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Londono konferencijos 
priešaušryje

Jau dabar pradema viešai svar
styti Londone būsimos konferencijos 
rezultatai. Šioje konferencijoje, kaip 
žinoma, bus svarstomas Vokietijos ir 
Austrijos taikos sutarčių paruošitnas. 
Nuo šios konferencijos pasisekimo ar 
nepasisekimo pareis tolimesnis demo
kratinių kraštų santykiavimas su ko
munistiniais. Tai sunki problema, nes 
jau dabar santykiai tarp šių galybių 
žymiai pablogėjo ir neberodo tenden
cijos gerėti. Iš Jungtinių Tautų pil
naties posėdžių nuolat girdime prie
kaištus vienų kitiems. Višinskis, So
vietų delegacijos JT pirm-kas, suda
rė nemažą „karo kurstytojų“ sąrašą 
Ir reikalvo juos suvaldyti. Jis buvo 
net atitinkamą rezoliuciją pateikęs 
politiniam komitetui. Čia pat D. Bri
tanijos atstovas McNeil pareiškė, kad 
Višinskis šia „karo kurstytojų“ rezo
liucija užnuodijęs JT pilnatį. Jo pa
reiškimu, esą beveik negalima imtis 
Jungt. Tautose pradinių žygių, tenai 
veikiant pavojingai propagandai. Jis 
priminė Sovietų spaudą ir Stalino 
bei Molotovo kalbas iš to meto, kada 
Sovietų S-ga buvo Vokietijos sąjun
gininkė, o Vakarų pasaulis kovojo 
vienas prieš nacius. 1939 m. kovo 
mėn. Stalinas Vokietiją, Italiją ir Ja
poniją vadinęs agresingomis tauto
mis, o po kelių mėnesių, t. y., tų pat 
metų spalių mėn., Molotovas puolęs 
Britaniją- ir Prancūziją dėl karo. Mc 
Nell pabrėžė, kad karo kurstytoju 
galįs pasirodyti kiekvienas, kuris ne
patiktų Višinskiu!.

„Istoriškai ir filosofiškai žiūrėda
mi, mes žinome, kad -apribojant ir .sų- 
varžstnt įstatymdavystę, Susidaro pa
vojingesnė padėtis, negu laisvai reiš
kiant mintis“, kalbėjo McNeil.

BBC pranešė, kad McNeil primi
nęs Višinskiu!, jog Britai turį visus 
slaptuosius Sovietų ir Hitlerio ben
dradarbiavimo dokumentus, tik vis 
dar vengią juos paskelbti. Tokiais 
pareiškimais Višinskis buvęs klek 
apramintas.

Kaip New York Herald Tribune 
rašo, buv. JAV užsienių reikalų mi
nisteris James F. Bymes neseniai pa
siūlęs tuojau kviesti JAV, D. Brita
nijos ir Prancūzijos konferenciją tai
kos sutarčiai su Vokietija sudaryti, 
visai neatsižvelgiant 1 Sovietų Są
jungos laikymąsi. Jis jau dabar pra
našauja konferencijos nepasisekimą 
įtikinėdamas, kad Rusija jau pakan
kamai įrodžiusi savo nenorą bendra
darbiauti, sudarant priimtiną taikos 
nustatymą. Taikos konferencija jau 
turėjusi būti sušaukta prieš metus. 
Tad kodėl ji negali būti šaukiama 
dabar? — klausia Bymes.

Bevinas kiek seniau yra išsireiš
kęs, kad Londono konferencija bū
sianti paskutinė proga Europai su
sitvarkyti savo namus.

Neįtikėtina, kaip tai gali pernešti 
Kalbėjo Lietuvos Ministeris P. Žadeikis angliškai per N.B.C. radiją 
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Bendrojo Amerikos Lietuvių Fon

do sugebėjimo ir energijos dėka, 
amerikiečiai mato viešą rinkliavą, 
kurios pajamos bus panaudotos su
šelpti apie 14.000 lietuvių vaikų, lai
komų DP stovyklose okupuotos Vo
kietijos amerikiečių, britų ir pran
cūzų valdomose zonose.

Lietuvių daugumas yra amerikie
čių zonoje, ir jų kasdienine duona 
gaunama daugiausia iš dviejų šalti
nių: 1) iš amerikiečių karinės val
džios (AMG) maisto išteklių ir 2) iš 
vokiškojo ūkio. Iš amerikinių šalti
nių gaunama miltų, riebalų, avižinių 
kruopų, druskos, cukraus ir kai ku
rių kitų produktų. Tačiau sūris ir 
kiaušinių milteliai gaunami tik labai 
mažais kiekiais. Produktai, paeinan
tieji iš šito šaltinio, yra pirmos rūšies 
ir yra tvarkingai paskirstomi.

Iš vokiškųjų šaltinių jie turėjo

gauti tokių produktų kaip nenugrieb
to ir nugriebto pieno, šviežios mėsos, 
bulvių, daržovių ir dirbtinės kavos. 
Betgi šie produktai niekada neprista- 
tomi nustatytais kiekiais, o kas’gau
nama yra blogos rūšies. Su ypatingai 
pastebimais trūkumais pristatomos 
bulvės ir daržovės. Pvz., vienas atsi
liepimas iš Austrijos tvirtina, kad 
tremtiniai keletą mėnesių bulvių vi
siškai negavo. Dėl nepakankamo 
maisto davinio, stovyklų gyventojai 
nustoja daug svorio, ir jų atsparu
mas tokioms ligoms, kaip rachitas ir 
džiova, nuolat silpnėja.

Dviejų valkų motina rašo iš So
vietų zonos: „1944 metais vokiečiai 
išardė mūsų šeimą. Jie mane pasiun
tė su dviem vaikais į vidurio Vokie
tiją (Saksoniją), o vyrą išsiuntė kitur 
Aš turiu likti čia todėl, kad kitos 
išeities nėra. Badas siaučia šioje Vo
kietijos dalyje. Net ir su kortelėmis

maža ko galima gauti; mes neturime 
duonos, miltų, net bulvių. Vaikai jau 
keletą mėnesių neragavo pieno.“

Kad jų susirūpinimas yra nebe pa
grindo, galima spręsti iš Associated 
Press pranešimo iš Londono, kuris 
pasirodė Amerikos spaudoje apie 
rugsėjo 26 d. po tokiomis antraštė
mis, kaip pvz.: „Maisto apžvalga ro
do, kad didelė Europos dalis šią žie
mą turės badauti.“

Vienas asmuo, kuris neseniai lan
kėsi DP stovyklose, pareiškia savo 
įspūdžius taip: „Apskritai, kiekviena 
DP stovykla teikia liūdną vaizdą. 
Žmonės gyvena primityviškuose ba
rakuose, drėgnuose požemiuose, net 
tvartuose. Viename barake mačiau 
tris šeimas, kurių .dvi buvo su kūdi
kiais, gyvenančias viename mažame 
kambaryje. Kai kuriose stovyklose 
mol^klos veikia požemiuose, kur 
trūksta oro ir saulės šviesos. Trem-

Dar vienas JAV žingsnis prie taikos
RYTUOSE DEMOKRATIJA UŽBAIGTĄ

Trys Didieji — Franklin D. Roose- 
veltas, J. V. Stalinas ir Winston S. 
Churchillis — buvo kartu paskelbę 
deklaraciją, kurioje pasižadėjo, kad 
„trys vyriausybės kartu padės žmo- 
i/ėftw«bet-kurioje išvaduotoje Euro- 
-pos valstybėje... a) sudaryti tarp
tautinės taikos sąlygas, b) įvesti rel-

Emest Leiser pranašauja, kad 1948 
m. JAV, D.Britanija ir, gal būt, Pran
cūzija sudarysiančios Vakarinės Vo
kietijos respubliką. Jis tvirtina, jog 
buvęs užklausęs JAV vyriausybės 
pareigūnus apie Londone būsimos 
konferencijos likimą ir gavęs atsaky
mą, kad konferencija nepasiseksianti, 
o Vokietija būsianti padalyta. Bū
sianti įvesta sava valiuta, patys vo
kiečiai vykdysią savo vidaus ir už
sienio prekybą. Politiškai atstovau
siąs parlamentas, rinktas iš 45 ar 50 
milijonų gyventojų.

Koks būtų tolimesnis Europos li
kimas, jei lapkričio 25 d. prasidėsian
ti konferencija nepasisektų, spėlioja
ma įvairiai, tačiau nuo bet kokių 
spėliojimų susilaikant tenka palaukti 
pačios konferencijos ar bent pasekti 
JT pilnaties pasitarimų eigą, nes pa
staroji viena pati mėgins kai kurias 
problemas narplioti. Viena betgi aiš
ku, kad artėjanti žiema bus viena 
sunkiausių ne tik mitybos bei kuro, 
bet ir politiniu atžvilgiu. Am.

kalingas priemones nelaimingiems 
žmonėms padėti, c) sudaryti vidaus 
reikalams vyriausybines įstaigas, ku
rias reprezentuotų visi demokrati
niai visuomenės sluoksniai, kad kiek 
galima- anksčiau Irfeyals rinkimais 
išsirinkti žmonių valią atstovaujan
čias vyriausybes ir d) palengvinti, kur 
reikalinga, įvykdyti rinkimus..."

Si garsioji deklaracija susilaukė 
iš Sovietų Sąjungos pusės visiškos 
ignoracljos. Sudėtosios viltys į So
vietų Sąjungos taikingus norūs ir 
gerą valią sudužo kaip muilo burbu
las su , paskutiniu opozicijos lyderio 
p. Mikolajčiko pasišalinimu iš Len
kijos, iš savo tėvynės. Rumunijos 
opozicijos vadas ir jo 14 bendradar
bių laukia teismo sprendimo, kuris 
greičiausiai baigsis gyvenimu kalė
jime. . Bulgarijoje gėdingoji operaci
ja jau atlikta, Vengrijoje ir Čekoslo
vakijoj ji tebevyksta — pirmoje 
sparčiau, o pastarojoj lėčiau. Ju
goslavijoje ir Albanijoje operacinis 
darbas taip pat atliktas nustatyta 
tvarka.

Šitas epizodas istorijoje bus at
žymėtas didžiausiu melo, klastos ir 
tragedijos etapu. Sovietų valstybės 
vyrų pažadai apvylė demokratinius 
kraštus ir sutrukdė taikos organiza
vimo darbą. Paskutinis farso aktas 
baigtas, uždanga nusileido, pasidės 
naujos dramos aktas.

Ryškėja JAV politika Vokietijoje
GEN. LUCIUS D. CLAY PRADEDA POLITINĘ KAMPANIJĄPRIES KOMUNIZMĄ

Berlynas, spalių 29 d. (AP) — 
Amerikiečių karinis gubernatorius 
Vokietijoje, gen. L. D. Clay, vakar 
spaudas konferencijoje pareiškė, kad 
jis ir amerikiečių karinės valdžios 
viršūnės pradėsią naują ofenzyvinę 
politiką, siekiančią vokiech; tautai 
išaiškinti laisvės principus ir pulti 
tuos, kurie amerikiečių netiki.

„Neku būdu“, kalbėjo gen. Clay 
pažodžiui, „mes netikime komunizmo 
bet kurioje formoje ir bet kuriame 
jo lošimo būde. Aš laukiu, kad kiek
vienas amerikiečių karinės valdžios 
pareigūnas aiškiai susidarytų savo 
nuomonę apie komunizmą ir jo pa
sėkas. Mes visomis jėgomis stengsi
mės įtikinti viešumą, kodėl mes neti
kime jokios kitos sistemos.“

„Praeityje", išvadžioji Clay toliau, 
„mes prisivengėme konstatuoti nepa
lankius palyginimus su kitomis poli
tinėmis doktrinomis ir idėjomis. Nuo

čių tautai parūpinti Informacinės me
džiagos. Betgi vokiečių spauda pati 
nebūsianti traukiama į šią propagan
dos bangą, kadangi jai amerikinėje 
zonoje netaikomas joks spaudimas, 
nebūsiąs taikomas bet koks spaudi
mas ir ateityje. Praktiškai ši propa
ganda būsianti vykdoma per radiją, 
brošiūras ir amerikiečių paskaitas 
vokiečių klausytojams. Naujoji poli
tika duosianti vokiečių tautai gali
mumą pačiai pasirinkti valdžios si
stemą, kuri atitiktų jos pačios norus.

Galop gen. Clay pareiškė, kad jis 
prašęs karo ministeriją leisti jam nuo 
ateinančių metų iš dabar einamų pa
reigų pasitraukti.
KAIP BUS VYKDOMA NAUJOJI 

AMERIKIEČIŲ KAMPANIJĄ
Tą pačią spalių 28 d. vakare, kaip

tiniai gauna tą pačią vandeningą 
sriubą savaitėmis. Atrodo neįtikėti
na, taip jie visa tai gali pernešti. 
Tačiau ne maistas yra jų didžiausias 
rūpestis, bet netikra jų ateitis. Jie 
nežino, kada ir kaip visa tai pabaigs.“

Praeitą vasraą man pačiam teko 
lankytis keliose lietuvių DP stovy
klose. Be abejonės, jų padėtis yra 
tikrai' tragiška: jie negali grįžti namo 
todėl, kad žiaurus okupantas jiems 
atėmė tėvynę; jie negali kitur iš
vykti, nes visi keliai jiems lieka už
daryti. Galima tiktai stebėtis, kad 
tokioms aplinkybėms esant tie žmo
nės taip puikiai sugeba suorganizuoti 
savo stovyklinį gyvenimą, steigti 
mokyklas, ligonines, net teatrus; ra
šyti knygas, dainuoti, žaisti, šokti; 
turėti vilties ir planuoti geresnę atei
tį. Bet tikėdami į senąjį lietuvišką 
priežodį „kas bus, kas nebus, žemai
tis nepražus,“ jie nenustoja vilties ir 
laukia geresnio rytojaus. Jie laiko 
save laimingesniais, negu tie, kuria 
liko namuose ir pateko į Sovietų ran
kas. Jiems labai reikalinga pagalba. 
Laimei, jie Amerikoje turi daug 
draugų, kurie juos supranta Ir nori 
jiems padėti. Kadangi ši pagalba yra 
daugiausia reikalinga tremtinių vai
kų sveikatai palaikyti ir jiems iš
mokslinimui teikti, taigi duokime kuo 
daugiausia. Tegul šios rinkliavos 
dienos šioje pasaulinėje sostinėje bū
na sėkmingos. Lietuvių tremtinių 
vaikų vardu, aš reiškiu visiems ge
riesiems amerikiečiams savo nuošir
džiausią padėką.

Sios dramos turinį mėgina atpasa
koti JAV politikos vyrai — Hooveris, 
Byrnes ir sen. Vandenbergas; dra
mos kontūrai jau nubrėžti, reikia ge
ro režisieriaus. Iš jų ryškiausiai iš
siskyrė James Byrnes, buvęs JAV 
užsienių reikalų ministeris. Byrnes 
savo „Atvirai kalbant“ knygoje nu
rodė naują procedūrą taikai kurti. 
Jis mano, jog svarbiausias uždavinys 
būsiąs Išprašyti Sovietų, kariuomenę 
iš Centrinės Europos ir kad tas tega
lima bus padaryti tik sudarius taikos 
sutartis su Vokietija ir Austrija. Ta
čiau, anot Daily Mail vedamojo, esan
čios neperšviesios perspektyvos bū
simoje Londono konferencijoje, ku
rios paruošiamuosius darbus lapkričio 
6 d. pradėjo užsienių reikalų mini-, 
sterių pavaduotojai.

— Jeigu šioji konferencija nepa
siseks, kas tada? — klausia Daily 
Mail. Kaip atsimename, p. Hooveris 
po savo kelionės po Europą pasiūlė 
taiką sudaryti su Vokietija atskirai, 
jei Sovietai atsisakytų. O Byrnes 
siūlo dar daugiau. Jis nori, kad būtų 
sušaukta visuotinė taikos konferen
cija, t. y., visų tų kraštų, kurie ka
riavo su Vokietija, visai nežiūrint, 
ar Sovietų Sąjunga ir rytiniai Euro
pos kraštai dalyvautų ar ne. Taikos 
sutartis turi būti pasirašyta visai Vo
kietijai, nustatant jai ne tik vakari
nes, bet ir rytines sienas ir paprašant 
Sovietų Sąjungą evakuoti Raudonąją 
armiją iš rytinės Vokietijos.

Tai konkretus ir per daug rimtas 
siūlymas. Daily Mail vedamajame 
klausia, kas būtų, jei Rusija atsisa
kytų vykdyti šia sutartį, kurioje ne
dalyvavo. Jis pats atsako, kad tada 
Rusijos dalinių laikymas Centrinėje 
Europoje būtų JAV traktuojamas 
kaip grėsmė pasaulio taikai ir todėl 
šis klausimas atsidurtų Saugumo Ta
ryboje, kurioje, aišku, rusai vetuotų.

Tačiau Vokietijos ir Austrijos taiko* 
signatarai turėtų ne tik teisę, bet ir 
pareigą šalia JTautų imtis tam tikrų 
priemonių, galutinu atveju galėtų net 
jėgą pavartoti sutarčiai įvykdyti.

Tai toks esąs, anot Daily Mali, 
„Bymes planas“. Plano autorius ma
nąs, kad rusai savo kariuomenę ati
trauktų ir nereikėtų tarptautinės 
„policijos akcijos", tikriau sakant, 
trečiojo pasaulinio karo. Tačiau esą 
aišku, kad jeigu „Bymes planas“ tap
tų oficialia politika, tektų rizikuoti 
karu. Esą aišku, kad Bymes nenori 
savo kraštą įvelti J karą. JAV galėtų 
ir norėtų vesti karą tik plačioje pa
saulinėje koalicijoje.

Iki šiol britai oficialiai dar nepa
sisakė šiuo opiu klausimu. Tik Lon
dono „The Times“ Bymes planą laiko 
„nedaug geresniu už karo receptą“ 
ir pastebi, „būtų esą klaidinga jo pa
siūlymus laikyti rimtais“. Žinodami 
anglų diplomatinį atsargumą ir jų 
norą atnaujinti prekybos derybas su 
Sovietais, vargu sulauktume kitokį 
viešą pareiškimą, negu The Times 
pareiškė.

Bymes planas yra radikalus pa
siūlymas, jei norima greičiau talkos. 
Jo minčiai, atrodo, pritaria ir sen. 
Vandenbergas, užsienių politikos rei
kalams senate komiteto pirmininkas.

A. Audronis

čią savaitę. Ji būsianti vedama ka
rinės valdžios organu „Die Neue Zel- 
tung“, trimis kitais periodiniais lei
diniais ir penkiais radijo siųstuvais. 
Radijo siųstuvų darbas būsiąs susti
printas specialiais įrengimais trum
posioms bangoms. Taigi radijo ban
gomis būsią galima pasiekti visą Vo
kietiją, įskaitant ir sovietinę zoną.

Oficialiosios karinės valdžios ži
nybos, priminė pulk. Textor, turin
čios uždavinį vokiečiams išaiškinti 
amerikiečių nuomonę ir atremti ru
siškuosius puolimus. Licencijuota 
vokiečių spauda nebūsianti spaudžia
ma įsijungti į šią kampaniją, tačiau 
jeigu vokiečių spaudos žmonės kreip- 
sląsi patarimų, jiems būsią nurodo
ma, kaip toli jie gali leistis, neprasi
lenkdami sąjungininkų instrukcija 
Nr. 40, draudžiančia veikti prieš bet 
kurią sąjungininkų pajėgų. Si in
strukcija betgi nedraudžianti pulti 
komunizmo ir komunistinės prakti
kos. Toliau išvadžiodamas pulk. 
Textor pastebėjo, kad amerikiečių

Uoliam Mūsų Kelio bendradarbiui
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karinė vadovybė išdėstysiantl ilges
niam laikui numatytą programą savo 
nuomonei išryškinti, iš antros gi pu
sės ji pavesianti ypatingam savo ben
dradarbių štabui tuojau pat atsakyti 
į rusų komunistų antpuolius, nu
kreiptus į JAV. Viena šio posūkio 
priemonių būsianti eilės naujų vokie
čių laikraščių licenciavimas, nors ir 
tebejaučiamas popieriaus trūkumas.

Baigdamas žinių kontrolės sky
riaus direktorius pabrėžė, kaip Dena 
nurodo, jog amerikinėje zonoje ne
būsiąs niekas persekiojamas, jeigu 
jis nepritarsiąs amerikiečių „propa
gandos ofenzyvai“. „Pagal demokra
tinį nusistatymą“, baigė pulk. Tex
tor, „pas mus gali kiekvienas laisvai 
judėti, nesusilaikydamas nuo savo 
nuomonės pareiškimo“.

informuoja UP, amerikiečių karinės 
valdžios žinių kontrolės įstaigos ve
dėjas pulk. Textor pranešė, jog ame-dabar šio metodo mes visiškai atsisa- dėjas pulk. Textor pranešė, jog ame
rikiečių propagandos kampanija prieš 

joji pohttka sieksianti vokie- komunizmą prasidėsianti Jau ateinan-
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Pirmieji įspūdžiai Kanadoj
TREMTINIO P. LEDAUSKO LAIŠKAS iŠ KANADOS

Apie Kanadą greit būsime infor
muoti neblogiau, negu apie DP sto
vyklas Vokietijoje. Nuvažiavusių 
lietuvių Kanadon dar maža, gal tik 
koks tūkstantis, tačiau dažnas iš jų 
saviesiems, pasitikusiems Vokietijoj, 
jau parašęs po du, ir po tris laiškus, 
kurie, eidami iš rankų į rankas, per
teikia , stovyklose likusiems tremti
niams įspūdžius, kuriuos nuvykusieji 
patyrė kelionės metu ir pačioje Ka
nadoje. Kiekviename tų laiškų sa
vaip vaizduojama ir nupasakojama 
pati kelionė, atvykimas į Kanadą ir 
darbo pradžia Kanados miškuose, ta
čiau bendras įspūdis yra vienas ir tas 
pats: Kanada yra kraštas, kur lietu
viai tremtiniai galėtų surasti visai 
neblogą laikinąją tėvynę.

Vienas tokių pirmųjų emigrantų 
Kanadoje P. Ledauskas savo drau
gams, pasilikusiems Hanau DP sto
vykloje, bando galimai išsamiaif nu
pasakoti tas sąlygas, su kuriomis su
sidurs tremtiniai, nuvykę į Kanadą. 
Jis Kanadon nuvyko antruoju trans
portu, todėl, gal būt, turėjo šiek tiek 
daugiau laiko apsidairyti ir susipa
žinti su darbu ir įsikūrimo galimybė
mis. Trumpai laiške prisiminęs ke
lionės įspūdžius, jis rašo, kad Hali
fax’o uoste DP miško kirtėjams te
kęs pats pirmas padorumo egzami
nas, kurį išlaikę atvykusieji susidarė 
ypač gerą vardą. Halifax’o uoste at
vykstančių tremtinių jau laukė miš
kus kertančių firmų atstovai, turėję 
juos palydėti į jiems skirtas darbo
vietes. Bet Halifax’o uoste jų laivo 
laukė taip pat ir dešimtys kitų įvai
rių firmų, kaip aukso kasyklų, įvai
rių fabrikų ir dirbtuvių, stambiųjų 
farmų ir kt. agentų, kurie atvyku
sius tremtinius bandė prikalbinti me
sti sudarytą sutartį su miško pramo
nininkais ir vykti dirbti pas juos, 
kur jie gausią ir geresnį darbą ir di
desnį atlyginimą. Jie įtikinėjo išli
pusius iš laivo tremtinius, kad suda
rytą sutartį sulaužyti tai vieni nie
kai, dėl ko tremtiniai gali nebijoti jo
kių pasėkų, kadangi jie atvykę IRO 
lėšomis. Iš 860 įvairių tautų tremti
nių, ištrukusių miškų darbams į Ka
nadą, neatsirado nė vieno, kuris bū
tų paklausęs gundymų. Jie visi kate- 
goriškai pareiškė, kad sutartis lieka 
sutartimi, ir jie nusistatę ją įvykdy
ti, o apie persikėlimą dirbti į kitas 
darbovietes bus galima pagalvoti tuo
met, kai sutartyje numatyti įsiparei
gojimai bus baigti.

