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Prancūzija seka paskui de Gaulle
LIAUDIES MANIFESTACIJA 
BE RAUDONOS SKRAISTES

Sekmadienis buvo tikrai gražus. 
Jau iš pat ryto pastebimas paryžie
čių nervingumas. Po ilgo laiko pir
mą kartą Paryžiuje sakys į minias 
kalbą Prancūzijos rezistencijos šefas. 
Šiam pasirodymui jo šalininkai ruo
šėsi daugiau kaip pusmetį. Jis lauk
tas visame pasaulyje su didžiausiu 
susidomėjimu.

Mažas priešžaismis; nuo pat auš
ros minios įvairiausių „pardavėjų“ 
rėkia ir platina „L’Humanite“, skel
bia sensacingą straipsnį. Truputį vei
duose ir susirūpinimo: o gal ir užsi
degs trinamas titnagas?

Apie vidudienį visomis susisieki
mo priemonėmis ir pėsčiomis traukia 
nesuskaičiuojamos minios žmonių į 
Bois de Vincennes. Tai vieno prie
miesčio miškų rajonas, apsčiai pri
glaudęs visokiausios rūšies sporto 
aikščių. Stabteliu minutę ir stebiu 
šią minią: jaunuomenė, karo vetera
nai, darbininkai, smulkusis buržua, 
tarnautojai — įvairių klasių ir luo
mų, dažniausiai vilkį vidutiniškai. 
Eina ir moterys su vaikais ir seniai 
— atrodo, visas • Paryžius dumia į 
Bois de Vincennes. Jei ne kiek per 
toli šventės vieta, gal plauktų dar di
desnės minios. Įsijungiu į minią.

Kai pasiekiu Bois de Vincennes, 
Išvystu didžiulę keliolikos šimtų ha 
aikštę, o joje apie pusmilljonį žmo
nių. Man atrodė, kad čia visas Pa- 

Tyžius susirinkęs, bet seni reporte
riai, stebėję daugelį tokių manifesta
cijų, ‘virtino, kad šioje dalyvavo-apie 
pusmilijonis žmonių. Daugybė auto
mobilių, dviračių, autobusų — kiek 
akis užmato. Kažkur tautinius pran
cūzų maršus ir dainas groja or
kestrai, kažkur dainuoja, bet per mi
nias nei prieisi, nei pamatysi. Tik 
jauti siūbuojančios minios ritmą. Per 
garsiakalbius laiks nuo laiko šis tas 
pranešama ar informuojama. Pavyk
sta prasiskverbtpprie milžiniškos tri
būnos, dekoruotos Lotaringijos Kry
žiais, vėliavomis — jokio de Gaulle 
paveikslo. Tribūnoje laisva minia, 
diplomatinis’ korpusas, žurnalistai, 
vyriausybės, kariuomenės, kultūrinio, 
politinio, dvasinio ir ekonominio gy
venimo atstovai. Ko joje nerasi?

Tvarką palaiko tūkstančiai RPF 
narių — jokio policininkiško tono, 
laisva, demokratiška, o tačiau kaž
kaip drausminga. Jaučiama stipri ir 
organizuota ranka.

ATVYKSTA GENEROLAS...
Pagaliau garsiakalbis praneša, kad 

Generolas jau atvyksta. Minia kiek 
nutyla ir laukia. Netrukus pasigirsta 
milžiniškos ovacijos, plojimas, veik 
kiekvienas iškėlęs rankas mojuoja 
ar tai nosinaite, ar skrybėle, ar net 
laikraščiu.

Minia įsielektrina, ima nuolat 
šaukti „De Gaulle į valdžią“, „Mūsų 
de Gaulle“, „De Gaulle, De Gaulle, 
De Gaulle“... Ir taip ilgą laiką ir 
visi...

Sunkiai nutyla ovacijos ir pasi
girsta manifestacijų vedėjo kvieti
mas prabilti Generolą de Gaulle. Vėl

Naujoji Lietuva tikrai gali būti įkurta 
Maine valstybėje

BALF vadovams tyrinėjant Quod- 
dy Village problemas 60 mylių į pie
tus, teko susipažinti su dideliais plo
tais žemės, su viršum 36.000 akrų. 
Šis plotas žemės yra prie U. S. plen
to N. 1, prie Milbridge miestelio. Sa
vininkas — Mr. Wamams. Šis žemės 
plotas yra apie 8 mylias ilgumo, apie 
7 pločio. Vienoj pusėj teka graži 
upė, žemė kalnuota, kitoj — puikus 
ežeras. Miško šiame plote yra apie 
4.000 akrų. Miškas maišytų medžių. 
Ši žemė būtų parduota tik už 250.000 
dol., o gal dar ir pigiau. Čia garma 
apgyvendinti 3.000 šeimų, kiekv'enai 
šeimai skiriant po 100 akrų. 6.000 
akrų eitų parkams, keliams, sporto

Generolas kalba - neeilinis jos politikos reiškinys
Vos išlipęs pirmoje Paryžiaus sto

tyje, pastebiu didžiulius meniškus 
plakatus, kviečiančius paryžiečius i 
didelę liaudies šventę. Tai ne šven
tė, o liaudies manifestacija, tik šį 
_____________&----------------------  

ovacijos, vėl šauksmai, mojavimas. 
Kiekvienas jaučiasi tarytum draugas 
ir nori todėl draugišku mosikavimu 
pareikšti Generolui savo simpatijas.

Pati kalba (jos čia nekartosiu) 
nuolat pertraukiama ovacijų ir mi
nios pritarimo pareiškimų. Stenogra- 
fai čia pat diktuoja į telefonus tekstą 
ir kabeliu perduoda i tolimiausius 
pasaulio kampus. O minia kiekvieną 
žodį gyvente išgyvena ...

Grįžtant neapsieita be „liežuvl- 
nių“ incidentų: ties „raudonuoju 
Paryžiaus žiedu“ grįžtančiųjų laukė 
kitos minios ir čia pat įvyko „liežu- 
vinės“ kovos. Bet tuo ir viskas bai
gėsi. Rytmetinis nerimas nepasitvir
tino. Už valandos extra laikraščių 
laidos didelėmis antraštėmis skelbė 
svarbiausias Generolo de Gaulle kal
bos mintis, pateikdamos visą kalbą 
ištisai ir net su pirmaisiais komen
tarais. ’

Manifestacija Paryžiuje pasisekė 
daugiau negu tikėtasi: RPF pasirodė 
puikiai organizuotas, drausmingas ir 
net entuziastingas sąjūdis. Po šio pa-

Prancūzų tautinis sąjūdis triumfuoja
PAAŠTRĖS DIFERENCIJA TARP DEŠINES IR KAIRES

Prancūzijos ir Italijos rinkimai 
atvaizduoja tikrąsias tautos aspiraci
jas. Ypatingai Prancūzijos savivaldy- 
biniai rinkimai parodė, kad didžioji 
tautos dalis ilgisi politinės ramybėj 
ir ekonominės gerovės. Nuolatiniai 
streikai, organizuojami komuništų, 
net tik paraližuoja viešąjį gyvenimą, 
bet neigiamai veikia ir ūkį bei erzi
na nuoseklius gyventojus.

Dabartiniai rinkimai yra ne kas 
kita kaip kova tarp gėrio ir pikta, 
kova tarp diktatūrinių užmačių ir de
mokratinių laisvių šalininkų, kova 
tarp sveikojo tautinio elemento ir 
tarp ekstremistinio internacionalinio, 
siekiančio svetimiesiems naudos.

Nežiūrint neribotos komunistų 
propagandos, nežiūrint jų suorgani
zuotų streikų ir demonstracijų, svei
kasis tautinis elementas atskyrė sve
timiems tarnaujančias grupes ir nuo 
jų nusigrįžo. Jei Italijoje krikščionys 
demokratai ir nepasiekė aukščiausio 
rinkiminio laimėjimo, tai vis dėlto 
pasaulinis katalikų centras pasiliko 
laisvę ir tiesą gerbiančio elemento 
rankose. Ne nuostabu, kad Maskva 
tegalėjo pasiguosti tik paskelbdama, 
jog Italijoje komunistai atlaikė savo 
turėtas pozicijas.

Prancūzijos tautinio sąjūdžio lai
mėjimas yra labai reikšmingas. Jei 
po parlamento rinkimų komunistai 
skelbėsi esą vyraujanti partija, tai 

aikštėms ir t. t. Čia būtų galima 
įsteigti naują Mažąją Lietuvą su apie 
15.000 gyventojų. Jie čia galėtų su
sikurti savo kultūrines, švietimo, biz
nio įstaigas. Įdomu, kad žemės plo
tas dar be vardo ir gali būti vadina
mas kokiu norima vardu. Šiuo atve
ju Maine valstybės įstatymai garan
tuoja pilną laisvę.

Panašią koloniją pereitam šimt
metyje pačioj Maine šiaurėj buvo 
įsigiję švedai. Ji ir šiandien vadina
ma New Sweden, su jų didžiausiu 
miesteliu Stockholm.

Jei Stratton bilius sėkmingai 
praeitų ir jei tūkstančiai mūsų tau
tiečių atvyktų, būtų labai gražu

(Mūsų Paryžiaus korespondento)

kartą ruošiama ne komunistų, o Ge
nerolo de Gaulle kuriamojo sąjūdžio 
RPF šalininkų. Būdinga, kad šioji 
manifestacija ruošiama Bois de Vin
cennes, kur paprastai tokias šventes 

slrodymo RPF jėga Iškilo neginčyti
nu faktorium: daug kam ši mani
festacija atvėrė akis ...

Būta Ir kitų „seismografinių“ at- 
žymėjimų: sabotažai metro linijose į 
Bois de Vincennes ir ..., keista, Bir
žoje: kitą dieną doleris net 20 punktų 
pakilo! Jo šoktelėjimą kiek nurami
no tik Ramadier kalba, pasakyta at
mosferai‘išlyginti po dviejų dienų.

LIKIMO BANDOMAS, DRĄSIAI 
GELBSTI TAUTĄ

Generolas pasakė kalbą. Jis kal
ba apie Prancūziją, o prancūzai apie 
Generolą. Jo asmuo šiandien vis po
puliaresnis ir populiaresnis. Šiandien 
kiekvienas prancūzas žino, kad Char
les Joseph Marie de Gaulle prieška
rinėje Prancūzijoje buvo jauniausias 
šalies generolas, kad 1940 metais bir
želio 18 dieną jis pirmasis mažame 
Londono viešbutyje, surinkęs arti
miausius draugus, paskelbė prancūzų 
rezistencijos įkūrimą. Iki šiol de 
Gaulle mažame karo teoretikų rate
lyje buvo žinomas kaip modernių

šiandien šis ginklas iš jų rankų iš
muštas. Komunistai, tesurinkę 30% 
balsų, nustumti į antrą vietą, kai de 
Gaulle suorganizuotam tautiniam są
jūdžiui suklota per 40% balsų. Tai 
reikšminga. Gen. de Gaulle sunaiki
no Bidault partiją, kuri tegavo apie 
10 %, prarasdama % balsų. Socia
listai laikosi savo vietoje surinkę 20% 
balsų.

Šie dveji rinkimai privers socia
listus, ypač Italijoje, pasirinkti savo 
tautos interesų gerbimą ar susidėti 
su komunistais, tarnaujančiais sveti
miesiems. Jau „mažojo komintemo“, 
kaip anglai vadina „kominformo“, 
atsiradimas atidengė komunistų išsi
sukinėjimus, jog jie esą tautinė par
tija. Ypač užbraukė per ruporą To
gliatti, Italijos komunistų partijos 
vadui, kuris skelbė, jog jo partija yra 
tautinė partija. Melas demaskuotas. 
Daugiau įrodymų nereikia.

Prancūzijos socialistai, L. Blumo

Steigiama nauja organizacija lietuviams 
tremtiniams gelbėti

Jau kuris laikas, kai žinomas lie- 
tuvis. pramonininkas D. T. Mitchell 
Mačiūlaitis, American Radio Hard
ware Co. prezidentas, Mount Ver
non, N. Y., gauna pluoštus laiškų, 
kuriuose lietuviai tremtiniai Vokieti
joje, Austrijoje, Prancūzijoje ir net 
Lenkijoje prašo jo pagalbos. Savo 
laiškuose lietuviai tremtiniai, svar
biausia, maldauja maisto ir drabu
žių.

Kadangi iki šiol tokių laiškų skai
čius pasiekė keletą šimtų, todėl saky
tas pramonininkas, pagaliau nuspren
dė imtis atitinkamos akcijos. Pasi
taręs sū vietos veikėjais, D T. Mi
chell šiomis dienomis išvyko į Chi- 
cagą. Ten jis taip pat nori gauti lie
tuvių veikėjų nuomonę, liečiančią 
sumanymą steigti naują organizaciją, 

jiems pagelbėti sukurti gražią Nau
jąją Lietuvą. Apylinkėj žemės plo
tų yra daugiau ir nebrangia kaina 
ga’ima įgyti.

Šiam planui įvykdyti mažiau šiai 
reikia bent 1 millj. dol. „Vienybė“ 

ruošia liaudžiai palinksminti komu
nistai. Šventės metu numatomi tau
tiški žaidimai, šokiai, įvairūs pasiro
dymai, užkandžiai etc. Svarbiausias 
gi šventei programos punktas -

(šarvuočių panaudojimo kare specia
listas, o šią dieną jis iškilo į pirmaei
lius europinio masto valstybės vyrus.

Generolas de Gaulle yra gimęs 
1890 m. lapkričio 22 dieną Lille. Jo 
tėvas buvo pasižymėjęs filosofijos 
mokytojas Paryžiaus garsioje jėzuitų
kolegijoje rue de Vaugirard, tad ir 
sūnus, kol jaunas, spėja susipažinti 
su Hegel, Nietzsche, Montaigne ir 
Pascal, anuo metu itin pamėgtais 
Prancūzijoje. Bet priešingai tėvo lū
kesčiams, sūnus pasuka į garsiąją 
prancūzų karo mokyklą St. Cyr. Pir
mieji metai praslenka 33 pėstininkų 
pulke, anuomet vadovaujamame pul
kininko Pėtain. Keista, bet faktas 
lieka faktu, kad de Gaulle visas gy
venimas turi kažkokį likiminį ryšį su 
Pėtain. Pirmojo pasaulinio karo me
tu de Gaulle pasižymi kaip drąsus 
karys, buvo tris kartus sunkiai su
žeistas. Karui baigiantis de Gaulle 
pakliūna vokiečių nelaisvėn, iš kurios 
išeina knyga nešinas apie vokiečių 
vidaus nesantaiką. Kurį laiką de 
Gaulle dirba Veygando, išgelbėjusio 

vadovaujami, gerai suprato ir pasi
sakė už tautos reikalus, atmesdami 
komunistų pasiūlymą bendradarbiau
ti kartu, tik Italijos kairieji vis dar 
neatsižada svetimųjų stabų garbi
nimo.

Pietinės Amerikos kraštai komu
nizmo žalą dar labiau įvertino ir jie 
pradėjo imtis radikalių žygių. Štai, 
Čilė nutraukė diplomatinius santy
kius su trimis komunistiniais kraš
tais — su Sovietų Sąjunga, Čekoslo
vakija ir Jugoslavija. Brazilija tą 
patį įvykdė tik su Sovietų Sąjunga, 
kuri pradėjo niekinti Brazilijos vy
riausybės asmenis. Reikia laukti pa
našių įvykių Argentinoje.

Turint prieš akis dabartinę tarp
tautinę padėtį, Lotyniškojo pasaulio 
žygiai yra būdingi. Jie charkateringi 
ir Prancūzijoje, kur Paryžiaus abso
liutinė balsuotojų dauguma pasisakė 
už generolą de Gaullę, už tautinį są
jūdį. Am

kuri rūpintųsi lietuvių tremtinių rei
kalais ir į kurią būtų įtraukta taip 
pat kitataučiai.

Vienybės reporteriui D. T. Mit
chell, tarp kita ko, pareiškė:

„Aš negaliu būti aklas ir kurčias 
tada, kai į mane kasdien kreipiasi 
pagalbos mano tautiečiai. Esamosios 
šalpos organizacijos, kaip BALF ir 
kitos, tesirūpina mūsų tautiečių šel
pimu. Geras dalykas vienam kitam 
jų nusiųsti maisto ar drabužių. Bet 
tai neišsprendžia didžiosios proble
mos. Amžinai jų niekas nešelps. Pa
galiau ir jie patys nenori būti amžini 
elgetos. Tokiu būdu laikas pradėti 
galvoti apie jų ateitį, šiuo reikalu 
aš esu kalbėjęs ne tik su lietuvių, bet 
ir amerikiečių visuomenės veikėjais. 
Visa eilė žymių Amerikos biznio, 
pramonės ir politikos žmonių man 
patarė steigti tokią organizaciją, kuri 
galėtų lietuviams tremtiniams padėti 
atvykti į Ameriką, čia įsikurti ir būti 
vertais bei naudingais šio krašto pi
liečiais. Aš nusp'rendžiau imti ini
ciatyvos steigti tokią organizaciją, 

lenkų armijas nuo bolševikų antplū
džio, misijoje ties Varšuva, o po to 
grįžta į karo mokyklą lektoriumi. Čia 
jis pasireiškia kaip žymus naujovių 
skelbėjas ir todėl nepatinka kai ku
riems senesniesiems teoretikams. Pa
galiau jo skelbiamos idėjos tiek ne
patinka senesniesiems, kad de Gaulle 
dėl to prieina prie garsių anuo metu 
skandalų, kurių pasėkoje jis yra net 
degraduojamas, detain pažiūri į de 
Gaulle kiek kitaip, reabilituoja jį ir 
net paveda naujus uždavinius. Šį 
kartą jis skaito paskaitas „Karinė 
doktrina ir vado vaidmuo“.

Tačiau de Gaulle revoliucionieriš- 
kumas ne tik nyksta, bet, priešingai, 
vis auga, kol dėl savo idėjų jis išeina 
į politinę veiklą. Iki šiol retai kada 
Prancūzijos kariškiai domėdavosi po
litika. De Gaulle, nujausdamas ar
tėjantį karą ir būdamas modernios 
karo taktikos kūrėjas, nesitenkina 
mėginęs įtikinėti senuosius generolus 
dėl naujų metodų ir žygių reikalin
gumo, bet ima dėl šių reikalų kovoti 
ir politinėje krašto platformoje.

Užvirusios karo mašinos Prancū
zija buvo sumalta taip, kaip buvo 
numatęs de Gaulle. Jis dar bando su 
savo improvizuota šarvuočių divizija 
ties Laon ir Abbeville bent parodyti 
savo neklaidingumą — bet jau vė
lu. Paskutinėse Trečiosios Prancūzi
jos Respublikos minutėse de Gaulle 
Reynaud yra pakviečiamas užimti 
karo ministerio postą, bet... čia Pė
tain pasiūlo kapituliaciją. De Gaulle 
lėktuvu pabėga Anglljon.

Lotaringijos kryžių ir Jeanne d’Arc 
vėliavą de Gaulle pastato rezistenci
jos simboliais. Apie jį buriasi iki šiol 
mažai ar veik visai nežinomi žmonės: 
kažkoks kapitonas Koenig, labai pasi
žymėjęs ties Narviku, o šiandien ge
nerolas ir okupacinės zonos Vokieti
joje šefas, Karmelitų vienuolis ir ka
ro laivų kapitonas d’Argenllen, iški
lęs iki admirolų ir vadovaujantį 
vaidmenį suvaidinęs Indokinijoje ir 
1.1. Iš senesniųjų žinomų generolas 
už de Gaulle tepasisako tik generolas 
Catroux.

Pirmiausia de Gaulle nori su
griebti į savo rankas stiprų ir mo
demų Prancūzijos laivyną. Bet pla
nas nepasiseka: laivynas yra stipriai 
antibrltiškai nusiteikęs ir mįslingai 
Toulone pasiskandina. Su vokiečių 
dar nepaliestomis kolonijomis taip 
pat nėra sklandumo, jos rodo sim
patijų „žilajam maršalui“. Pirmas 
mėginimas išsikelti ties Dakaru nuei
na niekais. Ir taip visa eilė nepasi
sekimų, bet milžino prancūzo gene-

(Tęsinys 4 pusk)

kuri šia prasme ištiestų pagalbos 
ranką lietuviams tremtiniams Euro
poje. Aš norėčiau, kad šiuo reikalu 
kuo plačiausiai atsilieptų mūsų vei
kėjai Amerikoje.“

Žodžiu, naujos organizacijos tiks
las — ieškoti būdų ir sąlygų lietu
viams tremtiniams įkurdinti Ameri
koje. Iš tolimesnio pasikalbėjimo 
Vienybės reporteriui paaiškėjo, kad 
D. T. Mitchell Mačiūlaitis ne tik ta
rėsi su eile žymių pramonės įmonių, 
bet taip pat yra gavęs jų pažadus 
padėti įgyvendinti šį milžinišką pla
ną — atgabenti ir čia įkurdinti lietu
vius tremtinius, šis planas, kaip kar
tas, sutampa su tuo, kas šiandien 
Amerikos spaudoje, visuomenėje ir 
net Kongrese kalbama Europos DP 
reikalu.

Kaip jau sakyta, D. T. Mitchell 
Mačiūlaitis pageidauja šiuo reikalu 
pasikeisti nuomonėmis su Amerikos 
lietuvių veikėjais. Taigi, laiškus pra
šoma rašyti taip: Mr. D. T. Mitchell, 
American Radio and Hardware Co„ 
Ine., 152-4 MacQuesten Parkway, 
Mount Vernon, N.Y. „Vienybė“
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Ką gali vienas lietuvis
Vlfteo AmbrozeviMaus Amerikoje 60 m. (1887—1947) lietuviškos veiklos sukakčiai paminėti

Jungtinės Amerikos Valstybės vi
sai teisingai laikomos antrąja lietu
vių tėvyne. Daug lietuvių dėl įvai
rių priežasčių iš savo tėvynės iške
liavo kitur duonos ir laimės ieškoti, 
ir šiandien mes daugiau ar mažiau 
lietuvių randame visuose pasaulio 
kraštuose. Tačiau nė viename pa
saulio krašte lietuviai taip gerai neį
sikūrė ir jų tiek daug nesusibūrė, 
kaip Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Šiuo metu ten esama apie vie
nas milijonas lietuviško kraujo žmo
nių, iš kurių gal tik ketvirtas save 
belaiko lietuviais.

Jau devyniolikto amžiaus pasku
tiniame ketvirty Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse lietuviai pradėjo 
steigti lietuviškas parapijas, kurti 
įvairias draugijas, leisti laikraščius 
ir knygas. Amerikos lietuviai, turtė- 
dami, susidarydami geresnes medžia
ginio gyvenimo sąlygas, nepamiršo 
ir savo tautos kultūrinių reikalų. 
Lietuvai atstatant nepriklausomą 
valstybę, Amerikos lietuviai daug 
jai visokeriopai padėjo. Jei ne jų 
stipri medžiaginė parama, nepriklau
soma Lietuva nebūtų pajėgusi taip 
greit ūkiškai atkusti. Pagaliau, ir 
šiandien mes benamiai tremtiniai 
taip pat jaučiame savo brolių ameri
kiečių paramą, ir į juos yra nukreip
tos mūsų akys.

