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Latvijos nepriklausomy
bės šventės proga

Latvija ir Lietuva — du mažieji 
kaimynai. Kokie jų santykiai buvo 
paskutiniaisiais nepriklausomo gyve
nimo laikais? Oficialiai draugiški, 
tačiau nebūtų galima tvirtinti, kad 
vispusiškai nuoširdūs. Tartum du 
mažažemiai kaimynai, jausdami, kad 
tretysis jų, turtingesnis, stipresnis, 
galingesnis gali bandyti silpnesniuo
sius kaimynus paversti visiškai jam 
priklausančiais pavaldiniais ar net ir 
jų daržus (jungti j savo dvaro ribas, 
pastarieji bandytų laviruoti, kad ne 
jis, o anas turėtų pasotinti gobšo ape
titai. Tuo tarpu tas gobšas pasiglem-
žia vieną ir kitą.

Ar ne panašiai atsitiko su Lietuva 
Ir Latvija? Abi valstybės, artimos 
kaimynės, šiandien užgrobtos galingo 
trečiojo, pavergtos, tautos kenčia iš
blaškytos (vairiose pasaulio šalyse, o 
gimtoje žemėje svetimi valdovai te- 
rioja gimtųjų namų ir laukų tikruo
sius šeimininkus, pūdydami juos ka
lėjimuose, naikindami tautas specia
liai žmonių žudynėms (rengtose ka
merose. Tiesa, gal istorijos ratas ir 
nebūtų buvęs kitaip pasuktas, jei 
mažosios Pabaltijo valstybės anais 
laikais būtų gyvenusios glaudžioje 
santarvėje, nes kaimynas buvo per
daug galingas ir jo apetitas nepasoti
namas, tačiau vis dėlto net ir šian
dien sutartinis 5 milijonų balsas tik
rai daugiau svertų, negu poros ar 
trejetos milijonų. Pagaliau, tarptau- 
tinėjo arenoje šiandien dėl savo ma
žųjų valstybių ateities kovojama 
bendrai, sutartinai. Tad ar ne gražu 
būtų, kad ir kasdieniniame gyveni
me lietuvis ir latvis jaustus tikrais 
broliais, nuoširdžiai sugyventų ir 
stengtus vienas kitam kiekvienu at
veju pagelbėti? Toks kasdienis tar
pusavis bendravimas, ypačiai dažnu 
atveju gyvenant mišriose stovyklose, 
per pavienius žmones suartintų abi 
broliškas tautas. Sunkiose tremties 
dienose užsimezgus draugystė būtų 
patvari ir ateityje, sugrįžus į 'savo 
laisvę atgavusias tėvynes. O drau
giški valstybiniai santykiai tarp Lat
vijos ir Lietuvos vėliau ar anksčiau 
tikrai turės jungti abi tautas. Visos 
mažosios valstybės šiandien ieško 
glaudaus tarpusavio bendravimo tiek 
kultūrinėje, tiek ir visose kitose sri
tyse, kad bent šiek tiek atsispyrus 
prieš didžiūnų užmačias. Ir mažo
sioms Pabaltijo sesėms šis klausimas, 
atkūrus savo valstybių savarankišką 
gyvenimą, bus, be abejo, aktualus ir 
vienu ar kitu būdu tai bus siekiama 
(gyvendinti.

Bendras likimas suartina žmones, 
jis turi suartinti ir tautas. Pradėkime 
( latvį žiūrėti kaip į tikrą broli, nuo
širdžiai su juo bendraukime kasdie
niniame gyvenime. Į mūsų nuošir
dumą, be abejo, ir latviai atsakys tuo 
pačiu, ir taip tremtyje užsimegs nuo-
širdūs abiejų tautų ryšiai. Tikėkime, 
Sugrjžus ( gimtuosius namus, bus 
(stengta panaikinti abi valstybes sky
rusias vizų, muitų ir kitokias užtva
ras, ir tada lankydamiesi vieni pas 
kitus arčiau pažinsime tų šalių grožį, 
Vidaus gyvenimą, kultūrą ir vieni 
kitus amžiams pamilsime. Tuo keliu 
šiandien suka daugelis Europos lais
vųjų tautų, bandykime ir mes juo

Britų darbiečių partija vis daugiau 
kraštų atpalaiduoja iš savo kolonia- 
lės politikos varžtų. Jei šiandien In
dija su 400 mil. gyventojų negali dar 
džiaugtis pilna kultūrine, ypač eko
nomine laisvė dėl ilgo buvimo anglų 
valdžioj, tai vis dėl to jos politinė 
laisvė jau tampa realiu faktu ir ji iš- 
palengva žengs į ūkinę gerovę.

Šalia Indijos laisvės, Anglijos par
lamentas trečiuoju skaitymu priėmė 
(statymą dėl Burmos nepriklausomy
bės, t. y. dėl jos išjungimo iš savo 
britiškosios hegemonijos. Tai pavyz
dys kitoms tautoms. Kas gi yra toil 
Burma?

Tarp optimizmo ir pesimizmo
Būsimos keturių didžiųjų užsienių reikalų ministerių konferencijos 

darbotvarkės sudarymo sunkumai
BEVINAS SU ALYVŲ SAKELE
Pasauliniai politikos centrai bei di

džioji užsienių spauda šiandien daug 
mažiau dėmesio skyria pačiai Lon
done (vykstančiai lapkr. 25 d. užsie
nių reikalų ministerių tarybos kon
ferencijai, negu tiems įvykiams, ku
rie pradės reikštis po minėtos kon
ferencijos. Tartum išanksto ji būtų 

Latvių universitetas Rygoje

pradėti pamažu eiti dar tremtyje. 
Tarptautinis bendravimas įskiepys 
brolišką visų tautų meilę, o tada pra
nyks tarptautiniai ginčai, nesutari
mai ir vaidai. Toks broliškas sugy
venimas įgalins kuo plačiau pasi
reikšti kūrybiniams tautų polėkiams, 
ir kilnieji idealai pagaliau turės
nustelbti piktuosius žmonių pasireiš
kimus, nešančius skaudžias nelaimes 
ištisiems žemynams.

Toks turėtų būti praktiškas paty
rimas iš praeitos gyvenimo pamokos. 
Lygia greta tai būtų geriausias ir 
gražiausias didžiosios latvių šventės 
— jų Nepriklausomybės sukakties 
atžymėjimas, Lapkričio 18-sios proga.

A. V.

Nepriklausoma Burma
Burma sudarę 261.610 kv. mylių 

plotą su maždaug 15.000.000 gyven
tojų (pagal 1937 m. surašymą buvo 
Burmoje 14.667.146 gyv.). Apie 85 % 
gyventojų yra budistai. Burmos sosti
nė yra Rangūnas.

Burmą britai valdė nuo 1826 metų 
karo. Nuo to meto Burma buvo bri
tų valdomos Indijos dalimi. Pagal 
1935 metų Indijos vyriausybės aktą, 
Burma 1937 m. buvo atskirta nuo In
dijos ir tapo su savo konstitucija Ka
rūnos kolonija. Ji turėjo 36 narių 
senatą ir 132 narių parlamentą.

Burmos nepriklausomybė nebuvo 
lengvai gauta. Tik per kovas, tik per 

pasmerkta nepasisekimui. Gal dau
giausia optimizmo parodo D. Britani
jos viešieji politikai. Užsienių reika- 
lų ministeris p. Bevinas prieš kelias 
dienas pasisakė, kad užsienių reikalų 
ministerių tarybos sesijoje bus ima
masi „pagrindinių Europos faktų“, 
paliekant. užpakalyje barbarizmus. 
„Aš tikiu, sako jis, kad mes visi no

IRO rems ir ne stovyklose gyvenančio OP įkurdinimo
AP iš Frankfurto praneša, kad 

IRO yra paskelbusi, jog ji apmokė
sianti įsikūrimo išlaidas ne tik sto
vyklose gyvenančių DP, bet ir tų DP, 
kurie gyvena ne DP stovyklose. Apie
150.000 DP gyveną iš vokiečių ūkio 
amerikiečių zonoje bus paliesti šio 
naujo patvarkymo.

HTB praneša iš Washingtono, kad 
Rūmų užsienių reikalams pakomite- 
tas, kuris ką tik grįžo iš 2 mėn. in
spekcinės kelionės po Europą, lanky
damas DP stovyklas, pareikalavo, 
kad Marshallio plane numatyta pa
galba turinti būti atsakyta kiekvie-

nuolatinius neramumus britai turėjo 
nusilenkti burmiečių valiai. Ypač 
britams buvo sunkūs praėjusieji me
tai. Attlee parlamente pareiškė:

„Atskyrimas iš Britų tautų šeimos 
vieno nario turi būti giliai apgai
lestaujamas, bet tatai turi būti pada
ryta burmiečių tautos noru ir aš ma
nau, jog mes turime sutikti su jų 
sprendimu“.

Opozicijos vadas W. Churchillis 
smarkiai puolė tą (statymą, tačiau jis 
288 balsais prieš 144 balsus buvo pri
imtas. Burma švęs savo nepriklauso
mybės šventą 1948 metais birželio 
mėn. 6 dieną, -am

rime sukurti tok) pasaulį, kuriame 
karas bei jo grėsmė būtų panaikinti, 
kur mūsų visi žmonės ir jūsų broliai 
Europoje ir Rytuose grįš į savo lau
kus, vietoje ginklo ims arklą ir trak
torių, laivą ir geležinkelį, kad prisi
dėtų prie taikos ir būsimoms kartoms 
laimės".

Sis p. Bevino pareiškimas vienas 
optimistiškiausių. Netrūksta geros
nuotaikos ir JAValstybėse, bet ten 
kiek realiau į reikalą žiūri ir todėl iš 
ten ateina pasimistiškesnių. pareiš
kimų.

JOHN DULLES VZ 40 METŲ 
PAKTĄ

Štai praėjusiame penktadieni JA 
Valstybių užsienių reikalais respubli
konų specialistas p. John Foster Dul
les senato užsienių reikalų komitetui 
pareiškė, kad jei Londone Keturių 
Didžiųjų konferencijoje p. Molotovas 
tęs savo taikos sutarčių sudarymo 
Vokietijos ir Austrijos atžvilgiu nei
giamą politiką ir atstums JAV pasiū
lymą dėl 40 metų sudarymo nepoli- 
mo paktą. — tai D. Britanija, JAVals- 
tybės ir Prancūzija turėsiančios vie
nos jį sudaryti. Tuo būdu norime pa
šalinti iš Europos baimę. Jo pareiš
kimu, būtų sudarytas tam tikros for
mos tarptautinis organas ūkiui pri
žiūrėti. Pritardamas p. Marshallio 
pagalbos planui, jis pastebėjo, kad 
„JAVaistybės negalinčios, žinoma, 
primesti savo idėjų Vakarų Europai, 
kaip kad Sovietų Sąjunga primetė 
savo idėjas Rytų Europai. Diktavi
mas nėsąs mūsų būdas“.
ARTIMIEJI MĖNESIAI KRITIŠKI

Šalia šių optimistinių ir realių pa
reiškimų, randame JAV spaudoje ir 
labai pesimistinių nusiteikimų, kurių 
negalima nepaminėti, nes dabartinė 
tarptautinė padėtis yra ištikrųjų kri
tiška ir ji ne tik negerėja, bet, prie
šingai, blogėja.

JAV Rūmų užsienių reikalams ko
mitetui pareiškė atstovas John Davis 
Lodge pranašaudamas, kad komu
nistai Italijoje kovo mėn. mėginsią 
padaryti perversmą, kuris siejasi su 
gener. streiku Prancūzijoje. Ir jei 
toks perversmas pasisektų, tai būtų 
prarasta Graikija, Turkija ir Vidur.

nam Europos kraštui, kuris atsisaky
tų atidaryti savo sienas atitinkamam 
DP skaičiui įeiti, kurie dabar stovy
klauja Vokietijoje, Austrijoje ir Ita
lijoje.

Pranešime specialiai minima Pran
cūzija. Jame sakoma, kad Prancū
zijos vyriausybė pasilaikanti 450.000 
vokiečių belaisvių darbam^, o tuo 
pačiu metu ji atsisakanti įsileisti DP, 
išskyrus nedidelį kiekį iš prancūzų 
zonos. Pakomitetas nurodo, jog vo
kiečių belaisviai yra reikalingi Vo
kietijos gamybai pakelti ir kad jie 
todėl turi būti repatrijuoti.

Pakomiteto pirmininkas James G. 
Fulton, resp. iš Pensilvanijos, spau
dos konferencijoje pareiškė, kad 
Prancūzijai busią atsakyta JAValsty- 
bių ekonomiė parama tol, kol ji neįsi
leis į savo kraštą DP.

Pranešime nurodoma, kad Pran
cūzijos politika reiškiasi dvigubu bū
du prieš JAValstybių mokesčių mo
kėtojus, kurie turi mokėti vokiečių 
ūkio trukumus ir dar didžiausią dalį 
IRO-ui — DP aprūpinimui ir išlai
kymui visai nepaliekant progos įsi
kūrimui ir patiems įsitraukiant į ak
tyvų ūkinį gyvenimą.

250 DP išvyksta ( Kanadą
AP iš Heidelbergo praneša, kad 

apie 250 DP grupė iš amerikiečių zo
nos išvyksta į Kanadą iš Bremerha
ven lapkričio 24 d. (NYHT)

Rytai komunistų naudai. Esą jis kal
bėjęsis su aukštais kariniais žemyno 
ir laivyno ekspertais, kurie jį (tikinę, 
jog Sovietų Armija šiandien galėtų 
peržygiuoti visą Europą, neaplenkiant 
nei Ispanijos bei Portugalijos, per 14 
dienų.

„Tačiau tai nereiškia, įrodinėjo jis 
toliau, kad kitas karas galimas kelių 
metų būvyje, bet kyla klausimas ar 
mes laimėtume jį; tai bus nuspręsta 
tik per sekančius 2-3 metus ir todėl 
ateinantieji keli mėnesiai labiausiai 
kritiški“.

Tai bene vienas šiurpiausių pa
reiškimų. Jei mėgintume esą ną pa
dėtį švelninti, tai vis dėlto nerastume 
per daug argumentų, nes politinis 
(karštis tarp Rytų ir Vakari nesiliau
ja, bet didėja. Užtenka pasiklausyti 
radijo pranešimų iš Prarcūzijos ar 
Italijos, kur komunistų suruoštas de
monstracijos nebesiderina su demo
kratinių kraštų tradicijomis, nes ko
munizmo akcijos centras yra kaip tik 
ten, kur iš viso demokratijos tradici
jos nežinomos. Ne kas kita, o' tik ko
munistų sukelti sunkumai privertė p. 
Ramadier pertvarkyti savo kabinetą.
NAUJI BUDAI TAIKAI SUKURTI

Kaip iš esamo nervų karo ir eko
nominio bei politinio chaoso išbrįsti, 
receptu netrūksta. Jų jau esame pa
tiekę anksčiau. Jaos siūlė,!. p. Hoo-‘ 
verls, p. Byrnes, Lippmannas ir kt 
Čia patieksime žinomo amerikiečių 
žurnalisto J. Alsopo samprotavimus. 
Jis nurodo keturius būdus baisiam 
konfliktui tarp Sovietų ir Vakarų 
sistemų likviduoti. Pirmasis būdas 
— Vakarų išdavimas, antras — pre- 
ventivinis karas, trečias — tęsimas 
tuščių ir bevaisių tiesioginių pasita
rimų ir ketvirtas būdas — pradėti 
atvirą puolimą prieš Sovietus.

Nenagrinėdaml smulkiau, jie vis 
dėlto, atrodo, nėra jau paprasti siū
lymai. Šiuo metu pradėta JAV kam
panija prieš komunizmą, kuris yra 
komponentine dalimi Sovietų politi
kos, nebus bevaisių. Gal būt paaštrins 
padėtį, bet nepablogins, šioje srityje 
teisingas komunizmo įvertinimas yra 
teigiamu reiškiniu bendroje politi
koje.

Sovietai savo pažiūras yra išdėstę 
kominformo organe ir parodė veiks-
mais Prancūzijoje bei Italijoje savus 
siekimus. Šie visi reiškiniai atsklei
džia ir būsimos konferencijos rezul
tatus. Tad ne veltui dabartinė spau
da daugiau kalba apie tai, ką reiks 
daryti po konferencijos negu tai, kas 
reikėtų spręsti Londone.

DARBOTVARKĖ DAR NEPA-
RUOŠTA

Užsienių reikalų ministerių pava
duotojai ar jų įgaliotiniai dirba nuo 
lapkrič. 6 d. prie būsimos konferen
cijos darbotvarkės sudarymo, tačiau 
iki šiol ji dar nesudaryta. Jei dėl 
svarstytinų klausimų ir susitaria, tai 
dėl jų sprendimo eilės nepasisekė 
prieiti vieningos nuomonės. Sovietų 
atstovas reikalauja pradėti svarstyti 
Vokietijos klausimus, o Vakarų Są
jungininkai siūlo Austrijos. Supran
tamas Sovietų nenoras baigti su Au
strija, nes tada jiems reikėtų pasi
traukti ne tik iš Austrijos, bet taip 
pat ir iš Balkanų, taigi iš Rumunijos 
ir Vengrijos, nes nebereikėtų saugoti 
kelių, vedančių į Austriją.

Šitokioje atmosferoje pradėjo pir
madienį JAV kongresas svarstyti 
Marshallio pagalbos planą Europai ir 
tokioje situacijoje antradienį pradės 
4 ministerių taryba spręsti Vokietijos 
ir Austrijos taikos klausimus. -Am-

Kanados darbo ministerija pra
nešė, kad iki šiol į Kanadą atvyko 
3.500 DP. Ministerija turi suregistra
vusi išvietintieslems 15.000 darbo vie-
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Lietuvių - laivių vienybės sąjūdis
(Pradžia praėjusiame Nr.)