Apie atvykimą į Kanada P. Le
dauskas rašo: „Halifax’e išlipom rug
sėjo 13 d. Kelionėj užtrukome 8 pa
ras. Uoste mus sutiko žurnalistai, ir 
netrukus paskelbė laikraščiuose apie 
atvažiavusius miškų darbininkus iš 
Europos. Iš Halifax’o specialiu trau
kiniu važiavome 45 vai. pietvakarių

Iz. Vasyliūno koncertas 
Trannšteine

S. m. spalių 19 d. Traunšteino lie
tuvių stovykloje koncertavo smuiki
ninkas Iz. Vasyliūnas. Programoje 
buvo Felix Mendelssohn’o smuiko 
koncertas e-moll, Wieniawskio Le
genda ir lietuvių Gruodžio, Račiūno, 
Br. Budriūno ir Gaidelio kūriniai.

Apysaldžiai melodingas, kuklių 
harmoninių bei ritminių priemonių, 
bet turįs virtuozinių tendencijų Men- 
delssohno koncertas buvo Vasyliūno 
techniškai švariai ir su gilia išraiška 
klausytojams pateiktas.

Sultingas ir platus jo smuiko to
nas ypač pasireiškė koncerto lėtojoj 
daly. Gruodžio sonata, kaip ir kitų 
mūsų kompozitorių kūriniai, gana ne- 

' patogiai, paradyta, —‘Vasyliūno smui- 
• kavime šito kaip ir nebuvo justi.

Lengvai praskambėjo beveik naivi 
Račiūno Nesileisk!, saulele. Ypač 
smuikininkui prie . širdies buvo Br. 
Budriūno Ratida. (Graži tema, bet jos 
atžvilgiu svetimoki perėjimai.) Gai
delio Lietuviškas šokis dar ne visai 
smuikininko užvaldytas, o tatai truk
dė dinamiškiau Išsireikšti.

Akompaniatorė Horta Wieser, be 
mažų ritminių bei harmoninių netiks
lumų, buvo gana pajėgi smuikininko 
partnerė.

Reikia pasidžiaugti Iz. Vasyliūno 
darbštumu. Jis, ir niūrioje tremtyje 
būdamas, pajėgia dirbti ir tobulintis. 
Tai liudija dažni jo koncertai su ge
rai parengtom programom. Ypač jam 
turi būti dėkingi lietuviai kompozi
toriai, nes jiems Vasyliūnas bevelk 
vienintėlis smuikininkas, kuris į juos 
žiūri ne iš aukšto. J. Gaid. 

kryptimi, vėliau dar važiavome om
nibusų, kol pasiekėme Timmins 
miestelį, esanti Ontario provincijoje. 
Timmins miestelyj gyvena apie 
35.000 žmonių. Mes įsikūrėme per 45 
mylias nuo jo miškuose. Nuo mūsų 
į Ottąwą 600 km, į JAV — 400 km. 
Esame miške prie ežeriuko, mažai ap- 
gyvendintoj vietovėj. Lietuvių čia 
pateko apie 30 asmenų, jų tarpe 6 
vyrai iš Hanau stovyklos. Čia rado
me gyvenančius ir dirbančius 18 suo
mių, 6. prancūzus ir 4 angles moteris.

Baraką 30 asmenų gavome vieną. 
Jame tik miegame. Valgykla ir prau
sykla atskirame barake. Barakas ga
na šiltas, apšviečiamas elektra ir 
įrengtas gana patogiai“.

Toliau laiške prisimenama kelio
nė per Kanadą. Tremtinius žavėję 
miestai, kurie atrodė gražūs ir dideli 
ir kuriuose nebuvo sugriovimo ar 
apnaikinimo žymių. Krautuvių vi
trinos buvo perpildytos Įvairiausio
mis Europoje nematytomis prekėmis. 
Kur tik sustodavo traukinys, tuoj 
pravažiuojančius apspisdavo laikraš
tininkai, smulkiai klausinėdami apie 
pirmuosius įspūdžius Kanadoje, apie 
priežastis, verčiančias taip toli nuo 
savo krašto ieškoti užuvėjos ir 1.1, 
ir 1.1. Atvykę į paskyrimo vietą, vie
ną dieną dar nedirbo, tvarkydamiesi 
daiktus ir ilsėdamiesi. Kitą dieną 
visi atvykusieji tremtiniai buvo pa
skirstyti įvariems darbams. Vieni Iš 
jų buvo paskirti prie statybos, kiti 
kalvėn, dar kiti šoferiais, įvairiais 
mechanikais, miško kirtėjais. Laiško 
autorius dar su vienu hanaviškiu .lie
tuviu buvo paskirti pririnkti uogų. 
Jiedu pasiėmė didelį šunį ir išėjo į 
mišką. Eiti ilgai nereikėjo. Už 300 
metrų nuo stovyklos rado tokius mė
lynėmis apkepusius uogienojus, jog 
kiekvienas iš jųdviejų per 8 darbo 
valandas pririnko po 30 kg mėlynių.

Visiems atvykusioms teksią dirbti 
miške. ''Pirmosios dvi savaitės bus 
skirtos bandymui. Vėliau reikės 
dirbti akordiškai, kertant ir ruošiant 
lentpiuvėms medžius. Prie tų darbų 
dirbą suomiai per dieną čia uždirba 
iki 20 dol. Padieniui dirbančių trem
tinių uždarbiai yra 5 dol., iš kurių 
1,2 dol. išskaitomi maistui. *

Mityba puiki. Kiek kas nori, tiek 
tas valgo. Valgiai įvairūs ir gerai 
paruošti. Iš pradžių šie šventiniai 
stalai atvykusioms atrodė, tarytum jų 
priėmimui ir nustebinimui.' Vėliau 
paaiškėjo, kad tai kasdieninis reiš
kinys. Išsyk atvykusius sužavėjo 
keptos ir virtos, virtos ir keptos mė
sos, tačiau netrukus jie atsivalgė ir 
dabar jau ieško skanesnių dalykų.

„Miškai nežinom kur prasideda ir 
kur baigiasi, — rašo P. Ledauskas. 
— Medžiai daugiausia spygliuočiai ir 
ne aukštesni, kaip 20 metrų. Storu
mo taip pat nestori, apie 30 cm per 
skersmenį. Miškuose yra meškų. 
Pernai ankstyvą pavasarį viena meš
ka panoro mėsos, o tuomet krautu
vėje buvo net keli ką tik paskersti 
bekonai. Naktį' meška įslinko sto- 
vyklon, išlaužė krautuvės duris, pri
sikirto kiaulienos, prisismaguriavo 
uogienių ir laimingai dingo miške. 
Kitą naktį ji vėl atėjo stovyklon, at- 
sivesdama ir draugę. Bet šį kartą 
laimė meškas buvo apleidusi. Joms 
besidaužant krautuvėje, nubudo krau
tuvininkas, kuris vieną meška nu
šovė. Taip pat miškuose yra nemaža 
vilkų.

Apie mūsų atsiradimą Vokietijoje' 

Musų mintys ir jausmai bus su jumis
PAREIŠKĖ AUKŠTIEJI SVEČIAI ATSISVEIKINDAMI MUENCHENE

teiravosi, kaip čia jie atsirado, kodėl 
negali grįžti į savo tėvynę, kur yra 
linkę emigruoti ir kuo mano verstis. 
Ypač platų pasikalbėjimą turėjo su 
ukrainiečių ir lietuvių tautinių gru
pių pirmininkais. Iš jų svečiai pa
tyrė visa, kas yra žinotina apie trem
tinius ir jų rūpesčius. .

. Palikdami stovyklą, svečiai jau
triai padėkoje už nuoširdų ir atvirą 
esamosios padėties pavaizdavimą. 
Drauge pažadėjo visokeriopą pagal
bą. „Mūsų mintys ir jausmai bus su 
jumis“ — buvo paskutiniai jų žo
džiai.

Senatorių lankymasis Stovykloje 
sukėlė ant kojų visą gyventojų masę. 
Visi domėjosi jais/visi norėjo juos 
pamatyti. Salėse ir koridoriuose, kur 
senatoriai lankėsi, buvo didelė spū
stis. Visi jautė, kad šios delegacijos 
reikšmė yra visų didžiausia. Ir ti
krai tremtiniai nenusivylė. Svečių 
paprastumas, nuoširdumas ir drau-

Spalių 26 ir 26 d., Freimano sto
vyklą Muenchene aplankė aukštieji 
JAV svečiai. Pirmąją dieną lankėsi 
JAV senato ekonominės delegacijos 
nariai Massachusett ir Illinois štatų 
senatoriai, o antrąją dieną JAV se
nato pakomisė emigracijos reikalams. 
Ją sudarė pakomisės pirmininkas se
natorius Champman Revercomb 
(West Va) ir senatorius Forrest C. 
Donell (Missouri). Pirmieji svečiai 
domėjosi bendrai tremtinių gyveni
mo sąlygomis, o antrieji specialiai 
tremtinių emigracijos ir kitomis jų 
problemomis.

Kaip svečiai pareiškė, svarbiausias 
jų lankymosi tikslas iš pirmųjų 
šaltinių .pasirinkti informacijos, pati
krinti iš kitų šaltinių gautas žinias 
ir, apskritai, kiek galint tiksliau iš
tirti DP problemas, kurių sprendi
mas darosi vis aktualesnis.

Lankydami stovyklą, senatoriai 
draugiškai kalbėjosi su tremtiniais,

mo-

mo- 
nori

ir sąlygas, dėl ko negrįžtame tėvy
nėn, vietiniai žmones labai gerai in
formuoti. Su šefu susikalbame rusiš
kai. Jis atvykęs Kanadon prieš 1914 
metus ir mus įtikinėja: „Jūs niekur 
taip ir neišvažiuosite iš Kanados, nes 
čia tikra aukso šalis, tik reikia 
keti gyventi“.

„Taip, iš tikrųjų tereikia tik 
kėti gyventi. Štai, pavyzdžiui: 
žemės, pasirink gabalą, kokis tau pa
tinka, kirskis mišką ir statykis tro
besius. Nieko nebereikės mokėti nei 
už žemę, nei už mišką. Po ketverių 
metų atvyks valdininkas iš Žemės 
Ūkio Ministerijos, pasižiūrės, kaip 
tau sekasi, ir sudarys tau žemės nuo
savybės dokumentus.“

Miškai, kaip rašo P. Ledauskas, 
tikrai keisti. Daug jaunų medelių be 
viršūnių, Išdžiuvę. Jie užaugę ant ke
lių sluoksnių per šimtmečius sugriu
vusių medžių. „Kur beeitum, atrodo, 
kad laužai sukritę po kojomis. Čia 
nereikia nei girininkų, nei eigulių. 
Nuo pasaulio pradžios čia nebūta jo
kios tvarkos“.

Kainos Kanadoje nėra vienodos.- 
P. Ledauskas rašo, kad Ontario pro
vincijoj arklys kaštuoja 80 dol., kar
vė 90 dol., kostiumas — 35-100 dol., 
kvietinių miltų 50 kg — 2,5 dol., ba
tai 5-10 dol., 1 kg lašinių — 0,5 doL, 
odinės pirštinės — 1,5 dol.

„Yra indėnų, kurie miškuose jau
čiasi esą karaliai. Jie turi savo kai
mus, gyvulius, šautuvus .ir beveik 
nepriklauso jokios valdžios. Nušovę 
briedį, jie dažnai atvyksta į mūsų 
stovyklą jį parduoti. Jie jau nėra 
laukiniai. Jie turi savo kalbą, tačiau 
puikiai kalba angliškai. Sako, žiemą 
jie atsikelsią prie mūs ežeriuko me
džioti.“

Darbui įrankių yra visokių, kokių 
tik reikia. Piūklus tenka išsigaląsti 
patiems. Už įrankius mokėti nerei
kia. Dirbama su pertraukomis val
giui nuo 7 vai. ryto iki 17 vai. Jei 
darbai arti, į darbus darbininkai ei
na pėsti, jei darbai toliau, nuveža

{Tautinis solidarumas įpareigoja
Antrasis pasaulinis karas, sukeltas 

imperialistinių jėgų, privertė tūk
stančius mūsų apleisti savo kraštą: 
Pokarinė politinė padėtis neleidžia 
nė dabar grįžti į gimtąjį kraštą, taigi, 
kad ir laikinai turėjome pasilikti čia, 
svetimoje žemėje.
- Šio naujo gyvenimo sunkiose ir 

nepaprastose sąlygose teko ieškoti 
būdų ir priemonių suburti vienybėn 
visus tremtyje esančius lietuvius, kad 
geriau būtų galima nugalėti visas 
kliūtis ir bėdas, o tuo pačiu paleng
vinti nelaimės dienas. Tuo tikslu ir 
buvo įsteigta Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenė, apimanti visus tremti
nius. Įvykęs 1946 m. kovo 2-4 d. Lie
tuvių Tremtinių Atstovų suvažiavi
mas nustatė ir priėmė bendruomenei 
tvarkyti statutą, kurio įžangoje ryš
kiai nusakyta jos paskirtis:

„Esančiai ištrėmime lietuvių tau
tos daliai sveikai ir pajėgiai išlai
kyti, lietuvio vardui saugoti, lietuvių 
tremtinių švietimui tvarkyti, profe
siniam pasiruošimui ir specializacijai 
vykdyti, tautiniam solidarumui ir 
darbo meilei ugdyti, tremtinius glo
bojančioms įstaigoms bei administra
cijai talkinti ir tuo keliu naujam gy
venimui nepriklausomoje tėvynėje

Gražioji Nemuno šalis
(47) PALANGA H

Viena iš Palangos įžymybių ir lioja, jog vėjas jį supustęs, o kiti sa- 
grožybių yra Birutės sodas, turįs 
per 70 ha plotą. Jei mes grožimės jo 
stilingu išplanavimu, tai turime neuž
miršti, kad šį darbą atliko vienas žy
miausių Prancūzijos architektų-pei- 
sažistų Edouard Andre, kuris yra pa
rengęs planus eilei savo tėvynės ir 
Anglijos sodu. Tuos įvairiaspalvius 
medžius bei krūmus sodino belgas, o 
sodo puošmeną — baltus dviejų auk
štų rūmus ir didžiulę Kristaus sta
tulą —- pastatydino pagal architekto 
Švechteno projektą.

■ Kitas sodas buvo pradėtas įrengti 
prieNagliaus kalno, kurį dar va
dina Olandų kepure, Švedų kapais 
bei Kapų kalnu. Anot palangiškių, 
kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, nes 
jis turtingas įvairių įvairiausiomis. gana giliai įsikišęs į jūrą. Sakoma, 
legendomis, kaip ispanas šeimos pa
vardėmis. Jei šiam kalnui pirmuti- 

' nis vardas duotas Nagliaus, tai, bur 
būt, tik dėl to, kad žmonėms labiau
siai patinka legendą apie mitologinį 
karvedį Naglį ir jo žmoną Brukšvą.

Sis narsusis karvedys, kurį prie
šai gerbę ir kartu bijoję, kardu ka
riavęs ir nuo kardo žuvęs. Pagal pa
pročius, jo kūną sudeginę, o pelenus 
palaidoję šiame kalne, kurį ir pava
dinę Nagliaus vardu. Karvedžio žmo
na, labai mylėjusi savo narsųjį vyrą, 
taip stipriai pergyvenusi jo tragedi
ją, jog neberadusi daugiau tikslo 
klaidžioti po šią ašarų pakalnę jr 
nutarusi nusižudyti. Atlikusi raudo
jimo apeigas, Brukšva pasirinkusi 
sau kapą šalia vyro ir, nusileidusi 
nuo kalnelio, nusiskandinusi čia pat 
esančiame ežerėlyje. j

Jei narsuoliams vyrams žuvus pi
lami kalnai, tai moterys, kurios tuo
se garbinguose žygiuose negali daly
vauti, pasirenka amžinam poilsiui 
žemesnes vietas. Dabar to ežerėlio 
jau nebėra. Jis išseko ir liko tik jo 
žymės: baluotas pievų plotas (dabar 
Brukšva vadinamas), iš kurio išteka 
nedidelis griovys (seniau ištekėdavo 
Palšės upelis), surenkąs drėgnų pie
vų vandenį.

IŠ kur atsirado Nagliaus kalnas, 
vietos gyventojai nežino. Vieni spė-

mašinomis. Per savaitę dirbama 6 
dienas. Sekmadienius lietuviai nu
matę praleisti prie anglų kalbos va
dovėlių. v. Dav.

ruoštis, — yra Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenė.“

Suprantama, kad šiems uždavi
niams siekti ię įgyvendinti yra bū
tinos lėšos, todėl bendruomenės sta
tuto 140 straipsnis įpareigoja kiek
vieną tremtinį mokėti mokestį, kuris 
yra pavadintas Tautinio Solidarumo 
Mokesčiu. Jis mokamas iš anksto, 
metų ketvirčiais. Su džiaugsmu ten
ka pareikšti, kad dauguma tremtinių 
šią bendruomeninę pareigą atlieka 
laiku ir sąžiningai. Bet iš atsiųstų 
apylinkių komitetų pranešimų su ap
gailestavimu konstatuojame, kad yra 
nemaža tremtinių, kurių vieni soli
darumo mokesčio sąmoningai visai 
nemoka, kiti iš apsileidimo arba jį 
moka pavėluotai, reikalo .prispirti. 
Tokia padėtis sunkina bendruomenės 
organų veiklą. Todėl tremtinys, ne
mokąs ar vengiąs mokėti solidarumo 
mokestį, kenkia visai bendruomenei, 
o tuo pačiu ir savo reikalui.

Šiuo žodžiu kreipiamės Muenche- 
no Apygardos visų apylinkių trem- 
tinius, kviesdami artimiausiu laiku jį 
sumokėti savo- apylinkės Komitetui. 
Gi apylinkių komitetai prašomi pri
klausančią tų pajamų dalį tuoj pa
siųsti Apygardos Komitetui. Kas 

glškumas paliko šilčiausių atsimini
mų ir gražiausių vilčių.
HANAU „ATŽALYNO“ GASTROLES 

MUENCHENE
Salių 20 ir 21 d. Hanau „Atžaly

no“ teatras pirmą kartą gastroliavo 
Muenchene. Čia jis- Freimano sto
vykloje pasirodė su Santvaro „žve
jais“ ir prancūzų pjese „Šeštame 
aukšte“. Vietos lietuvių susidomėji
mas buvo nepaprastai didelis. Per 
abi dienas teatro salė, talpinanti per 
600 asmenų, buvo perpildyta. Da
bartinės susisiekimo sąlygos tiek yra 
sunkios, kad tenka stebėtis šių tea
tralų pasišventimu ir atkaklumu, su 
kuriuo jie visas kliūtis yra nugalėję. 
Ypač pervežimas daugybės puikių 
dekoracijų sudarė tiesiog nenugalimų 
sunkumų. Už tai Freimaniškial juo 
labiau yra dėkingi „Atžalynui" už 
puikias gastroles. B. Miškys

ko, kad žmonės supylė Naglių palai
doję. Seniau čia buvęs miškelis, o 
dabar tik kelio? pušys liko. Netoli 
jo esančiame pustomo smėlio plote ir 
buvo pradėtas įrengti naujasis Pa
langos sodas. Tai būtų buvusi nauja, 
graži vasarvietės puošmena.

Su mūsų senąja istorija yra su
rištos dar dvi Palangos vietovės. P a - 
liepgirių žvejų kaimas, kur ka
ralienė Ona Jogailienė turėjo įsiren
gusi vasaros rezidenciją, ir Šven
tosios upė, kur kunigaikščio Vy
tauto Didžiojo laikais katalikai ku
nigai būriais krikštijo pagonius že
maičius.

Viena iš mėgiamiausių Palangos 
vietovių yra garsusis medinis tiltas, 

kad vasarojimo metu tiltas lankomas 
ir turi svečių per visas 24 paros va
landas. Dienos metu jį lanko spor
tininkai, kuriems yra įrengtos šoky- 
nės, vasarotojai; vakarais ir saulė
tekio metu romantikai ir įsimylėju
sios poros, mėgstančios pasigrožėti 
nusileidžiančios ir patenkančios sau
lės spindulių nubertomis, tyliai ty
vuliuojančiomis ar audringomis jūrų 
bangomis; naktimis taip pat čia ne
trūksta lankytojų, pergyvenusių mei
lės tragedijas ir tamsos prieglobstyje 
ieškančių nusiraminimo ir vienatvės, 
jūros vėsumos.

Visas Palangos grožybes vaini
kuoja pajūris su puikiomis maudy
klėmis ir paplūdymiu, kurie įpra
smina vasarotojo atsilankymą ir vie
šėjimą ir kuriems lygių vargu ar 
yra kur Europoje.

Prie gamtos grožybių prisitaikęs 
ir visas Palangoš gyvenimas. Čia yra 
daug gražių, modernių vilų, restora
nų, sporto aikščiiį, skaityklų; čia va
saros metu rengiamos parodos, są
skrydžiai, koncertai; čia, gražaus so
do aplinkoje, rengiami geriausių dū
dų orkestrų koncertai, sporto žaidy- 
rės pasivažinėjimai po jūrą laive
liais.

Paviešėję Palangoje, toliau vy
kome į Šventąją.

Vyt. K. Prutcnis

neišgali sumokėti, tesikreipia tuo rei
kalu į savo apylinkės Komitetą.

Metai baigiasi. Tenelieka nė vie
no, kuris būtų neatlikęs šios gražios 
pareigos. Atsiminkim, jog solidaru
mo mokesčio mokėjimas yra tautinio 
susipratimo įrodymas, solidarumo 
jausmų pademonstravimas, o tuo pa
čiu kiekvieno tremtinio garbės pa
reiga. Jei anksčiau mokėjome mo- . 
kesčius savo kraštui išlaikyti, tai 
šiandien nesigailėkim nedidelės, bet 
pastovios aukos krašto vadavimo ir 
pačių tremtinių reikalams.

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
Mucncheno Apygardos Komitetas

Kempiene
— PC IRO Kęmpteno srities di

rektorius majoras J. Wattleworth yra 
pasišovęs suorganizuoti Kemptene di
delę visų tautybių išvietintųjų paro
dą. kuri pavaizduotų jųjų gyvenimą 
prieš karą savo tėvynėse ir dabar
ties skurdą bei atsiektus laimėjimui 
kultūrinėj, mokslo-švietimo bei kito
se srityse. Pasiruošimai šiai parodai 
suorganizuoti jau pradėti.

— Jau metai laiko, kai ponia J. 
Kolupaiiienė veda fortepijono klasę, 
kurią lanko 19 mokinių. Spalių 19 
dieną, minint šio darbo metines, buvo 
suruošta muzikinė popietė Miesto 
Teatre, kurioje viešai pasirodė 14 
mokinių. Programos paįvairinimui 
dalyvavo taip pat dainininkės — Etu- 
tienė ir Kaukoriutė ir smuikininkė 
Žiaugrienė.

— Spalių 14 d. į Kempteną už
suko Zenonas Nomeika ir čia šv. Lau
ryno bažnyčioj davė vargonų rečitalį. 
Į šį koncertą atsilankė taip pat ne
maža ir iš vokiečių visuomenės. Pa
žymėtina, kad Z. Nomeika yra bai
gęs vargonų klasę pas geriausią šių 
laikų vargonų virtuozą Marcel Du
pre, Paryžiuje. <5

— Kiek teko komiteto pirm, patir
ti, vokiečių kriminalinė policija buvo 
pasinešusi padaryti Kempteno lietu
vių stovykloje kratą, bet karinė ame
rikiečių valdžia laikinai juos nuo to 
dar sulaikė. Sąryšy su tuo, stovy
klos vadovybė uždraudė įsivesti bet 
kokį vokietį į stovyklą, kad jie ne
turėtų progos savo kriminalinei poli
cijai pasakoti nebūtų dalykų — iš ša
kalio nepriskaldytų vežimo. Iš viso 
lietuviai neturėtų su vokiečiais sueiti 
į didesnes bičiulystes ir jiems viską 
iki smulkmenų išsipasakoti.
. — Kempteno lietuvių kolonijoje 
nuo lapkričio 1 d. dviem trečdaliam 
dirbančiųjų nubraukiami maisto bei 
kiti priedai už darbą. Šis IRO po
tvarkis labai skaudžiai paliečia švie
timo bei kitų kultūrinių instituciją 
darbininkus. I R-tas
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Nepabaigiama Palestinos problema
■1 / ’

Palestinos problema iškilo tuojau 
po pirmojo pasaulinio karo. Ištisus 
dvidešimt taikos metų nuolat buvo 
kalbama ir spaudoje rašoma Palesti
nos klausimu. Ten nuolat bruzdėji
mas, nepasitenkinimas, neaiškūs sie
kimai, teroro aktai, vis naujos aukos. 
Po pastarojo karo padėtis dar pablo- 
So, ir dabar beveik kiekviename 

craštyje galima rasti apie šią pro
blemą daugiau ra mažiau parašyta. 
Manoma, kad Palestinos problema 
yra '
pasiekusi savo kulminacijos tašką, 

ir neatidėliojant turi būti išspręsta. 
M jau kuris laikas svarstoma JTO 
visumos posėdžiuose ir specialioje ko
misijoje. Žinoma, iki šiol tai vis dar 
svarstymai, planavimas, planų kai
taliojimas, ieškant geriausios išeities, 
Siekiant paruošti geriausi^ planą, ku
rt galima būti paversti tikrenybe. At
rodo, kad šiuo metu klausimas yra 
priėjęs savo kritišką momentą ir ne
tolimoje ateityje turės bent formaliai 
būti, užbaigtas. Praktiškas plano įgy
vendinimas gali dar porą metų nusi
tęsti, kaip kad dabar planuojama. 
Bet problemai geriau pažinti, pana
grinėkime Palestiną nuodugniau.