Ne visi Amerikos lietuviai vieno
dai sielojasi mūsų tautos reikalais: 
vieni iš jų daugiau, kiti mažiau, o 
yra ir tokių (jų gal būt daugiausia), 
kurie tesirūpina tik savais reikalais. 
Mūsų padėka ir pagarba tiems, ku
rie svetimoje žemėje suradę savo an
trąją tėvynę nepamiršta savo tautos, 
savo kenčiančios tėvynės ir vargstan
čių tautiečių. Tų Amerikos lietuvių 
tarpe esama ir tokių, kurie lietuvių 
tautai yra nepaprastai daug davę
kuriuos drąsiai būtų galima vadinti 
nepriklausomos Lietuvos kūrėjais ir 
savo tautos geradariais. Vienas to
kiu, yra ir Vincas Ambrozevičius, 
kuriam šiemet sukako 60 metų, kai 
gyvena Amerikoje ir dirba savo tau
tos gerovei. Jo gyvenimas ir veikla 
mums rodo, kiek daug vienas žnjogus 
ga’’ duoti tautai. '

Vincas Ambrozevičius yra gimęs 
1864 m. lapkričio 9 d. Daukšių kai
re'-. Padovinio valsč., Kalvarijos 
e- kr. gana turtingų bajoriškos kil
mės ūkininkų šeimoje. Mokėsi Dauk
šių pradžios mokykloje ir Mariapn- 
polės gimnazijoje, kur susipažino su 
jam didelės įtakos padariusiais rusų 
draudžiamaisiais lietuviškais raštais. 
J"u mokyklos suole Vincas tapo su
sipratusiu, Lietuvai geresnės ateities 
siekiančiu lietuviu.

”usų pavergtoj Lietuvoj Vincui 
buvo ankšta ir slogu, ir jis 22 m. su
laukęs pasuko į Vakarus ieškoti lais
vės ir laimės. 1886 m. ankstyvą pa
vasarį ties Naumiesčiu per Širvintą 
perėjęs tuometinę Rusijos-Vokietijos 
Sieną, iš Stalupėnų prekiniu trauki
niu atvyko j Hamburgo uostą. Čia 
sėdo į prekinį laivą ir išplaukė į Di
džiosios Britanijos sostinę Londoną.

Londono priemesty Silvertow ra
do nemažą lietuvių koloniją, turin
čią net ir savo draugiją. Londoniš- 
kial lietuviai tautiškai buvo nesusi
pratę, daugumas save laikė lenkais, 
ir dirbo sunkius darbus cukraus fa
brike. Vincas, suprasdamas, kad 
amatu lengviau galima duosnos kąs
nį pelnyti ir greičiau darbo susirasti, 
stojo J batų dirbtuvę ir netrukus jau 
neblogai uždirbo.

Vincą traukė Amerika. Tad susi
taupęs pakankamai pinigų 1887 m. 
gegužės 17 d. per Olandiją išvyko į 
„Dėdės Šamo“ žemę, kur turėjo gi
minių ir pažįstamų. Pittsburge, kur 
gyveno pusbrolis, gavo darbo gele
žies dirbtuvėje. Padirbėjęs dar kiek 
ir anglių kasykloje išvyko laimės 
ieškoti į Baltimore. Čia neįsikūręs 
išvyko į Newarką ir pradėjo dirbti 
batų dirbtuvėje. 1889 vedė ir po me
tų išvyko į Elizabeth, kur įsteigė ba
tų krautuvę.

Vincas buvo darbštus. Dienomis 
dirbp, vakarais lankė mokyklą, stro
piai mokydamasis anglų kalbos. Su
randa laiko ir visuomeniniam dar
bui. 1891 m. gruodžio 13 d. Elizabeth 
įsteigė Lietuvių šv. Kazimiero Savi
šalpos Draugiją, | kurią tuoj įsirašė 
60 narių. Vincas buvo jos pirminin
ku. Jo rūpesčiu ši draugija tapo Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
(ŠLA) nariu, jo antrąja kuopa. 1892 
m. balandžio mėn. Vincas sušaukė 
lietuvių susirinkimą ir Įkūrė Jogai
los Damokratin} Politini Klubą, ku

ris prieš prezidento Groverio Cleve- 
lando rinkimus suruošė pirmąją 
Amerikoje lietuvių politinę eiseną 
miesto gatvėmis su orkestru ir dide
liu plakatu „Lithuanian Democratic 
Club“. 1893 m. rugsėjo 4 d. Vinco 
Ambrozevjčiaus ir kitų lietuvių buvo 
sušauktas^Elizabeth lietuvių susirin
kimas, kuriame buvo nutarta steigti 
lietuvišką Sv. Petro ir Povilo para
piją. Vincas buvo išrinktas bažny
čiai statyti komiteto pirmininku.

Vincas taip pat veiklus ir spau
dos darbininkas. Visus lietuvių vi
suomeninius ir kultūrinius žygius jis 
aprašo spaudoje, daugiausia „Vieny
bėje Lietuvninkų“. 1894 m. New Yor
ke suruošė dideli protesto mitingą 
prieš rusų Lietuvoje įvykdytas Kra
žių skerdynes. Tų pat metų rudeni 
Vincas Ambrozevičius jsikūrė gyven
ti Philadelphijoje. Čia lietuviškos or
ganizacijos daugiausia buvo sulenkė
jusių lietuvių vadovaujamos. Vincas 
lietuvių tautini susipratimą kėlė per 
lietuvišką spaudą, vaidinimus ir lie
tuviškas organizacijas, 1895 m. jis 
įkūrė Philadelphijos Lietuvių Pilie
čių Klubą, 1896 m. — Gedimino Po
litini Klubą ir SLA 10-ją kuopą, 1897 
m. Tėvynės Mylėtojų Draugijos Kuo
pą. Tais pat metais Philadelphijoje 
įsteigtame Commercial Museum tuoj 
pat suorganizavo lietuvišką skyrelį. 
1899 m. V. Ambrozevičius sugrįžo | 
Newarką, ir ten ligi šiol tebegyvena. 
1903 m. Vincas Ambrozevičius buvo 
paskirtas Newarko miesto oficialiu 
vertėju Common pleas, Grand Jury 
ir Supreme teismų bylose. Trisdešimt 
metų čia ištarnavęs dabar gauna pen
siją. 1904 m. lapkričio mėn. V. Am
brozevičius demokratų sąrašu Penk
tame Warde (nuovadoje) buvo išrink
tas j Justice of the Paece ir po to dar 

Lietuvių Meno Ansamblis „Dainava"
Šiais metais Hanau Lietuvių Sto

vyklos Meno Ansamblis „Dainava“ 
švenčia savo dvejų metų scenos ir 
savo vadovo dirigento muz. Broniaus 
Jonušo 25 metų muzikinio darbo su
kaktis. Tam atžymėti š. m. lapkričio 
14 d. ansamblis išėjo į rampos šviesą 
su visai nauja programa ir naujo 
žanro rėmuose.

„Dainavos“ ansamblio augimas 
yra tampriai surištas su pačios Ha
nau stovyklos augimu. Po s’ąjungi- 
ninkų pergalės, nacių iškankinti ir 
išbadėję lietuviai tremtiniai, ieško
dami geresnių gyvenimo sąlygų, pra
deda burtis | stovyklas. Hanau sto
vykla, būdama arčiausiai prie ame
rikiečių kariuomenės vyr. būstinės, 
patraukia daugiausia iš Tiuringijos 
atb tusiųjų lietuvių dėmesį. Per 
t pą laiką čia susirenka per pus
ketvirto tūkstančio lietuvių tremti
nių. Patys pasiilgę lietuviškos dainos 
ir šokio, be to, suprasdami lietuviš
kosios reprezentacijos būtinumą sve
timųjų tarpe, jau iš pirmųjų dienų 
pradeda burtis į meno vienetą — 1945
m. liepos 1 d. per pirmąsias lietuviš
kas pamaldas suskamba pirmieji lie
tuviškos choro giesmės akordai. Nors 
ruošta skubomis, dvibalsiai, bet pra
džia jau yra. Vlado Adomavičiaus 
ryžtingo darbo dėka šis pirmas, dar 
nedrąsus žingsnis buvo kartu ir gai
rės ateičiai. Netrukus š| sunkų dar
bą tęsti pasiima p. Stefa Radzevičiū
tė, kuri trumpu laiku suorganizuoja, 
palyginti, pajėgų mišrų chorą ir taut, 
šokių grupę. Dieną iš dienos didė
jant stovyklai, kyla mintis suorgani
zuoti ir vyrų chorą, kuriam tuoj ima
si vadovauti J. Žemaitis. Ir štai, sto
vykloje pirmąkart minimos Tautos 
Šventės išvakarėse girdime darniai 
skambanti J. Žemaičio vyrų chorą, 
St. Radzevičiūtės mišrų chorą ir ma
tome puikiai išbaigtus tautinius šo
kius. Netrukus po to išvykstama net 
gastrolių į kaimynines lietuvių sto
vyklas. Pasirodymus puikiai įverti
na savieji ir svetimieji.

1946 metų pradžioje i Hanau sto
vyklą atsikelia muz. Br. Jonušas, ku
ris tuoj perima kolektyvo vadovavi
mą. Jau tų metų Vasario 16 minė
jime dalyvauja naujojo dirigento ve
damas choras ir L. Valiukaitės pa
rengti taut, šokiai. Naujojo vadovo 
rankose kolektyvas tiek sustiprėja, 
kad net abejingoka buvusi stovyklos 
visuomenė ima rimtai vertinti pro
gresuojanti kolektyvo darbą.

Hanau stovykla užima ypatingai 
svarbią vietą mūsų tremtinių gyve
nime. Esant jai tokio centro kaip 
Frankfurtas pašonėje, čia dažnį. 

keturis syk buvo perrinktas. 1905 
m. New Jersey Gubernatorius jam 
suteikė Notary Public leidimą, kas 
penkeri metai atnaujinamą. 1910 m. 
liepos 2 d. |kūrė bankeli ir laivokar- 
čių agentūrą.

Vincas Ambrozevičius nesitenkino 
parapijine veikla, jis nuolat veržės 
prie didesnio darbo, kuriuo galima 
atnešti daugiau naudos savo tautie
čiams ir savo tautai. Ypač jis daug 
yra nusipelnęs didžiajai Amerikos 
lietuvių organizacijai Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje, įsteigtam 1886 
m., t. y., tais pat metais, kai Vincas 
iš rusų pavergtos Lietuvos patraukė 
I Vakarus.

Jis, kaip delegatas, dalyvauja SLA 
Seimuose, dažnai renkamas į jo pre
zidiumą ar šiaip jau | komisijas, o 
dažniausiai | spaudos komisiją. 1903 
m. buvo SLA Centro Valdybos vice
pirmininkas, o 1905 m. iždo globėjas. 
Daug jo pasidarbuota (1908—1914) 
SLA Imigrantų Komisijoje, kurios 
tikslas buvo globoti I New Yorko uo
stą atvykstančius lietuvius imigran
tus, kol jie susiranda darbo ir įsi
kuria. Kai 1912 m. socialistų frakci
jos paveiktas SLA Seimas Imigrantų 
Komisiją panaikino, jkurdamas Imi
grantų Fondą, Vincas Ambrozevičius 
pats jstojo nariu | Slovonic Immi
grant Aid Society, su kuriuo jau 
anksčiau turėjo ryšių, buvo išrinktas 
tos draugijos direktorium ir toliau 
rūpinosi lietuviais imigrantais (atei
viais).

Per 1936 m. Clevelande įvykusį 
SLA Seimą buvo paminėta jo 50 me
tų sukaktis (auksinis jubiliejus). Tos 
sukakties proga buvo pagerbtas ir 
Vincas Ambrozevičius, išrenkant jį 
SLA nariu — veteranu ir įteikiant

lankosi įvairūs aukšti Vakarų sąjun
gininkų valdžios pareigūnai, užsienio 
žurnalistai, čįa vyksta veik visi di
desnieji įvairių sričių lietuvių dar
buotojų suvažiavimai. Jau nuo tų 
metų pradžios nebėra nė vieno svar
besnio stovyklos gyvenime įvykio, 
kur reprezentacijos tikslu nedalyvau
tų ansamblis.

Repertuaras praturtėja, ir kolek
tyvas visiškai sustiprėja. Pagaliau, 
1946 m. birželio 9 d. įvyksta ansam
blio krikštynos ir ta proga suruošia- 
mas specialus koncertas visuomenei 
ir svečiams. Ansambliui tatai .atmin
tina datą — nuo tada ansamblis gau
na „Dainavos“ vardą. Ansamblio 
krikštatėviais pakviesti dalyvauja: 
šv. Sosto Delegatas kan. Kapočius, 
US kariuomenės Vyr. Būstinės pik. 
L. Adair, Amerikos lietuvaitė Itn. Jo- 
varaltė, operos solistė VI. Grigaitienė, 
pianistė E. Gaučienė, doc. S. Sužie

LTB Muencheno apylinkė pergyveno krizę
Bavarijos sostinėje, garsiajame 

Muenchene ir apylinkėse, šio karo 
eigoje apsigyveno apstus lietuvių bū
rys. Išgyvenę visus karo sunkumus 
ir pavojus, tremtiniai laisvesnėse po
kario sąlygose čia surado prieglaudą 
ir sudarė vieną bendrą LTB apylin
kę. Visa bėda buvo ir yra ta, kad 
čia lietuviai gyvena ne vienoje vieto-

Freimano (SS kareivinės) stovykla 
Mieste privačiai gyvenantieji 
Laimo (Fuerstenriederstr.) stovykla 
Schleisheimo stovykla
Muencheno apylinkės atskirose vietose

Dėl didęlių susisiekimo sunkumų 
išmėtytų stovyklų gyventojai, tiek 
tarpusavyje, tiek ir su privačiai' mie
ste gyvenančiais tautiečiais nėra taip 
glaudžiai susiję, kaip turėtų būti. 
Juo labiau, kad neįmanoma į vieną 
vietą visiems drauge nei susirinkti, 
nei kitaip pabendrauti. Vienin- 
tėlė visus Muencheno lietuvius jun
giančioji ištaiga buvo bendras Apy
linkės Komitetas ir jo patalpos, kur 
su įvairiais reikalais visi lankyda
vosi, sutvarkydavo savo reikalus, pa
sitardavo ir bendrai veikdavo. Atro
dė padėtis lyg normali, pastovi ir vi
siems priimtina.

Tačiau prieš kiek laiko tarp pri
vačiai mieste gyvenančiųjų ir stovy
klose prisigląudusiųjų tremtinių su
sidarė lyg tam tikras nesklandumas. 
Kartais miesto gyventojai teisingai 
ar neteisingai š| tą prikišdavo sto

jam šio turinio adresą: „Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje, 1936 metais, 
savo 50 metų Jubilejaus proga, svei
kina Vincą Ambrozevičių, organiza
torių, veikėją ir veteraną. Jo darbų 
atminčiai taikia šį SLA Auksinio Ju- 
bilėjaus Albumą, kuris primins per
gyventus praeities sunkumus ir pa
siektus laimėjimus Susivienijimo dar
buotėje, taip pat, atnaujins pažint} 
su tais bendradarbiais, kurių pastan
gomis lietuviams svetimoje padan
gėje teko nugalėti visus sunkumus 
ir kliūtis, ir sukurti Amerikos lietu
vių išeivijai galingą tautini ir kultū
rini gyvenimą, nutiesus! pagrindą 
Lietuvos Nepriklausomybei ir atgi
musiai Tautai ir Tėvynei Lietuvai".

Vincas Ambrozevičius, galima sa
kyti, pasinėręs ligi kaklo Amerikos 
lietuvių visuomeniniame ir kultūri
niame darbe, veikliai dalyvaudamas 
daugely jų organizacijų, visur ir vi
suomet viešumon keldamas lietuvių 
vardą, niekad nepamiršo savo tėvy
nės Lietuvos ir jos reikalų. Atidžiai 
sekė Lietuvos gyvenimą ir jo svar
besniuosius žygius, jautriai | juos 
reaguodamas, i^okeriopai juos pa
remdamas. Taip, pavyzdžiui, 1905 m. 
Lietuvos revoliucinis sąjūdis prieš 
Rusijos priespaudą ir Didžiojo Vil
niaus Seimo nutarimai Amerikos lie
tuviuose rado atgarsį, 1906 m. sausio 
6 d. V. Ambrozevičius vadovauja 
vienuolikos draugijų 23 delegatų 
konferencijai, nutarusiai rinkti aukas 
revoliucijos reikalams ir jas per pus 
skirti Lietuvos socialdemokratų ir 
demokratų partijoms. Tiį pat metų 
liepos 12 d., V. Ambrozevičiaus pra
nešimu, į Lietuvą buvę pasiųsta 317 
dol. 30 centų. Kun. J. Žiliaus ir J. 
Šliupo Philadelphijoje buvo sušauk
tas pirmasis Amerikos lietuvių visuo
tinis seimas organizuoti priemonėms 
Lietuvoje revoliucijai remti. Vincas 
tame Seime atstovavo Newarko lietu
vius ir buvo išrinktas į s?;mo spau
dos komisiją. (B. d.) A. Merkelis

dėlis, UNRRA Team 27 direktorius 
Mr. Heath, Welfare Officer Mrs. 
Heath, UNRRA Centr. Sandėlių di
rektorius Mr. Kaplan ir Amerikos 
lietuvis Raudonaitis. Krikšto akte 
savo užsimojimus ansamblis išreiš
kia šūkiu — „per dainą j laisvę!“

Tais pačiais metais ansamblis da
lyvauja Wuerzburge surengtoj lietu
vių dainų šventėj. Daromos išvykos, 
aplankant su koncertais daug kartų 
Frankfurtą, Wiesbadeną, Wuerzbur- 
gą, Muenster-Muną, Seligenstadtą, 
Bambergą, Bayreuthą, Wunsiedel|, 
Weideną, Scheinfeldą, Giesseną, 
Gemsheimą, Kronbergą, Babenhau- 
seną, Bad Nauheimą ir anglų zonoje 
— Bonną ir Koenigswinterj. Kon
certuojama ir specialiai amerikiečių 
kariams, jų šeimoms, amerikiečių 
gimnazijai, vokiečių visuomenei ir 
kt. Įdainojama Frankfurto ir Briu
selio radiofonams | plokšteles. Ir da-

ję, bet išblaškyti po miestą ir po apy
linkes. Tai sudaro geriausias sąly
gas žinomam lietuvių individualiz
mui pasireikšti arba vieningumui 
drumsti.

Aiškumo dėlei pažvelkime, kas 
Muencheno apylinkę sudaro. Štai 
pilni daviniai:

900 lietuvių
600
150 „ .

30 
100

1780 lietuvių

vykiose esantiems, o pastarieji prie
šingai. Nors-toji labai nereikšminga 
parapijinė trintis ir netrukdė sklan
džiai bendradarbiauti (pvz., bendri 
tautinių švenčių ir kitų reikšmingų 
įvykių minėjimai, bendri koncertai 
ir kt.), bet vis dėlto paskutiniu metu 
nedidelė privačiai gyvenančiųjų as
menų grupė savais sumetimais bandė 
bendrą LTB Muencheno apylinkę su
skaldyti ir ta proga įsteigti mieste 
atskirą privačiai gyvenančiųjų lietu
vių tremtinių bendruomenės apylin
kę, kas būtų privertę ir visose Muen
cheno stovyklose sudaryti atskiras 
apylinkes ir tuo būdu dar labiau vie
niems nuo kitų nutolti. Reikia ste
bėtis, kad toji maža grupė net ry
žosi nepaisyti LTB {statų, kur pasa
kyta, kad apylinkės ribas nustato 
Apygardos Komitetas, ir veikti sava
vališkai. Kai Apygardos Komitetas

Sibire mirė 
žurn. V. Gvazdinskas
Per paskutini — antrąjį žurna

listų suvažiavimą Schweinfurte gau
ta žinių, kad 1943 m. gegužės mėnesi 
tolimame Sibire kankinio mirtimi 
mirė mažiau pažįstamas Didžiosios 
Lietuvos spaudai, daugiau žinomas 
Mažosios Lietuvos žurnalistas redak
torius Vincas Gvazdinskas.

Velionis jaunas, pačiame žydėji
me, peržengęs 40 metus, Suvalkų 
krašto sūnus. Dar iš gimnazijos 
suaugęs su spauda. Rašinėti pradėjo 
„Lietuvoj“ iš savo-krašto žineles. Vė
liau „Trimite“ ir straipsnelių su
megzdavo. Buvo šaulys. Dalyvavo ir 
Klaipėdos krašto atvadavime ir vė
liau pamilo tą buv. pavergtą kraštą 
ir su juo nesiskyrė. Pradžioj dirbo 
gubernatūroje, spaudos skyriuje, 
Klaipėdos krašto šaulių rinktinės 
štabe. 1927 m. rinktinė ėmė leisti 
laikraštį „Kla idos Garsą“, kuriam 
redaguoti pakvietė velionį. Ilgesni 
laiką jis dirbo „Lietuvos Keleivio" 
redakcijoj. Dar nuolat bendradar
biavo Klaipėdos Žiniose", „Naujajam 
Tilžės Keleivy“, „Kaimyne“, „Ma
žosios Lietuvos Kalendoriuje“,. „Va
karuose“, „Lietuvos Aide“, „Trimi
te", „Versle“, „Amatininke“ ir eilėj 
kitų, duodamas aktualijų, įvairiais 
klausimais straipsnių, vertimų.

Velionis buvo reto darbštumo 
žmogus, gabus žurnalistas, nepamai
nomas redaktorius ir geras lietuvis 
patriotas. Velionį teko gerai pažinti, 
nes kartu dirbom „Klaipėdos Garso“ 
ir „Lietuvos Keleivio“ redakcijose ir 
vėliau visą laiką draugavome. Jo 
nuoširdus, bet gilus būdas, paliko 
neužmirštamų prisiminimų. Minint 
jo mirties keturmetį, atrodo, kad jis 
su mumis dar susitiks vienoje ar ki
toje redakcijoje. Bet jo jau nebėra 
... Nėra ir kitų: Jono Dagelio, Jono 
Valatkos, Juozo Gudjurgio (gautos 
žinios) ir kitų kolegų, kartu dirbusių, 
apie kuriuos dar teks rašyti.

Velionis buvo vedęs gail. seserį 
kuri ir išvežta. Yra žinių, kad ir ji 
mirus, o dauguma mirusiųjų yra mi
rę kankinių mirtimi. Tešviečia jiems 
amžinoji šviesa!,..

A. Mantautas

bar kartkartėmis nugirstama eterio 
bangomis sklindančius „Dainavos“ 
dainos garsus.

„Dainavos“ koncertų klausėsi J. 
E. Įgaliotas ministeris JAValstybėms 
p. Zadeikis, buv. UNRRA Gen. di
rektorius gen. Morgan, Nuernbergo 
procese dalyvavę užsienio žurnalistai, 
gen. Clay pavadilBtojas gen. Hueb
ner, Vyr. Būstinės gener. štabo vir
šininkas gen. Duff, Amerikos Raud. 
Kryžiaus Pirmininkas Mr. O’Connor, 
J. E. Vysk. Muench, BALFo pirmi
ninkas Dr. kun. Končius, Amerikie
čių kariuomenės karo kapelionas 
kun. Jankus ir daug kitų aukštų sve-

(Nukelta"! 6 pusi.) 

paskelbė bendros Muencheno LTB 
apylinkės ribas, jie spalių 10 d. vis 
dėlto sušaukė atskirą privačiai gy
venančiųjų susirinkimą specialiai at- 
sidalinti nuo bendros apylinkės ir 
tuo būdu suskaldyti savitarpio vie
tinį tremtinių vieningumą. Susirin
kime dalyvavo per 100 asmenų. Čia 
aktyviai pasireiškė Zovė, Klovas, 
Kiznius, Žibąs ir kiti, gindami skal
dymosi mintį ir reikalaudami į dar
botvarkę įrašyti savos apylinkės 
įsteigimo klausimą. Tremtinių vieny
bės šalininkai neliko skolingi. Jie 
taip pat aktyviai pasipriešino pir
mųjų užmačioms. Ypačiai poetas 
Bradūnas gyvai demaska.vo vienybės 
ardytojų kėslus ir pragaištingą jų 
veiklą. Labai didele balsų persvara 
vienybės drumstėjų pastangos buvo 
atmestos, o vienybė vėl atstatyta ir 
sustiprinta. Šiam negatyviam ban
dymui nepavykus, buvęs privačiai 
gyvenančiųjų asmenų komitetas U 
savo pareigų pasitraukė. Reikia ma
nyti, kad drauge su juo bus išnykusi 
ir skaldymosi idėja Muencheno lie
tuvių tarpe. Taip pergyventa krizė, 
kuri greitai nebepasikartos.

