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LIETUVIU LAIKRAŠTIS, IŠEINĄS DUKART SAVAITĖJE

Kaimynu laisvės
dienas prisimenant

šį mėnesį yra švenčiama dviejų 
mūsų kaimynų nepriklausomybių iš
kovojimo sukaktys. Lapkričio 11 d. 
suėjo 30 metų nuo mūsų pietų kai
myno Lenkijos nepriklausomybės at
statymo, o lapkričio 18 d. panašią 
sukaktį švenčia ir mums broliška 
latvių tauta, šiomis ypatingomis 
progomis mes visa širdimi linkime 
to, ko ir patys trokštame, būtent, — 
kad ir vėl greitai tų dviejų kraštų 
laisvė sužydėtų visa savo grožybe.

Lenkija, su kuria mus sieja 
seni istoriniai ryšiai, dėl savo laisvės 
narsiai ir daug kovojo. Nors kovos 
įkarštyje su savo priešais ji padarė 
ir klaidų savo kaimynų atžvilgiu, bet 
nuoširdūs kaimynai praeities netobu
lumus privalo pamiršti. Tik pravar
tu vengti tų klaidų pasikartojimo 
ateityje. Kadangi patys kenčiame, 
tai mums labai gerai suprantamos ir. 
lenkų tautos kančios: oficialiai rekla
muota Lenkijos valstybės nepriklau
somybė yra tik maskuotas tautos pa
vergimas, atėmęs galimybę dešim
tims tūkstančių geriausių patriotų 
grįžti savon tėvynėn ir dirbti jos ge
rovei. Negalėdami dirbti savame 
Krašte, jie egzilyje dirba dėl tėvynės 
laisvės. Jų darbas priartins ir visos 
tautos išlaisvinimą. Ir norime tikėti, 
jog tas laikas, kai naujam gyvenimui 
kelsis Lenkija ir kitos Sov. Rusijos 
.pavergtos tautos, yra nebe toli.

Latvija, pakilusi prieš tris
dešimt metų savaimingam valstybi
niam gyvenimui, visą savo nepri
klausomybės periodą, taikiai sugy
vendama su kaimynais, gražiai tvar
kėsi savo viduje ir sėkmingai ugdė 
savo tautinę kultūrą. Mums ji labai 
artima ir gimininga tauta, todėl san
tykiai visada buvo korektiški, nors 
reikalingo šiltumo kai kada ir pri
trūkdavo. Žiaurus likimas mums ir 
jiems lėmė tą pačią skaudžią dalią. 
Yra sakoma, jog bendra nelaimė žmo
nes suartina, tad iš šių kančių ir mū
sų broliškų tautų bičiulystė privalo 
sutviskėti puošniais žiedais, 
žygius dėl savo valstybinės laisvės 
mes jau ir dabar deriname, įjung
dami į tą veiklą ir vieną likimo sesę 
Estiją. Sujungtomis jėgomis veik
dami, mes vis ryškiau pradedame 
jausti, jog laisvosios pasaulio tautos 
kaskart labiau pradeda suprasti oku
panto padaryts mums skriaudas. Gal 
ir nebe už kalnų tas laikas, kai mūsų 
vėliavos vėl suplevėsuos laisvose so
stinėse. O tada turėsime dar labiau 
suglausti gretas, kad bendromis jė
gomis saugotume nuo priešų savo 
suverenuųią.

Prisiminus šių dviejų kaimyninių 
valstybių nepriklausomybių sukak
tis, kurių šventinę nuotaiką temdo 
daugelio pavergtų kraštų žmonių de
jonės, verta pakelti mintį, jog su
bendrinti žygiai prieš vieną ir tą patį 
okupantą laisvės kovoje gali duoti 
sėkmingesnių rezultatų. Vakaruose 
tremtinių gyvenimą gyvena daugelio 
tautų daug tūkstančių žmonių, kurių 
suvienytas skundo balsas prieš ben
drą pavergėją sukeltų didesnį atgar
sį. Visų dėmesys privalo būti sutelk
tas ne emigracijai, o pavergtų tėvy
nių laisvinimo akcijai vystyti.

P. Dovainis

Kovos

Paskutiniai žygiai JAV guberna
toriaus Vokietijoje iššaukė didžiausią 
susijaudinimą Prancūzijos valdžios 
sluogsniuose. Gen. Clay pasiūlė ati
daryti vokiečių laivų dirbtuves ir 
statyti prekybinį laivyną. Šalia šio 
pareiškimo dar daugiau nerimo su
kėlė Britanijos ir Amerikos įstaigų 
paskelbimas Ruhro kasyklas ir svar
biausias pramonės įmones grąžinti 
vokiečiams patikėtinio teisėmis. Šis 
Sąjungininkų žygis privertė Prancū
zijos vyriausybę pasiųsti į Vokietiją 
geriausią savo diplomatą — ambasa
dorių p. Andre Francois-Poncet, ku
ris ambasadoriumi išbuvo Vokietijoje 
nuo 1931 iki 1938 metų ir kuris įspė
davo savo vyriausybę dėl Hitlerio 
karinių ketinimų.

Šiame Sąjungininkų žygyje Pran
cūzija įžvelgia jos nustūmimą J šalį 
iš bendros akcijos prieš komunizmą, 
prieš Sovietų Sąjungos agresiją ir
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nio štabo viršininkas marš. A. M. 
Vasilevski dėl „persikrovimo dar
bu“ iš gen. štabo viršininko pareigų 
atleistas, nurodo Dena/Reuteris. Be 
gen. štabo virš-ko, jis dar buvo 
pirmuoju ginkluotųjų karo pajėgų 
ministerio pavaduotoju, tačiau šiose 
pareigose pasilieka dar ir toliau.

Naujuoju gen. štabo viršininku 
paskirtas armijos generolas S. M, 
Stemenko, kartu paskiriant jį taip 
pat. ginkluotųjų karo pajėgų mini
sterio pavaduotoju. Stemenkos pas
kyrimas tokioms aukštoms pareigoms 
buvo visiškai nelauktas, "kadangi už 
tov. Sąjungos sienų jis buvo beveik

turėjęs žymesnių vadovaujančių pa
reigų ir karo metu. Tuo tarpu jo 
pirmtakas marš. Vasilevski, gen. šta
bo šefu paskirtas 1943 m., kritiško
siomis Stalingrado dienomis palaikė 
nuolatinius ryšius su Stalinu ir yra 
net pripažįstamas Stalingrado gyni
mo iniciatoriumi. Sėkmingai apgy
nus Stalingradą, kaip prisimename, 
prasidėjo anuomet ir sovietinis žy
gis j Vakarus, atnešęs ne tik sovie
tinių žemių išvadavimą, bet ir ištisų 
svetimųjų kraštų pavergimą Sovie
tams. Mauras savo atliko — mauras 
nebereikalingas.

MUSU KELIAS _Lietuva
Tėvynė
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Kiekvienas žmogus turi teisę gyventi savo krašte
Vykd. Tarybos pirm-kas p. V. Sidzikauskas apie žygius Lietuvos reikalu

mūsų problema, tokia skaudi mums, 
nėra dar aktuali tarptautiniu mastu 
ir dėl to ji šiuo momentu dar negali 
prisišaukti radikalaus teisingo spren
dimo.