Palestina, tai labai nedidelis kraš
tas, maždaug kaip pusė Lietuvos, 
26.300 kv. km ploto. Nuo senovės šis 
kraštas yra tiltas tarp Egipto ir Arti
mųjų Rytų. Tik siaura pajūrio juo
sta tėra tinkama gyvenimui, lyguma, 
Iš dalies kultivuojama, o prie jos 
šliejasi kalnuota aukštuma, vad. 
Aukštąja Galilėja. Toji aukštuma 
sausa ir tuščia, lyg dykuma, leidžiasi 
žemyn į rytus Jordano upės link ir 
nusitęsia į šiaurę, kur toji kalvota 
aukštuma vad. Žemąja Galilėja. Šiau
riame Jordano upės griovyje yra bent 
keli ežerai, kurių vandens paviršius 
yra žemiau jūros vandens paviršiaus: 
lioromo ežeras 2 m žemiau jūros, 
Genezaretho ežeras 208 m ir pietuose 
Mirties ežeras 387 m žemiau jūros 
paviršiaus. Tai didžiausias žemės pa
viršiuje įlinkimas pasaulyje. Mirties 
ežeras turi 980 kv. km plotą ir- jo 
vandeny yra 20-26% druskos, todėl 
jame nėra jokios gyvybės, ką rodo ir 
pats ežero vardas (Vokietijoje drus
kos kasyklose kalntj požeminių eže
rėlių vanduo taip pat normaliai pri
sotinamas tik iki 26%, ir iš jo gau
nama druska).

Suprantama, kad tokio paviršiaus 
krašte

■» ūkis silpnai vystosi.
Žemės ūkio srityje pažymėtina eks
tensyvus javų auginimas. Pajūrio 
Srityje ir Žemojoje Galilėjoje augi
nama apelsinai, citrinai, mandarinai, 
daržovės ir vynuogės. Iš žemės turtų 
prie Mirties ežero randama kalio, 
bromo, asfalto ir druskos. Pramonė 
bent kiek išsivysčiusi pajūrio mie
stuose, ypač Kaitoje. Žinoma gele
žies dirbinių, muilo ir chemijos pro
duktų pramonė. Iš žemės alyvos cen
tro Mossulo eina į Haifą 1.100 km il
gio alyvai varyti vamzdžiai. Čia atei
na žalia alyva, kur ji rafinuojama ir 
paskirstoma.

Galilėja-Genezarethas-Mirties jura — Balfouro deklaracija — Pažadėtoji 
žydų žemė — Arabų siekimai — Jungtinių Tautų sprendžiamasis žodis.

Užsienio prekyba nedidelė. 1937 m. 
duomenimis, eksportas buvo 170 mil. 
litų, importas 480 mil. litų. Ekspor
tuoja: apelsinus, vynuoges, muilą, 
importuoja: kviečius, miltus, auto
mobilius, šilką. Didelis eksporto ir 
importo vertės skirtumas tegali būti 
padengiamas dideliu kapitalo impor
tu iš viso pasaulio.

1917 m. Balfouro deklaracija Pa
lestiną paskelbė kaip žydams skirtą 
kraštą ir žydų imigraciją paskatino. 
Be to, žydams tenkanti dalis yra ge
resnė ir žemė derlingesnė, o arabai 
pasijuto esą nustumti į stepių sritį. 
Tiesa, tas pasiskirstymas teritorija 
atitinka gyventojų tautybėmis dau
gumos principą. Savo laiku Peelio 
Komisija pasiūlė Palestinos dalinimo 
planą pagal žydų ir arabų gyventojų 
daugumos principą. Pagal tą planą 
žydams turėjo atitekti didžiausioji 
dalis pajūrio ir visa šiaurinė Palesti
nos dalis, arabams — pietinė dalis. 
Per žydų ir arabų teritorijas buvo 
numatytas Britų koridorius nuo jū
ros iki Mirties ežero ir Jordano upės 
su Jaffa ir Jeruzalės miestais. Sa- 
ryje su planais sustiprinti žydų įta
ką bei patenkinti žydų bei arabų in
teresus, prasidėjo

abiejų tautybių — žydų ir arabų 
— veikla,

siekianti savo pozicijas sustiprinti, 
nustelbiant antrąją pusę. Arabai sa
ko, kad Palestina, kaip ir visas ap
linkinis pasaulis, yra arabiška sritis 
ir kad tik arabai toje teritorijoje turi 
šeimininkauti. Žydai esą atėjūnai, 
sudaro gyventojų mažumą ir turi to
kia pasilikti arabiškoje Palestinos 
valstybėje. Žydai mano, kad Pale
stina yra jų tikroji tėvynę, kad kaip 
iš ten esą išsklidę po pasaulį, taip jie 
dabar turi teisę grįžti atgal į savo 
tėvynę. Tiesa,- 1939 m. duomenimis, 
Palestinoje gyveno 1.150.000 arabų ir 
477.500 žydų, 112.000 europiečių, iš 
viso 1.739.000 gyventojų. Dabar žydų 
ten skaitoma iki 600.000. Žydai at
virai sako, kad jie tęsia savo tikėji
mą ir vykdo Jehovos įsakymus jų 
tautai. Pagal Bibliją nėra abejonės, 
kad pagaliau žydai bus tikrieji savi
ninkai ir gyventojai žemės, kurią 
jiems iškilmingai pažadėjo Jehova, 
sakydamas Abrahamui: „Visa žemę, 
kurią tu matai, atiduodu aš Tau ir 
Tavo ainiams“. Žydai sako, kad jie 
norį taikiu būdu sutvarkyti savo tė
vynę, teisėtai įsigydami ten nuosa
vybę — žemės ir kitų turtų pirkimu.

Nuo 1923 m.
Palestinoje šeimininkauja anglai 

ir laiko ten savo kariuomenę, nes 
jiems yra patikėtas to krašto man
datas. Po šio karo ten padėtis ne
rami ir vis dar labiau kaista. Kodėl?

Rašo Dr. S. Tomas '

Mat, prieš’karą Vokietijoje ir karo 
metu jos okupuotose ar jos įtakon 
patekusiuose kraštuose gyveno dau
giau, kaip 10.009.000 žydų; Karo metu 
vokiečių naciai du trečdaliu tų žydų 
išžudė, likęs trečdalis, siaubo apim
tas ir tam tikrų įtakų veikiamas, bė
ga iš Europos į kitus pasaulio kam
pus. Žymi dalis nori patekti į Pa
lestiną. Anglų-amerikiečių komisija 
senokai suplanavo tuojau leisti įva
žiuoti į Palestiną 100.000 žydų. Bet 
sukruto-ir protestuoja prieš tai ara
bai. Anglai savo planus sulaikė, ame
rikiečiai tačiau ir toliau siūlo juos be 
atodairos vykdyti. Tų planų vykdy
mas atidaro Palestinos duris laisvai 
įvažiuoti žydams. Prieš pirmą pasau
linį karą jų ten buvę apie 100.000, 
dabar bent šešis kartus tiek, o jei 
taip eitų toliau, tai po dešimties ar 
dvidešimties metų jų ten padidėtų 
dar kelis kirtus, išpirktų iš arabų 
turtus ir pačius arabus išstumtų. 
Žydai turi savo interesams ginti ke
lias viešas ir slaptas, taikias ir tero
ristines organizacijos, kurios kovoja 
tiek su anglais, tiek su arabais, siek
damos savo tikslų. .Jų tikslus galima 
šiaip nusakyti: 1) tuojau įleisti į Pa
lestiną 100.000 žydų, išlikusių Euro
poje; 2) tolesnis žydų įvažiavimas bus 
tvarkomas krašto administracijos; 
3) tuojau panaikinti draudimą žy
dams pirkti žemę; 4) teikti apsaugą 
jau esantiems savininkams ir nuomi
ninkams; 5) krašto nedalyti į dvi da
lis — žydišką ir arabišką, bet plėsti 
susipratimą ir sugyvenimą pagal tai
syklę, kad Isaokas ir Ismaelis turi 
likti broliai (Šventoji žemė turinti 
likti nedaloma, kurioje jokia rasė ne
turėtų viešpatavimo); 6) krašto val
dymą nustatys konstitucija; 7) ara
bai turį pagal žydų pavyzdį sudaryti 
savo bendruomenę savo medžiagi
niams ir kultūriniams interesams 
saugoti; 8) britai galėtų ir toliau likti 
tarptautiniu patikėtiniu administra
cijos reikalams, bet siūloma kaip ga
lint greičiau sudaryti nepriklausomą 
Palestinos valstybę.

Žydų siekimams
vieningai priešinasi arabai

tiek gyveną pačioje Palestinoje, tiek 
aplinkiniame pasaulyje, kurių Afri
koje ir Azijoje yra apie 50.000.000 
žmonių. Visi jie palaiko Palestinos 
arabus ir stengiasi ginti jų interesus. 
Arabams vadovauja du žymiausi jų 
vadai: 1) Abdel Rahman Azzam Pa
sha, generalinis Arabų Lygos Tary
bos sekretorius, ir 2) Jeruzalės Di
dysis Muftis Hay Amin el Husseini, 
kurį žydai laiko savo nuožmiausiu 
priešu, vadindami jį satanišku žmo
gumi ir įrodydami tai šimtais jam 
metamų kaltinimų (jis 1946 m. liepos 
pradžioje pabėgo iš Paryžiaus apy-

linkių ir atsidūrė vėl rytuose, arabų 
pasaulyje). Arabai aiškiai apsisprendę 
neleisti važiuoti į Palestiną daugiau 
žydų. Kai visas arabų pasaulis tai 
remia, grasindamas net žydų skerdy
nėmis, tai žydų (takos Palestinoje 
stiprėjimas tampa nebeįmanomas.

Arabai ir žydai lieka užsispyrę 
savo tautą padaryti krašto šeiminin
ku. Tuo tarpu valdo juos svetima 
jėga, bet ir tai dabar vyksta nuolat 
teroro aktai prieš visa tai, kas trukdo 
žydų interesams. Anglai grasina pa
sitraukti, o tada kiltų ten aršios sker
dynės. Neseniai vienas atsakingas 
žydų asmuo pareiškė, jog jie negy
veną pamišusių žmonių rojuje, esą 
viskam pasiruošę ir tvirtai tikį, jog 
arabai nepajėgs jų iš Palestinos išvyti. 
Tai tiesa, kad žydai geriau susiklauso 
ir tinkamai susiplanavę viską sutikti. 
Arabai neturi karinės organizacijos 
prieš sionizmą, tuo tarpu žydai turi 
slaptą tautinę miliciją, Haganah, or
ganizuotą kariniais pagrindais ir pa
siruošusią perimti į savo rankas kraš
to valdžią, kai tik bus tinkamas mo
mentas. Tuo atveju, jei britai trauk
tųsi iš Palestinos,

tfalt įsikišti arabų valstybių 
karinės pajėgos.

Tačiau tenka pastebėti, kad jokia 
arabų valstybė neturi-žymesnės ka
riuomenės ir nėra pasiruošusi dides
nio masto karinėms operacijoms. 
Nors jos ir atsiuntė kariuomenės į 
Palestinos pasienį, tačiau oficialiai 
skelbia, kad jos nemano pavartoti 
jėgos prieš bet kurią Vakarų jėgą. 
Tai tik atsargos priemonė ir Palesti
nos arabų padrąsinimas. Žinoma, jei 
Palestina atsidurtų vakume ir viduje 
prasidėtų skerdynės, tai toji kariuo
menė įžengtų ginti arabų.

Tuo tarpu Palestinos likimas yra 
svarstomas JTO visumoje ir specia-

Nemalonios muitų sienos
Prancūzų laikraščiai rašo, kaip 

viena JV kongreso atstovų grupė įsi
tikino, kad muitų unija Europai būti
na. Ligi šiol jie manę, kad muitų 
unija silpnesniuosius Europos kraštus 
pajungtų stipresniųjų dominavimui ir 
kad dėl to ji nepriimtina. — Vykdami 
iš Šveicarijos i Prancūziją kongreso 
atstovai, be kita ko, vežėsi po dešim
tį kitą kilogramą šveicariško šoko
lado. Prancūzų muitininkai juos su
laikė ir pareiškė, kad šokolado tega
lima įsivežti ligi dviejų kilogramų. 
Tuščiai kongreso atstovai aiškinosi 
šokoladą vežą dovanų prancūzų vai
kams; žodis po žodžio jie muitininkus 
iškvailino, o muitininkai įstatymų 
vardu juos kvalifikavo kontrabandi

llojs komisijoje. Tų svarstymų pa- 
grindan dedamas pranešimas specia
lios JTQ komisijos, kuri buvo atvy
kusi į Palestiną ir problemą tyrinėjo 
vietoje. Komisijos dauguma siūlo Pa
lestiną padalinti J dvi dalis, pagal 
gyventojų daugumos principą. Tai
nuomonei pritarė visos didžiosios 
valstybės, įskaitant ir Sovietų Są
jungą. Tačiau praktiškai šį sprendi
mą įvykdyti bus sunku ir teks nuga
lėti daug kliūčių. Didžiausias sun
kumas yra tas. kad tiek arabai tiek 
žydai siekia būti pilnais viso krašto 
šeimininkais, eidami prie tikslo skir
tingais metodais (arabai: neleisti įva
žiuoti daugiau žydų ir esančius pa
likti autonomine mažuma, žydai: pa
skelbti nepriklausomą valstybę, leisti 
laisvai įvažiuoti žydams, neoficialus 
tikslas: savo ūkiniu pajėgumu jie 
mano išpirkti turtus iš arabų ir šiuos 
pastaruosius išstumti iš Palestinos). 
Žydai turi slaptą ginkluotą pajėgą, 
arabai irgi siunčia į Palestiną savo 
agentų ir ginklų, abi pusės savo jė
gomis pilnai pasitiki ir drąsiai žiūri 
į ateitį.

Abi pusi taip pat skeptiškai žiūri 
( pasiūlymą dalyti Palestiną.

Tokį sprendimą, jeigu jis būtų pri
imtas, gali prisieiti įvykdyti jėga. 
Britai tai numato ir jau pareiškė, 
kad šios pareigos jie nesiims vyk
dyti. JTO savo karinių jėgų neturi, 
o britai savo jėgas nori atitraukti. 
JAValstybės, atrodo, ten savo karinių 
jėgų nesiųs. Tą progą mielai išnau
dotų Sovietų S-ga, pasiųsdama savo 
kariuomenę. Bet vakarai su' tuo ne
sutiks. Antras sunkumas — vyriau
sybių sudarymas ir krašto valią at
stovaujančių organų sukūrimas. Ypa
tingai sunku būsią sudaryti arabų 
vyriausybę, nes joks sąmoningas ara
bas nesutiksiąs eiti į vyriausybę. Tai
gi, vėl gali prisieiti ne tik jėga pada
lyti kraštą, perkeliant optacijos teise 
pasinaudojančius gyventojus (priver
stinos repatriacijos sunku laukti), bet 
ir Ilgą laiką laikyti okupuotus kraš
tus, kol jie patys bus pajėgūs tvar
kingai toliau egzistuoti. Kaip bus ga
lutinai ši problema išspręsta ir ko
kiomis priemonėmis praktiškai įvyk
dyta, pamatysime netolimoje ateityje.

ninkais ir šokoladą konfiskavo. Po 
to kongreso atstovai vieningai priėjo 
išvadą, kad muitų sienos yra kvailas 
dalykas, ir sutarė savo vyriausybę 
paspausti, kad ji energingai pasisa
kytų už Europos muitų uniją. -E-

IRO vėl kreipėsi ( JTautas, kad 
jos suteiktų pastoges 1.500.000 trem
tinių. Prie dabartinio įkurdinimo 
tempo tąi užtruksią 10 metų, bet jei
gu visi, kraštai bendradarbiautų, kaip 
tai IRO nori, galima būtų tatai (vyk
dyti per trejis metus. IRO nusiskun
dė, kad kai kurie kraštai nesumokėję 
8.000.000 dolerių, kuriuos turėjo (ne
šti per 3 mėnesius. (Reuter)

K. Apaščia ■>

Elgetos duona
Jei kas man namuose dažniausiai sugadin

davo nuotaiką, tai tik du itin nemalonūs da
lykai: mano sūnelio sirguliavimas ir prasti 
pietūs. Pirmoji bėda sukeldavo visuotinį są
myšį: žmona, vos pastebėjusi vaikutį negaluo
jant, tuojau puldavo į vaistų-spintelę ir triukš
mingai griozdindavosi joje, kol susirasdavo 
termometrą. O tada, vos tik švystelėdavo jos 
rankose tasai stiklinis prietaisas, prasidėdavo 
jau dvigubas sergančiojo klyksmas ir dejavi
mas, nes vargšas vaikutis jau buvo įsitikinęs, 
kad temperatūros matavimai jam neša tik 
skausmingiausias kančias. Aš pats gi, viską 
metęs į šalį, skubiai apsikraudavau knygomis 
apie, mažamečių vaikų priežiūrą ir įnikdavau 
skaityti tuos jų skyrelius, kurie pavadinti „vai
kų ligos ir negalavimai".

Visas reikalas paprastai baigdavosi tuo, kad 
vaikutis, per naktį gerai išsimiegojęs, jau iš 
pat ryto imdavo šokti suktinį ar kulverčiais 
versdavosi per galvą, bet užtat jo mamytė jau 
Skųsdavosi galvos kvaituliu ir kas pusvalan
dis labai rūpestingai tikrindavosi temperatū
rą, sau po pažastim spausdama tą patį termo
metrą. Tiesa, neilgai tesirgdavo ir ji. Jei mo
tina ir mano vaikučiai (o jų jau padaugėjo iki 
dviejų) iki šiol tebėra gyvi ir sveiki, tai, ma
nau, taip yra tik dėl mano nerangumo, kadan
gi ir anais didžiai kritiškais atvejais užsispir- 
davau nesišaukt! gydytojo. Nors ir keista, bet 

kartais ir taip išg&bstimos mums brangių 
žmonių gyvybės ...

Su pietumis būdavo prasčiau. Stale per 
daug dažnai garuodavo dešrelės su sviesto pa
dažu, kaušas bulvinės košės, na ir, žinoma, 
indelis su garstyčiomis. Vietoj sriubos — alaus 
stiklas. Tai ir visi pietūs. Žinau, visa tai la
bai greitai ir be didesnės gaišaties pagamina
ma. Nieks čia neginčys, kad laikas — pinigai, 
bet kas nuolat kartojama — irgi negerai Ir 
nesakau, kad būčiau troškęs ko prašmatnesnio, 
nes to neturėjau net teisės reikalauti, kadangi 
mano alga tada, nebuvo tokia, kuri leistų pla
čiau švaistytis. Bet kai bemaž kas antra diena 
vis tos įkyrėjusios dešrelės, tai šito dalyko ne
galima kitaip pavadinti, kaip gyvo vyro kan
kinimu. O juk, rodos, kad taip lėkštė aroma
tingo buljono, ar šonkauliukų su šutintais ko
pūstais, ar... Žodžiu, esama gi šiame pasau
lyje patiekalų, kurie ir širdį nušveičia ir gy
venimą daro malonesnį. Brandinau savyje 
mintį, kad reikia daryti intervenciją, kad bū
tinai reikia reformų, bet ir vėl svyravau: ar 
dera vyrui galvoti apie virtuvę, kuri juk per 
amžius buvo tik moterų kompetencijoje?

Aš ir dabar negalėčiau pasakyti, kuri diena 
buvo tada: ketvirtadienis ar penktadienis, bet 
tai ir nesvarbu. Svarbu tik viena — mano 
pietų stale ir vėl tos dešrelės! Ir vėl ta pati 
bulvinė košė, nuo kurios baigiu užspringt!,

tartum kalėdinis kalakutas, varu verčiamas 
ryti šeimininkės jam kemšamus kukulaičius. 
Kas iš to, kad čia pat padėtas ir alaus stiklas, 
nes kad ir kaip stengiausi, aš tepajėgiau su
doroti vos pusę to, kas man buvo patiekta. 
Likutį padėjau atgal į spintą — tegu prarūg- 
sta tokie pietūs, užuot mane kankinę!

Spintoje padėtosios dešrelės nė ataušti ne
spėjo, o jau aš pats buvau surūgęs: esu juk 
savo namuose, o vis tiek alkanas! Bet ar vien 
tik dėl to aš turėčiau eiti iš namų ir valgy
klose ieškotis ko geresnio? Tatai man, šeimos 
žmogui, tikrai nebetinka. Bet ką aš turėjau 
daryti? Vaikščiojau po kambarį pats vienas 
ir rūkiau, vis svarstydamas: o jei aš nupirk
čiau kokį kulinarijos veikalą, sakysime, „Di
džiąją Virėją“?

Tuo metu kažkas pasibrozdino apie duris. 
Nedrąsiai paspaudė skambuti. Aš riktelėjau, 
kad (eitų. Žiūriu — įslenka elgeta: gauruota 
galva pridengta dar iš ano šimtmečio užsili
kusią skrybėle, iš po kurios žiba mažytės ajcys, 
o žila, į sruogas besivejanti barzda nukarusi 
ant krūtinės, rankoje — gumbuota lazda, prie 
šono — lininis maišelis, ant kojų — autai ir 
naginės su apyvarais. Atsidėjęs stebėjau jį: 
tikras, lietuviškas elgeta, net miela pažiūrėti! 
Šitaip sakydamas, suprantama, aš nė kiek ne
sidžiaugiau iš žmogaus skurdo, tik grožėjausi 
tipu, kuris ir man kada nors bus pravartu 
prisiminti.

Bet tuojau turėjau pripažinti, kad elgetos 
būta gana netašyto: skrybėlę, tiesa, senis nu
siėmė, bet nepagarbino mano namų Viešpaties 
vardu, o tik maksėjo galva ir vis krutino lū

pas, matyt, švabėdamas maldos žodžius. Argi 
taip elgiamasi žmonėse, kur grindys dažytos ir 
blizga, o lango stikle nerasi nė žymelės, jog 
ten kada nors būtų pritūpusi musė? Argi taip 
poteriaujama? Toks nesimpatiškas elgeta! Bet 
aš ir taip žinojau, ko jis atėjęs: jis privalo 
gauti savo dalį. Ją ir gaus.

Atidariau spintą. Pamaigiau vieną duonos 
kepalą ir vėl padėjau atgal: minkštutė ir švie
žia, tokią suvalgysime ir mes patys. Paėmiau 
kitą, senesnę, ir iš šitos atriekiau didoką riekę, 
paskui atriekau dar vieną, tikrai ne menkes
nę. Kodėl man būti šykščiam? „Tegu ima 
vargšas dvi riekes ir tegu mini šiuos namus 
geriausiu žodžiu!“ — galvojau sau, sprausda- 
mas duoną jam į rankas.