Nenagrinėjant tų motyvų, dėl ku
rių minėtoji grupė taip aktyviai gy
nė skaldymosi minti, tenka pabrėžti 
ir drauge pasidžiaugti, kad didžioji 
tremtinių dalis yra sveika ir ištiki
ma savo idealams. Ji pasitaikančius 
nesklandumus ir ateityje mokės išly
ginti bei visų interesus suderinti 
taip, kad išsišokėlių pagalba čia ne
bebus reikalinga.

2
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JAValstybės skaičiuose
Kai kas skaičius labai mėgsta, 

visur jais operuoja savo teigimams 
įrodyti ir aplamai tik skaičiams lin
kę tikėti, kiti priešingai, skaičių ne
mėgsta, retai jais naudojasi ir nepa
jėgia skaityti raštų, kur skaičiais re
miama įrodinėjimai. Tačiau vienos 
ar antros į skaičius pažiūros žmonės 
turi pripažinti aiškią tiesą, kad 

tikslus skaičius yra labai realus 
ir rimtas argumentas

visais atvejais. Tiesa, kad skaičius 
žmogui daug ir aiškiai sakytų, reikia 
JI gerai suprasti ir nuvokti tikrą jo 
reikšmę. O kai tų skaičių yra daug, 
sunku juos atminti. Bet juk skaičiai 
tiksliai pasako tai, ką galima būtų 
pasakyti ir šiaip žodžiais, ^panaudo
jant palyginimus. Sį kartą noriu pa
tiesti visiems mums įdomų kraštą, 
Jungtines Amerikos Valstybes, ir jį 
pavaizduoti skaičiais. Kas skaičius 
mėgsta, tam jie patiks, kiti galės jais 
pasinaudoti reikalui esant.

JAValstybės užima didelę Siauri
nės Amerikos dalį tarp Atlanto ir 
Ramiojo vandenynų ir tarp Kanados 
ir Meksikos sausumoje. Nuotolis 
nuo New York iki San Francisko yra 
4.300 km, o nuo Kanados iki Meksi
kos apie 3.000 km. Nuo pat 1620 me
tų į tą kraštą pradėjo keliauti kolo
nizacijos tikslu anglai ir po truputį 
kitos tautybės. Pirmieji atvykusieji 
įsikurdavo rytinėse srityse, Atlanto 
pakraščiuose. 1663 m. buvo įkurta 
pirmoji oficiali kolonija Carolina, 
1681 Pennsylvania. 1783 m. vad. se
nosios valstybės, arba 13 britų kolo
nijų, atsipalaidavo nuo metropolijos 
ir tapo nepriklausomomis su pirmuo
ju savo prezidentu George Washing
ton. 1803 m. buvo iš prancūzų nu
pirkta Mississippi sritis, o 1819 m. iš 
Ispanų tuo pat būdu įgyta Florida. 
1845 m. prisijungė Texas, 1848 m. vi
sa sritis į šiaurę nuo Rio Grande del 
Norte ir pagaliau 1867 m. nupirkta 
iš rusų Alaska. Taip sudarytos JA 
Valstybės tebėra iki šiol 1940 m. duo
menimis, JAValstybės

žemės paviršiaus plotu ir gyven
tojų skaičiumi stovi ketvirtoje 

vietoje
po Britų Imperijos, Kinijos ir Sovie
tų Sąjungos, būtent, jos užima 7,2% 
žemės rutulio sausumos pa
viršiaus ir turi 7 % visų žemės 
gyventojų. JAValstybės su Alias
ka, Panamos kanalo zona, Puerto Ri
co ii- Jungfem salomis apima 
9.368.400 kv. km plotą, kuriame gy- 

• vena 133.430.000 gyventojų (1940 m. 
duomens). Gyventojų tirštumas yra 
14 žmonių viename kv. km (Lietu
voje buvo 44 žmonės viename kv. 
km). Be to, JAValstybės dar valdo 
kai kurias salas: Guam — Marianų, 
Hawai, Samoa Tutuila salos, kurios 
yra mažos ir žymesnių pakeitimų į 
JAValstybių skaičius neįneša. Phi- 
lippinai su 296.300 kv. plotu ir 
16.356.000 gyventojų sudaro atskirą 
vienetą, ir dabar šis kraštas yra ta
pęs nepriklausomas. Palyginti, kul
tūringas kraštas, tirščiau apgyventas 
— 55 žmonės viename kv. km.

Trumpa istorinė apžvalga. — Krašto ūkis ir pramonė. — JAV tiekimai 
nulemia karą. — Vaidmuo kuriant pasaulio taiką.

JAValstybių gyventojų sudėtį ro
do sekantieji duomens: baltieji su
daro 90% visų gyventojų, negrai —
9.7 %, yra dar maži skaičiai kitų ra
sių: japonų 140.000, indljonų 35.000, 
kiniečių 16.000. Iš baltųjų daugiau
sia yra anglo-saksų, toliau eina ki
tos germanų ir romanų kilmės, ne
maža yra ir slavų kilmės gyventojų. 
Lietuviškos kilmės ir kraujo žmonių 
ten irgi spėjama būsianti iki vieno 
milijono, nors lietuviškai bebekal- 
bančių yra menka dalis, o susipratu
sių lietuvių dar mažiau.

Nuo 1820 m. iki 1936 m. imigravo 
į JAValstybės 35.000.000 žmonių, iš 
kurių 33.000.000 iš Europos. Taigi 
JAValstybės netolimoje praeityje yra 
buvusios "

didžiausiu imigracijos kraštu.
Visi, kurie ieškojo laisvės, laimės 

ir geresnio gyvenimo, plaukė į JA 
Valstybes. Ir šiandien vienas milijo
nas nelaimingųjų DP be jokių sąly
gų pasirinktų tą kraštą apsigyventi, 
jei tik susidarytų sąlygos ten išvykti. 
Pagal imigracijos duomenis JAVals
tybių gyventojai tautybėmis taip 
skirstosi: anglų 50%, vokiečių 17%, 
airių 11 %, skandinavų 4,3 %, italų 
3,6%, lenkų 4%, olandų 2%, rusų
1.8 %. Imigracijos įstatymai yra 
griežti, ypatingo dėmesio kreipiant į 
imigruojančių sveikatą ir moralę. 
Metinis imigracijos kontingentas nu
statytas 40.000 žmonių, kuris karo 
metu nebuvo išnaudotas, o po karo 
dėl įvairių kliūčių teišnaudojama 
taip pat tik apie 30% kontingento. 
Negrai po Amerikos atradimo buvo 
jėga anglų gabenami iš Afrikos į 
Ameriką vergiškiems darbams plan
tacijose, ir 1863 m. jie tapo laisvi, 
nors faktiškai skirtumas tarp negrų 
ir baltųjų JAValstybėse ir 'šiandien 
tebėra gyvas.

JAValstybių gyventojai profesijo
mis taip pasiskirsto: žemės ir miškų 
ūkis 22 %, pramonė ir kasyklos 35 %, 
prekyba ir transportas 27,4%, liku
sieji 15,6% atitenka kitiems vers
lams. 30 % visų gyventojų telpa 
miestuose, 70% gyvena už miestų 
ribų. Ypač pastai-uoju metu limcsta 
žmonės bėgti iš žemės ūkio J mie
stus, nes ten lengvesnis darbas ir 
malonesnis pragyvenimas Sąryšyje 
su tuo pastebimas gerų ūkininkų ir 
žemės ūkio darbininkų trūkumas. 
Didelių miestų yra daug ir jie spar
čiai dar vis auga: New York 7.400.000, 
Chicago 3.500.000, Philadelphia 1.900. 
000, Detroit 1.700.000, Los Angeles 
1.400.000.

Nuo Nepriklausomybės karo 1776— 
1783 m. politiškai JAValstybės yra 
nepriklausomos. Dabar joms priklau
so 48 sąjunginės valstybės, sąjungi
nė Kolumbia sritis ir Aliaskos bei

Rašo Dr. S. Tomas
apie 2 mil. t, tatai sudaro 25% pa
saulio gamybos.

Pramonės srityje pirmoje vietoje 
tenka statyti
geležies ir plieno gamybą, mašinų 

ir laivų statybą.
Žymiausi pramonės centrai yra 

Pittsburg, Cleveland, Chicago, De
troit, New York. Automobilių gamy
ba sudaro 70 % viso pasaulio gamy
bos. Toliau išplėsta tekstilės pramo
nė: medvilnės, vilnos, šilko ir dirbti
no šilko gamyba, tabako pramonė. 
Chicagoje išvystyta mėsos konservų 
gamyba. Daug gaminama maisto 
konservų: mėsos, pieno miltelių, sau
sų kiaušinių miltelių, įvairių pašte
tų, daržovių ir vaisių, riebalų, įvai
raus maišyto maisto, žuvies, įvairių 
gardumynų. Išvystyta medžio ir po
pieriaus pramonė, odos, stiklo, že
mės alyvos, gumos, elektros ir filmų 
gamybos. Akmeninės anglies per 
metus iškasa apie 350 mil. t, kas su
daro 30% pasaulio gamybos, atitin
kamai kitų prekių gamina: žemės 
alyvos 170 mil. t — 60 % geležies 19 
mil. t — 23%, plieno 28 mil t — 
26%, vario 600.000 t — 30%, dirb
tinių plaušų 4 mil. t — 30%, dirbtinio 
šilko 130.000 t — 15% ir 1.1.

Transportas nepaprastai išplėstas.
Keturios geležinkelio linijos jun

gia rytus su vakarais, o šiaip tinklas 
pakankamas, bendras geležinkelių il
gis yra 380.000 km. Automobilių skai
čius apie 30 mil. št., iš kurių apie 
26 mil. št. keleivinių, vid. vienas au
tomobilis atitenka 4 žmonėms. Di
džiausias pasaulyje oro laivynas ir 
prekybinis jūros laivynas. Gerai su
tvarkytas upių ir kanalų tinklas, o 
taip pat moderniškiausiai įrengti 
uostai: New York, Boston, Philadel
phia, Baltimore rytuose ir New Or
leans, Galveston ir Houston — med
vilnės eksporto uostas pietuose, San 
Francisko vakaruose.

Eksportas 1937 m. duomenimis 
siekė 3.200 mil: dolerių, importas 
3.417 mil. dolerių.

Svarbiausios eksporto prekės 
yra: medvilnė, automobiliai, maši
nos, benzinas, javai, miltai, geležis, 
plienas, geležies ir plieno dirbiniai, 
varis ir vario dirbiniai, tabakas ir 
jo dirbiniai, vaisiai, medis tekstilės 
audiniai, tepalai, anglis, koksas, gu
ma, oda ir jos dirbiniai, mėsos ir ki
tokie konservai. Įveža: kavą, gumą, 
cukrų, popierių, benziną, odas, kai
lius ir kailių prekes, šilką, džiutą, 
ciną, vilną, odas, tabaką. Svarbiausi 
prekybos partneriai yra Anglija, Ka
nada, Japonija, Vokietija.

Šio karo metu JAValstybės# 
įvykio didelių pakitėjimų.

1940 m. jos gamino 6.000 lėktuvų

Hawaju 'teritorijos. Priklausančios 
salos buvo jau anksčiau išvardintos. 
JAValstybės turi dar nuomojamų te
ritorijų: įlankos Bahia, Honda ir 
Guantanamo Kuboje, Corn salos Ni
karagva ir nuo 1940 m. eilę Britani
jos nuosavybių Vakarų Indijoje.

JAValstybių sąjunginės valstybės 
turi plačių savarankiškų teisių.
Valdžios konstrukcija yra skirtin

ga nuo Europoje įprastų konstruk
cijų. JAValstybių režimas yra pre
zidentinis režimas. Administracija 
ten savarankiška, jos priešakyje sto
vi visos tautos ketveriems metams 
išrenkamas prezidentas, kuris pats 
pasikviečia atskiroms administracijos 
sritims valdyti valstybės sekreto
rius, kitur vad. ministeriais. Įstaty
mų leidžiamasis organas yra Kon
gresas, susidedąs iš dviejų rūmų: 
Senato, kurį sudaro atskirų valsty
bių rinkti atstovai po du iš kiekvie
nos valstybės ir Atstovų Rūmų, ku
rių atstovai renkami visos sąjungos, 
kaip vieneto. Yra vienas Aukščiau
sias JAValstybių Teismas. Teisėjai 
iš principo renkami. Trys pagrindi
nės valdžios funkcijos — administra
cija, įstatymų leidimas ir teismas yra 
vienas nuo kito atskirti. Privalomo* 
karo tarnybos taikos metu nėra. JI 
buvo tik karo metu. Karo laivynas 
yra didžiausias ir stipriausias pa
saulyje, o taip pat ir oro laivynas. 
Piniginis vienetas yra JAValstybių 
doleris, dalijamas į 100 centų, kurio 
vertė lygi vienam Kanados doleriui, 
119 prancūzų frankų, 6 litai. Fak
tiškai dolerio vertė išvedama iš auk
so kainos. Dabar yra nustatyta 35 
doleriai už aukso unciją, kurios auk
so svoris yra apie 31,6 gramo (pa
prasta uncija 28,35 gramo).

Toliau paliesime JAValstybių ūkį.
Žemės ūkio gamyba 

sudarė pasaulio gamybos: kviečiai 
20%, kukurūzai 75%, medvilnė 42 
%, tabakas 35%. Kviečių zona yra 
abiejose Mississippi upės pusėse buv. 
prerijų srityse. Ten taip pat vaisių 
rajonas, nors vaisiai auginami ir va
karuose Kalifornijoje. Pietų kraštų 
vaisiai ir medvilnė auginami pietų 
srityse iki 37*, taip pat tose srityse 
ryžiai ir cukrinės nendrės. 1937 m. 
duomenimis buvo auginama: 26 mil. 
ha kviečių su 240 mil. ųuintalų (100 
kg) derliumi, 38 mil. ha kukurūzų 
su 675 mil. ąuintalų derliumi, med
vilnės 14 mil. ha su 41 mil. ąuintalų 
plaušo, įvairių vaisių apie 100 mil. 
ąuintalų. JAValstybės yra turtin
giausios pasaulyje gyvuliais: arklių 
11 mil. St., galvijų 66 mil. št. (iš to 
skaičiaus 25 mil. št. melžiamų kar
vių), kiaulių 45 mil. št. Žuvininkystė 
taip pat Išplėsta, metinė gamyba yra 

ir 641.050 t prekybinių laivų, kai Jau 
1944 m. pagamino 90.000 lėktuvų ir 
16.000.000 t talpos prekybos laivyno. 
Nors ginklavo savo kariuomenę, bet 
15% visos municijos gamybos jos 
tiekė sąjungininkams be jokio atly
ginimo. Pagal Nuomoj imo ir Skoli
nimo įstatymą iki 1944 m. vidurio 
JAValstybės pakrovė į laivus savo 
sąjungininkams: 30.900 lėktuvų (An
glijai 6.000, Sovietų Sąjungai 11.000, 
Viduržemio jūros sričiai 4.800 ir To
limiesiems Rytams 5.000), 26.900 šar
vuočių, (Anglijai 9.900), 637.600 sunk
vežimių (Sovietų Sąjungai 300.000), 
511 sunkiųjų laivų, 1.284 prekybos 
ir pagalbinių laivų, 1.400 karo laivų. 
Be to, pramonei tinkamų žaliavų už 
5.456 mil. dolerių ir maisto produktų 
už 3.300 mil. dolerių. Sovietų tieki
mui sustiprinti, jiems dar duota: 339 
garvežiai, 1.640 atviri vagonai, 455.000 
t geležinkeliams bėgių ir įrengimų, 
1.510.000 km telefonams laįdų ir 
325.000 lauko telefonų. Britanijai da
vė 6 mil. plieno ir 550.000 kitų me-> 
talų, apie 10% Britanijoje suvarto
jamo maisto ir kitų produktų.

Nuomojimo ir Skolinimo įstaty
mo rėmuose buvo padėta karo metu 
ir jam baigiantis Prancūzijai, Olan
dijai, Lenkijai, Norvegijai, Jugosla
vijai ir Belgijai. Pietų Amerikos 
valstybės taip pat yra šio to gavu
sios. Dabar daugumą tų tiekimų JA 
Valstybės specialiomis sutartimis nu
braukia. O Britanijai dar paskolino 
4,5 milijardus dolerių ilgam laikui. 
Skolina ir kitiems kraštams — Pran
cūzijai, Graikijai, Italijai ir 1.1. Dar 
kitiems kraštams skolina paramos 
būdu, kurios yra politiškas interesas 
remti, be vilties skolą atgauti: Grai
kija, Turkija, Austrija, Italija. Ruo
šiamasis Marshallio planas Vakarų 
Europai padėti per sekančius kele
rius metus numato išleisti apie 20 
milijardų dolerių. Kada ir kaip JA 
Valstybės tai atgaus, šiandien jos vi
sai neklausia.

Taigi, j
JAValstybės yra neįtikėtinai 

ekonomiškai pajėgios.
O kas ūkiškai pajėgus, tas apla

mai pajėgus ir turtingas. Kraštas 
turtingas dar ir todėl, kad turi aukš
tą gamybą, gerus darbo metodus ir 
savas žaliavas. Uždarbiai taip pat 
aukšti, lyginant su pragyvenimo iš
laidomis. Darbininkui ten gera gy
venti todėl, kad aukšta gamyba, ne
blogi uždarbiai žema savikaina. Pa
vyzdys: JAValstybių darbininkas ga
li nusipirkti automobilį už 853 darbo 
vai atlyginimą, Vokietijos ir Angli
jos darbininkas už 3.522 vai., Pran
cūzijos — tik už 7.295 vai. (1940 m.).

Visų Europos gyventojų akys 
šiandien nukreiptos į JAValstybės.

Europa laukia iš jų pagalbos: 
maisto, paramos atsistatymui ir ap
saugos nuo komunizmo antplūdžio. 
Kiek kitos problemos lengvai iš
sprendžiamos, tiek pastaroji yra 
rimta ir gąsdinanti. Tačiau žinant 
milžinišką jų pajėgumą visose sri
tyse, tenka tikėti, kad JAValstybės 
savo norus įgyvendins.

A. M. Katiliškis

Ponios kiaulytės galas
Tą skaisčią pavasario popietę ponia Kizienė 

niekaip negalėjo sulaukti darbo pabaigos cen
triniame biure. Laikrodžio rodyklės turėjo ke
lio visai valandai, o veikti stačiai nebebuvo 
kas. Koks ten darbas — ponia žinojo — tik 
peek c ly nė, bet naujasis direktorius uždraudė 
bet kokius išsivaikščiojimus prieš laiką. Ir 
patsai jis sėdi pasipūtęs kaip erkė ir seka. Po
nia piktai dėbtelėjo senyvo direktoriaus pusėn, 
niekaip negalėdama suvokti, kas ji daro senu: 
žilumas ar plikumas. Šiaip būtų dar nieko 
senis, samprotavo ji, bet jau kvailas, kad ap
saugok. Ir dar kartą griebėsi veidrodėlio, pa
taisydama lūpų raudonumą. Mintis, kuri buvo 
apsėdusi iki pat^iagų smailumų, neleido jai 

' nusėdėti vietoje. Ji niršo ant visko, prade
dant biuro šefu ir baigiant policininku, stovin
čiu prie vartų ir gerai matomu pro langą. Ir 
kėdė nepakeliamai kieta buvo pasidariusi ir 
stalas biauriai nešvarus, apkrautas popieriais 
Ir spintos ir krosnis tokia griozdi. Paskuti
niam pusvalandžiui sutrumpinti, išsitraukė iš 
stalčiaus .Kalnų dvasią“ ir sklaidė puslapius, 
sustodama kai kuriose vietose.

— Kaip nuostabiai rašo apie meilę! Koks 
vyrų kilnumas ir pasiaukojimas! Tai ne čia...

Giliu atodūsiu atsikvėpė iškili jos krūtinė, 
kad net suknelės šilkas sučežėjo. Ir melsvos 
jos akys ilgesiu sustingo tolimiausiame rašti
nės kampe.

Pagaliau. Ji griebė knygį ir dirbtinės odo: 

rankinuką, pasiejamą dirželiu per petį. •tin
giu šuoliu pakilo nuo stalo.

— Ar eisi, Renička, į paupį? — šaukė dar 
bendradarbė, tačiau atsakymas jau atėjo iš 
anapus durų:

— Neturiu laiko!
Aukšti ir smailūs batukų užkulniai žvaliai 

ją nešė namo ir mintyse dėstė savo planą, kaip 
juo nustebins ir jį išaiškins.

— Mama, mes perkame kiaulytę!
Kizienės mama, ponia Bardašauskienė, pir

miausia nusiėmė akinius ir pastūmė adomas 
kojines. Plonutėlis jos kaklas dvigubai pail
gėjo išryškindamas dar keletą melsvų ir storų 
gyslų ir siauros, bekraujės lūpos susitraukė, 
lyg pasiruošusios švilpti.

— Žinotum, mamička, ateina Jastautienė. 
ta iš septinto bloko, ir dejuoja: — „Kiek darbo, 
poniute, klek darbo — nebespėju. Paskerdėm 
kiaulę matote, tai žinote ir čia puolu, ir čia 
bėgu. Pakviesčiau, žinote, į skerstuves, bet 
kol nesusitvarkiusi, žinote, poniute. Prašau 
dabar nors paragauti...“ Ir išėmusi iš tašės 
paskleidė. Kvapas, mamička, net saldu pasi
darė. Su cibuliukais — švieži mėsytė. Aš val
gau, gardžluojuosl Ir giriu, žinoma, ir apėmė 
mane toksai lyg liūdesys, lyg apmaudas koks. 
Ji, mat, gali. Ir lyg tyčia dar erzina: — „Ar 
jūs, ponia, neauginate kiaulaitės?“ Ne, sakau, 
oonia Jastautienė, neauginame. Kur čia užsi
ims! dabar, kai tiek rūpesčių, o dar su kiaulė

mis. „Rūpesčiai tie patys, o nė nejutome, kai 
užaugo.“ Tai kad, sakau, mes į Ameriką pasi
ruošę, laukiame tik afidavitų. O ji, matytum, 
šypsosi kaip nugalėtoja, net pikta pasidarė. 
„Į Ameriką jau treti metai kaip važiuojame, 
o kol nuvažiuosim, tai spės užaugti ir suval
gyti. Mes tai jau, žinote, turime paaugusį ir 
pirksime vėl, nėra ko čia snausti, poniute." 
Matyk, mama, tokia Jastautienė gali visaip 
mandrauti. Manau, tau kiaulės ir tetinka liuob
ti, tam sutverta. Bet lašinukai... Nesulauk
tum, manau, kuo tu geresnė?

— Tai kas? — Prasivėrė švilpimui sudėtos 
mamos lūpos.

— Mamička, nelaukiame nė minutės. Tuoj 
einu ir ieškau paršiuko. Kaip gražu bus, i>a- 
matysi. Aš tlk^negaliu sau dovanoti, kad lig 
šiol nieko nedarėme. O kiti visi šveičia sau 
mėsytę ir padaryk tu jiems. Nutarta, mama! 
Tuoj bėgu pas Krakauskus ir žinosiu, kas man 
reikia.