Šitokia politinė padėtis lemia ir 
mūsų žygių pobūdį JTO sesijos metu. 
Iš vienos pusės padaryta visų esa
mose sąlygose galimų pastangų, kad 
būtų atkreiptas JTO dėmesys į Pa
baltijo politinę problemą, iš kitos 
pusės stengtasi pozityviai prisidėti 
prie JTO visuomoje svarstomų ir 
mums rūpimų problemų sprendimo.

Pirmajam reikalui Lietuva, Lat
vija, Estija bendrai įteikėme sesijos 
pirmininkui Dr. Ewattui raštą, ku
riuo nurodoma, kaip vienas JTO na
rys, Sovietų Sąjunga, vykdydamas 
sistemingą okupuotų Pabaltijo tautų 
naikinimą, yra pažeidęs pačius JTO 
pagrindus; dėl to JTO prašoma įsi
kišti ir padaryti tam nusikaltimui 
galą. Iš savo pusės mes esam pasi
rengę pateikti visą reikalingą doku- 
metaciją Sovietų Sąjungos nusikal
timui įrodyti.

Antrajam reikalui, t. y. prisijungti 
mums su pozityviais pasiūlymais, da
vė progą trys JTO darbų tvarkos 
punktai: žmogaus teisių deklaracija, 
genocido konvencija ir tremtinių bei 
pabėgėlių problema.

Žmogaus teisių deklaracijos pro
jektas mūsų buvo ręsta# nopjlnas. A™in 
a..!.,’—, mimi

Po ilgesnės pertraukos š. m. lap
kričio 12 d. Informacijos Tarnybos 
valdytojas J. Brazaitis Augsburge 
sušaukė lietuvių laikraščių redakto
rių konferenciją. Šioje konferenci
joje centrinį dienotvarkės punktą su
darė Vykdomosios Tarybos Pirminin
ko p. V. Sidzikausko pranešimas apie 
bendrus pabaltiečiu žygius, darytus 
Paryžiuje Jungtinių Tautų Organiza
cijos įstaigose. Tuo reikalu VT Pir
mininko pranešimo santrauką čia ir 
paduodame:

Vietoje akivaizdžiai paaiškėjo, 
klek padėtis politiniu atžvilgiu yra 
pasikeitusi mūsų naudai. Mūsų prie
šas vis labiau ir labiau nustoja bu
vęs vakariečių draugu ir sąjunginin
ku ir darosi jiems tuo, kuo jis mums 
jau seniai yra. Analogiją tarp mus 
ištikusio ir jiems gresiančio likimo 
ima suprasti vis stipriau vakarų po
litikai, ir Pabaltijo valstybių klausi
mas jau nebuvo taip rūpestingai nu
tylimas kaip seniau. Savo pareiški
muose baltus prisiminė Spaakas, 
Meyhew, Austin, suminėdami Pabal
tijo valstybes ar kaip Sovietų eks
pansijos aukas ar kaip sovietų vyk
domo „savanoriško“ plebiscio iliu
stracijas. Privatūs pasikalbėjimai su 
įvairiais atsakingais žmonėmis rodo 
didėjant ne tik jų susidomėjimą mū
sų kraštų dabartine padėtimi, bet 
augant ir jų tikėjimą mūsų ateitimi, 
o taip pat pasitikėjimą mficų_Arga- 
nals bei žmonėmis, kurie dabar Lie
tuvai atstovauja ir vadovauja jos 
kovai.

Antra vertus, dabartinė JTO vi
sumos sesija yra užversta kitais 
aštriais rūpesčiais, kurie gresia ne 
tik vietiniais neramumais, bet ir pa
saulinio masto konfliktais. Tarp jų

Atskiru raštu atkreipus dėmesį į tai, 
kokiu būdu Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje yra pažeidžiamos žmogaus 
teisės, pasiūlyta deklaraciją papildyti 
tokiomis asmens teisėmis:

„Kiekvienas žmogus turi teisę 
gyventi savo krašte“.

„Niekas neprivalo būti tremla-

Vokietija ar Prancūzija?
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DIPLOMATĄ Į VOKIETIJĄ.

pritraukimą Vokietijos, kuri gali tap
ti geresniu partneriu ateities kovoje. 
Iš tikrųjų Prancūzija, būdama ko
munizmo paralyžuota, yra menkas 
partneris, o greičiau skylė bendrame 
pylime.

Prancūzijos atsakinguose sluogs
niuose jaučiamas, kaip rašo Daily 
Mail, Amerikos posūkis ir Vokietija 
laikoma naudingesne kuriant Vaka
rų Uniją, kol Prancūzijoj tęsiasi po
litinis nesklandumas.

Belgijos vyriausybės galva p. 
Spaak taip pat palaiko Prancūzijos 
pusę, pasisakydamas prieš britų ir 
amerikiečių užimta pozicija Ruhro 
srities klausimu.

Washingtone jaučiama baimė dėl 
trijų Vakarų Sąjungininkų suskili
mo jir nurodoma, kad vedama britų 
ir amerikiečių politika nesanti tin
kama. Suprantama, kad Prancūzija 
ir Belgija, išgyvenusios dvi Vokieti
jos invazijas, negali būti didelėmis 
šalininkėmis Vokietijos ūkinės galy
bės atstatymui, nes su ūkio gerėjimu, 
pradedama atkurti ir karinė galia. 
Šiuo metu vyksta Londone Ruhro 
srities klausimu šešių kraštų pasi
tarimai. Reikia laukti, kad tas klau
simas bus tinkamai sutvarkytas ir 
kad Prancūzija nebus išstumta iš 
bendrosios akcijos, nukreiptos prieš 
būsimą agresorių.

Londono radijo komentatorius už
siminė, kad būtų buvę geriau, jei pir
ma būtų nustatytos garantijos, o 
paskui jau kalbama apie Vokietijos 
ūkio atstatymą, kad daugiau nebe- 
grėstų Vakarams. Reikia manyti, kad 
bus rastas tinkamas sprendimas, ku
ris nesilpnins Vakarų Unijos pastan
gų ir neatmes Prancūzijos iš jau bai
giamo komplektuoti Atlapto gynybos 
pakto, (ja) 

mas į svetimą kraštą dėl politinių 
ar kurių kitų motyvų.“ 
Konvencijos dėl genocido projek

tas taip pat mums rodėsi reikalingas 
papildytu Atkreipus dėmesį, kad už 
genocidą Nūrnbergo teismas baudė 
ne tik tiesioginius žudynių vykdyto
jus, bet ir nacinę vyriausybę, o So
vietų Sąjungos vyriausybė nekaltų 
gyventojų žudymą vykdo dar dides
niu masiniu būdu, — pasiūlyta į kon
venciją įrašyti punktą, kuriuo atsa
komybė už genocidą būtų uždėta tiek 
jo vykdytojams, tiek ir vyriausybei.