Po jo skaitė referatą J. Petrėnas 
„Emigracinės spaudos padėtis“. Sa
vo referate jis pažymėjo, kad tuoj po 
kapituliacijos lietuvių stovyklose su- 
brusta rūpintis lietuviška spauda. 
Didesnėse lietuvių kolonijose pasiro
dė spausdinti laikraščiai, kurių re
daktorių bei leidėjų 70 ‘/o buvo jauni 
žmonės, prieš tai mažai tesireiškę 
žurnalistiniame darbe. Tačiau jie, 
kurdami lietuvišką spaudą tremtyje, 
parodė reikiamos energijos, sugebė
jimo ir pasišventimo spaudos darbui 
ir, Įtraukus bei įsitraukus j darbą 
seniesiems žurnalistams, mūsiškė 
spauda šiandien tinkamai reprezen
tuoja lietuvišką spausdintą žodi 
tremtyje. Savo referate J. Petrėnas 
iškėlė mintį, kad, be esamų skyrių, 
tiek latvių, tiek lietuvių spauda tu
rėtų savo skiltyse Įsivesti specialius 
skyrius lietuvių-latvių vienybės bei 
glaudaus bendradarbiavimo klausi
mams svarstyti, o taip pat nušviesti 
savo brolių gyvenimą tremtyje. Pre
legento manymu, gal vertėtų turėti 
redakcijose specialius žmones, kurie 
tais klausimais rūpintųs ir toki sky
rių tvarkytų. Deja, pasitarime neda
lyvavo nė vienas Vokietijoje išei
nančių lietuvių laikraščių redakto
rius, todėl smulkiau ši mintis nedis
kutuotą ir nekonkretizuota, o pave
sta LLV susirišti su redakcijomis ir 
joms duoti savo pasiūlymus. Iš lie
tuvių pusės pareikšta, kad kiekviena 
redakcija tikrai tokiai minčiai ne
prieštaraus ir ją rems.

Latvių spaudos organizacijos bri
tų zonoje pirm. O. Llepinš padarė 
platesnį pranešimą apie latvių trem
tinių spaudą. .Savo pranešime jis pa
žymėjo, kad lietuvių spauda tremtyje 
beveik pralenkusi latvių spaudą. To
liau jis pabrėžė, kad latvių spauda 
talpintų ir daugiau medžiagos iš lie
tuvių gyvenimo, tačiau jos trūksta. 
LLV ateityje tokios medžiagos turė
tų parūpinti.

Kl. Prielgauskas kalbėjo tema 
„Mūsų idėjiniai uždaviniai“. Savo 
pranešime jis užsiminė ir tas prie
žastis, kurios nepalankiai atsiliepia į 
glaudų lietuvių-latvių bendravimą. 
Religiniai, kultūriniai ir civilizaciniai 
Skirtumai buvę išlyginti Nepriklau
somybės metų laikotarpyje. Šiandien 
tai nebegalima laikyti glaudaus ben
dradarbiavimo kliūtimi. Pagrindinę 
vienybės idėją nustelbia tik nereikš
mingi menkniekiai, kurie vienybės 
šalininkams atrodo juokingi. Toji 
idėja vėliau ar anksčiau turės pri
gyti plačiose abiejų tautų masėse.
KAD SĄJŪDIS APIMTŲ PLAČIĄ

SIAS MASES
Pasiūlymuose, sumanymuose bei 

diskusijose aktyviai dalyvavo beveik 
visi pasitarimo dalyviai. Latvių kul- 

i tūrininkas J. Bračs trumpai pami
nėjo inž. J. Riterį, kuris 1921 m. Ry
goje įsteigė Lietuvių-Latvių Vieny
bės organizaciją, vėliau išsiplėtusią 
Latvijoje ir Lietuvoje, sudarė lietu
vių-latvių kalbų žodyną, kurio, deja, 
tremtyje neužtikta iki šiol nė vieno 
egzemplioriaus, buvo parengęs ir 
latvių-lietuvių žodyną, kurio ran
kraščių buvb kėli lagaminai, nenorė
damas jų netekti, besiartinant fron
tui, J. Riteris liko Latvijoje. 1945 m. 
balandžio mėn. jis miręs. Inž. J. Ri
terio atminimą susirinkusieji pager
bė susikaupimo minute. Be to, J. 
Bračs iškėlė eilę sumanymų: norint 
artimiau bendrauti ir giliau vienas 
kitą pažinti, reikėtų mokytis vie
niems kitų kalbos, padaryti istorijos

Prof. Balio Sruogos 
minėjimas

T TB Dillingeno skyriaus Komite
tas š. m. lapkričio 16 d. suruošė ra
šytojo, poeto ir gabaus publicisto
prof. Balio SRUOGOS, buvusio hit
lerinio koncentracijcs lagerio kanki
nio, kuris p oš mėnesį mirė Vilniuje, 
minėjimą. Apie prof. B. Sruogą, kaip 
poetą ir rašytoją, paskaitą skaitė
prog. direkt. K. Vėlyvisi Pradėdamas
prof. B. Sruogos nuveiktų darbų apž
valgą, prelegentas suminėjo eilę įžy
mių lietuvių, valstybės vyrų ir švie
suolių, kurie nuo 1940 metų ligi šio 
laiko, taigi Lietuvos valstybės ir tau
tos tragedijos vyksme, toli nuo savo 
tėvynės sunkiame varge atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Prof. B. Sruoga iš jų 
visų yra tuo laimingesnis, kad am
žinam poilsiui jį priglaudė savoji že
mė, kurią jis taip karštai mylėjo ir 
dėl kurios buvo pašventęs visą savo 
energiją. (dp) 

reviziją, kuri būtų naudinga abiejų 
tautų vienybei, daryti iš abiejų tau
tų literatūros vertimus ir 1.1. Abiejų 
tautų atstovai pasisakę, kad būtų 
stengiamasi kiek galima vengti tar
pusavio nesusipratimų stovyklose, o 
pasitaikančius tokius kasdieninius 
stovyklinio bendro gyvenimo kivir- 
čėlius laikyti iškilusiais grynai as
meninio pobūdžio Nesklandumais, 
nekeltinais Į abiejų tautybių santy
kių ir bendradarbiavimo svarstykles.

Pagaliau susirinkusieji nutarė su
daryti tam tikrą komisiją, kuri kartu 
su LLV valdyba išdirbtų smulkų 
bendradarbiavimo planą ir stengtus 
jį praktiškai įgyvendinti. Iš latvių 
pusės į šią komisiją išrinkti rašyto
jai bei kultūrininkai E. Skujenieks 
O. Liepinš, J. Westfalis, o iš lietuvių 
—, žurnalistai S. Narkeliūnaitė, J. Pe
trėnas ir Kl. Prielgauskas.

Susirinkusius LLV sąjūdžio daly
vius pasveikino Slezvigo-Holšteino 
Apygardos Baltų Centrinės Tarybos 
atstovas J. Jakučionis ir prof. K. Al
minas. Be to, pasitarimuose dalyva
vo ir Katalikų Misijos atstovas Ame
rikos lietuvis K. V. Baltramaitis.

„Čiurlionis" Baden-Badene, „Rhin 
ei Danube" dienos minėjime

Daugiau kaip prieš dvejis metus, 
1945 m. vasarą „Čiurlionio“ ansam
bliui teko garbė koncertuoti I-sios 
prancūzų armijos „Rhin et Danube“ 
pergalės šventėje Lindau prie Bode- 
no ežero. Tuometinis armijos vadas 
generolas De Lattre de Tassigny bu
vo susižavėjęs lietuvių liaudies menu 
ir parodė daug širdies lietuviams me
nininkams, net pavesdamas savo šta
bui paimti čiurlioniečius į kariuome
nės globą. Kad tai nebuvo generolo 
užgaida ar įprastas kurtuazijos že- 
stas, bet nuoširdus prancūzo jausmas 
lietuviams, parodo jo apsilankymas 
skautų jamboree lietuvių skautų sto
vykloje, teiravimasis apie čiurlionie
čius ir pareiškimas lietuviams sim
patijos.

Nuo Lindau pergalės šventės praė
jo nemaža laiko, bet lietuvių pasiro
dymas nebuvo prancūzų pamirštas. 
S. m. spalių 25 d'. „Čiurlionio“ an
sambliu buvo pakviestas į Baden- 
Badeną koncertuoti rengiamojoje 
„Rhin et Danube" dienos minėjime. 
Si diena buvo surengta I-sios pran
cūzų armijos „Rhin et Danube“ kri
tusioms ir sužeistiesiems kariams pa
gerbti. Tą dieną bažnyčiose buvo at
laikytos už kritusius karius pamal
dos. Mieste buvo pravesta vieša rin
kliava kritusių karių šeimų naudai. 
Tos dienos vakare puošniuose Kur
hauzo salėse įvyko koncertas kritusių 
ir sužeistų karių šeimoms. Nors bu
vęs „Rhin et Danube“ armijos vadas

Daugiau tolerancijos ir takto
Š. m. spalių 23 d. „Mūsų Kelio“ 

44 Nr. buvo atspausdintas anonimis 
straipsnelis „LTB Muencheno apy
linkė pergyveno krizę“, kuriame iš 
tikrųjų gausu tendencijos, todėl pa
teikiame ši paaiškinimą.

Muench ene privačiai gyvenančių 
lietuvių tarpe dažnai pasigirsdavo 
kalbų apie reikalą steigti mieste gy
venančiųjų apylinkę, kad skirtingi 
miestiečių interesai būtų geriau tvar
komi, nes dabar jie visiškai neboja- 
mi. Ta tema privatiems pasikalbėji
mams intensyvėjant, Miesto Komite
tas nutarė sušaukti visuotini miestie
čių susirinkimą, kur kuo plačiausioj 
auditorijoj būtų išdiskutuotas mies
tiečių apylinkės steigimo reikalas ir 
balsavimu nuspręsta, ji steigti ar ne. 
Tuo būdu š. m. rugsėjo 13 d. įvykęs 
miestiečių susirinkimas ir nusprendė 
tokią miesto apylinkę steigti. Bet tas 
susirinkimas buvo nepakankamai 
gausus, todėl Miesto Komitetui buvo 
pavesta ne vėliau kaip už mėnesio 
sušaukti kitą, gausesnį susirinkimą, 
kur būtų galutinai pasisakyta dėl 
miesto apylinkės steigimo. Nutarta 
— padaryta. Kiekvienam miestiečiui 
buvo pasiųstas kvietimas ir pranešta 
jo {iarbotvarkė, kad jis turėtų laiko 
pagalvoti ir apsispręsti dėl norimos 
steigti apylinkės. Kom+tetas darė 
viską, kad susirinkimas būtų kuo 
gausiausias. Į susirinkimo gausumą. 
buvo žiūrima, kaip Į būtiną sąlygą ■ 
objektyviam sprendimui. Taigi, Mie
sto Komitetas apylinkės steigimo rei- ’ 
kalą pavedė išspręsti pat' ms mlestie- ! 
čiams. Rodos, tiesesnio ir teisinges- j

Vakare Įvyko antras lietuvių ir 
latvių menininkų koncertas, tik jau 
kitoje stovykloje — Artilerijos ka
reivinėse. Prieš koncertą, gausiai su
sirinkusiems padarė pranešimą K. V. 
Baltramaitis apie JAV gyvenančių 
lietuvių pastangas vėl iškovoti mūsų 
Tėvynei laisvę ir padėti mums vi
siems sugrįžti į laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą bei Latviją. Trumpai 
užsiminė savo pranešime ir apie 
tarptautinę padėtį, kurią ypatingai 
mums palankia prasme pradeda nu
šviesti iš JAV paskutinėmis dienomis 
ateinanti amerikiečių spauda. Kal
bėtojui atsidėkota karštais plojimais.

Koncerte dalyvavo vėl tie patys 
solistai: J. Augaitytė, Ip. Nauragis, 
E. Maršaus.

Po koncerto, vietos lietuvių sto
vykla menininkams ir LLV suvažia
vimo dalyviams suruošė puikią va
karienę. Čia lietuviai ir latviai pasi
keitė nuoširdžiomis kalbomis, vieni 
kitiems linkėdami kuo giliau stiprinti 
abiejų tautų draugystės ryšius, kol 
pagaliau šitoji idėja persimes ir į 
plačiuosius masių sluogsnius. A. V.

negalėjo apsilankyti minėjime, (Jis, 
berods, tuo metu viešėjo Pietų Ame
rikoje), bet toji diena praėjo po šio 
garbingo kario šešėlio ženklu.

Koncertą — vakarą savo apsilan
kymu pagerbė prancūzų zonos šefas 
gen. Koenig, lydimas generolų Mon- 
sabert, Sevez, Bouley ir kitų aukštų 
karininkų. Apsilankiusių tarpe ma
tėsi diplomatinio korpo nariai, karo 
attaches, rašytojai, menininkai, žur
nalistai. Neklystant galima pasakyti, 
kad į vakarą buvo susirinkęs Baden- 
Badeno prancūzų elitas.

Pažymėtina, kad koncerto progra
mą atliko vien „Čiurlionio“ ansam
blis. Žiūrovai žavėjosi lietuvių liau
dies dainomis ir originaliais šokiais. 
Prancūzų išlepintam skoniui lietuvių 
dainų melancholiškas skambesys, lie
tuviški tautiniai rūbai yra savotiška 
egzotika. Mūsų liaudies meno origi
nalumas ir yra raktas į pasisekimą.

Po koncerto gen. Koenig, gen. 
Monsabert, gen. Sevez, gen. Bouley 
ir dienos organizacinio komiteto pir
mininkas pulk. Louis Darrieus į an
samblio svečių knygą įrašė savo įspū
džius ir padėkas.

Štai keletas originalesnių įrašų: 
„Mano komplimentai ir didelė pagar
ba už garbingą žestą, kuris padės 
mūsų buvusių drąsių „Rhin et Da
nube“ karių šeimoms“ gen. Koenig.

„Mūsų geriems draugams lietu
viams, kurie yra parodę tiek širdies, 

nio kelio negalėtų nurodyti nė bu
driausias vienybės saugotojas. Štai 
ir visa „pragaištingoji vienybės ar
dytojų veikla“. Miestiečių susirinki
mas 17 ar 18 balsų persvara nuspren
dė apylinkės nesteigti — ji ir nestei
giama.

Toliau straipsn. iškeliami p. Bra- 
dūno nuopelnai, „gyvai demaskuo
jant vienybės ardytojų kėslus ir pra
gaištingą jų veiklą“. Iš tikrųjų, norė
damas suniekinti „vienybės ardyto
jus“, p. Bradūnas išsitraukė raudo
nųjų instrukciją, kuria jų agentai 
mokomi, kaip sukelti tarp tremtinių 
nesantaiką, kivirčus ir viens kito ne
pasitikėjimą, ir perskaitė ją susirin
kime, be jokių argumentų tokiais 
agentais apšaukdamas miestiečių 
apylinkės steigimo šalininkus. Tatai 
yra tiesiog demagoginis metodas ko
voti su savo nuomonės priešininku. 
Atrodo, p. Bradūnas turėtų suprasti, 
kad, norint savo nuomonę garbingai 
apginti, būtinas dalykas iškelti įtiki
nančius argumentus, užuot griebusis 
šmeižtų ir insinuacijų prieš savo, opo
nentus, kurie iškilusi sumanymą pa
vedė ne kam kitam, o viešam susi
rinkimui išspręsti.

Anonimas naujos apylinkės šali
ninkus vadina išsišokėliais. Kur gi

Didžiai Gerbiamajai Poniai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei su 
> Dukrele, skaudžiai išgyvenančiom Vyro ir Tėvo

Prof. Dr. Balio SRUOGOS
mirti, gilią užuojautą reiškia

LTB Švietimo Valdyba.

Gražioji Nemuno šalis
(48) ŠVENTOJI

Pasisvečiavę kunigaikštienės Bi
rutės tėviškėje — Palangoje, mes ke
liavome toliau į Šventąją. Šiame 
žvejų uoste teko būti kelis kartus ir 
apie jį rašydami pasdalinsime ir tais 
Įspūdžiais, kuriuos patyrėme viešė
dami 1939 ir 40 metų vasarą.

Pirmiausia atskleiskime šio uosto 
istorijos lapus. 1589 metais, Kara
liaus Zigmanto III laikais, Varšuvos 
seimas buvo nutaręs Šventąją išva
lyti, pagilinti, kad joje galėtų plau
kioti laivai. Maždaug po šimto metų, 
1679 m., buvo atvykę vienos anglų 
bendrovės atstovai, kuriems karalius 
Jonas III davė leidimą ne tik pasta
tyti uostą, bet taip pat ant kalnelio 
Įkurti naują miestą, kuriam buvo su
teiktas herbas ir Magdeburgo teisės. 
ŠĮ miestelį vadino Marienburgu ir 
Jansmargeburgu, fįkai kur dokumen
tuose randame, jog anglai šią vietovę 
dar vadino Elie.