— Palauk. Ko čia, ar svyla kas?
Bardašauskienė atsistojo, lyg pasirengusi 

pastoti įsibėgėjusiai dukteriai kelią. Gero 
kumščio dydžio nupilkavęs jos veidas virto 
vienu grėsmingu raukšlių deriniu, tarp kurių 
nyko burna ir tik žilos akys nedraugiškai ir 
mitriai mėčiojosi iš pažemių. Ji jau suvokė, 
ko nori ir kur duktė suka, ir praktiškai matė 
kiaulę virstančią lašiniais. Tačiau ji buvo na
mų galva ir negalėjo niekam leisti taip be jos 
siautėti. Ne. Kol ji tebėra šeimininkė. Ir jos 
pašiurpę, netekę bet kokio blizgėjimo plaukai 
dar didžiau pasipūtė, visai protestuojančiai 
būtybei suteikdami valdoviškos vertės Ir 
orumo.

— Čia tau ne gemiuzė iš tolkučkės, Rene.
— Aš jau viską žinau, mama. Tuoj bėgu ir 

pamatysi.
Jos stovėjo viena prieš kitą, kaip dvi iš 

guolio išmestos katės. Būdamos mažo ūgio ir 
smulkaus sudėjimo, reiškėsi betgi savo veikla, 
ir iš kiekvieno judesio, žodžio ir žvilgsnio tiš
ko narsa ir karingumas. Tartum iššauktos var
žyboms, siekė pranašumo ir ieškojo silpnųjų 
vietų.

— Palik man tuos reikalus tvarkyti, — tarė 
galop duktė, nebepakęsdama žilų akių žvilg
snio ir apsisuko prieš veidrodį. Už savęs ji 
matė motiną apkibusia siūlais, plonom, išdžiu
vusiom kojom, įsispyrusią į pernelyg dideles 
šliures. Savo naudai Ji pastebėjo, kad motina 
daug mažesnė ir sumenkusi ir pergalingai ap
sisuko ant aukštų užkulnių.

Vidun įbildėjo jos vaikai — šešių metų 
Minga ir gudragalvė Janė — motinos ir senelių 
viltis ir pasididžiavimas, žemėti, susivėlę ir 
kruvinais keliais. Jie dalyvavo naujame žai
dime: Amerika — Rusija.

Minga kaip mat prikibo prie besidabinan
čios motinos:

— Kur, mamyte, tu vėl išeini? Aš mačiau, 
ponas Bolius išėjo į mišką. Jo nėra ...

— Minga! Ką tu čia?... — motina plykste
lėjo kaip žarija jr suduodama sūnui per ranką 
pažiūrėjo į senąją, kuri iš pažemių nuleido 
dukrą, Ir jos akyse kaupėsi ne tik savotiškas 
naminis pyktis, bet ir nepalenkiama gudrybė. 
Vargšė Kizienė tose padilbose įskaitė, kad se
nė viską žino, viską permano ir ji pasijuto 
menka suvaržyta prieš visagalę motlitą. Mė
gindama išvengti galimų užmetiraųutr graudo-
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Demokratijos priešai visad negausus
PAREIŠKĖ JAV UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIS

Neseniai JAV užsienių reikalų mi
nister!* G. Marshall!* kalbėjo užsie
nių politiko* klausimai* Pramonės 
Organizacijų Kongrese (CIO). Tai 
pirmas kartas, kai jis kalba darbi
ninkams politine tema. Jis Įspėjo, 
kad pažadai Europai yra priešpasta
tomi Amerikai ir jie siejasi su „pa
vojumi Vakarų civilizacijos bruožams 
pranykti".

„Mūsų vyriausybės ir gyvenimo 
būdo", kalbėjo jis, pagrindai yra iš
statyti politinei ir ekonominei kovai, 
kuri dabar vyksta Europoje. Dabar
tinių Amerikos pastangų pasiųsti Eu
ropai pagalbos — nepakanka, norint 
išvengti fatališko blogėjimo vakarų 
Europoje". Pagrindini* reikalas esąs 
tai, kad ar žmonėms būsią ar nebūsią 
palikta laisvė kurti socialinę, politinę 
ir ekonominę egzistenciją, atitinkan
čią jų pačių norą, arba jie turi gy
venti diktuojami mažos žmonių gru
pės, kurie pasisaviną šią jėgą. Sis 
klausimas esąs tiek senas, kiek ir pa
ti istorija. Bet šiandien pasaulyje ji 
proporcingai daugiau gresianti negu 
anksčiau. Dldysl* demokratios prie
šas visada koncentruojąs sprendžia
mą jėgą t nedaugelio rankas. Tam 
leidžiama teorija, kuri pateisintų 
priespaudą Ir eventualią piliečių lais
vių panaikinimą, laiko būvyje Įvai
ruojanti. Tačiau tokio* teorijos sle
piančios savyje didžiausią visų isto
rinių falsifikacijų, kurios žmogaus 
reikaluose reiškiančios teisingumo 
galą...

Toliau ji* paminėjo, kad dabar 
pasaulis yra maža vieta ir, „kas ta
čiau Įvyksta tolimuose kraštuose, lie
čia ir mūsų reikalus ir mūsų gyveni
mą ir dažnai labai greitai, o kartais 
labai rimtai."

„Dabartinė Europos padėtis kaip 
tik atitinka minėtą faktą.“ Europoje 
dabar dominuoja du faktoriai — duo
na ir anglis. Ir ji* tą ypač pabrėžė. 
Salia duonos ir anglies, svarbu esą 
išlaikyti sveikatą ir moralę. Todėl 
esą būtina imtis skubių priemonių,

Sovietų piliečiai bijo karo
Iš Sovietų piliečių judėjimo Ber

lyne ir pasikalbėjimų su jais, rašo 
NYHT bendradarbis, paaiškėję, jog 
Rusų — Amerikos karo baimė ne tik 
neužslepiama Sovietų Sąjungoje, bet 
ji paplitusi ir visuomenėje.

Siame kryžkelės mieste, kuri re
guliariai lanko Sovietų artistai, rašy
tojai, diplomatai ir politikai, pasisekę 
Įsiskverbti i Sovietų galvojimo sritį- 
Ypač daug kas paaiškėję, kai buvo 
Išsikalbėta su Įžymiu sovietų drama
turgu Valentinu Kapajevu Ir Borisu 
Gorbatovu, kuris neseniai prez. Tru- 
maną sulygino su Hitleriu.

Kapajevas buvo užklaustas, kas 
atsitiktų karo tarp Amerikos Ir So
vietų Sąjungos atveju? Jis j tai taip 
atsakė:

„Jūs, amerikiečiai, nežinote, kas 
yra karas. Per paskutini karą Jūs 
netekote keletos šimtų tūkstančių, o 
mes praradome 7.000.000 žmonių. Bet 

kad išvengtume fatališko Europos po
litinio, ekonominio ir psichologinio 
sukrėtimo.

Marshall!* dar prisiminė birželio 
5 d. savo pasakytą tvirtinimą, kad 
arba Amerika turinti užsiimti tik sa
vo vidaus reikalais arbal „mes turime 
imtis akcijos Europai padėti, jei no
rime išvengti baisaus jo* suskaldymo 
«u tragiškomis pasauliui konsekven- 
cijomis.

„JAValstybės stovi kritiškiausia- 
me pasaulio periode. Padėti* susijusi 
su pavojais, kurie liečia kiekvieną 
amerikietj. Būtų neprotinga prileisti, 
kad mes galime pasilikt! nuošaly ar 
kad mes galime šią problemą apei

Šiandien retai sutinkamas Svečias
Jei anksčiau mus globojančių as

menų eilėse pasitaikydavo daugiau 
tokių, kurie mus nuoširdžiai užjaus
davo ir rodydavo ne tiek tarnybinio, 
kiek asmeniško nuoširdumo, rikiuo
jant mūsų reikalu* bei tvarkant glo
bos darbą, tai šiandieną, atrodo, pa
dėtis pakitėjusi ir tokie yra reti mū
sų svečiai.

Mums DP, gyvenantiems šiose są
lygose, suprantama, koks yra džiaug
smas, kai atsiranda tokių, kurie 1 
muš žiūri kaip žmones, prlpažj*ta 
mums elementariausia* žmogaus tei
ses, mus šnekina, skaitosi *u mūsų 
nusistatymais ir nuoširdžiai priside
da prie mūsų bėdų sutvarkymo bei 
visos problemos Išsprendimo. Tokiu 
Išgyventu džiaugsmu ir norėjau »u 
mielais tautiečiai* čia pasidalinti.

Įstaigoj paskambino telefonas.
Kviečia vyriausybė. Kabinete esu 

supažindinamas su, palyginti, jaunu, 
simpatiško* išvaizdos amerikiečiu.

— Snipes, Augsburgo Team Re
fugee Re-Jitabllshment officer, — 
prisistato. Be jokių įžangų pradeda:

— Ar negalėčiau iš Tamstos gauti 
kurios nors lietuviškos organizacijos 

karas tarp Amerikos ir Sovietų Są
jungos būtų didesnė tragedija. Tada 
Amerika tikrai žinotų, koks yra skaus
mas netekusių.“

Po to buvo vėl paklaustas, ar da
bartinė sovietų spaudoje kampanija 
prieš JAV yra Įrodymas, kad Sovietų 
žmonės pradeda neapkęsti amerikie
čių?

Abu Sovietų rašytojai tai panei
gė. P. Gorbatov pridūrė, kad didelė 
amerikiečių meilė vis dar egzistuo
janti Sovietų žmonėse. Jie nurodė 
dar, kad dabartinė kampanija esanti 
atsikeršijimas po dvejų metų tylėji
mo ir kentėjimo dėl amerikiečių 
spaudos puolimo. Dveji* metus So
vietų spauda nieko nerašiusi, kai tuo 
metu amerikiečių spauda skleidusi 
visokios rūšies melą apie Sovietų Są
jungą. Pagaliau atėjęs laika* sovietų 
spaudai atsakyti... 

ti". .. aiškino p. Marsh allis darbinin
kams, kurie pritarė JAV užsienių po
litikai. NYKT-am.

SOVIETAI PUOLA BYRNES
Per paskutinius posėdžius pilna

tyje Rusija puolė buvusi JAV užs. 
reikalų minister! James F. Bymes už 
tai, kad jis siūlęs jėga išginti rusų 
kariuomenę iš Vokietijos, jei būtų 
reikalas, Ir kad JAV gamintų „ge
resnes ir didesnes atomines bombas“.

Sovietų Sąjungos atstovas — Uk
rainos užs. reikalų ministeris Dmitri 
Manullsky, pirmasis reagavo i Byr
nes pareiškimą. Manuilskis paleido 
perkūnus.

Amerikoj adresą, kuri rūpinasi Vo
kietijoj esančių lietuvių pabėgėlių 
reikalais?

Nelauktas klausimas. Pirmoji aki
mirka sukelia šiokį toki neaiškumą 
bei Įtarimą, bet žiūrint l jo atvirą, 
draugiškai besišypsanti veidą visos 
abejonės išnyksta. Aprūpinu reikia
mai* adresais, bet kniečia klausima*
— kam? kodėl?

— Ar gal kartais lietuvis esate?
— Ne.
Pamažu leidžiamės 1 pašnekėsi. 

Besikalbant paaiškėja, kad tai p. Sa
muel Snipes, 28 metų vyras, kilęs iš 
pasltūrinčios šeimos, tėvas advokatas 
ir fermeris amerikietis. S. Šnipes 
1941 metais baigęs universitetą, eko- 
nomlnijos mokslus, kalba vokiškai, 
apvažiavęs visą Europą, matęs iš lėk
tuvo Suomiją ir Baltijos kraštus, pa
žįsta Europos literatūrą ir toks bū-

Prancūzija
(Pradžia 1 pusk)

role tas neišmuša iš vėžių. Jis tiki i 
Prancūzijos ateiti ir visomis išgalė
mis organizuoja jo* prisikėlimą. Ji* 
daug kalba, kaip katalikas apeliuoja 
l prancūzų kanadiečių širdis, kalbė
damas 1 Skotus, ji* primena bendrą 
istoriją, kreipdamasi* j Oxford© stu
dentus, jis cituoja Šekspyrą ir Ib
seną, o kalbėdamas už kanalo i oku
puotus prancūzus, ji* pataiko tiesiai 
J jų širdį — pasaulis žino, kad pran
cūzai, klausydami generolo, verkia. 
Generolas pasidaro populiariausiu 
prancūzų kalbėtoju. •

Bet kelias dar ilgas, iki sąjungi
ninkai pilnai pripažįsta de Gaulle. 
Iš vieno* pusė* ji remia, o iš kitos
— pvz. amerikiečiai — ieško tau pa
togesnių asmenų, kaip Glraud. Tik 
po admirolo Darlano nužudymo de 
Gaulle yra prileidžiama* prie Siau
rės Afrikos, nors visą laiką daromos 
intrygo* iš visų pusių, kad jo svori 
numažintų Po to invazija iš šiaurės 
ir pietų, Prancūzijos išlaisvinimas — 
ir de Gaulle jau valstybės šefas. Ne
praėjo nė penkeri metai nuo kapitu
liacijos dienos, dienos kada net pats

Tremtiniai dar vis 
tebelaukia

Be pagrindinės Europos problemoj, 
vis dar tebeegzistuoja speciali 
1.300.000—1.500.000 tremtinių proble
ma, _ rašo „The New York Times". 
Dauguma jų yra išbėgę iš Rytinė* 
Europos i Vakarinę Europą ir nedrį
sta sugrįžti atgal. Kai kurie nenori 
grįžti todėl, kad jie nenori neribotai 
pasiduoti vyriausybėms, kurios yra 
primestos jų seniesiems kraštams. 
Amerikiečiai, kurie taip pat pasi
priešino neribotoms vyriausybėms, 
šj klausimą gali suprasti. t Bet ame
rikiečiui esą sunkiau tai realizuoti, 
pastebi laikraštis. Tremtiniai gyve
na dvasinėje agonijoje, netikrume, 
auga beviltiškumas, kuris veikia tuo* 
nelaiminguosius, nors jie fiziškai ir 
aprūpinami.

Kongresas atsisakė ar atidėjo 
tremtinių problemos sprendimą praė
jusioje sesijoje. Strattono bilius, ku
ris numatė įsileisti per 4 metu* 
400.000 DP, Jsileidžiant kasmet po 
100.000, kas sudarytų ’/s‘/o amerikie
čių gyventojų, niekad neišėjo iš Rū
mų juridinio komiteto.

Dabar, rašo toliau laikraštis, atei
na žodis iš PC IRO vykd. sekreto
riaus p. William H. Tucko, kuris pra
šo JAValstybės, kaip 21 tautos narę) 
priimti 250.000 tremtinių iki 1949 m. 
pabaigos ar iki 1950 metų pradžios. 
„Mes galėjome paimti daug daugiau, 
pažymi W. H. Tuck, ne tiktai nepa
kenkdami sau, bet turėdami aiškios 
naudos: jei mes trokštame žmonių SU 
principais, tai jie yra nukentėję kaip 
tik dėl savo principų; jeigu ieškome 
žmonių su naudingu patyrimų, tai 
jie taip pat ir tuo aprūpinti". Strat
tono priemonės galėtų būti paimto* 
ir priimtos artimiausioje specialioj* 
ar reguliaroje Kongreso sesijoje, bai
gia „The New York Times“.

de Gaulle
žintl korupcijos ir chaoso. Prie visa 
tai prieš ji su dideliu užnugariu at
sistoja iš Maskvos parsikviestas Tho
rez, 1939 metų dezertyras...

Nusivylęs de Gaulle pasitraukia 
iš viešojo ir politinio gyvenimo. Tau
tai leidžia apsispręsti. Bet ar nuga
lėjo prancūzų tauta be de Gaulle vi
sus sunkumus?

Generolas vėl kalba. Kuriasi ga
lingas Rasaemblement du Peupi* 
Francais (RPF) sąjūdis, apimąs vi- 
sas partijas, luomus. Aiškiai antiko
munistinis blokas.

Jei pusę milijono žmonių, nieki
no nevaromų, suplaukia pasiklausyti, 
ką kalbės Generolas, tiksliau — en
tuziastingai ir demonstratyviai pa
reikšti Generolui de Gaulle* simpati
jas ir Ištikimybę, tai nėra šiaip sau 
eilinis 'ir vien tik vidaus, politiko* 
reiškiny*.

— Generolas kalba, — girdžiu.
— Generolas kalba, rėkia laikraš

čių pardavėjai.
— Generolas taip pasakė!
Nebėra minioms „de Gaulle". JI* 

vadinamas tiesiog generolu. Ir tai 
jau daugiau negu sinonimas! Z. U.

damas turis gražių perspektyvų sa
vame krašte.

Vienas brolių dabar esąs Suomi
joj ir kaip „ųuakeris“ dirba šalpos 
bei pagalbos srityje. S. Snipes da
bartiniu metu yra IRO karininkas, 
Augsburgo „teame“ dirba DP atsta
tymo bei Įkurdinimo srityje.

Po viso to, savaime suprantama, 
kilo klausimas:

— Kodėl jūs, turėdamas tokias 
gražias perspektyvas savame krašte, 
esate šioj vulkaniškoj Europoj ir ko
kie motyvai tokio Jūsų susirūpinimo 
DP likimu?

Į ši klausimą, šiek tiek pagalvo
jęs, jis atsakė:

— Savo pasaulėžiūrai išdėstyti 
per maža turiu laiko.

Kiek patylėjęs p. Šnipe tęsė:
— Manau, kad savo veikla galėsiu 

padaryti Įnašą l tą darbą, kuris rei
kalingas šiems išblaškytiems bena
miams, ne dėl savo kaltės nustoju
siems egzistencijos bazės, vėl padėti 
atsistoti ant savo kojų, prasimušti l 
gyvenimą ir atlikti tą naudingą žmo
nijai darbą, kuri jie, kaip matau, yra 
pilnai pasiruošę atlikti.

— Lietuvius aš pažįstu dar iš 
Kempteno. Vykdydamas savo užsi
mojimus, noriu ir Jums, lietuviams, 
pagal savo išgales pagelbėti. Štai ko
dėl man reikalingas Jūsų atitinka
mų organizacijų Amerikoj adresas. 
Noriu su jomis susisiekti ir mėginti 
išsiaiškinti, kaip Jums būtų galima 
šiuo atveju padėti, — baigė naujai 
pažintasis,mūsų bičiuli*.

Siam humaniškumo apaštalui ten
ka palinkėti sėkmės vykdant savo 
misiją. Dr. B. Kalvaiti*
• Rumunioje siaučia bado šmėkla. 
Badu miršta šimtai žmonių Molda
vijoje ir Transilvanijoje. Iš 400.000 
išlikusių šydų 200.000 reikalingi sku- 
bioa pagalbos. Nežiūrint bado grės
mės, Rumunijos pasiuntinybė Wa
shingtone atmetė pagalbos pasiūly
mą. (O.N.A.)

seka paskui
Francois-Ponęet kalbėjo: „Kas šian
dien l Londoną eina, niekada nebe
grįš“. ..

PASITRAUKIA, KAD VfiL 
GRĮŽTŲ

Visada konservatyvus prancūzų 
ūkininkas, nepasitikls darbininkas 
naujojo valstybės šefo atžvilgiu lai
kosi santūriai. Ir kituose sluogsniuo- 
se kažko laukiama. 1945 m. birželio 
18 dienos didvyriškų divizijų para
das neatneša laukto entuziazmo, ūki
niai ir užsienio politikos nepasiseki
mai de Gaulle padėti dar labiau Sim
kina! De Gaulle tezė, kad Prancūzi
ja yra laimėjusi karą ir palikusi di
delė jėga, dienos realybėje kaskart 
dūžta: nei karo laivyno, sunkumai 
kariuomenėje, dezorganizuotas ir nu
niokotas kraštas, byranti kolonijų 
imperija... Čia jis padaro nelauktą 
bandymą: vyksta i Maskvą. Bet ke
lionė nesusilaukia britų simpatijų. 
Nesusitarę* *u karininkų klika Sy- 
rijoje ir Libanone praranda šimtme
čių kultūrinę ir ekonominę kūrybą, 
Indokinijoje Įsiliepsnoja maištas, 
valstybės aparate nepavyksta suma-

nimo, ji pasiskubino grįžti prie kiaulaitės- ir 
kuo greičiau pranykti:

— Aš einu pirkti paršiuko. Nelšdykaukit, 
vaikai.

— Paršiuko? — Minga ir gudragalvė Janė 
vienu metu pašoko.

— Taip ... — ir jų mama pranyko už durų.
— Paršiukas, paršiukas!... — šokinėjo Ja

nė, o Minga puolė prie senelės teirautis, ar 
paršiukas tas pats, ką ir kiaulytė, tokia kaip 
Krakauskų, Andzienės ir kitų kaimynų? Se
noji vaikus nutildė duodama tilrrus paaiškini
mus ir išsiuntė atgal l smėlio dėžę. Visa jos 
sausa ir.smulki esybė paskubomis narpliojo 
Įvairius sunkumu* ir galimybes, susijusias su 
kiaulyte. Visuotinis susidomėjimas neaplenkė 
nė jos' ir jos išviršinis šaltumas tapo nuvai
nikuotas, kai ieškodama akinių murmėjo:

— Nu, nu, pamatysim... Hm, nieko... la
šinukai ...

Tik vienas apykurtis senukas Bardašauskas 
liko nepaliestas to sąjūdžio. Jis pasirinko ta
bako ir ruošėsi eiti j koridorių pasirūkyti, ka
dangi griežtos vidaus tvarkos taisyklės jam 
kambaryje rūkyti neleido, ir ji* patsai gerai 
nežinojo, ko labiau jo žmona neapkentė: dūmų 
ar jo paties. Tačiau vargdienis nenujautė, kad 
jo nuobodi kasdienybė pasipildys naujais var
gai* ir rūpesčiai*.

Senų kaštanų ir liepų eilės traukėsi išilgai 
kareivinių rajono, o paskui peršokdamos tar
pą, ratu supo plyną aikštę prie buvusių arkll-

Kadžiai, matyt, buvo pasodyti Įkūrus 
tini kareivines ir po jais ilgu* metus žvingavo 
ir ąpaardėaš didžiuliai kirasyrų arkliai. Ši pa- 
•■ėą grupė, vienu metu apleista kareivių, liud- ■ 

nai niūksojo bombų Išraustomis skylėmis, ne
siderindama žalių medžių kaimynystėje. Vie
nok netrukus visos spragos buvo pradėtos lo
pyti darbščių Įnamių. Gamta nemėgsta tuštu
mos. Po kurio laiko raitelių kazematai ošė 
talpniai prisiglaudusių tremtinių ir pabėgėlių, 
o arklidės kiaulių. Kazematų gyventojai dau
giausia puošėsi žaliomis kelnėmis ir tokiais 
pat, vienodai pasiūtais švarkais, o tai leido 
juos prilyginti prie drausmingų kareivių. Be 
to, tą panašumą didino bendra virtuvė, bendri 
nuostatai, drausmė ir sirena, pranešanti, kada 
gulti ir kada kelti. Policininkai su raiščiais 
prie vartų ir visų spragų atitiko patrulius ir 
fronto sargus. Naujieji arklidžių gyventojai 
gal ir ne labai būtų tikę draugystėn narsiems 
kirasyrų karo žirgams, tačiau jų buvo kur kas 
daugiau, jos garsiau kriuksėjo ir buvo mieliau 
lepinamos, o dėl tvaiko, tai anot kiaulių se
niūno — tvartas lieka tvartu, laistyk nors par- 
fumais.