Apie tremtinių bei pabėgėlių pro
blemą IRO gen. sekretoriaus Dr. 
Tuck raportas buvo palankus. Ta
čiau mes radom reikalinga atskiru 
raštu dar papildyti realiais daviniais 
apie tremtinių medžiagines sąlygas, 
apie maistą, patalpas, ir siūlyti sku
biai spręsti pačią tremtinių problemą 
iš esmės. Mes Išdėstėm, kad grįžti 
į tėvynes, kol yra ten sovietinis re
žimas, yra neįmanoma, lygiai neįma
noma įsikurti Vokietijoje, tad pra
šoma paskubinti emigraciją. Būtent: 
nieko nelaukiant įkurdinti Baltijos 
pabėgėlius, klek galima jų neišsklai- 
dant, kraštuose, kur jau yra iš Balti
jos kraštų kilusių gyventojų sambū
rių: pageidaujama JAV, D. Britanija, 
jos dominijos ir ypatingais atvejais 
lotynų Amerikos respublikos. Pri
imančiose valstybėse organizuoti priė- 
T.2„ią ir pagalbą tiems Baltijos pa
bėgėliams, kurie negali patys apsi
rūpinti pragyvenimo ištekliais. Pa
sisakyta griežtai prieš vadinamo 
„neišskaidomo likučio“, t. y. nedar
bingų, sergančių asmenų palikimą 
Vokietijoje. Jeigu nebus surasta 
valstybinių priemonių jiems išlaikyti, 
lietuvių, latvių, estų bendruomenės 
pačios pasisiūlo juos aprūpinti ir glo
boti. Toliau dar minėtini pageidavi
mai, kiek galima, pagerinti materia
lines ir moralines tremtinių gyveni
mo sąlygas, aprūpinti jų religinius ir 
švietimo reikalus,, teikti IRO pagalbą

JT atsišaukimas i keturis didžiuosius
Dena informuoja iš Paryžiaus, 

kad Jungt. Tautų gen. sekretorius 
Trygve Lie ir šio visuotinio suvažia
vimo prezidiumo pirm-kas Dr. Her
bert Evatt praėjusį šeštadienį pa
siuntė atsišaukimą į Henri Queuille, 
J. Staliną, Clement Attlee ir Harry 
S. Trumaną, kviečiant juos visus 
tuojau pradėti derybas Berlyno klau
simu — imtis visų galimų priemonių 
jam sureguliuoti ir paremti dabar
tinio Saugumo Tarybos pirm-ko Dr. 
Juan Bramuglis tarpininkavimą.

Savo atsišaukime Lie ir Evatt 
primena š. m. lapkričio visumos su
važiavimo priimtą „taikos rezoliuci
ją“, kurioje didžiosioms galybėms 
rekomenduojama tarpusavio nesuta
rimus sprendžiant ir pasaulinę taiką 
organizuojant vadovautis tais princi
pais, kuriuos Churchillis, Roosevel- 
tas ir Stalinas nustatė Jaltos konfe
rencijoje (tos pačios Jaltos konferen
cijos klaidas skaitytojas prisimena 
iš neseniai, paskelbto amb. Bullito 
str., kurio santrauka buvo pateikta ir 
šiame laikraštyje, red.). Jame taip 
pat primenama, kad minėtoji rezo
liucija ragina paskubinti taikos su
tarčių sudarymą su Vokietija ir Ja
ponija.

Britų delegacija Jungt. Tautose, 
kaip nurodo UP, Trygve Lie ir Evatt 
atsišaukimą priėmė šaltai. Britų kal
bėtojas pareiškė, kad D. Britanijos 
laikysena nepasikeisianti. Blokadai 
spaudžiąnt esą visiškai neįmanoma 
pradėti derybas su Sovietais. — JAV 
užsienių ministerijai Lie ir Evatt at
sišaukimas, atrodo, buvo nelaukta ir 
nesitikėta staigmena. Jų kalbėtojas 
pabrėžė, kad netenka laukti valdinių 
komentarų, gi bet kuriuos paaiškini-
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visiems DP, turintiems DP statusą, 
panaikinti jiems skirtus susisiekimo 
varžymus ir tt.

Visi šie raštai buvo įteikti sesijoe 
pirmininkui Dr. Ewattui ir taip pat 
išdalyti visoms delegacijoms ir spau
dai.

Kitas svarbus momentas buvo Iš
dėstyti mūsų reikalus atskiriems 
aukštiems pareigūnams. Tarp dau
gelio kitų, visų trijų Pabaltijo kraš
tų delegacijos buvo priimtos p. Roo- 
seveltienės. Savo ruožtu buvo pa
daryta priėmimas spaudos atstovams, 
ir iš kai kurių prancūzų laikraščių 
susilaukta simpatijų Pabaltijo tau
toms ir aprašymo to, kas jų padaryta 
JTO sesijos metu savo kraštų teisę 
ginti. Minėtina taip pat, kad šiuo 
metu vėl prabilo pavergtų tautų bi
čiuliai užsieniuose. Europos laisvės 
lyga Škotijoje įteikė raštą Atlee, Be- 
vinul, Ewattui, paremdama Pabaltijo 
kraštų prašymą sustabdyti jų tėvy
nėse masinius gyventojų naikinimus 
ir grąžinti joms laisvę.

Paskutinės aktualijos
— Praėjusią savaitę Vak. Vokie

tijoje lankėsi Vakarų Unijos gen. 
štabo virš, feldmarš. Montgomery ir 
tarėsi su visais trimis kariniais va
karinių zonų gubernatoriais. Pagal 
nepatikrintas žinias, ateinančias iŠ 
Olandijos, šio pasitarimo svarbiau
sias tikslas buvęs apsvarstyti gyni
mosi planą Sovietų antpuolio atveju. 
Planas esąs grindžiamas tuo, kad 
pagrindinis gynimasis būtų koncen
truojamas ties Reinu. (UP)

— Kinijos vyriausybės kariuome
nė pasiekė didelį laimėjimą prieš ko
munistus prie Suchow. Centrinė ži
nių agentūra praneša, kad 7 kv. myL 
plote buvo apie 30.000 komunistų už
mušta, 40.000 paimta nelaisvėn, kitų 
40.000 nuginkluota ir dėl likusiųjų 
vyksta derybos.

mus suteiksiąs patsai ministęris G. 
Marshal lis.

Amerikiečių ir britų politinės as
menybės, tomis pat UP žiniomis, ofi
cialiai visiškai tyli, tačiau privačiai 
neslepia baimės, kad Evatt ir Lie su 
savo taikos ofensyva pasinešė tiesiog 
į sovietų propagandistų glėbj. Šiuo 
žygiu, tikinama, sustiprėjusi padėtis 
tų Trumano patarėjų, kurie skatinę 
j[ siųsti Maskvon tesėją Vinson; toji 
JT akcija padrąsinusi ir tuos vaka
rinių valstybių sluogsnius, kurie jau 
iki šiol pasisakę uz tiesiogines dery
bas su Stalinu. Pastebima ir tai, kad 
šis Evatto ir Lie žingsnis silpninąs 
Marshallio poziciją, kadangi jis savo 
laiku pasprlešinęs „Vinsono misijai" 
į Maskvą, o po to dar įsakmiai at
kreipė dėmesį į rusų „taikos ofen- 
syvos“ žalingumą. Tad artimiausiu 
metu turi paaiškėti, ar Marshallis, 
kuris prieš rinkimus Trumantį at
kalbėjo nuo Vinsono siuntimo Mas
kvon, dabar su tuo pačiu atkaklumu 
išstos ir pries pastarąjį Jungt. Tautų 
bandymą. '

