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Sausio penkioliktoji
Sausio 15 d. sukanka 24 metai, 

kaip penktoji dalis mažosios Lietuvos 
savo valia prisijungė prie nepriklau
somosios dalies Didžiosios Lietuvos.

Vokiečiams pralaimėjus pirmąjį 
pasaulinį karą, 1919 m. Versalio tai
kos sutarties 99 str. Klaipėdos mies
tas su apie 4.000 gyventojų ir nedi
delis, pailgas 2.657 kvadratinių kilo
metrų plotas, esąs dešiniojoje Nemu
no pusėje, su apie 100.000 gyventojų, 
kaip nevokiška žemė, buvo nuo Vo
kietijos atskirtas ir priskirtas prie 
Lietuvos Respublikos. Tačiau tuo 
metu Didžioji Lietuva dar tebebuvo 
savo didžiųjų kaimynų padų min
džiojama ir draskoma. Tad ir Ver
salio taikos sutartimi priskirto krašto 
valdymą tuoj perimti negalėjo. To
dėl, iki Lietuvos Respublika susitvar
kys, nuo 1920 m. vasario 16 d., Tautų 
Sąjungos pavedimu, kraštą perėmė- 
mė mandato teisėmis Prancūzija.

1920 m. iš Lietuvos Respublikos 
buvo išvaryti bolševikai ir sudaryta 
tarp Lietuvos Respublikos ir Tary
binės Rusijos taikos sutartis ir nusta
tytos Respublikos rytinės sienos. O 
rytų vokiečių armijos likučiui — ber
montininkais ir kolčakininkams, ku
rie lietuvių, latvių ir estų žemėse no
rėjo susikurti baltų vokiečių baronų 
valstybę, atsieit, atgaivinti kardinin
kų ordiną, jau 1919 m. rudenį lietu
viai savanoriai kariai ir partizanai 
buvo sudavę mirtinus smūgius.

Po 1920 m. spalių 7 d., t. y., po 
Lietuvos ir Lenkijos taikos sutarties, 
kuria visa rytinė etnografinė Didžio
sios Lietuvos dalis su Vilniumi buvo 
perleidžiama Lietuvos Respublikai, 
turėjo būti perleista Lietuvos Res
publikai mūsų minėtoji penktoji da
lis Mažosios Lietuvos etnografinių 
Žemių. Tačiau tą patį mėnesį 9 d. 
Lenkijos kariuomenės įvykdytas 
smurtas ir jo tolimesnės pinklės ati
tolino Versalio taikos sutartimi nu
matytą žemių perleidimą Lietuvos 
Respublikai.

Vietos gyventojai lietuviai, ne
besulaukdami Versalio sutartimi nu
matyto dešiniojo Nemuno pakraščio 
su Klaipėdos miestu įjungimo į Lie
tuvos Respubliką ir bijodami, kad jų 
neokupuotų Lenkija, kaip kad oku
pavo trečdalį Lietuvos Respublikos, 
1923 m. sausio 9 d. sukilo, o jau 15-tą 
besąlyginiai kapituliavus Klaipėdos 
miesto "įgulai, paėmė visą krašto 
valdžią į savo rankas ir paskelbė 
aktą, kuriuo pagal 1919 m. Versalio 
taikos sutartį nuo Vokietijos atskir-

LIETUVAI GELBĖTI VAJUS
JUNGTINĖS TAUTOS TURI ATSTATYTI NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
New Yorko ir New Jersey Draugijų Konferencija ir jos natūriniai

Amerikos lietuvių pastangos dėl 
mūsų tautos laisvės tolydžio didėja. 
Tatai mes ryškiai matome iš Ame
rikos lietuvių spaudos ir įvairių or
ganizacijų veiklos. Įvairiose lietu
vių kolonijose sėkmingai vyksta 
Lietuvai Gelbėti Vajus. Rengiamos 
prakalbos, renkamos aukos.

1946. m. gruodžio 8 d. New Yorke 
įvyko New Yorko ir New Jersey 
draugijų konferencija, kurioje da
lyvavo 30 draugijų 71 atstovas. Be 
to, konferencijoje buvo ir šiaip daug 
veiklesnių lietuvių. Konferenciją 
rengė Amerikos Lietuvių Taryba ir 
ją atidarė New Yorko Lietuvių Ta
rybos pirmininkas adv. S. Briedis. 
Advokatas V. Laukaitis nušvietė 
Amerikos politiką Lietuvos atžvil
giu,. kunig. J. Balkūnas išaiškino 
Lietuvai Gelbėti Vajaus svarbą ir 
prof. P. Padalskis, pats dalyvavęs 
pogrindinėje veikloje Lietuvoje, nu
pasakojo apie Lietuvos laisvės 
kovas. Kun. K. Malakauskas nupa
sakojo planą, pagal kurį toliau bus 
varomas šis vajus reikiamai kvotai 
išpildyti.

Aukų konferencijoje' Lietuvai 
Gelbėti Vajui buvo sudėtą 1.019 do
lerių 50 centų. Pasižadėjimų buvo 
padaryta 1.660 dolerių. Tad viso ry
šium su šia konferencija bus su
aukota apie 2.700 dolerių, nes vėliau 
dar prisidėjo aukų ir pasižadėjimų.

Konferencijoje buvo priimti šie 
nutarimai: - ■

Amerika 1945 m. grudžio 13.
New Yorko ir New Jersey Drau

gijų Konferencija, susirinkusi 1946 
m. gruodžio 8 dieną New Yorke ir 
išklausiusi išsamių pranešimų apie 
Lietuvos išlaisvinimo veiklą Ameri
koje ir Europoje, nutarė:

I.
Lietuvos išlaisvinimas — nepri

klausomos demokratinės Lietuvos 
Respublikos atsteigimas — yra pa
saulinės taikos atstatymo neišjun
giama dalis.

Pasaulio taika privalo būti atsta
toma ant pagrindinių dėsnių, ku
riems tikėdami Amerikos ir kitų 
demokratinių valstybių žmonės au

kojosi ir kovojo. Tie dėsniai yra — 
Atlanto Carteris ir Keturios Laisvės.

Lietuvių Tauta, kovojusi prieš 
demokratijų priešą — naciškąją Vo
kietiją — ir sudėjusi nenuskaitomų 
aukų šioje kovoje, turi teisę reika
lauti, kad Atlanto Carteris būtų įgy
vendintas Lietuvoje ir jai kaimyni
nėse valstybėse.

Jungtinės Tautos, sukurdamos 
UN ir padėjusios pamatan Atlanto 
Carterį, turi prievolę atstatyti laisvą, 
nepriklausomą ir demokratinę Lie
tuvą.

Kol Lietuvai ir jos kaimynams 
nebus grąžinta laisvė, tol pasaulyje 
nebus talkos, nes Lietuvos ir kai
myninių valstybių žmonės kovos 
moraliniu spaudimu ir ginklų prieš 
pavergėjus, prieš Ribbentropo-Molo- 
tovo dalybų sutarties pasekmes.

Būdami ištikimi Amerikos pilie 
čiai, lietuvių kilmės piliečiai, Ame
rikos lietuviai, kurių dalį sudaro 
šioje konferencijoje atstovaujamų 
draugijų nariai, tebekovos už At
lanto Carterio įgyvendinimą ir eis 
talkon laisvės trokštančioms tau
toms, šiandien dar pavergtoms.

II.
Vedant šią kovą už Atlanto Car

terio dėslių įgyvendinimą, Ameri
kos lietuviai gyvu darbu prisidėjo 
ir prisidės prie Lietuvos žūtbūtinės 
kovos parėmimo.

Mūsų veiklai vadovauja koalicinė 
Amerikęs Lietuvių Taryba. Si kon
ferencija užglria ligšiolinę Amerikos 
Lietuvių Tarybos atliktą akciją. 
Konferencija visu nuoširdumu remia 
ALT pradėtą Lietuvai Gelbėti Vajų 
ir pasižada dčti pastangų, kad ligi 
1947 m. vasario 17 d. būtų sukeltos 
New Yorko ir New Jersey valsti
joms nustatytos kvotos, bei ragina 
visus lietuvius savo aukomis prisi
dėti prie šio vajaus.

III.
Konferencija dideliu susidomėji

mu išklausė pranešimų apie Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto (VLIK) veikimą vokiškos oku
pacijos metais ir dabarties rusiškos 
okupacijos sąlygose.

Konferencija giliu susikaupimu 
pagerbė žuvusių dėl Lietuvos Lai
svės kankinių atminimą ir reiškia 
moralinę ir visokeriopą paramą Lie
tuvos laisvės kovotojams ir okupan
tų kankiniams Lietuvoje, Sibire ir 
kitur.

Konferencija didžiuojasi Lietuvos 
gyventojų vieningumu nelygioje ko
voje už išsilaisvinimą. VLIK vienin
gumas privalėtų būti pavyzdžiu ir 
Amerikos lietuviams, kurių viena 
dalis ligi šiol nepanorėjo įsijungti 
vieningam darbui Amerikos Lietu
vių Tarybos rėmuose.

IV.
Konferencija nutarė pasiųsti raš

tą Valstybės Sekretoriui James F. 
Bymes. Raštas kreipia dėmesį į pa
sireiškusius netikslumus Amerikos 
politikoje Baltijos valstybių atžvil
giu ir prašo:

1. Naujai išdėstyti Amerikos poli
tiką Baltijos valstybių atžvilgiu, 
kad išsklaidžius abejojimus;
2. UN ribose ir tiesioginėse dery
bose su Rusija, pradėti žygius Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos valsty
bėms išlaisvinti, reikalaujant —

a. ištraukti Sovietų okupacinę 
kariuomenę, policiją ir komu
nistų partijos aparatą iš tų 
kraštų, ir
b. sugrąžinti Baltijos-tremtinius 
iš Sibiro ir kitų Rusijos vietų;

3. Pakeisti Amerikos politiką 
Tarptautinės Tremtinių Organiza
cijos atžvilgiu —

a. pripažįstant tikrąją tremtinių 
atsiradimo priežastį;
b. pametan pretensiją, kad trem
tiniai tėra išimtinai nacių 
aukos; ir
c. sudarant su britų ir prancūzų 
vyriausybėmis sąjunginę trem
tinių organizaciją, ją pagrin
džiant humanitariniais dėsniais 
ir nusikratant iš jos Rusijos ir 
Rusijos pakalikų režimu.

Dr. Matas J. Vinikas, 
Konferencijos pirm. 
Jokūbas J. Stukas, 

sekretorius.

tosios lietuviškosios žemės, vokiečių 
prieš 700 metų okupuotos, de facto 
buvo grąžintos prie Lietuvos. Todėl 
mums, Mažosios Lietuvos lietuviams, 
sausio 15 d. aktas yra taip pat bran
gus dokumentas, kaip ir vasario 16 d. 
aktas, ir ta diena yra mums minėtina.

Po 1870 m., t. y., po laimėto karo 
prieš Prancūziją ir vokiškų valstybių

gujungimo į vieną imperiją, Mažosios 
Lietuvos lietuvių ir taip sunkus gy
venimas dar labiau pasunkėjo. Nuo 
tada pradėta drausti lietuviams lie
tuviškai mokytis, melstis ir kalbėtis. 
(Iki 1870 m. lietuviai be vertėjų viso
se valdiškose įstaigose ir kariuome
nėje susikalbėjo ir įstatymai bei

potvarkiai - buvo skelbiami lietuvių 
kalba.) Tačiau vokiečiai, manydami, 
kad esame mirštanti tauta ir vistiek 
suvokietėsime, kad ir per ilgesnį lai
ką, visų brutaliausių priemonių lie
tuvybės naikinimui nevartojo. Nors, 
vis dėlto, visos Maž. Lietuvos vokie- 

(Nukelta- į 8 pusi.)

Kieta politika ir be veto - prie taikos
BYRNES — VANDENBERG — WELLES

Sausio 11 d. Clevelande (JAV) pa
saulio reikalų taryboje buvo išklau
syti įžymiųjų JAValstybių vyrų pa
reiškimai pasaulinės politikos klau
simais.

James F. Byrnes, kalbėdamas 
savo paskutinę užsienių reikalų mi- 
nisterio kalbą, pareiškė, jog „teisin
gą taiką atsiekti tegalima tik per 
bendradarbiavio pastangas ir „kietu 
užsispyrimu“. Kalbėdamas pasaulio 
reikalų taryboje jis pažymėjo, kad 
JAValstybės, kaip didžioji galybė, 
turi išpildyti savo atsakomybę JT 
Saugumo Taryboje ir „žiūrėti, kad 
kitos valstybės nevartotų jėgos, iš
skyrus įstatymo gynybos atvejį“. 
Paliesdamas trumpai santykius su 
Rusija, Bymes pareiškė, jog jam 
sunkiai suprantama, kodėl kai kuri 
tauta nesutinkanti atsisakyti veto 
teisių nubaudžiant pažeidimą atomi
nėje kontrolėje. Jis taip pat patvir
tino Amerikos politiką, kad JAV ne
nusiginkluosiančios tol, kol kitos bus 
ginkluotos.

Toliau, palietęs okupaciją, jis pa
reiškė, jog JAV savo dalinius Vokie- I

tijoje ir Austrijoje tolei laikys, kol 
ir kitos valstybės — į izoliacionizmą 
Amerika nepasitrauksianti.

Sudarytos sutartys su Italija ir 
kitomis satelitinėmis valstybėmis 
„nesančios tobulos, bet jos esančios 
geresnės, negu tai buvo tikėtasi pa
daryti jas per bendrus susitarimus.

Senatorius Arthur H. Vanden
berg savo pasakytoje kalboje pa
saulio reikalų tarybai pareiškė,- jog 
Britanija, Rusija, JAV, Prancūzija ir 
Kiniją atšauksiančios savo veto tei
ses JT Saugumo Taryboje, svarstant 
tarptautinius klausimus taikingomis 
priemonėmis, pasitikdamos ją tiktai 
jėgos panaudojimą sprendžiant. Nu
siginklavimo klausimu jis pasisakė, 
jog JAV tiek nusiginkluosiančios, 
kiek „kiti titanai sutiks atitinkamai 
nusiginkluoti“. •

Vandenberg pasiūlė JAV politi
kos Kinijoje pakeitimą, skatinant 
nekomunistų koaliciją ir remiant 
naują konstituciją, kurią sudarė ge
neralissimus Ciangkaišekas. Senato
rius pritarė laitVIpi^’ pag^Ibps

I Nacianallnė 
i M .tUŽvyds 
I Siblieteks

mui sunaikintiems kraštams. Jis pa
sisakė taip pat už visų Vokietijos 
zonų ūkinį sujungimą ir už vadova
vimą vakarinio pusrutulio tarpusa
vio gynybos programoje.

JAV nenusiginkluosiančios ar ne- 
atiduosiančios atominės bombos tol, 
kol pasaulis bus pakankamai „ap
saugotas nuo išdavystės“.

Viešame forume, kur buvo 20.000 
klausytojų, Sumner Welles, bu-

teiki-

vęs valstybės sekretorius, pareiškė, 
jog pastovios taikos organizavimo 
šansai sumažėję po to, kai silpnes
nėms pajėgoms neleista turėti prie 
taikos stalo didesnio balso. Tačiau 
esą dar nevėlų suteikti mažiesiems 
didesnius vaidmenis vaidinti spren
džiant Vokietijos reikalą.

Gen. Omar Bradley pasakė, jog 
nė viena tauta negalinti būti užtik
rinta saugumu, nors ir būtų sukrau
ta naujųjų masinio naikinimo ginklų
ar buferinėse valstybėse bei salose 
įrengta bazių. „Mes esame užbaigę 
paskutinį didįjį karą, kada natūra
liosios kliūtys galėjo tarnauti efek
tyviam saugumui", pareiškė jis, pa
minėdamas ilgos distancijos raketo
mis bombordavimą.

Maurice Schumann, prancūzų 
MRP partijos pirmininkas, spaudos 
atstovams pareiškė, jog ateities tai
ka pareisianti nuo Sąjungininkų su
tarimo Vokietijos klausimu.

Lietuvos partizaną atviras karas 
prieš Raudonąją Armiją

(DAILY MAIL“ SPECIALAUS KORESPONDENTO)

Hamburgas, šeštadienis. — Per 
10.000 -ginkluotų partizanų Lietuvoje 
veda atvirą karą su rusų armija.

Baltai ir Pabaltijo vokiečiai, at
vykstą į britų zoną, duoda gyvą 
vaizdą, kaip veikia ši požeminė ar
mija, kurion įeina 3 generolai ir kuri 
susideda iš lietuvių, lenkų ir apie 
1.000 vokiečių,

Geležinkelio stočių ir mažų raudo-, 
nosios armijos bei rusų policijos da
linių užpuolimai- įvyksta kasdien, o 
dažnai pasireiškia ir platesnių veiks
mų, kaip pvz. neseniai įvykęs 5.000 
gyv. miesto užpuolimas, kurio metu 
buvo nušluota 150 vyrų raudonosios 
armijos įgula, o jos maistas ir amu
nicijos sandėliai paimti.

US armija 
ruošia darbo planą

Lietuvių, latvių ir estų atstovai 
vyriausiajam UNRRA-os darbo ka
rininkui amerikiečių zonoj Benhoro- 
Witz įteikė raštą dėl bendradarbiavi
mo organizuojant tremtiniams darbą. 
Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, kad savo 
distrikte jis yra paskyręs darbo ka
rininkus Stuttgarte, Bad Wildun ",ene, 
Regensburge ir Muenchene. Jis prašė 
duoti sąrašą baltų asmenų, kurie 
jiems atstovautų Ir kaip asmenys pa
laikytų ryšį su minėtais darbo kari
ninkais. Jau paskirtas Kemptene dr. 
Micuta, Augsburge P. Žyžius, Muen
chene P. Kašuba, Dillingene P. Lau
cevičius. Tuojau bus paskirti Bad ' 
Wildungene, Stuttgarte, Regensburge. 
Lietuviai darbo ryšininkai bus pri
statyti dar sausio mėnesyje.

Tiesioginiai darbo jėgas komplek
tuoti nebus galima. Viskas turės eiti 
per UNRRA. Netrukus amerikiečių 
armija parūpins didelį darbo planą, 
kuris bus realizuojamas kontakte su 
baltų įgaliotiniais.

Benhorowitz pareiškė pageidavi
mą suorganizuoti žaislų, drabužių 
siuvimą ir panašią gamybą, kuri rel- 
kalingja armijai ir DP. Prašė taip pat 
organizuoti teatrus ir varietę kariuo
menei. Apie sausio vidurį pasitari
mai bus tęsiami toliau. (gb)
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Prieš skundėjus imamasi negaile
stingų priemonių. Partizanai išžudo 
jų ištisas šeimas.

Prieš partizanus, kurie po opera- , ) . _
cijų išsiskirstę slepiasi miškuose ir 
kaimuose, kovoja 8 raudonosios ar
mijos divizijos.

Neseniai keletą partizanų pavyko 
paimti į. nelaisvę, nors jie turėjo įsa
kymą nusišauti, bet nepasiduoti. Du 
iš jų buvo priversti pasakyti kaimų 
vardus, kur jie slapstėsi, ir visi šių 
kaimų gyventojai buvo išvežti į Si
birą.

Partizanai žudo visus į jų rankas 
patenkančius belaisvius, bet pasako
jama, kad paskutiniu metu buvo 
paimti du raudonosios armijos kari
ninkai, kurie įrodė, jog jie esą anti- 
komunistai ir dabar kovoja jų eilėse. 
(Continental Daily Mali No. 16276, 

Paris, sekmadienis, 1947. I. 5.)

Užsienio spauda apie 
Baltijos kraštus

Įtakingas ir artimas užsienių rei
kalų ministerijai prancūzų laikraštis 
„Le Monde“ š. m. sausio 6 d. numery 
atpasakoja visame pasauly žinomo 
anglų žurnalo „Economist“ 1946 m. 
gruodžio 28 d. numeryje atspausdin
tą studiją apie dabartinę Baltijos 
kraštų padėtį, kuri, kaip laikraštis 
pažymi, nepažįstama užsieniečiams: 
čia nepatenka ne tik paprasti keliau
tojai, bet ir UNRRA-os bei diploma
tijos atstovai. Toliau laikraštis ap
rašo rusifikaciją, pažymėdamas, kad 
daugiau kaip pusė gyventojų yra 
pasmerkti deportacijai. Cituoja 
Maskvos radijo pranešimą, pagal ku
rį vien pirmaisiais 1945 metų mėne
siais iš Lietuvos „savanoriais darbi- . > 
ninkais“ buvo išvežta 83.000 asmenų, 
daugiausia į Sibirą ir arktikos sritį.
Į išvežtųjų vietas masiniai gabenami . J 
rusai. Toliau laikraštis apraJo rusi
fikaciją mokyklose ir viešajame gy
venime. Palietęs ekonominį gyveni
mą, laikraštis aprašo, koks vyksta 
didelis krašto nualinimas ir apiplė
šimas. Industrijos ir ūkio įrengimai 
baigiami išvežti, jau prasidėjęs vi
siškas ūkio sunaikinimas. Gyvento
jai jaučia badą ir gyvenimo lyfcis 
skandalingoje padėtyje, o sovietų 
politika siekia sunaikinti visa, kas 
primena tautines Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos žymes. ,.Le Monde“ bai
gia: „Baigdamas Economist primena, 
kad nei Didžioji Britanija nei USA 
nėra pripažinusios jų (Baltijos vals- • 
tybių) inkorporacijos į Sovietų Są
jungą."
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^Lietuvių gyvenimas^

Lietuviškosios mokyklos vargo dienos
Rudens metu atšventus vienerių 

metų darbo pradžios mokyklose su
kaktį, iškilo ihaloni proga supažin
dinti jus su Aukšt. Austrijoje nu
veiktais darbais jaunimo mokymo ir 
auklėjimo srityje. Lai lieka tai kro
nikine medžiaga mūsų tautos švie
timo istorijoje.

Toli nuo tėvynės, kalnais pasipuo
šusioje Beethoveno, Strausso ir kitų 
žymių muzikų tėvynėje, spiečiasi 
karo išblaškytieji ir persekiojimų 
Išvarginti pabaltijiečiai. Kuriamos 
stovyklos, o jose prasideda naujas, 
kūrybinis gyvenimas. Viena tokia 
stovykla įkuriama prie žydriojo Du
nojaus, Linzo mieste. Freinbergo 
slėnyje mažučiai mediniai barakai 
priglaudė keletą šimtų tėvynės nete
kusių estų, latvių ir lietuvių. Pasku
tiniųjų čia daugiausia. Sudaromas 
Aukšt. Austrijos Lietuvių Komitetas, 
kuriam vadovauja gerai lietuvių pa
žįstamas Kauno operos dirigentas 
Vytautas Marijošius. Jis užmezga 
tamprius ryšius su karine valdžia, o 
ypač su DP karininku majoru Dr. di 
Giacomo. To dėka tampame susido
mėjimo objektu.

u- Artėjant rugsėjui iškyla pradžios 
mokyklos steigimo klausimas. Maty
dami reikalo svarbą, savanoriškai 
pasiryžta laužti pirmuosius ledus du 
pedagogai — p. Grigaliūnienė Nina 
Ir Grybinas Zigmas. Surašius visus 
turinčius mokyklą ir darželį lankyti 
vaikus, susidaro ne taip jau mažas 
skaičius — 60 su viršum. Ypač daug 
sunkumų kelia tai, kad jie visi ne
vienodo išsilavinimo. Sudaroma net 
šeši skyriai ir darželis. Darbas ne
pavydėtinas. Vadovėlių visiškai nėra. 
Sunku ir su rašomosiomis priemonė
mis. Mokyklos inventoriumi pasi
rūpina tėvu komitetas, kuriam vado
vauja pirm. B. Baikys Pamažu įsi
gyjame suolus, lentą, vytį. Kaip ga
lėdami puošiame pirmąjį kultūrinio 
pasireiškimo židinį, kad tik jaukiau 
Ir gražiau būtų jame vaikams. Pa-
galiau vaikų darželiui atsiranda dar 
viena pedagogė — p. Petkevičienė 
Nastė. Darbo našta truputį paleng
vėja, tačiau bėda su patalpomis. Dir
bame trimis pamainomis vienoje pa
talpoje — salėje, kuri spintomis per
skirta pusiau. Vienoje pusėje gyvena
jauni nehuoramos, kitoje mokoma. 
Tačiau reikalas nepaiso jokių nepa
togumų. Kas anksčiau Tėvynėje bū
tų buvę neįmanoma, tuo šiandien 
džiaugiamės.