Vieną rytą senasis Bardašauskas gerokai 
nustebo, kai ji žmona pasišaukė prie stalo ir 
pradėjo aiškinti. Ji* turi* kuo greičiausiai ras
ti lentų, baslių ir kitokios medžiagos ir už
tverti kiaulidėse gardą.

— Gardą? Ar triušiam? Geriau tiktų klėt- 
kutė, aptraukta vielos tinkleliu...

Bet senasis dar kartą prisiekė niekuomet 
nebereikšti savo nuomonės ir tik klausyti, kas 
ten bebūtų.

— Tai dvasna niekadėjas! — niršo žmona. 
Jis paisto apie triušius, kai Renė jau yra nu
pirkusi baltą kaip virtienis paršiuką. Ar dar 
ji* nesuprantąs? Savo įsakymus ji perdavinė- 
jo taip ugningai ir garsiai, kaip tikras eska

drono vachmistrą, kad nuobodžiaują netoliese 
ant suolelio viengungiai puikiausiai orienta
vosi, kas dedasi viduj.

Susiieškojo plaktuką ir kirvi, pasiskolino 
reples ir vienranki piūklalį. Iš sienų ir senų 
dėžių prisilupo vinių ir jas ištiesino. Bet su 
lentomis ir kita statybine medžiaga žmogui 
vyko prasčiau. Ji* apvaikščiojo ir apklausinė- 
jo kur Įmanydama*. Griuvėsiai ir laužynas 
jau ankstyvesnių pereiti ir išrankiota bet.kas, 
panašaus l lentgalį. Šeimyna, neskiriant nei 
mažųjų Mingos ir Janės, nekantravo ir ragino, 
nesulaukdami paršiuko Įkurtuvių, kuris, Įkiš
tas sušlapusiame maiše ir pastatytas kampe, 
kaišiojo pro plyš! šnipą ir kriuksėjo. Nekan
travo ir jis aiškiai. Ponia Renė kartas nuo 
karto pasitūpdavo ant aukštų ir smailių už
kulnių ir glamonėjo ir glostė rausvą snukuti, 
šnekėdama taip meiliai, kaip su vos gimusiu 
kūdikiu. Jos vaikučiai iš abiejų pusių jai išti
kimai asistavo.

— Mažulėlis mano, pupuliukas. C, c, e, c... 
— pliauškėjo ji kažkaip meiliai liežuviu.

— Pupuliukas! — riktelėjo gudrioji Janė. 
,— Vadlnsim ji „Pupuliuku“. Gerai, mamyte?

— Ot, Pupuliukas! — plojo rankutėm 
Minga.

Mama tam neprieštaravo. Ji tik gracingai 
papurtė tamsias garbanas, reikšdama sutiki
mą, ir tuo metu atrodė tikrai žavi, apsupta 
vaikų, kaip laumė prie sušalusio viščiuko, iš 
senos pasakos.

Senelis vargo, kičinėje ir skubino, nugalė
damas baisiausias kliūtis. Jis ryžosi verčiau 
visai nesirodyti ir nakvoti kur nors rajone po 
medžiu, negu darbo nebaigus eiti vidun.

Su kiaulidžių seniūnu dėl vietos nesunkiai 
vyko susitarti paminėjus cigaretes, o loveli 
padirbo stalius Siuvėjūnas, sumitęs senberni*, 
jėgingas ir raudonas kaip cviklihis buroką*. 
Nors stalius Siuvėjūnas, kaip tikras užkietėjo* 
penkiasdešimtmetis viengungis, svajojo apie 
mergaites, ne vyresnes kaip dvidešimt metų, 
tačiau-Kizienės raudonų lūpų šypsena jį taip 
paveikė, kad dar papildomai du kart patraukė 
per lentutes obliumi ir loveli padirbo greit ir 
dailų, kaip kūdikio lopšelį.

Tartum atžymėti šiam be galo reikšmingam 
įvykiui, diena kaip sykis pasitaikė graži, su 
keliais pūkiniais debesėliais, lyg švelniomis 
ėriuko vilnomis, pakibusiais ties stogais, tie* 
medžiai* ir vėliavos stiebu. Rajono smėlis ir 
skaldos akmenukai buvo jau įkaitę ir iš jų, iš 
raudonų blokų sienų, tvoskė sausa kaitra, tar
tum iš prikūrentos pirties. Medžių lapai ap
nešti dulkėmis, suglebę, kaip ir vartų sargy
biniai, mažai teikė atgaivos pavėsiaujantiem* 
piliečiams.

Ponia Renė šlapiame maišiukyje, prisispau
dusi prie krūtinės, nešė kiaulaitę. Ir ji buvo 
centras. Salia smulkiai cipeno Bardašauskienė, 
su pirmojo valgio daviniu dailiame kibirėlyje, 
pagamintame iš blizgančios konservų dėžutės 
ir pasietame storąja gitaros styga. Kiek ato
kiau pluošė senasis su dailiu loveliu. O Minga 
ir Janė lakstė aplink — tikri skraidantieji da
liniai. Visa ši govėda, lydima kelių kaimynių 
ir jų vaikų, Įkypai rajoną traukė plynos aikš
tės link, kurios gale, lyg milžinas doro kloji
mas, stūksojo kirasyrų arklidės.

(Bus daugiau)
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žemuosiuose rūmuose vykusius deba
tus Baltijos valstybių reikalu prof. 
Savory viešai pastebėjo, kad vadina
masis Liaudies Seimas, kuris Lietu
vai parinko komunistinę santvarką, 
buvo neteisėtai išrinktas ir jo nuta
rimai negali boti pripažinti. Tą patį 
žymiai anksčiau, 1940 metų liepos 
mėnesi, yra deklaravęs JAV valsty
bės departamentas. Tarptautinė tei
sė yra Lietuvos Valstybės pusėje. 
Tai mūsų ateities laidas.

Čia žvilgterkime i „draugo“ De
kanozovo pirmtakus Lietuvoje ir i 
jų kurpalius, ant kurių siuvo rusų 
imperializmo tvarką Pabaltijyje jau 
XVIII amžiuje. Pas Šapoką rašoma:

„Kilus vadinamajam 7 metų karui 
(1756—1763 m.) ypatingai nukentėjo 
Lietuva, per kurią perėjo net kelios 
J Prūsiją žygiavusios rusų armijos. 
Rusai plėšė iš gyventojų maistą, rin
ko rekrūtus“.

„Nuo Petro pradėto -kišimosi i 
Respublikos reikalus Rusija jau nie
kuomet nebeatsisakė“.

„Senųjų Lietuvos ir Lenkijos sei
mų pati didžioji yda buvo liberum 
veto — laisvas priešinimosi žodis, 
kuris niekais paversdavo visus su
manymus. Buvo bandoma veto pa
naikinti. Tam griežtai pasipriešino 
Rusijos atstovas — ambasadorius M. 
Repninas: „stačiokas, šiurkštus; la
bai griežtai elgėsi, nes tikrai neturė
jo su kuo skaitytis — karalius buvo 
jo valdovės (Kotrynos II) pastatytas, 
pats karalius ir daugybė didikų per 
jį gaudavo iš Kotrynos pinigų. Tuo 
būdu Repninas į juos žiūrėjo; kaip į 
carienės samdinius, o save laikė jos 
įgaliotiniu. Kiekvieną, kuris drįso 
kalbėti prieš jo siūlymą, jis plūdo 
bjauriausiais žodžiais, grasino bau
smėmis, neleidimu gauti jokio urėdo“.

„Griežčiausi Repnįno priešai buvo
vysk. Solpykas, vysk. Zaluskis ir lau
ko hetmonas Ževuskis su sūnum. Tad 
vieną naktį Repninas įsakė savo ka
riams juos suimti, jie buvo išsiųsti J 
Rusijos gilumą. Seimui, norėjusiam 
juos užtarti, jis atsakė,^jog taip pa
sielgsiąs su kiekvienu carienės prie
šu. Seimas buvo priverstas įvykdyti 
visus jo reikalavimus“. 1772 m. įvyk
sta pirmasis Respublikos padalijimas. 
Rusija savo smurtą nori legalizuoti, 
reikalauja, kad seimas pritartų oku- 
paciiai.“

„Krašte visur buvo pilna sveti
mos kariuomenės, ir į seimą prilindo 
daugiausia visokių svetimųjų papirk
tų atstovų. Jam vadovavo vieni par
sidavėliai, daugiausia Rusijos papirk
ti. Visiems darbams vadovavo Ko
trynos II atstovas Stakelbergas. Kad 
darbas lengviau eitų, f. y., kad leng
viau būtų suvaldyti atstovus, visas 
seimas nedirbo:' visus reikalus svar
stė tik iš seimo narių ir senatorių 
sudaryta 30 žmonių delegacija, o sei
mas, protarpiais susirinkdamas, tik 
patvirtindavo jos priimtus įstaty
mus“.

„1793 m. įvyksta antrasis Respubli
kos padalijimas. Kaip ir 1779 m., iš 
karaliaus ir seimo tereikėjo gauti tik

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

46. Ar geras žodis lygsvara?
Šitas sudėtinis žodis, dabar daž

nai vartojamas spaudos kalboje, dėl 
darybos galėtų būti pakenčiamas, 
(plg. sausgėla, šlapdraba, taip pat 
mažkalba ir kt.), bet jis mums vis 
dėlto nėra reikalingas: viena, jis yra 
ne gyvosios kalbos darinys, bet ver
ste verstas iš rusų ravnovesije arba 
vok. Gieichgcwicht, antra, tam rei
kalui turime seną ir labai gerai su
darytą savo daiktavardį pusiausvyra 
šalia būdvardžio pusiausviras, -a. 
Todėl, atrodo, turint tinkamą savo 
šodį, nereikėtų bendrinėje kalboje 
vartoti neseniai atsiradusio reikšmi
nio skolinio lygsvara juo labiau, kad 
šalia jo neturime atitinkamo būdvar
džio. Pačioj pradžioj pusiausvyra yra 
turėjusi kitokią, visai konkrečią 
reikšmę; pvz. Ruigys su Mielcke sa
vo žodynuose tai verčia J „Ziinglein 
in der Wage, Balance“. Bet dabar 
mes be jokios sunkenybės galime šį 
žodį vartoti ir abstrakčia reikšme; 
čia antroji šio žodžio dalis -vyra yra 
taip sudaryta šalia sverti, kain pvz. 
gyra „pasigyrimas“ šalia girti ir kt.

Iškyla istorijon
J. Cicėnas

patvirtinimą, su apkarpyta Respubli
ka reikėjo padaryti naują taikos su
tartį. Tam tikslui Gardine buvo su
šauktas sėimas. Jis dar bandė prie
šintis, bet priešintis buvo sunku: Ko
trynos II atstovas Siewers keletą at
stovų areštavo, o kai kurių atstovų 
sunaikino dvarus, pagaliau visą sei
mą apstatęs kariuomene ir į salę su
vedęs rusų karininkus, privertė vis
ką patvirtinti“.

1795 m. įvyksta trečiasis Respubli
kos padalijimas. „Daugelis buvusių 
žuvusios valstybės veikėjų emigravo 
arba pakliuvo į rusų kalėjimus".
ŠNEKA KRAŠTAS TIKTAI GYVAS

Poetas J. Aistis atsakyme J. Pa
leckiui rašo:

„Jei manai, kad šiandie nėra pro
porcijos tarp Lietuvos ir jos priešų, 
tai gi tos proporcijos nebuvo ir cari
nės Rusijos laikais. Atsimink, kad 
rusams kadaise peršant graždanką 
buvo tokių, kurie taip blaiviai, kaip 
tamsta, galvojo: koks skirtumas, ar 
knyga rusų raidėmis ar lotynų rai
dėmis parašyta, juk žodžiai lieka lie
tuviški, bet tauta rusiškas raides at
metė ir priešinosi, kol rusų carinis 
imperializmas nusileido. Gal sakysi, 
kad šiandie Rusija galingesnė? Neuž
miršk, kad šiandie ir Lietuva sti
presnė, nei ji buvo prieš 90 metų, tai 
jėgų proporcija tik reliatyviai padi
dėjusi, o iš tikrųjų ji yra mažesnė. 
Jei ana neraštinga Lietuva privertė 
despotus su ja skaitytis, tai šiandie
nykštė kova bus lengvesnė. Jei ana 
Lietuva tęsėjo 123 metus, tai ir šian
dienykštė mokės tą pat padaryti. 
Mes nesame Senegalo negrai ar Ma
lajų salyno tautelė, o senos ir dide
lės kultūros tauta. Mes nesame val
kai Ir mums auklių nereikia“.

Ak, poeto B. Sruogos žodžiais, ne 
kartą mums geso saulė netekėjus, 
atrodė (menkesnės valios žmonėms),

Musų Kelio 1-100 Nr. lituanistikos
■ bibliografija

Bibliography of Litbuanistics In „Our Way“, No. No. 1—100
........ Jeigu mes norime tikėtis, kad nebūsime pamiršti politinėse var

žytynėse, tai turime pasirodyti esą pajėgūs kultūrinėje srityje.
Tiksliųjų arba gamtos mokslų šakoje mums sunku tikėtis nustebinti 

pasaulį. Mūsų tvirtybė yra toji sritis, kuri vadinama bendru lituani
stikos vardu. Čia mes galime atkreipti kultūringo pasaulio dėmesį, 
parodyti mūsų tautinį savaimingumą, savo originaliąją liaudies 
kultūrą, atskleisti mokslui vertingus mūsų kalbos ir etnografijos turtus ..“ 

Dr. J. Balys, „Mūsų Kelias“ 1947 m. Nr. 35, psl. 7 «
Tų gairių ir laikėmės sudarydami žemiau spausdinamą bibliografi

ją. Šiais metais sukako 25 metai, kai pasirodė prof. akad. Dr. Vaclovo 
Biržiškos įsteigtas ir redaguotas pirmasis lietuvių bibliografinis žurnalas 
„Knygos", kuriame jis spausdino vėliau savo „Lietuvių Bibliografiją“, 
šiuo kukliu darbeliu norime pagerbti mūsų gerbiamąjį vyriausiąjį biblio
grafą, išmokiusį ir išauklėjusi jaunesnių bibliografų kartą.

Lietuvių Bibliografijos Tarnyba
000 BENDRYBES — GENERAL 

WORKS
001 Mokslas Ir mokymas bendrai

ALIŠAUSKAS, P. Daugiau kultūri
nių vertybių 46/6, p. 6

B. R. Dr. Kultūrinių turtų išlaiky
mas. 47/31, p. 5

BALYS, J. Dr. Kurtinas Baltų Insti
tutas. 47/35, p. 7

GERUTIS, A. Dr. Klausimas, vertas 
didelio dėmesio. 46/29, p. 5

MERKELIS, A. Kultūros fondas. 46/ 
26, p. 5

VYKINTAS, St. Kultūrinis šių metų 
balansas. 45/9, p. 3—5

002 Knyga — The book
A V. Lietuviškoji knyga paskutinių

jų okupacijų metais. 47/28, p. 5
ALANTAS, V. Braliai, seserys, im

kit mani ir skaitykit. 47/6, p. 5—6. 
Kai usnys ima želti... Aliarmas 
prieš blogą knyga. 47/21, p. 5

CICĖNAS, J. Pasikalbėjimas apie 
lietuvišką knygą. 46/50—51, p. 9,12

JURGELA, K. R. adv. Lietuviškosios 
knygos sukaktis. 47/36, p. 5

MERKELIS, A. Vadovėlių reikalu. 
46/26, p. 5

MINVYDAS, V. Mūsų knyga ištrem
tyje. 46/36, p. 5

RURKAUSKAS, J. Iš skaitytojų pu
sės pažvelgus. 46/36, p. 5

007 Veikimas ir organizacija bendrai 
— Activity and organisation in 

general
AI,ANTAS, V. Kai senieji stabai 

griūva. 47/15, p. 5; Lietuviškos 

kad viskas prasmego, viskas pralai
mėta. Bet gyvoji tautos jėga ver
žiasi pro pirmąją naktį be ryto, be 
paliovos ir vis organizuočiau, ver
žiasi priešo užmačių įkandin. Šiau
lių ekonomijos sukilėlės Dalios Rad
vilaitės žodžiais, amžinai
Vargdienių kraujas dega manyje, 
Gimtos pastogės liūdesys klaikus 
Kaip varpas skamba širdyje ir šaukia 
Atkeršyt brolių skaudančią nedalią.

Ta pati Dalia, įžeidus tėviškės gy
nėjų atminimą, atšauna:
Jie tau plėšikai. Man jie karžygiai 
Juos nužudysi — vardas kankinių 
Gyvens per amžius širdyse žmonių... 
... turės ateit diena, 
Kada ir tu, ir santvarka tava
Bus praeities slogutis. Sapnas, Blūdas. 
Ir tavo vardą gąsdinti vaikam 
Neklaužadom kaip slibiną minės.

Palikę nuošaliau 1831 m. ir 1863 
m. sukilimus prieš Rusiją, sustokime 
poaušrio gadynėje. Kai caro žanda
rai suruošė kruvinąsias Kražių sker
dynes, dr. V. Kudirka 1894 m. „Var
pe“ rašė:

„Dvigalvis šiaurių erelis, pripra
tęs maitintis gyva mėsa savo pri
klausančiųjų ir gaivinti troškimą ne
kaltųjų krauju, tur būt, buvo labai 
išalkęs ir ištroškęs, nes, nesigėdyda
mas nė civilizuotos Europos, nė iš 
arti žiūrinčio XX amžiaus, suruošė 
sau lapkričio mėn. (1893 m.) kruviną 
pokylį Kražiuose. Panorėjo paragauti 
neįveikiamos lietuvių mėsos ir užsi
gerti jų kraujo, tuom gardum ir gar- 
sum krauju, kuriuo negalėjo atsi
gerti kryžiokai ir neįstengė viso iš
sunkti — patys galą gavo, o viso 
neišgėrė.

... Plaukai ant galvos stojas, 
kraujas stingsta gyslose, manant apie 
Kražius. Ir tokis, atsitikimas dedasi 
gadynėse humanitarizmo, visokių to
lerancijų, gadynėse, kad steigiamos 
draugystės saugoti medžius nuo lau

minties kelias. 47/1—2, p. 9; Lie
tuvių kultūros ambasadoriai. 46/46, 
p. 5—6; Tarp rytų ir vakarų. 46/44, 
p. 5; Tautinė kultūra ir valstybė. 
46/49, p. 4; 46/50—51, p. 8; 47/3, p. 5; 
Tautinės kultūros politika. 46/47, 
p. 5; Tautinės kultūros šaltiniai. 
46/45, p. 5

BARENAS, K. Pusė milijono kultū
ros fondui. 47/28, p. 4

CICĖNAS, J. Rašykimės bent į de
šimtininkus! 47/34, p. 5

MERKELIS, A. Pamirštas reikalas. 
46/23, p. 5 

RAMANAUSKAS, Br. Dr. Kultūri- i 
nės reprezentacijos organizavimas. ‘ 
46/48, p. 5

VYKINTAS, S. Kūrybinės sąlygos. 
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žymo, apgint žemesnius Europos gy- 
vuolius nuo kankinimo, išnaikinti 
prekystę vergais laukinėse šalyse.

Geradėjai! Nesiskubinkite taip su 
priegloba medžiams ir mažesniem- 
siems Europos gyvuoliams, nes toje 
pat Europoje da ne visi žmonės ap
ginti nuo kankinimo. Nekreipkite 
akių ant Afrikos, lyg tikėdami, kad 
-jau Europoje vergų nėra. Neužmirš
kite, kad yra Europoje maskollja, 
dirstelėkite į tą šalį, vadinamą Lie
tuvą, vargstančią po maskoliumi, o 
atrasite čia vergų, šaukiančių gai
lesniu balsu pagalbos, ne kaip tarp 
laukinių žmonių, ir tikrai jūsų gerus 
norus pasistengsite pritaikyti pirmiau 
prie Europos palikdami Afriką kaipo 
piktą mažesnį.

Toks atsitikimas (Kražių skerdy
nės) galimas tiktai po priegloba sosto, 
ant kurio sėdėjo Ivan Groznij. Ži
lųjų gadynių garsūs Neronai, gėdinki- 
tės prieš carą — jis pralenkė jus.“

Kitu atveju dr. V. Kudirka teigia:
„Ar ta maskolių administracija 

taip biaurios širdies ar taip kvailos 
galvos, jeigu nesupranta, kad karei
višką komandą negalima pritaikyt 
prie pabųdusios tautos dvasios, kad 
nė smarkiausi rotmistrai, nė narsiau
si gendroliai (generalgubematoriai), 
kurių rankose administracija, nenu
malšins dvasios reikalavimų ir kad 
kovoje su prigimtais žmogaus jau
smais, greičiau ar vėliau, turi pralai
mėti rotmistrai“.

Ne gyvenimas, o viena prapultis 
tada buvo: „maskoliai įtaisė lietu
viams geležinius pančius ant rankų 
ir kojų, o jų liežuvius surakino re
težiais ir da taip išmįšliai, idant ne
galėtų kalbėti lietuviškai, o galėtų 
ištarti vieną tik sakalą (posakį)... 
tvoju mat“.

„Kas stengiasi sutremti mūsų do
rą idėją, sumindžioti giliausius jau
smus, negalime žvelgti į tokį priete- 
liškomis akimis“, — ir pats Daktaras 
prisiekdinėjo:

„Pažeidimo mano sąžinės, nors ir 
labiausiai norėčiau, užmiršti negaliu 

(Nukelta į 6 pusi.)
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gos metinis suvažiavimas. 47/36, p. 
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DAGILIS, B. kun. Būkime lietuvio 

vardo verti. 54/1, p. 1, 3
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ALANTAS, V. Mintys apie Šv. Ka

zimierą. 47/10, p. 5
DAGILIS, B. kun. Šv. Kazimieras ir 

Lietuva. 46/10, p. 1, 6
GARŠVA, J. Bažnyčia kovoje dėl 

tautų laisvės. 47/15, p. 4
J. L. Pasižvalgius po bažnytinius me

tus. 46/25, p. 1
Vyskupų laiškas lietuviams. 45/2

Muz. Br. Budriuno vedamas Lietuvių Meno Kolektyvas

Kultūrino gyvenimo 
įvairenybės

Kurie autoriai Vokietijoje dabar 
labiausiai mėgstami

S. m. spalių 10—13 d. Hannov** 
ryje įvyko pirmasis tarptautinis an
glų-vokiečių knygų ir laikraščių lei
dėjų kongresas. Išklausius eilę re
feratų apie knygų rinką Anglijoje^ 
vokiečių leidėjų vardu kalbėdamas 
Ernst Rohwolt, Hamburg, pastebėjo, 
kad šiuo metu vokiečiai skaitytojai, 
kaip aiškėja iš jų atsiliepimų, dau
giausia domisi Thomas Mann, Her
mann Hesse, Franz Werfel ir Sinclair 
Lewis veikalais. Dabartinio meto 
rusų rašytojų veikalai, priešingai, 
vokiečių skaitytojų beveik visiškai 
neskaitomi. I Z

Premija prancūzų kompozitorei
Paryžiuje pagarsėjusi Romos pre

mija 150.000 frankų sumoje paskirta 
prancūzų kompozitorei Elsa Parraine 
už jos Antrąją Simfoniją.