Šis Lietuvos uostas tuometiniame 
krašto ekonominiame gyvenime vai
dino labai svarbų vaidmenį, nes per 
Šventosios uostą vyko susisiekimas ir 
prekyba su įvairiais užjūrio kraštais: 
Švedija, Anglija, Olandija. XVI - 
XVIII a. per šį uostą vyko labai gyva 
prękyba ir, žinoma, tas labai nepa
tiko vokiečiams ir lenkams. Jie ry
žosi griebtis įvairiausių priemonų 
šiam uostui sunaikinti arba jam taip 
ekonomiškai suvaržytis, jog jis tu
rėtų nustoti savo reikšmės. To siek
dami lenkai nutraukė bet kokią pre
kybą per Šventosios uostą, o vokie
čiai XVII a. viduryje apdėjo visas 
prekes muitu. Nors tas vokiečių-len
kų susitarimas uosto prekybai iš da
lies ir pakenkė, bet jo nesužlugdė. 
Matydami, kad tuo būdu negalima 
pakenkti uosto prekybai, lenkai su
galvojo imtis konkretesnių priemo
nių. Jų pasamdyti žmonės 1699 m. 
sudegino Šventosios uoste esančius 
trobesius, laivų dirbtuves, prekybos 
kontoras ir visą kitą uosto įrengimą 
bei turtą.

Po to įvykio istorija nutilo. Ži
nome tik tiek, kad Šventosios uostas 
susilaukė Palangos likimo ir buvo 
užverstas. Buvusio garsaus uosto 
vietą žymi polių galų eilės, iš kur 
vienas buvo išrautas (suakmenėjęs, 
pajuodęs, užsikonservavęs) ir kartu 
su rastomis storomis plytomis, žy
minčiomis buvusius pastatus, padėtas 
muziejum

Kai 1921 metų pradžioje laikinai 
buvęs latvių atplėštas Šventosios uo
stas vėl grįžo į savo Motinos Lietu
vos šeimą, kilo sumanymas atstatyti 
Šventosios upės žiotyse žvejų uostą.

Darbai uoste buvo pradėti 1923 
metais, ir po dviejų metų buvo pa
statytas pietų molas, o po trijų — 
šiaurės molas. Po to darbai uoste dar 
labiau suintensyvėjo ir jis buvo rei

ir talento ir savo simpatijos „Rhin 
et Danube“ kariams“, gen. Bouley.

„Daugiau kaip po dvejų metų nuo 
mūsų 1945 m. šventės Lindau prie 
Bodeno, jūsų džiaugsmas, jūsų žavė- 
sys dar kartą nugalėjo mūsų širdis“. 
Pulk. Louis Darrieus. (b) 

tas išsišokimas? Ar dėl to, kad ben
drą lietuviam reikalą pavedė svar
styti viešam susirinkimui? Argi str. 
autorius ir jo šalininkai yra tos nuo
monės, kad bendri mūsų reikalai 
teaptartini tik siaurose „žinovų“ ir 
„išrinktųjų“ rateliuose? Vien viešas 
reikalo iškėlimas, jo atidavimas sprę
sti visuomenei pasako, kad pasirink
tasis kelias tiesus ir teisingas. '

Baigdami su apgailestavimu turi
me konstatuoti, kad mes vis dar neiš
mokstame mūsų gyvenimo iškeltus 
bendruosius reikalus viešai apsvarsty
ti, nuoširdžiai, kultūringai ir logiškai 
išdiskutuoti ir prieitų sprendimų- 
vykdymą nustatyta tvarka priimti ar 
atmesti.

Buv. Muencheno Miesto Lietuvių 
Komitetas

Red. prierašas: Spausdindami šį 
buv. Muencheno Miesto Lietuvių Ko
miteto atsakymą, pastebime, kad vie
tos sumetimais turėjome mums pa
teiktą tekstą trumpinti ir apsiriboti 
tik tomis vietomis, kurios lietė vienai 
pusei ankstyvesniame str. mestų kal
tinimų atrėmimą. Tuo siekėmė iš
vengti ginčo aštrinimo laikraščio 
skiltyse ir iškilusias diskusijas bai
giame. 

kiamai pagilintas, sustiprintos kopos, 
pastatytos krantinės, įvairios dirbtu
vės ir kt.

Nuo 1930 metų šventosios uosto 
administravimą ir eksploatavimą ii 
Susisiekimo Ministerijos perėniė Fi
nansų Mininsterija ir susirūpino pa
gerinti žvejų ekonomini gyvenimą, 
kartu pagerinant žvejams darbo są
lygas. Ištyrus pajūri pasirodė, kad 
čia yra daug žuvies ir, tinkamai iš
plėtus žvejybą, pagerėtų ne tik pa
jūrio gyventojų sąlygos, bet, apskri
tai, tai būtų gana didelis įnašas l 
mūsų ekonomini gyvenimą.

Pirmiausia buvo pradėtas organi
zuoti žvejų draugijos, įsteigti savišal
pos ir mirties fondai, kooperacijos 
bendrovė „Žuvėdra“ ir kt. Buvo su
darytos geros sąlygos žvejams įsigyti 
laivus bei kitas reikalingas moder
nias žvejojimui priemones.

Be to, išplanavus Šventosios uosto 
miestą, buvo pradėti statyti žvejams 
mūriniai dviejų aukštų namai, ku
riuos jie galėjo įsigyti lengvomis iš- 
simokėjimo sąlygomis. Per trumpą 
laiką buvo pastatyta apie 40 žvejams 
gyventi namų, vilos, mūrinė mokykla 
ir daug kitų pastatų. Pirmą namą 
šiame mieste pasistatydino J. Truš- 
kauskas ir dėl to buvo norėtą jo na
me Įsteigti muziejų.

Šventosios uosto žvejų kultūrinis 
ir ekondminis gyvenimas greitai pa
kito ir, kai mes juos lankėme įsikur
dinusius naujuose moderniuose na
muose, jie džiaugėsi, kad dabar turi 
visai geras gyvenimo sąlygas. Mes 
turėjome progos išplaukti kartu su 
jais 1 jūrą žvejoti naujais kuteriais. 
su kuriais jiems pavykdavo sugauti 
daugiau žuvies ir, be to, jų gyvybės 
saugumas buvo labiau garantuotas.

Kai vieną dieną mes su seniu žve
ju sėdėdami pakrantėje laukėme 
grįžtančių iš jūros žvejų, jis pasa
kojo, jog nesitikėjo sulauksiąs tokių 
laimingų dienų, ir daugiau neberei
kės ieškoti ir svajoti apie jūroje 
pąskandintą auksą. (Senelis žvejas 
pasakojo, jog tiek jo tėvas, tiek jis 
daug vargo padėjo beieškodami jū
roje paskandinto aukso, kuris būk 
tai nuskdendęs su laivu, plaukusiu 
iš Romos.)

Atplėšus vokiečiams Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos kamieno, Šven
tosios uoste darbai dar labiau suin
tensyvėjo ir iš žvejų uosto buvo no
rėta padaryti prekybos uostą. Tam 
darbui talkininkavo visas kraštas, 
siųsdamas savanoriškai darbo tarny
bai žmones, kurie pirmiausia ėmėsi 
tiesti reikalingus kelius. Bet, deja, 
visus gražius planus sugriovė krašte 
okupacijos.

Iš Šventosios žvejų uosto toliau 
vykome į Darbėnus.

Vyt. K. Prutenis

Anglija verbuoja DP 
moteris darbams

(Speciali IRO informacija iš Vyr. 
Būstinės Heidelberge)

Keturios grupės, sudarytos iš An
glijoje jau įsikūrusių buv. DP, lydi
mos Anglijos darbo ministerijos at
stovų, aplankys visas DP stovykla* 
amerikinėje zonoje. Joms pavesta 
suverbuoti kas savaitę maždaug po 
800 bešeimių, 18-49 m. amžiaus mo
terų, norinčių gauti darbo anglų med
vilnės, vilnos ir dirbt, šilko verpyklp- 
se, namų ūkyje, o taip vaikų auklė
jimo šeimose.

Mr. H. Gardener, Britų Darbo 
Ministerijos atstovas, atitinkamus 
spausdinius išdalijo Funkkaseme, 
Amberg, Ludwigsburg ir Butzbach 
stovyklose.

Atlyginimas ir darbo sąlygos, taip 
pat ir socialinis draudimas DP tai
komi tie patys, kaip ir anglams. Iki 
galutinio pasamdymo, o tai labai daž
nai įvyksta vos atvykus l Angliją, 
atvykuslosios gauna dovanai pastogę, 
išlaikymą ir pinigų smulkioms išlai- 
doms.

Specialybės nemokančioms mote
rims Anglijoje savaitinis atlyginimas 
svyruoja tarp 50-65 šilingų. Apmo
kytos darbininkės kai kuriose pramo
nės įmonėse gauna akordinį atlygi
nimą, leidžianti uždirbti daugiau, ne
gu minimumą.

Namų ruošos darbininkės už 48 
darbvalandžių savaitę gauna 64 ši
lingus, tačiau iš tos sumos turi atsi
lyginti 23 šilingus už pastogę, išlai
kymą ir skalbinius.

Rūpinamasi apgyvendinti viešbu
čiuose, iš kurių būtų galima patogiai 
susisiekti su darboviete.

Naujieji darbininkai turi, be kita 
ko, įsipareigoti užimti tik tą tarnybą, 
kurią paskirs Darbo Ministerija ir be 
šios ministerijos pritarimo savo tar
nybos nekaitalioti.
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Lai dzivo Latvija - Tegyvuoja Latvija!
Rašo Ged. Galvanauskas

Gintariniame Pabaltijy dvi sesės 
statė savo rūmą. Jos puošė ir turtino 
j|. Ne retai jos žvalgėsi svetur, kar
tais vieną kitai nugrąždamos nuga
ras. Jų rūmas, pajūrio smiltys ir 
laisvė ne visuomet jas rišo. Gintaro 
šalies šeimininkes viliojo svetimi ho
rizontai. o tarpusavio kalba buvo 
pernelyg nudailinta, kartais net ne- 
nuoširdi. Bet jas dar kartą pamokė 
Pabaltljin atūžusi audra. Ji sugriovė 
jų namelius, pavergė daugumą, o kai 
kuriuos, lyg Pabaltijo •smiltis,—nu
bloškė toli... Ir tik tuomet daugelui 
paaiškėjo istorinė tiesa, kad gimi
nėms nevalia svetur ieškoti paramos, 
nes jų nariai ten atsidūrę mažiausia 
jos randa. Paaiškėjo kiti tiesa, kad 
jos gali tverti ir kurti vienybėje. 
Praeitis įtikino, kad jų tarpusavė 
veikla ir sugyvenimas turi būti dar
nus ... Ar toji pamoka bus įsidėmėta 
ateičiai?

Latvija ir Lietuva tais pat metais 
susikūrė, tais pat buvo pavergtos sve
timųjų. 1905 m. latviams ir lietu
viams yra lemtingi. Tautinis susipra
timas ir nepriklausomybės reikalavi
mas abiejose eina tomis pat pako
pomis. Latviai {kuria laikinąją Tau
tos tarybą 1917 m. spalių mėn. Petra
pilyje. Po mėnesio ji susirenka Val
koje pirmo posėdžio, kuriame nutarta 
atkurti Latviją, apimančią Vidžemę, 
Kuržemę ir Latgalą. Tarptautinė po
litika ir vokiečių fronto palūžimas 
vertė pertvarkyti esančią tarybą. Čia 
nemažą vaidmenį atliko Rygos de
mokratinis blokas, kuris daug prisi
dėjo prie Latvijos tautinės tarybos 
įkūrimo 1918. XI. 17. Toji taryba ki
tą dieną Rygos tautiniame teatre 
skelbia Latviją nepriklausoma, de
mokratine respublika.

Latvijos nepriklausomybės paskel
bimu prasideda pilnutinis jos įgyven
dinimas. Pirmiausia susidurta su bol
ševikine propaganda, jų užpuolimu, 
vokiečių kariais ir įvairiausių prie
monių valstybei atkurti trūkumais;

Nuo nepriklausomybės paskelbi
mo tiktai veik dvejiems metams 
praslinkus, latviai išveja įvairius už
puolikus. Tuomet prasideda jų atsi
kūrimas, kuris darė sparčią, pažangą.

Pirmojo pasaulinio karo metu lat
viai neteko 700.000, t. y., 27 "lt krašto 
gyventojų. 1939 m. Latvijos gyven
tojų buvo 2 mil., jų tarpe latvių 1,48 
mil., 0,2 mil. rusų, 0,1 mil. žydų, 
62.000 vokiečių, 49.000 lenkų, 26.000 
gudų, 23.000 lietuvių. Latviai sudarė 
75,5 % krašto gyventojų, lietuviai 1,2 
%. Tikybos požiūriu 55,0% prote

stantų, 39 % R.K., 5,5 •/• graikų kata
likų ir 5% žydų.

Pagrindinis verslas žemės ūkis. 
Juo vertėsi 66%, pramone 13,5 %, 
prekyba 8,5%.

Latvijos teritorija 65.791 km*. Ji 
yra didesnė už Belgiją, Daniją, Švei
cariją, Olandiją ir eilę kitų kraštų. 
Valstybei kuriantis daugelis nurodi
nėjo, kad tokio dydžio kraštai negali 
išsiversti ūkiškai. Tačiau mes žino
me, kad kultūringiausi Europos kraš
tai yra žymiai mažesni už Latviją.

1919-20 m. Latvijoje padaryta že
mės reforma, kuri išdalijo vokiečiams 
priklaususius dvarus — 55% bendro 
ploto. Latviai daugiausia — 60% 
buvo bežemiai. Žemės reforma tą 
skaičių sumažino ligi 20%. 1905 m. 
buvo 83.117 ūkininkų, o 1929 m. — 
260.309. Žemės reformos išdavos ge
ros. Latvijos vidutinis ūkis 20 ha pa
sirodė esąs našus. _

Ariamos žemės 2,1 mil. ha (32%),
1.7 mil. ha (25%) pievos ir ganyklos,
1.8 mil. ha (27 %) miško. Ariamos 
žemės plotas, palyginti su buvusiu 
1913 m., padidėjo 22%.

Derlius nuo ha nepriklausomybės 
metais padidėjo 100 % ir pralenkė 
daugelį kraštų. Pieno gamyba pakilo 
1920-1937 m. tarpsnyje nuo 0,6 mil. t 
ligi 1,5 mil. t, t. y. 25 %. Gyvulių ne 
vien skaičius ūgtelėjo, bet ypač pa
didintas jų našumas.

Pramonės darbininkų skaičius mi
nėtame laikotarpyje padidėjo nuo 
61.000 ligi 205.000, o pagamintų ge
rybių vertė nuo 121 mil. ligi 637 mil. 
latų. Pramonė daugiausia tenkino 
vidaus rinką. Pagrindinės pramonės 
šakos: metalo, medžio, tekstilės ir 
maisto.

Statybos srityje latviai padarė di
delę pažangą. 1920-1929 m. laikotar
pyje pastatė 83.816 naujų žemės ūkio 
trobesių, t. y. 34 % bendro skaičiaus. 
Miestų statyba nebuvo toki žymi, nes 
latviai kuriais atvejais payeldėjo net 
per didelius miestus, pvz. Liepoją.

Didelis statybinis darbas elektros 
energijos srityje atsiektas pastačius 
Kegumo stot). Vokietmetyje kai ku
rios šiaurinės Lietuvos sritys naudo
josi tos stoties gaminama energija.

Latvija, turėdama tris didelius 
uostus — Rygą, Liepoją ir Ventspili, 
savo metu susirūpino prekybos lai
vynu. 1920-1936 m. laikotarpyje pre
kybos laivų skaičius padidėjo nuo 
1.679 ligi 3.292, o tonažas nuo 0,48 mil. 
ligi 1,9 mil. netto reg. t.

Užsienio prekyba pasiekė didžiau
sią apyvartą 1929 m. Po pasaulinės

krizės {vežimas ir išvežimas vėl pra
dėjo tolydžiai didėti.

Valstybės biudžetas, išskyrus kri
zės metus, suvestas su pertekliumi. 
Kai kurios biudžeto pozicijos rodo jo 
pobūdi. Švietimo reikalams latviai 
skyrė 15%, kai Europoje vidutiniš
kai — 12%; sveikatos reikalams 13 
%, Europoje — 9 %; ūkiškiems rei
kalams — 26 %, prieš 19 % — Euro
poje.

Latvijos įsiskolinimas 1940. IV. 1 
buvo šis: JAV — 7 mil. dol., D. Bri
tanijai 2 mil. svarų, Prancūzijai 4,5 
mil. frankų ir Švedijai 9,3 mil. kronų 
Kegumo stočiai statyti. Bendras įsi
skolinimas siekia 18,8 mil. dol., t. y. 
13 dol. gyventojui. Lietuvos įsiskoli
nimas pats mažiausias Europoje, t. y. 
8 dol. gyventojui, kai pvz. D. Britani

jos vieno gyventojo įsiskolinimas sie
kia 868 dol.

Latviai dideles pastangas dėjo tau
tos kultūriniam lygiui pakelti. 1920 
m. mokančiųjų skaityti siekė 78,8%, 
kai 1935 m. — 89 %. 1937/38 m. buvo 
2.117 mokyklų, kuriose mokėsi 217.195 
mokiniai. Studentų skaičiumi latviai 
atitinkamai pirmavo visoje Europoje. 
Išleidžiamų knygų skaičiumi latvius 
pralenkė tik danai.