Vos/spėjome apsiprasti, ir įsivežti 
darban, štai vėl gauname įsakymą 
keltis kiton vieton. Laimei, tame pa
čiame mieste. ^Naujasis mūsų lizdas, 
deja, daug liūdnesnis. Barakų stogai 
apdriskę, aplinkui purvini, o viduryje 
blakės. Pirmąją naktį beveik visi 
gyventojai užmiega po atviru dan
gumi, o rytą griebiasi kaitinti van
denį, plikyti ir milteliais ' barstyti. 
Pagaliau juk ir šuo kariamas pri
pranta, pripratome ir mes. Skubame 
prie to, kas pradėta,, atseit, prie mo
kyklos. Šiaip taip iškovoję jau pa- 
kenčiamesnes . patalpas, renkamės, 
mokomės ir žaidžiame. Čia mus

Tautiečiai už Vokietijos sienų
KAIP LĄIKOSI ŠVEDIJOS 

LIETUVIAI
Švedijos lietuvių laikraštis Pra

giedruliai rašo: ,Šiuo metu lietuvių 
Švedijoje yra 400. Didžiuma jų šiaip 
taip jau įsikūrė ir gyvena savaran
kiškai, ūkyje, miške nesunku. Dau
gumas lietuvių dirba fabrikuose. Už
darbis vidutinis, darbo sąlygos ir at
lyginimas tokie patys, kaip Švedų 
darbininkams, jei tik išpildomi visi 
reikalavimai. Amatininkai lengvai 
gali susirasti darbo savo specialybė
je. Jie atlyginami gana gerai. Gy
dytojams praktikuoti neleidžiama, 
nors valdžios organai šį klausimą jau 
pradeda rimčiau judinti ir, kiek gir
dėti, žadą palankiai išspręsti.“

IŠRINKTAS BALF KOMITETAS 
ŠVEDIJOJE

BALF komitetas Švedijoje išrink
tas šios"sudėties: A. Vokietaitis, S. 
Petrauskas, V. Vileišis, J. Kregždė, 
Ign. Kazlauskas, V. Žilinskas, S. Vai
noras. Rinkimai buvo pravesti pa
gal visus reikalavimus.

SPAUSDINAMA VYT. MAČERNIO 
POEZIJA

Vytautas Saulius paruošė spaudai 
Vytauto poezijos knygą, kurioje tel
pa visos autoriaus vizijos ir dalis so-

(LAIŠKAS Iš AUKŠT. AUSTRIJOS) 

aplanko DP karininkas ir, pamatęs, 
mokinius sėdinčius be knygų, susi
domi, iš ko mes mokomės. Paaiški
nus, kad vadovėlių neturime, prižada 
išrūpinti iš karinės valdžios leidimą 
ir tarpininkauti su kuria nors Linzo 
leidykla. Gaila tik, kad pažadais ir 
paliko. Tai tikra lietuviškoji „Vargo 
Mokykla“.

Svarbiausia nenusiminti, ir viskas 
bus nugalėta. Nutariame pasirodyti, 
kad ne tik skaityti, rašyti ar skai
čiuoti mokomės, bet šį tą ir sukurti 
galime — dainuoti, šokti, deklamuoti 
ir žaisti. Su įtempimu rengiamės 
mokyklos pasirodymui, vakarui. Po 
poros mėnesių išeiname scenon. 
Ankštoje salėje susirenka visa 
Aukšt. Austrijos lietuviška visuome
nė ir kaimynai estai su latviais. Mū
sų mažieji šiandien pasirodo! Tai 
pirmutinis išėjimas viešumon, kuris 
vėliau ir suaugusiuosius paskatino 
išsiristi iš kevalo. Atvyko ir aukš
tieji svečiai: DP karininkas majoras 
Fr. di Giacomo, amerikiečių RK at
stovė Austrijai Miss Till, keletas 
amerikiečių lietuvių karių ir austrų 
valdžios atstovai bei pradžios mo
kyklų inspektorius su keletą moky
tojų. Pasirodymas praeina sklandžiai, 
jaunieji programos dalyviai palydimi 
nuoširdžių katučių, o rengėjai apdo
vanojami gėlėmis. Gautasis vakaro 
pelnas paskiriamas mokyklos inven
toriui įsigyti ir mokytojų algoms iš
mokėti.' Pasisekimo paskatinti tiek 
mokytojai, tiek mokiniai visa širdimi 
kimba vėl darban. Iki galo mokslo 
metų buvo surengti trys toki pasi
rodymai, neskaitant jau mažesnių 
įvairiomis progomis. Tai davė jau
nimui pramogą, tėvams pasigėrėji
mą, o mokytojams dvasinį, na, ir 
medžiaginį pasitenkinimą.

Mes juk paskirti čigoniškam gy
venimui, taigi nenuostabu, kad trum
pai prieš Kalėdas esame iškeliami į 
kitą miestą — Ried i. Innkreis. Iki

Ištieskime pagalbos ranka vargstančiam tautiečiui
1947. I. 6. - n. 16. _ L. R. Kryžiaus piniginis vajus

Kempteno skautams vieneri metai
1945 m. gruodžio 22 d. iniciatorių 

— vyr. sklt. A. Radžiaus ir pskt. E. 
Masiokienės rūpesčiu, Kempteno lie
tuvių kolonijoje buvo sukviesta pir
moji gimnazijos skautų sueiga. Nuo 
to laiko skautiškasis sąjūdis tiek iš
siplėtė, kad šiandieną priskaltoma 
apie 190 skautų, kurie yra susibūrę 
į 8 vienetus. Berniukų „Tėviškės“ 
tuntui vadovauja pskt. P. Urbutis, o 
mergaičių „Merkinės“ tuntui vyr. 
sklt. Puzinauskienė.

Metinių minėjimas įvyko sausio 
5 d. Stovyklos rajone iškėlus tautinę 
vėliavą, buvo atidaryta skautų sto
vyklų ir jų įrengimų parodėlė. Pa
maldų metu dvasios vadas pskt. kun. 
Panavas pašventino „Tėviškės“ tunto 

netų, kuriuos pasisekė surinkti Iš 
esančių ištrėmime jo buvusių drau
gų. Knygą leidžia Centrinis Lietuvių 
Komitetas Italijoje. Iliustracijos dali. 
V. Aleksandravičiaus.

IŠLEIS KNYGĄ 
„LIETUVIAI ITALIJOJE“

Centrinis Lietuvių Komitetas Ita
lijoje ruošiu spaudai leidinį „Lietu
viai Italijoje“. Knyga apimsianti vi
są lietuvių gyvenimą dabartinėse są
lygose. '

PETRAS BABICKAS Į PIETŲ 
AMERIKĄ

Rašytojas Petras Babickas, gyve
nęs Vokietijoje, Prancūzų kontroliuo
jamoje zonoje, prieš kiek laiko nu
vyko į Italiją. Italijoje būdamas iš
leido pataisytą savo eilėraščių rin
kinio „Toli nuo tėvynės“ antrąją lai
dą. Lapkričio mėn viduryje Petras 
Babickas iš Italijos išvyko į Pietų 
Ameriką.

PARENGTA NAUJA LAIDA 
NAUJOJO TESTAMENTO

Arkivyskupas Skvireckas, šiuo me
tu gyvenąs Austrijos Tirolyje, Zams 
mieste, parengė, spaudai ketvirtąją 
Naujojo Testamento laidą. Be to, iš 
vokiečių kalbos išvertė „Marija kal
ba pasauliui Fatimoje“.

šiol nepažinę UNRRA-os, pereiname 
jos žinion ir globon. Stovykla įsi
kuria šiltuose žieminiuose barakuose, 
palyginti, laisvai ir švariai. Darbui 
sąlygos pagerėja. Esame remiami 
priemonėmis, rašomąja medžiaga ir 
įvairiomis progomis teikiamomis do
vanomis. Mūsų mokiniai kviečiami 
į dažnai pasitaikančias aukštų kari
ninkų išleistuves pasirodymams, gau
siai apdovanojami ir pavaišinami.

Dvasiniais reikalais rūpinasi ko
lonijos kapelionas kun. Žiūraitis To
mas OP, parengia mažuosius pirma
jai Komunijai, o motinos suruošia 
vaišes.

Pavasarėjant įvyksta skilimas vi
soje lietuviškoje visuomenėje. Neiš
liko nepaliesta ir mokykla. Po pir
mojo screenings atskiriami 1941 m. 
pabėgėliai ir iškeliami kiton stovy- 
klon, esančion' tiesioginėje austrų 
žinioje. Iškeliamųjų skaičiun pa
tenka ir du tėvų Komiteto nariai: 
pirm. Bakys B. ir sekr. Marčiukaitis 
J. Susidaro dvi lietuviškos stovyklos. 
Naujai susikūrusioje stovykloje yra 
būrelis vaikų, kurie jaučiasi nu
skriausti, pažeminti ir išskirti iš lie
tuvių vaikų tarpo. Tačiau impulsy
vūs komiteto nariai nenuleidžia ran
kų. Sušaukiami tėvai ir nutariama 
steigti nauja Braunau lietuvių sto
vyklos pradžios mokykla. Išrenka
mas tėvų komitetas, kuriam pave
dama surasti mokytoją. Ir taip įstei
giama Braunau lietuvių mokykla, 
Riedo mokyklos filialė, vadovaujama 
mokyt. Z. Grybirio. Abiejų mokyklų 
vedėja buv. mokyt. N. Grigaliūnienė.

Mokslo metų būvyje mokykla in
spektuota sudarytos komisijos. Mo
kymo ir auklėjimo darbas įvertintas 
gerai, ypač nusistebėta pasiektais re
zultatais, neturint vadovėlių ir pa
kankamų sąlygų darbui. Užbaigiant 
mokslo metus, baigiantiems pradžios 
mokyklą mokiniams padaryti egza
minai davė .labai gražius rezultatus.

vėliavą. Po pietų, iškilmingoje abie
jų tuntų sueigoje, LSS Tarybos Pir- 
mijos Pirmininkas vyr. sktn. Pal- 
čiauskas įteikė tuntininkui psk. P. 
Urbučiui naują vėliavą ir tarė žodį. 
Arbatėlėje, kuri įvyko po sueigos, 
dalyvavo UNRRA svečiai, komiteto 
nariai ir visuomenės atstovai. Po ar
batėlės stovyklos visuomenei sktn. 
prof. Kolupaila skaitė paskaitą apie 
skautų kilmę ir jų uždavinius. Po 
paskaitos svečiai — Eichstaetto skau
tai ir vietiniai savo pasirodymais pa
linksmino visuomenę. K. Da.
KEMPTENAS 1 ’ .

Kempteno lietuviai praeitas Ka
lėdas ir Naujuosius Metus praleido 
kukliai ir tvarkingai. Į daugumos 
kolonijos gyventojų kūčias atsilankė 
UNRRA atstovė Mme. de Sorbier, 
skreeningo karininkas Mills ir keli 
amerikiečių kariai. Kalbėjo kleb. 
kun. Stanevičius ir svečiai. Į Ber
nelių mišias atėjo UNRRA Area di
rektorius kpt. le Grand ir Mme. de 
Sorbier. Po pamaldų kpt. le Grand 
visai kolonijai palinkėjo viso geriau
sio.

Pirmąją Kalėdų dieną buvo su
ruošta vaikų darželio mažiesiems eg
lutė, antrąją — pradžios mokyklos 
mokiniams ir trečiąją — gimnazijos 
mok. Visose pramogose buvo atliktos 
pačių dalyvių paruoštos programos, 
atsilankė Kalėdų senelis su dovano
mis ir svečiai iš UNRRA.

Gulinčiuosius ligoninėje su kalė
dinėmis dovanomis aplankė skautės, 
vedamos tuntininkės Puzinaūskienės 
ir kleb. Stanevičiaus. Be to, muz. 
P. Armėnui vadovaujant, ligoniams 
buvo suruoštas koncertas, kurio pro
gramą atliko vyrų choras, moterų 
sekstetas ir solistės — Bičkienė ir 
Daugėlienė. Ligoniai labai pageidau
tų dažnesnio menininkų pasirodymo.

Naujųjų Metų proga kolonijos ko
miteto pirmininkas ' ir k-to narys 
pasveikino miesto komendantą pik. 
Vagnerį, įteikdami Jani atitinkamą 
adresą. Pik. Vagneris dėkodamas pa
linkėjo šiais metais sugrįžti į Lietu
vą arba išvykti J Šiaur. Ameriką. 
Tuo pačiu jis pareiškė apgailestavi
mą, kad tokia valstybė kaip Lietuva,

Gražioji Nemuno šalis
(14) Stelmužės ąžuolas apie 20 m. aukščio ir 13 m. storio.

II
Netoli dvaro savininkų mauzolie

jaus, už tvenkinio, prie Padvarinės 
ežero, yra vergų bokštas, kur bau
džiavos , laikais dvarininkai uždary
davo nusikaltusius baudžiauninkus ir 
juos ten laikydavo per naktį.. Dienos 
metu iš to karcerio juos varydavo 
prie darbo. Dar ir dabar kai kurie 
senukai prisimena -tuos laikus, kai 
ne vienam iš jų teko, pasėdėti šiame 
karceryje. Jaunystės dienomis ir čia 
atsidūrę jie nenusimindavo ir išda
rinėdavo įvairius pokštus bei lošdavę 
kortomis.

Stelmužę ypatingai išgarsino tos 
vietovės įžymybė ir pažiba — garsu
sis ąžuolas, kuris yra didžiausias ir 
storiausias visoje Europoje, nugalė
jęs visus savo konkurentus. Siam 
ąžuolui pirmąją vietą laimėti Euro
poje padėjo vienas apylinkės gyven
tojas, kuris prieš Didįjį karą skaity
damas vieną anglų savaitraštį rado 
žinutę, kad kažkur Europoje yra su
rastas seniausias ir storiausias ąžuo
las. Susidomėjęs šiuo pranešimu 
stelmužietis skaitytojas pamėgino iš
matuoti jo apylinkėje esantį ąžuolą, 
kuris, pasirodė, buvo dar storesnis ir 
tuo pačiu senesnis. Nieko nelauk
damas jis pasiuntė į laikraščio re
dakciją šio ąžuolo duomenis. Po to 
visam pasauliui buvo pranešta, kad 
rastas dar vienas senesnis bei sto
resnis ąžuolas ir. dėl to pirmenybė 
tenka Stelmužės milžinui, kuris turi

Nė vienas mokinys nebuvo paliktas 
tame pačiame skyriuje, atvirkščiai, 
daugelis išėjo net su labai gerais pa
žymiais.

Taip įtemptą ir sunkų mokytojo 
darbą lengvino pačios motinos, ku
rios tiek savo rankų darbu, tiek ma
terialine parama aktyviai prisidėjo 
ruošiant mokinių pasirodymus. No
rėdamas būti objektyvus, negaliu 
praeiti nesuminėjęs p. Skučienės Ma
rijos ir p. Valiūnienės Genės, kurios 
visuomet stovėdavo šalia mokytojų 

per trumpą laiką padarydama milži
nišką pažangą visose srityse, dabar 
negali laisvai reikštis ir klestėti.

K. Da.

PER BESIKEIČIANČIŲ METŲ 
SLENKSTĮ

ROTHENBURG oJT. „Wildbad“ 
stovykloje senųjų metų užbaigimas 
ir pirmasis žingsnis į naujuosius 
praėjo susirinkimų ir meninių pasi
rodymų ženkle.

Komiteto iniciatyva surengtos 
bendros kūčios. Apie' pusketvirto 
šimto asmenų vienoje salėje, daly
vaujant stovyklos direktorei p. Wil
son, stovyklos vadovybei ir vietos 
dvasiškiams, praleido kūčių vakarą 
šeimyniškoje ir jaukioje nuotaikoje. 
Vaikų darželio ir pradžios mokyklos 
vaikai davė programą: eilėraščius, 
baletą ir mkt. Babilienės paruoštą 
gyvąjį paveikslą „Marija globoja 
tremtinius našlaičius“. Atvykęs 
ukrainiečių choras pasveikino gra
žiomis Kalėdų giesmėmis.

Kalėdų pirmąją dieną Vaikų Tea
tras, vedamas ir režisuojamas p. Se- 
rapienienės, davė N. Čechovo 4 v. 
dramą-pasaką „Sniego karalaitę“. 
Pasisekimas geras.

Naujųjų Metų dieną vietos meno 
kolektyvas davė Vyt. Alanto 3 v. ko
mediją „Buhalterijos klaida“. Rėžis. 
J. Pusdešris. Žiūrovų atsiliepimai la
bai gert

Po keletos' nesėkmingų susirinki
mų sausio 4 d. visuotiniam bendruo
menės susirinkimui*pasisekė išrinkti 
1947 metams naują komitetą. Į nau
jąjį komitetą, kaip atrodo, visuome
nė yra sudėjusi savo viltis dėl sėk- 
mingesnio darbo, vieningumo ir glau
desnio bendradarbiavimo su UNRRA 
vadovybe. P. Gr.

VILNIAUS UNIVERSITETAS
— Vilnies Nr. 231 apie Vilniaus 

universitetą rašoma, kad jame šiais 
metais studijuoja 1.626 studentai. 
Kaip žinoma, Vilniaus universitetas 
jau gyvuoja 367 metus. Per tą laiką 
universitetui teko pakelti įvairių var
gų. Ir dabartinis universiteto darbas 
yra raudonojo persekiojimo' ugnyje.

Ant šio milžino medžio auga gana 
didelis šermukšnis. Spėjama, kad šis 
ąžuolas turi apie 2.000 metų amžiaus 
ir jam teko matyti dar net Kristaus 
gyvenimą žemėje.

Apie šį medžių didžiūną, stipruolį 
ąžuolą vietos gyventojai pasakoja 
daug padavimų, daug pasakų. Ypa
tingai daug pasakojimų, kodėl gamta 
pasirinko jį medžių valdovu ir leido 
jam tiek ilgai gyventi. Kodėl? O dėl 
to, — pasakoja mums vienas senukas 
stelmužietis, — kad toje vietoje nu
sižudė įsimylėjusi pora, kuri persi
kėlė gyventi į žemės karalystę, o virš 
jos išaugęs medžių karalių karalius, 
stipruolis ąžuolas, kuris tiek ilgai že
mėje gyvens, kol joje viešpataus 
meilė. Kai ji išnyks iš žmonių tar
po, tada suglaus savo šakas ir šis 
milžinas, simbolizuojąs meilės stip
rybę.

Pagal tradiciją mes nusifotogra
favome prie senelio ąžuolo, apmata
vome jį rankų glėbiais ir nuvykome 
aplankyti kitą milžiną, didžiulį ak
menį, kuris yra laikomas antruoju 
Lietuvos Puntuku (ilgio 5,5 m., plo
čio 3,5 m.). Sis akmuo randasi Degs- 
nės miške, kuriame be to, dar yra 
buvusios senovėje pilies liekanos ir 
galima pamatytį opšrų olas.

Stelmužės centras priklauso Za
rasų apskrities savivaldybei, kuri Rū
pinasi šios vietovės paminklų ap
sauga.

Toliau mes keliausime į Imbradą, 
Antazavę ir Obelius. -vk- 

ir visu kuo jiems padėdavo. Padėka 
priklauso ir agr. Liutikui Česlovui, 
kuris surado progą parūpinti moki
niams keletą vadovėlių, kurie mums 
daug padėjo. Šiais mokslo -metais 
švietimo įstaiga prasiplėtė atidarius 
pirmąją gimnazijos klasę.

Pažvelgus atgal tenka tik pa
sidžiaugti nuveiktu darbu ir nebe
gaila nei padėtos sveikatos, paaukotų 
lėšų ir vargo. Lietuviškoji ateitis — 
jaunimas tarpsta ir veržiasi pirmyn 
ginkluotas gimtąja kalba:nors tolinuo 
Tėvynės būdami, jid pažino jos gam-
tą, geografiją ir istoriją. Dieną iš 
dienos jie grūdina savyje ryžtą ne
palūžti, lietuviškai užsispryrus ko
voti ir laimėti.

Te Dievas jiems ir jų auklėtojams 
padeda! M. G.

Giesseno universitete
Giesseno Universitetas nuo senų 

laikų yra garsus aukštai pastatyto
mis gamtos mokslų studijomis. Jame 
dirbo garsusis mokslininkas, chemi
kas Justus Liebigas, kurio vardu da- . 
bar universitetas pavadintas.

Giesseno Universitetas įsteigtas 
prieš keturis šimtus metų. Seniau 
čia buvo tam tikras evangelikų cent
ras, taigi į jį patekti katalikams stu
dentams buvo beveik neįmanoma. 
Todėl lietuviams, kaip katalikiško 
krašto žmonėms, šis universitetas 
mažai buvo žinomas ir tiek pat priei
namas.

Keitėsi laikai, o su jais kartu ir 
tradicijos. Bet ypačiai pasikeitė pa
dėtis po šio karo. Kaip visų vokie
čių, lygiai taip ir Giesseno Universi
teto durys atsidarė užsieniečiams. 
Per praėjusį karą pats universitetas 
ir Giesseno miestas gerokai nuken
tėjo. Prieš karą veikė beveik visi 
fakultetai. Ypač buvo garsūs psi
chiatrinių ligų, veterinarijos, gamtos 
ir agronomijos mokslų fakultetai.

Po Jcaro Universitetas pradėjo 
darbą 1946 metų -pavasarį. Dabar vei
kia žemės ūkio, veterenarijos ir gam
tos mokslų fakultetai, kiti gi fakul
tetai tuo tarpu dar neveikia. Minėti 
fakultetai turi puikiai įruoštas labo
ratorijas, klinikas ir bandymų ūkį 
o mokslui tai sudaro patogias sąly
gas. Be to, universitete vyrauja 
mokslinio darbo nuotaikos, taigi ne
jaučiama čia užsieniečiui nepalankių 
nuotaikų, kaip kai kuriuose kituose 
vokiečių universitetuose.

Pirmieji lietuviai po karo Giesse- ■ 
no Universiteto duris pravėrė 1946 m. 
vasarą. Vasaros semestre studijavo 
apie 10, o šiame, žiemos — apie 15 
lietuvių tremtinių, veterenarijos ir 
žemės ūkio fakultetuose. Tai dau
giausia bebaigiu ar tose mokslo ša
kose doktorizuojąsi. Be lietuvių,.stu
dijuoja dar ir kitų užsieniečių — len
kų, jugoslavų ir kt, taip pat D.P. 
asmenų. " * ■

Lietuviai studentai turi sudarę 
savo vadovybę (vet. gyd. Alg. Vasiu- 
kevičius — pirm., stūd. agr. Jon. An
tanaitis — sekr.), kurios adresas: (16). 
Giessen, Alicenstr. 36.
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Pasaulio istorijoje ištrėmimas, 
kaip bausmės rūšis, nėra svetimas 
dalykas. Senovės graikams tai buvo 
viena skaudžiausių bausmių; su ta 
Dievo rykšte siejamas Dantes var
das; prisiminkime hugenotų likimą; 
tremties nedalioj gimė vokiečių žo
dis „das Elend“. O ir be to, nesi
liaujama karų virtinė davė žmoni
jai pakankamai progų susivokti, ką 
reiškia būti žmogui be tėvynės.

Tiesa, pokariniais laikotarpiais 
nuolat susidarydavo ne menkos emi
grantų grupės, religiniais ar politi
niais sumetimais apleidusios savo 
gimtąsias šalis, tačiau jų tikslas — 
susirasti naują tėvynę, dažniausia 
susilaukdavo palankaus sprendimo. 
Pastarasis karas pagimdė naują tau
tų kilnojimo pobūdį. Tai jau ne 
siauras klajoklių giminių ratelis, 
beieškąs naujų medžioklės sričių, 
bet civilizuotų tautų grupės, am- 
amžiais gyvenusios joms priklau
sančiose ir jų pamiltose šalyse, da
bar išguitos į perpildytą centrinės 
Europos avilį.

Šiandieninė tremtinių problema, 
įsirikiavusi net į pirmaeilę JT orga
nizacijos galvosūkių grandį, tuo pa
sidarydama viena svarbiausių tarp- 

* tautinių problemų, bent Europai yra 
v būdinga jos dabartinei laiko dva

siai. Senasis kultūros lopšys, visam 
pasauliui išugdęs dvasios galiūnų 
šiuo metų, be eilės kitų pokarinių 
rūpesčių, nebežino ką veikti su mase 
žmonių, atplėštų nuo gimtcsios že
mės, nuo darbo ir kūrybos šaltinių. 
Ir vietoj to, kad tą skaudžią prob
lemą svarstant būtų einama tiesio
giniai prie pagrindinių tremties 
priežasčių pašalinimo, vyraujanti 
kompromisinė bei nuolaidų politika 
bando eiti mažiausio pasipriešinimo 
keliu, pratęsiarft tremtįnių , masei 
kelią tolimesnėn nežinion.