Valdiniai sluogsniai JAV sostinėje, 
kaip tariąsi patyręs Reuteris, yra 
įsitikinę, kad Marshallis gali arti
miausiu metu parvykti į Washingto- 
ną svarbiausiais užsienio politikos 
klausimais konferuoti su prez. Tru- 
manu. Atsišaukimas, kaip pabrėžia
ma, reiškiąs tam tikrą pavojų Va
kariečių vieningumui Berlyno klau
simu. Prisiminus tai, kad Prancū
zija labiau linkusi į kompromisą, ne
gu D. Britanija ir JAV, siekiama, 
kad visi trys Vakariečiai pirma ben
drai apsvarstytų Jungtinių Tautų 
kreipimąsi, o tik po to jau atskirai 
atsakytų JT visumos suvaži^ie 
mui. (z)
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Svarbus Baud. Kryžiaus laimėjimas Dar galima registruotis

Spalių 22 dieną trijų mėnesių po
ilsiui t Šveicariją išvyko 38 lietu
viukai: 21 mergaitė ir 17 berniukų. 
Tai yra nuo 1946 metų ta kryptimi 
darytų mūsų Raudonojo Kryžiaus 
pastangų vaisius. Jei šia galimybe 
pasinaudoti pirmieji mėginimai ne
pasisekė, sutinkant {vairių kliūčių 
net iš globos organizacijų pusės, tai 
praeitą pavasari L.R.K. Vyr. Valdy
bos Pirmininko Dr. D. Jasaičio lan
kymasis Šveicarijoje (IRO konferen
cijos proga) šiam reikalui buvo iš
naudotas labai sėkmingai. Jam pa
vyko susirišti su Šveicarijos „Cari
tas“ organizacijos vadovaujančiais 
asmenimis ir laimėti pažadą padėti 
poilsiui j Šveicariją išgabenti dali
mis 200 lietuvių vaikų, to pasėkoje 
štai 38 vaikai tarp 6 ir 14 metų am
žiaus jau Šveicarijoje ir ilsisi.

Vaikai apgyvendinti atskirose 
šveicarų šeimose, kurias lietuvių vai
kams parinko šveicarų „Caritas" or
ganizacija. Vienos šeimos vaikai ap
gyvendinami arba toje pačioje šei
moje arba bent vienoje vietovėje, kad 
galėtų dažnai seserys ir jų sveika
tą periodiškai tikrinti. Pastebėjus 
kokius negalavimus, tuojau pergabe
nami j atitinkamas sanatorijas. Tė
vams pageidaujant, ligos atveju vai
kų atostogos gali būti pratęstos. Mo
kyklinio amžiaus vaikams bus sten
giamasi sudaryti mokymosi sąlygos. 
Švenčių ir kitomis progomis Švei
carų Raudonasis Kryžius ir „Cari
tas“ vaikus apdovanoja Įvairiomis 
dovanomis. Poilsiavimo metu vaikai 
raginami kuo dažniau rašyti laiškus 
savo tėvams ar globėjams. Visokių 
eventualumų atveju atostogaujantieji 
vaikai tuojau pereina Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus juridinėn glo
bom

ši pirmoji lietuvių vaikų poilsiau
tojų grupė parinkta iš prancūzų zo
nos. Spalių pradžioje jų atrinkta po 
to, kai lietuvių gydytojų numatytieji 
vaikai buo patikrinti ir Įskiepyti, at
vyko Šveicarų Raudonojo Kryžiaus 
gydytoja p. Streit, kuri galutinai nu-

statė kandidatus į poilsiautojus. Jei 
ši pirmoji grupė buvo parinkta iš 
prancūzų zonos, tai sekančioms gru
pėms vaikai poilsiautojai iš kitų Vo
kietijos okupacinių zonų. Tuo reika
lu BALFO gen. Įgaliotinė p. I. Ro- 
vaitė lankėsi amerikiečių valdžios 
Įstaigose, iš kur Jau išgavo ir pa
žadą, jog ir iš amerikiečių zonos bus 
duoti leidimai vaikams išvykti i 
Šveicariją.

Vaikus j Šveicariją palydėjo ir 
Šveicarų Raudonojo Kryžiaus atsto
vams pardavė L.R.K. Vyr. Valdybos 
narys dipl. agr. Jonas Daugėla ir 
L.R.K. Freiburgo skyriaus pirminin
kas inž. Kęstutis Jesaitis. Bazelio 
stotyje vaikus pasitiko Šveicarų Rau
donojo Kryžiaus skyriaus prezidentė 
p. M. Boiler. Čia vaikai buvo pa
valgydinti, patikrinta jų apranga ir 
dar tą pačią dieną išvažiavo toliau i 
savo naujųjų globėjų gyvenamas 
vietas. Reikšdama savo pirmuosius 
Įspūdžius, p. Boiler pastebėjo, kad 
jai iš karto mūsų vaikai sudarė gerą, 
net labai malonų į Įspūdį: jų elgesys 
ir išorė, esą, rodanti, jog tai kultū
ringų ir tvarkingų tėvų vaikai. L.R. 
Kryžiaus atstovas Jonas Daugėla L. 
R. Kryžiaus ir tėvų vardu poniai 
Boiler ir drauge Šveicarų Raudona
jam Kryžiuj perdavė nuoširdžią pa
dėką už gražų lietuvių valkų pasi
tikimą bei parodytą rūpesti. Pareiš-

kė viltį, kad ir toliau vaikai atosto
gų metų Šveicarijoje gaus rūpestin
gą globą ir tėvišką priežiūrą.

Pažymėtina, kad šis vaikų trans
portas yra pirmas j Šveicariją ne tik 
lietuvių, bet ir iš viso DP, nors po 
praėjusio karo ligi šiol Šveicarijoje 
jau atostogavo per 170.000 Įvairių 
tautybių vaikų. L.R.Kryžiui linkėti
na, kad visam numatytam 200 lie
tuvių valkų kontingentui pasisektų 
išrūpinti galimybę pailsėti Šveicari
joje. (dp)

GYDYTOJŲ TREMTINIŲ 
SĄJUNGOS VALDYBOS

Pranešimas
Emigracijos reikalams Gydytojų 

Sąjungos Valdybos skelbta gydytojų 
registracija pratęsta iki š. m. gruo
džio 1 d. Reikalingos šios žinios:

. Kur gydytojas numato emigruoti.

. Jei i USA, ar turi affidavitus, ar 
numato gauti, ar turi darbo su
tartis ir buto garantijas.

. Šeimos sudėtis, jos narių amžius 
ir profesija.

. Gydytojo specialybė ir stažas, gi
mimo data ir vieta.

Žinias siųsti: Augsburg, Lin- 
dauer Str. 32, DP Hospital, dr. Bra
zaičiui.

1.
2.

3.

(D

Žemės ūkio darbams JAV
1. LTB Apylinkių Komitetai, L.T. 