Latviai mokėję išgyventi ilgame
tės vokiečių, lenkų, švedų, o ypač 
rusų okupacijas, pakels ir dabartinę. 
Broliai, kaip ir mes, geležinėse re
plėse išugdys dar didesni atsparumą. 
Dalis jų mažumų nuėjo pavėjui, pvz. 
vokiečiai, ar žiaurios rankos sunai
kinta. Dabar egzaminus laiko latvių 
tauta. Dievas tepasigaili... mūsų

Aisiatytinas Vokietijos vieningumas
„TIMES" REIKALAUJA SUJUNGTI ZONAS

Sąryšy su užsienių reikalų mini- 
sterių pavaduototų konferencija Lon
done Vokietijos ir Austrijos taikos 
sutarčių paruošiamiems darbams at
likti, londoniškis laikraštis „Times“ 
viename savo vedamųjų, kaip pastebi 
NZ, reikalauja Vokietiją traktuoti 
vienu vienetu. Sutartis su tokiu vie
netu būtų kartu ir Europos vienybės 
pagrindas, Vokietijos suskaldymas gi 
sustiprintų Europos suskaldymą. To
dėl laikraštis išreiškia viltį, kad ir 
Sovietų Sąjunga būsianti pasiryžusi 
leistis l būtiniausius kompromisus. 
Bet kadangi sovietinės diplomatijos 
ėjirpaiiš anksto labai sunkiai apskai
čiuojami, laikraštis išdrįsta pateikti 
keletą spėliojimų. Sovietų atstovams 
turėtų būti aišku, kad išmintinga tai
ka su Vokietija sovietams esanti tiek 
pat naudinga kiek ir Vakarų pajė
goms. Palikus gi dabartini Vokieti
jos suskaldymą zonomis, visai pa
grįstai Prancūzija, D.Britanija ir JAV 
įžiūrėsiančios, jog gresiąs rimtas pa
vojus jų saugumui ir gerbūviui. Už
sitęsusi tokia padėtis neštų nuosto
lius ir pačiai Sovietų Sąjungai. Kon
ferencijos nepasisekimo išdavas lai
kraštis formuluoja taip: „Konferen
cijos nepasisekimas neišvengiamai 
pablogintų jau ir taip įtemptą tarp
tautinę padėti. Negalima ir iš vo
kiškojo požiūrio pamiršti, jog jų vi
soje istorijoje nerasime pavyzdžio, 
kad jie sutiktų su jų krašto suskal
dymu ilgesni laiką."

Bandymas pustrečių metų po karo 
pabaigos galutinai Vokietiją suskal
dyti, išvedžioja „Times“ toliau, 
Įstumtų vokiečius Į neviltį ir privestų 
prie nusivylusio nacionalizmo atgai
vinimo. Čia pat laikraštis pastebi 
pažodžiui: „Vienintėlė alternatyva 
yra okupacinių pajėgų susitarimas, 
kad pasiekus Vokietijos vieningumą, 
net savų interesų atsisakius, jeigu tai 
būtų reikalinga.“

Toliau laikraštis pabrėžia, kad bu
simasis Europos stabilumas pareinąs 
tiktai nuo šio susitarimo, nes gero 
susipratimo tarp Rytų ir Vakarų esą 
galima pasiekti tuo atveju, kada bū
siąs sveikas Europos vidurys — Vo
kietija. Po to „Times“ pereina prie 
ūkinės šios problemos pusės reika
laudamas, kad demokratinės konsti
tucijos pagrindu Vokietijai būtų 
leistas normalus pramonės lygis. 
Priešingu atveju Vokietija pasilik
sianti pavojaus židiniu. Gyvenimo 
standartas krisiąs ir toliau, o Vokie
tijos ūkio darbas bendrajame Euro
pos plane turėsiąs labai abejotiną 
vertę. Šiaip ar taip, kaina, kuria 
būtų nupirktas Vokietijos vieningu
mas, pasiliktų vis mažesnė už išlai
das, kurių pareikalautų Vokietijos 
suskaldymo išlaikymas.

Laikraštis tikisi gal(s pranašauti, 
kad užs. reik, minist. E. L. Bevinas 
Ir užs. reik, minist. G. C. Marshallis, 
kaip praeityje, taip ir dabar bus pa
siryžę tartis su sovietų užs. reik, mi

brolių, telaimina juos ir jų laisvė* 
kuo greičiausią atgavimą. Darbšti 
organizatorių tauta negali būti su
naikinta. Ji liks, kurs ir tarps. Ji 
atsikurs ir ranka rankon, reikia ti
kėtis, sutartine žengs su savo seseri
mi — Lietuva.

Tuo tarpiklius mūsų galvomis rū
stūs debesys. Teroras, ištrėmimai, 
tremtis Vakaruose. Ar tie šiurpu
lingi įvykiai palauš pavergtąsias tau
tas? Kol kiekvienas tautietis žvelg*- 
tik j tėvynę, nemirs ji jo širdyje —• 
tauta nepaluš. Ir kas gali būti gra
žesnio už tuos žodžius, kuriuos taria 
kiekvienas mūsų brolis:

Uz tęvi, Latvija, 
let visas mūsų domas, 
Par tęvi lūpas
Lūgsnu vardus liek...

nist. V. M. Molotovu. Sunkiausia*- 
klausimas Maskvos konferencijoje 
buvęs reparacijų klausimas. Dėl jo 
laikraštis pabrėžia :

„Maskvos pasitarimai parodė, kad 
svarbiausias nevieningumo pagrindas 
yra tai, kad rusai reikalauja repara
cijų iš bėgamosios vokiečių gamybos. 
Tačiau visose Vokietijos zonose po 
to pasireiškęs ūkinis sumenkimas 
aiškiai reikalauja reparacijų ieškinį, 
sumažinti.“ • -št—

Reikalauja nutraukti 
taikos sutartis

Ilgametis britų užsienių reikalų: 
min-jos gen. sekretorius lordas Van- 
sittartas aukštųjų rūmų posėdyje 
reikalavo nutraukti taikos sutartis su 
Bulgarija, Rumunija ir Vengrija, nes 
tų kraštų vyriausybės nesilaiko su
tartyse numatytų nuostatų apie žmo
nių teises. Lordo nuomone, taikos su
tarties su Bulgarija nereikėjo ratifi
kuoti, iki nebūtų išgelbėtas Petkovas. 
„Kaip ilgai britų socialistinė vyriau
sybė susidėjusi rankas žiūrės, kaip 
Rytų Europoje išskerdžiami jos ben
draminčiai?“ — paklausė sarkastiš
kai lordas. Vyriausybės atstovas pa
aiškino, kad britų vyriausybė svar
stanti būdus, kaip visą Rytų Europos 
problemą perduoti Jungtinėm Tau
tom. Vyriausybė nenorinti nutraukti 
diplomatinius santykius, nes dėl to 
padėti* ten tik pablogėsianti. -E-

Milijonai
Vieną rudens rytą mudu su bičiuliu pra

leidom kelionėn. Rytas buvo gražus ir šiltas. 
Zvalgėmės į visa? ša’ls ir gėrėjomės raibuliuo
jančiu rudeniu. Gal pusiaukelyje, tarp kai
melio ir stoties, mus pralenkė baldų bei ry
šulių prikrautas sunkvežimis. Jis šokinėjo per 
plento duobes, sunkiai linguodamasis, dardė
damas. Sunkvežimis jau geroką galą buvo 
nutolęs, kai pamačiau kažkokį didoką, pilką 
daiktą nusiritant nuo jo ant plento. Nejučio
mis šuktelėjau:

Žiūrėk!
SiČiulis išsitiesė.
— Ten, iškrito iš sunkvežimio! — paro

džiau ranka.
Dabar pamatė ir jis. Ir kol aš suspėjau 

prasižioti naujam sakiniui, jis jau dūmė plen
tu neatsisukdamas. Ir dūmė, kaip lenktynin- 
kas, net padai švysčiojo.

Nustebęs ir pyktelėjęs, kad jis pirmas pa
noro pakelti mano pamatytą radinį pailginau 
žingsnius ir aš. Tačiau man dar nepriėjus, jis 
smagiai nuspyrė kartoninę dėžę nuo plento. 
Dėžė pakilo l orą, atsivožė ir nukrito už grio
vio ant lauko. Nė menkiausias daiktelis iš 
jos neiškrito.

Bičiulis stovėjo uždusęs ir nusivylęs.
— Tuščia? — paklausiau aš.
Jis tik pamojo, ranka. Kalbėti dar nega

lėjo, jo krūtinė kilnojosi ir šniokštė, lyg dum
plės. Tylėdami ėjom toliau. Aš tyliai džiau
giausi, kad taip pasibaigė, o jis gėdinosi 1 
mane pažvelgti. Ėjo galvą nuleidęs, kažko su
simąstęs. Tik po kiek laiko iš lėto tarė:

— Ot, jei taip koks lagaminėlis, a? Tai 
būtų dalykas!

Gęrai nesupratęs pasižiūrėjau i jį.
— Atidarai ir žiūri — kostiumai, medžia

gos ...
Jam net akys blizgėjo skaičiuojant gėry

bes. Aš nusišypsojau.
— Nesijuok, ar negali pasitaikyt? Ajai 

klek žmonių randa!
— Vieni randa, kiti pameta, — pritariau aš.

Jis pagalvojo ir vėl tęsė:
— Bet kai apsvarstai, tai nekaip Išeina. 

Turėtų būt didoka* lagaminas, jei nori ap
čiuopiamą naudą iš vyriškų daiktų turėti. Ir 
vilkt sunku, ir labai jau pastebima. Geriau 
jau su moteriškais daiktais.

— Na, o jeigu sunkvežimis sugrįžta? — 
pastebėjau aš.

— Kur jis tau sugrįš! .Pagaliau, kad ir 
sugrįš, tar radybos. Kiekvienu atveju geriau 
rasti, negu pamesti, — aiškino jis.

— Suprantama, pritariau.
— Bet tū manai, kad aš plentu su radiniu 

ir vilkčiausi? Per laukus, per krūmus, ir tiek 
mane tematytų. Todėl ir sakau, kad geniau 
gu moteriškais daiktais radus. Tada ir ma
žesniame lagamine gali vertingą laimiki rasti. 
Sakysim kokios elegantiškos damos. Šilkas, 
kojinės, kailiai... Rankinukas su papuošalais 
ir pinigais.

— Taip taip, ir papuošalai ir pinigai ran
kinuke? — nusijuokiau.

— Nebūtinai rankinuke, — atskirto jis, — 
gali būt ir brangenybių dėžutė. Sakysim, 
kraustosi kokia grafienė...

— Grafienė!... — suabejojau aš.
Jis pagalvojo ir pasitaisė:
—- Na, tegu bus kokia filmų žvaigždė. 

Bumpt — ir iškrinta lagaminėlis su tualetais 
ir papuošalais. Ot tai būtų!

— Sučiuptų pardavinėjant ir patupdytų už 
grotų. Tikras dalykas, — supeikiau aš.

— Buk šaltas, — užtikrino jis, — mokė
čiau apsisukti. Tik šiaip jau su daiktais dau
giau vargo. Banknotai, svetima valiuta, — kas 
kita. Žinoma, geriau būtų portfeli su padoria 
sumele radus. Taip sau koks šimtas tūkstan
čių dolerlukų...

— Oho! — nusistebėjau. — Rask tu Vokie
tijoj kapitalą!

— Kodėl ne, — atšovė jis. — Ar maža Čia 
amerikonų. Sakysim, koks milijonierius ar 
senatorius keliauja per Vokietiją. Ar maža 
dabar jų čia važinėja.

— Tai manai, kad ir nešiojasi su savim 
tokią sumą? — paklausiau.

Jis susimąstė. Tuo metu pro šalį pradūzgė 
kariškas automobilis.

— Ot kas! — sušuko bičiuli*. — Veža ge
nerolas algas išmokėti — ir pameta.

— Na, gerai, — atsakiau, — tu randi, o ji* 
J kalėjimą. Ar ne? Teisinga būtų.

— Nepasodins, nebijok, — ramino ji*. — 
Išsiaiškins. Pametė — ir tiek. Tada pagy- 
ventumėm! Nesėdėčiau čia, maučiau kur l 
Ameriką. Su pinigais visur durys atviros.

Jis nutilo. Tylėjau ir aš. Po valandėlės 
jis ir vėl pradėjo.

— Su šimtu tūkstančių nelabai išeina. 
Reiktų šimto dešimties tūkstančių. Dešimt 
tūkstančių pragyvenimui, o su apvalia suma j 
namus grįžti. Ten su tiek jau galima šį tą 
pradėti. — Kuri laiką jis galvojo. Paskui 
nusivylęs pareiškė: — Ar žinai, kad su tiek ne 
ką bepadarysi. Ir spekuliantas gali tiek par
sivežti. Ot, jei taip keletas milijonų... Tik, 
velnias, generolas tiek nesivežios. Va kas, 
koks nors slaptas pasiuntinys. Sakysim, veža 
iš Maskvos kur nors į Prancūziją komunistų 
partijai. Manai neveža! M...! Ir taip randi 
penketą milijonų!... Įtemptai pagalvojo ir 
pridėjo: — Dvidešimt penki milijonai, o! Pa
lauk, kiek tai būtų litais, senu kursu?

Man jau buvo gana šitų kvailų kalbų.
— Nei tu skaičiuok, nei tu rasi. Kvailystės! 

— piktai atsakiau. — Pagaliau ką veiktum su 
tiek? Iš proto išeitum.

Jis kiek sumišo.
— Aš žinau, bet... sakysim, taip pasitaiko. 

Ką! Įdomu pagalvoti, ką su tiek pinigų veik
tum. Ar ne? Sakysim, randi. Kaip išsaugoti? 
Kaip per sienas pervežti. Kaip aiškintis dėl 
tokio staigaus praturtėjimo? O ką tu dary
tum su tiek? — staiga paklausė.

Aš neatsakiau.
— O aš tai... — Ir jis pradėjo fantazuoti 

keisčiausius projektus.
Ir gražu ir juokinga buvo klausyti jo svai

čiojimų. Suraukęs kaktą, net prisimerkęs lau
žė jis galvą. Visai užmiršęs, paskendęs sva
jonėse kalbėjo jis pats sau, nes aš jau nesi

klausiau. Kai netoli stoties pažvelgiau į jį,, 
pamačiau jį esant lyg kokiam sapne. Žiūrė
jau ir pavydėjau. Gera tokiems. Pasineria 
iliuzijų pasaulin ir bent jame gerai pagyvena. 
Juk gera retkarčiais užsimiršti kuo esi, pakilti 
l dausas ir nematyti šios žemės purvo. Gera 
tiems, kurie gali visą amžių vaikais išlikti.. 
Pasibaigia vienas sapnas, susikuria kitą, dar 
gražesnį. Štai jis, niekad nebus laimingesnis, 
kaip šią valandą, kai savo vaizduotėje žarsto 
milijonus, skęsta prabangoje. Tikrai tuo metu 
aš jam pavydėjau. Ne milijonų, ne, bet to pa
laiminto užsimiršimo.

Bilietą stotyje jis nusipirko kažkaip nesą
moningai, sapnuodamas, ir vėl pasidavė fan
tazijos sparnų nešamas. Netrukdžiau. Sėdė
jom laukiamajam ir tylėjom. Aš žvalgiausi, 
o jis svajojo. Tik kai atėjo traukinys jį paža
dinau. Pakilom ir išplaukėm su besigrūdančią 
minia į peroną.

Į vagoną šiaip taip įsigrūdom. Aš muis
čiausi, iš visų pusių spaudžiamas, ir žvalgiausi 
vietos savo portfeliui padėti. Suradęs užme- 
čiaft -ant lentynos ir atsisukau į bičiulį.

— Duok šen, padėsiu ir tavo.
Dabar jis keistai apsižvalgė, pasičiupinėjo 

ir nukaitęs sušnabždėjo:
— Ar tik nepalikau laukiamajam...
Ir su tais žodžiais spruko iš vagono. Jau 

traukiniui judant jis vėl įšoko į vagoną.
— Na ką, radai? — Paklausiau.
Jis susiraukė, kaip raugintas agurkai, ir 

piktai išstenėjo:
— Rasi... Tik ir laukia, kad paliktum. 

Visam pasaulyje nerasi tokių vagių, kaip čia.
— Gal kas radęs atidavė stoties budėtojui, 

— spėliojau.
Jis suniurzgėjo:
— Doras žmogus gal ir atiduotų, bet ne 

šie vagys! — Ir jis pradėjo keiktis.
Aš vos valdžiausi nesijuokęs ir jam apri

mus neiškenčiau:
— Pagaliau aš apskaičiavau: išeina apie 

pusantro šimto milijonų litų, — tariau pada
ręs rimčiausią veido išraišką.

Jis neatsakė, tik pasižiūrėjo mane tokioml* 
akimis, kad man iš karto praėjo norą* juo
kauti.
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Tautos idealų sargybiniai ir 
laisvės kovatoj ai

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos pirmininko A. MERKELIO sutrumpinta paskaita apie lietuvio žurnalisto vaid
menį, skaityta š. m. rugpiūčio 30 d. Lietuvių tremtinių žurnalistų suvažiavime 8chweinfurte

(Žiūr. 46 ir 47 hr.)
Profesiniam žumalizmui tarpti 

nepriklausomoje Lietuvoje sąlygos 
buvo ne per daug tepalankios. Nors 
periodinė spauda buvo gana gausi ir 
įvairi, tačiau jos tiražai buvo nedi
deli ir ji medžiaginiai gana sunkiai 
vertėsi, vos galus su galais suvesda- 
ma. Laikraščių bankrutavimas buvo 
gana dažnas reiškinys, ir ne visi lai
kraščiai teįstengė savo bendradar
biams nors ir menkučius honorarus 
mokėti. Tad ir nepriklausomoje Lie
tuvoje žmonės prie spaudos darbo 
viliojo ne tiek materialiniai išskaičia
vimai, kiek to darbo pamėgimas ir 
meilė. i

Lietuviai žurnalistai tarpusavio 
Santykiams palaikyti, savo profesi
niams reikalams tvarkyti ir ginti, sa
vo profesijoj tobulintis ir palaikyti 
santykiams su užsienio žurnalistais 
ketvirtaisiais nepriklausomo Lietu
ves gyvenimo metais draug su rašy
tojais, jau esu minėjęs, 1922 m. sau
sio 31 d. įsteigė „Lietuvių Rašytojų 
ir Žurnalistų Sąjungą“. Tuo metu 
bendra rašytojų ir žurnalistų sąjun
ga buvo steigiama todėl, kad dauge
lis žymiųjų rašytojų (Juozas Tumas- 
Vaižgantas" A. Dambrauskas — Ado
mas Jakštas, Faustas Kirša, Balys 
Sruoga, Mykolas Vaitkus, Liudas Gi
ra etc.) buvo taip pat ir žurnalistai 
ir net kai kurie jų dienraščių redak
toriai.