Iš to taško žiūrint t šių laikų 
tautų kilnojimui skirtąją žmonių 
masę, ne veltui pasireiškia tenden
cijų toje masėje įžiūrėti pasinaudo
jimo vertą pigią darbo jėgą, kuri 
privalėtų pakeisti dabar naudojamą 
karo belaisvių masę. Šios tendenci
jos, besireiškiančios ne tik kolonija- 
linėse valstybėse, kur tuščios ir ne
apgyventos erdvės laukia darbo 
rankų, bet ir kai kuriose Europos 
valstybėse, sukėlė tremtiniuose pa
grįsta kartėlio, kuris rado atgarsio 
ir anglų spaudoje. „Daily Mail“ įsi
dėjo vieno lietuvio tremtinio laišką, 
kuriame rašoma: „Jūsų bendradar
bis Briuselyje rašo, kad belgų vy
riausybė pradėjusi derybas su Są
jungininkų okupaciniais organais 
Vokietijoje dėl 25.000 baltų perkėli
mo Belgijon iš DP stovyklų Vokie
tijoje. Belaisvių darbas yra tiek pat 
pigus, kaip vergų. Todėl ir, atrodo, 
belgai ieško kitų vergų į atleidžia
mųjų vietą ir tokiais pasirinko Bal- 

, K tijos valstybių piliečius, kurie pa
starojo karo metu nuo vokiečių per
sekiojimų kontėjo daugiau už pa
čius belgus. Tai prieštarauja bet

BALTIJOS KRAŠTŲ TREMTINIAI 
LIKIMO ŪKANOSE

kokiems moralės principams. Pa
baltijiečiai prarado savo tėvynę, sa
vo namus; daugelis jų nebeturi sa
vo šeimų, artimųjų ir savo turto 
vien dėl tos priežasties, kad sten
gėsi išveiigti vergystės Sibire ir na
ciškoje Vokietijoje. Civilizuotoje va
karų Europoje, šiapus geležinės už
dangos, jie tikėjosi rasti laisvę ir 
žmonišką elgesį — daugiau nieko. 
Ir jie po šiai dienai mano, kad yra 
laisvi žmonės. Už kokius prasikal
timus juos bausti, primetant jiems 
vokiečių belaisvių likimą belgų ka
syklose?

Jūsų bendradarbis turi tiesos, sa
kydamas, kad" pabaltijiečiams sve
timas kasyklų darbas. Tai todėl, kad 
jų gimtinėje kasyklų nėra. Bet pa
baltijiečiai yra geri ūkininkai, jų 
tarpe nemaža kitokių specialistų — 
tačiau maža vergų.“

Tremtinių nusistatymą jų toli
mesnio likimo atžvilgiu pavaizduoja 
ir 20.000 estų pasirašytas memoran
dumas, neseniai įteiktas JAV ir 
Didž. Britanijos vyriausybėms. Ta
me memorandume konkrečiais fak
tais nušviesdami savo tautos ir 
valstybės pastaroje karo sūkuriuose, 
estai reikalauja Sov. Sąjungos ka
riuomenės ir jos piliečių atitrauki
mo iš Estijos if išvežtųjų estų grą
žinimo. Toliau prašoma sudaryti 
sąlygas, kurios leistų veikti demo
kratiškai estų vyriausybei. Ryšium 
su šio memorandumo įteikimu, ži
nomas estų valstybės vyras K. R. 
Pusta pasisako, jog gal kai ką iš 
tremtinių sąlygos ir verčia ieškoti 
prieglobsčio užjūrio kraštuose, ta
čiau, apskritai, tektų susilaikyti nuo 
išvykimo i egzotiškus kraštus, kur 
asmeninė žmogaus laisvė dar per 
maža apsaugojama ir kur vengte 
vengiama leisti susiburti ištisoms 
tautinėms grupėms. Gyvenamojo 
momento žmogui kolonijų teisinė Ir 
socialinė padėtis yra svarbiau nei 
jos gamta ir pigi žemė. Toliau K. 
R. Pusta nurodo, kad maža tokių 
valstybių kaip JAV, kur vyriausybė 
nenaudoja nutautinimo priemonių, 
kur asimiliacija, jei ji ir vyksta, tai 
vyksta natūraliai, kur nereikia slėp
ti savo kalba ir kilmė ar savo pri
sirišimas gimtajam kraštui. Kaip ten 
bebūtų, tolimesnis tremtinių likimo 
gvildenimas daug pareina, anot Pū
stos, ir nuo pačių tremtinių organi
zuoto veiksmo, keliant pozityvių 
siūlymų ir idėjų padėčiai ir toli
mesniam likimui aiškinti.

Ne ktoks ir latvių tremtinių nu
sistatymas dėl savo likimo ir savo 
teisių į laisvo žmogaus gyvenimą. 
Tą nusistatymą pavaizduoja jauno 
latvių rašytojo J. Klidzejs žodžiai:

RAŠO JONAS MESKUITIS

„Kaip gi iš tiesų yra su teisingumo 
ir laisvės reikalais šiame pasaulyje? 
Jei belgas kovojo visomis priemonė
mis su įsibrovėliais ir okupantais 
Belgijoje, šiandien pasaulis ji gar
bina ir vadina laisvės kovotoju ir 
išlaisvintoju. Lygiai kaip tai yra su 
olandu, danu, norvegu ar grąiku. Šios 
garbės ir pripažinimo jie yra užsi- 
tarnvę. Tai tokios pat mažos tau
tos ir valstybės, kaip mūsų. Bet jei 
taip pat elgėsi ir latvis, estas ar lie
tuvis, — kodėl jiems tai primetama 
nusikaltimu? Kodėl tik jiems tai 
turėtų būti draudžiama? Jei latvis 
nori gyventi savo namuose pats ir 
nenori jo užleisti svetimiems, kodėl 
tas nenoras yra jau nusikaltimu?“

Tiesa, tie balsai, kuriais norėta 
tremtyje besirandančioms tautų gru
pėms primesti nusikaltėlių ir nenau
dėlių epitetai, nerado siektojo efek
to, tačiau tremtiniams rūpi ne. tiek 
diskusijų būdai ir metodai jų klau
simą svarstant, kiek konkretūs 
sprendimai, kurie lemia tolimesni jų 
likimą. Jiems rūpi tai ne tik kaip 
tremtiniams, kuriais jie pasidarė ne 
savo noru, ir jie laiko, kad tremtis 
tėra laikinis bėdos ir nelaimės mo
mentas, bet jiems tai juo labiau rūpi 
kaip paskirų, savarankiškai gyventi 
pajėgių tautų nariams, siekiantiems 
pirmoje eilėje laisvo ir nepriklauso
mo savo tautų gyvenimo.

Visumoje, tremtiniai turi pakan
kamai inteligencijos ir išsilavinimo, 
kad su reikiama padėka priimtų tas

Korėja - Tolimųjų Rytų Sarajevas
šiomis dienomis gerai informuo

tas šveicarų laikraštis „Basler Nach- 
richten“ vienoje vakarinėje laidoje 
paskelbė:

„Paskutiniu laiku iš Tolimųjų Ry
tų į Europą ateina neraminančios ži
nios; neraminančios ne dėl to, kad 
jos daugiausia kalba apie bręstančio 
konflikto pavojų, kiek dėl to, kad jos 
vaizduoja drastiškai įsitempusius 
anglosaksų ir rusų santykius. Gal 
būt, mažiau Kinijoje, kur amerikie
čių palaikomi nacionalinės Kinijos 
kariai supa Maskvai atsidavusius Ki
nijos komunistus, kiek ypačiai Korė
joje, kur jie stovi vienas prieš kitą. 
Iš ten gaunami paskutiniai praneši
mai yra tiesiog jaudinantys“. Ir laik
raštis klausia: „Ar tik ne bus Korėja 
Tolimųjų Rytų parako statinė?“

Korėja? Tai strategiškai begalo 
svarbus pusiasalis tarp Mandžūrijoš 
ir Japonijos. Jau daug kraujo pra
lieta dėl šio „tilto“: 1894 metais kinų- 
japonų karas, 1905 m. rusų-japonų

užuojautos ir susirūpinimo pastan
gas, kurios pastaruoju metu reiškiasi 
ne tik pasaulio saudos puslapiuose, 
bet ir kai kurių vyriausybių bei 
specialių komitetų posėdžiuose. Štai, 
dar New Yorke tebeaidint Višinskio 
ir Ponios Roosevelt dvikovei dėl 
IRO statuto, Londone jau 6 sesijai 
susirinko Tarptautinis pabėgėlių 
komitetas, kuriame atstovaujamos 35 
valstybės. Šio komiteto pagrindinis 
uždavinys, anot Didž. Britanijos mi
nisters Me Neil, yra įkurdinti nau
jose gyvenvietėse, tampriai bendra
darbiaujant su IRO, tuos pabėgėlius, 
kurie negalės grįžti į savo kraštus. 
Iš praeitų metų to komiteto veiklos 
pranešimo matosi, kad paskirų ko
misijų jau yra susipažinta su įkur
dinimo galimumais Brazilijoje ir 
kad Pietų Amerikoje bei Kanadoje 
tų komisijų dar tebetyrinėjamos są
lygos. Šiais metais jau busią galima 
susilaukti tikslaus plano Europos 
DP tolimesniam „išvietinimui“. Ko
miteto veiklą ypatingai remiąs Va
tikanas ir kitos konfesijos.- Nors to 
komiteto pirmininko, Didž. Britani
jos atstovo Amersono žodžias, ge
riausia išeitis būtų, jei tremtiniai 
savo noru grįžtų į gimtuosius kraš
tus, nes jų įkurdinimas galįs užsi
tęsti net penketą metų, tačiau ne tik 
tas komitetas, bet ir visas pasaulis 
yra pakankami gerai -supažindintas 
su tomis kliūtimis, kurios, deja, 1 
kliudo tremtiniams šį jų pačių taip 
trokštamą kelią pasirinkti. Ir gaila, |

karas, pagaliau, abu pasauliniai ka
rai taip pat dėl Korėjos atidavė krau
jo duoklę, nors ilgai apie ją nebuvo 
veik girdima. Nežiūrint visų karų, 
nuo pat šio amžiaus pradžios Korėją, 
valdo japonai ir, tik baigiantis antra
jam pasauliniam karui bei baigiant 
susmukti Japonijai, švysteli Korėjai 
laisvės spinduliai: Jaltoje sutariama 
Korėją atstatyti nepriklausoma ir de
mokratiška valstybe.

Po japonų rusai „išvaduoja“ šiau
rinę Korėją, o amerikiečiai — pieti
nę. Apie laikinį Korėjos valdymą 
pasišnekama Maskvos konferencijo
je)', kur sutariama: Korėja ■ penke- 
riems metams paliekama USA, So- 
vįętų Sąjungos. Kinijos ir Anglijos 
globoje. Rusai ir amerikiečiai sudaro 
bendrą Korėjos valdymo komisiją, 
kurios uždavinys padėti demokrati
nėms korėjiečių partijoms atstatyti 
laisvą ir demokratinę valstybę ir su
daryti provizorinę vyriausybę. Ko
misija taip pat rūpinasi rusų ir ame-

I
rikiečių, bendradarbiavimu ūkiniuose 
ir valdymo klausimuose. Netrukus 
tokia komisija ir susirinko Seoul 
mieste.

Bet staiga korėjiečiai ėmė reikšti 
nepasitenkinimą „globėjais“ ir reika
lauti visiškos nepriklausomybės — 
taip jiems esanti įkyrėjusi japonų 
okupacija ir „globa“ per 40 metui 
Šitam judėjimui pasišovė vadovauti 
korėjiečių komunistų partija, pasi
vadinusi „ Darbininkų partija“.' JI 
ėmė daugiausia sielotis dėl Korėjos 
demokratiškumo. Partija ėmė pulti 
amerikiečius, kurie, pagal „Izvesti- 
jas“, iš Korėjos nori pasidaryti prie
tiltį naujam karui.

Iš tikrųjų pakanka pažvelgti j že
mėlapį, kad suprastume, ko siekia 
Korėjoje Maskva ir Washingtonas. 
Dar karo metu (ir jau net po Jaltos), 
tautinei Kinijai globojant ir Roose- 
veltui su Churchilliu laiminant, bu
vo suorganizuota egzilinė tautinė ko- 

(Nukeita į 7 pusi.)

kad net tokių įtakingų komitetų jė
gos yra perdėm silpnos, kad tas 
kliūtis įveiktų pašalinti.

Tokiai padėčiai esant, nenuosta
bu, jei tremtinių akyse tų komitetų 
sprendimai sudaro blankesnio įs-
pūdžio nei tų valstybės vyrų siekiai, 
kurie reiškiami žodžiais, kaip, pa
vyzdžiui, Byrnęs: „Pasaulio taika 
daugiau pareina nuo to, kas yra mū
sų širdyse, nei nuo to, kas rašyta 
mūsų sutartyse." ir kad „didžiosiom 
valstybėm reikia stengtis pasiekti 
tokio sutarimo, kuris ne tik paten
kintų jų pagrįstus reikalavimus sau
gumui patikrinti, bet tuo pat metu 
apsaugotų ir mažųjų tautų politinį 
integralumu ir nepriklausomybę“. 
Kalbėdamas toliau JT pilnaties po
sėdyje, tas pats JAV valstybės vy
ras pareiškė, kad „mes norim palai
kyti teisės egzistavimą tautų santy
kiuose. Mes norim skatinti visų tau
tų laisvę ir gerbūvį draugingame 
civilizuotam pasaulyje.“

Ir kol pasaulyje bus gyvos tos 
idėjos, kol jų bus siekiama ir dėl 
jų kovojama, nevilios nieko Aliaskos 
žemės turtai, nei Pietų Amerikos pi
gios erdvės. 20 amžiaus civilizuotų 
ir kultūringų’ tautų tremtiniai (kap 
paradoksališkai tai beskambėtų) ne
bepriklauso tai klajūnų rūšiai, ku
riems buvo ten tėvynė, kur gera gy
venti. Tautinis subrendimas, savo 
tautos paskirties įvertinimas yra 
įleidęs gilias šaknis tautos sąmonėje, 
gi šiais šarvais apsišarvojusios tau
tos, kad ir kaip likimo blaškomos, 
negali žūti ir gyvens, kol vėl susi- 
būrusios savo tėvų rankomis kurtose 
sodybose, savo statytuose miestuose, 
galės laisvos ir nėkieno negrąsomos 
vėl prisidėti prie taikaus ir kūry
binio žmonijos gerbūvio ir kultūros 
ugdymo.

A

Vyt. Alantas

. Sutemose
(Pabaiga)

Pamokslas padarė Birutei didelio įspūdžio. 
Atrodė, kad pamokslas tik jai vienai sakomas. 
Kunigas pakartojo tą patį, ką jai vakar kal
bėjo Kęstutis, tik pamokslininko lūpomis kal
bėjo visos bažnyčios autoritetas. Birutei rodė
si, kad visa milžiniška bažnyčios organizacija 
jai paskelbė kovą. Jai, kaip tikinčiai, tatai 
buvo nemalonu, tačiau ji nebuvo pasiryžusi 
atsisakyti nuo savo pažiūros. Pasiaukoti Tė
vynei! Ji buvo pasiryžusi kiekvieną akimirką 
paaukoti Tėvynei savo gyvybę, bet ji turi būti 
tikra, kad ta auka nenueis niekais. Jei to 
tikrumo nėra, kokios pasaulio ir dangaus ga
lybės gali iš jos reikalauti aukotis?

Išėjus iš bažnyčios, Kęstutis šaltai pasisvei
kino su Birute ir tik tarp kitko paklausė, 
kaip ji miegojusi. Nelaukdamas atsakymo, jis 
pasisakė negalėjęs užmigti per visą naktį. Dau
giau, atrodė, jis nebuvo linkęs kalbėti ir ėjo 
šalia tylėdamas. Apie pamokslą jis taip pat 
ųeužsiminė nė žodžio. •

Toks jo elgesys ėmė Birutę erzinti. Ji ne
sijautė to užsitarnavusi. Jis, kunigas, visuo
menė, pagaliau visas pasaulis gali turėti savo 
nuomonę, o ji turi savo. Ar tai yra kokia 
blogybė, nusižengimas, nuodėmė? Ar ji kalta, 
kad ji kitaip galvoja, negu kiti? Juk ji yra 
laisvas žmogus ir gali elgtis ir galvoti kaip 
tinkama.

— Klausyk, Kęstuti, ko tu šiaušiesi? To
kio elgesio aš nesijaučiu esanti užsitarnavusi. 
Man nemalonu, kad mūsų santykiai drums
čiasi ...

— Tik ne iš mano priežasties... — per
traukė jis.

— Vadinasi, tu nori pasakyti, kad iš mano. 
Bet aš čia jaučiuos esanti tiek pat kalta, kiek 
ir tu. Norint surasti tikrąsias mūsų nesusi
pratimo priežastis, reikėtų eiti labai toli.

— Aš per visą naktį apie tai galvojau, — 
I prabilo jis iš pradžios ramiai, o paskum vis 
labiau karščiuodamasis, — ir priėjau išvadą, 
kad tu paklydai sutemose ir neberandi tikro
jo kelio. Kas tave paklaidino, aš nežinau: Tė
vynės ilgesys, ar tavo egoizmas. Savo nusi
statymą tu nori pateisinti motinos teisėmis, 
visą atsakomybę už savo nenorą turėti vaikų 
tu stengiesi suversti kažin kam trečiam, o iš 
tikrųjų tu bijai šeimyninio gyvenimo vargo; 
Jei aš būčiau turtingas, jei pies galėtume ve
dę gyventi pasiturinčiai ir nepriklausomai, ta
da, man rodos, tu neatsisakinėtum nuo šeimos 
sukūrimo. Ar tai nėra egoizmas? Deja, tur
tingas aš nesu ir gal niekados nebūsiu. Aš 
vakar sakiau, jei tu mane mylėtum, mums čia 
dabar nereikėtų nervų gadinti. Gal tu savo
tiškai ir teisi, bet juk negalimas dalykas, kad 
visuomenė, kunigas, pagaliau, ir pati gamta 
klystų. Tu nori varyti izoliacinę politiką, — 
nusijuokė jis sausai. — Tau trūksta idealiz
mo, tu nebeturi veržlumo kovoti ir kentėti už 
savo Tėvynę, — pridūrė jis karštai.

Birutę tas jo pykčio prasiveržimas nuste
bino. Ji nesitikėjo nei tokių kaltinimų nei to
kio tono iš, paprastai, santūraus ir mandagau^ 
savo draugo. Matyt, ilgą laiką kauptas ne
patenkinimas sprogo kaip bomba, ją giliai 
įžeisdamas.‘Ji ėjo nuleidusi galvą, negalėda
ma atsipeikėti nuo smūgio, kuris palietė jos 
dvasios opiausią vietą ir kuris, jos giliausiu 
įsitikinimu, buvo neteisingas ir neužtarnau
tas. Egoistė! Ar jos nuoširdumą, jos inty
miausią įsitikinimą galima apšaukti egoizmu? 
Jis net apkaltino ją noru ištekėti iš apskaičia
vimo! Tokios minties ji nė sapnuoti nesap
navo. Yra tokių kaltinimų, dėl kurių negali 
pasiteisinti ne dėl to, kad jie būtų per daug 
aiškūs, bet dėl to, kad jie per daug neteisingi.1 

Arba kaltinimas, kad ji nenorinti kovoti dėl 
savo Tėvynės... Jos akys pasruvo ašaromis, 
bet ji susivaldė, ir jis nieko nepastebėjo. .

— Nežinau, kodėl tu man toks žiaurus, 
juk aš tau nieko bloga nepadariau, — mėgino 
ji kalbėti ramiai, bet I^ęstutis ją vėl per
traukė.

— Nežinai! Gaila, lead nežinai, — atsakė 
jis, tartum kirviu kapodamas. — Kad žino
tum, elgtumeis su manimi kitaip. Nieko man 
bloga nepadarei! Juokai! Gal niekas pasau
lyje man tiek bloga nepadarė, kaip tu. Mes 
draugaujame su tavimi jau dveji metai. Aš 
pripratau prie tavęs, aš susigyvenau su ta 
mintimi, kad mes per visą gyvenimą eisime 
kartu, mintyse ir svajonėse tu man šimtus 
kartų priklausei, aš apie tave kitaip nebegal
vojau, kaip apie savo žmoną ir savo vaikų 
motiną, o dabar?.... Tu vakar su manimi 
kalbėjai atvirai, aš šiandie kalbu atvirai su 
tavimi. Ir pasakyk man, ar aš neturėjau pag
rindo taip galvoti ir jausti? Tiesa, tu nieka
dos nesakei mane mylinti, bet ar visada rei
kalingi žodžiai? Juk ir didžiausias trumpa- 
protis supras, kad mergaitė tau palanki, jei ji 
mielai praleidžia laiką su tavimi, jei ji eina 
su tavimi į kiną, pasivaikščioti ir pasilink
sminti, jei tu ž,inai, kad ji kito neturi ir ne
ieško. Aš toks trumpaprotis ir buvau, aš tave 
pamilau, aš buvau visai tikras, kad ir tu ma
ne pamilsi. Bet tą akimirką, kai aš tikėjau, 
kad mano svajonės įvyks, aš išgirdau atsaky
mą: viskas iliuzija! Pasirodo, kad ir aš buvau 
kvailas iliuzijų medžiotojas, kaip tu vakar pa
sakei. Iš savo išsvajotos laimės viršūnių aš 
nudardėjau kulverčiomis žemyn, nes mano ka
ralaitė pasakė: sutemose aš tavęs nematau! 
O ką aš radau apačioje? Sielvartą, nusimini
mą, vienatvę. Dabar atsakyk man atvirai: ar 
tu man padarei bloga, ar nepadarei? — pa
žiūrėjo atsidėjęs jis į jop veidą.

— Tokiu tonu, kaip*u kalbi, turėtų kai-, 
bėtl valstybės gynėjas, reikalaudamas nusi
kaltėliui mirties bausmės, — atsakė mergaitė 
šaltai. — Bet aš iš anksto pasakau: l kaltina

mųjų suolą aš sėsti nenoriu. Tu man kalbi, 
tartum mūsų Tėvynės nebūtų ištikusi baisi 
tragedija, tartum mes vaikščiotume ne mažo 
švabų miestelio gatvėmis, o Vilniaus Katedros 
aikšte. Aš tau vakar sakiau: Tėvynės nete
kimas man yra didelė atvira žaizda, kurią 
gali užgydyti tik Lietuvos oras. Aš būčiau 
nenuoširdi, meluočiau tau ir sau, jei pasaki- 
čiau: imk mane, tavo glėbyje aš užmiršiu vis
ką. Pasakyk, ar tu galėtum džiaugtis meile, 
jei žinotum, kad tavo motiną drasko pasiutę 
žvėrys? O ar Lietuva mums nėra brangi, kaip 
motina? Gal aš klystu, gal aš ne taip galvoju 
ir jaučiu, kaip reikalauja visuomenė, kunigas 
ir gamta, bet aš nieko negaliu padaryti. Aš 
nesu egoistė, aš nesu moteris, kuri pasirenka 
vyrą tik iš apskaičiavimo, kaip tu sakai, aš 
nesu nejautri, kaip tu mane vaizduoji, aš esu 
moteris šu gedulu, štai ir viskas. Pro Tėvy
nės gedulo šydą aš nebematau gyvenimo ir 
gamtos grožio, pagaliau aš ir nenoriu jo ma
tyti. Jei aš pasiduočiau meilės burtams, jei 
aš imčiau kovoti dėl savo pačios laimės tuo 
metu, kai Tėvynė kenčia, man rodos, aš pa
daryčiau didžiausią šventvagystę. Jei tai prik
lausytų nuo manęs, aš uždrausčiau visus pasi
linksminimus ir visiems tremtiniams liepčiau 
nešioti gedulą, kol Tėvynė bus'laisva. Taip, 
aš draugavau su tavimi dvejus metus, tu man 
patikai ir, atvirai pasakysiu, aš maniau, kad. 
galėsiu tave pamilti, galėsiu su tavimi nors . 
trumpom akimirkom užmiršti Tėvynės ilgesį, s 
bet tu žinai, ką aš visą laiką jutau? Sąžinės 
priekaištą. Kažin koks balsas man visą laiką 
šnabždėjo į ausį: dėl savo pačios džiaugsmo 
tu nori užslopinti savo Tėvynės ilgesį, kaip 
tu tą savo egoizmą pateisinsi? Egoistė! Tu 
laikai mane egoiste, kad aš nesutinku už ta
vęs tekėti, o mano sąžinė niekados nenustotų 
manęs kaltinusi egoizmu, jei aš savo Tėvynės 
ilgesį sudrumsčiau savo pačios laimės troški
mais ... Tėvynės ilgesys — didžiausias mano 
turtas, mano šventovių šventovė, kur amžinai 
kūrenasi ugnelė, sauganti mano žingsnius nuo 
paklydimų, Tėvynės ilgesys yra mjftto škai>
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Užsienio spauda lietuvių 
reikalais

„New Yorke Times" nuolatos Įsi
deda trumpų pranešimų lietuviškais 
reikalais. 1946. 12. 9 šis laikraštis 
pranešė apie Amerikos lietuvių drau
gijos New Yorke raštą prezidentui 
Trumanui, pasirašytą dr. Mato .Vi-, 
niko, kuriame JAV vyriausybė pra
šoma paveikti sovietus, kad atitrauk
tų iš Baltijos kraštų savo kariuome
nę, policiją ir agentus ir tremtiniai 
galėtų grjžtj atgal. Tos pat dienos 
numeryje laikraštis pamini prof. 
Prano Padalskio pranešifną apie lie- 
tuvių tremtinių veikimą Europoje ir 
apie pogrindinę kovą Lietuvoje. 
Gruodžio 1 d. „N. Y. T.“ pranešė apie 
ptof. M. Krupavičiaus pasirašytą me
morandumą JTO generaliniam se
kretoriui Trygve -Lie, kuriame skun
džiasi, kad sovietų okupacija beato- 
dairiai ir sistemingai naikina visą 
lietuvių tautą ir prašoma šį klausi- 

r mą {rašyti į JTO visumos dienotvar
kę. Gruodžio 8 d. šis laikraštis duoda 
kai kurių žinių apie lietuvių trėmi
mus Sibiran; žinios paimtos iš L. 
Krikščionių Demokratų partijos raš
to tam pačiam Trygve Lie. Apie šj 
raštą informuoją ir Broklyno laikraš
tis „Tablet“, pacituodamas tas vietas, 

. kuriose Lietuvos ir lietuvių reikalu 
šaukiamasi i krikščioniškąjį pasaulį.