Ž.Ū.S-gos Skyriai, kurie dėl kurių 
nors priežasčių dar nėra sudarę ūki
ninkų ir kitų žemės ūkio darbuotojų 
sąrašų, norinčių, gauti sutartis emi
gracijai i USA ir jas nėra prisiimtą 
L.T.Ž.Ū.D.S-gos Centro Valdybai, pra
šome pagal žemiau duotus klausimus 
minėtus sąrašus sudaryti ir atsiųsti 
Sąjungos C. V-bai. Į sąrašus turi bū
ti įtraukti tik tikrieji ūkininkai, že
mės ūkio darbininkai ir kiti žemės 
ūkio specialistai, kurie sutinka 2 me
tus dirbti žemės ūkyje šiaurės — rytų 
Štatuose.

Į sąrašus neprivalo būti Įtraukti 
tie, kurie jau atsiuntė savo žinias 
L.T.Ž.Ū.D.S-gos C. V-bai, Amat. ir 
Darb. Prof. S-gai ir jau turi ar už
sirašą jų gauti kur kitur.

1. Pavardė, vardas, tėvo vardas, mo
terių mergautinė pavardė.
Gimimo data ir vieta (miestas ir 
kraštas).
Valdyto ūkio dydis ar ūkio dydis, 
kuriame dirbta.
ūkio kryptis (pieno, gyvulių, so
dų ir tt.).

5. Ar valdo traktorių?
6. Išeitas mokslas (prad., 

aukšt., univ.).

2.

3.

4.

vidur.,

Pabodenė] lapams krintant
TEN, KUR LIETUVIŲ BŪTA PRIEŠ 500 METŲ, O APIE JUOS RAŠYTA PRIEŠ 700 METŲ

Bolševikai persekioja 
bažnyčias Lietuvoje

Iki 1945 metų bažnyčia Lietuvoje 
buvo palikta nuošaly, nuolatinis per
sekiojimas neprasidėjo iki 1948 me
tų. Bet dabar visi, išskyrus vieną, 
vyskupai areštuoti, apie 80 dvasi
ninkų išvežta, bažnyčios apkrautos 
dideliais mokesčiais. Pvz. nedidelės 
parapijos bažnyčia turi per metus 
sumokėti iki 181.000 rublių mokesčių. 
Protestantų bažnyčios Prienuose ir 
Biržuose naudojamos kaip arklides. 
1946 metais buvo uždrausta švęsti 
Kalėdų šventes, bet gyventojai ne
paklausė. Įstaigų tarnautojams, mo
kytojams ir tarnams buvo uždrausta 
dalyvauti pamaldose. Nepaklusnie
siems buvo grasinama bausmėmis ir 
net atleidimu iš tarnybos. (News
letter).

Gražiau palei Bodeno ežerą, be 
abejo, pavasari, sodams žydint Ir 
vaiskiai mėlynam dangui žėrint. Bet 
šių metų pavasaris ir vasara nebuvo 
palankūs iškylai. Valiutos reforma 
ir neperstojantys vasaros mėnesių 
lietūs jai buvo užkėlę vartus. Nūn 
rudenio derlius ir gausa, tiesa, ne
praturtino vargšo DP piniginės, bet 
sukėlė dar didesni ilgėsi išvysti dar 
tai, ko kitur būdamas niekad nebe
matysi. Kad ir lapams krintant, visų 
iškylų sezonui užsidarant. Ir kol ne
sam Australijoj ar Kanadoj, lyg pa
čiai lemčiai lemianti taip uoliai nuo 
DP saugomai zonų sienai atsidaranti 
Ir nedidelis mūsų tautiečių būrelis, 
palikęs pilkas lagerio sienas, vos be- 
pastebėjo, kaip vieną spalių mėnesio 
pabaigos rytą atsidūrė prancūzų zo
nos žemėj, pakelėj i Lindau, j Pabo- 
denę.

Kitaip žėri Bodeno ežeras kad ir 
rudenio saulutėj. Prasimušusi pro 
ūkus, ji per daug meta ugnies 1 van
dens paviršių. Sunku beįžiūrėti už 
14 km Šveicarijos atkrantę, Saentis 
kalnus, St. Galleno miesto bokštus 
ūkuos. Net ir pačioj pakrantėj susi
gūžę Rorschach ir Romanshoriy-mie- 
steliai ūkais susisupę dangstos ir 
slapstos.

Toli, už 60 km i vakarus nuo Lin
dau, kitam ežero gale, stūkso Bod- 
mano pilis, kurios vardu jis ir buvo 
pavadintas: romėnai pradžioj ji va

dino Bregenco ežeru, o nuo X šm. jis 
jau vadinta Lacus Potamicus. Sis 
vardas buvo kilęs nuo frankų kara
liaus rūmų Bodoma vardo. Nuo XVI 
šm. Bodeno ežeras buvo pavadintas 
Svabų jūra.

Lindau — tartum Įžanga 1 visą 
Pabodenę. Miestas glūdi ežero saloj, 
su žemynu sujungtoj tiltu ir geležin
kelio pylimu. Tėr tik vienas kelias 
Įvažiuoti ir išvažiuoti. Taip l van
denį Įsibridęs, tas, miestas seniau ir 
buvo vadinamas „Švabų Venecija“.

Nuo vieno uosto molo čia dieną 
1 ežerą ir tolumas išdidžiai žiūri Hal- 
begt-darbo -liūtas, o nuo kito 33 m 
aukščio švyturys vakarais ir naktim 
mėto šviesas, modamas savin lai
vams, ne visai paklusniems ir beban- 
dantiems pasiklysti. O tie sau be
pūškuoja viršum gelmių, siekiančių 
net 252 m gylio! O žvejys sau be
traukia valksmę torelių, lydžių ir 
karpių. Ir kas nežino Lindau, kaip 
žuvų miesto!

Visa Pabodenė iš šiaurės pusės 
nusagstyta eile kurortinių miestelių. 
Prie pat Lindau su mineralinėmis ir 
ežero voniomis, su dailiu gamtovaiz
džiu — Bad Schachen. Čia pat ir 
Wasserburg su savo vynuogynais ir 
vaisių sodais. Nuo čia jau iki pat 
Friedrichshafen tęsias vien sodai. 
Keliai ir geležinkeliai čia tik bėga 
per tuos sodus. Nūn jau sodų der
lius nuimtas; jis, žinoma, pigesnis kaip

kitur, bet ir sunkokai gaunamas.
Wasserburgo pilis buvo hunų su

naikinta, tik vėliau atstatyta. Mieste
lio bažnyčioj išlaikyti duomenys, ka
da Bodeno ežeras užšaldavo. Kad ir 
nebeatsimena senesni žmonės, kada 
čia buvo iškritę gilesnio sniego, bet 
pats ežeras per paskutiniuosius 400 
metų buvo užšalęs 11 kartų (pasku
tini kartą 1880 m.), ir ežero ledu bū
davę galima nueiti iki pat Šveica
rijos.

Nonnenhorne, kaip pats vardas 
sako, buvęs vienuolynas iš IX. šm. 
Kai jj hunai sunaikinę, vienuolės 
persikėlusios i Lindau, kur jų ir da
bar yra.