Kaip kovose dėl Lietuvos laisvės, 
taip ir laisvoje Lietuvoje periodinė 
spauda buvo didelis veiksnys.

Koks buvo lietuvio žurnalisto 
vaidmuo nepriklausomoje Lietuvoje? 
Be abejo, jis buvo didelis. Bet jis 
nebuvo toks, koks turėjo ir galėjo 
būti, kitais žodžiais tariant, jis tu
rėjo būti daug didesnis, negu kad iš 
tikrųjų buvo. Kad taip buvo, kalti 
ne tiek patys žurnąlistai, klek kalta 
Lietuvos visuomenė ir vyriausybė. 
Nepriklausomoje Lietuvoje žurnali
stas, kaip savo profesijos žmogus, 
buvo beteisis ir menkiausiai atlygi
namas. Lietuvos Žurnalistų Sąjun
gos visas dėmesys ir visos pastangos 
buvo nukreiptos į vieną tikslą, kad 
Lietuvos žurnalisto teisinė būklė bū
tų sunormuota ir medžiaginė jo bū

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

49. Ar dabinti yra lietuviškas žo
dis?

Ilgą laiką į šį veiksmažodį buvo 
įtariamai žiūrima: vieniems jis atro
dė svetimybė, kitiems šiaip nepagei
daujamas žodis, ir todėl buvo sten
giamasi jo vengti, vienas kitas mo
kytojas jo vartojimą net ir klaida 
laikydavo arba tebelaiko. Pagaliau 
A. Gražiūnas, nagrinėdamas Vytauto 
K. Prutenio redaguotų „23 svetimų
jų“ vertimų kalbą, š. m. Aidų Nr. 6, 
280 psl. „grubiausių svetimybių“ są- 
rąšan yra taip pat įtraukęs ir da
binti. Bet iš tikrųjų kiek kitaip yra: 
šis veiksmažodis yra ne grubi sveti
mybė, bet senas ir gūdnas mūsų žo
dis: jis yra vartojamas ne tik mūsų 
dabartinėj kalboj ir senoviniuose 
raštuos, bet dar turi ir daugybę gi
miniečių, kurie neabejojamai rodo jo 
lietuviškumą, pvz.: daba ,-,prigimtis, 
ypatybė, būdas, jprotys“, dabnus 
„dailus, šaunus, pulkus“, dabšnus 
„gražus, gašus“, dabšnė „frantas, pui
kuolis“ (Kvėdarnos žemaičių žodis), 
dabita „puošeiva, frantas“ (veliuo
niškių žodis) ir kt. Šio žodžio giminė 
yra pažįstama ir latvių kalboje, pvz.: 
daba „prigimtinė ypatybė, įprotys, 
Instinktas“, dabls „laibas, stiprus“ ir 
kt. Toliau šio žodžio šaknis yra dar 
sutinkama mūsų tikriniuose varduo
se (pvz.: Dabrėga, Dabrila, Dabrys ir 
kt.), prūsų asmenvardžiuose Lange- 
dabe, Nodaps, taip pat gotų veiksma- 
žodyse gadaban „tikti“, įvairiuose 
slavų dariniuose (pvz., sen. slavų po- 
doba „puikė, grožybė“, čekų dobry 
„šaunus, geras, narsus“ ir kt.). Taigi 
šis žodis, paveldėtas iš senovės, pla
čiai yra dar vartojamas ne tik mūsų 
kalboje, bet ir kitose giminingose kal

klė pagerinta. To tikslo buvo siekia
ma norint geresnės ir tobulesnės lie
tuviškos spaudos.

Dėl teisiškai nesutvarkytos ir me
džiagiškai blogai aprūpinamos žur
nalisto profesijos ne daug kas ir iš 
gabių jaunų žmonių į ją tesiveržė. 
Pagaliau dėl savo blogos medžiaginės 
būklės žurnalistai negalėjo savo pro
fesijoje tobulintis. Kas ryžos būti 
žurnalistu profesionalu, tas tą jungą 
vilko, lyg juodnugaris vergas, dirb
damas per dieną po kelioliką valan
dų, kad įstengtų šiaip taip išmaitinti 
savo šeimą. Tad nenuostabu, kad 
laisvosios Lietuvos žurnalistas, savo 
rankose valdąs ginklą, kuriuo buvo 
atkariauta tautos laisvė, buvo pilkas 
žmogelis, kaip buvo pilkas ir lietuvis 
savanoris, nepriklausomybės kovose 
liejęs kraują už savo tautos laisvę.

Nepriklausomoje Lietuvoje Lietu
vos Žurnalistų Sąjungos ir paskirų 
žurnalistų buvo rūpintasi ir sielotasi 
tinkamu profesiniu žurnalistų paruo
šimu. Daug buvo varstomos švieti
mo ministerijos aukštų pareigūnų 
durys, prašant žurnalistams stipen
dijų į užsienį. Tačiau tos visos pa
stangos buvo tuščios. Berods, tik 
vienam lietuviui tėra pasisekę gauti 
stipendiją studijuoti žurnalistikai už
sienyje. Lietuvoje buvo rūpinamasi 
paruošimu įvairių profesijų žmonių, 
tik ne žurnalistų, tik ne tų žmonių, 
kurie savo visuomenę informuoja, 
jos viešąją opiniją formuoja, jos ryš
kesniuosius gyvenimo įvykius fiksuo
ja. Mūsų švietimo vadovybės žmo
nėms atrodė, kas jau moka rašyti, 
tas gali būti ir žurnalistu. Taip ir 
dabar daug kas tebegalvoja, nors 
skaudieji įvykiai ir galėjo daug ko 
pamokyti ir klaidingą galvojimą pa
keisti.

Aš čia tuos nemalonius ir nelink
smus dalykus keliu tam, kad paro
dyčiau, jog jų skaudžias pasėkas mes 
ir šiandien jaučiame ir ateityje jau
sime, žinoma tiek, kiek tas liečia mū
sų tautos kovą dėl savo laisvės.

Jau pirmoji bolševikų okupacija 
skaudžiai palietė žurnalistų šeimą: 
apie 300 jų išvežta į Sibirą, keletas 
buvo nužudyta ir apie 20 sėdėjo ka- 

bose. Tas fakįas, kad ši šaknis yra 
plačiai sutinkama slavų kalbose, dar 
neikiek nerodo, kad ji būtų jau Iš 
slavų kalbų paskolinta: mūsų kalboj 
yra nemaža žodžių, kurie yra bendri 
su slavų atitinkmenimis, pvz. galva, 
gardas, lanka, naga, ragas, šamas, 
takas, žambas, žaras ir kt. Tokia se
na bendrybė yra ir dab-: kaip iš jos 
mes turime susidarę daba, dabnus, 
dabšnus, dabita ir kt., taip latviai 
turi dabls iš dab-Ias (dėl darybos plg. 
aklas, kušlas ir kt.), čekai dobry, len
kai doba, „laikotarpis, tinkamas lai
kas", ozdoba „papuošimas, papuoša
las“, rusai padobnyj „panašus“ ir kt. 
Iš lenkų ozdobič arba ozdabiač 
„puošti“ negalima išvesti mūsų da
binti, nes tam kliudo daryba: jei mes 
jį būtume pasiskolinę iš lenkų kal
bos, tai dabar sakytume azdabyti, 
zdabyti arba kaip nors panašiai — 
tai vieną; antra, mūsų antriniai da
riniai dabnus, dabšnus, dabita ir kt. 
rodo, kada mūsų kalboj seniau šalia 
daba galėjo būti ir būdavardis dabas 
arba dabus „gražus, puikus“, iš kurio 
vėliau jau galėjo atsirasti ir dabinti 
„gražinti, puošti“; dėl darybos plg. 
gražinti: gražus: graznas „gražus, 
grakštus, puikus“, gražna „papuoša
las“ ir kt. Taigi dabinti „puošti, gra- 
žinti“’ galėjo atsirasti mūsų kalboj be 
jokios svetimos įtakos, ir todėl nesu
pratingai jo visai nereikia guiti lauk: 
jis su kitais tos pat šaknies dariniais 
gali ramiausiai pasilikti šalia gra
žinti bei puošti, ir tuo būdu pratur
tinti mūsų žodyną.

Kas kita yra boti Ir daboti: juodu 
abu aiškiai yra perdirbti iš lenkų 
dbač; pereiginę lytį dboti dar ran
dame senovinėj mūsų raštų ir dainų 
kalboje.

Įėjimuose. Vokiečių okupacijos metu, 
procentiškai imant, lietuvių žurna
listų daugiausia sėdėjo kacetuose. Ar 
visa tai nerodo, kad lietuviai žurna
listai veikliai dalyvavo ir tebedaly
vauja savo tautos rezistencinėje ko
voje.

Antroji bolševikų okupacija apie 100 
lietuvių žurnalistų išbloškė iš savo 
tėvynės į vakarus. Kas jiems teko 
išgyventi nacinėj Vokietijoj, aš čia 
nekalbėsiu, nes mums visiems tai ge
rai žinoma. Aš taip pat čia nekalbė
siu ir apie tą didelį darbą, kurį lie
tuviai pradėjo dirbti po Vokietijos 
kapituliacijos ir dabar tebedirba. .

Lietuvių tremtinių bendruomenėje 
lietuvio žurnalisto vaidmuo yra dide
lis, ir mes jį žinome. Aš čia dar no
rėčiau keletą žodžių tarti dėl lietuvio 
žurnalisto vaidmens ateity.

Raudonajam tvanui iš rytų plū
stant į vakarus, mes pasitraukėme 
nuo jo. Pasitraukėme mes nuo jo ne 
savo gyvybes gelbėdami, bet tam, kad 
galėtume kovoti dėl savo tautos lais
vės. Mes ne iš mūšio pasitraukėme, 
tik savo pozicijas pakeitėme. Kas 
šiandien iš mūsų nori nešioti lietu
vio žurnalisto vardą, tas turi būti ko
votojas dėl Lietuvos laisvės. Tai yra

, Iškyla istorijon
J. CICĖNAS

PRIEŠ ŠVINTANT
Mes gerai prisimenam: Tokio ra

dijas, pranešęs žinią apie atominės 
bombos kritimą J Nagasakį, čia pat 
paleido plokštelę su Wagnerio „Die
vų Prieblanda". Keistas sutapimas: 
keletą mėnesių anksčiau tą pačią 
„Dievų prieblandą“ pagrojo Berly
nas, paskelbęs Hitlerio mirtį. Ak, 
kai tie patys garsai lydės į užmirši
mą ir paskutiniuosius totalinių rė
žimų apaštalus, žmonija atvers nau
ją istorijos puslapį, kurio pirmojoj 
eilutėj bus įrašyta: „Keturių, Roose- 
velto proklamuotų, laisvių epochos 
skyrius pirmasis“. .

Mūsų malda trumpa ir paprasta:
O, Viešpatie, kam Tavo žvilgsniai 

budi
Dangaus žvaigždynuose ir skruzdėlės 

takuos?
Tavęs teprašom tik aguonos grūdo: 
Tėvynės žemės ir širdžių taikos.

Lietuva — širdis nuo žodžio verkia, 
Lietuva — meldžiuosi ir šaukiu

(B. Brazdžionis).

Naujos knygos ir leidiniai
TĖVYNĖS SARGAS Nr. 1, 1947 m. 

rugpiūčio mėn. 96 pusi, žurnalinio 
formato. Spaudė Schwabenverlag 
AG., Stuttgart. Tiražas 2.000 egz., 
kaina 10,- RM. Leidėjas nepažymė
tas. M. Krupavičius pirmame straips
nyje „Žodis skaitytojui“ sako, jog 
TĖVYNES SARGAS rodosi trečiu 
kartu: 1896 m. sausio mėn. Mažojoj 
Lietuvoj, 1917 m. gruodžio 17 d. Vil
niuje ir dabar tremtyje trečiu kartu. 
Toliau telpa straipsniai Petro-Pran- 
ciškaus Bučio „Prieš senajam TĖ
VYNĖS SARGUI užgęstant“, Vysk. 
Dr. V. Brizgio, prof. Dr. J. Meškausko 
ir kitų autorių įvairiomis temomis, 
veik neturinčiomis ryšio su tremties 
gyvenimu.

PRAGIEDRULIAI Nr. 12, 1947 m. 
rugsėjis. Lietuvių Draugijos Švedi
joje leidinys, spausdintas rotatoriu
mi. Redaktorius J. Lingis. Žurnali
nio formato 50 pusi.

J. Ambrazevičius — J. Grinius — 
A. Vaičiulaitis, VISUOTINĖS LITE
RATŪROS ISTORIJA. Nuo klasi
cizmo iki dabarties. 1947 — 400-slais 
lietuviškosios knygos — metais išlei
do „Tėviškės“ leidykla Schweinfurte. 
Tiražas 3.000 egz., kaina 12r RM. 
296 pusi.

Vincas Ramonas, KRYŽIAI. Ro
manas. 1947 — 400 lietuviškos kny
gos sukakties — metais išleido „Pa- 
trios“ leidykla. 286 pusL Tiražas 
4.000 egz., kaina 10,- RM.

RAŠYTOJŲ DĖMESIUI
Per rašytojų suvažiavimą Augsburge buvo nutarta leisti lietuvių 

rašytojų metraščio antrą tomą, ir rašytojai buvo raginami ruošti jam 
medžiagą. Šiuo metu pradedami parengiamieji metraščio leidimo darbai, 
ir kolegos rašytojai (gyveną tiek Vokietijoje, tiek visur kitur už Lietuvos 
ribų) maloniai prašomi siųsti rankraščius, — jei galima, perrašytus maši
nėle, — Liet. Rašytojų Tremt. Dr-jos Valdybos paskirtam metraščio re
daktoriui šiuo adresu:

Henrikui Radauskui, (14b) Reutlingen, Seestr. 11.
Prašoma siųsti vien tik grožinės literatūros dalykus (dėl straipsnių 

literatūros temomis į autorius bus kreiptasi individualiai). Siųstini tik nie
kur nespausdinti dalykai, ir autoriai prašomi jų ir ateity spaudai neduoti. 
Rankraščius prašoma siųsti iki 1948 m. sausio 15 d.

Henrikas Radauskas,
Liet, rašytojų metraščio redaktorius.

šventa mūsų pareiga. Mes šiandieną 
esame atsidūrę tokiose sąlygose, kad 
mes nepajėgsime išlikti profesiona
lais žurnalistais, kokiais mes buvome 
nepriklausomoje Lietuvoje. Šiandien 
jau mes esame panašūs į tuos lietu
vius žurnalistus, kurie į lietuviškus 
laikraščius rašė spaudos draudimo 
metu. Po metų kitų, o gal ir dar 
greičiau mes visai tokie būsim. Mes 
dirbsime fabrikuose, žemės ūky, miš
kuose, jaunesnieji, gal būt, kasyklo
se. Ar mes mesime savo plunksnas? 
Aš manau, kas yra tikras žurnalistas, 
tas to nepadarys. Tas, ir iš fabriko 
grįžęs ar ūky darbą baigęs, suras 
bent kiek laiko parašyti laikraščiui.

Ką gi mes rašysime?
Kaip ligi šiol, taip ir toliau mūsų 

tautos laisvės klausimas yra mūsų 
svarbiausias klausimas. Mes jį visur 
ir visuomet turime kelti. Jis visur 
ir visuomet turi skambėti. Mes turi

Čhurchillio žodžiais,
„Prezidentas Rooseveltas paskel

bė keturias laisves, tarp jų tačiau 
svarbiausia: laisvė nuo baimės. Tai 
nereiškia vien baimės dėl karo agre
sijos. Daug baisesnė baimė dėl poli
cininko, kuris pasibeldžia į duris ir 
veržiasi į butą nakčia, ir tėvą, sūnų 
ar ištikimą draugą išveža — be jo
kios galimybės išsiaiškint, be Habeas 
Corpus, be teismo, be žmogaus tei
sių, be įstatymų. Toji padėtis šian
die siaučia didesnėje Europos dalyje. 
Tai baisus žingsnis atgal į tamsiuo
sius viduramžius, tik be riteriškumo 
ir be tikėjimo“.

Kai 1944 m. birželio 6 d. prasi
dėjo Vakarų Sąjungininkų invazija į 
Europą, gen. Eisenhoveris savo die
nos įsakyme kariams pabrėžė:

„Jūs pradedate didelį Kryžiaus 
karą, kurį mes ilgą laiką ruošėme. 
Pasaulio akys yra nukreiptos į jus. 
Taiką mylinčių žmonių maldos Ir vil
tys lydės jus. Jūs sunaikinsit vokie
čių karo mašiną, pašalinsite nacių 
tironiją Ir Iškovosite laisvę bei sau
gumą Europos tautoms.

Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PA
KOPOS (Zemnyja stupeni), elegijos, 
giesmės, poemos. Iš rusų kalbos ver
tė Jonas Valaitis. 1947 — 400 lietu
viškos knygos sukakties — metai. 
Išleido A. Urbonas ir J. Kapočius. 
158 pusi. Mažo formato, kietais vir
šeliais. Kaina nepažymėta.