(gb)

And. Valuckas

Dr. K. GRINIUS
(Pyadžia praėjusiame Nr-)

1926 m. Iki 1926 m. krikščionys ir 
liaudininkai Seime sėkmingai ben
dradarbiavo, bet po pralaimėtų rinki
mų 1926 m., Dr. K. Griniaus žodžiais, 
krikščionys atsisakė kartu su liaudi
ninkais sudaryti vyriausybę ir teko 
blokuotis su socialdemokratais bei 
tautinėmis mažumomis. Tiesa, buvo 
galima bandyti Seimą paleisti ir 
skelbti naujus rankimus, bet nebuvo 
jokios garantijos, kad išeis kitokios 
sudėties Seimas. Dr. K. Grinius iš
renkamas Lietuvos Re’spublikos Pre
zidentu, bet gruodžio 1,7 d. įvyksta 
kariškas perversmas.

1927 m. Dr. K. Grinius pasitraukęs 
atsidedh daugiau medicinos darbui. 
Veda Kristiną Aršaitę, kuri jam pa
deda labdaros ir visuomeniniam 
darbe.

1928 m. paskirta pensija ir patar
ta išvažiuoti į USA, bet Dr. K. Gri
nius atsisako. ■ Rūpinasi pastatyti 
džiovininkams sanatorijas, patikrint 
mokytojų sveikatą, globoti motinas 
ir vaikus.

1934 m. birželio 10 d. atidengia
mas Dr. V. Kudirkai skulpt. V. Gry
bo paminklas K. Naumiesčio aikštėje, 
priešais jo. buvusį butą, kur jis 1896- 
99 m. kūrė savo veikalus.

1938 m. Klaipėdos netekimas, 
Lenkijos ultimatumas ir nepriklau
somybei pavojus verčia sudaryti koa-

Dr. J. Pajaujis ' _ .

Artimos ir tolimos gairės
(iŠ Šiapus Atlanto žiūrint)

(Pradžia praėjusiame Nr.)

III
Tarptautinės situacijos įvertini

mas ir šiandien yra sunkesnis trem
tiniams, gyvenantiems okupuotoje 
Vokietijoje,, negu laisvame Vakarų 
pasaulyje. Politinių sprendimų mo
mentai nebūna viešose- konferenci
jose, spaudos atstovų akyse. Čia tik 
paroda, deklamacija, viešosios opini
jos švietimas ar mulkinimas. Tikroji 
politikos virtuvė — atskiri kabinetai, 
klubai, kavinės. Mums trūksta tų 
asmeninių kontaktų, per kuriuos ga
lima bent kiek įžvelgti į užkulisius, 
O iš viešosios informacijos vaizdas 
toli grąžu nepilnas. Bėt vis dėlto jis 
mums daug aiškesnis po to, kai „pra- 
kirtrrie langą į vakarus“, gavę spau
dos žinių ir iš dalies asmeninių in
formacijų. Ką mes pro tą langą pa
matėme, toji šiandieninė tikrovė, yra 
ryškus prieštaravimas daugeliui idea
listinių lūkesčių ir mūsų daugelio vil
čių kartus apvylimas.

Atlanto charta ir keturios Roose- 
velto laisvės pasirodė esąs tik tradi
cinio Amerikos idealizmo plakatas, 
reikalingas karo propagandai. Jame 
nebuvo nė mažos dalies to įgyven- 
dinamumo tarptautinės politikos 

licinę vyriausybę, kuri pavadinama 
bendro darbo vyriausybe.

1939 m. Sovietų bazės Lietuvoje. 
Miršta M. Sleževičius.

1940 m. Sovietai okupuoja Lietuvą 
pagal slaptą SSSR-Vokietijos sutar
tį. Voldemaro bandymas. Liepos 11 
d. priešrinkiminiai areštai visoj Lie
tuvoj. Rugpiųčio 1 d. Dr. K. Griniui 
nutraukiamas pensijos išmokėjimas.

1941—1944 m. Vokiečiai paskiria 
Dr. K. Griniui 40 RM mėnesinės pen
sijos. Dr. K. Grinius eina vokiečių 
okupacijos metu Sveikatos Vyr. Val
dybos Sanitarinio Švietimo Skyriaus 
Vedėjo pareigas ir taip pat vadovauja 
Lietuvos Higienos muziejui.

1942 m. liepos mėn. Dr. K. Gri
nius, kartu su m. Krupavičium ir J. 
Aleksa, pasirašo vokiečių generalko- 
misarui memorandumą, kuriame pro
testuoja prieš Lietuvos kolonizavimą, 
prieš Lietuvos piliečių trėmimus ir 
žudymus. Pasirašę ištremiami Vo
kietijon visam karo metui, bet Dr. K. 
Griniui, kaip vyresnio amžiaus, leista 
apsigyvent Lietuvos kaime.

1944 m. liepos 31'd. pasitraukia iš 
fronto zonos Vokietijon, kur kurį 
laiką būna Bartenštein (Ostpr.), vė
liau trumpai Berlyne ir Halle (Saale) 
mieste. Dalis jo turto ir medicinos 
terminų žodynui medžiaga Berlyne 
subombarduojama.

1945 m. Rytų frontui artėjant per- 

praktikoje, kaip Wilsono 14-je punk
tų. Pokarinio gyvenimo tvarkymas, 
trijų didžiųjų stambiais bruožais su
tartas dar karo meto pasitarimuose, 
buvo suplanuotas „realiosios“ jėgos 
politikos dvasioje. Atominė bomba 
atėjo mums per vėlai. Taupant va
kariečių kraują ir siekiant sutrum
pinti karą su Japonija, padaryta mil
žiniškos nuolaidos Sovietams, paau
kojant Rytų Europos laisvę. Gali sau 
dabar keiktis „laisvieji“ serbai, kroa
tai, lenkai, .lietuviai, latviai, estai, 
suomiai... Keikimasis ir pagiežavi- 

sikėlia į Bauerbach, prie Meiningėn 
(Thuer.), kur apgyvendinamas poeto 
Schillerio muziejuje. Ten išbuvo apie 
3 mėn., vėliau persikėlė prie Wu'rz- 
burgo, Rimpar kaiman. Ten pradėjo 
rašyti nlačius atsiminimus, rūpintis 
išvažiuoti į USA ir judinti Lietuvos 
bylą. Dr. K. Grinius, kartu su kun. 
M. Krupavičium, prof. Jz. Kaminsku 
ii’ vyskupu Vincu Brizgiu, spalių 26 d. 
siunčia telegramas popiežiui Pijui 
XII, USA prėz. Trumanui, D. Britani
jos min. pirm. Attlee, Prancūzijos 
vyr. galvai de Gaulle, Danijos, Šve
dijos ir Norvegijos premjerams, ku
riose tarp kitko sakoma: „... Lietu
vių tautos vardu apeliuojame į Jūsų 
Ekscelenciją, prašome, apsaugoti lie
tuvių tautą nuo visiško išnaikinimo 
ir nuo bado“.

Per Hanau persikelia gyventi J 
Muna-Muenster stovyklą.

Panašaus turinio telegramos, kaip 
čia paminėtos, pasiunčiamos gruo
džio 5 d., Stockholmo, Lundo, Upsa
los uniVersitetų rektoriams, vyskupui 
primatui ir visiems Švedijos vysku
pams.

1946 m. Aktyviai bendradarbiauja 
naujai išėjusiame „Varpe“, rašo to
liau atsiminimus, nori surašyti medi; 
cinos terminų žodyną ir taip pat ak
tualiai. reaguoja į Lietuvos ir trem
tinių reikalus. Atskiru memorandu
mu atsako į „Die Neue Zeitung“ pas
kelbtus priekaištus karo tremtiniams, 
iš prez. Trumano gauna atsakymą į 
anksčiau siųstą telegramą, o sausio 
6 d. pasiunčia, kartu su arkivyskupu 
metropolitu Juozapu Skvirecku, kun. 
Mykolu Krupavičium ir Ernestu Gal
vanausku, naujus platesnius memo
randumus prez. Trumanui ir min. 
pirm. Attlee. Vasario 16 d. proga iš
leistame atsišaukime į pasaulio lietu
vius ragina Dr. K. Grinius visus da
ryti viską kas galima Lietuvos ir lie
tuvių reikalui, kol dar nėra per vėlu.

Tikėkimės, kad JAV Dr. K. Grl-' 
nius tikrai galės lengviau atrasti ke
lius, vedančius į Nepriklausomą Lie
tuvą, nes jam jie, kaip užsitarnavu
siam Didžiam Demokratui ir žmogui, 
turėtų būti lengviausiai prieinami. 
Tokiomis viltimis išlydi Dr. K. Grinių 
užjūrin tremtiniai čia, tremtiniai Si
bire ir likę Lietuvoje. 

mas nieko nepadės. Teherane ir Jal
toje sukirptas karo paliaubų žemė
lapis turi būti dedamas taikos dery
bų pagrindan. Nuolaidų pažadai fak
tiškai įvykdyti sulig tuo momentu, 
kai sovietų kariuomenei ir politinei 
policijai leista užimti ir valdyti sri
tys nuo Liubeko ligi Triesto. Taikos 
konferencijose paskutinis argumen
tas — keno kariuomene diskutuoja
moje teritorijoje. Tokios „proble
mos“, kaip Triesto statutas, Duno
jaus laivininkystės laisvė ir pan., tė
ra tik tampymasis dėl kamanų, ati
davus arklį.

Dar vis kalbama apie „teisingą ir 
pastovią taiką“. Teisingos taikos pir
mutinė sąlyga turėtų būti — atstumti 
rusų dominavimą už jų 1939 metų. 
Mes, iš arti pažįstantieji savo rytų 
kaimyną neturime jokių abejojimų, 
kad tokia teisinga taika nepasiekia
ma taikos keliu. Sovietų sąjunga tai
kiu būdu neatsižadės nė vieno savo 
„įgijimo“ iš 1940-45 metų. Priešin
gai, ji siekia ir sieks ne tik tuos įgi
jimus sutvirtinti,' bęt ir pridėti nau
jų Bosforo-Viduržemio jūros ir Per
sijos įlankos zonose. Imperialistinė 
Sovietų ekspansija susiduria čia su 
gyvybiniais Britų imperijos intere
sais. Iš antros pusės, Amerika nie
kados nesulauks iš dabartinio savo 
sovietinio partnerio, kad jis padėtų 
sukurti ekonominį gerbūvį, „prospe
rity“, svarbiausiąjį kiekvieno ameri
kiečio tikslą, pasiekiamą tik per tarp
tautinių mainų laisvę. Ir dėl savo 
ūkinės sistemos ir dėl vidaus politi
nių problemų Sovietai iš savo izolia
cijos išeiti negali. Todėl, kaip nega
lima yra teisinga taiką, taip ilgam 
negalima ir pastovi taika tarp tokių 
partnerių. Kova dėl dominavimo pa
saulyje turės sykį išsispręsti.

Per greita ir klaidinga būtų ta
čiau išvada, jog toks išsisprendimas 
yra būtinas artimiausiu laiku, „jei 
ne šiais, tai kitais metais''. Čia mes 
turime sutramdyti savas teisingos 
taikos viltis ir žiūrėti, kad mūsų no
rai neaptemdytų mūsų protinio sprę- 
smo. Didelė juk yra neatatinkamybė 
tarp paskiro žmogaus laiko matavi
mo ir istorijos raidos! Žmogaus, gy
venančio vidutiniškai apie pusšimtį 
metų, gyvenime keletas metų yra jau 
laikotarpis; istorija vystosi ištisais 
šimtmečiais: jos kalendorijuje vie- 
nas-antras dešimtmetis tėra tik mo
mentas. Kas mums atrodo šiandien 
negalimai ilga, istorijos perspekty
voje gal atrodys gana greitas įvykių 
vystymasis.

Daug ir sudėtingų yra motyvų: 
kodėl pastovios ir teisingos taikos 
įgyvendinimas negali įvykti .greitu 
laiku. Kokios tam kliūtys, žinome. 
Nugalėti jas tegali trečia didžioji 
Jungtinių Valstybių pastanga, nema
žesnė, kaip per I-jį ir II-jį pasaulin; 
karą. Nors ir tik iš tolo stebint Jung 

tinių Valstybių gyvenimą, aiškiai 
jaučiama, kad jos dar nėra pasiruo
šusios tai didžiajai pastangai. Visų 
pirma, psichologiškai — ne. Supra
sime šitai, jei sugebėsime pažiūrėti | 
dalykus ne iš savo tautos interesų 
taško, o akimis ir jausmais tų, iš ku
rių laukiame tam tikrų veiksmų. Tik 
ką amerikiečio vargo ir aukų, ar tai 
vargstant ir rizikuojant gyvybe fron
te, ar namie dirbant karui ir atsisa
kant nuo daugelio germenų. Paga
liau tai_ pasibaigė. Tiesa, pasibaigė 
gal ne taip, kaip dauguma amerikie- 
■čių norėtų matyti. Nėra to siektojo 
„vieno pasaulio“, nėra tos taikos, ku
ri vestų į „prosperity“- Nesaugu ir 
neramu atominių ginklų gadynėje. 
Laukiama iš valdžios, kad ji energin
giau siektų taikos, tvirčiau kalbėtųsi 
su tais, kurie stato kliūtis į taiką. 
Bet tai laikoma' diplomatijos uždavi
niu. Eiliniam amerikiečiui gal nepa
tinka dabartinė tarptautinė politikos 
padėtis, bet ji jam nėra dar tokia, 
kad Jau nebūtų galima gyventi ir 
bandyti grįžti prie taikos meto ge
rovės, atsigauti po karo meto pas
ninko. Amerikietis dvasioje yra ci
vilis, jam kario amatas tėra bėdos 
reikalas. Ir karo ginklo priemonė 
tėra paskutinė priemonė, kai jau tau
ta įtikinta, jog nėra kitos išeities, jog 
reikia griebtis ginklo, ginant Ameri
kos saugumą, žmonijos civilizaciją, 
laisvę ir teisę. Žinome, kaip delsia
mai įsitraukė Jungtinės Valstybės | 
abu pasaulinius karus: vis apie porą 
metų po to, kai europiniai kraštai 
buvo karą pradėję. Gilus Jungtinių 
Valstybių santvarkos demokratišku
mas neleidžia vyriausybei vesti ki
tokios politikos, negu tokia, kuriai

(Nukelta į 6 pusi.)

Audiencija pas Trumaną 
nepraėjo tylomis

„Naujienos“ 263 nr. praneša apie 
plačius atgarsius,. kurių amerikiečių 
spaudoje rado ALT delegacijos ap
silankymas pas prezidentą Trumaną. 
Audiencijos aprašymus įsidėjo ne tik 
didieji New Yorko, Chicagos ir Wa- 
shingtono dienraščiai, bet ir .šimtai 
laikraščių, išeinančių netgi tolimiau
siuose ' JAV užkampiuose? „Naujie
nos“ kreipia dėmesį, kad Baltijos 
valstybių klausimu susidomėjo net
gi toki įtakingi ir populiarūs ameri
kiečiai, kaip žurnalistas Drew Pear
son, kuris šiai audiencijai skyrė vie
ną pirmųjų vietų savo garsiajame 
Biuletenyje „Washington Merry-Go- 
Round“, kurį persispausdino šimtai 
JAV laikraščių, bendru tiražu išei
nančių iki 20 milijonų.

Siame biuletenyje Drew Pearson 
gana smulkiai, teisingai ir mums pa
lankioje dvasioje aprašė priėmimą 
pas Trumaną ir lietuvių delegacijos 
iškeltus reikalavimus Baltijos kran
tų laisvės ir nepriklausomybės rei
kalu, o taip pat ir Trumano pareikš
tus užtikrinimus. Aprašymui antraš
tė parinkta taip pat gana tiesi ir aiš
ki — „Trumanas ir Lietuva“.

' V. Dav.

tykia, kur aš kenčiu, tiesa, bet kuri taurina 
mano sielą, neleisdama jai susmulkėti ir su
nykti ir kuri man visada primena, kad aš tu
riu būti verta savo tėvų žemės duktė... ■

Kurį laiką jie ėjo tylėdami, kiekvienas įsi- 
. gilinęs į savo mintis. Kęstutis nepajėgė sekti 

puskui tuos savo draugės minties bei jausmų 
polėkius, jis galvojo daugiau gyvenimiškai. Iš 
Tėvynės' ilgesio jis nedarė jokios'filosofijas 
ir poezijos: jis ilgėjosi Tėvynės, taip, bet argi 
tam jausmui galima , taip pasiduoti, kad pa
mirštum gyvenimo būtinybę? Štai, šioje vie
toje buvo kryžkelė, kur jų pažiūros skyrėsi: 
Birutės Tėvynės meilė veržėsi aukštyn, už
griebdama visą jos sielą, o Kęstutis dairėsi 
apačion, ieškodamas kampelio,, kur būtų gali
ma susukti šeimos gūžtą, kuri, jo giliausiu 
įsitikinimu, turėjo jam palengvinti tremtinio 
dalią ir laikinai būti maža tėvynė.

Paskum Birutė vėl prabilo:
— Savo kaltinimais tu mane labai įžeidei, 

bet aš nepyksttf. Aš suprantu, kad tu savo
tiškai teisus. Ir aš dar daugiau pasakysiu, — 
nusišypsojo mergaitė, — tu turi tvirtų šali
ninkų: viešoji nuomonė ir bažnyčia tavo pu
sėje, bet aš greičiau esu pasiryžusi prarasti 
gerą savo vardą visuomenės in bažnyčios aky
se, nekaip šiuo metu gedulo šydą pakeisti 
jungtuvių vualiu. Tu žinai, aš nesu iš prin
cipo nusistačiusi prieš vedybas, priešingai, aš 
mielai norėčiau turėti šeimą ir vaikų, bet tik 
tada, kai aš žinosiu, kad per savo šeimą aš 
tarnauju Tėvynei. Svetimiems savo krauju 
aš tarnauti nenoriu.

Ji vėl nutilo. Kęstutis taip pat tylėjo. Jis 
ėmė gailėtis pasikarščiavęs, bet to nedrįso pa
sakyti.

— Jei aš tau tiek daug bloga padariau, 
kaip tu sakai, — vėl kalbėjo Birutė. — tai 

aš nuoširdžiai atsiprašau. Bloga aš tau nieka
dos nelinkėjau. Po šio pašnekesio mūsų drau
gystė, be abejo, turi nutrūkti. Gaila, tu man 
daug padėjai, aš su tavimi praleidau daug 
šviesių, bičiuliškų valandėlių. Bet nieko ne
padarysi, nieko nėra amžina... Eisime kiek
vienas savo keliu.

— Ar negalėtume palikti viską, kaip bu
vo ...

— Ne, aš niekados sau nedovanočiau, jei 
tęsčiau toliau draugystę, iš kurios tu darai to-

Amerikinės įvairenybės
' PARINKO ST. NORVILIS

Viena labiausiai grobstomų prekių Ameri
koje (o ką jau bekalbėti apie Europą) yra 
moteriškosios kojinės. Jeigu gatvėse, kur su- 
sispietusios krautuvės, išsidriekia' moterių eilė, 
— ilgai netenka galvoti, kad atspėtum, jog čia 
laukiama moteriškųjų kojinių.

Kas apsakys, koks buvo džiūgavimas, kai 
vieną vasaros dieną iš lėktuvo, skrendančio 
per New Yorką, pabiro tūkstančiai kojinių. 
Prasidėjo laukinė kojinių medžioklė, kurioje 
dalyvavo ir seni ir jauni, ir vyrai ir moterys. 
Lipo į medžius, kuriuose buvo pakibusios ko
jinės, lakstė stogais, kur tikėjosi rasti jų nu
kritusių. Tačiau nemažesnis buvo „medžio
tojų“ pasipiktinimas, kada jie pastebėjo, jog 
dovanai laimėtosios kojtaės buvo labai vyku
siai pagamintos, bet tikrai — popierinės. Pa
sipiktinusių „medžiotojų“ atakuojamai polici
jai vargais negalais pavyko išaiškinti ir patį, 
kaltininką. Tai buvo New Yorke plačiai pa- 

kias toli siekiančias išvadas, — atsakė Birutė 
nesvyruodama. — Tu susirasi kitą moterį, ku
ri gal nebus tokia svajotoja, kaip aš. Aš lin
kiu tau viso ko geriausio. Paskutinį kartą 
paspauskime rankas, kaip draugai. Greičiau
siai aš iš čia išvažiuosiu...

Ji atsiveikino ir pamažu nuėjo. Kęstutis 
ilgai stovėjo nuleidęs galvą, paskum ir jis iš 
lėto nuėjo į kitą ptisę. Jis ir pats nepastebėjo, 
kaip atsidūrė ant kalno po skarta žydinčia 
obelimi...

žįstamas juokdarys, kuris švęsdamas savo sep
tyniasdešimt penkerių metų sukaktuves leido 
sau pramoga — tą pačią dieną iš lėktuvo pa
barstyti kojinių ties miestu.

Byla atsidūrė teisme. Kas reikėjo su šiuo 
seniu, kojinių barstytoju, daryti? Prieš kurį 
gi įstatymo paragrafą jis buvo nusikaltęs? Ta
čiau teisėjas surado išeitį ir atkeršijo už nu
skriaustuosius: juokdarys buvo nubaustas 
penkiasdešimt dolerių... už „gatvių ^teršimą“, 

„Nusikaltimui pasikartosiant, teks mokėti 
dvigubai“, pagrąsino teismo pirmininkas.

„O, tai atsitiks ne anksčiau, kaip po dvi
dešimt penkerių metų, kai baigsiu savo šimt
metį“, pažadėjo optimistas.

. Gyvenime apskritai, o tuo pačiu ir Ameri
koje, atrado sunku ar lengva, gera ar bloga — 
pagal tai, iš kurio taško patį gyvenimą verti- 
nisime. Tam paremti „Saturday Evening Post“

skaitytojas prisimena savo kaimyną, prityrusį 
automechaniką, išbuvusį kare trejus metus. 
Vos tik spėjo mūsų automechanikas grįžti na
mo — po keletas valandų jis jau remontavo 
savo svainio automobilį. Čia pat užsimezgė 
maždaug toks pašnekesys: „Tu, Tomai, be 
abejo, jauties laimingas, po tiekos metų at
siradęs namuose. Tiesa? Tik labai gaila, kad 
pats mūsų gyvenimas taip suprastėjo: trūksta 
butų, viskas brangsta, o čia dar tie streikai...“ 
„Kaip tai suprastėjo?“ pasigirdo atsakymas: 
„dabartinis metas man nepaprastai patinka. 
Tik pagalvok: kiek Amerikoje automobilių ir 
kuo ne visi verkiamai laukia remonto!“

Vienas Pittsburgo savaitraštis paskatino 
•savo skaitytojus trumpai papasakoti ypatin
gesnes smulkmenas iš savo asmeninio gyve
nimo. Vienas vedęs vyras atsiliepdamas pa
sakoja: „Kartą grįžo iš miesto su pirkiniais 
mano žmona, kurios logika mane visuomet 
stebindavo savo keistumu, ir ėmė pasakoti 
apie savo išsvajotą suknelę, kurią kaip tik 
mačiusi vitrinoje. Visą savaitę ji man kalė 
ir kalė, kad jai nupirčiau tą suknelę, kol pa
galiau kantrybės nebetekęs padaviau jai rei
kalingus pinigus. Apsidžiaugė, it geležėlę ra
dusi, ir išsiskubinft išsvajoto pirkinio parsi
nešti. Bet kaip aš nustebau pamatęs ją tuš
čiomis rankomis grįžtant. „Tik pamanyk“, aiš- ■ > 
kino ji man sugrįžusi ir nusivylusi: „suknelė 
dar vis tebekaba vitrinoje. Aš nutariau jos 
nebepirkti. Jeigu ji ligi šiolei niekam nepa
tiko — kam ji tad man reikalinga?!“ (Gal ši 
paskutinė istorija charakteringa ne vien «ae- 
rikietėms moterims...)