Langenargene tik trumpam stab- 
telėjam, kad pamatytume maurų- 
italų stiliumi pastatytą Montforto pi
li. Dabar joj prancūzų ekonomatas. 
Kur dabar pilis, sako, buvęs romėnų 
paežerės sargybos bokštas. O seniau 
čia buvusi sala, ne pusiasalis, kaip 
dabar. Gražiam orui esant, iš čia 
esąs matyti Reino slėnys, St. Galleno 
miesto bokštai Šveicarijoj. 1332—1345 
grafas Montfort čia buvo pasistatęs 
tvirtovę, kur 1720 m. buvo nugriau
ta, o pastatyta dabartinė pilis. Kai 
1629 m. apylinkėj siautęs maras, pi
lis likusi apsaugota.

Friedrichshafen smarkiai nuo karo 
nukentėjęs, nes čia buvo gaminami 
lėktuvai ir motorai. Iš čia buvo pa
kilęs ir pirmasis cepelinas 1900 m.

7. Kurios krypties ūkyje nori dirbti?
8. Tikyba.
9. Per kurią organizaciją nori vykti: 

NCWC — katalikams; ChWC — 
kitoms tikyboms, be izraelitų; 
IRRC — liberalams, socialistams 
ir t.t.

Į pirmą ir antrą punktą reikia at
sakyti visiems šeimos nariams, į ki
tus — turintiems per 16 metų am
žiaus. .

Sąrašai sudaromi ant ploniausio 
popieriaus, labai suglaustai, 2 egz. 
Sudarnt sąrašus per LTB Apylinkių 
Komitetus, komisijose dalyvauja že
mės ūkio darbuotojų atstovas. Są
rašus patvirtina komitetas ir atsto
vas. Pašto ir raštinės išlaidoms, nuo 
Įrašytos šeimos atsiunčiama po 1 DM 
S-gos C. V-bai. Sis mokestis turi 
būti surinktas ir iš tų Apylinkių, ku
rių sąrašai jau yra S-gos, C. V-boje.

2. L.T.Ž.Ū.S gos Skyrių Valdybos 
ir LTB Apylinkių Komitetai prašomi 
kiek galint informuoti S-gos C.V-bą 
apie šeimą ir asmenis, įrašytus i są
rašus, bet dėl kitų priežasčių išvyku
sius i kitus kraštus, ir apie Stovyklų 
adresų pasikeitimus.

3. Tiems, kurių žinios jau anks
čiau atsiųstos, nereikia jokių papil
domų pažymėjimu anglų kalboje. Jų 
visų sąrašai jau USA.

4. Agronomai, atsiliepę į anksčiau 
spaudoje tilpusi skelbimą ir pareiškę 
norą gauti sutartis, kiekvienas as
meniškai gaus informacijas ir anke
tas. Visų agronomų žinios, pateikto* 
su L.T.Ž.Ū.D.S-gos Skyriais, jau yra 
USA.

L.T.Ž.Ū.D.S-gos Centro Valdyba 
(14a) Schw. Gmūnd. Bismarckkasemo

Med. Dr. Ant. Cinrinskas
Akademinis jaunimas, nežiūrint 

sunkių tremties sąlygų, kruopščiai 
ruošiasi Lietuvos atstytatymui ir ta
tai striprina mūsų visų vilt’.

Naujasis daktaras medicinos 
mokslus pradėjo studijuoti Kaune, 
kur 1943 m. rudeni padarė fizlkumą. 
Karo audros atblokštas i Vokietiją, 
1946 m. pradžioje Įstojo •{ Bonnos 
universitetą ir tęsė medicinos stu
dijas. Šių metų rugsėjo 10 d. išlaikė 
valstybinius egzaminus su pažymiu 
„gerai“ ir Įsigijo medicinos gydytojo 
vardą. Dar studijuodamas ir ruoš
damasis valstybiniams egzaminams, 
jis pradėjo rašyti disertaciją. Diser
tacini darbą „Carinom der SchMdel- 
basis unter dem Sydrom von Grade- 
nigo" parašė pas prof. Dr. E. Wette 
ir prof. Dr. P. Martini. Šių metų spa
lių 16 d. išlaikė doktorato egzaminus 
ir Įsigijo medicinos daktaro vardą.

Dr. A. Ciuvinskas gimė 1921 m. 
rugsėjo 9 d. Devintuose, Ttakų apskr. 
Su Dr. A. Ciurinsku, kartu džiaugia
mės atsiektais mokslo laimėjimais ir 
linkime Įsigytas žinias panaudoti ra
miam laisvos Lietuvos lietuvių svei
katingumui. A.

A. VILKAS (18)

SIAUBAS EINA PER EUROPAi

ATSIMINIMAI
Visur pasisakome, kas mes esame, beveik kiekvienas ka

rys mus kalbina. Rusas mėgsta tardyti, klausinėti. Jo beau
gantis protas to reikalauja. Beveik visi mums palankiai 
šypsosi.

Tik, einant parku, vienas karininkas, vedinas dviračiu, 
užsipuola:

— A, lietuviai. Jūs padėjote vokiečiams kariauti.
Taip, buvo mūsiškių, ir tai prievarta paimtų: o rusų sa

vanorių pilna vokiečių ir Vlasovo armija, — atsikertame.
Sumurma kaip meška ir traukia tolyn. Tai geras vaistas, 

jau iš anksto mūsų sugalvotas tokiems užpuolimams.
Grįžę imame svarstyti, kad mums reikia apsirūpinti dra

bužiais ir maistu, nes visokių gėrybių mėtosi kieme: tik rei
kia rinkti.

Albinui (Vyto broliui) rusai dovanoja gerus batelius. 
Sigitas ir Petras (Vyto broliai) parsineša gražių žaislų. Mes 
pasiimame po dviratį: jų mėtosi kieme. Šiaip — tik vaikus 
aiunčiame ko...; patiems nedrąsu ir nepatogu.

Vyto tėvas parūpina arklius ir vežimą. Vokietis pabė
gėlis, gyvenęs kartu, pasirodo besąs Mozūrijos pusvokietis 
ir, vos užėjus rusams, prašneka mozūriškai. O buvo tokie 
Įsitikinę vokietininkai. Jie prašosi priimti važiuoti kartu. 
Mes sutinkame: tik tegu nekalba vokiškai.

Pradedame ruošti vežimus.

Pro langą stebime: girtas rusas, geltonu, suplotu veidu, 
žemo ūgio, nešvaria miline, sutikęs vokieti, avių šėriką, 
klausia:

— Ką tu čia turi?
Šis ištraukia iŠ užančio lūpinę armonikėlę, kuria jis 

grodavo avims, kad geriau ėstų.
— Užgrok kazoką, — sako rusas, netikėtai atiduoda

mas armonikėlę atgal; ranka patraukdamas per lūpas, pa

rodo nesuprantančiam rusų kalbos vokiečiui savo norą; šis 
klusniai pildo Įsakymą, grodamas ką moka.

Rusas, pagautas šokio aistros, kiek girtos jėgos leidžia, 
kartais parpuldamas i purvą, trypinėja, sukaliojasi.

Pro šalį važiuoja karininkai vokiška karieta. Jis pasi
traukia i šalį, žemai nusilenkia; jis linksmas, patenkintas 
gyvenimu. Pręletaras ir anarchistas džiūgauja tarp išdras
kytų vežimų, ant purvino kelio. Jo taip nedžiugintų nė švie
siausia ir puikiausia salė, gardžiausi valgiai bei gėrimai.