Senis ir vėl netarė nė žodžio, tik lyg prie
kaištaudamas pažiūrėjo tiesiai man į akis, su
sikimšo riekes ( savo maišelį ir išvėžlino pro 
duris. Kodėl jis tyli, kaip koks nebylys? O 
gal jis atėjo tik apsižvalgyti, tykodamas ką 
pasivogti? Visokių valkatų dabr esama...

Norėdamas kiek atsikvėpti, aš knygų spin
toje susiradau „Don Kichotą“ ir ėmiau skai
tyti, bet niekaip negalėjau susitelkti. Tą kny
gą tuojau padėjau atgal ir jau sklaidžiau „Ni
kodemo Dyzmos Karjerą“, o po to — „Franci 
Kruką“. Bet ir šitose knygose man buvo taip 
tuščia ir nuobodu, kad ir jas užverčiau...

Žvilgterėjau į laikrodį: pusė keturių, ši
tuo laiku turėtų būti buvęs laiškanešys su 
laikraščiais. Reikia patikrinti laiškų dėžutę. 
Praveriu duris ir jau žengiu, ogi — ant laip
tukų padėta duona! Tos pačios riekėa, kurias 
aš tik ką buvau davęs tam elgetai. Jos tokios
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Vytauto Didžioj o mirties sukaktuvėms
Lenkų istorikas Aleksandras v. 

Bronikowski rašo apie Vytautą: „Jis 
mirė 1430 m. spalių 27 d. Trakuose, 
atsiprašęs karalių už pastarųjų metų 
priešingumus jo atžvilgiu, priminda
mas savo ankstesnius nuopelnus jam. 
Jis buvo galingas karo vadas (ein ge- 
waltiger Kriegesfūrst), daug kartų 
nugalėjęs totorius, rusus, kryžiuočius 
Ir maskviečius. Jis buvo vidutinio 
ūgio, didelio proto, visais ^atžvilgiais 
susivaldęs, išskyrus meilės reikalus. 
Vladislavas (Jogailos krikščioniška
sis vardas) be jo mažai ką atlikdavo. 
Jis (Vytautas) dažnai buvo vienintė- 
lis Jogailos užduočių vykdytojas Ir 
tas žmogus, kurį reikia vadinti vo
kiečių ordino nugalėtoju, to ordino, 
kurio riteriai dėl baisių žiaurumų 
vietoje kryžiuočių buvo vadinami 
kry žinotojais.“

VYTAUTAS IR JOGAILA
Rengiantis Žalgirio mūšiui, kaip 

praneša Ernst Wagner, ordinas at
siuntė Jogailai ir Vytautui du kar
dus ženklui, kad pasirengta kovai 
pradėti. Tuomet Jogaila užsidėjęs 
šalmą, bet nerodęs jokio noro kištis 
i kovos reikalus. Be to, jis pasiėmęs 
60 geriausių palydovų iš bajorijos 
tarpo ir su jais pasitraukęs tiek toli 
i šalj, kad negirdėtų kovos triukšmo. 
Net jo paties kariuomenė nežinojusi, 
kur esąs karalius. Did. kunigaikštis 
Vytautas, priešingai, visą atsakomybę 
pasiėmęs, vykdęs pasirengimus, kurie 
atitiko didžiausio karvedžio veik- 

Tsmus. Jis nežiūrėjo savo asmens, bet 
ir reikalavo iš kiekvieno kario drau
smės bei ryžtingumo. Tokiu būdu 
liepos 15 d. prasidėjo kova.

Ordinas turėjęs apie 83.000 žmo
nių, bet jo kariuomenė buvo sudary
ta iš rinktinių, Išbandytų karių, ne 
tik jo paties pavaldinių, bet ir ge
riausių karių iš Vokietijos, Anglijos 
bei Prancūzijos. — Pradžioje Vytauto 
kariuomenė susidedanti iš lietuvių, 
rusų ir totorių, kuri buvusi blogai 
apginkluota, su dideliais nuostoliais 
turėjusi trauktis ir Vytautas nebe
pajėgęs jos bėgimo sulaikyti. Kovos 
lauke iš 30.000 •) totorių likę 22.000. 
Tik dvi“Vytauto vėliavos pasitrauku
sios prie karaliaus kariuomenės. — 
Autorius sako, kad ordinas tik dėl

Kautynės Paryžiaus 
gatvėse

Amerikiečių karinės valdžios 11- 
cepcijuotasis „Wiener Kurier“ rašo 
apie gatvių kautynes, š. m. spalių 28 
d. vakare įvykusias Paryžiuje. Tai 
buvusios pirmosios po 1936 m. poli
tinės kautynės Paryžiaus gatvėse, kur 
sužeista apie 300 Žmonių. Kovos už
virusios ties Užtvarų sistema, kai įsl- 
kijusl policija, norėdama išsklaidyti 
komunistų pastangas išardyti masinį 
Rusijos ir kitų rytinės Europos kraš
tų pabėgėlių susirinkimą. Tvarkai ir 
ramybei grąžinti buvo panaudota apie 
1.500 karių ir apie 1.000 policininkų. 
Policija po daugelio sunkių susidūri
mų su demonstrantais areštavo maž
daug 200 asmenų.

nelaimingų aplinkybių pralaimėjęs, 
nes kova jo buvusi kaip ir laimėta. 
Dėl nuostolių, tai Duisburgo istorijos 
pasekėjai sako, kad bendri nuosto
liai siekia 60.000 vyrų, bet kiti mano, 
kad ordinas neteko 40.000 užmuštų, 
o lietuvių-lenkų kariuomenė — 60.000.

Jok. Voigt Žalgirio mūšio vazdą 
nupiešia kitaip. Jo tvirtinimu, Ordi
nas išstatęs savo kariuomenę sufor
muotą ir laukęs nuo ryto iki popiečio 
lietuvių-lenkų puolimo, bet Jogaila, 
nors Vytauto prašomas ir verčiamas 
nedavęs įsakymo savo kariuomenei 
formuotis kovai. Ten kaip pat sako
ma, kad Jogailos kariuomenė tuo tar
pu jau buvo prisijungusi prie Vytau
to kariuomenės, kas rodo, kad visas 
svoris gulėjo ant Vytauto ir jo pul
kip Lenkų kariuomenės vadovybę 
Jogaila pavedė „mažam bet narsiam 
ir apsukriam kariui Zindram von 
Maškovičiul Kada Friedrichas von 
Wallenrod be Ordino žinios atsiuntė 
minėtus du kardus, Jogaila įsakęs ir 
savo pulkams formuotis. Tačiau pats 
Jogaila su apsauga pasitraukęs ir, 
kalbama, įsakęs parengti arklius, jei 
reiktų bėgtu Už tat visai kitaip pa
sireiškė Vytautas, — rašo autorius, 
— nes jis ryžtingai perlėkė savo pul
kus, vienur patvarkydamas, kitur pa
keldamas nuotaiką, paskiriems pul
kams perduodamas paskutinius įsa
kymus. Tos progos ordinas nepanau
dojęs puolimui ir dėl to jo padėtis 
pablogėjusi.

Nakties vėtra pietų metu buvo jau 
aprimusi ir pasirodė karšta saulė. 
Vytautas, nebepakęsdamas Jogailos 
neryžtingumo, pasileido su savo^iul- 
kais žygiuoti pirmyn ir pradėjo puo
limą. Iš abiejų pusių pasigirdo bai
sus riksmas. Ordino kariuomenė pa
sitiko priešą sunkiomis patrankomis. 
Tada pasileido ordino kariuomenė į 
kovą. Susidūrimas buvo baisus. Ke
letą valandų kovojo vyras prieš vyrą. 
Nė vienas gyvas neužleido savo vie
tos kitam. Abi pusės norėjo pasiekti 
pergalę. Abi pusės kovojo lygiu nar
sumu ir su vienoda laime. Pagaliau 
Vytauto kariuomenė pradėjo silpnėti. 
Ordinas sustiprino savo pulkus, norė- 
jlartias Vytauto atsparumą palaužti. 
Jam pavyksta juos priverst! trauktis. 
Būrys lenkų taip pat pradeda bėgti. 
Vytautas veltui deda didžiausias pas
tangas bėgantiems sulaikyti. Dalis 
bėgančios kariuomenės pateko į 
klampynes ir į upę — žuvo. Vytautui 
liko tik trys rusų pulkai, kurie, susi
jungę su jo rezervais, atlaikė kry
žiuočių puolimą.

Lenkų sparne kryžiuočių kariuo
menei taip pat sekėsi. Lenkų didžioji 
vėliava atiteko kryžiuočiams, o len
kai skubiai traukėsi. Už tat kryžiuo
čiai dar smarkiau pradėjo pulti ir jau 
jautėsi nugalėję, nes pradėjo giedoti

•) Kitur vėl sakoma, kad priešo 
pusėje buvo 60.000 lenkų, 42.000 lie
tuvių, žemaičių ir rusų, 40.000 totorių 
ir 21.000 samdinių iš Čekijos, Ven
grijos ir kitur. Buvus 97.000 pėsti
ninkų ir 66.000 raitelių. Ordino ka
riuomenė susidėjo iš 57.000 pėstinin
kų ir 26.000 raitų, jų tarpe 33.000 iš 
užsienių, o 50.000 savų. Kovoje žuvo 
600 riterių, 40.000 karių ir 15.000 pa
teko į nelaisvę.

likusiomis vėliavėlėmis atsarginių jis 
mėginęs dar kartą pulti, bet jam ne
bepavyko pasiekti Karaliaus vėliavos.

— Kristus kėlėsi! Tuo momentu at
jojo Zindramas su savo lenkų pulkais 
ir pradėjo spausti kryžiuočių dešinį 
sparną. Vytauto verčiamas ir susti
printas Jogaila sutiko pasirodyti savo 
kariams, nors ir tik iš tolo ir stiprioje 
apsaugoje. Lenkams pavyksta susi
grąžinti savo didžiąją vėliavą. Tuo 
jų nuotaika pasitaisė. Vytauto at
vestais naujais daliniais sutiprinti, jie 
pradėjo kovą iš naujo ir dar plates
niu frontu. Tuo prasidėję ordino ne
laimė. Naujai performuota Vytauto 
ir Jogailos kariuomenė ėmė vytis be
sitraukiančią ordino kariuomenę. 
Nors ordinas dar mėgino sulaikyti 
bebėgančius, bet tas nebepavyko ir 
bėgimas apėmė visą frontą. Taip prie
šas pasiekė" labai palankias pozicijas 
ir pergalė jau buvo aiškiai jų pusėje. 
Tuo tarpu Vytautas buvo savo ka
riuomenę vėl naujai suformavęs ir 
atmetęs ordino kairįjį sparną. Be to, 
Vytautui pavyko užimti už Tannen- 
bergo esančias ordino pozicijas ir 
pradėti ordino kariuomenę supti. Or
dino kariuomenė, supama iš abiejų 
pusių, turėjo trauktis link GrunWal
do, visu narsumu kovodama.

Tokiu būdu per kelias valandas 
abi ordino kovos eilės buvo sutrin
tos, be vadų ir visiškai išblaškytos. 
Kova buvo išspręsta ordino nenau
dai. Tada palydovai jam pasiūlę bėg
ti, bet tas atsisakęs. Su 16 dar. užsi-

Stiprus priešų būrys atakavo prieš, 
ir mistras mirtinai sužeistas krito 
nuo arklio. Aplink jį gulėjo geriausi 
ir žymiausi riteriai, vadai ir bajorai. 
Su mistru baigėsi ir ordino galybė. 
Jo kariuomenės likučiai išbėgiojo, o 
priešas (lietuviai-lenkai) sugrįžo at
gal į kovos lauką.

Sis aprašymas puikiai vaizduoja, 
kad Žalgirio mūšio pergalė buvo Vy
tauto nuopelnas. Jis buvo karo va
das ir varomoji jėga. Kur frontas 
pradėjo svyruoti, čia Vytautas pats 
pribuvo, patvarkė, sustiprino, uždegė 
savo pavyzdžiu. Kada lenkai prade
da bėgti, jis jiems pristato ir parodo 
jų abejingąjį karalių, apie kurį len
kai manė, kad jis jau pabėgęs. Taip 
jam pavyksta atgal virstančią bangą 
sulaikyti ir ją vėl nukreipti į priešą.

Sis Vytauto didžiojo pavyzdys taip 
pat rodo, kad pergalė suteikiama tik 
tam, kuris tvirtai tikėdamas, visiš
kai atsidavęs ir nepalaužiamai ryž- 
damasis jos siekia. Nors istorikai ra
šo, kad Vytauto kariuomenė buvusi 
blogai ginkluota, bet ji vis dėlto pa
siekė laimėjimą prieš pačią geriausią 
ir stipriausią tais laikais kariuome
nę. Tatai buvo galima tik Vytauto 
taktikos užsidegimo ir tikėjimo dėka.

Tokio užsidegimo ir tikėjimo rei
kia ir mums šiandien, nes mūsų prie
šas galingas, žiaurus ir eina tokiais 
pat nusikalstamais keliais, kaip ir or

Vidurinysis luomas Prancūzijoje
(Mūsų Paryžiaus koresp.)

ji juos apkrauna per dideliais valsty
biniais ir socialiniais mokesčiais. To
liau — kad valstybė savo „planavi
mu“ baigia panaikinti ūkinę laisvę, 
o su tuo kraštas ekonomiškai vis ne
gali išbristi iš karo okupacijos at
neštų sunkumų. Pagaliau — viduri
nysis luomas priešinasi jo įtraukimui 
į valstybinį socialinį draudimą.

Sis paskutinysis punktas daugiau
siai sukėlė dulkių. Iš prigimties 
prancūzas yra individualistas ir visa 
jėga priešinasi bet kokiam kolekty
vizmui, gal dėl to jis. verčiau ligoje 
pats gydytoją ir vaistus apmokės, 
negu kreipsis į biurokratišką valsty
bės samdomą medicinos personalą. 
Priešai išnaudoja visa tai, kaip ne
blogą ginklą vidurinei klasei pulti

Bet ši lengvai nepasiduoda ir dėl 
savo siekimų gana radikaliai kovoja. 
Čia masinės demonstracijos, čia įmo
nių ir krautuvių uždarymas, valdiš
kų gydytojų boikotas, valstybinių 
formalumų sabotavijnas ir 1.1, šios 
priemonės kartais pasiekia juokingų 
momentų, bet nežiūrint to, mielai 
kartojamos.

Kompromisinis ir kartu energin
gas Ramadier laikymasis įsisiūbavu
sią nuotaiką kiek nuramino. Viduri
nioji klasė dabar išsijuosusi dirba, 
kad lygiai taip pat drausmingai ir 
tvirtai susiorganizuotų, kaip kad yra 
susiorganizavę industrijos darbinin
kai. Žinoma, toks profesinis susior- 
ganizavimas nėra taip jau lengvas, 
kaip kam gali iš pirmo žvilgsnio at

Nė viena Europos valstybė neturi 
taip gerai organizuoto vidurinio luo
mo, kaip Prancūzija. Visas pasaulis 
nustebo, kai šių metų birželio mėn. 
pradžioje Prancūzijos prekybininkai 
ir pramoninkai paskelbė... streiką. 
Tas parodė, kaip gerai organizuotas 
yra tas luomas, ant kurio pamatų 
laikėsi III-ji Respublika ir, atrodo, 
laikysis IV-ji.

Skaičiais paėmus vidurinysis 
Prancūzijos luomas taip atrodo: 3 mi
lijonai savarankių ūkininkų, 700.000 
amatininkų, 500.000 žmonių laisvose 
specialybėse, 100.000 smulkiųjų pen
sininkų, 100.000 nedidelių namų sa
vininkų, 3 milijonai smulkių preky
bininkų Ir pramoninkų, du milijonai 
tarnautojų. Jie su 10 milijonų su
daro didesnę armiją, negu visi indu
strijos darbininkai. Jų rankose 90 
visos produkcijos.

Paskutiniu metu šioji vldurinoji 
Prancūzijos masė pasireiškė kaip ga
bi organizatorė ir susijungusi ben
dram judėjimam Sis aktyvumas ky
la iš noro pasipriešinti prieš įsiga
lintį ekonominį nepriteklių, iš kitos 
pusės — prieš valstybės norą mono
polizuoti ir nacionalizuoti arba bent 
jos tendenciją „planuoti", pajun
giant laisvą iniciatyvą. Mažieji pra
moninkai ypač piestu stoja prieš 
valstybės palaikomą ūkinį biurokra
tizmą ir reikalauja atstatyti ūkinę 
laisvę.

Savo relkalvlmuose viduriniosios 
klasės pramoninkai ir prekybininkai 
pirmiausia puola valstybę už tai, kad |

MykolajčikasjauLondone
Rytinių kraStų ūkininkų partijų 

vadai, gyvenantieji tremtyje, buvo 
susirinkę Londone slapto posėdžio ir 
nutarė pradėti plačiu mastu antiko
munistinę propagandą, kai tik atvyks 
buvęs Lenkijos karo ministeris, o da
bar buvęs premjero pavaduotojas 
Stanislaw Mykolajčikas.

Mykolajčiko asmeninis atstovas 
Londone pareiškęs reporteriui, kad 
Lenkijos ūkininkų vadas prisijung
siąs prie naujojo pasaulio ūkininkų 
internacionalo kovai su komunizmu. 
Šio internacionalo buveinė būsianti 
Washingtone.

Dabar konferuoja Serbijos-Jugo- 
slavijos partijos vadas Dr. Milan Gav- 
rilovič ir Kroatijos, Rumunijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos ir Lenkijos 
partijų atstovai Londone. (AP)

Paskutinėmis žiniomis, lapkričio 
3 d. Mykolajčikas britų kariniu lėk
tuvu atvyko j Londoną, spalių 20 d. 
pajudėjęs iš Lenk'jos ir lapkričio 1 
d. pasiekęs britų okupacinę zoną Vo
kietijoje.

dinas, užkariautojas iš vakarų. Jei 
mūsų tikėjimas bus ir liks tvirtas, o 
ryžtingumas nepaluš, — raudonojo 
užkariautojo likimas bus toks pat, 
koks jis buvo visų kitų žiauriųjų už
kariautojų. J. Grigolaitis 

rodyti: juk vidurinioji klasė yra žy
miai daugiau politiškai susiskaldžiu
si, negu industrijos darbininkai. ,Bet 
pirmieji organizacijos žingsniai rodo, 
kad politiniai tikslai mažiau verti-» 
narni, negu profesiniai.

Aišku, kad vien profesiniais už
daviniais viduriniosios prancūzų kla
sės organizuotas judėjimas nesiten
kins. Jei darbininkai mano, kad jau 
yra atėjęs laikas jiems rūpintis ne 
vien profesiniais klausimais, bet ir 
politiniais, net dar daugiau, kad jau 
išmušusi valanda vadovauti Prancū
zijos gyvenimui, tai argi galės ilgiau 
nieko nereaguoti vidurinojo luomo 
didžioji masė? ,

Gudrūs ir toli numatą politikai 
nesnaudžia ir dirba, kad naujai be
siorganizuojančias mases patrauktų 
savo linkme. Tokiu būdu komunistai, 
manydami su darbininkais jau susi- . 
doroję, laiks nuo laiko prabyla į nau
jas mases... Dešiniosios gi partijos • 
siūlo vidurinei klasei perimti kom
promisinį vadovavimo vaidmenį, įku
riant korporacinę ir autoritetinę vals
tybę, kurios administracinis aparatas 
būtų patikėtas ne partijoms, bet spe
cialistams. Bet šių siūlymų viduri
nysis luomas labai griebiasi, nes bijo 
dar didesnės valstybės monopoliza- 
cijos.

Užtat nei kraštutinė kairė nei de
šinė per daug viduriniojo luomo ne
vilioja. Jis vieno tenori: ūkinės lai
svės ir valdžios, kuri neturėtų dikta
toriškų apetitų. Gal tai pradž'a nau
jo liberalizmo Prancūzijoje? Z. U.

pat, net neparagauta, neatslkąsta! Ak, tu, ne- 
dėkingasai žmogpalaiki, kogi tu elgetauji, jei 
nesi alkanas? O gal šitaip tu priekaištauji 
man?...
. Atsiminiau savo mamos pamokymą: ne
valia duonos mėtyti! Nuodėmė. Geriau jau 
duonutę sudeginti. Tuč tuojau pakėliau abi 
riekes, skubiai grįžau atgal ir, lyg stumte stu-

A. M. Katiliškis

Ponios kiaulytės galas
(Pabaiga) f

Parinkta vieta tam didžiai tiko. Medžiai ir 
aukšta siena teiks amžiną pavėsį ir joks saulės 
spindulys negalės prasiskverbti. Skatinama 
visuotinio pritarimo, ji negaišo. Tėvas nusi
gando ir suabejojo, ar įstengsiąs, bet duktė 
rado išeitį ir čia. Bolius iš pradžių vaipėsi, 
tačiau sutiko. Ką jis kita galėjo daryti, kai 
tokios žadinančios pamėklės maišėsi neramioj 
jo galvoj?

Už dviejų šimtų žingsnių žlagsojo sugriau
tas garažas, kurio plytomis niekas nedraudė 
pasinaudoti Pasiraitęs šikšnines kelnes, vy
ras vilko plytas į statybos vietą, o senasis pa
sidaręs skiedinio, bandė mūrininko sugebėji
mus. Nepraėjus nė keturioms dienoms, tvar
tukas jau švietė iš tolo, su stogeliu, durelėmis 
ir visu kitu. Renė triumfavo. Jos mąslumui 
galėjo bet kas pavydėti Namukas ir Boliui 
atvėrė duris į jos namus. Bardašauskienė, nors 

mlamas, nuėjau į virtuvę, pradariau krosnies 
durelės ir sviedžiau jas tiesiog ant žaižaruo
jančių .žarijų. Ilgai stebėjau, kaip spragėjo ir 
raitėsi duona, it koks gyvas padaras.

Nežinau kodėl, bet man pasidarė taip grau
du ir liūdna, kad aš vos susilaikiau nepravir- 
kęs, o žinau, kad to elgetos aš jau niekad n«- 
besutiksiu...

ir šnirpštė, turėjo įvertinti jauniklio nuopel
nus ir atsisakyti savo atšakumo bent šį kartą.

Kiaulytė, patiesusl visas keturias, gulėjo 
ant šono ir alsavo. Jos perkėlimas į vasaros 
rezidenciją netrukus turėjo prasidėti. Jos svo
ris nebeleido būti rankomis kilnojamai ir ją 
reikėjo pavaryti. Renė pravėrė vartelius ir 
maloniai kvietė išeiti Tėvas ir motina laukė 
prie naujojo tvartuko. Kad kiaulytė- nerodė 
noro persikelti, Minga ir Janė iš užpakalio 
pašmigavo su šakelėmis. Tada ji peržengė 
slenkstį ir tartum abejojo — eiti ar ne. O gal 
laisvės valdinys ją pagundė, kad ūmai stryk
telėjo ir pasileido išilgai tako. Vaikai su kle
gesiu sekė įkandin. Bet tuo metu įvyko ka
žin kas nepaprasta ir tiesiog nesuprantama. 
Vaikai sustojo. Ten, kur srutų griovelis susi
tiko ir krito į šulinei), toje vietoje, kiau’ytė 
pranyko. Tik keistokas garsas pasigirdo lyg 
iš po žemių.

— Oi!... — suriko Renė. Ir vienu šuoliu 

atsidūrė įvykio vietoje. Iš tamsios skylės ky
šojo dvi kojos ir uodegaitės galas. Duslus 
gurgėjimas ir dideli burbulai kilo iš apačios. 
Dvi kojos ir uodega taip smarkiai daužėsi 
juodam vandeny, kad aptėškė vaikus ir mo
tina. Ji pasilenkė ir bandė sugriebti kojas. 
Vienu tarpu tas jai ir pavyko, bet kojos buvo 
taip slidžios nuo srutų, kad tuoj išsprūdo. Ji 
griebė antrą- ir trečią kartą, bet gyvulio svo
ris jos pačios vos neįtraukė skylėn. Baisos 
apimta sušuko valkams ir pati puolė prie durų 
rėkdama!

— Gelbėkit!.'.. Žmonės!... Kiaulytė!
Į pusę minutės pagalba atvyko. Tvirtos 

vyriškos rankos kiaulaitę Ištraukė iš skylės ir 
paguldė ant tako, visą šlapią ir nejudančią. 
Renė puolė lyg kerėtoja pablūdusiomis akimis, 
mėgindama prikelti. Ji nejudėjo. Visuotinis 
sujudimas, puldinėjimas jos nebedomino. 
Ašaroms ir riksmui liko kurti ir bejausmė.