Vydūnas, KALĖJIMAS — LAIS
VĖJIMAS. Lietuvių Tautinio Sąjū
džio lėšomis išleido Lietuvos Skautų 
Sąjungos Brolijos Vadija Detmolde 
1947 m. 72 pusi. Pardavinėjama Va- 
dijos Tiekimo Skyriuje Augustdorfe 
po 5,- RM.

Stasys Yla, MEILĖ. Sv. Sosto De- 
legatūros Lietuviams leidinys Nr. 6. 
1947 m., 48 pusi. Tiražas 3.000 egz., 
kaina 3,50 RM.

KARŽYGIAI. Poringės ir pasa
kos. 1547 —1947. 400 spaudos sukak
ties metais išleido knygų leidykla 
„Sudavija". Mažo formato, 142 pusi. 
Atspausdinta 1.000 egz., kaina 6,- RM.

ŠAUKLYS. Lietuvių sargybų, in- 
žin. ir darbo kuopų laikraštis. 1947 
m. liepos mėn. Nr. 1. Redaguoja re
dakcinė komisija. Leidžia lietuvių 
sargybų kuopos. Viršelį piešė J. Ku
dirka. 26 psl., kaina 2.— RM. Spaus
dintas rotatoriumi.

Tai gana turiningas, rimtas, tal
pinąs nemaža patriotinių straipsnių 
laikraštis. Platus skyrius iš sargybų 
kuopų gyvenimo.

(spl.) 

me jį kelti ir savoj ir svetimoj spau
doj.

Tremty ir emigracijoj, svetimų 
kultūrų aplinkoj lietuviai turi išlikti 
lietuviais. Tai jų šventa pareiga. 
Kas gi gali svetur atsidūrusių lietu
vių tautybe išlaikyti, jei ne spauda. 
Ji mus sies į tautinę bendruomenę. 
Ji dvasia silpstančius pastiprins. Ko
voje suabejojusius padrąsins. Nusi
minusiems suteiks vilties. Ji nuties 
bent vaizdais kelius į išsiilgtąją tė
vynę. Spauda mums teiks vilties ir 
paguodos ir praskaidrins niaurias 
gyvenimo valandas. Jos uždavinys ir 
tremtyje ir emigracijoje labai dide
lis. Aš esu giliai įsitikines, kad, kai 
mes nebepajėgsime išlaikyti spaudos, 
mes nebepajėgsime išlaikyti nė savo 
tautinės bendruomenės, mes liksime 
skurdžia, pasigailėjimo verta savo 
tautos atlauža svetimų tratų 4ūrose.

(Pabaiga sekančiame Nr.)

Jungtinių Tautų dieną (1942. VI. 
14 d.) prezidentas Rooseveltas kal
bėjo maldą, kurią Rytų ir Vidurio 
Europos tautos kartoja be pertrau
kos:

„Dieve laisvųjų, leisk mums šią 
dieną pašvęsti savąsias širdis ir gy
vybes visos laisvosios žmonijos la
bui. Leisk mums nugalėti tironus, 
pasišovusius visus laisvuosius pada
ryti savo vergais. Duok mums pasi
tikėjimo ir padėk mums pažinti visus 
kovojančius už laisvę, kad mes juos 
priimtumėm kaip brolius ...

„Leisk mums tinkamai pagerbti 
savo žuvusiuosius, kurie mirė tikė
dami. Suteik garbės tiems, kurie su 
mumis dirba ir veikia už tikėjimą, 
gi šalims ir tautoms, kurios kenčia 
nelaisvę, leisk išsivaduoti ir suteik 
saugumą.

„Betgi daugiau už visa kita su
teik mums broliškumo ir ne tik šiai 
dienai, bet visam mūsų amžiui, bro
liškumo ne tik žodžiuose, bet ir veik
smuose bei darbe. Mes esame Tavo
sios žemės kūdikiai — leisk mums 
bent šitiek įsisąmoninti. Jeigu mūsų 
broliai yra pavergti, tai ir mes esam 
pavergti, gi kada jie badauja, ken
čiame ir mes. Duok mums bendrą 
tikėjimą, kad žmogus, turėdamas sa
vo kasdieninę duoną ir talką, patir
tų, kas yra teisingumas bei teisėtu
mas, kas laisvė bei saugumas, kas 
lygiateisiškumas ir lygūs galimumai 
visiem daryti savo geriausia kaip 
savuose kraštuose, taip lygiai ir vi
same pasaulyje. Šiokiu pasitikėjimu 
leisk mums žengti pirmyn į tą lais
vąjį pasaulį, kurį gali šuturll musų 
rankos.“

Sąjūdis prieš plokšteles
Jeigu šiandien per radiją galime 

girdėti pasaulinio masto dainininkus 
ir kt. menininkus (pvz., Šallaplną, 
Caruso ir kt.), kurie patys jau seno
kai mirę, tai tik dėl to, jog savu lai
ku suskubta jų meniški garsai už
rašyti plokštelėse. Fonografo išradi
mas, kurio dėka išmokta garsūs įam
žinti, ligi šiolei buvo laikomas dide
liu laimėjimu muzikiniam pasauliui. 
Tačiau tai buvo tik ligi šiolei, nes 
šiomis dienomis Iškyla susirūpinimas 
antrąja medalio puse. Taip ameri
kiečių muzikų sąjunga, kuriai pri
klauso apie ketvirtis milijono Ameri
kos ir Kanados instrumentalistų ir 
dainininkų, uždraudė savo nariams 
nuo ateinančių metų sausio 1 d. groti 
į plokšteles. Sąjungos pirmininkas ta 
proga pareiškė, kad muzikai negalį 
naudotis tokiu instrumentu, kuris pa
galiau sunaikinsiąs jų pačių egzisten
ciją. -mz-
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Tikrenybė ar propaganda ?
SOVIETAI GIRIASI IŠBANDĘ ATOMINĘ BOMBA, JAV EKSPERTAI LAIKO TATAI TIK SUKTU 

PRASIMANYMU

Po metais užtrukusių karštų gin- 
«ų dėl atominės bombos ir kitų tos 
rūšies ginklų kontrolės, po didžiosios 
šnipinėjimo aferos Kanadoje, kur bu
vo siekta klastingu būdu pasigrobti 
Vakarinių demokratinių pajėgų stro
piai saugomą atominės bombos pas
laptį, š. m. lapkričio 11 d. Paryžiaus 
vakarinis laikraštis paskelbė savo 
Maskvos korespondento pranešimą, 
kaip Dena/Reuteriu pasiremdamas 
informuoja NZ, jog š. m. birželio 15 d. 
Sibire, netoli Irkutsko, sovietai iš
bandę savo pirmąją atominę bombą, 
ją susprogdindami. Sprogdinimą ste
bėjęs asmeninis Stalino įgaliotinis 
pulk. Ždanovas, toliau maršalai Vo- 
rošilovas ir Bagramyan, sovietų ato
minio tyrimo įstaigos direkt. S. Va
vilov ir arti trijų šimtų raudonosios 
armijos, vyriausybės atstovų ir moks
lininkų. Bomba buvusi nedidelė, tes- 
vėrusi 6 kg, tačiau eksplozija, sukel
ta uranijaus 235 atomo skaldymu, 
buvusi girdėta 32 km nuotolyje. At
likę bandymą, mokslininkai ir eks
pertai sugrįžę Maskvon ir didžiau-
šioje paslaptyje dirbdami ruošią spe
cialų pranešimą marš. Stalinui. Va
dovaujančiais sovietiniais atomo 
skaldymo mokslininkais laikraštis 
mini prof. Abraham Joffe ir Kseši- 
šansky, o taip pat J. P. Flerov ir K. 
Pečak. Čia pat dirbę ir ketvertas vo
kiečių mokslininkų, būtent: Dr. Gu
stav Hertz, Dr. Robert Dope], Dr. 
Ludvig Bevilogua ir prof. Thyssen. 
Jie visi surasti sovietinėje Vokietijos 
zonoje ir panaudoti atomo tyrimams.

Pastebėjęs, kad šioje srityje so
vietai mažiausiai penkeris metus esą 
nuo amerikiečių atsilikę, korespon- 
dentas.savo pranešimą baigia: „Nors 
sovietai surado paslaptį, kaip atomi
nę bombą susprogdinti, tačiau šiuo 
metu jiems netenka nė galvoti apie 
masinę šių bombų gamybą.“

Komunisiai neriasi iš kailio
Kominformą iškėlus dienos švie

son Ir prasidėjus stipriai akcijai už 
p. Marshallio plano įgyvendinimą, 
Vakariniuose Europos kraštuose ko
munistų partijos, diriguojamos Mas
kvos smegenų trusto „pradėjo nertis 
iš kailio“, kad galėtų pasipriešinti 
teikiamai JAValstybių miliardinei’ 
pagalbai‘ir kad kiek galima daugiau 
nuvertintų savo. krašto vyriausybę 
bei trukdytų pravesti reikalingas ūki
nes reformas. Komunistų partijų 
antisocialistiniai ir antivalstybiniai 
darbai smarkiai reiškiasi Italijoje ir 
Prancūzijoje, kur šios partijos yra 
stipriausios. Daily Mail apie riaušias 
Italijoje taip rašo:

Kairiojo sparno minios, siūbuo- 
damos Milano centro gatvėmis, už
puolė dešiniojo sparno Uomo Qua- 
lunge partijos vyr. būstinę, ją suardė 
Ir padegė, įsiskverbė į H. Mattino 
dTtalla laikraščio rūmus ir sunaikino 
Įstaigą: įstaigos baldai buvo išmėtyti 
pro langą į gatvę ir čia sulaužyti. Du 
policininkai sužeisti. Dešiniojo spar
no laikraščiai buvę sudeginti aikštėje 
ant laužo.

Minia susirinko į centrinę Duomo 
aikštę, protestuodama prieš mėgini
mą sunaikinti komunistų būstinę

Dainavimo klasės 
mokiniu koncertas

Dillingene gyvehanti muzikos pe
dagogė Senta Schiel š. m. lapkričio 
7 d. miesto salėje suruošė savo moki
nių dainavimo klasės koncertą, kurio 
programą išpildė vokiečių, lietuvių, 
estų ir ukrainiečių tautybių mokiniai. 
Iš lietuvių dainininkų programoje da
lyvavo šie: Cypienė, išpildydama A. 
V. Kačanausko „Našlaitėlė“, V. Ku
previčiaus „Vosilkėlė“ ir W. A. Mo- 
zart’o grafienės arija iš „Figaro ve
stuvės“; Markūnienė — A V. Kača
nausko „Kaip gražu“, P. Mascagni
„Myli nemyli“ ir G. Puccini Manon 
ariją iš operos „Manon Lescout“; 
Bakūnas — L. .v. Beethoven „In que
sts tompa oseura“, L. Leoncavallo 
prologą is operos „Pajacas“ ir W. A. 
Mozart’o Figaro arija iš operos .Fi
garo vestuvės". Be to, Cypienė su
dainavo su este Deigel duetą iš op. 
„Pikų dama", Morkūnienė ir Bakū
nas lietuvišką duetą ir Bakūnas su 
vokiete Wieland — duetą iš „Don 
Juan". Siame koncerte lietuviai dai
nininkai, išskyrus ukrainietį Georg 
Svedčenko, pasirodė pajėgesni, negu 
kiti programoje dalyvavę mokiniai.

(dp)

Kyla klausimas, kaip tatai verti
na anglosaksų mokslininkai, atomo 
problemos ekspertai? Jie kuone visi 
į šį pranešimą, ketintą padaryti sen
sacingu, žiūri labai skeptiškai ir re
zervuotai. Pvz., Anglijos atomo ty
rėjas prof. Oliphant pareiškė UP ko
respondentui: „Aš vis pasilieku tos 
nuomonės, kad turi praeiti tam tikras 
laikas, iki sovietai įsitaisys atominių 
bombų kiekį, turintį bet kurios kari
nės reikšmės." JAV mokslininkas 
Dr. E. Teller, pastebėjęs, jog 32 km 
atstume esąs girdimas ir paprasčiau
sias artilerijos šūvis, išsireiškė: „Visa 
tai netenka laikyti rimtu dalyku.“ 
Žymiausias amerikiečių atominės 
bombos šulų generalpaajoras Leslie 
R. Groves pareiškė, jog tokie prane
šimai jį verčią tik šypsotis ir pa
klausti, kokią sekančią pasakaitę so
vietai paklosią ant stalo. -št-

Įvairios žinios
• JAV turinčios komunistų šian
dien, proporcingai imant su jų J>en- 
dru gyventojų skaičiumi, daugiau ne
gu Rusija turėjo 1917 m., kada parti
ja paėmė valdžią į savo rankas, pa
reiškė radijo kalbėtojas Dr. Walter 
Maier Iš St Louis. (AP)
• Min. pirmininkas Attlee, kalbė
damas Londono burmistro suruošta
me bankiete, užsiminė, kad sovietai 
britus vadins „imperialistais, karo 
kurstytojais ir išdavikais“. Attlee 
pabrėžė, kad tokius žodžius išgirsti 
iš tos valstybės atstovo, su kuria pa
laikomi draugiški santykiai, yra „la
bai neįprasta“. Paminėjęs, kai D. 
Britanija grąžina nepriklausomybę 
Indijai ir Burmai, padidino Ceilono 
ir Maltos savivaldą, Attlee pareiškė, 
kad Sov. S-ga negali faktais paremti 
savo; tvirtinimų. -E-

mieste. Komunistai buvo suruošę ir 
daugiau riaušių, nesuderinamų su 
demokratijų principais. Komunistinė 
doktrina remiasi brutalia jėga ir ne
pripažįsta jokių kompromisų.

Nemažesnių skandalų pridarė ko
munistų partija Prancūzijoje. Mar
seilles mieste dėl sukeltų komunistų 
riaušių turėjo panaudoti* šaunamus 
ginklus. Ypač komunistai niršo dėl 
suorganizuotos miesto tarybos, kurią 
sudarė gaulistai. Trys tūkstančiai 
komunistų užpuolė miesto halę ir tei
smo patalpas. Britų ir Amerikos vė
liavos, kurios buvo balkone iškabin
tos karo paliaubų šventės proga, bu
vo nuplėštos.

Tarp sužeistųjų buvo ir naujai 
paskirtas gaulistas burmistras M. 
Carlim.

Čia paminėtos tik „nuotrupos tų 
komunistinių „žygdarbių“, kurie nie
kam neteikia naudos, išskyrus pa
čiam dirigentui.

Salia komunistų veiklos, matyti 
tam tikras ryšys yra ir su rusais 
emigrantais, kurie pasiryžę vykti į 
tėvynę. Per kratą jų kolonijoje buvo 
rasta ginklų, granatų ir k. Rusų at
stovybė pareiškusi, kaip praneša 
BBC, ginklai buvę jau netinkami 
vartojimui, m.

KARŠTI GINČAI SVETIMAIS 
REIKALAIS Z. RŪMUOSE

Lapkričio 3 dienos parlamento 
posėdyje, kuris užtruko beveik iki 
ryto, smarkiai susirėmė du darbiečių 
atstovai. Atst. Zilliacus, kuris pri
klauso kairiajam sparnui, smarkiai 
kritikavo vyriausybės užsienių poli
tiką. Girdi, vyriausybė nepajėgianti 
išsivaduoti iš slegiančios JV įtakos. 
Atst. Blackborn prikišo Ziliacui, kad 
jis buvęs Lenkijoje tuo metu, kai ten 
posėdžiavo 9 kraštų komunistų kon
ferencija, kuri biauriausiais žodžiais 
išplūdo Attlee ir Beviną. Zilliacus 
nepasinaudojo proga ir nepareiškė 
protesto, ir iš viso jis elgėsi kaip 
savo krašto išdavikas. -E-

JAV UŽS. POLITIKOS POSŪKIS
Valst. Departamentas ką tik iš

leido brošiūros forma oficialų prane
šimą, pavadintą „JV užsienių politi
kos aspektai“, kuriame sovietams su
verčiamas atsakingumas dėl JTO ne
sugebėjimo „užtikrinti taiką ir nu
skinti pergalės vaisius“. JV užsienių 
politika siekianti ko greičiausiai grą
žinti pasaulį į normalią padėtį, bet 
tai kliudanti Sovietų S-ga, kuri ne
vykdanti visos eilės įsipareigojimų, 
ypačiai liečiančių Vokietiją. Sovietai 
stengiasi išmelžti iš Vokietijos ko 
daugiausia reparacijų ir darą visokias 
kombinacijas, kad Vokietijoj įsodintų 
režimą, orientuotą į Sov. S-gą.