' . -
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3. Tautinė kultūra ir valstybė

KULTURINIŲ vertybių 
PASKIRSTYMAS

Sukurti kultūrines vertybes dar 
ne viskas: reikia dar, kad jos pa
siektų plačiuosius tautos sluoksnius. 
Visa kultūros raida, ypač mūsų lai
kais, eina sudemokratėjimo linkme. 
Yra neteisinga, jei kultūrinėmis ver
tybėmis tegali naudotis tik aprėžtas 
išrinktųjų skaičius. Jei kultūrinių 
vertybių sukūrimas yra dvasinio eli
to uždavinys ir pareiga, tai pasinau
dojimas jomis yra plačiųjų masių 
teisė. Knyga, pjesė, paveikslas, kan
tata turi pasiekti pačius tolimiausius 
krašto užkampius.

Mes turime patyrimo iš nepri
klausomybės laikų. Visai ne be pa
grindė mūsų spauda kėlė triukšmą, 
kad miestas naudojęsis visomis kul
tūrinėmis gėrybėmis, o kaimas ne
turįs nieko. Galimas dalykas, kad 
tas tvirtinimas buvo kiek perdėtas, 
bet kad nebuvo jokios vieningos si
stemos kaimą aprūpinti kultūrinėmis 
vertybėmis, reikia pripažinti. Tarp 
miesto ir kaimo iš tikrųjų buvo at
siradusi didelė spraga, kuri ėmė psi
chologiškai kenkti geriems kaimiečio 
bei miestečio santykiams. Ka’massu 
nepasitenkinimu bei pavydu ėmė žiū
rėti į miestą, svajodamas apie miesto 
gyvenimo visokeriopą gerovę ir tuo 
pačiu ‘imdamas. bodėtis provincijos 
buitimi. Iš to kilo bėgimas į miestus, 
stoka darbininkų žemės ūkyje, darbo 
jėgos perteklius miestuose ir kitos 
socialinės negerovės. Žmogiškai 
imant, gal būt, tai pateisinama, bet ar 
tokie reiškiniai sveika valstybei, tai 
kitas reikalas.

Kitaip sakant, čia. visas dalykas 
sukasi apie tai, kaip būtų galima iš
lyginti kultūrini lygį mieste ir ■ kai
me. Kad tą lygį būtų galima visai
ffllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl
- '

Jaunieji dainininkai 
Mingene

Be ansamblių, girdime ir apie vie
nur kitur pavienių solistų pasirody
mus. Paprastai, tai būna daugiau ar 
mažiau patyrę, iš seniau žinomi dai
nininkai. Ir t£ip kartais pasipina 
aktualus klausimas — o kaip su 
prieaugliu? Vieną tokio prieauglio 
tikrąja to žodžio prasme pasirodymą 
neseniai teko stebėti Tuebingene.

Gruodžio 14 d. ten įvyko Romano 
ir Margaritos Joneliūkščių dainų, 
arijų ir duetų koncertas. Programo
je: Beethoven, Schumann, Brahms, 
Lortzing, Verdi, Mozart, Bizet, Flo- 
tow ir iš savųjų — St. Šimkus, E. 
Gailevičius, A. Kačanauskas. 

Bassbaritono Romano Joneliūkš- 
čio dainavimas pasižymėjo metodiš
kų, minkšto balso skambėjimu, kuris 
yra tampriai surištas su preciziška 
tarsena. Didelis, tamsaus atspalvio, 
sodrus balsas savo charakteriu ir at
likimu, atrodo, tinka operos scenai. 
Jo dainavime pastebima daug tech
nikos. Kaune R. J. buvo prof. Kama- 
vičienės mokinys, o Vokietijoje bai
gė žinomąją Ines Metzger Clumb mo
kyklą.

Mezzosoprand Margaritos Jone- 
liūkštienės .dainavimas reiškiasi di
dele išraiška, kuri išplaukia iš pie- 
tiško Vienos temperamento. Balsas 
pasižymi skaidrumu ir lankstumu. 
Kiekvienoje muzikinėje frazėje ne
maža šarmo.

Šiltai buvo sutikti abiejų padai
nuoti duetai. Yra labai dėkinga iš
girsti harmoningą dviejų žemų balsų 
sąskambį, abu partneriai gražiai de
rinasi išore ir, be to, ta pačia daina
vimo technika. Visus maloniai nu
stebino lietuviškos dainos, kurias su 
didele meile ir stropumu atliko M. 
Joneliūkštienė. Grynai lietuviška 
tarsena, be mažiausio svetimo ak
cento. M. Jor eliūkštienė kilimo yra 
vlenietė, kur ji buvo pažįstama ne 
tik kaip dainininkė, bet ir kaip tarp
tautinio masto dailiojo čiuožimo mei- 
sterė. Džiugu, kad į mūsų tarpą įsi
liejo daug žadanti ir simpatinga me
no pajėga, pajėga, reiškianti daug 
meilės mūsų tautSt

Abiems dainininkams, kurie ąavo 
kultūringais pasirodymais ir bendru 
darbu siekia naujų aukštumų, buki
me laimės ir geros sėkmės. Juos ti
kimės ne kartą išgirsti. Džiugu bus 
pasekti tolesnį jų brendimą, kaip 
malonu žinoti, jog prieauglyje turime 
gražių ir daug žadančių pajėgų.

K. Ck.

suvienodinti, žinoma, būtų per drą
su tvirtinti, nes miestas, ypač did
miestis, visada turės daugiau ne tik 
kultūrinių, bet ir kitokių galimumų 
suvilioti kaimietį, tačiau, kad kaimą 
būtų galima veikliau įtraukti į tau
tinės kultūros sąjūdį, abejonių ne
gali būti. Kokiu būdu?

TAUTOS NAMAI
Spauda ir radijas negali būti pa

kankami laidininkai kultūrai plisti 
iš miesto į kaimą. Nepriklausomy
bės laikais Lietuvoje spauda buvo 
labai paplitusi mūsų kaime, radijo 
aparatų skaičius kaimiečių sodybose 
smarkiai augo, bet vis dėlto tie ry
šininkai nepajėgė pakankamai stip
riai kultūriškai susieti kaimą su 
miestu. Kaimui skiriamos spaudos 
tiražas ir radijo aparatų skaičius gali 
didėti kiek nori ir vis dėlto kaimas 
dar nebus įtrauktas į kultūrinį są
jūdį tiek, kiek to reikalauja kultū
rinių vertybių „sumasinimas“. Kad 
ir kažin kaip kultūra spinduliuos iš 
vieno centro, bet jei nebus vietoje 
„transformatorių", ji nepasieks kaip 
reikiant plačiųjų masių. Tie „trans
formatoriai“ gali būti tautos namai.

Tautos namai turėtų būti kultū
ros židiniai kaime. • Juose turėtų būti 
.salė su scena, biblioteka, skaitykla, 
patalpa su visokiais pramoginiais 
žaidimais, sporto patalpos ir 1.1. Tik 
per tokius centrelius visos kultūri
nės vertybės, sukurtos viename cen
tre, galėtų pasiekti plačiausiais ma
ses. Pavyzdžiui, paimkime teatrą. 
Visuose tautos namuose scenos galė
tų būti standartizuotos. Dekoracijos 
pagamintos sostinėje, tiktų visiems 
tautos namams. Sostinėje ar kuria
me kitame centre surežisuota pjesė 
tokiu būdu pasiektų viso krašto žiū
rovą. Skrajojęs teatras tada būtų 
išspręstas klausimas. Suorganizavus 
susisiekimo priemones, scenos menas
lengvai pasidarytų prieinamas visam 
kraštui.

Tuo pačiu principu būtų galima 
suorgariizuoti ir skrajojančią operą, 
skrajojančius simfoninius koncertus, 
skrajojančias meno parodas. Scena 
labai lengva paversti ekranu. Galė
tų būti ir skrajojęs kinas. ■>

Turint krašte tautos namų tinklą 
su bibliotekomis labai lengvai išsi
sprendžia knygos išplatinimo proble
ma. Nepriklausomybės laikais leidė
jai tvirtindavo, kad jei švietimo mi
nisterija nuperka bent du šimtus iš
leistos knygos egzempliorių, knygą 
jau galima leisti be didesnės rizikos. 
Šiuo atveju būtų iš karto nušaunami

Atidaryta Jurininkų Mokykla
1946 m. spalių mėn. pradžioje 

Flensburge pradėjo veikti pabalti
jiečiams DP skirta Jūrininkų mo
kykla. Gruodžio 14 d.', po poros mė
nesių organizacinio darbo, ši mo- 

,kykla oficialiai atidaryta. Dieną 
estų stovykloje „Arbeitsamt“ įvyko 
oficialus mokyklos atidarymo aktas, 
kuriame dalyvavo UNRRA-os Team 
73 atstovai, Baltų Centrinės Tarybos 
Detmolde atstovas, šios mokyklos 
mokytojai, mokiniai ir gausus pa
baltijiečių tremtinių būrys. Po trum
pos mokyklos įkūrimo ir veiklos 
apžvalgos tarė žodžius estų, latvių 
ir lietuvių, šios pirmosios Pabalti
jiečių DP Jūrininkų mokyklos lek
torių, atstovai. Lietuvių vardu kal
bėjo fregatos kpt. Teodoras Dau
kantas. Iškilmingojo akto meninėje 
dalyje pasirodė solistė latvė, smuiki
ninkas ir orkestras.

Pabaltijiečių DP Jūrininkų mo
kykloje šiuo metu mokosi iš viso 
apie 120 mokinių, jų tarpe 38 lietu
viai. Mokslo metai buvo pradėti tik 
su 13 lietuvių mokinių, o mokytojo 
specialisto jūrininkystėje lietuviai 
vietoje neturėjo nė vieno, fki šiol 
mokyklon buvo priimami mokiniai 
tik. iš Schleswigo-Holsteino provin
cijos per tos pačios apygardos UN- 
RRA-os centrą Preetze. Gruodžio 
mėn. pradžioje mokyklą aplankė 
UNRRA-os centro atstovas gen. 
Fenshow, kuris vietoj susipažino su 
mokyklos veikla ir pažadėjo suda
ryti sąlygas, kad ateinančiais mokslo 
metais mokiniai į šią mokyklą ga
lėtų stoti iš visos anglų zonos ir 
mokinių skaičių padidinti iki 300. 
Be to, tas pats generolas pažadėjo 
savo pagalbą, kad vasaros atostogų 
metu mokiniai galėtų atlikti plau
kiojimo praktiką jūrose ant angliškų 
laivų.

nebe du, bet trys kiškiai: knyga pa
siekia plačias mases, autorius gauna 
honorarą ir leidėjas gauna savo už
darbį. Bibliotekų tinklas jau buvo 
suprojektuotas ir. laisvoje Lietuvoje, 
iš dalies jis jau buvo pradėtas ir 
vykdyti, bet dėl biurokratinių“ ar ki
tokių sumetimų tas darbas buvo va
romas vėžio žingsniu. Būsimoje Lie
tuvoje jis, be abejo, reikės varyti to
liau. Ir tiksliausia būtų bibliotekų 
tinklo plėtimą susieti su tautos namų 
tinklo organizavimu.

Mūsų provinciją spauda pasiek
davo daugiausia ta, kuri buvo ski
riama kaimui. Kitos spaudos mūsų 
kaimas matydavo mažai arba visai 
nematydavo. Ką kalbėti apie kaimą, 
jei ir miestietis toli gražu ne kiek- 
vienas pinigiškai pajėgdavo užsisa
kyti, nesakau visus, bet bent svar
besnius mūsų dienraščius ir žurna
lus. Tautos namų skaityklos ir tą 
klausimą lengvai išspręstų: per jas 
mūsų tolimiausią nuo cęntrų kaimą 
lengvai pasiektų visa periodinė spau
da. Gerai sutvarkius pašto persiun
timą, net ir dienraščiai daugelį Lie
tuvos vietų pasiektų tą pačią dieną. 
Turėdamas biblioteką, nuolat papil
domą naujausiais leidiniais, ir skai
tyklą su visais periodiniais leidiniais, 
mūsų kaimas būtų įtrauktas į pasto
vų ir nuolatinį mūsų tautinės kultū
ros sąjūdį.

Mes gerai atsimename, kiek mums 
nuolatinių rūpesčių kėlė kultūringų 
pramogų stoka kaime. Išplėtus tau
tos namų tinklą, kaimo pramogų 
klausimas atsistotų visai kitokioje 
plotmėje. Jau nekalbant apie dra
mos, operos, simfoninių koncertų 
gastroles, meno parodas, literatūros 
vakarus, filmų demonstravimus, — 
juk visa tai būtų pirmaeilės kultūri
nės pramogos — tautos namuose pats 
kaimo jaunimas galėtų rengti savo

Čiurlioniečių gastrolės
Vykdydami užsibrėžtą planą, čiur- 

lioniečiai praeitų metų gruodžio mėn. 
pradžioje padarė dvisavaitines prieš
kalėdines gastroles- amerikiečių zonos 
Mainfrankų provincijoje. Buvo ap
lankyta visa eilė šio rajono lietuvių 
stovyklų. Gastrolės buvo pradėtos 
Wuerzburgo stovykla. Po to buvo 
lankytasi Seligenstadto, Scheinfeldo, 
Ansbacho, Gunzenhauseno, Rothen- 
burgo, Bad Mergentheimo ir Schwein- 
fųrto lietuvių stovyklose. Koncertų 
klausytojų auditorijas sudarė daugu-, 
moję lietuvių visuomenė, bet tenka

Mokykloje veikia du skyriai: me
chanikos ir navigacijos. Į pirmąją 
klasę priimti mokiniai, baigę 6 gim
nazijos klases. Navigacijos skyriuje 
mokosi 16 lietuvių, o mechanikų — 
5. Mažesnio išsilavinimo mokiniai, 
pradedant 3 gimn. klasėmis, priimti 
į parengiamąją klasę. Iš 38 lietuvių 
mokinių 13 jau yra plaukioję laivais 
ir kai kurie turi gerą patyrimą jū
rose. Jūrininkų mechanikų apskri
tai yra didelis trūkumas ne tik mū
suose, bet ir kituose kraštuose, todėl 
pageidaujama, kad į mechanikų sky
rių ateityje atsirastų daugiau kan
didatų.

Mokslas šioje mokykloje tęsis 3 
metus, o su parengiamąja klase — 
4 metus. Po kiekvienų sėkmingai 
baigtų mokslo metų kiekvienas mo
kinys įgyja atitinkamą specialybę: 
Baigę pirmuosius mokslo metus ir 
atlikę plaukiojimo , praktiką (kurie 
dar jos nėra atlikę) mokiniai gaus 
patentus: mechanikai — III laivo 
mechaniko laipsnį, o navigatoriai — 
III laivo šturmano patentą, po an
trųjų mokslo metų, atlikus reikalin
gą plaukiojimo praktiką — Ii laivo 
mechaniko bei II laivo šturmano pa
tentus ir t. t.

Pirmasis semestras, numatoma, 
baigsis 1947 m. sausio mėn. pabai
goje, o pirmuosius mokslo metus no
rima baigti balandžio mėn. gale. 
Lietuviškasis mokyklos skyrius šiuo 
metu .dirba gana įtemptai: kiekvieną 
dieną turima po 8—9 pamokas. Mo
kykloj laikomasi Estijoj buvusios 
jūrininkų mokyklos programos, pa
darius kai kuru pakeitimų ir pato
bulinimų. Mokyklai patalpos gautos 
buv. vokiečių jūrininkų mokykloje. 
Mechanikų skyrius turi geroką kiekį 
reikalingų mokslo priemonių, kurios

pasilinksminimus, prie radijo apara
tų galėtų klausytis transliacijų iš so
stinės, galėtų pasinaudoti transliuo-
j amą šokių muzika, patys ruošti vai
dinimus ir 1.1. Ypač ilgais rudens 
vakarais kaimas tautos namuose ga
lėtų rasti gausybę kultūrinių pramo
gų i/ pagyventi įtemptu kultūriniu 
gyvenimu, kuris gal ne taip jau labai 
skirtųsi nuo miesto gyvenimo, šach
matai, šaškės, ir kiti panašūs žaidi
mai, stalo' tenisas anais laikais Lie
tuvoje buvo daugiausia miestiečio 
privilegija, tautos namuose tai būtų 
kiekvienam lengvai prieinama pra
moga. Tautos namų kultūrinė atmo
sfera, be abejo, kaimo jaunimą labai 
atitrauktų nuo gėrimo, kortų ir muš
tynių. Turėdamas po ranka tokius 
kultūrinius centrus, kaimas, gal būt, 
taip nebesvajotų ir apie miesto ži
burius ir taip nebepavydėtų miestie
čiui. Aš jau čia nebekalbu apie tai, 
kiek tautos namai galėtų prisidėti 
prie žemės ūkio pažangos. Tuose na
muose galėtų spiestis jaunieji ūki
ninkai; jie čia turėtų savo židinius, 
organizuotų vietines žemės ūkio pa
rodėles, rinktųsi klausytis agronomų 
pranešimų ir 1.1.

Tuos tautinės kultūros židinius, 
tautos namus, be abejo, gali statyti 
ir išlaikyti tik valstybė. Tai būtų 
valstybės tautinės kultūros politikos 
atbaigimas. Organizuodama bei iš
laikydama įvairias kultūrines ' įstai
gas, rūpindamasi kultūrininkų kadro 
paruošimu ir sudarydama jiems pa
lankias sąlygas kūrybiniam darbui 
valstybė padeda gimti' kultūrinėms 
vertybėms, o per tautos namus ji tas 
vertybes paskleidžia plačiausiose tau
tos masėse. Tie trys momentai tau
tinei kultūrai klestėti yra būtini. 
Valstybės vaidmuo ir atsakomybė, be 
abejo, tuo būdu pasidaro milžiniška, 
bet imdamasi tokią atsakomybę ir 
taip plačiai įsipareigodama, valstybė 
tuo pačiu įsigyja ir labai plačių tei
sių reikalauti'. Vyt. Alantas 

pabrėžti, kad visose vietovėse kon
certų klausytojų eilėse matėsi vietos 
UNRRA pareigūnų, karinės valdžios 
ir vokiečių visuomenės atstovų. .Visur 
buvo susilaukta gražių atsiliepimų.

Malonu pažymėti, kad vietos ko
lonijų lietuviai, nors pastaruoju me
tu ir pastebimai pablogėjusios eko
nominio gyvenimo sąlygos, atsižvelg
dami į čiurlioniečių dirbamą sunkų 
darbą, visur stengėsi sudaryti geriau
sias koncertantams sąlygas ir jaukią 
bei nuoširdžią lietuvišką aplinką.

yra naudojimui tinkamame stovyje. 
Navigacijos skyriuje jų trūksta, tad 
stengiamasi įsigyti naujų bei senuo
sius remontuoti. Lietuviškasis mo
kyklos skyrius mokslo priemonių 
šiek tiek' jau yra įsigijęs: jūrlapių, 
knygų ir kt. Lėšų trūkumas yra rim
ta ’kliūtis sukomplektuoti būtinai 
reikalingų mokslo priemonių kie
kius. Ypatingai'jaučiamas didelis 
trūkumas mokymosi knygų, todėl 
stengiamasi mokiniams paruošti ati
tinkamus konspektus lietuvių kalba.

Visos mokyklos direktorium yra 
estas Kaur. Be to, kiekviena tauty
bė dar turi savo diretorių; lietuviš
kojo skyriaus direktorium yra jūrų 
mokslų daktaras P. Mažeika. Lietu
vių mokytojų yra 13 ir jų kadras 
jau galutinai sukomplektuotas. Prak
tikos darbams atlikti dedama pastan
gų pritraukti atitinkamų naujų spe
cialistų. Lietuviškame skyriuje, be 
dr. P. Mažeikos, dar dirba kaip lek
toriai lietuviai jūrininkai: fregatos 
kpt. T. Daukantas, laivų mechanikas 
J. Dijokas, jūrų kpt. A. J^rjonas, 
laivų architektas inž. L. Balsys, be 
to, laukiama atvykstant laivų me
chaniko Rupšlaukio; toliau yra mo
kytojais inž. A. Stankevičius, inž. T. 
Bartkus, inž. A. Maciūnas, Myk. 
Venclauskas, St. Kuzminskas, K. 
Pūdymaitis, K. Jonelynas.

Visi mokiniai gyvena bendrabuty 
— „Timm-Krūger“ vardo mokykloje, 
kurioje prieš pusmetį buvo lietuvų 
stovykla. 1 Dalis mokytojų gyvena 
bendrabuty kartu su mokiniais, kita 
dalis — mokykloje, o likusieji — lie
tuvių stovykloje Muetzelburge; Lie
tuviai mokiniai mokosi gana uoliai 
ir atsidėję. Reikia tikėtis, kad iš jų 
ateityje susilauksime gabių lietuvių 
jūrininkų. —va—

Pasyvus dailininku 
laikymasis Lietuvoje
Neseniai „Tiesa* paskelbė J. Šim

kaus, buvusio „Lietuvos Žinių“, o 
bolševikams atėjus „Tarybų Lietu
vos" redaktoriaus-pohtruko straipsnį 
apie dailininkų „nekūrybingumą“. J. 
Šimkus dabar eina komunistų parti
jos ideologinio kaminkrėčio pareigas. 
Neseniai jis puolė rašytojus, dabar 
puola dailininkus. Straipsnyje pa
vaizduojama dabartinė dailininkų 
padėtis Lietuvoje. Rašo: „Tarybų 
šalies kūrybinės-organizacijos: rašy
tojai, aktoriai, dailininkai, muzikai, 
vadovaudamiesi ta stipria idėjine 
programa, stengiasi apsivalyti nuo 
klaidų, pašalinti esamus trūkumus 
savo kūrybiniuose darbuose, pakelti 
savo idėjinį lygį, pertvarkyti savo 
kūrybinį darbą. Tik mūsų respubli
kos tarybinių dailininkų organizaci
ja giliai tebemiega, paskendusi savo 
miesčioniškoje ramybėje. Mūsų ta
rybinių dailininkų organizacijos' kai 
kurie vadovai su ironiška šypsena 
palydi kitų kūrybinių organizacijų 
kritiką ir savikritiką, tarytum pasa
kyti norėdami: „Žinoma, jūsų, drau
gai, reikalai pašliję. Jūs daug niekų 
ir klaidų pridarėte. O mes?.;. Mums 
nėra ko, nes pas mus viskas tvarkoj. 
Patys savęs mes tai jau tikrai ne- 
vanosim.“ . ,_

Būtų netiesa tvirtinti, kad kai ku
rie LTSR Tarybinių Dailininkų Or
ganizacinio Komiteto nariai nesu
prastų tos nepakenčiamos padėties, 
kuri dailininkų organizacijoje yra 
susidariusi. Drgg. Jurkūnas, Micke
vičius, Trečiokaitė, Vaivada ne tik 
supranta, bet ir kritikuoja padėtį 
dailininkų organizacijoje, iškelia esa
mas klaidas, kūrybinį apsnūdimą ir 
kai kurių dailininkų visišką neveik
lumą. Bet jie tai daro tik žodžiu ir 
tik siaurame ratelyje. - Viešai savo 
kritiką pareikšti, nurodyti klaidas ir 
trūkumus, esančius dailininkų orga
nizacijoje ir atskirų dailininkų dar
buose — šito jie iki šiol įieišdrįsta, 
tarytum kažkokia jiems būtų žadą 
atėmusi.

Atrodo, kad jiems tą žadą atėmė 
pėr daug kūmiški tarpusavio santy
kiai, nenoras kritikos dėlei susilaukti 
priekaištų iš tų-, kurie kritikos bus 
paliestų

Sitų kūmiškų santykių visiškoje 
valdžioje yra Organizacinio Komiteto 
pirmininkas drg. L. Vaineikytė. Juk 
pirmon galvon kaip tik jai turi rū
pėti pravėdinti ta balelę, kuri dabar 
egzistuoja dailininkų organizacijoje., 
Ji yra atsakinga už organizacijos na- . 
rių idėjinį ir kitokį vadovavimą. Tuo 
tarpu drg. L. Vaineikytė, pasinėrusi 
daugiau į dailininkų buitinius reika
lus, išleidžia iš akių tokius faktus, 
kaip nemažo organizacijos narių 
skaičiaus visišką Jšsijungimą iš kū
rybinio darbo.