Barzdyla Pocius išsitraukė Iš kišenės peilį 
ir pasilenkė.

— Ką jūs norite daryti!? — ne savo balsu 
suriko Kizlenė ir pasirengė savimi uždengti 
vlstfs antpuolius.

— Tigi, ponitėle, padurti, kad kraujas nu
bėgtų.

— Kaip?... Ar jau ji nebeatsigaus? O, 
žmonės, sakykite, kas daryti?

Visi susirinkusieji tik pečiais traukė ir ti
krai nebežinojo kas reiktų padaryti. Tik Po
cius laikėsi šaltai. Jis žinojo.

— Kad mėselė nesugestų. Kraują nuleisti 
reikia, ponitėle.

Lenktinio peilio ašmenys pasinėrė minkšta

me kiaulytės pagurklyje, kraujas sumišo su 
srutomis ir nutekėjo grioveliu. Bardašauskie
nė ir Kizlenė stovėjo viena prieš kita kaip dvi 
pamėklės. Nelaimės didumas tartum dar ne
spėjo jų kaip reikiant užvaldyti, bet, rodos, 
jau artėjo, galįs pasireikšti kuo nors nesu
prantamu. Kuklesnieji traukėsi į šalį.

Senasis apsisuko ir nuėjo ieškoti kokių 
šiaudagalių. Reikės juk nusvilinti. Kaipgi ne
reikės.

— Kaip mat išeina. Andai, pavasarį Kra- 
kauskų Irgi prigėrė... — mėgino guostis viena 
kūmutė.

— Ką ten Krakauskų, ponia Beržiene... 
Tebuvo kaip kumštis... Neverta nė minėti...

Vaikai šniurkštė ir stengėsi nepakliūti 'po 
ranka. Netrukus tačiau juos sudomino senelio 
ruoša. Jis apdėjo kiaulytę šiaudais ir prikišo 
degtuką.

— Papuošim jai šermenis, kaipgis, paruo
štai ...

P. S.
Ponios Kizienės sielvartui palengvinti, lyg 

iš paties dangaus vieną rytą atėjo įsakymas 
panaikinti šunis. Tai žiauriausiai palietė pa
nelę Balandaitę ir kitus taurios veislės mėgė
jus. Nepraėjus dviem savaitėm, visose skelbi
mų lentose garsinosl kiti popieriai, į kuriuos 
vien pažiūrėjus šiurmėlos nugara ėjo. Visos 
kiaulės turi būti panaikintos. Kas drįs laikyti 
— rizikuos, labai rizikuos.

Pasipiktinimo vilnis perėjo viesulu nuo toli
miausio bloko Iki kirasyrų arklidžių. Tik Re
nės šypsena prasiskleidė Ir nedingo. Iš karto 
palengvėjo ir pasidarė->šviesiau.

4



- - - /

KULTŪRINIS GYVENIMAS
♦= " - ......... ........ ■ . ... --------- ♦

Tautos idealų sargybiniai ir 
laisvės kovotojai

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos pirmininko A. MERKELIO sutrumpinta paskaita apie lietuvio žurnalisto vaid
menį, skaityta š. m. rugpiūčio 30 d. Lietuvių tremtinių žurnalistų suvažiavime Schweinfurte

Spauda mūsų tautos gyvenimo, 
mūsų tautos kovose 'dėl kultūrinės ir 
politinės laisvės yra suvaidinusi le
miamą vaidmenį. Lietuviškoji spau
da buvo tas didžiulis švyturys, kuris 
mūsų tautai nušvietė tamsų kelią | 
Ivlesią ateiti. Lietuviškoji spauda 
buvo tas laimės žiburys, kuris mūsų 
tautą gūdžią slogios priespaudos nak
tį vedė l skaistų auštančios laisvės 
rytą.

Mūsų tauta jau turi seąas šimtme
tines spaudos tradicijas. Šiemet su
kako 400 metų, kai buvo išleista pir
moji lietuviškoji knyga — Martyno 
Mažvydo „Catechismusa prasty sza- 
dei“. Tad šis antrasis lietuvių žura- 
listų suvažiavimas tremtyje vyksta 
reikšmingos spaudos sukakties žen
kle. Jei ši sukaktis yra brangi ir 
daug sakanti kiekvienam lietuviui, tai 
ji juoba brangi ir svarbi ''lietuviui 
žurnalistui, kuris savo gyvenimą yra 
glaudžiai susiejęs su spauda.

Sis antrasis lietuvių žurnalistų su
važiavimas tremtyje taip pat vyksta 
ir kitos mums labai reikšmingos su
kakties ženkle, būtent, 25-rių metų 
sukakties, kai buvo įsteigta Lietuvių 
Rašytojų ir Žurnalistų Sąjunga, kuri 

• 1929 m buvo reorganizuota į Lietu
vos Žurnalistų Sąjunga ir Lietuvių 
Rašytojų Draugija, kuri 1940 m. va
sarą bolševikams okupavus Lietuvą
nustojo gyvuoti, bet 1946 m. pavasarį 
tremtyje vėl. mūsų buvo atkurta ir 
yra pasiryžusi garbingai toliau tęsti 
gražias lietuvių žurnalistų tradicijas.

Tos dvi reikšmingos sukaktys ma
ne paskatino šiame suvažiavime pas
varstyti lietuvio žurnalisto vaidmenį 
mūsų tautos gyvenime, lietuvio žur
nalisto vaidmenį mūsų tautos praei
ty, dabarty ir ateity. Šia tema kal
bėti mane verčia ir ta aplinkybė, kad 
praeitų metų gegužės 11-12 d. pir
majame žurnalistų suvažiavime Ha
nau buvo iškilęs klausimas, kas yra 
žurnalistas, o kas ne, ką laikyti Žur
nalistų Sąjungos nariu, ką ne. Ly
biai toks pat klausimas buvo iškilęs 
ir šiemetiniame lietuvių rašytojų 
tremtinių suvažiavime Augsburge.

Paviršutiniškai žiūrint, atrodo toks 
klausimas nerimtas ir net dargi juo
kingas: susirinkę į savo suvažiavimą

UŽ LAISVĘ KRAUJU MOKAMA
• „Maža ko tėra verta ta tauta, kuri 

mano, kad vistiek neįstengs prieš sti
presnį, neatsilaikys prieš galingesnį. 
Tokia tauta — tai vergiško pobūdžio 
tauta. Nori nepriklausomybės — mo
kėk aukotis ir būk kantrus. Be iš
tvermės vergu būsi“ (A. Smetoną). .

„Didžiausias tautos turtas — tai 
jos laisvė, nepriklausomybė. Ant to 
laisvės aukuro aukojama daug žmo
nių gyvybių, pakeliama daug sunkaus 
triūso, iškenčiami pažeminimai, kalė
jimai, ištrėmimai, persekiojimai“ (A 
Stulginskis).

„Laisvė nėra tai filosofinė ab
strakcija, bet kažkas realaus, kaip 
duona kasdieninė. Patriotizmas — 
šitai ne vėliava, kuri iškeliama iškil
mių metu, bet tai žmogaus vertybės 
simbolis ir mastas“ (D. Thompsom).

„Žmogus nėra molio gabalas, Iš 
kurio šiandie galima nulipdyti Kos
ciuška, o ryt Bismarckas. Jei tauta 
turi egzistuoti ir būti savita ir nepri
klausoma, ji turi turėti savo sveiką 
veidą. Ji turi pasaulio simfonijoje 
turėti savo toną, būti skirtinga, ori
ginali, nepriderinta prie svetimo ka
mertono. Tauta tik tada pilnutinė, 
kai jos nariai savarankiški ir nepri
klausomi, laisvai gyvenantieji ir ku
riantieji“ (Swiętothowski).

Vienas prancūzas filosofas yra pa
reiškęs:

„Joks žmonių veikimas nežūva 
veltui, nei vienas kraujo lašas, išlie
tas dėl idėjos, nenueina veltui. Ben
druomenei kilnios žmonių pastangos 
yra tas pats, kas laivui kompasas, 
kuris pats krašto nemato, tačiau rodo 
keli? į jį“.

Šit Lietuvos kančių paveikslas:
„Papūtė šiaurus žiemys vėjas ir 

kartu su lapais išnešiojo karščiausias 
žmonių viltis, — išnešiojo ir laisvės 
priešininkų kojomis purvyne sumynė. 
Išnyko paskutinis laimės šešėlis, iš
sisklaidė, kaip dūmas po orą. Ant vi
so krašto klaiki šmėkla savo spar
nais šviesų dangų uždengė, žmonių 
krūtinėn aštrius nagus , giliai įleis
dama. Degino sodžius, šaudė ir korė 
ir iš tėvynės tolimon šiaurės šalin 
žmones gabeno. Nepasigailėjo nei ži
lų senelių, nei sergančių moterų, nei 
nekaltų mažų kūdikių. Visas kraštas 
kalėjimu virto. Niekas nebebuvo tik
ras rytdienos, nežinojo, gultų eida
mas, ar beatsibus laisvas iš miego. 
Kilo verksmas ir skaudūs dejavimai. 
Visi po budelio kirviu dėjo savo gal
vą. Tik maža saujelė maištininkų 
dar narsiai su prispaudėjais kovo
jo...“ '

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

47. Ar gerai yra rašomas ir tariamas 
Jumoras?

Taip iš tikrųjų daug kas vartoja 
šį žodį spaudos ir šiaip raštų kalboje; 
taip pagaliau jis vartojamas ir 1936 
m. „Spaudos Fondo“ išleistame 
„Tarptautinių žodžių žodyne", kur 
šalia jo dar minima jumoristas ir ju- 
moristika. Bet iš tikrųjų tokia šio 
žodžio lytis yra ne pirmykštė, bet 
vėlyvesnė, mūsų kalboj atsiradusi vi
sų pirma iš rusų kalbos. Pats pir
masis to žodžio šaltinis yra ne kas 
kita kaip lotynų hūmor „drėgmė“. 
Vėliau šis žodis anglų kalboje iš pra
džios įgavo „temperamento“ arba 
„charakterio“, o XIX amžiuje dabar
tinę „humoro" reikšmę. Iš čia ilgai
niui humoras paplito visose kitose 
Vak. Europos kalbose. Bet anglų hu
mour „drėgmė; temperamentas; nuo
taika, humoras“ yra tariamas su pra
diniu h-, kaip ir lotynų kalboje, t. y. 
hjūma. Prancūzai savo humeur ta
ria kaip umor, o italai tiesiog umore. 
Rusai nuėjo savo keliu — pradinį h- 
atmetę, ėmė tarti su jotu, t. y. jumdr, 
iš kur yra paskolintas ir mūsų ju
moras. Tačiau mums rusiškasis ju
moras yra nereikalingas: mes galime 
ir turime vartoti lot.-anglų humėrą, 
nes mes ir daug kur kur neliaūdinius 
skolinius tariame su pradiniu h-, 
pvz. hamakas, harmonija, himnas ir 
kt. Tad bendrinėj kalboj vartotina: 
humėras, humoristas, humoristika, 
humoristiškas ir kt.

Apie humoro reikšmės kitėjimą ir 
jo supratimą Vak. Europos kalboje 
gali kiekvienas vokiškai pasiskaityti 
Benedetto Crocės straipsnį „Humor“ 
išspausdintą straipsnių rinkinyje 
„Kleine Schriften zur Aesthetik“ 
(Tuebingen 1929), I 179-188 psL

žurnalistai ginčijasi, kas žurnalistas, 
rašytojai — kas rašytojas. ‘Jei žur
nalistų suvažiavime būtų ginčijamasi 
dėl žurnalisto definicijos, o rašytojų 
suvažiavime — dėl rašytojo definici
jos, gal būtų ir juokinga, tačiau jei
gu ginčijamasi dėl to, kas gali būti 
tų organizacijų nariai — jau rimta, 
nes gyvenimas parodė, kad nemažai 
esama žmonių, kurie veržte veržiasi 
j rašytojoj, ir žurnalistų organizaci
jas, tuo norėdami įsigyti rašytojo ir 
žurnalisto viliojanti vardą.

Kas yra gydytojas, inžinierius, 
agronomas, teisininkas ar tolygios 
profesijos žmogus, netenka ginčytis, 
nes tų žmonių profesines kvalifikaci
jas apsprendžia universitetuose Įgyti 
diplomai. Pagaliau ir dailininkai, 
dainininkai, muzikai ir net aktoriai, 
tuos vardus gali pelnyti, baigdami 
savo profesijos mokyklas. Tačiau dar 
nėra ir vargu ar kada bus tokia mo
kykla, kurią baigęs žmogus įgytų di
plomą, suteikianti jam rašytojo ar 
žurnalisto vardą ir teises. Teisybė, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
Anglijoje, Prancūzijoje ir kitose vals
tybėse yra žurnalistikos aukštosios 
mokyklos, įvairūs institutai, kurie, be 
abejo, juos baigusiems duoda ir di
plomus, tačiau tie diplomai jo savi
ninko dar nepadaro žurnalistu, tik

padeda jam žurnalistikoj prasiskinti 
kelią.

Žmogui, norinčiam tapti rašytoju 
ar žurnalistu, reikia turėti talentą ir 
toj profesijoj kūrybiškai išaugti. In
žinieriaus, agronomo, gydytojo, teisi
ninko etc. profesija — yra amatinin
ko procesija, kurioje daugiausia le
mia įgudimas. Rašytojo ir žurnalisto 
profesija — kūrėjo profesija, kurioje 
viską lemia ne įgudimas, bet kūryba. 
Kūrėjas, tikra to žodžio prasme, turi 
turėti talentą: be jo žmogui tapti kū
rėju neįmanoma. Tačiau rašytojo ir 
žurnalisto plunksnos labai daug žmo
nių imasi ir be taįento, ir nemažai 
iš jų ir tampa rašytojais ir žurna
listais, bet rašytojais ir žurnalistais 
amatininkais,, kurių kūryba kartais 
daug greičiau užgęsta, negu jie patys.

Kuris rašytojas ar žurnalistas 
amatininkas, o kuris iš jų kūrėjas, 
amžininkams spręsti nelengva, ir ne 
visi amžininkų sprendimai patvarūs. 
Geriausias tos bylos sprendėjas — 
laikas: keno kūryba jo rūdis atlaiko, 
tas kūrėjas, nes juk kūryba amžinu
mu paženklinta.

Rašytojas ir žurnalistas du profe
siniai broliai, du to paties tikslo ben
drakeleiviai, pradedą savo kelionę iš 
tos pat vietos, tačiau jų kelią! greit 
išsiskiria. Rašytojas kūrėjas savo kū

Iškyla istorijon
J. CICĖNAS

Tai ištrauka iš J.- Biliūno „Liūd
nos "Pasakos“. Po 1863 m. sukilimo 
užgniauižmo visoje Lietuvoje „aukšti 
šulai su permėtėmis stypsojo“. Tūk
stančiai Juozapotų veltui teiravosi: 
„Ar nežinai tamsta, kur mano Petriu
kas?“

Prieš sukilimą ir Petras Banys 
apie pasaulio ir žmonių reikalus ne
daug teišmanė, jisai toks buvo silp
nas neturtėlis, vergas, nežinojo, kad 
gali lygių teisių reikalauti. „Jis ma
tė gyvenimą sunkų, apniukusį, ėjo 
to gyvenimo keliu, baudžiavos gran
dimis išgrįstu. Kad tą kelią galima 
žolynais išbarstyti, lengvesni padary
ti — nežinojo ir nedrįso svajoti. Ap
linkui buvo begalo skurdu ir šalta“.

Sukilimo metu jau visi jautrios 
širdies žmonės įsisąmonino, kad lais
vės kovų dalyviai „gero mums, varg
dieniams, trokšta! Juk jie ir badą 
kenčia ir galvas savo guldo, po miš
kus slapstydamies“.

Kražių skerdynių veikiamas kun. 
J. Zėbrys 1894 m. išleido „knlgelę del 
Lietuviszkų kareivių Amerikoje“, ku
rioje ragino ruoštis ginklo kovai dėl 
Lietuvos. Ten buvo rašoma:

„Lietuviška kariuomenė," dabar 
tverintlsi Amerikoje, tur priduoti vil
tį prisikėlimui Lietuvos. Lavinimas 
arba muštras Amerikos kareivių, tu
rės būti pamatu eilinio mokinimo ka
reivių Lietuvos atgijusios, žinoma vis 
einant pirmyn ir gerinant šiandieniš
kus įstatymus. Lietuviams ne ant 
juoko reikia rištis kareiviškosna 
draugystėsna ir persiimti visiems ka
reiviška dvasia“.

1918 metais jau teisėta Lietuvos 
vyriausybė J gyventojus kreipėsi ši
tokiu atsišaukimu:

„Lietuvos piliečiai! Vyrai! Ne 
kartą Lietuvos priešai norėjo uždėti 
ant mūsų amžiną, nepakeliamą jun
gą, bet mūsų tėvynė nenugalėta. Ji 
gyva. Šiandie visi išvydome laisvės 
rytojų švintant. Lietuvos nepriklau
somybė neša visiems laisvę ir laimę, 
tad ginkime Nepriklausomos Lietu
vos Valstybę. Vienybėje kaip broliai, 
pasidavę kits kitam rankas, eikime 
drąsiai į kovą, visi kaip vienas sto
kim už Tėvynę“.

„Lietuva — pavojuj. Vokiečių ka
riuomenei atsitraukiant, jau įsibrovė 
Lietuvon svetimoji Rusijos kariuo
menė. Ji eina atimdama iš mūsų gy
ventojų duoną, gyvulius ir mantą. 
Jos palydovai — badas, gaisrų pa
švaistės, kraujo Ir ašarų upeliai“. 
. „Tad ginkime Lietuvą. Parodyki- 
mų jog esame verti amžiais kovotos 
laisvės, šiandien Lietuvos likimas 

ryba kyla l aukštumas ar leidžiasi l 
gelmes, kai to tarpu jo brolis žurna
listas veržiasi į tolumas ir platumas. 
Pirmojo žvilgsnis labiau vertikališ- 
kas, antrojo — horizontališkas. Ra
šytojo ir žurnalisto kelių pradžia, ar
ba pradmuo, beveik visuomet sutam
pą, tačiau jų finišas skirtingas.

Kūrėjo kelias kiekvienam atdaras, 
ir, anot mūsų poeto Jurgio Baltru
šaičio,
Jis sveikina lygiai ir seną ir jauną, 
Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pa

gauna — 
Kaip sveikina lygiai svajonę kiek

vieną, 
Neuždraustas naktį ir atdaras dieną - 
Visiems, kas šios žemės kelionės ne

būgsta
Ir veržias ieškoti ko stinga, ko trūk

sta...
Tarp rašytojo ir žurnalisto, besi

veržiančių „ieškoti ko stinga,, ko trūk
sta“ esama daug bendro, ir nenuosta
bu, kad 1922 m. sausio 31 d. žymu
sis mūsų rašytojas ir žurnalistas, bu
vęs daugelio laikraščių steigėjas ir 
redaktorius, kan. Juozas Tumas- 
Vaižgantas įsteigė bendrą Lietuvių 
Rašytojų ir Žurnalistų Sąjungą. Mū
sų kaimynai latviai, berods, ir šian
dien tebeturi tokią bendrą organiza
ciją. Žymiausi Amerikos rašytojai 
savo karjerą yra pradėję kaip žurna
listai. Tą pat galima būtų pasakyti 
ir apie daugelį žymiųjų kitų tautų 
rašytojų, ypač beletristų.

Žurnalistika yra tas šaltinis, kuris 
daugiausia ir geriausių jėgų duoda 
rašytojams. Talentingas žmogus, pra
dėjęs žurnalisto karjerą, Ilgainiui 
dažnai išauga žymiu rašytoju. Žur
nalistika taip pat išugdo ir pačius 

mūsų pačių rankose. Nelaukdami to
liau nė valandos, kas myli Lietuvą, 
kas trokšta laisvės, kas pajėgia vai-, 
dyti ginklą, stokime visi į Lietuvos 
Krašto Apsaugą. Būrių būriais eiki
me iš kaimų, iš viensėdijų, miestų ir 
miestelių, eikime iš visų Lietuvos 
kraštų laisvės Ir Tėvynės ginti. Sto
kime drąsiai ir pirmi į kovą. Drąsiai 
be baimės, kaip mūsų tėvai Ir sentė
viai, užstokim priešams kelią, pakel
kim žygį už Motiną Tėvynę, už Lie
tuvos Valstybę“.

Pakalbėkime truputį apie meile
Vyt. Alantas

STASIO YLOS KNYGUTE „MEILE“. SUDVASINTA MEILE. KIEK
VERTI PRAKTIŠKAI ŠEIMYNINĖS LAIMĖS RECEPTAI? KOKS

ARTIMO MEILES LIKIMAS?
dvasios gelmių. Jos elementai savo 
visumoje yra beveik išimtinai dvasi
nio charakterio“, sako jis. Fizinis 
pradas, jo nuomone, tarnaująs jai tik 
kaip priemonė. Fizinė trauka vaidi
nanti tik antraeilį vaidmenį. Ir ta 
mintis raudonu siūlu tęsiasi per visą 
jo knygutę. Dvasinis pradas jam yra 
pagrindas, kuriuo jis grindžia savo 
pažiūrą į meilę. Sakysime, jis veda 
lygiagretę tarp idealų meilės ir mei
lės kaipo tokios.

Meilės nukėlimas į dvasinę plot
mę yra ne kas kita, kaip meilės idea
lo kūrimas. Sudvasintos meilės pa
vyzdžių kasdieniame gyvenime ne 
tiek jau daug rasime. Jei du žmonės 
gerai sugyvena, jau mes esame linkę 
sakyti, kad ta šeima esanti laiminga, 
nors tarp jų ir nebūtų jokių ypatin
gai glaudžių dvasinių ryšių. Dvasinė 
meilė arba, teisingiau sakant, dviejų 
žmonių visiška harmonija, nėra kas
dienio gyvenimo reiškinys, o tik ieš
kotinas ir siektinas šeimyninės lai
mės idealas. Goethe kažin kuria pro
ga yra pasakęs: cherchėz la femme, 
t. y., ieškok idealios moters, su kuria 
galėtum būti laimingas. Tuos pa
čius žodžius galima įsprausti ir į mo
ters lūpas: ieškok vyro... Bet tai yr* 
tik miglotas krypties nurodymas, • 
ne konkretus laimės receptas. Pata
rimas susirasti idealią moterį tiek 
pat vertas, kiek patarimas ištraukti 
pilną loterijos bilietą. Tai yra gali
mybių teorija, kaip galimybių teori
jai priklauso ir dvasiniais ryšiais pa
grįstos šeimos sukūrimas. Gamta, 
siekdama savo tikslo, kartais mėgsta 
su savo vaikais išdarinėti visokių iš
daigų. Kartais ji jiems papučia tokiu 
miglų l akis, kad jie, rodosi, gražiau-

(Nukelta l 6 pusi.)

^Meilė yra pirmasis Dievo žodis, 
pirmoji mintis, kuri Jame gimė. Kai 
Jis tarė: Tebūna šviesa! — tai buvo 
meilė. Ir visa, ką Jis sukūrė, buvo la
bai gera, ir Jis nenorėjo, kad iš to vėl 
pasidarytų nebūtis. Meilė buvo pa
saulio pradžia ir pasaulio apvaldy
mas; bet jos visi keliai yra pilni gė
lių ir kraujo, gėlių ir kraujo...“

Šiais norvegų rašytojo Knuto 
Hamsuno žodžiais Stasys Yla prade
da savo knygutę, pavadintą „Meilė“. 
(Leidinys Sv. Sosto Delegatūros Lie
tuviams, 47 psl., kaina 3,50 RM.)