Meninis kūrinys — žaliava varpams
Joseph Thorak, įžymiajam Tre

čiojo Reicho skulptoriui, bavarai ūki
ninkai pagrobė "vieną jo meninių kū
rinių — bronzinę stovylą, buvusią jo 
gyvenamojoje vietovėje prie Chiem- 
see, pareikšdami: „Ją mes sutirpdysi- 
me, nes mums reikalinga naujam 
varpui medžiaga.“ SchL
Didžioji paveikslų galerija Louvre 

vėl atdara
Iškilus pastarajam karui, ši gale

rija buvo uždaryta ir tik šiomis die
nomis vėl atverta visuomenei naudo
tis. Naujai dekoruotos ir naujais kū
riniais aprūpintos galerijos vidurys, 
kaip tai buvo ir prieškariniais lai
kais, yra paskirtas didmeisterių Ra- 
faelio, Tiziano ir Leonaro da Vinci 
kūriniams.
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Iškyla istorijon
(Atkelta U 5 pusi.)

— Jo žymis liks širdyje iki mirties, 
o po mirties nusinešiu jį i kapą ir 
pavesiu žemei — tegul ji tau atly
gins už skriaudimą manęs, jeigu tu 
po ja vaikščiosi šventvagiška savo 
koja“.

Ir guodėsi:
„Gamina mus tiktai tas dalykas, 

kad padūkusiųjų neilgas paprastai 
gyvenimas“ ir „Ateis laikai, tiesos 
žodis karalius nuo sostų nuvers, jų 
karūnas sumins po kojų. Lietuva žy
dės. Nebus šitaip, kaip dabar, nebus 
tokios nelygybės...“

Didysis Varpininkas matė, kad 
kovoje su okupantu reikia griebtis 
konkrečių priemonių. Jo publicisti
kos straipsniuose randama įvairių 
nurodymų, kuriuos šiandie galėtume 
šitaip suformuluoti:

1. Savitarpinė pagalba: „Kiek
vienas iš mūsų turi žinoti, kur lie
tuvis verkia, o kur džiaugiasi, kur 
vargsta, o kur turtuose, kur apleistas 
Ir nuskriaustas, o kur liuesas ir lai
mingas, idant matytume, katrą brolį 
reikia gelbėti, o nuo katro prašytis 
pagalbos, turime žinoti jausmus, min
tis ir darbus visų lietuvių, idant aiš
ku būtų, kuo galima remtis, norint 
apginti savo tėvynę ir suteikti jai 
laimę*.

2. Susiklausymas ir tclerancija: 
„O, kaip mes mylime savo brolius, 
turinčius kitokias pažiūras (nors šie 
su tomis pažiūromis gali padaryti 
tiek pat, o kartais daug daugiau, ne 
kaip mes patys!). Tokius netikėlius 
sykiu su jų darbais ant šio svieto ati
duodame į rankas žandarų, o po 
smert tiesiog į nagus velnių“.

„Kas bus, jeigu nelaimė užklups 
mus greičiau, nei spėsime susivie
nyti ir suprasti, kad reikalas tėvynės 
dėl visų yra vienas, kad jis yra aukš
tesnis už egoizmą skirtingų partijų, 
kad prieš tą tėvynės reikalą priešin- 
giauslosios partijos turi stoti su ša
kele alyvos ir užmiršti asmeniškus 
nesutikimus“.

3. Kova prieš skundikus: „Žmo
nės per savo tamsumą, išgirdę, pvz., 
kad tą ir tą vadina specialistu, ap
skundžia vyriausybei, būk tas ir tas 
esąs socialistas, • na, ir nabagas spe
cialistas tenka amžinai (policijos) ap
vaizdai".

4. Paslapčių išlaikymas: „Mįslių 
žmonės iš kaktos neskaito, taigi jeigu

Pranė Lapienė
„Kilnaus optimizmo formules gali 

skelbti tik tokie žmonės, kurie yra 
nė karto nepalūžę savo gyvenimo 
audroje“, — su tokia prancūzo Pe- 
guy išmintimi galima be klaidos ir 
trumpai nusakyti Pr. Lapienės gy
venimo ir veiklos paveikslą. Jis vi
sas išmargintas optimizmu, niekur 
nė mažiausios dėmelės šopenhaueriš- 
ko liūdesio, nė vienoje vietoje — re
zignacijos ir grįžimo nuo puškelio. 
Kol jos kelionės pirmosios jaunatviš
kos dienos bėgo Lietuvoje, tol ji kan
triai nešė kuklios mokytojos dalią, 
vienumoje ir paslaptingai pasvajoda
ma kada nors pagyventi kad ir ma
žutėmis avantiūromis. Iki 21 amžiaus, 
metų ji sąžiningai atidavinėjo Lietu
vai jai skirtą duoklę, pati mokyda
masi ir kartu kitus jau mokydama. 
Bet gimtosios žemės šauksmas ne
davė jaunai mergaitei ramybės: gi
musi Amerikoje, ji jautė, jog ją per
sekioja ano pasaulio ilgesys. Ir tikė
dama, kad „aš turiu būti ten, kur 
yra mano tėvo namai“, ji pasileido 
atgal į aukso šalį. Bet ne aukso ieš
koti, o palengvinti kitiems pionieriš
ką naštą sunkiame lietuviško žodžio 
ir lietuviškos sielos kelyje.

Kaip visiems „grinoriams“, taip ir 
mūsų Lapienei, jaunai tada mergai
tei, reikėjo tuoj pat pradėti sunkiai 
ir ilgai dirbti. Ji jau Lietuvoje buvo 
išmokusi Proudhono paskelbtą him
ną darbui: „Tu mano varge ir mano 
didybe; nuo Tavęs pareina mano li
kimas; Dievas per Tave atidavė ma
no gyveni ihą į mano paties ran
kas ...“ Ir toldu tikėjimu | darbą 
Lapienė greitai ir gerai (sikūrė, pra
sigyveno, susuko šeimos lizdą, susi
laukė vienos dukrelės ir išėjo ( vi
suomenę. Išėjo su tokia energija to
kiais planais^ kad iki pat šios dienos 
ji pavaduoja stipriausią vyrišką ran
ką: čia ji pirmininkė, čia vicepirmi
ninkė, čia sekretorė, čia redaktorius, 
čia vėl narys. Ilgas būtų sąrašas pa
reigų ir draugijų, kur ponia Lapienė 
jei ne pirmoji, tai lygiomis su kitais 
tempia visuomeninio darbo naštą.

Lietuvos nelaimė padidino vi
siems mūsty»_fautiečiams Amerikoje 

visas svietas sužino apie mūs paslėp- 
tines mįslis, turime jas išpliaukšti — 
tai aiškus daiktas. Teisybė, prie mūs 
paslapčių prileidžiame visus be jokio 
atsargumo, be jokio skyriaus, dėl to 
nedyvai, jeigu atsiranda ir tokių, ku
rių liežuvis suvalkiotas, lyg naginė“.

5. Boikotas okupantų talkinin
kams: „Jeigu „šungalvis“ (policijos 
talkininkas) yra ūkininku, tegul nei
na pas jį šeimyna, tegul kaimynai 
nepriima jo pas save, neina Jam į 
talką ir šalinasi nuo jo visuomet; jei
gu jis darbininkas — tegul jo nieks 
nepriima į darbą; jeigu jis pirkėjas 
(pirklys) — tegul nieks nuo jo nieko 
neperka; jeigu jis amatininkas — te
gul nieks jam neduoda darbo; jeigu 
jis jaunikis — tegul jaunuomenė ne
priima jo į bendrystę ir 1.1.".

6. Tautos reikalai pirmon eilėn: 
„Teisybė — rūpestis apie tėvynės 
reikalus kartais neleidžia saldžiai iš
miegoti, skaniai pavalgyti ir smagiai 
žlėbčioti. Taigi neįstabu, jeigu ne- 
kurie „inteligentai“ nuo to rūpesčio 
šalinasi“.

Įvairios žinios
e Kanadoje pradėjo kariuomenę 
apmokyti atominių ginklų ir Jų po
veikio srityje. Medicinos personalas 
instruktuojamas, kaip gydyti atomi
nių bombų sužeistus. Specialiai nu
rodoma, kaip elgtis radijo spindulia
vimo bei nudeginimo1 atvejais. (AP)
• Prancūzijos delegatas politinėje 
taryboje Berlyne pareiškė protestą 
Sovietams už varymą sovietų zonose 
propagandos, nukreiptos prieš Pran
cūziją. (Reuter)
• Mistiškos cigaro pavidalo raketos 
lekia per Švediją. Aftonbladet pra
neša, kad spalii) 7 d. pietų metu ga
na aukštai per Hudiksvali miestą bu
vo pastebėtos belekiant raketos, ku
rios ūžusios kaip automobilis ir iš 
uodegų ėję ugnies ruožai. Jos liku
sios iš šiaurės ir nedideliu greičiu 
pranykusios pietvakariuose. Laikraš
tis praneša, kad jos buvusios mato
mos kelias minutes. (AP)
• Sovietai neseniai amerikiečių 
įstaigoms nusiskundė dėl vokiečių 
armijos vienetų sudarymo, išleidžiant 
650 mėlynai uniformuotus vokiečių 
sargybinius. (UP) 

rūpesčius. Gi visuomeninkams tie 
rūpesčiai ypatingai padidėjo. Ir po
nia Lapienė, kaip ir daugelis kitų 
Amerikos moterų veikėjų lietuvių, 
nuėjo šalpos darban per BALFą, per 
Našlaičių Komisiją, per Spaudos 
Klubą. Ji pati viename laiške rašo: 
„Kaip ir prieš karą su Lietuva, taip 
ir dabar su tremtyje esančiais lietu
viais palaikau artimus santykius ir 
esu jų keliolikos „geroji pamotė". 
Moteriškas kuklumas jai neleidžia 
pasakyti, kad ji, būdama „geroji pa
motė“, atlieka tikros motinos parei
gas, už kurias ne visados vaikai būna 
dėkingi.

Ponia Lapienė yra ne vien „gai
lestingųjų darbų“ atstovė, bet ir vie
na tų moterų, kuri turi gyvą, jautrią 
ir elegantiškai mokančią įdurti 
plunksną. Jos vedamas Vienybėje mo
terų puslapis yra geriausias įrody
mas, kad ji ne tik pati gali daug ir 
gerai dirbti, bet ir be priekaištų su
organizuoti. Pats gi ponios Lapienės 
paveikslas jau išduoda paslaptį: ener
gingi veido bruožai, drąsus, o gal 
net agresyvus — žvilgsnis, ryžtinga 
ir optimistinė laikysena — visa tai 
liudija, kad toji moteris yra linkusi 
daugiau įsakyti, negu klausyti. Te
gul nebus tais žodžiais sumažintas 
ponios Lapienės švelnumas, taip 
brangus kiekvienos meteries savu
mas. Bet kai mes prisimename jos 
rašinius prieš vieną žurnalistą, ra
šiusį ir šfaip ir taip apie Krėvę ir 
kitus asmenis, negalime atsipalai
duoti nuo įspūdžio, kad ponia La
pienė turi nemažai ir ironijos, ir po
litinės intuicijos, ir publicistinio 
kandumo.

Ponia Lapienė per eilę amerikie
tiško gyvenimo metų yra surinkusi 
gerą patyrimą ir platų lietuviškos 
visuomenės pažinimą. Atsinešusi iš 
Lietuvos romantikos ir europejinės 
dvisios, ji puikiai supranta visą Lie
tuvos problemą. Ir kur reikia, ji ne
vengia pasisakyti ir paraginti kitus 
pasakyti.

Tegul jos energija ir pasiaukoji
mo širdis pasiliks ilgus metus Lietu
vos reikalų tarnyboje! V. Audrinąs

I „Tūli karšti lietuviai atšalo, lyg
■ šalbarščiai, o viens ir kils iš jų su-
■ krovė idealus į pilvą ir supratime 
' gyvenimo susilygino su žirgais šėto
nais“.

„Su drebėjimu kinkų tiek to — 
pasityčios mergšės ir tiek — bet 
chroniška baimė paverčia žmones į 
avis. O šiandie lietuviams visai ne
pritinka ir neparanku būt avimis, 
šiandie jie privalo būt drąsiais ir tu
rėt labai aiškias galvas“.

Padeka BALFui
LRK skyrių atstovų suvažiavimas, (vykęs 1947 m. rugsėjo 10-11 4L 

Augsburge, nuoširdžiai sveikina BALF’o organizaciją ir per ją visus Ame
rikos lietuvius, jautriai (vertinusius lietuvių tremtinių sunkią dalią ir Juo* 
taip gausiai parėinusius aukomis.

Brolių, Amerikos lietuvių, toks nuoširdus supratimas ir (vertinimas 
sunkios mūsų tremtinių būklės ir BALF’o nenuilstamas pasišventimas 
organizuojant šalpą paliks mumyse neišdildomą padėkos jausmą.

Jūsų parodytas ligšiolinis duosnumas daugumai tremtinių atitolino 
bado šmėklą ir padėjo išlaikyti paskutinius jėgų likučius, duodamas ne
palaužiamos vilties kovoti dėl savo šventų Tėvynės laisvės atgavimo 
teisių. Suvažiavimo Prezidiumas
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ATITAISYMAS
„Iškyla istorijon“ (I) įsibrovė ne

maloni klaida. Eilėraščio:
„Plaus mus potvyniai, žudys žmo

nių skerdynės.
Grūs vergijon, tuščia liks namie.

Mūs iš mūsų žemės neišplėš!.
Nei, dangau, nei, saule, nei mir

tie!“ —
Autorius yra ne B. Brazdžionis, 

bet K. Bradūnas.

• AP iš Bagdado praneša, kad, anot 
„Alsbaads“, neseniai yra atvykę 3 
amerikiečių laivai I Abadan uostą 
(Irane) su kariais ir karinėmis prie
monėmis, kad galėtų sustiprinti ame
rikiečių pajėgas, išlaipintas prieš 2 
savaites. Amerikos ambasados kari
nis atašė Bagdade tačiau negalėjęs 
tokio pranešimo patvirtinti.
• Ispanijos Franco pakeitė savo ti
tulą. Iki šiol vadinosi „Valstybės še
fas“, o dabar vadinsis „Karalijos še
fas“. Manoma, jog Jis padarys vy
riausybėje kai kurių pakeitimų ir 
save padarys regentu, su ar be ti
tulo. (AP)
• Turkai ir graikai oficialiai pa
neigė žinias, kad rengiamasi suda
ryti jungtinę graikų — turkų gene
ralinių štabų komisiją, bendro gyvl- 
nimosi reikalui. Tačiau turkų lai
kraštis „Jumhuriet“ kaip realų svar
sto planą sudaryti „Viduržemio 
jūros gynimo sąjungą“, | ku
rią (eitų Turkija, Graikija, Italija ir 
arabų valstybės. Joms visoms gro
sią tie patys pavojai ir Jos visos esan
čios suinteresuotos Viduržemio jfl-
ros saugumu. -E-
• Maskvos radijas praneša, apie 
„didel( skandalą“, kilusi Kanados 
spaudoje dėl Baltijos kraštų DP 
mergaičių panaudojimo Kanadoj. Iš 
sovietų radijo atrodo, Jog kai kurios 
mergaitės bus buvusios paimtos ne
švariems tikslams. Ta prasme buvo 
kaltinimų ir Kanados spaudoj. Į tai 
buvęs duotas paaiškinimas, kad tris 
minėtąsias Baltijos kraštų mergai
tes pasamdę trys Kanados ministe
rial, o ketvirtą socialistų partijos pir
mininkas. Jos esančios panaudoja
mos namų ruošai. Tačiau sovietų ra
dijas tuo nenori tikėti ir kalba, kad 
Baltijos kraštų mergaitės ( Kanadą 
vežamos kaip baltosios vergės. -E-
• Prancūzų komunistų lyderis Tho
rez pareiškė: „Mes stojam Sovietų 
S-gos ir naujosios demokratijos pu
sėn. -E-
• Serbų agrarų lyderis prof. Jova- 
novičius nuteistas 9 metus sunk, dar
bų kalėjimo. -E-
• Amerikiečiai suėmė Aukšt. Au
strijos komunistų partijos generalini 
sekretorių, kuris buvo pagautas vyk
dant sabotažo aktus prieš JV armi
ją. -E-
• Vengrijos premier Dinjes pripa
žino, kad per rinkimus būta suktybių 
ir kitokių iškrypimų, tačiau dėl to 
nieko nebūsią daroma, nes rezultato 
tai vistiek nepakeistų. -E-

Liežuvių Žodžio literatūros konkursas
Lietuviškoslos knygos jubiliejinių 

metų pabaigoje minėdamas savo vle- 
nerlų metų darbo sukaktį, „Lietuvių 
Žodis“ skelbia

. LITERATŪROS KONKURSĄ 
novelei parašyti.

Už tris geriausias noveles skiria
mos premijos:

I premija 1250 HM.
H „ 1000 „
m „ 75p „

Konkurse gali dalyvauti visi bet kur 
gyveną lietuviai.

Siužetai imtini iš tremties gyveni
mo. Iškeltini pozityvieji, kūrybiški 
tremtinio buities aspektai ir nepalū- 
žuslo charakterio žmonės. Novelės

• „Times“ korespondentas praneša, 
jog kominterno atgaivinimas žadąs 
išdraskyti Čekoslovakijos vyriausy
bės koaliciją ir paaštrinti kovą tarp 
komunistų ir Slovakijos demokratų. 
Koalicijoj kilsią sunkumų, be kitko, 
dėl to, kad čekų komunistai, išėję į 
vieną internacionalą su vengrais, ma
noma, jausis priversti keisti savo po
litiką Vengrijos atžvilgiu. -E-
• Italų socialistų dešbiiojo sparno 
lyderis Saragatas žurnalistams pa
reiškė, jog kominformo (steigimas ro
dąs, kad komunistai pradėjo jėgos 
politiką prieš Vakarų demokratijas. 
Tai esąs signalas sudaryti tarptautini 
socializmo frontą su konstruktyvia 
programa. -E-
• Ankaros radijo žiniomis, JV kari
niuose sluoksniuose didelė reikšmė 
teikiama turkų gen. štabo viršininko 
vizitui Washingtone. Nors vizitas bu
vo seniai sutartas, tačiau po pastarų
jų Višinskio puolimų JTO prieš Grai
kiją ir Turkiją ir po kominterno at
gaivinimo Turkijos vaidmuo JV ka
rinių sluoksnių akyse pasidaręs ypa
čiai reikšmingas. Washingtone bū
siąs-galutinai aptartas turkų karinių 
pajėgų reformos planas. -E-
• Ankaros radijas pranešė, jog pas- 
kutlnioslom dienom itin suintensyvė
jo žmonių bėgimas iš Sovietų S-gos. 
Į Turkiją atbėgo būriai žmonių, ku
rie pasakoja, kad Bulgarijoje:ir ki
tuose sovietų dominuojamuose kraš
tuose gyvenimas pasidaręs nebepa
kenčiamas. Net ( Siaurės Iraną at
vykusios kelios bėglių grupės iš so
vietų Turkestano. -E-
• Sir John Bcyd Orr, tarptautinės 
žemės ūkio ir maitinimo organizaci
jos pirmininkas, pareiškė, Jog per ar
timiausius 12 mėnesių Europoj ir Azi
joj badu mirs daugiau žmonių, negu 
kad per karą metų būvyje yra žuvę 
frontuose. -E-

RUSAI DINGO AMERIKOJE
AP iš Washingtono praneša, kad 

sen. Hamer Ferguson, iš Mlchigano 
reap., pareiškęs, jog Amerikon pra
monės ir technikos mokytis atvyku
sieji rusai Amerikoje yra dingę ir 
net nežinoma, kur jie dabar esą.

Imigracijos komisaras taip pat 
nurodęs laiške, kad esą negalima pa
sakyti, kur esąs tas rusų skaičius, 
kuris atvyko lavintis Amerikos įmo
nėse.

Pagal valstybės departamento 
pranešimą, legaliai esą atvykę 810 
rusų, o amerikiečių į Rusiją išvykę 
tik 122.

PASAULIO SKAUČIŲ KONFE
RENCIJA 1948 m.

UP praneša, kad 1948 m. bus su
šaukta 12-jl Pasaulinės Draugijos 28 
kraštų mergaičių skaučių ir vadovių 
konferencija. Konferencijai pasirink
ta mažas amerikinis miestelis Coo
perstown, istoriškai reikšmingas.

Konferencijoje šeimininkaus JAV, 
Brazilijos ir Kanados skautės. Kitos 
150 delegatės atvyks iš Australijos, 
Belgijos, Čekijos, Danijos, Egipto, 
Olandijos, N. Zelandijos, Norvegijos, 
Lenkijos, P. Afrikos, Suomijos, Šve
dijos, Šveicarijos, Costa Rica, Grai
kijos, Guatemalos, Haiti, Italijos Ir 
Filipinų.

dydis — 200-350 mašinėle rašytų ei
lučių.

Slapyvardžiu pasirašyti ir maši
nėle parašyti rankraščiai (drauge pri
dedamas užklijuotas vokas, kuriame 
yra tikroji autoriaus pavardė ir adre
sas) siunčiami „Lietuvių Žodžio“ re
dakcijai (Detmold, Wittjestr. 14), ant 
voko pažymint „KONKURSUI“, iki 
š. m. gruodžio 31 dienos.

Premijuotos novelės bus išspaus
dintos „lietuvių Žodyje“ (už jas taip 
pat mokamas honoraras). Jury ko
misija bus sudaryta iš Baltų Centri
nės Tarybos, „Lietuvių Žodžio“ Re
dakcijos ir .Rašytojų Draugijos at
stovų. „Lietuvių Žodis“

Detmoldas, 1947. 10. 9.

L M. Ansamblis 
„Dainava“

q (Atkelta iš 2 pusi.) 
čių, lankiusių Hanau stovyklą. Apie 
„Dainavą“ liudija puikūs atsiliepi
mai ir svetimojoje spaudoje. „Daina
vos“ svečių knygoje glūdi šitokie 
įrašai:

„Tai puikus pasirodymas. Gen. K. 
S. Duff“.

„Tai stebuklingas vakaras — ir 
pulki Baltų kultūros reprezentacija. 
Lt. Col. W. A. Curten Jn“.

„Tokio puikaus koncerto aš dar ne
girdėjau. Mano didžiausias troški
mas, kad galėčiau dažniau tai girdėti 
ateity. Lt. Col. D. H. Frost, USFET 
95“.

„Tai geriausias choras, ką aš Eu
ropoj girdėjau. „Dainavos“ choras 
yra lanksčiai vokališkai paruoštas. 
Linkiu Jums pasisekimo. Benjamin 
K. Durant Bandleader, 427th Army 
Band“.

„Sveikinu su šauniu pasirodymu. 
Tegu daina Lietuvos mus veda | 
Laisvą Lietuvą. P. Zadeikis“.

Tai tik kelios ištraukos, bet jos 
daug pasako apie ansamblio pasiektą 
lygį.

Baigiantis UNRRAos egzistenci
jai, ansamblio darbo ir gyvenimo są
lygos pagerėja ir jau galima galvoti 
apie sudėtingesnį darbą. Stovyklos 
vadovo Dr. Gylio dėka ansamblis 
buvo atleistas nuo stovyklos viešųjų 
darbų, suteikiant kolektyvo nariams 
dirbančiųjų privilegijas bei paski
riant dirbantiesiems teikiamus prie
dus. _

Kolektyvas, gavęs tinkamas sąly
gas, persiorganizuoja ir ryžtasi savo 
dvimetes paminėti naujuoju žanru, 
duodamas dviejų dalių programą.
Jos pirmoji dalis statiška, bet 
atlįekama lietuvių ir pasaulinių 
klasikų kūriniai, operų fragmen
tai, palydimi simfoninio orkestro. 
Antroji dalis — jau dinaminė, t. y., 
duodama liet, liaudies dainų ir taut, 
šokių pynė „Kryžkelėjė", kurią pa
statė pakviestas pats pynės autorius 
rež. A. Škėma. Muzikinis apipavi
dalinimas muz. Br. Jonušo, taut, šo
kiai L. Valiukaitės, dekoracijos dali. 
K. Jezersko, instrumentinė dalis J. 
Adomaičio. Vokaliniam choro pa
ruošimui talkininkavo Vi. Admjia- 
vičlus ir du vokiečiai dainavimo pe
dagogai.