Užsienių korespondentai Vašing
tone praneša, jog oficioziniai Vašing
tono sluoksniai to pranešimo pasiro
dymą laiką JV užsienių politikos po
sūkio ženklu. -E-

• Prezid. Trumanas paskelbė pir
mąjį pranešimą apie Graikijai su
teiktą pagalbą. Jame konstatuojama, 
kad Graikija be jai suteiktos pagal
bos jau būtų nustojusi nepriklauso
mybės. -E-

j • Į Stockholmą atvykęs buv. Bra
zilijos ambasadorius Maskvoje pa
reiškė spaudos atstovams, kad gyve
nimas Sov. S-goje esąs labai sunkus, 
tačiau rusai neša jungą kantriai. Ne
didelio masto neramumai esą Ukrai
noje, kur gyvenimas yra tiesiog pa
sibaisėtinas. Dėl nepakenčiamo var
go ten mirštą daug žmonių. Stalino 
sveikata yra smarkiai pašlijusi. Gy
dytojai jam patarę savęs labai žiū
rėti ir nepersidlrbti. -E-
® PCIRO pasirašė sutartį su britų 
karine vadovybe Austrijoje, kuria 
PCIRO perima tremtinių stovyklų 
globą ir transportus. Už kariuomenės 
patarnavimus PCIRO atsiskaitys 
svarais str. -E-
• Sir John Boit Orr pranešė prasi
dėjusioje JT Maitinimo Tarybos se
sijoje, kad duonos kortelės daugelyje 
kraštų turės likti iki 1949 metų. Šiuo 

-metu maitinimo padėtis esanti dar 
vis labai kritiška ir vis blogėjanti. 
Jei visos tautos padės tokias .pastan
gas kaip karo metu, po 5 metų visi 
galėtų sočiai valgyti. -E-

Anglijoje gyvenantiems 
lietuviams pranešimas 
Anglijoje gyvenančių tau

tiečių patogumui Mūsų Ke
lias jau ten yra įsteigęs savo 
atstovybę. Atstovybės adresas 
yra šis: J. PALŠIS, Boston 
Road Hostel, Sleaford, 
England. Visi gyveną Anglijo
je lietuviai Mūsų Kelią užsi
prenumeruoja tik per atstovą 
p. J. Palšį. Nuo šiol kitokie 
laikraščio j Angliją užsiprenu- 
meravimo būdai nebepriimami.

Anglijoje gyvenantieji lietu
viai, norintieji laikraštyje pa
skelbti giminių paieškojimo ar 
kitokius skelbimus, taip pat 
kreipiasi į atstovą p. J. Palšį.

MŪSŲ KELIAS

TUNTĮNINKIŲ SUVAŽIAVIMAS
Šių metų XI. 30 — XII. 1 d. Schw. 

Gmuendo, Lietuvių stovykloje, Bis
marck Kaserne, šaukiamas LSS skau
čių Seserijos vadijos tuntininkių, vie
tininkių, skyrių ir mažesnių vienetų 
vedėjų suvažiavimas. Mišrių tuntų 
skaučių vienetų vadovės, be šio šau
kimo, kitų kvietimų negaus, nes Va- 
dija neturi jų adresų.

Nakvynės, kava ir sriuba bus pa
rūpinta. Užkandžio reikės pasiimti.

Smulkesnių informacijų prašome 
kreiptis į suvažiavimo organizatorę 
psktn. dr. Mariją Žilinskienę — 
Schwaeb. Gmuend, Bismarck Kaser
ne, 9 blokas. V a d i j a

• P. Samuel Weiser, Britanijoje žy
di) legiono pirmininkas, pareiškė Pa
ryžiuje, kad jie yra suplanavę su
rinkti savanoriškai 100.000 žydų ka
riuomenės, kuri pakeistų britų iš
vykstančią kariuomenę iš Palestinos. 
(Reuter)
o Britams ir JAValstybėms atsiėjo 
75.000.000 svarų st. įvežtieji j Vokie
tiją duoniniai javai per paskutinius 
5 mėnesius. (AP)
• Du milžiniški Amerikos lėktuvai 
— vienas vadinamas „skrendantieji 
sparnai“, o antras — „skrendantis 
laivas“. Pirmasis turi ženklą YB 49. 
Jis yra vienas didžiausių lėktuvų, 
turi 8 motorus su 23.000 arklių jėgų, 
sveria 100 tonų. Tai JAV bombo
nešis.
• Lenkijos karinė misija Berlyne 
paneigė žinias, kad Lenkijos kariuo
menė perėmusi Vokietijos-Lenkijos 
sienos apsaugą.
• Izvestija ir Pravda atspausdino 5 
skilčių straipsnius, kuriuose kaltina 
p. Byrnes karo kurstymu savoje kny
goje „Atvirai kalbant“.

Pravdos korespondentas New York, 
Boris Izakov ir Juri Žukov, padarę 
iš Byrnes knygos tokią išvadą: „Jei 
JAValstybių sąlygos būsiančios pri
imtos — gerai, o jei ne — karas“.
• Kanados vyriausybė, kaip prane
ša AP, įteikusi memorandumą So
vietų pasiuntiniui Otavoje, kuriame 
nurodoma, kad jeigu Sovietų diplo
matiniai ar konsulariniai atstovai 
savo viešomis kalbomis peržengsią 
„diplomatinio padorumo" ribas, tai 
būsią atšaukti visi diplomatiniai ir 
konsuliarlniai atstovai. Šis reikalas 
iškilęs po to, kai Sovietų pasiuntiny
bes atstovas Ščerbatiukas laikęs pa
skaitą ir kurioje jis įžeidęs Kanados 
valstybę. (Muenchener Mittag)
• Rusų kariuomenės laikraštis 
„Taegliche Rundschau“ paskelbė, kad 
Sovietų vyriausybė spausiantl įsi
leisti ją į Ruhro srities kontrolę. Šis 
klausimas bus keliamas Londone per 
ministerių tarybos konferenciją. (UP)
• Katalikų pasaulinis centras Ro
ma per 23 metus Išsirinko pirmąjį 
burmistrą krikščionį demokratą Sal
vatore Rebecdrini. Per miesto tary
bos rinkimus iš 80 balsų jis gavo 41, 
o kairiųjų atstovas gavęs 35 balsus. 
Krikščionių demokratus rėmė visos 
dešiniosios grupės.
• MG praneša, kad jie pradės 
skelbti Sovietų slaptuosius dokumen
tus, liečiančius Sovietų Sąjungą ir 
Sovietų zoną. ŠI propaganda bus nu
kreipta prieš totalitarinę propagan
dą. (HTB)

„Mūsų šachmatai“-
Išėjo iš spaudos „Mūsų Šachma

tai“ Nr. 6. Įvesti du nauji skyriai: 
1) teoretinis skyrius ir 21 pradedan
tiesiems. P.T. plačiai rašo apie tarpt, 
turnyrą Hanau, K. Arlauskas apie 
amer. zonos lietuvių pirmenybes 
Kemptene. Daug įdėta partijų bei 
part, pabaigų, įvairių žinių ir šachm. 
uždavinių. Žurnalas dvigubai dides
nis už ligšiol pasirodžiusiuosius. Už
sisakyti galima pas redaktorių — lei
dėją K. Škėmą, (21a) Blomberg/Lippe, 
Bahnhofstr. 43 - 7. Kaina užsiprenu
meravusiems ir platintojams po 2,50 
RM kitiems 3,- RM.

Pranešimas
Į gausius užklausimus ir prašy

mus atsiųsti mūsų leidinį Herlito 
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLĮ šiuo 
pakartotinai visiems pranešama, kad 
to vadovėlio laida seniai yra išsibai
gusi ir užsakymų negalime išpildyti. 
Pakartotinas spausdinimas nebeįma
nomas. Į užklausimus dėl minėto va
dovėlio individualiai nebus atsakinė
jama. MŪSŲ KELIAS

NAUJAS VADOVĖLIS
Pranešame gimnazijų vadovybėms 

ir lietuvių kalbos mokytojams, kad 
jau atspausdinta J. Ambrazevičiaus, 
J. Griniaus ir M. Vaičiulaičio „Vi
suotinės literatūros istorija". Nuo 
klasicizmo iki dabarties. Atskiro va
dovėlio kaina RM. 12,-. Perkant di
desnį kiekį'daroma nuolaida. Užsi
sakyti prašome pas _ leidėją šiuo 
adresu:

„Tėviškė“, (13a) Schweinfurt, 
Franz-Schubert-Str. 14a.

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo 
Komisija

Laiškas Redakcijai
KIBIMAS DĖL KIBIMO

Jūsų laikraščio 46 numeryje įdė
tas nepasirašiusio pavardės bendra
darbio straipsnelis „Minties literatū
ros konkursas“, kuriame prikišama 
jury komisijai, girdi, jinai buvusi per 
kieta ir nepaskyrusi pirmosios bei 
antrosios premijos. Girdi, jinai turė
jusi atrinkti geresniuosius rašinius ir 
juos premijuoti kaip vaizdelius iš gy
venimo, nes kitaip komisija nepa
sieksianti tikslo — „paskatinti rašy
tojus duoti vertingesnių kūrinių“.

Mano nuomone, jeigu jury komi
sija būtų nesilaikiusi aiškiai pabrėžtų 
konkurse sąlygų „skirti tris premijas 
už geriausias noveles“ ir būtų pasky
rusi visas premijas „vaizdeliams iš 
gyvenimo“ ar dar neaiškesnės for
mos rašiniams, — tuomet jury komi
sija būtų susilaukusi ne vieno prie
kaišto, bet šimto priekaištų dėl nesą
žiningai, nejuridiniai atliktų prievo
lių.

Su pagarba
Pulgis Andriušis

• JTautų pilnaties politinis komi
tetas 20 prieš 6 balsus atmetė Sovie
tų reikalavimą, kad JAValstybių ir 
Sovietų kariuomenės būtų atitrauk
tos iš Korėjos iki 1948 m. sausio 1 d. 1 ■ 
A. Gromyko tuojau pareiškė, kad Ru
sija nedalyvausianti balsavime dėl 
Marsliallio plano priėmimo, kuriame 1 
numatyta, kad Korėjoje būtų prą? 
vesti rinkimai iki 1948 m. kovo 31 d> 
JTautų priežiūroje. (AP)
• P. Byrnes padarė tokią išvadai 
„Aš tikiu, aš viliuos ir aš skelbiu, kad 
Sovietų Sąjungos vadai niekados ne
privers mūsų prie šio paskutinių 
kreipimosi kurso. Bet jie turi iš
mokti tai, ko Hitleris Išmoko: kad 
pasaulis neleis vienai tautai užva- 
tuoti taikos ant žemės“.
• Daily Mail spec, korespondentą*, 
praneša iš Sydney, kad Britai vykdę 
revoliucinius bandymus su vairuoja
momis raketomis. Bandymai vykdo
mi Pietinėje Australijoje.

Feldmaršalas Lordas Montgome
ry, Imperijos generalinio štabo šefas, 
pareiškė britų imperijos vadams, kad 
ši politika „remsis slaptaisiais gink
lais' ir tyrimais“. Naujieji ginklai 
leisią drastiškai sumažinti kariuo
menę.
O JAV komunistų partija paskelbė, 
kad ji, nenorėdama susilaukti provo- „ 
kacijų iš reakcionierių sluoksnių, į 
„kominfonną“ neįstos. -E-

Lietuvos Vyr. Tribunolo Tei
sėjui a. a. Julijonui B O - 
REIŠAI š. m. lapkričio 8 d. 
mirus, liūdesio valandoje coli. 
V. ir F. Gamziukams, giminėms 
ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia
Lietuvos Teisininkų Tremtinių 

Draugijos Centro Valdyba

V o 1 o d k ų šeimai skau
džiausioje liūdesio valandoje 
dėl

A. A. LIUDO VOLODKOS 
mirties giliausią užuojautą reiš
kia

LIKANDERIŲ šeima

Poniai PAULINAI VILKAI- 
TIENEI, JŪRATEI ir RIMUI, 
jų mylimam vyrui ir tėveliui 
mirus, reiškiame gilią užuo
jautą.

V. ir J. PALIEČIAI

Gilaus liūdesio prislėgtai p. 
Stasei VOLODKIENEI, KOR- 
ZONŲ ir VOLODKŲ šeimoms 
dėl jų vyro, tėvo ir uošvio 

LIUDO VOLODKOS 
mirties, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Stasė ir Jurgis JAKUBONIAI

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos Spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- KM. 
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.
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LIETUVIŲ SAVAITBaSTIS

„Prancūzija neturinti vyriausybės
Sako generolas de Gaulle

BALF'o Pirmininkas kun. Končius

Gen. de Gaulle savo paskutinėje 
spaudos konferencijoje kalbėjo ne tik 
vidaus, bet ir užsienių politikos klau
simais. Dėl kalbos aktualumo duo
dame jos santrauką.

Generolas de Gaulle kviečia JA

Tautinis sąjūdis (R.P.F.), Jo pa
reiškimu, greitai būsiąs remiamas vi
sos tautos, išskyrus vienus komu
nistus ir kai kurias partijų grupes be 
rėmėjų.

Jis reikalauja, kad vykdomoji vai-

lankėsi Baltuosiuose Bumuose
Valstybes ir Didžiąją Britaniją jung
tis prieš „milžinišką Europos pajėgą“ 
(Sovietų Sąjungą), rašo Herald Tri-

džia būtų atskirta nuo {statymų lei
dimo institucijos. Dabar, sako jis, 
„mes turime Prancūzijoje tokią pa-

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE
bune. Si jėga, sako jis, yra didesnė 
už 16 šimtmečio Ispanijos ir Vokieti-

dėtį, kurioje nėra nei vyriausybės nei 
parlamento. Jūs galite turėti vyriau-

Pagal Amerikos lietuvių spaudos 
pranešimus, BALF’o pirmininkas dr. 
J. B. Končius spalių mėnesį pakvie
stas į JAV prezidento rūmus Wa
shingtone. Pas prezidentą buvo pak
viesti ir Idtų Amerikos šalpos orga
nizacijų pirmininkai Ir kai kurie jų 
direktoriai. Kalbėtasi apie veiklos 
derinimą tų šalpos organizacijų, ku
rių šelpiamieji gyvena užsieniuose, 
ypač apie tarptautinę paramą varge 
esantiems vaikams.

Pasitarimą su prezidentu pravedė 
Charles P. Taft. Jis visus pristatė 
prezidentui Trumanui, kuris atsilan
kiusius nuoširdžiai pasveikino ir pa
reiškė džiaugsmą, kad Amerikos vi
suomenė Iš savo geros valios noriai 
ir nuoširdžiai teikia pagalbą kenčian
tiems, ypač vaikučiams, Europoje ir 
kitur. Prezidentas pareiškė, kad šal
pos įstaigų darbas iš laisvo noro ir 
geros širdies yra labai (vertinamas. 
Jis pabrėžė turįs viltį, kad Amerikos 

/ privačios labdarybės organizacijos 
* tęs ir toliau savo vertingą pagalbą, 

atliks mielaširdingą darbą.
šia proga BALF’o pirmininkas 

kun. Končius prezidentui Trumanui 
įteikė lietuvių tremtinių reikalu me
morandumą ir prašė pagelbėti, kad 
lietuvių atstovas galėtų nuvykti į 
Lietuvą.

Dar BALF’o pirmininkas kalbė
josi ir su War Assets administracijos 
nariais p .p. Peyton ir Lavin Quoddy 
Village gavimo reikalu, šie suteikė 
vilties ir žadėjo pasistengti, jei su 
Quoddy projektu BALF’ui nepavyk
tų, pagelbėti kur nors kitur lietu
viams vienoje vietoje apsigyventi.

REIKALAUJA PABALTIJO 
KLAUSIMĄ IŠKELTI JUNGTINĖSE 

TAUTOSE
„Vienybė“ rašo, jog Latvijos mi- 

nisterio Washingtone dr. Alfred Bil- 
manio raštas, kuriuo jisai kreipėsi į 
amerikiečių tautą ir netiesioginai į 
JT, prašydamas neatidėliotinai imtis 
akcijos prieš sovietų agresiją oku
puotose Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
valstybėse, yra plačiai atpasakojarfias 
amerikiečių spaudoj. Dr. A Bilma- 
nis savo rašte pabrėžia, jog Pabaltijo 
kraštai, Lenkija ir kitos šalys buvo 
pagrobtos pagal „bolševikiškąjį na
ciškąjį“ Ribbentropo-Molotovo susi
tarimą, sudarytą prieš aštuoneris 
metus. Iš viso atrodo, rašo Latvijos 
ministeris, jog Atlanto ir San Fran
cisco chartos tegalioja tiktai didžio-

Skraidanti kariuomenė
Reuteris iš Ottawos praneša, kad 

Kanados kariuomenė, kuri per šį an
trąjį pasaulinį karą buvo viena grei
čiausių, labiau mechanizuota kovin
goji jėga, — bus daroma dar labiau 
judresne. Planuojama taikos meto 
kariuomenę pritaikyti kovoms, pa
daryti skraidančia, t. y. visi daliniai 
Ir jų apginklavimas būsiąs pilnai 
transportuojamas lėktuvais.

Šis visas reikalas iškilęs po to, kai 
paskelbė 5.000 naujų vyrų šaukimą 
laivynui, oro ir žemyno pajėgoms.

Naujame plane numatyta pėsti
ninkus, patrankas ir kitokius žemyno 
karinius dalinius paruošti ir aprū
pinti greitam permetimui į bet kurią 
dominijos vietą. Iki šiol nė vienas 
kraštas nėra numatęs visą kovos ka
riuomenę padaryti judančią oru, kur 
būtų nešama ne tik žmones, bet ir 
visi reikalingi ginklai bei amunicija 
su aprūpinimu.

Kanada ruošdamosi turinti galvoje 
Šiaurės ir Arktikos gynybą, o tas rei
kalauja greitos ir koncentruotos ka
riuomenės pavojingose vietovėse bet 
kur dominijoje.

Kelių metų būvyje galvoja pada
ryti judančius oru 3 pėstininkų ba- 
talljonus, 2 artilerijos pulku ir visą 
pagelbinį brigados personalą.

Šios jėgos nėra, didelės. Šiuo me
tu aktyvioje tarnyboje yra apie 14.000 
karių, (skaitant įvairias būstines, mo

kyklas ir šiaurės dalinius. Todėl da
bar norima dar papildyti 5.000, kad 
Susidarytų iki 19.000.