LTSR tarybinių dailininkų orga- i 
nizacijoje yra arti šimto narių. Jei
gu kiekvienas dailininkas per metus 
sukurtų tik po vieną gerą kūrinį, jau 
turėtume šaunią parodą, turėtume 
kuo pasirodyti ne tik savo respubli
koje, bet ir už jos ribų.

Buvo numatyta šį rudenį suruošti 
jubiliejinę dailės darbų parodą. Bet 
daug dailininkų, jausdami savo ne
kūrybingumą, savo tiesiog liguistą 
prisirišimą prie formalizmo, prie šū
kio „menas menui“ ir matydami, kaip 
tarybinė liaudis reikalauja kitokio, 
idėjinio, tematinio,' su tarybine tikro
ve glaudžiai susijusio meno, ima gal
voti, kad sumanytos parodos visai 
reiktų išvengti ir ramiai pramiegoti 
tą dvasinį pakilimą, apėmusį visą ta
rybinę inteligentiją.“

Komitetas Dr. K.
Griniui sutikti

JAV lietuvių spaudoje įvairiai 
aiškinamas ir komentuojamas buv. 
Lietuvos Prezidento Dr. K. Griniaus 
kelionės į JAV užtęsimas. „Ameri
ka“ gruodžio 6 d. numery netgi rašo, 
kad Dr. K. Grinius su šeima jau 
esąs pakeliui, tilt laivas sugedęs ir 
taisomas Azorų salose... Tame pa
čiame numery „Amerika“ praneša, 
kad Dr. K. Griniui sutikti sudarytas 
komitetas, J kurį įeina pirm. A. De- 
venienė-Vileišytė, vicepirm. adv. K.
R. Jurgėla, sekr. P. Bajoras ir adv.
S. Briedis, ižd. Dr. P. Dagys ir na
riais M. Kižytė ir Vaičiulaitis.

V.OSK
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Alekscmdras-Liudvikas
Viršila

Gydymas penicilinu
Dr. B. Radauskas

Gruodžio 16 d. suėjo dveji metai, 
kaip Landsberge/W. kalėjime, neiš
laikąs žiaurių vokiečių prižiūrėtojų 
kankinimų, mirė Aleksandras-Liud- 
vlkas Viršila.

Velionis A. L. Viršila buvo gimęs 
1918 m. Iš pat mažens pasižymėjo 
nepaprastais gabumais ir jau 16 me
tų būdamas baigė Kauno Jėzuitų 
gimnaziją, o 1938 m., vos 20 metų 
turėdamas, jau buvo išklausęs Kau
no V. D. Universiteto Teisių-Ekono- 
mijos fakulteto teisių skyrių. Ruoš
damasis diplominiam darbui tarnavo 
Kauno m. savivaldybėje.

Jau iš pat mažens A. L. Viršila 
pamėgo organizacinį darbą, o gim
nazijoje būdamas, uoliai dalyvavo 
skautų organizacijoje. Studentauda
mas, pradžioje priklausė korp. „Neo 
Lituania“, o vėliau korporacijai „Jū
ra“. Šioje korporacijoje, aktyviai 
pasireiškė vandens sporte, kur įvai
riose varžybose yra pasiekęs neblogų 
rezultatų.

Okupantams sutrypus Lietuvos 
Laisvę, A. L. Viršila nepasiliko nuo
šaliai, bet su visu jaunuolišku užsi
degimu ėmėsi pogrindinio darbo. Vo
kiečiams siaučiant Lietuvoje ir nirš- 
tant dėl visų nepasisekimų, A. L. Vir
šila buvo vienas iš tų, kuris stovėjo

vieno iš mūsų — Viršilos tragedi
ja... Išbadėjęs, sušalęs, beveik kas
dien prižiūrėtojų mušamas, sulaukė 
žiaurios tragedijos galo“. Iš šio ap
rašymo matyti, kad A. L. Viršila mi
rė ne nuo širdies smūgio, bet nuo 
mušimų ir žvėriško elgesio su betei
siais kaliniais.

skersai kelią jų kėslams. Jo ir kitų 
dirbami darbai buvo žiauriai perse
kiojami, tačiau šita neatgrasė jo ir 
kitų nuo didelių užsimojimų.

Tačiau vieną dieną jį ir jo bend
rus suėmė Geštapas, ir jų visas bū
rys atsidūrė žiauriuose Vokietijos 
kalėjimuose, iš kurių A. L. Viršilai 
nebebuvo lemta pamatyti laisvę.

Su. šiurpu mes skaitėme „M. K.“ 
buv. polit. kalinio Balio Gaidžiūno 
atsiminimus, kur apie A. L. Viršilos 
mirtį rašoma: „Mus krėste sukrėtė ir

Su A. L. Viršilos mirtimi, mūsų 
tauta neteko daug žadėjusios tautai 
asmenybės. Politinis kalinys Povi
las Zičkus apie A. L. Viršilą rašo: 
„Aleksandras-Liudvikas, kaip ir vi
si kiti, kurie krito nelygoje kovoje 
prieš tironiją dėl Lietuvos laisvės, 
yra lyg švyturys glūdžią naktį. To
kių sūnų, koks buvo Aleksas, kiek
viena šalis turi nedaug“ (iš laiško 
rašyto A. L. Viršilos motinai, dabar 
gyvenančiai Meerbecko stovykloje).

Ns

Karo belaisviai
„Pasaulis būsiąs sukrėstas, ir tai 

teisingai, pranešimų, paimtų iš So
vietų laikraščio, kad Rusija 2.800.000 
karo belaisvių naudoja Sibire gele
žinkeliams ir autostradoms tiesti. 
Saugomi ginkluotų sargybų, ten dir
ba vokiečiai, suomiai, vengrai, ita
lai, japonai, dirba šalčių srityse, ku
rias' tradiciškai naudodavo Rusijos 

' valdovai kaip bausmės ir eksploa
tacijos vietą, ypač savo politiniams 
priešams.

Kiek tai liečia japonus, rusai prin
cipe esą sutikę, kad jie, japonai, bus 
grąžinami, ir dėl jų repatriacijos su
sitarimas buvo pasirašytas Tokijoje 
gruodžio antroje pusėje. Gen. Mac 
Arthur pasirašė susitarimą, pagal ku
rį kas mėnesį turi būti grąžinta 
360.000 japonų belaisvių ir painfor
mavo rusus, jog tam reikalui laivai 

' esą paruošti. Rusai gi pareiškę, kad 
kas mėnesį tik 50.000 norinčiųjų re
patrijuoti bus grąžinama.

Tas rodo, kad Sovietų įstaigos nė
ra linkusios greitai paleisti savo bu
vusius priešus, kurie dabar atlieka 
jiems didelius ir sunkius konstruk
tyvinius darbus. Net milžiniško So
vietų Sąjungos piliečių skaičiaus 
neužtenka dideliems ekspansyvi- 
niams darbams, kuriuos atlieka arti 
3 milijonų sargybų saugomų darbi
ninkų. Jie irgi padeda. Kitos tautos 
karo belaisvius panaudoja savo ūkiui 
atstatyti. Prancūzai, kurie kaip ir 
rusai, yra labai skaudžiai nukentėję 
nuo Hitlerio palikto sunaikinimo, vo
kiečius naudoja savo uostų, kelių ir 
miestų atstatymui; jie vis dar pri- 

■ klauso nuo paramos anglių kasyklo
se. Neseniai amerikiečiai yra parei
kalavę vokiečius atleisti kaip galima 
greičiau. Prancūzams tas nepatiko, 
nes jiems trūksta tiek anglių, tiek 
darbininkų.

Karo belaisvių pavergimas, kur 
jie'bebūtų — Sibire ar Prancūzijoje 
— seniai karui nustojus, yra netei
singas. Genevos konvencija (Rusija 
jos nepasirašė) numato greitą be
laisvių paleidimą; kai kurie teisėjai 
reikalauja tai griežčiau vykdyti. Be
laisvių draugų padaryti sunaikini
mai negali atleisti prailginto jų pa
vartojimo prievartos darbams, toli 
nuo jų namų. 2.800.000 belaisvių lai
kymas Sibire yra begėdystė, kuriai 
pasaulio opinija tikrai gali būti prie
šinga. Jeigu dažniau ir garsiau tai 
būtų prisimenama, tai tikrai atsi
kreiptų pasaulio dėmesys (N.YH.T.). .

Gaila, kad čia paliesti tik karo 
belaisviai. O juk ten dirba ir šimtai 
tūkstančių pabaltijiečių, niekuo ne
kaltų žmonių.

GEN. DWIGHT D. EISENHOWERIS 
APIE ATEITIES KARĄ

„Aš esu įsitikinęs, kad pasaulis 
ras būdus skirtumams pašalinti, ir aš 
neapkenčiu diskusijų apie galimą ka
rą... Bet mes turime būti’ pasitikė
jimo pozicijoje — ekonomiškai ir so- 
ciališkai' Mes turime būti tokioje 
pozicijoje, kad negąsdintume žmo
nių, kadangi mes negalime aiškiai 
galvoti. Ir tokiu būdu mes turime 
kalbėti apie ateities karą.“

Per praėjusius dvejis karo metus 
mes turėjome sąjungininkų, kurie da
vė mums laiko pasiruošti. Ateityje 
mes to galime neturėti. Sąlygos nuo 
karo pabaigos nedaug tepasikeitė, bet 
jos vis dėlto yra pasikeitusios, ir mes 
nežinome, kiek tęsis šis keitimasis.“

(Pradžia praėjusiame Nr.)
Bet kokių ypatingų suvaržymų, 

pvz., dieta, nerūkymas ir pan., lei
džiant peniciliną ligoniui paprastai 
netaikoma, nors, tiesą sakant, kai ku
rie gydytojai bando mažinti arba ir 
visai neduoda ligoniui tų 12-kos va
landų metu gerti ir net valgyti. Mat, 
sumažinant gėrimą norima sulėtinti 
skysčių, o sykiu ir penicilino išsky
rimą per inkstus, ir tuo būdu mano
ma atsiekti aukštesnę vaistų koncen
traciją kraujuje. Yra chemikalų, ku
rių pagalba pavyksta bandomųjų gy
vulių penicilino koncentraciją išlai
kyti ilgesnį laiką aukštame lygyje, 
tačiau šių mažai ištirtų cheminių me
džiagų gydomiems penicilinu ligo
niams dar netaikoma. -

Su didžiausiu pasisekimu, šalia 
vartojimo penicilino chirurgijoje gy
dant užkrėstas žaizdas, penicilinas 
taikomas lyties ligų, ypačiai gonorė
jos (triperio) gydymui. Karo bei po
kariniu laikotarpiu visur ir visuomet 
smarkiai padidėdavo susirgusių lyti
nėmis skaičius. Štai ir dabartinėje 
Vokietijoje venerinių ligonių kiekis, 
palyginti su prieškariniu laikotarpiu, 
mažiausia keliasdešimčia sykių padi
dėjo. Viena to reiškinio priežastimi 
yra, kad lytinė liga labai greit ir 
lengvai užsikrečiamą, tuo tarpu ve
nerinių ligų gydymas dar neseniai 
truko ir iš dalies tebetrunka mėne
siais ir net metais. Prieš pat šio ka
ro pradžią, minėtiems sulfonamidams 
atsiradus, gonorėja dideliame nuo
šimtyje būdavo pagydoma kelių die
nų bėgyje. Tačiau po kelių metų bu
vo pastebėtas neabejotinas ir net 
smarkus išgijimų sumažėjimas. Jei 
pradžioje ūminei gonorėjai pagydyti 
pakakdavo 12-20 tablečių, tai jau 1948 
mt. reikėdavo 40 sulfonamidų table
čių, o 1945 mt., suduodant ligoniui ir 
80 tablečių, tepagydavo vos 8O°/o li
gonių. Šiais laikais vien sulfonami- 
dais be pagalbinių priemonių (tem
peratūros sukėlimo ir kt.) pagydyti 
gonorėją yra labai sunku. Pasirodo, 
kad šių kelių metų bėgyje sulfona- 
midais ligoniuose buvo sunaikintos 
tiems vaistams neatsparios gonorėjos 
bakterijų rūšys, tuo tarpu atspario
sios liko, ir dabar jau būdavo daž
niausiai užsikrečiama sulfonamidams 
atspariosiomis rūšimis. Tokių susir
gimų skaičius nuolat didėjo, ir todėl 
sulfonamidų tablečių veikimas vis 
blogėjo, o gonorėja vėl tapo kaip ir 
prieš 10 mt. nelengvai tepagydoma 
liga.
z Penicilinas pasirodė esąs nepaly
ginamai geresnis ir stipresnis vaistas 
prieš gonorėją, negu sulfonamidai. 
ūminės gonorėjos gydymas gauna vi
so 5 įšvirkštimus; jau po .antro 
įšvirkštimo skausmai ir pūliavimas 
smarkiai sumažėja, o paskutinės in
jekcijos veikimui pasibaigus — liga 
praktiškai pagydyta. Taip gydant 
paprastai jokių kitokių vaistų bei 
manipuliacijų netaikoma. Ligonis

toliau kas savaitę dar ambulatoriniai 
kelis sykius tikrinamas, -ir ūminės 
vyrų gonorėjos atvejais iki 98°/o visų 
atsitikimų bakterijų neberandama. 
Jei po kuracijos ar vėliau bakterijos 
dar pasirodo (tai ir yra tie keli išsyk 
nepagiję nuošimčiai), tada duodamas 
antras, padidintas penicilino davinys. 
Po to dar žymi dalis pirmą sykį ne- 
pagijusių ligonių pasveiksta, o ir da
bar nepasveikusius tenka gydyti pe
nicilinu kombinuojant jį su sulfona- 
midais bei kitokiais vaistais. Moterų 
ūminės gonorėjos pagijimų nuošim
tis taikant peniciliną būna kiek ma
žesnis, negu vyrų. Chroniškiems at
sitikimams bei komplikacijoms esant, 
dažniausiai išsyk duodamas didesnis 
penicilino kiekis; ir šie atsitikimai 
daugelyje atvejų pasveiksta trum
piausiu laiku. Tuo būdu buvo pagy
dytas ne vienas karys ir civilis, ku
rie buvo įsigiję ir neišsigydę gonorė
ją gal dar ano . didžiojo karo metu.

Jau prieš keletą metų buvo pra
dėta ieškoti būdų sumažinti injekci
jų kiekį ir šį „lėtą“ gydymą pagrei
tinti. Galop pavyko rasti tam tikrą 
bičių vaško bei žemės riešutų alyvos 
(oleum arachidis) mišinį, į kurį, pir
ma jį sterilizavus, įmaišomas išsyk 
visas penicilino kuracijos davinys ir 
šis mišinys, viso 3 kūb. cm, sulei
džiamas ligoniui vienu įšvirkštimu. 
Šiuo būdu gydant, visa gydymo pro
cedūra trunka tik tiek kiek adatos 
suleidimas, taigi — keletą sekundžių. 
Sis ūminės gonorėjos gydymas tai
komas kol kas tik ypatingais atsiti
kimais, jis yra mažiau patikimas, ta
čiau irgi duoda per dWo pagijimų. 
Manau, kad iš šio suglausto gonorė
jos gydymo penicilinu vaizdavimo ir 
negydytojas mato, kad vargu ar yra 
šiandie bet koks kitas vaistas nuo 
bet kurios ligos, kurs pastarąją taip 
greit ir paprastai pagydytų, kaip pe
nicilinas pagydo ūminę vyrų gono
rėją.

Penicilino įveikiamų antkryčių 
tarpe pasirodė esanti ir spirocheta 
pallida — sifilio antkrytis. Sifilio, 
kurio eiga visada išsyk yra chroninė, 
gydymui vartodavo ir šiandie dar su

geru pasisekimu tebevartoja salvar- 
sano preparatus — sudėtingus arse
no junginius. Gydymas sifilio sal- 
varsanu geriausiu atveju trunka mė
nesiais, o dažniausiai, įskaitant ku- 
racijų pertraukas, metais. Neįsisenė- 
jęs sifilis dideliame nuošimtyje pa
gydomas penicilinu per 7 su puse 
dienų. Ligonis gauna tos vienos sa
vaitės būvyje labai didelį penicilino 
kiekį: kas 3 valandos įleidžiama vie
na injekcija 40.000, viso 60 injekcijų, 
t. y., 2.400.000 penicilino vienetų, 
kuriuos ligoniai veik be išimties pa
kelia be jokių pašalinių reiškinių bei 
pakenlįimų. Penicilino taikymas si- * 
filio gydyme bene geriausiai vaiz
duoja penicilino nekenksmingumą 
duodant jį tikrai didžiuliais Įdėklais. 
Vienintelis nesmagumas ligoniui tai 
tos 60 adatų, tačiau, žinant negydo
mo sifilio didelį pavojų sau ir ki
tiems bei atsimenant, kad gydant se
nuoju būdu adatų kiekis yra dides
nis ir jos yra skausmingesnės, o be 
to, gydymas daug ilgesnis — aiškėja 
ryškus penicilino pranašumas. Rei
kalinga žinoti dar tai, kad gydant 
salvarsano preparatais dažnokai bū
na labi sunkių bendro pobūdžio bei 
odos pakenkimų. Šiandie dar per 
anksti tarti paskutinį žodį apie sifi
lio gydymą penicilinu, nes sifilis, bū
damas chronine viso organizmo liga, 
dar po daugelio metų, pas neva iš
gydytą ligonį, gali pasirodyti vieno
kia ar kitokia forma. Iš kitos pusės 
— ir čia nuolat dirbama toliau, ieš
koma penicilino kombinacijų su ki
tais vaistais prieš sifilį, jų tarpe ir 
su salvarsanu.

Įvairios dažniausiai pūlingos odos 
ligos, o ' tokių susirgimų dabartiniu 
metu dėl nepakankamo maitinimo, 
dėl vitaminų bei švaros stokos ir kt. 
yra labai daug, irgi su pasisekimu 
gydomos penicilinu. Šioms ligoms 
gydyti, be įšvirkštimų, daromi peni
cilino skiedinio purškimai, penicilino 
kompresai ir mostis. Tuo būdu dau
gelio šių, dažnai sunkiai teįveikiamų, 
ligų gydymas šiandien tetrunka apie 
savaitę.

(Bus daugiau)

RYŠKIOSIOS ASMENYBES Į

Juozapas BROZ-TITO

Artimos ir tolimos gairės
(Atkelta iš 4 pusi.)

pritaria įtikintosios'visuomenės opi
nija. Apsispręsti imtis ginklo taikai 
įgyvendinti yra sunkiausias apsi
sprendimas, kuris negali būti pada
rytas nei greitai, nei lengva širdimi. 
Turi būti pirmiau išbandytos visos 
kitos priemonės taikai sukurti, jei ir 
ne visai teisingu tai bent pakenčia
mą. Amerikiečių masės žmogus ne
turi juk tiesioginio sovietų sistemos 
ir taktikos pažinimo, kokį mes įgi
jome savo skaudžiu patyrimu. Nors 
Gallup instituto apklausimai rodo, 
jog Amerikos opinijoje mažėja šan
sai be ginklo susitarti ilgai ir pasto
viai taikai su vakarykščiu sąjungi
ninku, tačiau didelė amerikiečių dau
guma, atrodo, neprileidžia karinio 
konflikto galimumo artimiausiais 
metais. Arba tikisi visai be jo ap
sieiti, arba blogiausiu atveju, nutęsti 
šias „ginkluotas paliaubas“ dar deši
mtį kitą metų. Tokie balsai, kaip 
William Bullito arba Edgar Hoove- 
rio, siūlančių tuojau panaudoti ato
minę bombą, kaip argumentą pasto
viai taikai sudaryti, tėra išimtys, ne
būdingos Amerikos opinijai. Beje, 
mes savoje tremtinių spaudoje daž
nai atsirenkame iš užsienio spaudos 
visa tai, kas mums naudinga, ir tuo 
sudarome netikrą, iškreiptą, optimiz
mu persūdytą tikrovės vaizdą. Su
prantama, kad tremtinių dvasią rei
kia gaivinti ir neleisti jų nuotaikai 
nukristi į neviltį. Bet aš labai abe
joju dėl tokių priemonių naudingu-

mo, žiūrint į tolimas gaires. Lietu
vis yra realistas ir nelinkęs savęs 
apgaudinėti romantika, kaip lenkai. 
Jei norime dar būti naudingi tautai, 
turime užsigrūdinti tremties vargo 
kalvėje ir išmokti kietai teisybei žiū
rėti į akis. Iš lengvažiūrių priešas 
tik gali pasijuokti.

Iš kai kurių paruošos veiksmų 
galima irgi spręsti, jog ir tie aukš
čiausią atsakomybę turintieji ameri
kiečiai, kurie prileidžia ginkluotą 
konfliktą būsiant neišvengiamą, stato 
gaires gerokai toli į ateitį. Problema 
yra didelė, globalinė. Žinodami ame
rikiečių rangos pagrindinumą ir 
kruopštumą,, galima numanyti ir rei
kiamą tam ilgesnį laiką. Daugelio 
mūsų tautiečių nekantravimas su
prantamas, bet samprotavimas per
daug paprastas, ligi naivumo. Moky
kimės žiūrėti platesniu mastu, ne 
vien savo siauro reikalo akimis, ir 
savo žingsnius derinti su tikrove, kad 
ir kiek ji būtų mums nepalanki.

(Pabaiga kitame Nr.)

IR TOKIŲ PRIEMONIŲ IMAMASI
Maskva, sausio mėn. „Krasnaja 

Zvezda“ Berlyno korespondentas pa
reiškė, kad Jugoslavijos karališkosios 
armijos daliniai Britų zonoje, Vokie
tijoje, esą britų vadovaujami. Ko
respondentas nusiskundžia, kad karo 
kaltininkai vykdą karo policijos pa
reigas toje zonoje, terorizuoją ir už- 
mušinėją Jugoslavijos pabėgėlius, 
norinčius grįžti namo. (UP)

Grozea — Dimitrovas — Tito, tie 
trys vardai sudaro Balkanuose vieną 
ideologiją, vieną režimą ir vieną 
bendrą politiką. Pasidalinę tarp sa
vęs Rumuniją, Bulgariją ir Jugoslav 
viją, Šie trys asmenys atstovauja So
vietų Sąjungos valią ir nutiesia tiltą 
nuo Besarabijos iki Adriatikos. Pa
skutinysis jų — Juozapas TITO — 
stovi ruožo avangarde ir veda visą 
laiką puolamąsias kautynes tiek vi
duje prieš vadinamuosius „četnikus" 
„michailovičininkus“, klerikalus, tiek 
ir už sienų prieš italus, graikus, ang
lus ir amerikiečius. Iš kur tokia drą
sa? Kas tai per asmenybė? — tokie 
klausimai atsiranda kiekvieną kartą, 
kai girdime minint Triestą, Graikiją, 
procesus Zagrebe, keliones ir pasi
matymus Jugoslavijos žemėje.

Tito — tikrasis jo vardas yra Juo
zapas Broz — priklauso kroatams, be 
galo vargingai gyvenusiam tėvui ir 
kalviui, mažame Kroatijos miestely
je, netoli Zagrebo. Jis gimė 1893 me
tais. Vos 10 metų sulaukęs, buvo pik
to ir bėdų išnervuoto tėvo pristaty
tas prie kūjo... geležies kalti. Nuo 
ryto iki vakaro mažasis Juozukas 
mažos kalvės dulkėse, pajuodavusio
mis šnervėmis, žibančiomis akimis, 
lyg velniūkštis, kalė, ką galėjo ir kiek 
galėjo, lankstė... pilino, anglis nešė 
ir dumples minkė. Čia kalvės aplin
kumoje jis augo iki 21 metų, bet, 
augdamas ir dirbdamas, nerimo .;. 
Kažkaip susipažino su vietos socia
listais ir įsitraukė į slaptą veikimą 
prieš ifurkiją, tuo metu norėjusią 
Balkanų tautas paimti savo globon 
... Bet jaunasis Broz, įsijungęs į kai
riųjų sluoksnius, užsinodijo revoliu
cinėmis idėjomis, anuo laiku dar la
bai silpnai besireiškiančiomis darbi
ninkų sindikatuose. Policija jau tada 
atkreipė į jį savo dėmesį ir atžymėjo, 
kaip pavojingą...