Jis džiaugiasi pavergęs savo priešą, nugalėjęs, atkeršijęs, 
sugriovęs jo miestus, sunaikinęs turtą...

Vietoje vokiečio, kuris kėsinosi pavergti pasaulį, augo, 
klestėjo, auklėjosi naujas, dar baisesnis pavergėjas ir anar
chistas — rusas.

Ko jam nebūti linksmam, jei Stalinas leido: daryk, ką 
nori, viešpatauk.

O proletaras siekia ne materialinio gerbūvio: jis nori 
viešpatauti, žudyti, paminti po padu kitus.

— Na, atėjo laikas: vokietis groja, rusas šoka, — stebi
mės ir juokiamės.

„Kas, kad rusas ir nugalėjo, bet netrukus vis tiek kultū
riniame gyvenime vokietis gros, o jis šokinės,“ pamanau.

Artėja vakaras. Kur buvęs, kur nebuvęs, rusas šokėjas 
jau ir pas mus: Jis toks lipšnus, nors prie žaizdos dėk, nors 
ausin kišk... Pasiveda Vyto motiną į šalį ir šnibžda jai 
kažką į ausĮ.

— Eik Jau, eik, juk aš sena, jau 60 metų, o čia, štai, 
mano vyras.

— Nesvarbu, nieko, — jis pamoja Algiui, nusiveda l kitą 
kambarį ir pašnibždomis klausia, kur yra moterų. Girtas 
negalįs rasti.

— Visus vokiečius ir vokietaites, štai, šita kryptimi nu
sivarė, — parodo Algis.

Pagaliau mes juo atsikratome.

Prieš gulant atbėga 3 latvaltės ir (rusiškai) prašo mus 
priimti nakvynėn.

— Mes irgi tokie pat, kaip rusai, — Juokaujame.
— Vis tiek, — sako jos, — kur palovy..., bet priim

kite... Geriau tegu tuojau nušauja, negu tokĮ paniekinimą 
kentėti.

Jos esančios Latvijos rusės. Nenusirengusios suvirsta | 
lovą ir pramiega.

Mes pasiklojame šieno ant grindų ir ramiai praleidžia
me nakt(.
1945. UI. 10. Sešt.

Už sienos lenkai. Jų tarpe — viena iš Gardino pusią* 
lietuvė. Ji mums papasakoja, ką jie kalba:

— Visiems, kas buvo arti Vokietijos sienos ir, žinoma, 
kilus karui, negalėjo suspėti pabėgti, rusai nieko nedaro. 
Mes galime būti ramūs: ir lenkams, ir lietuviams nieko neda
ro. Bet jei ką randa nuo Maskvos, iš Ukrainos — tuos šaudo, 
nes jie galėjo spėti pabėgti... Rusai norėjo, kad lietuviai 
eitų su jais; bet lietuviai atsisakė ir eina kariauti prieš vo
kiečius išvien su lenkais ...

Tuose ganduose matyti lenkų neapykanta ukrainiečiam* 
ir jų svajonės apie naują uniją su Lietuva.

— Nieko nebus, — taria Vytas, kai liekame vieni, — 
lietuviai ne tokie, kad taip greit pamirštų Suvalkų sutartie* 
sulaužymą.

Einame apžiūrėti dvaro rūmų. Didžiulis keturių aukštų 
pastatas: viduje viskas sujaukta, sudaužyta, ypač pirmame 
aukšte: pusės metro sluogsnis sumintų drabužių, baltinių, 
audeklų.

Knygos išmėtytos, pianinai sudaužyti, užuolaidos nutrau
kytos, paveikslai supiaustyti.

Įeiname 1 vieną kambarį (bene III aukšte). Elektra dega, 
langai užlaidyti. Ant grindų vyro ir moters lavonai. V'enas 
kritęs kniūpsčias, kitas — aukštielninkas. Tačiau žudikai, 
juos apiplėšdami, apvertė po vieną kartą: ir vėl jie guli — 
vienas kniūbsčias, kitas aukštielninkas: tai matyti iš kraujo 
latakų.

Markėmis ir dokumentais apibarstyti, išverstomis, ap
draskytais rūbais, guli jie tylūs, baisaus likimo surišti; guli 
dieną elektros šviesoje; vaizdas, kaip dailininko pieštas: ra 
aiškiai pabrėžtais šešėliais.

Scena tragiška.
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Pavojingoji karuselė Prancūzijoje -
Niekur kitur nerasime tokios ju

drios partinės politikos, kaip Pran
cūzijoje. Tautos susirinkimas, nely
ginti įsibėgėjusi karuselė, vi* dažniau 
išsviedžia vyriausybes. Jos nebesu
geba išspręsti gyvybinės svarbos 
klausimų, nes partinės intrygos, ta
rytum voras, supančioja vyriausybes. 
Tariamoji trečioji galia, t. y. vyriau
sybės be komunistų ir R.P.F. — de 
Gaulle šalininkų, pačiame Prancūzi
jos parlamente sulaukia vis mažes
nio pasitikėjimo. Paul Ramadier, 
1947. I. 21 surinko 549 balsus, Rob. 
Schuman, 1947. XI. 22 — 412, Andre 
Marie 352, o pastaruoju metu, prieš 
sudarant vyriausybę, tas pats Schu
man — vos 322. Tautinis susirinki
mas artėja prie absoliutinio nulio. 
Pasitikėjimui pareikšti reikalinga 
absoliutinė balsų dauguma, t. y. 311 
iš 620. Tas absoliutinis nulis, dau
gumos nesudarymas, reiškia už
gniaužimą trečiosios, jau nusilpnė- 
jusios galios, kurios vieton turėtų 
stoti Charles de Gaulle ar Maurice 
Thorez.

Gydytojai slankioja, o ligonis 
silpsta. — Tuo sakiniu gal tiksliausia 
apbūdinama padėtis Prancūzijoje, ku
ri užsimojo sukurti vakarinės Euro
pos sąjungą. Vidinės negerovės pa
laidoja daugelį prancūziškų polėkių. 
Prancūzija nori kitiems vadovauti, o 
jai dabar taip artimi žodžiai: gydy
tojau, išsigydyk pats save.

A. Marie vyriausybė „netvėrė net 
kelių mėnesių“, rašiau „M. K.“ 1948. 
VII. 28. Pavaldžiusi tik mėnesį ji 
virto dėl senų ligų: biudžeto defici
to, pragyvenimo pabrangimo 9,3 % 
(o mėsos net 28%), komunistų vado
vaujamos profesinės sąjungos — 
C.G.T., iš dalies pritariant katalikiš
kai darbininkų prof, sąjungai — 
C.F.T.C., reikalavimo pakelti darbi
ninkų atlyginimą, o svarbiausia Tau-, 
tiniam susirinkimui nepritarus fi
nansų ministerio Paul Reynaud 
veiksmingoms priemonėms.