Ansamblį sumaniai administruoja 
Kęst. Miklaševičius. Jo pastangomis 
dabartinėse sunkiose sąlygose įtaiso
mi nauji taut, rūbai, dekoracijos, 
butaforija, scenos apšvietimas, orga
nizuojamos išvykos, atkakliai ginami 
ir tvarkomi ansamblio reikalai. -K-

Tremtini!) vargais 
amerikiečių spaudoje
Ketvirtas mėnuo belankanti lie

tuvių tremtinių stovyklas Vokietijoje 
ir besusipažįstanti su sunkia mūsų 
kaip tremtinių padėtimi p. E. Deve- 
nienė pasirodo besanti ne tik puiki 
visuomenininkė, bet ir gabi žurnali
stė. Išsamiais straipsniais ji infor
muoja apie lietuvių tremtinių gyve
nimą per amerikiečių lietuvių spau
dą Amerikos lietuvių visuomenę. 
Štai „Vienybės“ rugsėjo mėn. 19 ir 
26 d. d. ir „Amerikos Lietuvio“ 27 d. 
numeriuose skaitome jos nusiųstus iš 
Vokietijos ilgus straipsnius, kuriuose 
ryškiai pavaizduoja esamas sunkias 
išvietintųjų lietuvių gyvenimo sąly
gas. Viename tų straipsnių rašo apie 
Prancūzijoje gyvenančius lietuvius ir 
apie skautus, stovyklavusius pasauli
nėje jambore prie Paryžiaus, kitame 
— apie Švedijoje gyvenančius lietu
vius, o trečiuoju straipsniu nušviečia 
nepavydėtinas stovyklose gyvenančių 
lietuvių Vokietijoje gyvenimo sąly
gas. Siame straipsnyje rašo, jog ji 
pati patyrusi, kaip vokiečiai neap
kenčia T)P ir savo nesvetingų elgesiu 
dar labiau sunkina trtmnm.ų padėtį.
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IM7. X. 23. Mūsų Kelias

Esperantininkai posėdžiauja
LIETUVIŲ TREMTINIŲ ESPERANTININKŲ SUVAŽIAVIMAS IR 60 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS 

SCHW. GMUENDO STOVYKLOJE

Kai pasaulio dalį pasišovė valdyti 
jungtinių tautų organizacija, visų 
kraštų esperantininkai jau prieš 60 
metų konkrečiai dirba šiai idėjai. 
Šios sukakties proga ir lietuviai 
tremtiniai esperantininkai spalių 11 
Ir 12 dienomis suvažiavo Schw. 
Gmuendo stovykloje.

Suvažiavimas iš pranešimų kon- 
itatavęs, kad Esperanto sąjūdis po šio 
karo, nepaisant totalitarinių perse
kiojimų, ne tik neatslūgo, bet dar 
smarkiau plinta, nutarė ir įsteigė lie
tuvių tremtinių esperantininkų są
jungą, kurios uždavinys įsilieti į pa
saulinę esperantininkų bendruomenę.

Be techninių klausimų ir apsi- 
tvarkymų, suvažiavime nutarta:

Pasveikinti Prancūzijoš, Anglijos 
ir Amerikos esperantininkų sąjungas.

Išsiuntinėti pasaulinei Esp. spau
dai atsišaukimą dėl tremtinių būklės.

Kreiptis į Amerikos Esperanto or
ganizacijas ir klubus, kad organizuo
tai siūlytų JAV kongresui priimti 
Btrattono įstatymą.

Kreiptis į užjūrio esperantininkų 
organizacijas, kad jos informuotų 
apie tų kraštų darbo ir įkeliavimo 
sąlygas.

Organizuoti Esperanto kalbos kur
sus lietuvių stovyklose, parūpinant 
vadovėlių ir lektūros.

Organizuoti susirašinėjimą su vi
sais pasaulio esperantininkais.

Įstoti į pasaulinę Esperanto Są
jungą.

Susirišti su kitataučiais tremti
niais, įsteigiant bendrą sąjungą.

Į Liet. Tremtinių Esperantininkų 
sąjungos valdybą išrinkti: A. Klimas- 
Kelmutis, Pulgis Andriušis ir Enskai
tis.

60 METŲ SUKAKLT8
Viena didžiausių lietuvių stovyklų 

saulėto spalių sekmadienio popietę 
gausiai rinkosi į neįprastas iškilmes 
vietos salėje. Krito į akį scenoje di
delė Esperanto vėliava su žaliąja- vil
ties žvaigžde ir laurų šakele per su
kaktuvinę skaitlinę 60. O prezidiumo 
Stalą puošė lietuviškos ir Esperanto 
vė ' (vėlės.

Suvažiavimo iniciatoriai pakvietė 
į garbės prezidiumą prof. Dr. Grinių, 
LTB apylinkės pirmininką teisėją Jo
cį, IRO administracijos vicedirekto
rių' Kliorį, prof. Vasiliauską.

Garbės prezidiumo vardu prof. dr. 
J. Grinius pasveikino suvažiavimą ir

iškilmių dalyvius, pastebėdamas, kad 
Esperanto sąjūdis Lietuvoje, patrau
kęs nemaža mūsų įžymenybių, davė 
mūsų kraštui teigiamą rezultatų, 
ypač Lietuvos vardą keliant visame 
pasaulyje leidiniais, spauda ir asme
niniais ryšiąis. Taip pat šio sąjūdžio 
atnaujinimas tremtyje yra neabejoti
nai naudingas susiduriant su kitatau
čiais.

Ilgametis esperantininkas P. An
driušis savo pranešime nuvaizdavo 
vieningos pasaulinės kalbos idėjos 
raidą, pradedant painiausiais bei fan
tastiškiausiais projektais ir baigiant 
Dr. Zamenhofo projektu, kuris gę- 
niališkai išsprendė klausimą, prieš 
60 metų paskelbęs Esperanto grama
tiką ir žodyną. Per šešis dešimtme
čius gyvoje praktikos ugnyje buvo 
Išbandytas kalbos lankstumas ir kū
rybiškumas.

Paskutinis Lietuvos Esperanto Są
jungos sekretorius Enskaitis pranešė 
apie paskutinį sąjūdžio dešimtmetį, 
kol į Lietuvą įsbrovė okupantai pas
merkė visus esperantininkus ir juos 
priskyrė išvežamųjų sąrašan.

Po pranešimų ir trumpos pertrau
kos dėmesio centre — A. Kačanausko 
vadovaujamas gyvybingas ir lakus 
Sietyno choras su lietuviškų ir espe- 
rantinių dainų programa. Įdomu bu
vo išgirsti, kad Esperanto kalba dai
noje skamba muzikaliai ir nesunkiai 
ištariama. Per kelias repeticijas Sie- 
tyniečiai jau dainavo šios kalbos 
tekstus kaip seni esperantininkai, 
ypač klausytojams patiko suesperan- 
tinta mūsų dainelė „pamplėjau va
kar“. Dėl gero atlikimo ir malonaus 
skambesio salė agresingai reikalavo 
pakartoti šią dainą.

Vyrų kvartetas taip pat „neišsi
laikė“ ir savo svajingos programos 
pabaigoje sudainavo ilgesio kupiną 
havajų meliodiją esperantiškai.

Dvi Schw. Gmuendo lietuvių gim
nazijos jaunosios mokinės smalsiai 
nuteikė publiką, padeklamuodamos
J. Baltrušaičio perlą „Ramunėlė“ ir
K. Donelaičio „Pavasarį“ gražiai iš
verstą į E. kalbą.

Koncertas ir sukakties akademija 
baigta Esperanto ir Lietuvos him
nais. P. B-as

Europos plaukymo pirmenybės Monte Carlo
(Pradžia praėjusiame Nr.)

Dideles staigmenas pateikė van
densvydžio varžybos. Po to, kai ilga
metis Europos meisteris Vengrija, ne
tikėtai jau pačioje pradžioje tapo iš- 
diminuota, meisterio klausimas pasi
liko visai atviras, tatai rodo ir pa
sekmės: Italija - Prancūzija 4:4, Ita
lija - Švedija 3:2, tik finale Italai jau 
tvirčiau nugalėjo Belgiją 4:1.

Vyrų šuoliuose Europos meisterio 
vardo laimėjo senosios kartos atsto
vas prancūzas Heinkele su 126, 71 
taškų. Šuoliuose nuo bokšto pirmą 
vietą užėmė Christiansen (Danija) su 
105,55 t. Moterų šuoliuose Europos 
meistere tapo prancūzė Moreau su 
100,43 t. Šešiolikametė prancūzė Ni
cole Pelissard laimėjo šuolius nuo 
bokšto su 60,03 t.

Tuo būdu bendroje klasifikacijoje 
1947 m. Europos meisteriu tapo Ven
grija su 79 taškais. Seka 2) Prancū
zija 74 t., 3) Švedija 73 t.

Moterų varžybose laimėjo Danija 
su 74 t. Toliau: 2) Prancūzija 84 t., 
3) Anglija 31 t.

Dabar ir vėl grįžtame prie Alex 
Jany. Mat, jo bičiuliai, matydami jo 
puikią formą, įkalbinėjo jį dar kartą

išbandyti Alan Fordo rekordo tvir
tumą. Reikalas čia yra toks, kad nuo 
to laiko, kai Jonny Weissmueler ėmė 
vaidinti Tarzaną ir tapo profesiona
lu, USA užgrobė 100 m laisvu stiliu
mi rekordo monopolį ir tvirtai laiko 
jį jau pusantro dešimtmečio, Yra tad 
principo dalykas grąžinti Europai 
šios standartinės distancijos rekordą; 
o kas galėtų tai įvykdyti, jei ne jau
nasis Alex? Ir štai sekančią dieną 
po Europos pirmenybių Jany paban
dė ir... 55,8 skamba naujasis pasau
lio rekordas! Tiesa, jis tik 0,1 sek. 
geresnis už senąjį, bet Alan Ford sa
vo rekordą buvo pasiekęs 25 m ilgio 
baseine ir darė dviem sukiniais dau
giau už Jany. O sukiniais laimina 
laikas!

Tuo būdu Alex Jany plaukė Mon
te Carlo 3-jose distancijose (100, 200 
ir 400 m crawl) ir kiekvienoje jo 
laikas buvo naujas pasaulio rekor
das! To tikrai nesitikėjo, kaip jau
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Taip atrodė buv. šarūnlečiai, kurie dabar, kartu su buv. Kemptcno G8H 
vyrais, sudaro Kempteno „Margio“ klubą

pradžioje minėjau, ir didžiausieji jo 
gerbėjai. Ir jei Jany šiose pirmeny
bėse buvo Prancūzijos viltis, tai 1948 
m. Londone jis bus Europos viltis, 
nes jis vienintelis, kuris gali lenkty
niauti trumpose distancijose su ame
rikiečiais. Lenktyniauti ir pralenkti!

Sėkmingosios 1947 m. Europos 
plaukymo pirmenybės pasibaigt 
Monaco kunigaikštija tikriausiai sėk
mingai suvedė jų balansą. Įdomu 
tik, kaip suvedė savo balansus pa
skiri pirmenybių dalyviai su Montc 
Carlo Kasino? P. T.

Padėka
Mylimai Mokytojai p. Danutei 

NASVYTYTEI, mano 1947 m. 
spalių 21 d. koncerto Dillingenc pro
ga, dėkoju už motiniškai rūpestingą 
auklėjimą šokio mene ir už nuošir
džią globą šio koncerto metu. Kon
certą rengusiam LTB Dillingcno Apy
linkės Komitetui, ypač jo kultūros 
vadovui p. J. Valiukoniui — pagar
bus ačiū!

Aldona Valeišaitč

Tarptautinis šachmatų turnyras Hanau

Pranė Spingienė
Ji dabar 36 metų, buvusi valdi

ninkė, gimusi Amerikoje. 1940 m 
Ištekėjo už Endriaus Spingio, nese
niai grįžusio iš vokiečių kalėjimo, 
kur buvo nuteistas 8 m. s. d. k. už 
tariamą šnipinėjimą lietuvių naudai. 
Išbuvęs ketveris metus kalėjime, 

■ buvo iškeistas ir vėl tarnavo muiti
nėje. Užplūdus bolševikams, Spin- 
gys su šeima — žmona ir metų duk
rele — nutarė bėgti atgal į savo 
gimtinę, Klaipėdos kraštą. Ten jį 
jau pasitiko gaštapas ir tuoj nuvedė 
į kalėjimą ir paskiau į Buchenwaldo 
KZ. Žmona su dukrele buvo ištrem
tos į Vokietijos gilumą, kur turėjo 
prisistatyti geštapui. Ten jai buvo 
atimta dukrelė ir atiduota į prie
glaudą be teisės motinai savo duk
relę pamatyti. Ją pačią baisiai su
mušė, be sąmonės gulinčią apliejo 
vandeniu ir taip sumuštą, sukruvintą 
išmetė į gatvę. Ją paskyrė dirbti 
fabrike paties juodžiausio ir sun
kiausio darbo. Kiekvieną dieną per 
pietų pertrauką ji, be to turėdavo 
eiti į geštapą registruotis. Ten kiek
vieną kartų teko klausytis geštapi- 
ninkų keiksmų, būti mušamai ir 
spardomai.

Taip teko praleisti kelis metus, 
kol pagaliau amerikiečiai sumušė 
nacius ir išlaisvino pavergtuosius. 
Jos pirmas veiksmas buvo gelbėti 
dukrelę. Nors eilę metų jos nema
čiusi, vis dėlto atpažino savo kū-

Reikia pažymėti, kad ne maža 
lietuvių moterų ėjo panašiais keliais, 
tikrais kryžiaus keliais, ypač tos, 
kurių vyrai buvo vokiečių kalinami 
arba net atsidūrė KZ. Jos visą lai
ką buvo geštapo priežiūroje, nuolat 
tardomos. Ką toks tardymas reiškia, 
supras geriausiai tie, kurie patys ėjo 
tokiu keliu. Ne gana to. Jas prigra
sino nugabenti ten, kur buvo jų vy
rai, neteikė jokios pašalpos, o pra
šant versdavo persiskirti, atiduoti 
vaikus ir pan. Vaikams nebuvo leista 
lankyti aukštesniųjų mokylų, neduota 
vokiečiams teikiamų priedų ir da
ryta visa, kas Joms galėjo gyvenimą 
pasunkinti. Dauguma buvusių drau
gų „nebepažino“ tų nelaimingųjų ir 
net giminės jų išsižadėdavo. Bet vis 
dėlto atsirado žmonių ir vokiečių 
tarpe, kurie tuos nelaiminguosius 
guodė ir rėmė. Dėka tų kilnių žmo
nių paramos jos tik pajėgė pernešti 
tas nežmoniškas kančias.

Šiandien yra nemaža tokių, kurie 
apie tai nenori prisiminti ir tų aukų 
visiškai nevertina. Tiesa, mes visi 
gyvename sunkius laikus ir patyrė
me įvairių sunkumų. Bet dėlto tas 
aukas turime vertinti aukščiau, ne
gu mes tai darome. Jei savo tautos 
pasišventėlių nevertinsime ir jų ne
gerbsime, nebegerbsime savęs Ir 
savo įsitikinimų. Tokia tauta atsi
durtų pavojuje išnykti, o to mes no
rime išvengti. J. Grigolaltls

Latvių YMCA Hanau skyrius su
ruošė š. m. rugsėjo 27 — spalių 10 d. 
didžiulį tarptautinį šachmatų turny
rą. Rengėjams pasisekė sutraukti į 
šį turnyrą puikias pajėgas, kaip tai 
didmeisterį Bogoliubovą, austrų mei
sterį Honlingerį, kitą rusų įžymybę 
— meisterį Seleznevą, žinomus vo
kiečių meisterius Troegerį (Augsburg) 
ir Rautenbergą (Essen), be to, visą 
Vokietijos pabaltiečių šachmatininkų 
elitą. Hanau lietuvių sporto klubui 
„Perkūnas“ energingai remiant, buvo 
sudaryta galimybė ir mūsų meiste
riams (Škėma, Arlauskas, Tautvai
šas) dalyvauti šitame turnyre.

PRASIDĖJO ŽENEVOJE PASITA
RIMAS DP REIKALU

Spaliu 21 d. prasidėjo Ženevoje PC 
IRO posėdis, kuriam pirmininkauja 
p. M. Henri Ponsot

Posėdyje bus svarstoma rezoliu
cija, kuri buvo priimta 4946 m. gruo
džio 16 d. JTautų pilnaties posėdyje. 
Joje buvo iš JTautų narių reikalau
jama, kad jie palankiai traktuotų ne- 
repatrijuotinų tremtinių priėmimą į 
savo kraštus.
• Alžyre gen. de Gaulle savo rin
kiminėj kalboj prisipažino karui bai
giantis su sovietais pasirašęs sutartį 
dėl to, kad tikėjęs, jog sovietai dirbs 
passulio taikai. Bet jie pasirodė dir
bą savo imperializmui išplėsti (tarp 
Jų pavergtųjų de Gaulle suminėjo ir 
Baltijos valstybes) ir grasiną Pran
cūzijos saugumui bei visuotinei tai
kai. Prancūzų komunistai ištikima! 
tarnaują savo rusiškųjų ponų impe
rializmui ir norį atskirti S. Afriką 
nuo Prancūzijos. -E-

Turnyras davė nepaprastai įtemp
tą kovą, nes gausi pirmaujančiųjų 
grupė visą laiką sudarė tokią kom
paktišką masę, kad nugalėtojai pa
aiškėjo tik pačiuose paskutiniuose 
ratuose. Štai Endzelinis 14-tame ra
te įveikdamas, nors ir nelabai užtar
nautai, Žemgalį užsitikrina sau pir
mąją vietą. Žemgalis paskutiniame 
rate šiaip taip išspaudžia pergalę 
prieš Seleznevą ir iškopia į antrą vie
tą. Toji aplinkybė, kad Bogoliubo- 
vas nustojo net 5*/s taško ir tai su 
nemaža doze laimės (prieš Arlauską 
ir Tautvaišą jis buvo patekęs į visai 
praloštas padėtis) geriausiai atestuo
ja aukštą turnyro dalyvių pajėgumo 
lygmenį.

Arlauskas ir Škėma po pradminių 
nesėkmių ėmė lošti perdaug azartiš
kai, nuo ko labai nukentėjo bendroji 
pasekmė. Tautvaišas visą laiką buvo 
vedančiųjų tarpe su geromis galimy
bėmis į vieną pačių pirmųjų vietų. 
Tik pačiame gale jis kiek atleido. 
Ypač nesėkmingos buvo lygiosios 
paskutiniame rate su silpnoku estu 
Heinla (ši partija truko 12‘/» valan
dų!) tuo metu, kai trečios vietos da
linimas su Bogoliubovu ir Hoenlin- 
geriu atrodė jam jau garantuotas.

Galutinės pasekmės: I v. Endze- 
lins su 11 t. (iš 15 galimų), II v. Žem
galis 10 t., III-IV v. Bogoliubov ir 
Hoenllnger po 9‘/», V-VI v. Tautvai
šas ir Ozols po 9 t., VII v. Rautenberg 
8Vi, VIIT-IX v. Seleznev ir Troeger 
po 8, X v. Dreibergs 7, XI-XII v. Ar
lauskas ir Žirnis po 6'/t, XHI-XIV 
v. Škėma ir Drescher po 6, XV v. 
Jurševskls 4'/i, XVI v, Heinla 1 t.

Pabaigai buvo surengtas didelis 
žaibo turnyras su labai stipria sudė
timi, kuriame puikiai užsirekomen
davo mūsiškis Arlauskas. Pasekmės: 
1. Troeger su 16 t. (iš 21 galimo), 
2-3-4 v. Arlauskas, Hoenlinger ir

Endzelins po 14*/*, 5. Tešner 14, 8. 
Niephaus 13*/«, 7-8 v. Repečka (!) ir 
Fruehart po 12, 9 v. Dreibergs 11‘/t, 
10-11-12 v. Jurševskis, Zemitis ir 
Strazdinš po 11, 13 v. Škėma lO’/s, 
toliau sekė dar 9 vokiečių bei latvių 
šachmatininkai.

Atsisveikinimo proga Arlauskas 
su Tautvaišu sulošė alternatyvinį si
multaną prieš vietinius lietuvių šach
matininkus. Po 2‘/s valandos lošimo 
užfiskuota pasekmė: -t- 26, =2, — 2.

P. T.

BOKSININKŲ DĖMESIUI
Kasselio Sporto klubas „Lituani- . 

ca“ š. m. lapkričio 7, 8 ir 9 d. d. Kas- 
selyje, Mattenbergo stovykloje, ren
gia tremtyje esantiems lietuviams vi
sų svorių boksininkams bokso tur
nyrą.

Turnyras ruošiamas patiems sti
priausiems, kad vėliau būtų galima 
sudaryti reprezentacinį vienetą.

Turnyro nugalėtojams bus įteikia
mi atitinkami diplomai.

Kartu kviečiami atsiliepti bokso 
žinovai — teisėjai. Jeigu tokių at
sirastų, tuojau rašyti „Lituanica“ val
dybai.

Visi dalyviai maistu bei nakvyne 
bus aprūpinti, taip pat kelionės iš
laidos bus apmokėtos.

Jeigu atsirastų neaiškumų, rašyti 
šiuo adresu: Sporto Klubas „Litua
nica“, (16) Kassel-Oberzwehren, Lag. 
Mattenberg.

Sporto Klubo „Lituanica" 
Valdyba

Jau išėjo iš spaudos musų 
Rašytojo-Poeto JURGIO žemEs

Didžio-
BAI<- 
PAKO-

jo ----------
TRUŠAICIO
POS". Užsakymus siųsti leidėjui J. 
Kapočiui, Stuttgart, Bad Cannstatt, 
Ringelgūrtenstr. 109/35.

'diki, prievarta Išsiveržė su ja iš 
prieglaudos ir pasileido ameri
kiečių fronto link. Baisiame lietuje 
abi išbadėjusios pavargo, sušalo ir 
pakelyje susėdusios lauke mirties, 
nes tarp frontų nejudėjo nei vienas 
žmogus. Pagaliau jas surado ameri
kiečių karių automobilis. Jai pavyko 
prisišaukti amerikiečius, papasakoti 
savo bėdą. Jie nugabeno tadą vokie
čių burmistrui ir pavedė jas jo glo
bai, pagal išgalę patys apdovanoję.

Po ilgų savaičių grįžo ir vyras iš 
KZ. Nors ligotas, suvargęs, bet vis 
dėlto gyvas. Kokia laimė, kada visa 
šeima vėl buvo kartui

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 atsiskaito 
■ž kiekviena numerį, pasilikdami sau 10'/t nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata (mokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayerische Hypotheken- mid Wechsel-Bank, Filiale Dillingen/Donau (13b). Kaina 1,50 RM.

MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadieni
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. P e n 1 k a s 
Redaktorius Al. Laikūnas.
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Adress: Dillingen/Donau, Kapuzinerstr. 16.
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PAREIŠKĖ

LIETUVIŲ SA VAITRaSTIS

KARIŲ GRĄŽINIMAS VYKSTA SLAPTAISOVIETŲ

ba-

ka-

niaus atvadavimu. Jam Vilnius buvo 
tiek brangus, kad jame pasiliko ir 
bolševikams užėjus, nepaisydama^ 
sau jokių pavojų.