Recenzijos aš čia nemanau rašyti, 
bet šiaip norėčiau truputį pakalbėti 
ta tema. Knutas Hamsunas labai 
poetiškai kalba apie meilę, b’ėt jis 
daugiau nlekoi nepasako kaip tik tai, 
kad ji pilna priešybių, kad ji „pilna 
gėlių ir kraujo“. Galima meilę idea
lizuoti, galima ironizuoti, galima tvir
tinti, kad ji turi dievišką pradą, bet 
ją galima aiškinti ir kaip gamtos dės
ni, pagal kurį šoka ne tik žmogus, 
bet ir kiekvienas gyvas padaras. Ly
giai bus teisus poetas, kuris, pakly
dęs žvaigždžių takuose, tvirtins, kad 
meilė yra siųsta dangaus dovana, 
kaip ir gamtos tyrinėtojas, kuris, pa
linkęs ant mikroskopo rašys traktatą 
apie gamtos atranką. Kraštutinumai, 
žinoma, susisiekia. Ir visai teisingai 
tvirtina Stasys Yla, kad meilės ne
galima pažinti protu, kad Ji įmanoma 
pažinti tik vidine įžvalga. Kaip nėra 
objektyvios meilės, taip nėra objek
tyvaus pažinimo. Kiekvienas prie jos 
prieina . individualiniu požiūriu, ir 
kiekvienas ją savaip išgyvena.

Stasys Yla atstovauja idealiniam 
meilės požiūriui. Jis yra linkęs ją 
visai sudvasinti. „Meilė yra vidinė 
jėga, nes ji kyla iš pačios žmogaus

Ad. Urna

• tylant Iriausia
Aš šiandieną gyvenu kaip pasakoję. 
Ir kaip pasaka kasdien esu.
Man kažkas, kažin ką pasakoja - - ■ 
Jog iškritęs būsiu iš po debesų.
Man kasdieną porina ir klausia, 
Ar turiu aš klausimų kokių? - - - 
Ir kai lūpos tyli, apsiblausia, , 
Mano žodžiai nepuošti Juoku.
Kai einu gelsvų lapelių kilimu, 
Rudens vėjams stumitmt iš paskos.
Klausiu pats savęs: „Ar būsiu my

limu“?
Jei nekenčiamu esu aš visados...
Aš kasdieną gyvenu it kunigaikštis, 
Kaip karalius, išvytas iš namų.
Man priklauso nykios miesto aikštės, 
Ir griuvėsiai mirštą ramumu.
Mano dienos — valanda tuščių žai

dimų,
O, naktis — slogutis kaip kalnai.
Ir tarp šios dainos, gilių nusiskundimų, 
Plaukia sielvartas srove nūnai.

žymiausius politikus, valstybininlnis. 
Jau nebe nuo šiandien patys žymiau
si Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Anglijos ir Prancūzijos politikai yra 
kilę iš žurnalistų šeimos, per žurna
listiką įkopę j valstybinio gyvenimo 
viršūnes.

Kas yra žurnalistas, nelengva 
spręsti ir dėl to, kad ir paties žurna
listinio darbo ir jį dirbančių žmonių 
skalė yra nepaprastai plati. Ir žy
musis politikas Winstonas Churchil- 
lis, kuriam šio karo laimėtojo laurai 
priskiriami, yra žurnalistas, ir Walter
Llpmann, kurio vedamuosius dar ry
tinę kavą begerdami skuba skaityti 
didžiųjų valstybių prezidentai ir po
litikai, yra žurnalistas, pagaliau, ir
provincijos laikraščio nežinomas re
porteris, policijos komisaro kabinete 
besiteiraująs paskutinių kriminalisti
nių sensacijų, yra taip pat žurnalistas, 
kuris, gal būt, po kelerių metų jau 
bus sostinės laikraščio redaktorius, o 
dar vėliau, gal būt 'ir garsus politikas 
ar žymus rašytojas. Jei Napoleonas 
tvirtino, kad kiekvienas kareivis sa
vo kuprinėje nešiojąs maršalo lazdą, 
tai, gal būt, ir aš per daug nesuklys 
siu teigdamas, kad kiekvieno talen
tingo žurnalisto plunksnoj glūdi žy
mus rašytojas ar garsus politikas.

(Bus daugiau)
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A. Ždcmovas - kominformo kūrėjas
Jis buvo iniciatoriumi devynioms 

partijoms sušaukti Varšuvoje. Nekas 
kitas — jis sukūrė naują politiką 
europinių kolegų tarpe kovoti prieš 
„amerikietišką imperializmą“ ir Wall 
Street pajungtus „socialinius išdavi
kus“. <

Andrius 2 dano v, jau sulaukęs 
penkiasdešimt vienerių metų, yra 
net septyniolika metų jaunesnis už 
Staliną. Jis yra vienas tipiškiausių 
naujos revoliucinės kartos atstovas. 
Jis sūnus pradžios mokyklos inspek
toriaus, buvusio Mariupolyje, prie 
Azovo jūros, bąįgęs žemės ūkio in
stitutą Maskvoje. Jaunose dienose 
pasižymėjęs inteligentiškumu, greitai 
ir sumaniai pradėjo kopti komunistų 
partijos pakopomis. Stalino priešai 
nužudė komunistų vadą Sergijų Ki- 
rovą Leningrade, 1934 m. gruodžio 1 
d. Zdanov stojo jo vieton, turėdamas 
kišenėje plačius įgaliojimus. Pagal 
1936 metų konstituciją jis išrenkamas 
I Vyriausią tarybą ir ten, pirmuose 
sovietiniuose rūmuose, pirmininkau
ja užsienio politikos komisijoje. Jis 
visa laiką vaidino dideli vaidmenį 
užkulisinėje politikoje, o ypač atėjus 
1939 metų tarptautinei krizei. Ten 
dirbdamas jis sukuria naują sovieti
nės užsienio politikos linkmę: išguiti 
Litvinovą iš užsienio reikalų komi
saro vietos, nutraukti santykius su 
D. Britanija ir JAV, pagaliau susiar
tinti su Vokietija. Jis „Pravdoje“

NE IS TO GALO
Su tikslu neutralizuoti neskanų 

„rusiškų žmonų“ sulaikymo per prie
vartą Rusijoje reikalą, Sovietų Vy
riausybė pradėjo pulti britus už rusų 
valkų laikymą Vokietijos našlaičių 
prieglaudų vergijoje.

Rusų spauda buvo pilna tamsių 
Istorijų, o Sovietų Vyriausybė Brita
nijai tuo reikalu įteikė notą, sumai
šydama jj su žmonomis. Yra nelai
mingų vaikų, kurie karo metu iš Pa
baltijo valstybių susirinko Vokieti
joje. Tie kraštai dabar yra Rusijos 
aneksuoti. 'Tie našlaičiai, kaip lygiai 
ir kiti DP, yra mūsų žinioje ir atsa
komybėje. Prieš tai, kai mes pritar
sime Rusijos reikalavimui tuos vai
kus išduoti, mes turime būti aiškiai 
įsitikinę,-kad jie yra sovietų piliečiai 
arba kad jie Rusijoje turi tėvus ar 
gimines. Mes negalime išduoti žmo
gių vien dėl to, kad rusai reikalauja 
jų kūnų.

Vyriausybės, kurios agentai vogė 
žmonas Vienoje, Berlyne, Vengrijoje 
Ir dar kitur, puolimo svarbiausią aki
plėšiškumo įrodymą sudaro tvirtini
mas, esą mes norime pavogti keletą 
latvių vaikų.

Bet tai yra Rusijos kelias. Visa 
agitacija buvo pramanyta. Jei p. Mo
lotovas tikrai nori- sujungti išardytas 
šeimas, kodėl jis nepadeda sujungti 
šeimas svetimšalių, kurie vedė ruses?

„Manch. Guardian Weekly“ 
Nr. 16, 47

Minties literatūros 
konkursas

Š. m. birželio 12 d. „Minties“ Re
dakcija paskelbė literatūros konkur
są parašyti novelei, kurioje būtų pa
vaizduota lietuvių tautos kova už 
laisvę ar būdingai aprašytas tremties 
gyvenimas. Buvo numatytos skirti 
trys premijos: pirmoji —' 2.500,- RM, 
antroji — 1.500,- RM ir trečioji — 
1.000,- RM. Pasibaigus rankraščių 
pristatymo terminui, spalių 16 d. ju
ry komisija iš LTR Dr-jos atstovų 
B. Rutkūno ir V. Ramono ir „Min
ties“- Redakcijos — J, Vasaičio ir H. 
Žemelio susirinkusi apsvarstė gau
tus kūrinius ir priėjo daugumos nuo
monę, jog teskirtina tik trečioji pre
mija už kūrinį „Išvažiavimas“. Ati
darius atitinkamą voką paaiškėjo, jog 
ta laimė teko platesnei visuomenei 
kaip rašytojai nepažįstamai p. Lai
mei Šeštokienei. Linkėtina laureatei 
pasireikšti plačiau savo kūriniais.

Kiek teko patirti, „Minties“ skelb
tame literatūros konkurse gausiai da
lyvavę ir iš žinomųjų rašytojų. Ko
dėl is 19-kos autorių kūrinių nerasta 
kandidatų dviem pirmosiom premi
jom, taip ir neaišku. Jei būdama la
bai formali ir kieta, jury komisija iš 
gautų kūrinių nė vieno neatrado ati
tinkanti novelės reikalavimų, tai ar 
nereikėjo geresniuosius atrinkti ir 
juos premijuoti kaip vaizdelius iš 
gyvenimo? Reikia paabejoti, ar to
kiu kietu metodu ši jury komisija 
pasieks tikslo — „... paskatinti ra
šytojus duoti vertingesnių kūrinių.

(dp) 

1939. VI. 29 skelbia didelę sensaciją, 
kuri buvo įgyvendinta tik rugpiūčlo 
23 d. sudarius sovietų - vokiečių 
paktą.

Jis kūrėjas ir kurstytojas karo, 
nukreipto prieš mažąją Suomiją 1939 
m. Vokiečiams užpuolus sovietus, 
jam pavedama ginti Leningradas, ku
rį vokiečiai tikėjosi „neutralizuoti“, 
tačiau jis rado būdą susisiekti su už
nugariu. Ten jis „nusipelnė“ puikią 
uniformą ir „pulkininko generolo“ ti
tulą. Anuometinėje uniformoje ir 
šiandieną jis mėgsta pasirodyti nepa
prastose iškilmėse. Juk žinoma, kad 
jis pasirašė taikos sutartį su Suomija

---- ——.r. A —

I Įvcririos žinios
• Nuo š. m. birželio mėn. iš Rumu
nijos pabėgo į Turkiją per 70 asme
nų. Neseniai 14 rumunų atskrido lėk
tuvu i Istambulą. (AP)
• Senatorius H. Styles Bridges rei
kalauja nesiųsti nei Rusijai nei jai 
draugiškiems kraštams „karui reika
lingų“ pramonės gaiminių bei reik
menų.
• Kinijos komunistai stumiami vėl 
atgal Mukdeno — Changchuno sri
tyje.
• Londone aukcione parduotas paš
to ženklas už 240 svarų sterlingų. 
Ženklas yra prancūziškas iš 1871 
metų.
• Iš Tokijo praneša, kad, pagal JAV 
Sąjungininkų kontrolės nario p. Se- 
bald pareiškimą, 761.000 japonų be
laisvių dar tebėra Sovietų Sąjungoj 
ir tai trukdo Japonijos atstatymo 
darbus.
• Britų parlamento komunistų at
stovas Galiacher’is atsisakė princesę 
Elizabeth sveikinti. „Man gaila, kad 
aš turiu kalbėti apie intymius priva
čius jaunos mergaitės dalykus“, pa
reiškė jis. Į tai vienas socialistas at
stovas, respublikoniškų pažiūrų at
stovas, jam atsakė: „Juo labiau aš 
žvelgiu i raudonąją karališkąjį šeimą 
Maskvoje, tuo labiau aš galvoju, kad 
britų karališkoji šeima turi vietos 
dar žmonių širdyse“. (HTB)
• Čilės policija pradėjo medžioti 
300 komunistų, kurie įtariami organi
zavę streikus anglių kasyklose. Dėl 
to pat suimta 200 kitų asmenų. Vy
riausybės laikraštis „La Nacion“ ra
šo, kad Rusijos diplomatai iš Čilės 
bus išleisti tik tada, kai Maskva iš
leis tokį pat skaičių Čilės asmenų. 
(AP)
• , Pravda nusiskundžia, kad ne visi 
ūkininkai yra patriotai, nes nepar
duoda sviesto ir pieno pertekliaus 
valstybei. (AP) 

Paskutiniu metu suintensyvėjo kovos Kinijoje. Associated Press, pasiremdamas Centrinės vyriausybe*, žinių 
agentūra, praneša, kad Mandžiūrijoje palei geležinkeli Kizino srityje buvę 7.000 kinų komunistų užmušta 
ir 10.000 sužeista. 20.000 komunistų dar grupuojami aplink miestą ir laukiama puolimo. Komunistai norėjo 
paimti hydroelektros jėgainę, kuri yra viena svarbiausių jėgos šaltinių pietinei Mandžūrijai. • Vyriausy
bei artima spauda praneša, kad nuolat oro keliu papilde .a gerai ginkluota vyriausybės kariuomenė. Kiti 
daliniai vyksta iš Szepingkai. • Nan' ine tikimasi, jog Yangtzes šiaurinis krantas būsiąs išvalytas nuo ko
munistų,' kuriems vadovauja generolas Liu Po-ehengas. Kovoje trukusioje tris dienas, dalyvavo sausumos, 

oro ir laivyno vienetai.

ir kurį metą buvo kontrolinės komi
sijos pirmininku Helsinkyje.

Jis, būdamas partijos vadovybėje, 
ne vien dalyvauja „Politbiure“, nes 
taip pat buvo nariu organizaciniame 
biure ir sekretoriumi centriniame ko
mitete. Partijos sekretoriate buvo 
pirniūoju po Stalino nuo 1939 m. Tą 
vietą jis užleido Malenkovui, bolše
vikų partijos naujajai žvaigždei, 1946 
kovo mėn.

1946 metų vasario mėn. rinkimuo
se jau iš anksto buvo galima suvok
ti, kad jam išpuls garbinga vieta so
vietinėje herarchijoje. Jis buvo kan
didatų sąraše ketvirtuoju kandidatu.

• Amerikietė Elizabeta Palios, As
sociated Press įstaigos sekretorė Bu
dapešte, areštuota trijų policininkų. 
Iš Bulgarijos ištremiami du ameri
kiečiai žurnalistai.
• JAV perdavė Prancūzijai 17 vo
kiečių karo laivų, kurių tarpe yra 8 
minosvydžiai. (AP)
• Rastieji vokiečių dokumentai ro
do, kad naciai buvo suplanavę rusus 
padaryti vergais. (AP)
• Austrijos policija pareiškė, kad 
jie esą tikri, jog rusų kareiviai esą 
įvelti 11 asmenų nužudyman vieno 
ūkininko namuose, netoli St. Petro 
Der Au. Pagal okupacinius potvar
kius policija neturinti teisės nė vie
no okupacinės "armijos nario paliesti, 
norint sulaikyti ir perduoti teismui. 
Daugiausia, ką glainti policija, tai tik 
pranešti okupacinei vadovybei. (AP)
• Getter. Eisenhoweris vėl pasisako 
už JAV karinių pajėgų galybę. JAV 
privalančios būti stiprios, kad galėtų 
išorinį pasaulį įtikinti, jog kitos jė
gos nepajėgs nugalėti šios didelės ir 
stiprios demokratijos.

Šiuo kritišku istoriniu momentu 
'laisvasis pasaulis priklauso nuo Ame
rikos vadovavimo, pareiškė genero
las Dwight Eisenhoweris. (AP)
0 .Prancūzijos komunistų partija 
per savo laikraštį „L’Humanitė" pra
dėjo stiprią boikoto kompaniją, nu
kreiptą prieš .TAValstybių spaudą, li
teratūrą ir filmas. Laikraštis patei
kia straipsni su antrašte: „Amerika 
degraduoja mintį“, kuriame rašoma, 
kad Amerikos civilizacija esanti de
kadentinė ir pornografiška.
0 „Taip, mes einame prie karo. Jei 
jūs skaitėt kai kurių įtakingų JAV 
laikraščių ir visuomenės žmonių pa
reiškimus, tai supratote, kad būsima- 
sis karas (tai tik su Rusija) yra kaip 
tik už kampo“, rašo Frank Owen, 
Daily Mali bendradarbis. 

po Stalino, Molotovo, Berijos ir bal
suotojams pristatytas su pataikau
jančiu prierašu: didžiojo Stalino iš
tikimas ginklo draugas. Ir jis buvo 
išrinktas, žinoma vienu balsu, Sovie
tų Sąjungos prezidentu.

Zdanovas — sunkios elgsenos, ap
skrito veido, juodais plaukais, stali- 
niškals ūsais. Jis turi neabejotinus 
kalbėtojo ir' rašytojo gabumus. Jis 
yra puikiausias marksizmo aiškinto
jas nuo revoliucinio teroro metų: ra
šytojams, vaidiloms, filosofams, moks
lininkams, kurie išgyvena nuolatinę 
pastoviai vykstančio valymo baimę. 
Jis nepaprastai didelis priešas bur
žuazinės civilizacijos ir vakarų kul
tūros. Labiausiai nemėgsta jis anglo
saksų. Visais būdais stengiasi pakelti 
„sovietinio žmogaus savigarbą" ir vi
suose sovietiniuose kraštuose sukėlė 
nepaprastą šovinizmo bangą, kuri ne
gali būti nepastebėta ir mums nekel
ti rimto susirūpinimo.

Tok| Andriaus Zdanovo vaizdą 
sukūrė Salluste, „Une Semaine dans 
le Monde“ prancūziškame savaitraš
tyje, 1947. X. 18, artimame Paryžiaus 
užsienio reikalų ministerijai. -r-

0 JAV atstovas p. John Foster Dul
les įteikė rezoliuciją pol. komitetui, 
kurioje jis siūlo Korėjoje pravesti 
rinkimus iki 1948 m. kovo 31 d., 
JTautų komisijai prižiūrint ir pade
dant. Ši komisija taip pat prižiūrėtų 
Sovietų ir Amerikos okupacinių da
linių pasitraukimą iš Korėjos po to, 
kai būtų sudaryta Korėjos vyriausy
bė, kuri susiorganizuotų savo saugu
mo pajėgas. Korėjoje yra 30.000.000 
gyventojų. (UP)
0 Bažnyčiai reikia dar 3.000 metų, 
kad žmoniją atverstų • prie Kristaus. 
Per 28 metus grąžinta kasmet 500.000, 
bet dar lieka apie 1.500 milijdnų. (AP) 
0 Irano Parlamentas (Majlis) 102 
balsais prieš 2 balsų patvirtino de
klaraciją, kad premjero Quavam Es 
Sultaneh’so sudaryta naftos sutartis 
su Sovietų Sąjunga yra nulis ir nai- 
kintina. Pirmininkas pasakė, kad 
atsisakymas nuo sutarties nesąs Ira
no naudai. (UP)

Pakalbėkime truputį apie meilę
(Pradžia 5 pusi.)

šią meilę pagaus, o paskum, kai mi
glos išsisklaido, pasirodo, belaiką su
kiužusi puodą, kurio jokiomis pastan
gomis nebesuklijuosi. Toks nusivylė
lis tvirtins, kad meilė yra fikcija, ir 
jis bus savotiškai teisus, lygiai kaip 
bus teisus ir tas, kuriam pavyko iš
traukti pilną bilietą: jam meilė bus 
neišsemiamas visokeriopos palaimos 
šaltinis. Juk meilės kelias, anot Knu- 
to Hamsuno, nuklotas gėlėmis ir 
krauju...

„Gimtoji Šalis“
Be kitų šalių šiandien mūsų dė

mesys krypsta j Belgiją. Tatai yra 
ne dėl to,’jog ten buvo lemta savo 
tremties kelionėje, belaukiant Tėvy
nės laisvės apyaušrių, susitelkti dar 
neapskaičiuotam ir nesuvoktam tau
tiečių kiekiui ir sunkiu prakaitu pel
nytis kasdienę duoną. Kur nukilsim, 
visur tas pats mūsų laukia. Belgijos 
lietuviai šiandien betgi prisimintini 
todėl, kad jie jau suskato ir kultūriš
kai rištis, o to siekia išleisdami pir
mąjį numerį lietuviškojo laikraščio 
Belgijoje.

„GIMTOJI ŽALIS“, lietuvių lai
kraštis Belgijoje, Briuselis, 1947 m. 
spalių 24 d. Nr. 1. Žurnalinis forma
tas, 13 psl. tekstas spausdintas rota
toriumi (ketinama „sutvirtėjus ir įsi
drąsinus“ persikelti | spaustuvę), ku
klus viršelis spausdintas spaustuvėje. 
Leidžia „Sėjos“ Draugija. Ats. re
daktorius J. Danauskas. Rankraščius 
siųsti adresu: Mr. J. Leliūnas, 57 rue 
du morais, Louvain. Administracija: 
St. Maršantas, 6 rue Foriestiere, Ixel- 
les-Bruxelles. >

Retai kada drąsūs ir tvirti būna 
pirmieji žingsniai. Tatai būdinga ir 
pirmajam „Gimtosios Šalies“ nume
riui. Jo turinyje, be leidėjų ir re
dakcijos įžanginio žodžio, randame 
beveik ištisai informačinę medžiagą 
(kitokiai, be abejo, ir vietos nebe
liktų, palyginti, siauruose laikraščio 
rėmuose): pasikalbėjimas aktualiai
siais klausimais su IRO atstovu Bel
gijoje, šis tas iš politinio pasaulio, 
toliau — nuotrupos apie gyvenimą 
tėvynėje, lietuvių veikla užsienyje. 
Nemaža vietos skirta tautiečių gy
venimui -Belgijoje pavaizduoti. Pa
baigai puslapis trumpų žinių iš viso 
pasaulio — tai vis šis tas svetimos 
kalbos nepramokusiam tautiečiui sve
timame krašte.

Vis daugėjantiems Belgijoje tau
tiečiams informuoti, šviesti ir jungti 
lietuviškas laikraštis reikalingas ir 
būtinas. Tad jo pradininkus tenka 
tik sveikinti, linkint kaip galint grei
čiau bręsti užsimotame darbe.

Man rodos, kad Stasys Yla la
bai gerai padarė išleisdamas’ savo 
knygutę, kuri gal tikrai ne vieną pas
katins susimąstyti, kaip kad autorius 
sako savo Įžangoje, apie tokius daly
kus, nuo kurių pagaliau priklauso ir 
daugelio laimė. Juo labiau, kad kny
gutė parašyta rimtai, netendencingai 
ir gerai dokumentuota; ji paperka 
skaitytoją savo nuoširdumu ir šilima.

Bet šiandien, atrodo, yra gyvesnio 
reikalo kalbėti apie artimo meilę, ne
kaip apie šeimyninę meilę. Artimo 
meilė šiandien išgyvena sunkią kri
zę. Neklysta tie, kurie mūsų laikus 
vadina žmogžudžių gadyne. Karas 
pasibaigė, bet žudynės ir smurtas tę
siamas toliau. Milijonai ir milijonai 
žmonių kenčia neišpasakytas kančias 
ir žūva. Daugeliui tautų gresia pa
vojus būti nutrintoms nuo žemės pa
viršiaus. Didelis sąmyšis vyksta idė
jų ir žmonių pasaulyje, bet tame są
myšyje negirdėti žodžio „meilė“. Tau
tų savitarpio santykiai šiandien grin
džiami ne krikščioniška morale, ku
rios pagrinde glūdi artimo meilė, bet 
jėgos principu. Tas pats dedasi ir 
žmonių savitarpio santykiuose. Žmo
gus nuvertintas iki vergo, nors ir 
mėgstama puošniomis frazėmis kal
bėti apie humanizmą ir net neohu- 
manizmą. Pavyzdžių tam net ir už 
geležinės uždangos nereikia ieškoti. 
Daugelis valstybių mus, tremtinius, 
nori priglobti, bet visi renkasi „gerą 
žmogišką medžiagą“. •

Pagaliau kam kalbėti apie daly
kus, kurie šiandien jau per daug ba
do akis. Nėra žmonių savitarpio san
tykiuose šilimos, nėra meilės. Arti
mo meilės problema šiandien yra ak
tualiausia ir skaudžiausia problema. 
Prieš ją nublanksta visos kitos mei
lės formos. „Meilės“ autorius ją pa
liečia prabėgomis, tik keliais žodžiais 
teužsimindamas apie visuotinę, so
cialinę ir kolektyvinę meilę. Ir labai 
gaila. Reikia susimąstyti ir visą lai
ką mąstyti apie meilę, kuri dedama 
j šeimos pagrindą, bet šiandien dar 
giliau reikia susimąstyti apie artimo 
meilę, kuri turėtų būti dedama į žmo
nių savitarpio santykių pagrindą. Ko
dėl šiandien artimo meilė išgyvena 
tokia baisią krizę? Kodėl kolektyvi
nis (valstybinis) ir individualinis 
egoizmas pasidarė toks apkiplėšiškal 
aršus? Ar jis nušluos nuo kelio se
nąją krikščioniškąją moralę? I to- 
k’ius Ir daugybę panašių klausimą 
šiandien žmogus laukia atsakymo.
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Periodinės spaudos sukaktys
: _ Rugsėjo — spalių mėnesiai trem* 
tyje išeinančiai lietuvių periodinei 
Informacinei spaudai yra sukaktuvi
niai. Po rugsėjo mėnesyje atšvęstos 
Mūsų Kelio dvejų metų ir 100- 
Jo numerio sukakčių, spalių mėnesį 
panašias sukaktis šventė Žiburiai 
ir Lietuvių Žodis.