Prieš karą Kanada teturėjo tik 
4.500 karių aktyvioje tarnyboje. (DM)

sioms valstybėms ir tiktai toms ma
žosioms, kurios yra už sovietų (takos 
ribų.
JAU NUSTATYTA LRKSA SEIMO 

DATA
Spalių 23 d. „Garse“ LRKSA pre

zidentas Leonardas šimutis skelbia, 
jog pusmetiniame suvažiavime, (vy
kusiame 1947 m. rugsėjo 15 d., priim
tu Vykdomojo Komiteto nutarimu 
1948 m. birželio 27, 28, 29, 30 ir liepos 
1 dienomis Bostono mieste bus šau
kiamas Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo Amerikos seimas.

LRKSA yra daugiau ekonominė 
organijacija, savo narius apdrau
džiant! nedarbo, ligos ir kitais atve
jais. Ji Amerikoje veikia jau 60 metų.

AKCIJA PRIEŠ HOLLYWOODE 
ESANČIUS KOMUNISTŲ LIZQUS

Amerikiečių lietuvių laikraščiai 
rašo, jog Kongreso komisija pradė
jusi platų tyrinėjimą Amerikos fil
mų industrijos centre Hollywoode, 
kur buvę susispietę gausūs komuni
stų lizdai. Jų pagalba Maskvos agen
tai per gaminamas filmas varė savo 
propgandą, nukreiptą prieš JAV

Mes turi:
RAŠO JAMES F. BYRNES, SAVO 
„ATVIRAI KALBANT“ KNYGOJE

„... Visuose tuose taškuose — Ira
ne, Graikijoje, Turkijoje, Vengrijoje 
ir kituose Balkanų Valstybėse — jau
čiamas pasaulio taikai pavojus ir to
se vietose, reikia manyti, yra įvesti 
Sovietų Sąjungos tautiniai reikalai ar 
toji baimė ir nepasitikėjimas skatina 
jos veiklą. Tatai gali būti tiesa, bet 
vienšališkas tautinių reikalų boji- 
mas, pridėjus dar baimę ir Įtarinėji
mą, gali vesti prie konflikto, kuris 
yra priešingas visos žmonijos intere
sams.

Jeigu santykių pasikeitimai visa
da iššaukia pasaulyje nelygumą, Ru
sija jau seniai buvo svarbi pajėga, 
bet niekad anksčiau ji nebuvo taip 
aiškiai dominuojanti Europos konti
nente. Kada kurios nors valstybės 
pajėga žymiai padidėja, tada natū
raliai siejasi su galima tolimesne 
ekspansija. Šis ypač yra teisingas 
pasakymas, kada ekspansinės valsty
bės vadai turi agresyvinę ideologiją.

Ypač nelygumas pasaulyje (vyk
sta, kai pajėga, panašiai kaip Sovietų 
Sąjunga, įgyja didelę galią santyky 
su kitomis valstybėmis ir kurias ver
čia prie savo vidaus gyvenimo stan
darto.

TERITORIJŲ SIEKIANČIOS 
TAUTOS

šalia Sovietų Sąjungos ir kitos 
valstybės siekia svetimų teritorijų: 
Prancūzija nori Saaro, Graikija
trokšta Epiruso, Olandija — rėžio iš 
Vokietijos, Belgija — taip pat.

Skirtumas tarp šių siekiančių 
kraštų yra toks, kad jos pakeitimus 
nori daryti per tarptautinį mechaniz
mą, per taikos konferenciją ar per 
užsienių reikalų ministerių tarybą, 
kai Sovietų Sąjunga teikia pirmumą 
pakeitimams daryti per savo vien- 
Šališką akciją. Ir tokia akcija daž
niausiai reiškiasi politiniu Įsikišimų.

JTautų Charta nusako, kad visi 
jos nariai „atsisakytų nuo grasinimo 
ar panaudojimo jėgos dėl bet kurios 
valstybės teritorinio integralumo ar 
politinės nepriklausomybės“. Defini
cija neapsiriboja karine invazija. Ji

PADĖKA
S. m. lapkričio 5 d. lietuvių trem

tinių grupė (103 asmenų), išvykdami 
(sikurdinimui ( Kanadą, paaukojo per 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių nedarbin
gųjų šeimų šelpimui RM 5.086,-. 
Už šią ir gražų prisiminimą, kurį pa
rodė išvykstantieji pasiliekantiems, 
tariame lietuvišką ačiū.

Ta pačia proga visiems išvykstan
tiems linkime daug laimės laikinai 
įsikurti naujam krašte.

L.R.K. Vyr. Valdyba.

santvarką. Vienas po kito į Washing
tong esą iššaukiami žymiausi Holly- 
woodo artistai ir apklausinėjami apie 
jiems žinomą komunistų veiklą. Bu
vęs iškviestas ir garsusis filmų ar
tistas Adolphe M e n j o u, kuris yra 
laikomas komunistų priešu ir kuris 
asmeniškai turėjęs progos susidurti 
su komunistų propagandistais Hol
lywoode.

Tyrinėjimai parodę, kad ne tik 
artistai, bet ir rašytojai bei filmų ga
mybos direktoriai yra kaltinami kaip 
„svetimos valstybės propagandos 
agentai". Nustatyta, jog kai kurie 
Hollywoodo filmų artistai, rašytojai 
ir direktoriai dalyvavo specialiuose 
vajuose, kuriuose surinkti pinigai bu
vo pasiųsti kovojantiems Europoje 
komunistų partizanams.
BALF’AS PASKELBĖ DRABUŽIU 

VAJŲ
Kaip amerikiečiu lietuvių spauda 

praneša, nuo lapkričio 1 d. BALF’as 
yra paskelbęs drabužių vajų. Šis va
jus tęsis per visą lapkričio mėnesį, 
kad, artėjant žiemai, tremtiniai būtų 
aprūptinti šiltu apdaru.

Stp. Verpenls

me sulaikyti 
gali reikšti prievartą, spaudimą ar 
politinės infiltracijos grėsmę, ypatin
gai pavojingą tiems kraštams, kurių 
politinė ir ekonominė struktūra bu
vo per karą sukrėsta. Ir tai neišven
giamai iššaukia atsikeršijimo kontra 
priemones. Padėtis, kur tai liečia, 
gali greitai išsirutuliuoti ( taip vadi
namą savęs apsigynimo veiklą. Tuo
jau ji tampa galimu kibirkščiavimu, 
iššaukiančiu gaisrą, kuris gali'apimti 
visą pasaul(.

AGRESIJA TURI BŪTI SULAI
KYTA

Jei mes norime išvengti visiško 
sunaikinimo, mes privalome ne tik
tai sulaikyti agresiją, bet ir turime 
išnaikinti tųjų veiksmų priežastis. 
Daugelyje kraštų dėl karo žmonės 
neturi pakankamai pastogių, neturi 
pakankamo maisto ir todėl lengvai 
pasiduoda agresinėms ideologijoms, 
kurios siūlo jiems iliuzijas, kad ga
lėtų išvengti sunkios kasdienės gy
venimo egzistencijos.

Jei mes norime šiems žmonėms 
suteikti laisvę ir įstatymų gerbimą, 
mes turime duoti jiems, mažiausiai, 
pavalgyti, drabužių, pastogę jiems ir 
jų šeimoms ir sutelkti jiems reika
lingų priemonių vidaus tvarkai pa
laikyti. Mes turime duoti jiems su
prasti, kad jie gali turėti nepriklau
somą gyvenimą, netapdami nei Rusi
jos nei JAValstyblų ar kito kurio 
krašto satelitais..."

jos imperatoriaus Karoliaus V, di
desnė už Vokietijos Vilhelmo II-jo, 
didesnė už Adolfo Hitlerio, — nes ši 
Europos jėga gauna paramą iš mūsų 
krašto vidaus. Todėl Prancūzija tu
rinti organizuotis ir moraliai bei ma
terialiai save apginti, net jei ji liktų 
ir viena.

Dėl karo jis taip pasisakė: „Mes 
turime žiūrėt dalykams tiesiai į vei
dą, bet neužsimerkti. Mes visada mi
nėjome praeities klaidas, kurios 
mums brangiai atsėjo. Karas yra ga
limas. Todėl reikia telkti pajėgas ir 
ruoštis“.

Po.sėkmingų savivaldybinių rin
kimų, rašo Daily Mail, gen. de Gaulle 
pareikalavo paleisti parlamentą. Šis 
jo žygis, kaip pastebi minėtas laikraš
tis, nustebinęs net jo paties šalinin
kus. Toliau jis pastebėjo, kad dabar 
Prancūzija neturinti nej tikro parla
mento nei , tikros vyriausybės. Jis 
davė suprasti, jog galįs grįžti prie 
valdžios tik po drastiško Prancūzijos 
konstitucijos pakeitimo.

Gen. de Gaulle abejoja ar vidurio 
partijoms pasiseksią per būsimus rin
kimus surinkti daugiau negu 4.000.000 
balsų, nors jie sudaro ir bloką.

agresiją
JAV KARIAI STUDIJUOJA 

SOVIETŲ ISTORIJĄ
Tai reikšmingas faktas, kad pra

dedama mokyti JAV kariuomenę Vo
kietijoje apie Sovietų Sąjungos gy
venimą. Pirmai pradžiai išdalyta 
brošiūrą tokia tema: „Pažink savo 
kaimyną SSSR“. Brošiūroje yra to
kios temos: „Pasakojimas apie mo
tiną Rusiją, apie jos didelę ir žiaurią 
istoriją, apie vyrus, kurie pagriebė 
valdžią prieš 30 metų ir Jaiko ją iki 
šiol“.

Savaitinėje orientacinėje progra
moje kalbama apie pagrindinę geo
grafiją, Rusijos bendrą politinę isto
riją. Kitą savaitę bus išleista antroji 
brošiūrą apie „Komunizmo veiklą“.

Brošiūroje nurodoma, kad Rusija 
jau nuo Petro Didžiojo laikų valdoma 
stiprių vadų, kurie valdė be visuo
menės mandato. Rusija niekad, sa
koma ten, nepažino demokratijos ir 
todėl ji negali pasisavinti jos politi
nės filosofijos čempijono vardo.

Be kitų dalykų, bus diskutuojama 
apie pirmines bolševizmo dienas, ka
da Stalinas nugalėjo Trockį dėl kri
tusio Lenino apsiausto ir kaip tai 
Stalinas ji laimėjo. (NYKT).

sybę ir parlamentą Prancūzijoje tik 
tada, kai bus atskirtos galios'*.' To
liau jis nurodė, jog reikia imtis sku
bios akcijos prieš komunistų partiją. 
„Respublikos dispozicija pareinanti 
nuo jų (komunistų), bet ji nėra pa
čioje respublikoje. Tačiau paskutiniu 
atveju jėga turi visada pasilikti (sta
tymų ribose“.

Dėl tokio pareiškimo jis buvo už
klaustas, ar tai nereiškia pilietinio 
karo ir ką jis dėl to galvojąs. Jis 
atsakė: „Deja, tai galėjo įvykti praei
tyje, kada mes pilietinį karą turė
jome Prancūzijoje. Bet dabar aš ne
jaučiu, kad kraštas būtų linkęs pria 
ginklo; bet jei ši nelaimė įvyktų, pa
jėgos neturi peržengti įstatymų“.

Į paklausimą dėl britų savivaldy
binių rinkimų gen. taip atsakė: „Aš 
turiu kukliai pasakyti, kad nesu ti
kras, jog demokratinei Britanijai pa
siseks išspręsti jos .problemas parti
jos ribose. Kaip draugas, aš noriu 
matyti vieną gražią dieną sukurtą 
britų tautos sąjūdį. Aš manau, kad 
tai padėtų daugeliu atveju“.

Tikėdamas sugrįžti prie valdžios, 
jis nubrėžė politinę liniją. Su Brita
nija turi būti santykiai stiprinami ir 
Anglų - Prancūzijos Sąjunga pritai
koma konkrečiai ir plačiai.

Prancūzija, būdama daugiausia 
karo paliesta tauta, turinti imtis ini
ciatyvos, kad apgintų save, organi
zuodama Vakarų Europą, darydarųa 
susitarimus su JAValstybėmls.

Su Italija sieks sudaryti muitų 
uniją.

Dėl Vokiętijos jis taip pasisakė: 
Prancūzija negalinti sulieti okupaci
nes zonas su JAV ir Britų tol, kol ji 
bus tikra, jog yra saugi nuo Vokieti
jos grėsmės. Vokietija turinti tapti 
federalinių valstybių grupe.

Prancūzijos biudžetą reikią suba
lansuoti, sumažinant vienu trečdaliu 
išlaidas. Profesinės sąjungos turin
čios būti išvalytos nuo komunistų 
įtakos.

Privalo būti siekiama padidinti 
žemės ūkio gamybą ir padėti kaimo 
jaunimui. Pakelti pramonės gamybą 
ir perrevizuotl nacionalizacijos siste
mą, kuri dabar yra partijų eksploa
tuojama. -am.-

• Amerikiečių vyriausybės parei
gūnai nustatė, kad beveik pusė Mucn- 
cheno universiteto studentų (1.400) 
yra buvę naciai. Pusė jų yra (taria
mi suklastoję anketas. -E-

Dr. JULIUS MANIU IKI GYVOS 
GALVOS

UP iš Bukarešto praneša, kad Ru
munijos ūkininkų partijos lyderis Dr. 
Julius Maniu nuteistas iki gyvos gal
vos sunkiųjų darbų kalėjimo. Kiti 
trys nuteisti taip pat iki gyvos gal
vos, o likusieji 10 — pasmerkti 139 
metams sukiesiems darbams.

Visi karo teismo buvo pripažinti 
kaltais. Nė vienas negalėjo girdėti 
savo teismo prendimo, kurį pranešė 
jiems esant cėlese karališkojo teismo 
pranešėjas. ,

Italija negalinti būti neutrali
SAKO KOMUNISTŲ PARTIJOS VADAS TOGLIATTI

NYHTribune praneša, kad Itali
jos komunistų partija paėmusi visai 
nauja liniją su visai griežta opozicija 
JAValstybėms ir visai atviru Sovietų 
Sąjungos rėmimu. Sį savo kursą ji ati
dengė bolševikų revoliucijos 30 metų 
minėjime.

Italų komunistų laikrašty Togliat
ti, 2.200.000 komunistų vadas, išdėstė 
savo liniją, pagal kurią Italija nega
linti pasilikti neutrali tarp JAValsty
blų ir Rusijos. Iki šiol patys kairieji 
reikalavo, kad Italija neužimtų spe
cialios pozicijos nei Amerikos nei 
Rusijos atžvilgiu. Dabar gi ši pažiū
ra visai pakeista.

Togliatti savo pasekėjams pareiš
kė: „Mes negalime stovėti viduryje 
tarp dviejų blokų su taikingomis pa
jėgomis (suprask, Rusijos satelitais) 
iš vienos pusės ir įspėjančiomis (su
prask, JAV ir jos draugais) iš kitos 
pusės“.

Italijos socialistų prokomunistinis 
vadas Pietro Nenni, buvęs užs. rei
kalų mmjsteris, prisitaikė prie To
gliatti naujų direktyvų. (Taigi, so

cialistų kairysis sparnas nuėjo su 
komunistais! red.)

„Mes visada laikėmės neutralumo 
linijos tarp dviejų blokų“, kalbėjo 
Nenni 10.000 kairiųjų. „Tai dar ne
reiškia, kad mes, socialistai, pasilik
sime indiferentiški tarptautinei pa
dėčiai. Dabar jau aišku, kad viena 
dviejų pusė laikosi už karo, o kita 
— taikos, ir mes visada nusistatę 
likti toje pusėje, kur bus socialistų 
partija“.

Komunistai visada pasisakydavo 
už demokratiją, kai dabar Togliatti 
pabrėžė už „naująją demokratiją“. 
JJžuot pasakęs, jog Rusija visada bu
vo demokratinė, jis laisvai sutiko, 
kad, pagaliau, jos gimimo pradžioje 
ji buvus diktatūrinė. „Bet daugu
mos. diktatūra, neturtingųjų ir pri
spaustųjų diktatūra“.

„Rusijos revoliucionistai kaltina
mi laisvės suvaržymu“, nurodė To
gliatti. „Tas yra tiesa, bet esamose 
sąlygose negalėjo būti kitaip. Tai 
buvusi revoliucijos pareiga sugniuž- 
dinti priešus ir visus tuos, kurie bu
vo mėginę ją uždusinti“.

Togliatti paminėjo JAV pagalbą 
Europai panašią į karą. Baigdamas 
pridūrė, kad proletariato pajėgos tu
rinčios kovoti vėl su „tuo pačiu Hit
lerio imperializmu“.

ANNA PAUKER
Tai pirmoji moteris, kuri bus už

sienių reikalų ministerių Rumunijo
je. Anna Pauker yra 52 metų am
žiaus, veikli komunistė jau nuo 1921 
metų. Jai vienai esą patikėta kalbėti 
telefonu su pačiu Stalinu, kada ji tik 
panorinti. Naujoms pareigoms ji vis 
dėlto prisiekė karaliui Mykolui, su
prantama, gavus palaiminimą iš Po- 
litbiuro.

1936 metais už priešvalstybinę 
veiklą ji buvo nuteista ir išsėdėjo 
kalėjime iki 1940 metų. Kai Sovietai 
užėmė Besarabiją, ji buvo iškeista 
ant vieno rumuno.

„Išvaduotoji“ tuojau įvykusi į 
Maskvą ir čia buvusi, kaip rašo Dai
ly Mail, Stalino patarėja Rumunijos 
reikalais. 1944 metais ji su raVflo- 
nąja armija įžygiavo į Rumuniją ma
joro laipsny.
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