Bet išaušta 1914 metų karas. Ka
reiviai kroatai po Habsburgo dinasti
jos vėliava ima rodyti nepaklusnu
mą. Visi įtariamieji pasiunčiami į 
frontą. . Nemažai jų slapta pereina 
)pas rusus. Broz taip gi. Caristinė 
Rusija tais atbėgusiais dezertyrais 
nepasitikėjo ir juos visus suvarė į 
koncentracijos lagerius.

i 1917 metų revoliucija atidaro var- 
I tus ir to lagerio, kuriame buvo Broz. 
. Šis tuoj pat pasisavino Rusijos revo

liucinius tikslus, įstojo į raudonąsias
• gaujas ir labai narsiai kovėsi su bal

taisiais Kaukaze, Sibire, Suomijoje.
i Pasibaigus civiliniam karui, Juoza

pas Broz, priimamas į pirmą ją-ko
munistų partijos suorganizuotą mo
kyklą. Ją sėkmingai išėjęs, jis 1923 
metais sugrįžta į Kroatiją ir čia 
Maskvos pavedimu pradeda organi- 

: zuoti ir vadovauti revoliuciniams 
darbams. Belgrado policija už jo 
agitaciją prieš serbus ima jį perse
kioti, kol pagaliau jis suimamas ir 
nuteisiamas penkiems metams kalėti. 
Atlikęs bausmę, vėl paslneša už
draustam veikimam Ir vėl, policijos 
gaudomas, pabėga į užsienį. 1935 me
tais jis maišosi Paryžiuje. Ispanijos 
pilietiniam karui suliepsnojus, Broz 
pereina Pirenėjus ir ten suorganizuo
ja priemones pervesti jugoslavų sa
vanorius į Ispaniją raudonųjų tarny
bai. Šiuo metu Broz pasivadina Tito 

-ir įstoja į tarptautinę brigadą. 1938, 
metais Tito grįžta atgal į Belgradą, 
kur jį ir užtinka vokiečių invazija. 
Zagrebe jis pradeda organizuoti su
kilėlius prieš vokiečius. Surinkęs ne
mažas grupes, Tito Bosnijos, Herco
govinos bei Montenegro kalnuose ve
da kartu su Michailovičiumi legen- 
darines kautynes prieš vokiečių 
Wehrmachtą. Bet greit juodu — Tito 
ir Michailovičius — susipyksta, pa
kaltindami vienas antrą per dideliu 
priklausymu užsienio jėgoms: Tito —‘ 
Maskvai, Michailovičius — Londo
nui. Tito savo drąsiais puolimais 
greit pagarsėja, ir sąjungininkai jį ' 
pakrikštija „maršalu“. ’ 1943 metais 
Londonas jau remia Tito, o ne Mi- 
chailovičių. Ir kai ateina 1944 metai, 
Tito muša vokiečius, turėdamas savo 
žinioje per 700.000 partizanų. Su 
triumfu jis įžygiuoja į Belgradą ir 
nuo čia pradeda Jugoslavijos valdy
mą. Iki šiol jis tiek tepadarė, kad 
Jugoslaviją atidavė į Maskvos ran
kas, kad sunaikino daug tūkstančių 
„konterrevoliucionierių“, kad įkūrė 
teroristinį režimą, pravesdamas rin
kimus taip, kaip jis buvo išmokytas 
Maskvos komunistinėje mokykloje.

V. Audrūna*
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Dviejų dienų koncertas
Neturėję progos Dillingene gyve

nantieji menininkai Kalėdų švenčių 
metu duoti atskiro koncerto, po po
ros savaičių, pasitaikinę* solistus — 
tenorą Stasį Baranauską ir pianistą 
Aleksą Mrozinską, š. m. sausio 10 ir 
11 d. vietos miesto teatro salėje davė 
koncertą, kiekvieną dieną atlikdami 
kitą programą. Rimtos klasikinės ir 
lietuvių kompozitorių muzikos pro
grama per abi dienas sutraukė pil
nutėlę salę publikos. Be lietuvių, 
vietinės kolonijos gyventojų, atsi
lankė nemaža ir svečių: amerikiečių, 
kaimynų latvių, estų bei ukrainiečių 
atstovų. Matėsi ir muzikos mėgėjų 
vokiečių, kurie mūsiškius koncertus 
visuomet palydi su maloniu respek- 
tu. Šiltas programos priėmimas, pri
vertęs daugelį dalykų kartoti, ir gau
sios gėlės savaime šneka už tai, kad 
koncertas praėjo gražiai pasisekęs.

Žymią programos dalį užėmė in
strumentinė muzika .— solo, duetai, 
trio ir kvartetas. Čia išstojo scenon 
P. Matiukas (smuikas), S. Gabrijolas 
(altas), M. Saulius (violončėlė) ir Al. 
Mrozinskas (fortepijonas),, antrąją 
dieną davę J. Brahmso Kvarteto g- 
mol III ir IV dalį, gi pirmąją dieną 
(be S. Gabrijolo) — F. Mendelsohno 
Trio d-mol I dalį. Koncerto pabai
goje P. Matiukas ir M. Saulius pag
rojo žinomąją J. Halvorseno Passa- 
caglia, prieš tai pateikę solo: P. Ma
tiukas — P. Šarasate Romansą ir J. 
Brahmso Valsą, o M. Saulius — I. 
Albeniz Malaųuena, G. Faurc Sici- 
lienne ’ir Daniel van Goens Scherzo. 
Be jų, Al. Mrozinskas per abi dienas 
paskambino fortepijonu trejetą Cho- 
plno dalykų (Nokturą Des-dur, Fan- 
tasie Impromptu cis-mol, Polonezą 
As-dur) ir porą F. Liszto (Mephisto 
valsą ir Rapsodiją Nr. 10). Subtili 
Instrumentinė rctazika, paprastai rei
kalaudama iš klausytojų aukštesnio 
muzikinio išsiauklėjimo ir rafinuo
tesnio įsijautimo, negu bet kuri kita 
muzikos rūšis, šį kartą rado betgi 
dėkingą auditoriją.

Solistuose vokalistuose maloniam 
' publikos dėmesiui iškilo svečias te

noras Stasys Baranauskas, padaina

vęs A. Kačanausko, G. Puccini, Fr. 
Chopino ir R. Leoncavallo dainas ir 
arijas, pridėdamas dar keletą dalykų 
nerimstančiam bisui. Baranausko 
balsas galingas, plataus diapazono 
(su kokiu nuostabiu lengvumu jis 
ima žemutines, su tokiu pat ir aukš
tutines gaidas), tarsena aiški, švari. 
Pasigendame, tiesa, Baranausko dai
navime švelniųjų, kipriškų pianissi
mo, tačiau, tikėkime,' su . prityrusiu 
mokytoju darbdamas jis ir tatai atei
tyje pasieks. Šiaip ar taip, prigim
ties apdovanotas retu talentu, so
listas St. Baranauskas, )į tinkamai 
išplėtojęs turi duomenų sulaukti 
didelės ateities. Bassbaritonui 
V. Bakūnui (su L. Windspergerio, 
Mozarto, J. Gaubo ir Koenemanno 
dainomis ir arijomis) teko pasilikti 
Baranausko „šešėlyje“, nors abi die
nas jisai susilaukė\bisų ir turėjo 
kartoti. Kiek jautėsi, kad Bakūnas 
dar tebeieško savęs, o tokiu atveju 
kartais sunkiai darosi išvengiamas 
pervaidinimas. E. Rūkštelienė (so- 
pranas)( padainavusi pirmąją dieną 
S. Šimkaus „Ko vėjai pučia" ir po 
ariją iš „Figaro vestuvių“ bei „Bo
hemos" šįkart kiek trūko laisvumo, 
ypač aukštutinėse gaidose, nors. vi
duriniame registre ji dar tebėra se
nosios formos.

Įspūdingai ir, kaip paprastai, ža
vėtinai pasirodė šokėja Danutė Nas
vytytė, duodama du skirtingo cha
rakterio išraiškos meno šokius — 
Rachmaninoff o Preliudą ir F. Cho
pino Etiudą ir iššaukusi publikoje 
neužmirštamą pasigėrėjimą.

B. Macevičiaus vedamos tautinių 
šokių trupės pasirodyme (su Šustu 
ir Jonkeliu) jautėsi darnumo stoka 
dėl scenos ankštumo ir slidumo.

Koncertą pradedant ir abi dienas 
jį užbaigiant teko išgirsti chorm. J. 
Štarkos vadovaujamo vyrų choro 
dainos. Tai savų ir žymių svetimųjų 
kompozitorių (K. M. Weberio ir kt.) 
kompozicijos, kuo ne visos šio choro 
pirmą kartą atliekamos scenoje. Cho
ras daro visai malonų įspūdį, pri
mindamas panašius chorus gerųjų 
laikų Lietuvoje. Pats chormeisteris

Dillingene
yra perdaug prityręs ir atsargus, kad 
eitų į sceną su nepakankamai pa
ruoštu dalyku. Užtat ir šįkart visai 
nesijautė, kad K. V. Banaičio „At
plauk, laiveli“, L. Baumanno, „Kor
sarų daina“ (paliko ypač gilų įspūdį) 
ar K. M. Weberio arija iš „Laisvojo 
šaulio“ čia pat turėtų savo pirmąjį 
krikštą scenoje. Girtinas dalykas, 
kad J. Štarka, parinkdamas naują 
repertuarą, apsistoja ties ilgėlesniais 
kūriniais. Chorui, pasiekusiam da
bartinį savo lygį, tokie kūriniai sun
kumų nebesudaro ir duoda progą sa
vo pajėgumui pademonstruoti.

Lauksime daugiau panašių kon
certų, nors prasidedanti ar prasidė
sianti darbų akcija- ir mažina tokių 
lūkesčių realumą. M. Zubrys

Korėja - Tolimųjų Rylų Sarajevas
(Atkelta iš 3 pusi.) \ 

rėjiečių vyriausybė. Ji turėjo užtik
rinti anglosaksams šio taip svarbaus 
Rytų Azijos- „tilto“ sargybas. Veik 
tuo pačiu’metu ir Maskva susirūpino 
korėjiečių Išganymu, sulipdydama 
taip pat egzilinę jų vyriausybę Je- 
nane,*kinų komunistų centre. O šios 
dvi „katės" ėmė ir susipyko dėl lai
mikio, nors tiek Molotovas tiek kiti 
ministerial „nuoširdžiai“ rūpinosi 
San Francisco konferencijoje jas su
taikinti ir patarė taikiai gyventi ta
me pačiame'maiše. „Pravda“ gi įro
dinėjo, kad Korėjoje sovietai turi gy
vybinių interesų savo sienų saugu
mui užtikrinti, o neatsargūs ameri
kiečių žurnalistai tuos interesus api
būdino kaip seną rusų ekspansijos 
tikslą...

Kodėl taip nesutariama Korėjoje? 
Svarbiausia — nesutariama, kas yra 
tikroji demokratija? Rusų zonos Ko
rėjoje Komendantas apie tai taip sa
ko: „Sovietų Sąjunga rūpinasi, kad 
Korėja gautų ne vien išviršinius de
mokratijos ženklus, bet per pagrin
dinį valdymo sistemos pakeitimą su
rastų tikrąją demokratiją.“ Tuo tarpu 
amerikiečiai nespėja pranešinėti apie 
daugybę masinių streikų, vykstančių

Veda N. Girtautas

SPORTO
AUGSBURGO LIET.

KREPŠININKAI DILLINGENE
S. m. sausio 12 d. Augsburgo lie

tuvių krepšinio komanda viešėjo Dil- 
lingeno stovykloje, kur sužaidė krep
šinio rungtynes prieš vietoj liet, 
krepšininkus.

Rungtinės abiejų ekipų buvo su
žaistos gana blankiai, nesimatė tikro
jo’krepšinio žaidimo meno, spartos 
bei derinių. Dillingiečiai žaidė be- 
Kurausko.

Po apylygės kovos, rungtynės bai
gėsi 28:18 (10:6) dillingiečių naudai. '

Prieš tai buvo sužaistos su augs- 
burgiečiais svečiais stalo teniso rung
tynės, kurias taip pat laimėjo dil- 
lingieičai pasekme 6:3.

visoje jų valdomoje Korėjos zonoje. 
Kaip prie pranešimų priduriama, 
streikus organizuoja „Laisvės komi
tetas“, suorganizuotas dar tuo metu, 
kada Maskva Tolimųjų Rytų karo 
atžvilgiu laikėsi „neutraliai“. Komi
tetas taip pat vadovauja Korėjos ko
munistų žygiams, kurie dažnai ame
rikiečiams tik bėdos atneša.

Žinoma, kol rusai su amerikie
čiais aiškinasi demokratijos suprati
mą, Korėja, kaip ir Graikija, gyvena 
neramias dienas. Joje šiandien taip 
pat nemaža kraujo nuteka. Gana 
turtingas ir labai svarbus strategiš
kai kraštas: iš čia kelias į Japoniją* 
ir Kiniją, o priešingai — į Vladivo
stoką, Port-Arturą ir Mandžūriją. 
Nukelk Korėją į Australijos vidurį 
— ir korėjiečiams nebeteks aiškintis 
demokratijos supratimo. Taigi, ėriu
kas kaltas, kad vilkas ėsti nori.

(Mu.)

Muencheno Lietuvių Sporto Klu
bo „Gintaras" Vadovybė dėkoja vi
siems nariams-rėmėjams ir sporti
ninkams už bendradarbiavimą ir 
reiškia viltį, pagerėjus gyvenimo są
lygoms, vėl susijungti į tokį darnų 
vienetą. „Gintaras"

ŽINIOS
MUENCHENO „GINTARO“ 

VEIKLA
1847 m. sausio 2 d. Muencheno 

lietuvių sporto sportinę veiklą. Nors 
sustabdė savo sportinę veiklą. Nors 
klubas išgyvavo vos metus laiko, bet 
jau spėjo prasimušti čia, išeivijoje, į 
pirmaeilius sporto klubus. Klubo 
krepšinio ekipa, vadovaujama suma
niai p. Vyt. Grybausko, turėjo iš viso 
74 rungt., kurių 60 laimėjo ir tik 14 
pralaimėjo, ir tai vien Kempteno 
„Šarūnui“ 5-rias. Tasai skirtumas 
3971—1866 „Gintaro" naudai.

Taip pat pasireiškė ir klubo fut
bolininkai, kurie Muencheno vokiečių 
klubų tarpe turėjo gerą vardą ir bu
vo laukiami priešininkai. Nebuvo pa
mirštos kitos sporto šakos, — tinkli
nis, stalo tenisas, boksas ir lengvoji 
atletika.

Klubui visa laika vadovavo p. p- 
Laugalis ir Cižauskas.

HAMBURGO DP UNIVEI _ J
. LIET. SPORTININKAI 

GOTTINGENE

Pereitų metų gruodžio 15—16 d. ' 
Hamburgo DP Universiteto liet, spor
tininkai, prieš pradėdami Kalėdų 
atostogas, buvo pakviesti Goettin- 
geno liet, studentų draugiškoms 
krepšinio ir stalo teniso rungtynėms.

Krepšinio rungtynės buvo kietos 
ir įtemptos, nes, galima sakyti, susi
tiko dvi stipriausios lietuviu krep
šinio ekipos anglų zonoje. Rungtynes 
užtikrintai laimėjo, kaip labiau pri
tyrę Hamburgo ' DP Universiteto 
krepšininkai, pasekme 28:21 (19:10).

Kopiandos žaidė ir įmetė krepšių: 
Hamburgas — Snarskis 4, Mickūnas 
7, Kalibatas 6, Kybartas ,6, Blažaitis 
3 ir Lukavičius 2; Goettingenas — 
Šutas 13, Ignatavičius 5, Paltarokas 
3, Kaunas 0, Stasiulis 0, Grėbliau- 
"skas 0.

Stalo teniso rungtynes laimėjo 
Goettingeno liet, studentai pasekme 
5:4.

Mes ieškome savųjų
UNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN prie KASSEL’io, IEŠKO ŠIŲ 

ASMENŲ:

III
DUBINSKAS Petras, 38 metų;
DUBINSKIENE Olga, 38 metų;
DUNDZILA Adomas, 51 metų, iš Magdeburg; 
EIDUKAITIENE Veronika, 40 metų, gyv, Vil

kaviškis;
EIROŠIUS Pranas, 28 metų, gyv. Krėtinga; 
ENDRIUŠKEVICIUS Juozas;
ENDRIUŠKEVICIUS Kazimieras;
ENDRIUŠKEVICIUS Valentinas;
ENDRIUŠKEVICIUS Viktoras; 
ENDRIUŠKEVICIUS Vincas; 
ENDRIUSKEVlClUTE Bronė; 
ENDRIUSKEVlClUTE Marcelė; 
GAIDIENE-FlSERAITE Augustė, 54 metų, 

gyv. Vilkaviškis^
GALINAITIENfi Marijona;
GALINIENE Marija, 62 metų, gyv. Vilkaviš

kis;
GEDVILAITE Justina, 19 metų, gyv. Vilnius; 
GEDVILAS Antanas, 22 metų, gyv. Kaunas; 
GEDVILIENE-RADZEVICiUtE Stasė, 33 me

tų, gyv. Kaunas;
GERMONIENE Stasė, 40 metų, gyv. Šiauliai; 
CIBULSKIS Balys, 32 metų, iš Berlin;

IV "
BUTKEWITSCH Wladimir, 25 metų, iš 

Schmiedeberg Narat;
CEKAITIS Bronius, 32 metų;
CELKYS Bronius, 23 metų, gyv. Vilkaviškis;
CENOSIS Antanas, 42 metų, iš Linz;
ČEPAITIENE Ona, 28 metų;
ČERŠKUS Kostas, 22 metų, gyv. Kaunas;
ČERŠKUS Leonas, 24 metų, gyv. Kaunas; 
CERŠKUTE Irena, 21 metų, gyv. Kaunas; 
CESNA Nikodemas, 43 metų, iš Ostpreussen; 
CESONIS Antanas, 42 metų, iš Petersham; 
CESONIS Juozas, 44 metų, iš Taiskirchen;
CESNA Nikodemas, 41 metų, iš Ostpreussen; 
JODELIENE Genovaitė, 35 metų, iš Schoenau; 
JUCIUTĖ Elena, 35 metų, gyv. Pilviškiai; 
JUDZENTAVICIUS Vytautas, 41 metų; 
JUODVALKIS Vladas, 36 metų, iš Bavaria; 
JURKENAS Juozas, 52 metų, gyv. Zarasai;
JURKENAS Valerijonas, 21 metų, gyv. Za

rasai;
JURKENAS Vladas, 22 metų, gyv. Dresden.

Esu muzikos mėgėjas, turiu gitarą ir ban- 
džio. Sutinku dalyvauti stovyklos sudarytuose 
ar steigiamuose orkestrėliuose. Kreiptis nu
rodant sąlygas: Vladas DAMAŠAUSKAS, DP 
Camp U 8, Bocholt /Westt «

2423. Žilinskas Vladas (Weiden, Hammerweg,.
Litauisches Lager) — brolio Marcinkaus 
Petro. \

2424. Bagušauskas Jonas (Weissenstadt, Kr. 
Wunsiedel/Oberfr., Marktpl. 54) — se-

"sers Akucevičienės-Bagušauskaitės Juli
jos su šeima. Žinantieji šių asmenų li
kimą prašomi pranešti jam.

2425. Baltaduonis Juozas (Goriach Nr. 9, Post 
Pusarnitz b. Spital a. d. Drau. Karnten, 
Austria) — Jodelės Stasio, Jodeiienės- 
Baltaduonienės Anėlės, Papinigytėš Ge
novaitės.

2426. Valevičius Juozas (Argentina) — sūnaus 
Vokietijoje. Rašyti adresu: Casimiro Sa- 
prigonas, C. Larzen 3292, Buenos Aires, 
Argentina.

2427. Madame Ona Isbach (92, rue du cha
teau, Paris [14] France) — sesers Pavi- 
lonienės Julijos,, švogerio Pavilionio 
Adolfo ir Stanevičiaus Juozo.

2428. Suritis Alex ([13a] Wurzburg, Central 
Camp, Lettisches Lager) — pusbrolio 
stud. Jęroševo Kosto.

2429 Lietuvių Paštas ([23] Oldenburg i. Old., 
„Unterm Berg" Lager) — Norvido Al
berto vokiečių SS teismo nuteisto 3 mt. 
sunk, darbu kalėjimo vokiečiam trau
kiantis sėnėjusio Kauno kalėjime (Mic
kevičiaus g.). Žinantieji jo likimą pra
šomi pranešti.

2430. Repšys Vytautas, Balčiūnai Vladas ir 
Kazys, Cepelis Povilas ir Venskevičius 
Juožhs (G/O R. 'Lundlčvist Stromsnas 
Hallstahammer, Sverige) — giminių ir 
pažįstamųjų.

2431. Vaitkūnas Pr. (Lęhrte b. Harm., Camp 
Churchill) prašo atsiliepti Bitaitę Oną,

- Baranauskaitę Valę ir Andrijauskų Al
fonsą.

2432. Keselys Antanas (Dillingen/D., Litaui
sches Lager) — giminių ir pažįstamųjų.

2433. Kraulis Haralds ([16] Marburg a. d. Lahn, 
Hęssen, Jahnstr. 10),— Vanago Vytauto,

_ s. Prano.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai ątsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10*/« nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 5,- RM. Prenumerata įmokama už du mė
nesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji są
skaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank, Filiale 
Dillingen-Donau (13b).
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Lietuviai gyveną Amerikoje ieško savųjų 
Vokietijoje

1) Kukauskienė-Tamulevičiūtė Agota, gyv. 
73 Ames st. Brockton, Mass., ieško: a) Ta
mulevičiaus Prano bei jo šeimos iš Kabelių 
parap., Musteikių km., b) Kašietos Jono iš 
Kašietos km., Marcinkonių parapijos ir c) Gri
go Jono iš Kabelių parap., Musteikių km., 
Trakų ap.

2) Belevičienė-Senkevičiūtė Antanina, gyv. 
86 Webster st. Brockton, Mass., ieško: a) 
Senkevičiaus Liudviko iš Uciekos knį., Mer
kinės parap., b) Vardonienės Petronės iš Ge- 
raitės km., Nedzingės par., c) Belevičiaus Jo
no iš Musteikos km., Marcinkonių parap. ir 
d) Belevičiaus Dominiko iš Marcinkonių apyl.

Turinčius apie išvardytus kokių nors žinių, 
prašo siųsti betarpiai nurodytu adresu.

Skelbimas
Greitai pasirodys knygų rinkoje Beržinskų 

Rosenheime leidžiamo angliškai - lietuviško - 
vokiško žodyno antroji dalis, kuri apims M-Z 
raides ir turės daugiau 700 pusi. Pirmenybė 
duodama pirmosios žodyno dalies pirkėjams. 
Žodyno'kaina 20,- RM. Siunčiant pinigus už 
žodyną, prašomą atsiųsti ir pašto išlaidoms 
padengti po 2,- RM vienai pašto siuntai iki 
2 kg. Kitose zonose gyvenantieji pinigus gali 
įmokėti j sąskaitą 400 Nr., Kreis- und Stadt- 
sparkasse Rosenheim. Adresas: (13b) Rosen
heim, Pichlmayrstr. 21a, DP Camp.

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo Komisijos 
pranešimas

Pranešame autoriams, leidėjams ir mo
kyklų vadovybėms, kad yra jau parengta 
spaudai, spausdinami arba- išspausdinti šie 
vadovėliai ir kt. bendrojo pobūdžio knygos: 
Leonardas Žitkevičius „SAULUTE DEBESĖ

LIUOSE“, eilėraščių rinkinys vaikams 
(spausdina „Giedra“ Kasselyje).

K. Meškauskas „STENOGRAFIJOS VADOVĖ
LIS“ (Ansbach).

Maironis „PAVASARIO BALSAI“ (spausdina
L. Viskanta, Schweinfurt). >

M. Bavarskas „KLAJŪNAS", novelių rinkinys 
(Schweinfurt).

Alf. Sešplaukis „VOKIEČIŲ KALBOS SKAI-, 
TYMAI“ (aukšt. gimnazijų klasėms).

Dr. J. Balys „LIETUVIŲ FOLKLORISTIKA“ 
ieškomas leidėjas).

Pranas Pauliukonis „NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTO
RIJA“ (spausdina „Giedra“ Kasselyje).

Ą. Ribskio parengtas lietuviškas žodynėlis prie 
Chamber English History

Švietimo Valdybos Knygų Lefd.
Komisija

Bad-Muender’io sanatorijos lietuviai šir
dingai dėkoja Ingolstadto skautėms už gražų 
pasveikinimą su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
Metais.

Dillingeno lietuvių parapijos klebonui kun. 
Br. Dagiliui, kitiems kunigams, vargonininkui 
ir choristams, taip pat Komiteto pirmininkui 
p. J. Valiukoniui, p. Podėliui ir visiems, kurie 
prisidėjo prie mūsų senelio laidotuvių, nuo
širdžiai dėkojame.