Lietusių Žodžiui spalių 12 dieną 
suėjo lygiai metai, kai pasirodė jo 
pirmasis numeris anglų zonoje, Det- 
molde. Dėl buvusio kieto britų oku
pacinės valdžios nusistatymo keletas 
(vairiose vietovėse gimusių laikraš
čių, tiek lietuvių, tiek, kitų tautybių 
tremtinių suorganizuotų, po neilgos 
egzistencijos gavo įsakymus susilik- 
viduoti. Užtat entuziazmą sukėlė an
glų zonos lietuviuose praeitų metų 
rudeni pasklidusi žinia, jog Baltų 
Centrinė Taryba gavo leidimą visų 
trijų tautų kalbomis leisti po vieną 
laikraštį. Detmolde gyveną lietuviai 
žurnalistai energingai griebėsi dar
bo, ir greitai pasirodė liėtuvių sa
vaitraštis anglų zonoje Lietuvių Žo
dis, leidžiamas Baltų Centrinės Ta
rybos Lietuvių Skyriaus. Jo Redak
cinę Kolegiją sudaro: Vyr. Redakto
rius Jonas Kardelis, Redaktoriai B. 
Aušrotas ir Pr. Naujokaitis, kurie vi
si pirmuosiuose L. Z. numeriuose ir 
pasirašinėdavo.

Britų zonoje Lie tuvių Žodis 
yra vienintelis informacinis lietuviš
kas savaitraštis, taigi be „konkuren
to“. Jo leidimo sąlygos yra žymiai 
geresnės, negu amerikiečių zonoje 
Išeinančių laikraščių: pvz., popierių 
jis gauna visiškai dovanai, kai tuo 
tarpu amerikiečių Zonos laikraščiai 
privalo mokėti ir už tą kuklų oficia
liai paskirtąjį kontingentą. L. Žodis 
nelaimingas tik tuo požiūriu, kad jis 
negali išeiti didesnės apimties negu 
keturi puslapiai. Bet ir tokio dydžio 
šis laikraštis yra daug pasitarnavęs 
lietuviams tremtiniams informacinė
je ir lietuviškos kultūros srityse.

Žiburiai spalių 5 d. atšventė savo 
dvejų metų-sukaktį ir spalių -11 d. 
Išėjo 100-ju numeriu. Prieš dvejis 
metus jis, gimė Augsburge kaip in
formacinis iliustruotas savaitraštis, 
kurio meninę pusę nuo pat jo pir
mojo numerio vykusiai tvarko dail. 
V.. Ratas, kurio ir yra didelis nuo

pelnas, kad Žiburiai iš tos pusės yra 
susidarę skaitytojuose neblogą nuo
monę. Šio laikraščio pirmame orga
nizaciniame perijode daug pastangų, 
kad jis būtų įdomesnis ir skaitytojų 
iš informacinės pusės labiau mėgia
mas, yra įdėjęs Jonas Vaidelys, bu
vęs pirmosios tremtyje Žurnalistų 
Sąjungos valdybos narys. Nuo 1946 
metų pavasario dėl neaiškių prie
žasčių iš oficialaus redakcijos sąstato 
išbrauktas, kurį laiką p. J. Vaidelys 
djr Žiburiuose dirbo redakcinį dar
bą, bet nuo š. m. pradžios dėl susi
dariusių jam nepriimtinų sąlygų iš 
to darbo jis visiškai pasitraukė. Da
bar leidėju-redaktorium pasirašinėja 
Juozas Vitėnas. Nors Žiburių meni
nė pusė dail. V. Rato pastangomis ir 
ligi šiol išsilaikė pirmykščiame lygyje, 
bet jų informacinė pusė ne retai šlu
buoja. Stengdamasis laikraštį padary

Tokia antrašte š. m. rugpiūčio 23 
d. „Minties“ 93 nr. tilpo grįžusio iš 
Belgijos anglių kasyklų miškininko 
Petro Šilo pasakojimas. Ką p. Silas 
patyrė ir papasakojo iš Chatelet an
glies kasyklų, viskas tinka ir Liežo 
apylinkės kasykloms. Tik su viena 
jo mintim aš nesutinku, būtent, kad 
čia vyktų viengungiai. Jiems dar ir 
Vokietijoje didelės bėdos nėra ir juos 
nuo lietuviškos bendruomenės ne
reiktų skubėti atskirti, o palaukti, 
kol bus vykdoma masinė emigraciją. 
Čia be moteriškos rankos sunku iš
siversti, tad jie, sutapę su belgėmis, 
labai greit ištirptų vietinių masėse. 
Tuo tarpu šeimoms su mažais vaikais 
Vokietijoje labai sunku beišsiversti, 
gi čia, jei vyras dirbs, šeima galės 
puikiausiai pavalgyti, o nutautėjimo 
pavojus labai menkas.

Kai kurias negeroves ir aš iškė
liau M. K. 34 nr. š. m. rugpiūčio 21 
d. Dar galima pridėti, kad mes gy
vename labai suspausti. Pvz., kam
bariukas, kur aš gyvenų, yra 11,2 m* 
arba 29 m’. Gyvename 6 trijose dvie
jų aukštų lovose. Jokiems daiktams 
pasidėti žmoniškos vietos nėra, nes 

ti aktualesniu ir gyvesniu, J. Vitėnas 
dažnai praktikuoja nepagrįstai kibti 
prie vieno ar kito tremties gyvenimo 
reiškinio, iš neigiamosios pusės ne
vengdamas paliesti ir visuomeninius 
veiksnius, leistis į visai neaktualias 
diskusijas, pareikalaujančias net vie
name numeryje laikraščio ištisų pus
lapių, kartais net nesilaikydamas nė 
žurnalistinės etikos bei kolegiškumo 
principų. Ir iš to viso vietoj laukia
mo rezultato gaunasi visiškai prie
šingas efektas, nesuteikiąs nei re
daktoriui nei laikraščiui garbės. O, 
rodos, tiek nedaug tereikia: tik lo- 
giškesnės redaktoriaus nuovokos, šal
tesnio apgalvojimo, nepasiduodant ša
lutinėms neatsakingoms įtakoms, tru
putį apdaurumo ir suprfetimo, kokios 
informacijos pagal laiko dvasią skai
tytojai pageidauja, — ir Žiburiai ne
abejotinai stovėtų pirmųjų tremties 
laikraščių eilėje.

Belgija iš arti
mūs kambariukas pereinamas ir iš jo 
yra dar dvejos durys į kitus 2 gyvena
mus kambariukas. Kambariukai per
tverti barakuose, kuriuose ankščiau 
buvo rusai karo belaisviai, o paskui 
vokiečiai ir iš tų laikų yra likusios 
blakės. Taip gyvename jau ketvir
tas mėnuo, nors buvo pasakyta tik 
keliom dienoms. Šeimos daugiausia 
irgi talpinamos tokiuose pat bara
kuose. Jų langai mažyčiai ir aukštai, 
o grindys cemento (vaikam ypač ne
sveika ir sunku palaikyti švarą).

Užsieniečiai kasyklose turi dirbti 
pačius bjauriausius ir pavojingiau
sius darbus, gaudami minimalinį at
lyginimą, tuo tarpu kai atėję Vieti
niai darbą, paprastai, pasirenka ir 
gauna iškart didesnį atlyginimą. Už 
butą (virtuvę ir 1 - 2 kambariukus) 
vietiniai moka 100-150 fr. mėnesiui, 
o mums už aprašytą miegojimui vie
tą ir lovą, visą kitą turime savo, at
skaito kas antrą savaitę iš. atlygini
mo po 75 fr. Kasyklų administracija 
prieš 2 mėnesius iškabino skelbimus, 
kad per juos galima artimiesiems į 
Vokietiją pasiųsti maisto pakietėlius, 
bet praktiškai per juos iki šiol nė

Manydami, jog šios kuklios ir tei
singos kolegiškos šia proga pareikš
tos pastabos redaktoriaus J. Vitėno
bus teisingai ir suprastos, linkime 
ateityje Žiburiams pasidaryti skaity
tojų mėgiamais ne tik savo menine, 
bet ir informacine dalimi.

Be oficialiosios licencijuotos in
formacines spaudos, šiuo metu savo 
dvimetes sukaktis švenčia ir kuone 
kiekvienoje stovykloje išeiną rotato
riniai biuleteniai bei j-adijo tarnybos 
Dienos Žinios. Spalių 25 d. savo 500- 
jį numerį -išleido ir Dillingeno sto
vykloje išeinančios Dienos .Žinios, 
kurios tik nuo spalių 1 d. pradėjo 
išeiti spaudinamos rotatoriumi, o ligi 
to laiko kaip radijo žinios kasdieną 
buvo iškabinamos gyventojams pa
siskaityti lentoje. Siu žinių tarnyba 
pradėjo vykdyti p. Vaitiekūnas ir p. 
Saparas, kuriam nuo š. m. pradžios 
išvykus į darbo kuopą, į tą darbą 
įsijungė p. A. Sabaliauskas.

K. Galminas

vienas negalėjo išsiųsti nes jie ne
turi reikiamų blankų...

Šeimą iškart atveždavo po 3 mėn., 
bet kuo toliau, tuo šeimų transportai 
labiau vėluoja. Vieni sako dėl to, kad 
nėra šeimoms įrengtų butų, o kiti, 
jog nėra transporto priemonių.

Maistas čia vis brangsta ir nyk
sta. Pirmiau lašiniai buvo be korte
lių, paskui pagal korteles, o jau an
tras mėnuo, kai visai išnyko. Kiau
šinių irgi jau visas mėnuo krautu
vėse nebėra. Bet aviena ir ameriki
nė konservuota mėsa vis dar be kor
telių.

Grįžtančius J Vokietiją, net lai
kraščiai puola, kam jie po 3 mėn. 
darbo susitaupę frankų prisiperka ir 
išsiveža visokių dalykų. Grįžtančių J 
Vokietiją lietuvių yra labai mažas 
nuošimtis. Pvz., iš apie 100 Liežo 
apylinkėse dirbančių lietuvių anglia
kasių po 3 mėn. į Vokietiją grįžo, be
rods, tik 2.

Ir dar daugiau negerovių būtų 
galima išvardinti, tačiau, kai prisi
meni gyvenimą Vokietijoje, čia žmo
gus jautiesi visiškai laimingas, gerai 
pavalgęs, rūkai puikiausios rūšies d-

Britai paneigia
Britai paneigia Byrnes pareiški

mą, kad 1941 m. Britai su Sovietais 
atskirai susitarę dėl (takų sferų. uf- 
sienių reikalų kalbėtojas spaudos 
konferencijoje pažymėjo, kad „tiesa 
jog 1944 m. buvusios diskusijos tarp 
Didžiųjų galybių... ir kad to pasi
tarimo rezultatas buvęs toks, būtentt 
britams geriau būtų operuoti Grai
kijoje, o Sovietams Rumunijoje". Bet 
tai esą būtų netikslu kalbėti apie su
sitarimą dėl įtakų sferų. (DM)

Amerikos mokslininkai, tirinėją 
klimatą, buvo susirinkę Čikagos uni
versitete prie apvaliojo stalo ir pasi
sakė, kad ateisiąs toks metas; kada 
ūkininkai turėsią tokį orą, kokio jie 
norėsią, o kiekviena valstybė galė
sianti pasidaryti tokio saulėtumio 
orą, koks yra Kalifornijoje. -

JAV meteorolijos biuro šefas F. 
W. Reiehelderfer pareiškė, jog jau 
artėjanti diena, kada šis biuras tap
siąs tautine lietaus gaminio agentu- . 
ra. Tada nebebūsią žinoma, kas yra 
sausros ar naikinančios audros. Da
bar jie dar tegalį iššaukti lietų ar i 
sniegą tik ribotame plote ir ypatin- . 
gomis sąlygomis. (UP) 

garėtes' ir šventadieniais atsigaivini f 
prieškarinės kokybės likeriu ar kon
jaku.

Kas nebijo darbo čia gyventi ti
krai gali, o prieš visas negeroves mes 
kovojame ir tikimės jas pamažu iš
gyvendinti. Blogiausia, kad čia labai 
mažai atvyksta lietdVių inteligentų, 
ypač mokančių prancūzų kalbą ir nė
ra kam palaikyti moralinę dvasią bei 
kovoti su kylančiomis negerovėmis. 
Tokie specialistai, kaip inžinieriai, čia 
tuoj iš kasyklų išlystų, nes tik mums 
atvažiavus 2 kart apklausinėjo, ar 
nėra mūsų tarpe inžinierių, nes jie 
čia reikalingi, o paskui, užėmę tinka- , 
mą poziciją, galėti! padėti savo tau
tiečiams. Taip pat geri specialistai, 
kaip kalviai, šaltkalviai, mūrininkai, 
šveisuotojai ir pan., kurie čia reika
lingi, išlystų iš kasyklų dirbti J viršų 
ir neblogai įsitaisytų. Tačiau' ir tokių 
mūsų tarpe nėra.

Dar šį mėnesį Belgijos lietuviai 
yra numatę išleisti savo laikraštį.

Stepas Paulauskas

- Mes ieškome savųjų
P.CI.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 

ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELlo, 
ieško šių asmenų:

XXXXVI
ABELSON Josele, 16 metų, iš Stutt- 

hof/Danzig;
ABRAMOWTTZ Chazkele, 18 metų, 

iš Stutthof/Danzig;
AMALER Leiser, 15 metų, iš Stutt

hof/Danzig;
AMALER Ruwlm, 13 metų, iš Stutt

hof/Danzig;
ANTINKEVICIUS Apolinaras, 30 me

tų, iš Tunis; _
BAITER Leiser, 14 metų, iš Stutt

hof/Danzig;
BAITZ Hirsh, 18 metų, iš Stutthofz 

' Danzig; - •
BAITZ Tanke, 11 metų, iš Stutthof/ 

Danzig;
BARAKER Isak, 14 metų, iš Stutt

hof/Danzig;
BEDER Hirsh, 17 metų, iš Stutthof/ 

Danzig;
BEDER Zalman, 15 metų, iš Stutt

hof/Danzig;
BELOWODSKI Meilachke, 14 metų, 

GC Stutthof/Danzig;
BER Faivke, iš Stutthof/Danzig; • 
BERMAN Zalke, 15 metų, iš Stutt

hof/Danzig;
BEZLINGIS Juozas, 34 metų, iš Eben- 

rod;
BIELEFELD Ljuba, 71 metų, iš Kau

nas;
BLOCH Jankele, 15 metų, iš Stutt

hof/Danzig;
BLOCH Meer, 19 metų, iš Stutthof' 

Danzig;
BOD Mulke, 14 metų, iš Stutthof/ 

Danzig.
2832. Sakinis Stasys ([23] Olden

burg 4.0., Būrgerstr. 40, bei Frau 
Siebrasse), kilęs iš Žemaitijos — tė
vų, Puleikio Vytauto, Mockutės Onos 
ir Subačiutės Valės.

2833. Putrius Feliksas ([13b] Dil- 
lingen/Donau, Litauisches Lager) — 
sesers K. O. Kantautienės - Putriūtės.

2834. Jasevičius Kostas ([13b] 
-Langenau b. Ulm, Lessingstr. 24) — 
brolio Stasio, kilusio iš Salantų.

2835. Mikalauskienė - Sidiškaitė 
Amelija,' d. Antano ir Antionetės, 
gyv. Amerikoje — savo giminių ir 
palikuonių: Antano ir Martyno Kup
čiūnų, Kupčiūnaitės - Bomilienės ir 
Sidlškių, prieš I Pasaulinį karą gy
venusių Vilniaus apskr. Galvanų 
apylinkėj, Medinėj Labunovoje. Ra
šyti — S. G a u b a , Memmingen, 
Fliegerhorst, BĮ. 5, Zimm. 8.

2836. Vaškclienė Magdė, gyv. An-* 

glijoje — giminių iš Starkų ir Garš- 
vinių km., Vilkaviškio apskr. Rašyti 
— A. Dantienė, Mount Vernon 
Hosp. Northwood, Middx. England.

2837. Chmicliauskas A. — 1) Prof, 
inž. Bindoko Juozo ir Bindokienės 
Onos, paskutiniu laiku gyv. Žemaiti
joje, 2) Jarmalavičiaus Vlado ir Jar- 
malavičienės Onos, 3) Gindulio Mar
tyno ir Gindnlienės-Ramonaitės Je
ronimos, pask. laiku gyv. Schneide- 
muehl, Vokietijoj, 4) Mikoiaičio Otto 
ir Mikolaitlenės Lidos, pask. gyv. vie
ta Weimar, Thueringen, Vokietijoje, 
ir 5) Germano Juozo ir Germanienės 
Onos, buv. banko tarnautojas. Paieš
komi ar žinantieji apie juos prašomi 
rašyti M. Balčiūnas, A.E. C. Ho
stel, Wingham, Canterbury, Kent, 
Great Britain.

2838. Mkt. Rudzitas Aloyzas (Wat- 
tens, Tirol, TirolitgaSse 3, franz. Zo
ne, Oesterreich) — prašo atsiliepti ar
timuosius.

2839. Ropė Nikodemas, gim. 1916. 
III. 14 d. (DP Camp Polish, Hungri- 
ger Wolf b. Itzehoe) — Naujenių Ag
nietės ir Vytauto, pask. gyv. vieta 
Hamburg, Finkenwerde 3.

2840. Gobtaiticnė Agota ([14a] 
Schwab. Gmūnd, Bismarckstr. 1) — 
marčios Gobtaitienės - Paulaitytės 
Marcelės. Kas žino, prašoma pra
nešti.

2841. Matulytė Birutė, gyv. Ame
rikoje, 35' Gates Street Boston, Mass., 
kilusi iš Remeikių kaimo, Biržų ap
skr., ieško: 1) Burbulio Antano iš 
Natiškių kaimo ir 2) Ciuckio Povilo 
iš Straščių kaimo, abu Vabalninko 
parapijos.

2842. Kutaitienė Michalina (Oker, 
Harz DP Camp Nr. 10 „Kaunas“) — 
Lakavičiaus Prano ir Gudaitytės Va
lentinos, anksčiau gyvenusios Thū- 
ringijoje. 

Kriaučialiūnienė — Misytė Angelė 
prašoma skubiai atsiliepti šio lai
kraščio redakcijom

IŠVYKSTANTIEMS Į PIETŲ 
AMERIKĄ!

Dar ne vėlu pradėti mokytis ispa
nų kalbos, nes galima greitai ir leng
vu būdu išmokti už akių dėstymo 
kursuose. Dar galima gauti visas pir
mąsias pamokas. Siunčiama apdėtu 
mokesčiu iš karto už 1 mėn. (RM 
52,-). Kursai užtruks apie 6 mėn. 
Rašykite: Česlovas Jovaišas, (14a) 
BadMergentheim, Postfach 34.

’ SPORTININKŲ IR SPORTO 
mėgėjų dėmesiui

S. m. spalių 7-8 d. Dilllngene nu
matytos L klasės krepšinio pirmeny
bių žaidynės, Vyr. Sporto Vadovo 
patvarkymu, atšauktos. Apie šių žai
dynių vietą ir laiką bus pranešta at
skirai.

PRANEŠIMAS PLATINTOJAMS
Gerb. platintojams pranešama, 

kad visas kuklus P. Andrjušio „Es
peranto Vadovėlio“ tiražas yra, pro
porcingai padalijus pagal laikraščio 
egzempliorių siunčiamą kiekį, jau vi
siems. išsiuntinėtas. Pavieniams pre
numeratoriams taip pat išsiųsta po 
1 egz. Šio vadovėlio kaina 4,- RM. 
Nelaukiant atskirų sąskaitų, prašoma 
atsiskaitymą siųsti „Mūsų Kelio" 
adresu, perlaidose pažymint, jog pi
nigai priklauso už „Esperanto Vado
vėlį“.

Taip pat pakartotinai informuoja
me, jog stambesniems laikraščio pla
tintojams po keliasdešimt egzemplio
rių yra išsiųsta mūsų išleistoji K. Či
biro „Liturgika", kurios 1 egz. kaina 
yra 8,- RM. Atsiskaitymą reikia sių
sti ne Delegatūrai, kaip kai kurie 
laiškais teiraudamiesi yra minėję, bet 
„Mūsų Kelio“ adresu. Tie platinto

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, o 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 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10*/> nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM-, užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank, Filiale Dillingen/Donau (13b). Kaina 1,50 RM.

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

Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s 
Redaktorius Al. Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY". Autho
rized by EUCOM HQ, Civil Affairs Division.

Editor and publisher: Domas PENIKAS.
Adress: Dillingen/Donau, Kapuzinerstr. 16.

Printer: Verlagaanstalt Manz, Dillingen/Donau
Population to be served: 10.000.

jai, kurie „Liturgikos“ yra gavę ne
mažiau 20 egz., sau pasilieka 10’/o 
platinimo nuolaidos.

„Liturgikos“ pas mus yra dar ne
mažas kiekis, todėl laukiame užsaky
mų. Turintiems mažamečių vaikų 
patartina šį tikybos vadovėlį įsigyti, 
nes jo negalėsite gauti tada, kai jau 
bus tikrai reikalingas. Užsakymai 
priimami, pinigus atsiuntus iš anksto.

Mūsų Kelias

LIETUVIŲ STUDENTŲ VALDYBŲ 
IR LIETUVIŲ STUDENTŲ 

DĖMESIUI
Dėl lietuvių stovyklos iškėlimo š. 

m. XI. 15-16 d. numatytas III visuo
tinis lietuvių studentų atstovų suva
žiavimas Wuerzburge negalės įvykti

Centrinė Atstovybė, suradus kitą 
suvažiavimui vietą, koleges-kolegas 
painformuos per mūsų periodinę 
spaudą bei aplinkraščiais visas vie
tos Studentą Valdybas.

Naują suvažiavimo vietą numato
ma Hanau arba Augsburgas. 
Stengiamasi suvažiavimą sušaukti 
nustatyta data.

Visi vietos bei laiko pakeitimai ir 
taip pat su suvažiavimu naujai kil
siantieji klausimai bus pranešti mū
sų spaudoje.

Centrinė Lietuvių Studentų 
Atstovybė Vokietijoje

Sukūrusius lietuvišką šei
mos židinį Freiburgo Studentų 
Atstovybės pirmininką 

med. stud.
JANAVIČIŲ VYTAUTĄ 

ir studentę 
VEŠClŪNAITĘ ALDONĄ 

nuoširdžiai sveikina fr linki 
saulėto gyvenimo

Freiburgo aukštųjų mokyklų 
lietuviai studentai

Mr. Stasys DEGUTIS, gimęs Se- 
velionių kaime, Kalvių parapijoj, 
Trakų apskr., gyvenantis U.S.A., 1980 
Tronbridge St., Hamtramek 12, Mi
chigan, ieško giminių ir artimųjų Vo
kietijoje.

Mano mylimai Mokytojai ir 
jaunystės dienų Draugei

Poniai
VANDAI SRUOGIENEI, 

didžiausios, žodžiais neišreiš
kiamos nelaimės valandoje, 
Jos mylimam vyrui prof. BA
LIUI SRUOGAI mirus,'reiškiu 
giliausią užuojautą.