Švedija siūlanti bazes JAV
— RAŠO SOVIETŲ LAIKRAŠTIS IZVESTIA

ateitį - jaunimą
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

pUsL Nr. 44 (104)

MUSU, KELIAS
BALFas ragina gelbėti lietuvių tautos

Rugsėjo mėn pabaigoje išėjusiuo
se Amerikos lietuvių laikraščiuose 
skaitome BALFo atsišaukimą į ame
rikiečių lietuvių visuomenę, raginan
tį gelbėti lietuvių tautos ateitį — jau
nimą, vargstantį sunkias tremties 
dienas Vokietijoje ir Austrijoje. 
„Skurdas ir vargas tremtyje dau
giausia paliečia jaunimą, ypač 
vaikučius, kurių jaunam, augančiam 

. kūnui reikia' ir geresnio maisto, ir 
šiltesnio rūbo ir erdvesnio buto. 
Nors visko baisiai trūksta, lie
tuvių tremtinių jaunimas neleidžia 
laiko dykai. Jų tėvai ir auklėtojai 
yra (steigę visą eilę mokyklų, kurios 
yra pilnos lietuvių jaunimo, siekian
čio mokslo“, — rašo BALFas savo 
atsišaukime. Davęs trumpą lietuvių 
švietimo įstaigų Vokietijoje statisti
ką, pailiustruodamas mokinių skai
čiais įvairiose mokyklose, nušvietęs 
sunkią mokyklų padėtį, BALFas iš 
širdies prašo Amerikos lietuvių vi
suomenę spalių mėnesį paskirti Lie
tuvių Tremtinių Jaunimo paramos 
mėnesiu. „Spalių mėnesį kreipkimės 
į visus šaltinius, kuriuos tik galime 
pasiekti, prašydami aukos lietuvių 
tautos ateičiai išgelbėti. Turime vis
ką padaryti, kad išgelbėtume lietu
vių tremtinių jaunuomenę nuo džio
vos, nuo mažakraujystės, rachito ir 
kitų baisių ligų. Sudarykime jiems 
sąlygas išlikti gyvais ir sveikais!“ 
— baigia BALFas savo asišaukimą. 
Šį atsišaukimą pasirašo BALF pirmi
ninkas kun. dr. J. B. Končius, vice
pirmininkas Nadas Rastenis, vice- 
pirm. kun. N. Pakalnis, vice-pirm. 
V. J. Količienė, vice-pirm. Antanas 
Olis, sekretorius Nora M. Gugienė, 
iždininkė Petr. Jurgeliutė ir fin. se
kretorius Ant. Žilinskas.

BALF SKYRIUS DETROITE LIE
TUVIAMS TREMTINIAMS PAREM
TI RINKLIAVĄ VYKDĖ SPALIŲ 

10 DIENĄ
Kaip Marija Sims „Vienybėje“ ra

šo, Detroito BALFo Skyrius gavo lei
dimą spalių 10 d. daryti vieša rinklia
vą Detroito miesto gatvėse lietuvių 
tremtinių naudai. Rugsėjo mėn. 12 
d. įvykusiame skyriaus susirinkime 
aptarta būdai, nustatyta planai, kaip 
sėkmingiausiai tą rinklavą įvykdyti. 
Šalia Valdybos išrinkta du lietuviai, 
buvę tremtiniai inž. Jonas D u n č i a 
ir agr. Tomas Dambrauskas, tai 
rinkliavai vadovauti. Šie vyrai įga
lioti tartis su {variomis draugijomis, 
organizuojant visą rinkliavos apara
tą. Kaip rugsėjo 26 d. Vienybėje" 
rašoma, aukos jau pradėjusios plauk
ti. štai Detroito lietuvių radijo klu
bas paaukojo 50 dol. ir pasižadėjo 
per visą rinkliavos vajų kas savaitę 
garsinti BALFo reikalus. Taip pat 
50 dol. paaukojo ir naujai susiorga
nizavusi Buv. Tremtinių Draugija, 
kuriai vadovauja, be kitų, ir aukščiau 
minėti asmens J. Dunčia ir T. Dam
brauskas. Laiškais pasiekusios žinios 
kalba, jog spalių 10 dienos rinkliava 
lietuvių tremtinių naudai praėjo ga
na sėkmingai.

Romas rinkimuose komunistai pralaimėjo
KATALIKAI IŠEINA NUGALĖTOJAIS

Reikia konstatuoti kaip teigiamą 
faktą, kad katalikų centras — Roma 
netapo bolševikų lizdu. Krikščionys 
demokratai surinko 32,8 % balsų, ar
ba 27 vietas. Tuo tarnu komunistinis 
blokas, sudarytas iš pačių kairiųjų 
partijų, taip pat tegavo 27 vietas, nors 
balsų buvo surinkęs 33,4% (anksčiau 
šis komunistinis junginys sudarė 
38 %).

Po šių rinkimų Romos miesto ta
ryboj iš 80 vietų kairysis blokas te
turės tik 27 vietas, krikščionys de
mokratai — 27, „paprastasis žmogus" 
(dešinis) — 8, respublikonai — 5 ir 
visi kiti — 13.

Jei JAV šiuo sunkiu metu parems 
ekonomiškai, dešinysis sparnas susti
prės ir, gal būt, pasiseks išvengti ko
munistų grėsmės. Pažįstant tačiau 
jų dlseiplinę ir priemones galima įsi-

LIETUVIS TREMTINYS LANKĖSI 
AMERIKOJE

„Vienybė“ praneša, jog rugsėjo 22 
d. pas juos kartų su savo giminėmis 
buvo atsilankęs Vladas Žibąs, vienas 
iš lietuvių tremtinių Vokietijoje, gy
venąs Buxtehudėje, anglų zonoje. Jis 
esąs IRO tarnautojas ir į New Yorką 
užsukęs grįždamas iš Brazilijos, kur 
palydėjo DP transportą iš Vokietijos. 
Vladas Žibąs susitiko su savo gimi
nėmis, aplankė New Yorko įdomybes 
ir rugsėjo 23 d. vėl išplaukė į Europą.

AMERIKĄ PASIEKĖ VĖL 30 LIE
TUVIŲ TREMTINIŲ

Kaip rugsėjo 27 d. „Amerikos Lie
tuvis“ praneša, rugsėjo 21 d. laivu 
ERNIE PYLE atvyko iš Vokietijos 30 
lietuvių tremtinių, kurių tarpe 14 
JAV piliečių ir 16 su imigracijos vi
zomis. Atvykusiuosius sutiko Gen. 
Konsulas J. Budrys, Jonas ir Ona 
Valaičiai, Gen. Rons. Attache A. Si
mutis ir būrys giminių bei draugų. 
Naujai atvykusieji yra šie: Juozas 
Andriušis, Petronėlė Adamavičienė 
su sūnum Jonu. Alfonsas Butkus, Ro
zalija B'asienė,* Elena Bernotaitė, 
Malvina Didienė, Bronislava Gustai- 
tienė su dukromis Jūrate, Rasa ir 
Elena, Domicėlė Jurenienė su dukre
le Marija, Antanas ir Anelė Kašubos 
su'dukra Rimvydą, Julijana Kezenie- 
nė, Elena Keblienė su sūnumi Algiu, 
Janina Paškevičiūtė, Vaclovas Pavi
lionis, Sasnauskienė su sūnum Al
girdu ir dukra Danute, Ona Ūman- 
tienė, Marija ir Jadvyga Urbanavi
čiūtės, Jonas ZebertaviČius, Algirdas

Masinis rusų karių dezertyravimas
Edwin Hartrich praneša iš Hei

delbergo, kad atšaukiama Sovietų ar
mijos ankstyvesnė politika dėl kari
nių vyr. būstinių panaikinimo oku
pacinėse srityse ir kariuomenės grą
žinimo į Sovietų Sąjungą, nes prasi
dėjęs masinis dezertyravimas, doku
mentinių medžiagų vogimas. Visa tai 
esą patirta iš rusų, atbėgusių į ame
rikiečių zoną, čia juos apklausinėjus.

Po tokių įvykių feldmaršalas Bul
ganinas, -Sovietų kariuomenės mlnl- 
steris, neseniai išleido „slaptą“ po
tvarkį dėl karių grąžinimo procedū
ros. Pagal naujas instrukcijas, apie 
grąžinimą į Rusiją kariniam vienetui 
tegalima pranešti ne anksčiau tik 
kaip per 24 vai. Vyr. karinių būsti
nių paleidimą ir karių grąžinimą da
bar vykdys specialūs MVD policijos 
vienetai. Jie taip pat saugos doku
mentinę medžiagą, praneša tie patys 
šaltiniai.

Iki 1946 metų pabaigos pagal įvai
rius šaltinius Sovietų zonoje pabėgu
sių karių priskaitoma iki 60.000. To
dėl prasidėjusios specialios medžio
klės. Net SĖD (vokiečių vienybės 
partija) padedanti rusų karių gau
dymą.

vaizduoti, jog Italijai atsikelti iš 
ro griuvėsių bus dar nelengva.

AUSTRIJOJE ŠEIMININKAUJA
RUSAI "

Sovietų vyriausioji vadovybė Au
strijoje nušalino keturis aukštus pa
reigūnus ir jų vietoje įsodino komu
nistus. Austrijos pareigūnams už
klausus rusų paaiškinimų, Sovietų 
pareigūnas atsakė: „Jūs esate fašistai 
ir jūs nevykdote Sovietų potvarkių“. 
Komunistų vadai paprašę atvirai So
vietų pagalbos jų programai (vyk
dyti. \ -

Vienas aukštas vyriausybės parei
gūnas pareiškęs, kad jie boikotuos 
tuos potvarkius, nepripažins Sovietų 
paskirtų pareigūnų ir reikalaus, kad 
Sąjungininkų Kontrolės Taryba pa
naikintų š( flagrantišką pažeidimą.

Zinkevičius ir Franciska Žostautienė. 
Atvykusieji išsiskirstė pas gimines ir 
pažįstamus.

LIETUVIŠKAS iliustruotas 
KULTŪROS ŽURNALAS 

AMERIKOJE
Amerikos lietuvių laikraštis „Gar

sas“ praneša apie išleidžiamą naują 
iliustruotą lietuvių kultūros žurnalą, 
kuris vadinsis „Naujoji Aušra“. Ja
me bendradarbiaus visa eilė įžymių 
foto reporterių. Žurnalas talpins gra
žiųjų tėvynės vietovių, naujai nuties
tų kelių, moderniųjų pastatų, mo
kyklų, sodybų, ekonominę pažangą 
vaizduojančius vaizdus, jis vaizduos 
sunkią lietuvių tremtinių padėtį, jų 
organizacinį gyvenimą, BALFo tei
kiamą paramą tremtiniams ir t. t. 
„Naująją Aušrą“ išleidžia Kultūros 
Institutas, o redakciją sudaro prof, 
dr. K. Pakštas, kun. dr. J. Prunskis, 
rašytojas Antanas Vaičiulaitis ir Eug. 
Tautginas. Bendradarbiais kviečiami 
visi lietuviai kultūrininkai, gyveną 
Amerikoje ir kituose pasaulio kraš
tuose.
VINCAS UŽDAVINYS IŠTREMTAS 

I SIBIRĄ
„Vienybė“ rašo, jog gavę tikrų ži

nių, kad žinomas laikraštininkas ir 
rašytojas Vincas Uždavinys, antrą 
kartą užplūdus Lietuvą bolševikams, 
gyvenęs Vilniuje ir tenai pasilikęs, 
1945 m. spalių mėn. buvo išvežtas į 
Sibirą, Varkutos apylinkę, kur vie
noje kasykloje dabar kasa anglis. V. 
Uždavinys buvo vienas iš tų veiklių
jų visuomeninkų, kurie rūpinosi Vil-

Sovietų įstaigos Torgau mieste yra 
išleidusios patvarkĮ, pagal kurį kiek
vienam vokiečiui grasinama mirties 
bausmė už rusų kario Slėpimą, pasa
koja tie patys šaltiniai.

Kitas rusų dezertyras pasakoja, 
kad pavasarį yra matęs 3.500 sovietų 
armijos kalinių 185 stovykloje prie 
Jasniki, Rusijoje.

,Šie kaliniai kaltinami riaušių kė
limu, kada buvę įsakyta vykti jiems

AP iš Maskvos praneša, kad „Iz- 
vestijos" komentatorius pareiškęs, jog 
Švedijos gynybos užsienių reikalų 
departamento Informacijos biuro še
fas majoras Elma^ rašydamas kari
niame žurnale, siūlo Skandinavijos

F. D. Rooseveltas abejojęs Rusijos nuoširdumu
ATIDENGIAMA ROOSEVELTO POLITIKA

Buvęs JAV užsienių reikalų mi- 
nisteris James Byrnes ir anuo metu 
Prezidento Roose velto patarėjas, da
lyvavęs trijų didžiųjų konferencijose, 
pradėjo spausdinti savo memuarus, 
kurie bus atspausdinti atskira knyga, 
o dabar ištraukos spausdinamos New 
York Herald Tribune. Savo memua
ruose, pavadintuose „Atvirai kal
bant“, kaip rašo Daily Mail, Prezi
dentas Rooseveltas vieną valandą 
prieš savo mirtį buvo pasiuntęs pra
nešimą p. Winston Churchilliui rusų 
klausimu. Šiame pranešime prez. 
Rooseveltas išreiškęs abejones dėl 
pokarinio bendradarbiavimo su So
vietų Sąjunga.

Buvęs JAV užsienių reikalų mi
nisters p. Byrnes pareiškė, kad pre
zidentas Rooseveltas pradėjęs abejoti 
Rusijos palitika po Jaltos konferenci
jos ir ypač po to, kai Višinskis 1945 
m. sudaręs marionetinę Rumunijos 
vyriausybę, pasiųsdamas karaliui 
Mykolui ultimatumą, kuriame kara
lius kaltinamas grėsme Sovietų pa
jėgoms. •

P. Churchillis, sako p. Byrnes, pa
prašęs nurodymų dėl jo parlamente

Jėgos panaudojimas gali būti naudingas
POPIEŽIUS

Neseniai Popiežius Pijus XII at
skirose audijencijose padarė nepa
prastai svarbius pareiškimus JAV 
kongreso atstovams ir Amerikos le
gionieriams. Jis pareiškė, kad tiktai 
jėga gali būti kai kurie priešai apval
dyti, nors vėliau įspėjo, jog žmogaus 
teisės galėtų būti ir prarastos „kru
vinoje kovoje“. •

Trumpoje anglų kalba pasakytoje 
kalboje Popiežius pažymėjo, kad jė
ga esanti didelis turtas, jeigu jis pa
naudojamas geriems ir vertingiems 
tikslams, tačiau, nurodė, jėga galinti 
nuvesti į blogį, kuris nebūtų nau
dingas nei sau nei tam kraštui, kuris 
tą jėgą sukūrė.

Trečioje Popiežiaus kalboje, pa
sakytoje amerikiečių kongreso atsto
vams, dabartinė padėtis buvo paly
ginta su 1571 m. spalių 7 d., kada 
krikščioniškąją civilizaciją atstovau
jančios jėgos susijungė Lepanto mū
šyje nugalėti kolosui, kuris grėsė iš 
Rytų.

Šis Popiežiaus tvirtinimas kaip 
tik sutapo su Ita’ijos spaudoje pa
skelbtu Vatikano ir JAValstybių

„DIRVOS“ REDAKTORIUS 
K. S. KARPIUS ŠVENČIA 30 METU 

DARBO JUBILIEJŲ
Juozas Tysliava „Vienybėje“ rašo, 

jog spalių 19 d. Clevelande vietos lie
tuviai ruošia „Dirvos“ redaktoriaus 
K. S. Karpiaus 30 metų nenutrūksta
mo darbo paminėjimą ir ta proga 
įvyksta koncertas. Vadinas, tą dieną 
sueina lygiai 30 metų, kai K. S. Kar
pius redaguoja ir leidžia „Dirvos“ sa
vaitraštį. Žinant nelengvas Ameri
kos lietuvių spaudos sąlygas, vieno 
asmens ištesėjimas tokį ilgą laikotar
pį prie pastovaus laikraštinio darbo 
yra reikšmingas ir atžymėjimo vertas 
dalykas. „Dirvos“ laimei, ją K. S. 
Karpius pradėjo redaguoti pačioje 
savo jaunystėje. Stp. Verpenis 

į Sibirą darbams. Jie nenešioję jokių 
laipsnių ar ženklų ir traktuojami blo
giau negu vokiečių belaisviai.

Pagal naujus Sovietų okupacinius 
potvarkius, visi rusų kariai, karinin
kai ir jų šeimos apgyvendinami bu
vusiuose vokiečių barakuose už spy
gliuotų vielų, kad nesusisiektų su vo
kiečiais. Tokios priemonės buvo pa
naudotos po to, kai Sovietų įstaigos 
sužinojo, jog jų karius blogai veikia 
Vakarų gyvenimas. (NYHT) 

teritorijas amerikiečių aviacijos 
zėms.

„Izvestijos“ straipsnis taip pat kri
tikuoja Stockholmo laikraštį „Afton
bladet“, nes šis dažnai pasisako prieš 
Sovietus. (NYHT) 

pasakytinos kalbos. Prez. Roosevel- 
tas taip atsakęs:

„Aš bendrą Sovietų problemą 
sumažinčiau tiek, kiek galima, nes 
šios problemos vienokia ar kitokia 
forma, atrodo, iškyla kiekvieną dieną 
ir dauguma jų yra teisingos...

„Mes turime būti kieti ir mūsų 
kursas bus tokiu būdu teisus“
P. Byrnes rašo:
„Tas nurodymas buvo geras rašy

mo dieną, jis geras yra ir dabar. Bū
tų nenaudinga galvoti apie tai, ko
kia istorijos eiga buvusi, jei Roose- 
veltas gyventų; jo pranešimai ati
dengia neteisingus pasakojimus, kad 
mūsų santykiai su Sovietų Sąjunga 
pradėjo blogėti tiktai po jo mirties“.

P. Byrnes taip pat išdėstė slaptų
jų reikalavimų detales, kuriuos So
vietų Sąjungos užsienių reikalų mi- 
nisteris p. Molotovas 1940 metais sta
tė Hitleriui: jis nurodo, kad jie „ben
drai gerai susigiedoję“ dėl dabartinio 
Rusijos ekspansionizmo“, praneša AP.

Šia proga tenka pastebėti, kad 
anglų spauda — The Times, The 
News Chronicle, Daily Mirror —

puolimu iš Maskvos, devyniems kraš
tams sudarius naują komunistų są; 
jungą. Maskvos pranešime buve 
puolamas Vatikanas dėl sąjungos sv 
Washingtonu sudarymo, paremiani 
JAValstybes pasaulio užvaldyme.

Popiežius Pijus priėmė pasitrau
kiantį tautinį amerikiečių -legiono 
vadą Paul H. Griffith ir 50 kitų le
giono delegatų, kurie važinėjo po 
Europą. Jis jiems kalbėjo:

„Jūsų dvasia neatrodo karinga, 
bet tik jūsų vardas. Senojoje Ro
moje legionieriai buvo traktuojami 
geriausiais ir ištikimiausiais kariais 
ir tikriausiais romėnais... Jūs esate 
tokių kovos laukų veteranai, kurie, 
mes tikime, nebegrįš jums. Jūs da
bar sudarote taikos iėgą.“

„Jūsų pasišventimas savo kraštui 
dąr kartą yra įrašytas i nesunaiki
namą dviejų baisių karų istorijos la
pą. Atsiminkime, kad tie puslapiai, 
kurie kalba apie taikos istoriją, yra 
ne mažiau garbingi, ir legionas — 
mes esame tikri — įrašys savo pasi
šventimą savam kraštui į tuos pačius 
puslapius ir su nemažesne garbe.“

„Žmogaus teisės, dėl kurių žmo
nės žuvo, gali būti prarastos vėliau 
kruvinoje kovoje. Vienybėje yra ga
lybė, tai tiesa, ir galybė yra didžiau
sias turtas, jei ji panaudojama ge
riems ir vertingiems tikslams...“

Antrąją kalbį Popiežius pasakė 
Rūmų karinės tarnybos komitetui 
kuriam vadovavo respub. Dewey 
Short iš Missouri. Jis pareiškė:

„Teisėto organo karinės tarnybor 
komitetas yra laimę pranašaująs. Ji» 
teikia tarpusavią priklausomybę, ku
ri yra labai sveika. Įstatymui ir tvar
kai palaikyti savu laiku gali būti rei
kalinga stipri karinė jėga. Kai kuria 
teisingumo priešai gali būti priversti 
tik jėga. Bet jėga visada turi būti 
laikoma įstatymo ir potvarkio ir pa
naudojama tiktai Jų gynybai...“

I KANADĄ DAUGIAU DP TIK 
1948 m.

AP iš Montrealio praneša, kad Ka
nados Pacific Railway Company pir
mininkas W. M. Neal pranašaująs pa
gerėjimą tremtinių (DP) imigracijoje 
iš Europos į Kanadą tik 1948 m. va
sarą.

Šį pareiškimą jis padarė prieš iš
vykdamas į Europą, kad galėtų iš 
pirmųjų rankų susipažinti su DP pa
dėtimi Vokietijoje ir bet kur Euro
poje.

Kanadoje dabar yra 12.500.000 
gyventojų. (AP)

Į Floridos pakraštį atplaukė lai
veliu estai, iš Švedijos išplaukę liepos 
22 d. Tai jau ketvirtas' toks estų 
„transportas“. Nė vienas jų neturi 
vizos. -E-
500 JUGOSLAVŲ GRĮŽTA Į „ROJŲ“

UP iš Perth praneša, kad 500 ju
goslavų grįžta iš vakarinės Australi
jos. Manoma, kad juos paveikė gauti 
iš giminių laiškai, kuriuose Tito val
doma Jugoslavija pavaizduojama pa
našia į „rojų“.

Daugelis jugoslavų gyveno Austra
lijoje jau daugelį metų ir dabar, be
siruošdami kelionei, išsipardavė so
dus, krautuves ir kitokį turtą. Jie 
vyks Jugoslavijos specialiai atsiųstu 
garlaiviu Partizanka.

smarkiai prlkaištauja p. Byrnes’ut už 
jo „Atvirai kalbant“ memuarus. The 
Times rašo, kad p. Byrnes „paskuti- . 
nis įnašas į politiką, atrodo, maža 
kuo geresnis negu paprastas karo re
ceptas“. The News Chronicle paste
bi, kad p. Bymes „kalbėjęs apverkti
nas ir pavojingas nesąmones, o Daily 
Mirror dar konkrečiau pasisako prieš 
p. Byrnes karo metu įvykusių paslap
čių atidengimą. Jis rašo: „P. Bymes 
būtu geriau padaręs, jei jis laikytų 
užčiaupęs savo bumą arba su ją ką 
nors naudingesnio darytų“.

Toliau NYHT rašo: „p. Byrnes pa
siūlymas, kad kitoms priemonėms 
nepasisektus, Sovietų Sąjunga turėtų 
pasitraukti iš rytinės Vokietijos, jei ' 
tik reikalinga ..." Toks pareiškimas 
Londone traktuojamas kaip padidė
jimas skirtumų tarp Vakarų ir Rytų 
ir kad tai turėsią nemalonių pasėkų 
Londone būsimoje 4 užs. reikalų tni- 
nisterių Tarybos konferencijoje, kuri 
prasidės lapkričio 25 dieną.

„Atvirai 
Roosevelto 
švelni, bet 
dabar.

kalbant“ atidengia, kad 
politika nebūtų buvusi 
gal net kietesnė, negu 

Ar.u
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