Kregždžių šeima

P. Senkui Vytautui, jo mylimai žmo
nai

Zofijai
SENKUVIENEI-JURKAUSKAITEI

ųūrus, gilią užuojautą reiškia
Bukys Pranas

Miškininką Vytautą Senkų, jo myli
mai žmonai Zofijai mirus, nuoširdžiai 
užjaučia

L.M.T. Centras 
ir Hanau miškininkai

Įgg MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. D„ Lietuvių Stovykla 

Leidžia Redakcinis Kolektyvas: 
Vyr. Redaktorius D. Pen ik as, 
Redaktoriai — Al. Laikūnas ir 
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varia — ICD, Press Branch. .Licensee: Domas 
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MUSU KELIAS 
LIETUVIŲ 8AVAITEASTIS

Tremtinių reikalais Valstybės 
Departamente

IS AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS

- Kaip praneša Dirva, Lietuvai Va
duoti Sąjungos pirmininkas inž. P. J. 
Ziūris lankėsi Valstybės Departa
mente, aiškindamasis tremtinių klau
simus. Jis matėsi su generolu Hill- 
gren ir jo pavaduotoju majoru Fierst. 
Generolo Hillgren žinioje yra^ DP 
klausimai. Pasikalbėjimo metu'P. J. 
Žiūrįs įteikė išsamią medžiagą apie 
tremtinių padėtį, ypač skreeningus. 
Pasikalbėjimas su šiais aukštais pa
reigūnais užtruko daugiau kaip pu
santros valandos. Visais tremtinių 
klausimais dar paprašyta papildomos 
medžiagos, kad reikalai įgautų lietu
vių pageidaujamą eigą.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
pagalboje estams

Kaip žinome, savo laiku 18 estų 
mažu laiveliu pasiekė Amerikos 
krantus. Ilgą laiką jie buvo inter
nuoti. Buvo net gauta parėdymai, 
kad jie į JAV nebus įsileisti. Prieš 
tokius parėdymus buvo išvystyta ne
maža akcija. Lietuvai Sąjunga tuo 
reikalu išsiuntinėjo senatoriams ir 
kongreso nariams telegramas, kad 
darytų žygių estams neatsakyti pa
galbos. Po viso to buvo gautas iš 
JAV Prezidento Trumano praneši
mas, kad estai įsileidžiami į JAV, 
kaip nuolatiniai emigrantai.

Kiek 1946 metais į JAV 
įvažiuos tremtinių?

1946 metais, kaip praneša Ameri
ka Nr. 46, į JAV bus įsileista 5.000 
tremtinių. Tie tremtiniai atvyks iš 
Vokietijos ir Austrijos, amerikiečių 
kontroliuojamos zonos.

Lietuviai tremtiniai Pietų 
Amerikoje

Lietuviai tremtiniai, daugiausia iš 
Prancūzijos, Švedijos ir kitų kraštų 
jau pasiekė ir Pietų Amerikos vals
tybes. Amerika Nr. 46 apie tremti
nius Pietų Amerikos valstybėse ra
šo: „Paskučiausia Argentinon atvyko 
inž. Ramanauskas. Gauta žinių, kad 
Montevideo vyskupas, Uragvajuje, 
priims tris lietuvius kunigus, bet jie 
bus išdalinti tarp vietos ispanų pa
rapijų.

Brazilijoje San Paulo vyskupas 
sutiko priimti keturis iietuviūs kuni
gus tremtinius darbuotis portugalų 
parapijose.

Čilės kardinolas irgi priima ketu
ris Lietuvos kunigus tremtinius, ku
rie su kun. T. Narbutu priešakyje at
vyksta į Pietų Ameriką lapkričio 
mėnesyje. Tiems visiems kunigams 
teks ieškotis prieglaudos to krašto 
ispaniškose parapijose, kadangi lie
tuvių grupių tame krašte nėra."

BALF kalėdiniai- atvirukai
Kalėdų švenčių proga BALF iš

leido atitinkamus atvirukus. Atviru
kai išleisti keturių rūšių. Už vieną

Įvairios žinios
• Vengrijoje buvęs susektas są
mokslas, pranešė vidaus reikalų ml- 
nlsteris komunistas. Sąmokslininkai 
esą buvę numatę nuversti esamą val
džią, kai rusų kariuomenė pasitrauk
tų, taikos sutartį pasirašius. Anti- 
komunistai gi tvirtina, kad visas „su
kilimas" esąs tik komunistų sieki
mas išblaškyti opozicijos jėgas ir už
tikrinti politinę komunistų tvarką 
tam momentui, kacįa bus atitraukia
mos okupacinės pajėgos. (AP)
• Berlyne 1946 metais buvo 1.309 
savlžudystės, kurių 65’/o atitenka mo
terims. Zudymosi priežastimis nuro
doma blogos gyvenimo sąlygos, ypa
čiai maisto stoka.
• Vokiečių karo belaisviams Vaka
rų demokratijos numato išmokėti 
apie 200 milijonų dolerių, skaičiuo
jant po 80 amer. centų už darbdlenį. 
Vokiečių markė vertinama po 30 ct„ 
arba 1 doleris prilyginamas 3 RM.

dolerį jų galima gauti aštuonius. Ti
kimasi, kad Amerikos lietuviai tokių 
atvirukų Išpirks didelį kiekį ir tuo 
pačiu atiduos BALF-ui kalėdinę 
auką.

Kiek studentų Amerikoje
Dirva praneša, kad šiuo metu 

Amerikos universitetuose ir kolegi
jose iš viso studijuoja 1.800.000 stu
dentų. Jų tarpe yra 900.000 karo ve
teranų. Tai yra pats didžiausias 
skaičius. 1939 metais studijavo 
1.494.000 studentų.

Žinios iš Lietuvos Vilnies 
puslapiuose

— Vilnies Nr. 230 apie Klaipėdos 
teatrą rašoma: „Klaipėdos muzikinis 
dramos teatras (direktorius rašytojas 
Petras Gintalas) ruošiasi oficialiam 
teatro atidarymui. Pirmasis teatro 
pastatymas — Eglė žalčių karalienė. 
Režisierius — J. Gustaitis. Dailinin
kas — J. Jankus, muzikalinės dalies 
vedėjas — komp. Griauzdė.“

Tame pačiame numeryje rašoma 
ir apie Klaipėdos ūkinį gyvenimą: 
„Vienas didžiausių respublikoje Klai
pėdos faneros fabrikas jau ruošiasi 
masinei gamybai. Šiuo metu faneros 
fabrikas bandymo progomis tepaga- 
mindavo nedidelius kiekius faneros, 
bet -artimiausiu metu gamyba bus 
pradėta plačiu mastu. Žaliava fabri
kui atgabenama geležinkeliu Ir at
plukdoma Dangės upe.

Klaipėdos atstatymo darbuose dir
ba ne tik miesto, bet Ir kaimų gy
ventojai.“

— Vilnis Nr. 233 atspaudė kores
pondenciją iš Vilkijos. Ji pavaizduo
ja visą gyvenimą dabartinėje Lietu
voje. Kaip tipišką, ją paduodame 
ištisai: „Vilkijos valsčiuje bavo su
darytas žemės fondas iš 1.572 ha. Ši 
žemė išdalinta naujakuriams, mašl- 
nų-arklių naudojimo punktui, tary
biniam ūkiui ir kt. Žeme aprūpinta 
160 bežemių ir mažažemių. Jiems 
duota 1.024 ha.

Kad naujakuriai galėtų greičiau 
ir tvirčiau įsikurti gautuose ūkiuose, 
buvo suteikta parSma gyvuliais ir in
ventoriumi. ~ Naujakuriams, gavu
siems žemės, buvo išskirta 27 arkliai, 
50 karvių ir 81 įvairių smulkių gy
vulių. Duota Žl plūgas, 22 akėčios, 
5 kuliamosios mašinos ir kt. invento
riaus. Be to, duota 52 gyv. namai, 
61 tvartas, 52 kluonai ir 36 kiti įvai
rūs pastatai, suteikta 11.870 kilogra
mų sėklų.

Parama, kurią gavo naujakuriai, 
galėjo būti žymiai didesnė, jeigu Vii-' 
kijos žemės komisija būtų tinkamai 
įvykdžiusi žemės įstatymą. Tik dėl 
to, kad komisija savo darbe padarė 
visą eilę stambių klaidų ir trūkumų, 
kai kuriems buožėms pavyko įvai
riais būdais apeiti žemės įstatymą. 
Dapkui, gyvenančiam Žauniškių kai- 
m£, palikta 30 ha geriausios žemės, 
o naujakuriams Vasiliauskui ir Cim-

Rusija, kadangi ji nėra Genevos kon
vencijos karo belaisvių reikalu pa
sirašiusi, tokių išmokėjimų nenuma
to. (UP)
• JAV iš Čekoslovakijos užpirko 
šiems metams 900, o 1948 metams — 
1.200 motociklų.
• Trys okupacinės kontrolės tary
bos nariai yra nusistatę iš Rusijos 
reikalauti daugiau koridorių aviaci
jai per rusų zoną. Dabar teleista tik 
3 toki koridoriai po 20 km. pločio, 
nukrypimai nuo jų neleidžiami.
• Nuo sausio 18 d.wAirijoje įveda
mas duonos normavimas.
• Feldmaršalas V. B. Montgomery 
nuvykęs į Maskvą pareiškė: „Aš 
sveikinu narsią Rusijos tautą. Aš 
noriu užmegzti draugiškus ryšius su 
Sovietų kariuomene ir tikiu, kad nuo 
draugiško kontakto galės išaugti abi
pusis supratimas, abipusis respektas 
ir laimingi santykiai, kurie bus nau-

balienel atiduota pati blogiausioji že
mė. Rickevičius, gyv. Ručkonių kai
me, turėjo 54 ha žemės, 5 karves, 4 
arklius. Iš jo paimta 29 ha ir atiduo
ta naujakuriams, o gyvuliai liko ne
paimti. Tokį pat „apkarpymą“ že
mės komisija padarė ir antram bro
liui Kaziui Rickevičiui, palikdama 
visus gyvulius ir inventorių, o nauja
kuriams Steponavičiui ir Pavlavičiui 
duodama tik žemę be inventoriaus. 
Vilkijos kaimo buožė Kaminskas 
nuslėpė dalį gyvulių. Inventoriaus ir 
iš jo į fondą nieko nepaimta.

' Čekiškės MTS vyr. agronomas 
Kundrotas savo pranešime apie. MTS 
ir MANP teikiamą pagalbą valstie
čiams nurodė, kad Vilkijos valsčiuje 
pavasario sėjos darbams buvo suda
rytos 47 sutartys 88,5 ha plotui, iš
pildyta tik 24 ha. Dr. B. Vargas

Norvegijos užsienių reikalų mi
nisteris pareiškė Sovietų Sąjungos 
reikalavimus dėl bendros su Norve
gija karinės bazės Špicbergene. Špic
bergeną sudaro grupė salų, kurių di
džiausia yra 12.000 kv. mylių, o vi
sos salos drauge užima 24.290 kv. 
mylių plotą su apie 2.700 gyventojų. 
Salos yra turtingos akmens anglimi. 
Jo rezervą priskaito iki 9 milijardų 
tonų. Tenai nemaži kiekiai Neaukš
tos kokybės geležies rūdos, gipso ir 
yra naftos žymės.

Špicbergenas guli tarp 76“ 26’ ir 
80’ 50’ šiaurės pločio bei tarp 10’ 20’ 
ir 30’ 40' rytų geografinio ilgio. Pir
masis jas atrado Norseman 1.194 m., 
atradimą 1.596 m. pakartojo Barents. 
Prie salų reiškė pretenzijas Norve
gija. Paryžiuje 1.920 m. JAV, D. Bri
tanija, Danija, Prancūzija, Italija, 
Olandija, Švedija ir Norvegija pasi
rašė sutartį, pagal kurią Špicberge
nas paliekamas Norvegijai.

Dabar Sovietai pranešė, kad jie 
su Norvegija yra jau taręsi 1944 me
tais Londone. Esama sutartimi So
vietai nepatenkinti, nes joje esą 
priešų parašai ir ji neteikianti So
vietams saugumo bei ūkinės gero
vės; be to, toje sutartyje nėra įtrau
kta Rusija.

Londono politiniai sluoksniai in
terpretuoja Sovietų reikalavimą kaip 
tiesioginį atsakymą JAValstybėms 
dėl karinių bazių Islandijoje. Jie nu

dingi mums visiems.“ Sovietų karių 
orkestras sugrojo „Dieve, saugok ka
ralių“ .ir rusų himną.
• Prezidentas Trumanas, paskirda
mas G. C. Marshallį užsienių reikalų 
ministeriu, pasirinko prezidento įpė
dinį. Kadangi tauta neturi vicepre
zidento, tai pagal konstituciją vals
tybės sekretorius tampa prezidento 
įpėdiniu, jei prezidentas mirtų.
• Belgija neseniai paskelbė, jog Ji 
pagal savo programą numato priimti 
pas save 70.000 DP. (UP)
• Rusų okupuotoje Vokietijoje jau
nimo insignijos (ženklai) esančios pa
našios į Hitlerio ženklus, rašo Frank
furto Neue Presse. (UP)
• Pietro Nenni, Italijos užs. reik, 
ministeris ir Italijos socialistų parti
jos lyderis, pareiškė, jog Italijos so
cialistų partija galinti suskilti, nes 
dalis socialistų nenorį vesti bendros 
linijos su komunistais. Gi kairieji 
socialistai plakąsi prie komunistų.
• D. Britanijos pasiuntinys Varšu
voje atvyko Į Londoną padaryti pra
nešimo dėl numatytų rinkimų Len
kijoje. Tačiau paneigiamas gandas, 
jog jis esąs įveltas į dabar Varšuvos 
karo teisme vykdomą bylą grafui 
Grocholskiui, kuris neva norėjęs nu
versti esamą vyriausybę.
• Irgun Zvai Leumi, žydų pogrin
dinė organizacija, Romoje ir Veneci
joje paskleidė lapelių, kuriuose pa
geidaujama, jog Italijos vyriausybė 
padarytų įtakos į Britų vyriausybę 
palankia prasme žydams Palestinos 
problemą sprendžiant. Jei tai ne
padarysią, prasidėsią teroro aktai.
• Dairen uosto perdavimas Kinijos 
vyriausybei, kaip numatyta Kinijos- 
Rusijos-pakte, sprendžiamas palan
kia prasme, — matyt, bus paveikus 
JAV įteiktoji Rusams nota.
• 1.700 lenkų DP Murnau stovyklo
je buvo , paskelbę sėdėjimo streiką, 
nes juos norėjo perkelti į Augsbur
gą. Pagaliau streikininkai buvo nu
vežti, nes tos patalpos buvo reikalin
gos kariuomenės inžinerijos mokyk
lai. Streikui prasidėjus, vanduo ir 
šviesa buvę išjungti. (UP)
• Austrijoje juodoje rinkoje dolerio 
kursas nukrito nuo 70 ,iki 59 šilingų, 
spėjama, dėl JAV kainų pakėlimo. 
Skripai parduodami 3 kartus bran
giau, negu nustatyta jų oficiali vertė.
• JAV prezidentas pateikė kongre
sui 1947/48 m. biudžetą 37,5 milijar
do sumai. Krašto gynybai 1946 m. 
buvo 45,012 milijardų, 1947 m. — 
14,726 milijardų, 1948 m. — 11,256 
milijardti dolerių. Bendras biudže
tas 1946 m. buvo. 63,44 milijardų, 
1947 m. 42,523 milijardų dolerių. Ka
ro departamentui numatyta 6,658 mi
lijardų dolerių.
• UNRRA-os pagalbos fonde yra 
dar 6 milijonai tonų aprūpinimui. 
Šiuo metu UNRRA šelpia 659.000 DP 
Vokietijoje, 36.000 Austrijoje, 31.000 
Vid. Rytuose ir Afrikoje ir 24.000 
Italijoje. Iš viso 750.000 DP.
• Londone pasireiškė antisemitiz
mo daigai.
• Arabų Lyga nutarė siųsti savo 
atstovus į Londono konferenciją, ku
rt numatyta sausio 21 d.

Špicbergenas ir Sovietų reikalavimai

• JAV įteikė Lenkijos užsienių mi
nisterial notą, kurioje kviečiama 
parlamento rinkimus pravesti laisvai 
ir be jokių trukdymų.
• Gen. Peyton C. March, buvęs ka
riuomenės štabo viršininkas, dėl ato
minės bombos pareiškė: ,„... Kol mes 
vieni žinome baisios bombos paslap
tį, mes galime būti tikri, kad tai bus 
taika. Bet jei mes ją išduosime, mes 
nežinome, kas galėtų atsitikti. Aš 
už tai, kad ji niekam nebūtų iš
duota.“

Dėl visuotinės karo prievolės Jis 
pasisakė taip: „Jei ši tauta būtų bu
vusi visuotinai kariškai paruošta, 
Japonija niekad nebūtų išdrįsusi 
Amerikos pulti. Didelis rezervuaras 
apmokytų vyrų, kurie gali būti kiek
vienu metu pašaukti prie ginklo, yra 
efektyvi JAV savisauga, kuri gali 
būti nukreipta prieš bet kokį atei
ties agresorių.“
• Henry A. Wallace nusiskundžia
savo laikraštyje, kad W. Churchillis 
vis ieškąs buferio prieš Rusiją, užuot 
skatinęs sudaryti su ja gerus santy- 
.kius. ' ,
• JAV jau trečią notą pasiuntė So
vietų Sąjungai dėl 11 milijardų do
lerių paskolos-nuomos, kuri buvo su
teikta per karą. Į dvi pirmąsias no
tas Sovietų vyriausybė nieko neat
sakė. Pareiškiama, kad Rusija esanti 
vmenintėlė valstybė, kuri iki šiolei 
nesutvarkė savo paskolos.
• JAV generalinio štabo viršinin
kas, gen. Dwight D. Eisenhoweris. 
pareiškė, jog jis esąs karys, atsto
vaująs nepartinę tautinę organizaci
ją, ir todėl jis pasiliksiąs toje pa
čioje pozicijoje ir toliau. Vadinasi, 
jis neišstatys savo kandidatūros bfi- 
simuosiuose prezidento rinkimuose.
• Valstybės departamentas paneigė 
Sovietų žurnalo New Times praneši
mą, jog Amerikos daliniai esą Irake 
ir Turkijoje.
e IN S iš Palermo praneša, kad 
ginkluoti banditai dienos metu iš 
banko išnešė 50 milijonų lirų.
• 840.000 vokiečių buvo JAV karo 
vadovybės Vokietijoje amnestuota 
Kalėdų švenčių Ir Naujųjų Metų 
proga. —
• Senatorius Elmer Thomas (D-Ok- 
la.) reikalauja uždaryti vartus į JA 
Valstybes visiems imigrantams.
• JAV kongreso komitetas pareiš
kė, kad jei pranešimas pasitvirtintų, 
Jog iš tikrųjų Rusija ginkluojama vo
kiečių karo fabrikų, tada reikėtų 
Potsdamo susitarimą visai panaikin
ti, o vakarų sąjungininkai turėtų pa
reikalauti sovietus visiškai evakuoti 
Vokietiją. (AP)

SPĖLIOJIMAI APIE NUOTAIKAS 
JAV KONGRESE

AP iš Washingtono praneša, jog 
du respublikonų lyderiai yra pareiš
kę, kad naujasis JAV kongresas im
siąsis žygių prieš komunizmą stipriau 
negu senasis kongresas. Nurodoma, 
jog šis kongresas ne tik užaliarmuo- 
siąs prieš komunizmą, bet būsią rimtai 
sprendžiama, pozityviai ir galutinai, 
kad Federalinė administracija galėtų 
atsipalaiduoti nuo komunizmo. 

rodo, jog Špicbergenas, Islandija ir 
Grenlandija esą labai svarbūs stra
teginiai taškai poliarinėje oro lini
joje, nes tai yra trumpiausias kelias 
tarp Rytų if Vakarų.

VISOS PRIEMONES TINKA 
LENKIJOJE

Lenkijoje, artėjant seimo rinki
mams, kairysis blokas, vadovaujamas 
komunistų, smarkiai varo rinkiminę 
propagandą už komunistinį bloką.

Specialus korespondentas iš Var
šuvos Marguerite Higgins •N.Y.H.Tri- 
bune rašo, kad „Lenkijos armijos ka
riai esą atspausdinę 7 priešrinkimi
nes brošiūrėles, kurias jie patys as
meniškai išdalys kaimiečiams ir. dar
bininkams, kad paremtų kairiųjų vy
riausybės sparną, nurodo patikimi 
šaltiniai.

Lenkų ūkininkų vienintelė opozi
cijos partija griežtai protestuoja prieš 
šį 155.000 reguliarios armijos karių 
vienašališką propogandą. Tik vienai 
ūkininkų partijai teleista išstatyti 
kandidatus.

Britų ir Amerikos ambasados pa
reigūnai smarkiai kritikuoja tokį ka
reivių žygį. Kareiviams sakoma, kad 
jie, teisindami dabartinės kairiosios 
vyriausybės santykius su Rusija it 
jos okupacinių karių buvimą, sakytų. 
Lenkijos žmonėms, kad Amerika Ir 
Britanija Belgijoje, Prancūzijoje ir. 
Olandijoje turinčios daugiau kariuo
menės negu Rusija Lenkijoje.

Sausio penkioliktoji
(Pradžia 1 pusi.) 

tinimo akcija buvo planinga, kieta lt 
negailestingai vykdoma. Tai akcijai 
ypač ištikimai tarnavo mokykla, baž
nyčia ir kariuomenė.

Visai -pasikeitė vokiečių pažiūros 
į lietuvius ir jų elgesys, kai po pir
mojo pasaulinio karo atsikūrė Lietu
vos valstybė ir tuo labiau, kai dalelė 
Mažosios Lietuvos prisijungė prie 
Didžiosios Lietuvos. Dabar vokiečiai 
įsitikinę, kad esame nebe mirštanti 
tauta, o atgimstanti, lietuvybės nai
kinimą prie Vokietijos likusiame Ma
žosios Lietuvos plote dar labiau pa
aštrino ir tam pradėjo naudoti dar 
naujas priemones, būtent: klastoti, 
istoriją, skelbdami, kad Mažosios 
Lietuvos lietuviai yra ne vietiniai, o 
atėjūnai iš Didžiosios Lietuvos, kad 
senovės prūsai buvo germanų kilmės, 
keitė lietuviškuosius vietovardžius 
vokiškaisiais.

Jau vien Lietuvos Respublikos 
buvimo faktas mus, Maž. Lietuvos lie
tuvius, už Respublikos ribų gyvenu=~ 
sius, gaivino, o vokiečius erzino. Ir 
(tampa tarp lietuvių ir vokiečių di
dėjo kartu su nacių partijos stiprėji
mu. Naciams paėmus valdžią, neapy
kanta lietuviams dar labiau padidėjo.
1939 m. kovo 22 d. Vokietija atplėšia 
1923 m. sausio 15 d. Lietuvos Res
publikai grąžintą Mažosios Lietuvos 
dalį (Klaipėdos kraštą). Pagaliau
1940 metais Vokietija, lyg tai savo 
nuosavybę, atiduoda visą Lietuvos 
Respubliką Sovietinei Rusijai. -

Per visą karo metą vokiečiai Ma
žosios Lietuvos lietuvius visaip žudė 
ir ypačiai sąmoningesniuosius. Buvo 
žudoma ne tik pavieniui, bet net išti
somis šeimomis. Taip buvo išžudyta 
didelių patriotų Jagomastų, Vilmantų 
ir kt. šeimos.

Mūsų, tiek mazlietuvių, tiek did
lietuvių, eilės praretėjo, retėja, o jei 
per audrų sūkurius bus lemta prasi
mušti į laisvę, dar praretės. Tačiau 
širdis jaučia ir protas tam pritaria, 
kad Prieglius ir Nemunas nebeilgai 
dejuojančių ašaras rinks ir į Baltijos 
jūrą neš ir kad dar amžių bėgyje 
mūsų kaimynų mums, lietuvių tautai, 
padarytos skriaudos bus iš dalies 
išlygintos: visa etnografinė ‘Mažoji 
Lietuva su Kareiliaučiumi ir visa 
Didžioji Lietuva su Vilniumi sudarys 
veną ir kultūringą respubliką.

Jonas Normantas

DE GAULLE ATSAKYMAS
Generolas Charles de Gaulle bu

vo užklaustas, ar jis nemanąs būti 
išstatomas kandidatu į ketvirtosios 
Prancūzijos respublikos prezidentus. 
Į tai jis taip atsakė:

„Jūsų klausimas yra nediskretiš
kas, bet aš užtikrinu jus, kad jis 
mane stebina. Prancūzijos tarnybai 
ir respublikos respektui aš esu tin
kamu metu pareiškęs, jog pagal ma
no nuomonę vyriausybė, kuri suda
ryta iš tokių partijų, kokios dabar 
yra, ir tarp mūsų žmonių, kokie jie 
yra, negali išspręsti sunkiųjų vidaus, 
kolonijų, užsienių problemų, nuo ku
rių pareina visas mūšų gyvenimas.“
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