EI. VASYLIONIENĖ

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad š. m. spalių 
mėn. 21 d. 5,40 vai., po sunkios 
operacijos, mirė mūsų brangus 
vyras, sūnus ir brolis Vytautas 
SULAITIS. Palaidotas Kassel- 
Obcrzwehrcno kapuose.

Nuliūdusi Sulaičių šeima

Vienmintes colleges Vandą 
Sruogienę ir Dalią Sruogaitę 
didžio liūdesio valandoje, nete
kus mylimo vyro ir tėvo, rašy- 
tojo-dramaturgo Prof. Dr. BA
LIO SRUOGOS, nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Bonnos Sviesiečlal.
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B ALF as švelnina jaunimo vargus
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

BALFo paskelbtasis Lietuvių trem
tinių jaunimo gelbėjimo iš skurdo 
vajus dideliu pasišventimu buvo 
vykdomas visą spalių mėnesi. Ame
rikoje išeiną lietuviškieji laikraščiai 
varė propagandą už kuo gausesni at
skirų asmenų Įsijungimą į organizuo
tas rinkliavas gatvėse. Tokios rin
kliavos buvo daromos daugelyje di
desniųjų Ąmerikos miestų, kur tik 
yra susispietusios gausesnės lietuvių 
kolonijos. Miestai buvo suskirstyti 
rajonais ir juose suorganizuoti at
skiri rinkliavų štabai, kuriems vado
vavo be senųjų lietuvių visuomenin- 
kų daug ir naujųjų imigrantų, bu
vusių lietuvių tremtinių. Šios viešos 
rinkliavos buvo vykdomos su val
džios leidimu įvairiuose miestuose 

.įvairiomis spalių mėnesio dienomis. 
Kaip iš gautų laiškų aiškėja, pasi
sekimas būvąs gana geras. Taip New 
Yorko mieste surinkta 10.003 dolerių, 
Detroite — 5.000 dolerių, kituose mie
stuose irgi panašiai, žiūrint lietuviš
kosios kolonijos dydžio ir į šį vajų 
įsijungusių orghnizacijų bei paskirų 
asmenų veiklumo. Kadangi į lietu
vių rinkėjų aukų dėžutes aukos krito

KAIP SEKASI MŪSŲ NAŠLAI
ČIAMS AMERIKOJE

Lietuvių Našlaičių Komiteto Rei
kalų Vedėja Salomėja Cerie- 
nė Amerikos lietuvių spaudoje duo
da išsamų pranešimą apie lietuvius 
našlaičius, jau nuvykusius l Ameri
ką. Ligi įiiol esą atvykę 15 berniukų 
ir 21 mergaitė, tarp 8 ir 18 metų am
žiaus. Visi šie našlaičiai yra Komi
teto globoje ir mokomi pagal jų ga
bumus tai bendrojo lavipimosi mo
kyklose, tai amatų. Kai kurie naš
laičiai per vasarą viešėjo pas gimi
nes, o rudenį grįžo vėl Komiteto ži
nion. Dvi gabios 18 metų mergaitės 
laimėjo stipendijas į kolegijas, o vie
na taip pat 18 metų našlaitė jau ruo
šiasi ištekėti už jauno Amerikos lie
tuvio. Toliau pranešime pastebima, 
kad pas visus tuos vaikus dega sti
prus patriotinis jausmas Lietuvai ir 
jiems rūpi Lietuvos laisvės atgavi
mas.

Visuomenės suaukoti Našlaičių 
Fondui pinigai 'esą 'tiksliausiai su
naudojami, padengiant našlaičių ap
rūpinimo išlaidas Amerikoje ir taip 
pat pagelbstint našlaičiams ir kitiems 
vaikučiams maistu ir vaistais trem
tinių stovyklose Vokietijoje. Lietu
vių Našlaičių Komiteto pirmininkė 
p. Vera Količienė yra rimtai susi
rūpinusi visų našlaičių likimu ir 
daug prisidėjo ne tik darbu, bet ir 
savo pinigais, apsiimdama Pittsburge 
šešias' mergaites.

Pagal veikiančius Amerikoje įsta
tymus, šie našlaičiai Komiteto bus 
globojami, kol jiems sueis 21 metai 
amžiaus.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJA 
ĮSTEIGĖ NAUJĄ SKYRIŲ

Tėvynės Mylėtojų Draugija, įsteig
ta prieš 50 metų Amerikoje mūsų 
pirmesniųjų imigrantų, ne tik nėra 
nustojusi savo gyvavimo, bet dar

steigia ir naujus skyrius. Štai spalių 
mėnesio „Amerikos Lietuvyje“ rašo
ma, jog rugsėjo 25 d. Hartforde 
įsteigtas naujas TMD skyrius, kurin 
įsirašė 18 narių. Skyriaus valdyba 
išrinkta iš šių veikėjų: pirmininkas 
— W. M. Chase, sekretorius — L. G. 
Kaziūnas, kasininkas — A. Kelėnas 
ir organizatorius — K. Valionis. Pa
ruošti kultūrinės veiklos planus pa
vesta valdybai.

„DIRVA" ATŠVENTĖ 
39 METŲ JUBILIEJŲ

Amerikos lietuvių laikraščio „Dir
vos“ leidėjo-redaktoriaus K. S. Kai*- 
piaus 30-ties metų žurnalistinio dar
bo sukaktis š. m. spalių 19 dieną 
Clevelande, Amerikoje, iškilmingai 
atšvęsta. Ta proga suruošto koncer
to programą atliko specialiai atvykęs 
J Clevelandą žinomas amerikietis lie
tuvis kompozitorius Antanas Va
nagaitis, dainavo šią vasarą at
vykę iš Europos tremtiniai solistai: 
sopranas Apolonija Augusti- 
navičienė ir tenoras P r a n č i š - 
kus Noimanas, pianinu skam
bino Birutė Smetonienė. So
listams akomponavo ReginaBra- 
z a i t i e n ė. Pagerbdamas šį jubilie
jų, koncerte dalyvavo adv. Anta
nas Olis iš Chicagos. Po koncerto 
įvyko Wade Park Manor viešbutyje 
draugiška vakarienė, kurioje daly
vavo koncerto programos dalyviai, 
Dirvos artimieji ir svečiai iš tolimes
nių vietovių. Stp. Verpenis

iš kiekvieno gailestingo ir tremtinių 
vargus atjaučiančio amerikiečio ne
žiūrint jo tautybės, tai dažnai ir ma
žesnė lietuviškoji kolonija, sugebėju
si geriau rinkliava suorganizuoti ir 
nuoširdžiau į tą labdaros darbą at
kreipti dėmesį, proporcingai imant 
•aukų surinko žymiai daugiau, negu 
didesnioji vietovė, kur to lietuvių 
vieningumo ir organizuotumo trūko. 
Už šią pravestą akciją lietuviai trem
tiniai BALFui ir viMems amerikie
čiams lietuviams visuomenininkams, 
kaip lygiai ir visiems nežinomiems 
aukotojams, yra labai dėkingi.

Greta viešosios rinkliavos gatvėse 
akcijos spauda skelbė BALFo atsi
šaukimus į lietuvius amerikiečius 
aukoti lietuviams tremtiniams, siun
čiant aukas laiškuose tiesiai į BALFo 
centrą ar įmokant į vietinį jo skyrių. 
Taip pat buvo raginama siųsti pa
ketėliai giminėms ar pažįstamiems, 
vargstantiems sunkią tremtinio da
lią skurstančioje Europoje.

PONIOS LOZORAITIENĖS LAIŠ
KAS TARPTAUTINEI MOTERŲ 

KONFERENCIJAI PHILADELPHI- 
JOJE

„Amerikos Lietuvis“ spalių pra
džioje, pranešdamas apie įvykusią 
rugsėjo mėnesį tarptautinę moterų 
konferenciją (angliškai — Interna
tional Council of Women’s Conferen
ce) Philadelphijoje, spausdina tos 
konferencijos pirmininkei atsiųstą 
Vincentos Lozoraitienės, Lietuvos 
atstovo Romoje žmonos ilgoką laiš
ką, kuriame išdėstoma klastingas 
Lietuvos užpuolimas, vėliau siste- 
nąingas žmonių trėmimas Sibiran ir 
tiek organizacijų tiek šeimų išardy
mas. Ji kreipiasi į laisvas Amerikos 
moteris, prašydama kelti balsą „ap
gynimui principų ir idealų mūsų va
karų civilizacijos, kuriai gresia di-

JAV šiaurės vakarai laukia ūkininkų
NORTH DAKOTA, IDAHO IR ALIASKA — NAUJIOSIOS TREMTINIŲ TĖVYNĖS

delis pavojtUL iš klastingo komuniz-
mo?

„The New York Times“ spec, ko
respondentas Richard L. Neuberger 
praneša, kad Amerikos šiaurės vaka
rinės valstybės daro rimtų žygių 
tremtiniams priimti j tuos kraštus.

Sis korespondentas f&šo, kad pra
sidėjęs didelis judėjimas, einąs per 
lygumų ir kalnų valstybes, kuris sie
kia įsileisti pas save Europos tremti
nius — ūkininkus ir žemės ūkio dar
bininkus.

Sis sentimentas pasiekęs net 
Aliaską, kur daugelis žmonių nuro
dinėja, jog esamo 91.000 gyventojų 
skaičiaus, kurio '/s sudaro indėnai ir 
eskimai, gyveną tolimuose kaimuo
se, nebepakanką, kad būtų užtikrin
tas krašto saugumas prieš galimą 
karinį antpuolį. Sis judėjimas nesąs 
atsitiktinis.

North Dakota gubernatorius, 
resp., Fred G. Aandahl sudarė ko
mitetą, kuris pasiūlė 200.000 bena
mių tremtinių įsileisti į šią valstybę. 
Idaho senatorius, kairysis demo
kratas, Glen H. Taylor pareiškė, kad 
jo valstybė galėtų sunaudoti Euro
pos nomadus (klajoklius), kurie žiną 
kaip žemę išnaudoti. *
GYVENTOJŲ SKAIČIUS MAŽĖJA

Abu šie minėti štatai nuo 1940 
metų yra netekę nemaža savo gyven
tojų. Pvz.: North Dakota sumažėjo 
iš 641.935 gyv. iki 552.000 gyv., arba 
išvyko 89.000 gyv., Idaho sumažėjo 
iš 524.873 iki 488.000, arba 36.873 gyv.

Vienas katalikų kunigas yra North 
Dakota suorganizavęs klubą, kuris 
remia tremtinių atsikvietimo sąjūdį 
ir kuris turi jau per 10.000 narių.

Ne mažiau rūpinimąsi ir Aliaskos 
gyventojus padauginti. Vienas ark- 
tikos išnaudojimui vadovaująs Vil- 
hjalmur Stefanson siekia pakelti 
Aliaskos gyventojų skaičių. Jis nu
rodo, kad Aliaska su noru galėtų

priimti daugiau negu 10.000.000 gy
ventojų. Šios minties šalininkai aiš
kina, jog dabartiniai gyventojai ne-, 
užtikrina krašto saugumo, nes tūk
stančiais mylių nusitęsia fjordai ir 
įlankos, kur nėra nė gyvos žmogaus 
dvasios. Karo metu krašto vyriau
sybė buvo priverstinai suorganiza
vusi eskimus 1 partizanų vienetus, 
kad Aliaskos krantus ties Beringo 
jūra gintų.

OREGONO SVETINGUMAS
„Portland Oregonian“ laikraščio 

redaktorius Philip H. Parrish, vado
vaująs šiaurės vakaruose komitetui, 
reikalauja į tą kraštą Įsileisti, ma
žiausiai 400.000 tremtinių. Jis sako, 
kad šie žmonės, ypač dirbę žemės 
ūkio srityje, yra reikalingi Aliaskai 
— tarpukalnių valstybėms.

P. Parrish užsispyręs įrodinėja 
reikalą įsileisti tremtinius ir taip 
veikia, kad šis sąjūdis galėtų ne tik

Stambus konservatorių laimėjimas
DARBIEČIŲ PRALAIMĖJIMAS ANGLIJOJE IR VALIJOJE. 

RINKIMAI — POLITINĖS KRIZĖS ATSPINDYS
i . .

Kasmet D. Britanijoje vykdomuo
se savivaldybių rinkimuose, kurie 
praėjusį šeštadienį įvyko Anglijoje 
ir Valijoje, kaip lapkričio 3 d. infor
muoja AP iš Londono, konservato
riai laimėjo lemiančią persvarą. Jau 
iš anksto šių rinkimų rezultatams 
buvo, duodama daug reikšmės, nes 
tai pirmą kartą turėjo plačioji vi
suomenė, įsigalėjus ekonominei de
presijai, pareikšti savo pritarimą ar 
nusigrįžimą nuo vadovaujančios dar- 
biečių partijos. Konservatoriai čia 
pat tikėjosi savo įtaką šiais rinkimais 
sustiprinti. Jų viltys, kaip dabar jau 
aiškėja, žymia dalimi pasitvirtino: 
jie laimėjo 634 vietas, prarasdami 17. 
Darbiečiai, priešingai, prarasdami 
685 vietas telaimėjo tik 42. Nepri
klausantieji įsigijo 170 naujų vietų, 
netekdami 135. Liberalai atlaikė sa
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vo pozicijas, pasilaikydami turėtą
sias 46 vietas. Komunistai pralaimė
jo 9 vietas, atgriebdami 1.

Šie duomens betgi dar nėra ga
lutiniai, nes savivaldybių rinkimai 
Škotijoje įvyks dar ateinančiomis sa
vaitėmis. _

Nagrinėjant darbiečių pralaimė
jimą, tenka pastebėti, kad didžiau
sias rinkikų procentas nuo jų nusi
grįžo didžiuosiuose miestuose, kur jie 
turėjo daugumą ir galėjo vykdyti 
savo plačius įgaliojimus vietinei ji- 
nansų politikai, komunalinėms įmo
nėms ir auklėjimo reikalams tvar
kyti. Tas pat pastebima net ir tuose 
miestuose, kur darbiečiai pirmąsyk 
buvo išsikovoję pergalę per visuoti
nius rinkimus 1945 m., kada jie iš 
konservatorių partijos gaįįjo perimti 
krašto valdžią.

Amerikiečių nuotaikos
' Sovietų spauda gyrėsi, kad Vi

šinskis savo kalbomis nuteikęs ame
rikiečius ■ Sovietų naudai. Tačiau 
viešosios nuomonės tyrimo duome
nys rodo visai ką kita. Suaugusieji 
amerikiečiai buvo apklausinėjami ir 
jiems duotas toks klausimas:

1) Ar Jūs laikote Rusiją taiką 
mylinčia tauta, norinčia kovoti tik
tai save ginant, ar ją laikote agre
syvia tauta, kuri pradėtų karą, no
rėdama kai ka gauti?

Į tai gauti tokie liepos mėn. at
sakymai:

1945 m. 1947 m. 
Agresyvi — 37,8 % 65,5 %
Taiką mylinti — 38,6 “/o 12,3 %

2) Ar Jūs galvojate, kad JAVals- 
tybės dabar santykiauja su Rusija 
tinkamu būdu?

Iš viso 
Taip 41,0 %
Ne 31,6%

STRATTONO PROJEKTAS IR 
ŽYDAI

Gen. Clay patarėjas žydų reika
lams, Lorus E. Levinthal, neseniai 
pareiškė, kad žydai daug deda vilčių 
į Strattono projektą. Į Palestiną nu
matyta priimti tik 150.000 žydų, kai 
šiuo metu tremtinių ir bėglių žydų 
yra 250.000. Jei Strattono projektas 
dėl 400.000 DP imigracijos būtų pri
imtas, tai vienas ketvirtis šio skai
čiaus, t. y. 100.000, teksią žydams. 
Taigi žydai nepretenduoja į didesni 
kiekį, negu į numatyto projekto 25%.

Iki šiol esą įkurdinta jau 50.000 
žydų.

sušildyti Amerikos širdį, bet taip pat 
priversti kongresą atpalaiduoti ir 
imigracijos varžtus.

TREMTINIAI Į ALIASKĄ ,
Kadangi dabartinių Aliaskos gy

ventojų 22 % yra gimę užsienyje, tai 
p. Parish aiškina, jog tremtiniai iš 
šiaurinių Europos sričių būtų nau
dingi tiek Aliaskai, tiek Kanados 
šiaurei. P. Parrish tikisi artimiau
siu metu skristi į Europą, kad pasku
bintų savo sumanymo įgyvendinimą.

Nors Ramiojo Vandenyno pakraš
čių valstybėse gyventojų skaičius 
nuo 1940 metų nepaprastai išaugo, 
tačiau šiaurinės valstybės, pradedant 
Dakota ir baigiant Idaho, yra nete
kusios daugelio tūkstančių gyvento
jų. Didelis išvykimas palietė ir že
mės ūkio sritis. Užtat ir reikalauja
ma įsileisti europiečius tremtinius, o 
ypačiai tuos kurie turi ūkininkavi
mo patyrimo. -am.

BELAISVIAI VĖL TAMPA 
BELAISVIAIS

AP iš Berlyno praneša, kad 40.000. 
vokiečių karo belaisvių, kurie buvo 
paleisti iš Britanijos ir Amerikos ne
laisvės ir kurie buvo sugrįžę į savo 
namus Sovietų zonrfje, buvę vėl areš- f 
tuoti. Šią žinią paskelbė Vokietijos 
katalikų įstaigos.

Bažnyčios įstaigos sako, kad be
laisviai, svarbiausia buvę Wehr- 
machto karininkai, buvę rusų areš
tuoti, nes jie laikomi Vakarinių 
kraštų „šnipais“.

Jų likimas esąs nežinomas, nors 
ir nurodoma, kad jie išgabenti į Ru
siją kasyklų ir pramonės darbams. 
(DM)

— Britų ^caro teismas nubaudė»8 
jugoslavus DP, kurie buvo kaltinami 
teroristine veikla Jugoslavijos pasie
nyje, sunk, darbų kalėjimu iki 10 me
tų. Nuteistųjų prašymas jų neišduoti 
Jugoslavijai perduotas Austrijos 
įstaigų nuožiūrai. -E-

Kominiernas atidengia savo .planus
New York Herald Tribune rašo, 

kad kominformas jau apnuogintas. 
Daily Mail nurodo, jog kominformas 
pradeda Vakarų puolimą. Neseniai 
Sovietų komunistų partijos organas 
„Pravda“, kartu atstovaujanti ir vy
riausybės liniją, atspausdino Zdano- 
vo straipsnį, kuriame jis, būdamas 
Rusijos komunistų centrinio komiteto 
ir politbiuro nariu, pateikia keturis 
situacijos punktus:

1) pokarinė pasaulio būklė, J) pa
saulio suskilimas l du pasauliu — im
perialistinį ir demokratinį, 3) Ameri
kos planas Europai pavergti ir 4) ko
munistų partijos uždavinys sujungti 
visus demokratinius, antifašistinius 
ir taiką mylinčius elementus, kurie 
kovotų prieš naujai ruošiamą karo 
planą ir agresiją.

Karinio fašizmo pralaimėjimas 
karo metu ir Sovietų Sąjungos spren
džiamoji rolė griežtai pakeitę tarpu
savinius santykius tarp kapitalistinės 
ir socialistinės sistemų pastarosios 
naudai.

Zdanovo pareiškimu, kapitalisti
niai kraštai buvo sudėję viltis į Hit
lerį, kuris turėjęs jei ne visai sunai
kinti Sovietų Sąjungą,, tai bent ją 
susilpninti ir jos jtaką nuvertinti. 
Tai buvę principiniai siekimai prieš
karinio periodo, t. y., švelnioji Muen- 
cheno politika ir fašistinės agresijos 
inspiravlmas, kuriems vadovavo im
perialistiniai _ sluoksniai Anglijoje, 
Prancūzijoje ir JAValstybėse. Zda- 
novas pažymėjo, kad hitleriniai kraš
tai nusilpę o Sovietų Sąjunga tapusi 
stipresnė negu Muencheno žmonės. 
Pasak jo, po pirmojo karo imperia
listinis frontas sugriuvęs, nes iš jo 
iškrito Rusija, o per antrąjį, nugalė
jus fašizmą, išpuolė iš to paties fron
tą centriniai ir pietryčių Europos 
krąštai. Vietoje jų iškylo nauji liau-

ZDANOVO PAREIŠKIMAS 
dies demokratiniai režimai. Naujos 
jėgos atėjusios prie valdžios, tai liau
dies jėgos, kurios įsiteisinusios ko
voje prieš hitlerinius pavergėjus.

Pažymėjęs žemės reformą ir pra
monės nacionalizaciją, Zdanovas priė
jo prie TSRS. Jis pareiškė, kad 
TSRS tarptautinės autoritetas neiš
matuojamai išaugo šio karo pasė
koje. TSRS buvo vadovaujanti ka
rinio Vokietijos ir Japonijos pralai
mėjimo siela. Užuot jai susilpnėjus, 
ji išėjo stipresnė. Kapitalistinio pa
saulio veidas žymiai pasikeitęs. Iš 
vadinamų 6 kapitalistinių valstybių 
iškritusios trys. Prancūzija taip pat 
tapo silpnesnė ir neteko pirmykštės 
reikšmės kaip didžioji galybė. Tuo 
būdu bepalikę ti du kapitalistiniai 
kraštai, tačiau Britanija savo poziciją 
nuvertinusi.

Bet čia pat Zdanovas pastebėjo, 
jog iš karo išėjusi galingesnė tiktai 
viena kapitalistinė valstybė — JA 
Valstybės, galingesnė ir ekonomiškai 
ir kariškai.

JAValstybių galutinis tikslas esąs 
pasaulio dominavimas, sako Zdano
vas. Amerika yra vadovaujantis 
kraštas. Prie jos yra prisidėjusios 
Britanija ir Prancūzija. Kolonialės 
valstybės — Belgija ir Olandija — 
remiančios imperialistinę stovyklą.

Palietęs Turkiją, Graikiją, Pietinę 
Ameriką ir Kiniją, Zdanovas pasakė, 
kad svarbiausias imperialistinės sto
vyklos tikslas esąs sukurti imperia
lizmą ir pasiruošti naujam imperia
listiniam karui — pasiruošti kovai 
prieš socializmą ir demokratiją bei 
visur remti antidemokratinių, pro
fašistinių režimų judėjimą.

SOVIETŲ POZICIJA
Sovietų Sąjunga apjungianti antl- 

imperialistinę stovyklą, į kurią įeina 
Rumunija, Vengrija ir Suomija. Prie 
jos priskaitė Zdanovas dar Indonezi
ją, Indiją, Egiptą ir Siriją. Sovietų 
užsienio politika siekianti pastoviom 
taikos ir negalinti domėtis nauju ka
ru. Prieš fašizmą prisidėjusios taip 
pat Jugoslavija, Lenkija,-’Čekija, Al
banija, Bulgarija, Rumunija, Vengri
ja ir iš dalies Suomija...

Komintemas, anot Zdanovo, bu
vęs reikalingas tik po pirmojo pasau
linio karo, kada komunistų partijos 
buvusios silpnos, o dabar jos reika
lingos naujos susisiekimo formos; ko
munistų partijos išaugusios ir jų įta
ka padidėjus. „Komunistų judėjimas , 
augąs tautiniuose rėmuose, bet tuo 
pačiu metu jis turi bendrų darbų ir 
interesų (vairių kraštų partijoms“, 
baigė Zdanovas. (NYHT — am)

IRO plečia D P globą
AP iš Ženevos praneša, kad IRO 

paruošiamoji komisija, nusprendusi 
atpalaiduoti liepos 2 d. „užšaldymo 
potvarki“, pagal kuri negalėjo būti 
priimta nė vienas DP globai, jei neį
rodytų būtinumo. Vykd. skretorius 
pareiškė, kad būsią galima laisvai In
terpretuoti tą potvarki ir kad šis rei
kalas bus perduotas komisijos posė
džiui, kuris susirinks 1948 m. sausio 
15 d.

Jis taip pat tikisi, kad vyriausybės 
sutiksiančios su nustatytomis DP 
kvotomis įkurdinimui. —

Praneša iš Lake Success, k--1 
JTautų pilnaties suvažiavimas lt J 
metais būsiąs Europoje, greičiausiai 
Paryžiuje. Šią minti iškėlė Prancūzi
jos atstovas Ir dauguma jai pritarė. 
S( pasiūlymą remia Ir Pietinės Ame
rikos Valstybės.
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