Paul Reynaud buvo iškeltas į 
aukštybes. Jis pagarsintas geriausiu 
finansininku Prancūzijoje. Ir kaip 
tik jis, o ne kas kitas, išsviedė Marie 
vyriausybę iš karuselės. Kai jis dė
stė finansinį planą, kurį priėmė įgra- 
sintas parlamentas, darbininkija ir 
net ūkininkija reiškė nepasitenkini
mą. Vyriausybė taria: gelbėti franką 
nuo infliacijos, atpiginti pragyveni
mą, reformuoti finansus ir admini
straciją, kuri nuo Napoleono I pa
darė menką pažangą, apkarpyti ka
riuomenės kreditus, komunistai tuo 
pat metu reikalauja pakelti darbi
ninkų atlyginimą 20%, socialistai — 
15 %, gi Reynaud prasitaria — gal 
10%. Paul Reynaud planą priėmus, 
tariantis dėl jo vykdymo, vyriausybė 
griūva. Metodai nulemia esmę. Par
tiniai samprotavimai ir taktikiniai 
sprendimai pajungia valstybinę po
litiką.

A. Marlę vyriausybę nubloškus 
prasideda sutemos Prancūzijoje. R. 

Schuman, taurus vyras ir geras pa
triotas, daugiau nei savaitę sudari
nėja vyriausybę. Partinis žaidimas 
pasiekia beprasmiškumo tašką. So
cialistai lieka užsispyrę dėl darbinin
kų atlyginimo, užmiršę jų atstovų 
Leon Blum ir Paul Ramadier pas
tangas pragyvenimui atpiginti. Ati
džiau pasiskaitę socialistų laikraštį 
„Populaire“, užtiksime nuomonių 
skirtumą ne vien darbininkų atly
ginimo, bet ir Indokinijos klausimu. 
Jie linkę į kažkurias reformas tame 
pusiau prarastame krašte. Neaišku, 
ar jie linksta paremti komunistą Viet 
Minh' ar valdžioje sėdintį Bao Dai, 
nacionalistą.

Socialistų manevras 1948. IX. 4 
privertė K. Schuman atsisakyti val
džios sudarymo. Socialistas prezi
dentas Virte. Aurio! atsisakymo ne
priėmė. Socialistai pažabojami ir įei
na jo vyriausybėm 1948. IX. 7 Schu
man grūmoja Tautos susirinkimui — 
arba priimti jo deklaraciją arba rie
dėti bedugnėn. Parlamentas apsi
sprendė už antrąjį. 1948. IX. 8 rytą 
Schumano vyriausybė virsta, tetvė- 
rusi vos tris dienas. Absoliutinis nu
lis pasiektas, nes tai vyriausybei te
trūko 6 balsų ligi pasitikėjimo. Ka- 
rusėlė sukasi toliau. Prezidentas 
bando paskutinį ėjimą ir tariasi su 
parlamento pirmininku Ed. Herriot. 
Jis atsisako sveikatos sumetimais.

KAZYS VERŽIKAS / ,Kas pražuvo kaip pekloj'
Chicago (Illinois-USA) — Ma

no jaunų dienų draugas (buvęs P. 
Prancūzijoje, didelės Bendrovės di
rektorius Nep. Lietuvoje) rašo iš Pi
rėnų pakalnės. „Išvažiavę Amerikon 
tremtiniai pražuvo kaip pekloje. 
Niekas laiškų nerašo, J laiškus neat
sako“. Deja, tai nėra jo vieno to
kia nuomonė. Taip daug kas iš Eu
ropos rašo, sako ir mano.

Žinoma, normaliu laiku šita tema 
nebūtų verta spaudos skilčių. Nera
šo. tai nerašo. Bet dabar mes čia 
atvykę tremtiniai esame gyvi ryši
ninkai ir tarpininkai tarp pagalbos 
šaukiančiųjų brolių tremtinių ir ga- 
linčiųjų suteikti jiems tokią pagal
bą. Tiesa, mes pavieniai imant ne
same nei įpareigoti nei įgalioti. Tam 
yra kitos formalios organizacijos. Bet 
tokiu kritišku momentu kaip dabar, 
kiekvienas turėtume jausti tokio ry
šininko pareigą. Ir tuo būdu laiškų 
nerašymas, ryšių nepalaikymas ar 
nutraukimas būtų nusižengimas tai 
pareigai. Ir tai lietuvių tautai le
miamu momentu. Tai visai aišku. 
Bet gi.... Ir šita „bet gi“ rašau ne 
asmeniškai pasiteisinti ir ne kitiems 
„tinginiams“ pateisinti. Tik norėda
mas painformuoti, o svarbiausia —

Rašo Ged. Galvanauskas
Tuomet lieka šalutinės figūros pvz. 
Henri Queulle ar kiti.

Kontinentalinės demokratijos kri
zė. — Jau ketvirtis šimtmečio, kaip 
Prancūzija gyvena nuolatinę vykdo
mosios galios krizę. Valstybingumo 
keliu žengiant, to klausimo visai ne
turėtų būti. Deja, to valstybingumo 
krizė tame krašte visuotinai siaučia. 
Parlamentas gauna mandatą iš tau
tos. Tą puikiai žinome. Bet ar par
lamento sudėtinėms dalims valia 
valstybingumo sąskaiton nuolat vesti 
vadinamą partinį taktinį žaidimą? 
1946 m. konstitucijoje pakartotinai 
iškeltas „respublikinis legalumas". 
Deja, jis tarnauja ne Prancūzijai, bet 
partijoms. Juk ten kalbėti apie vy
riausybės diktatūra yra didžiausias 
nesusipratimas. Toji nelaiminga vy
riausybė prižiūrima parlamento ko
misijose, pažabota partijų, nuolat in- 
terpeliuojama ir net ujama, Tautos 
susiriAkimo kontroliuojama ir spau
dos kritikuojama. O visų blogiausia, 
kad ji yra statoma ir verčiama ne 
tiek esmės, kiek metodiško žaidimo 
taisyklių dabojant. Galutinėje išda
voje ji tampa raiša, kažkuria keiste
nybe, tarčiau — ciklopu, kuris viena 
akimi negali suvokti teisingos per
spektyvos. Ant valstybingumo kapo 
želia partijų sportiškumas. Parla
mentas triumfuoja sava „galybe“, ta
rytum Don Kichotas prie dvesiančio 

padėti išsklaidyti kai kuriuos kartu 
melus, kuriems dabar labai ne laikas.

Čia, atrodo, yra dvi priežastys. 
Kas iš trenftinių kiek laiškų gauna, 
sunku tiksliai pasakyti. Gal kas ma
žai ir visai negauna. Bet yra žmonių 
kurių adresai vienu ar kitu būdu 
daugiau žinomi — gauna nemažai: 
po du tris per savaitę. Apie tuos, 
kurie gauna dešimtimis (tokių yra), 
jau nekalbu. Svarbiausia gi,.kad be- 
veik kiekvienas laiškas yra visai 
konkretus: siuntinių, affidavitų ar 
garantijų prašo. Net ij tuo atveju, 
kai tie žodžiai formaliai nepami
nimi. Kiek lengva tokius prašy
mus išpildyti, kai jų daug yra — ne
sunku suprasti. Bet be išpildymo tų 
prašymų atsakymas nevertingas — 
sukels ar kartumą ar geriausiu atve
ju nusišypsojimą. — „Kad norėtų, tai 
ir padarytų. Nenori.“ Jeigu dauge
liui tokius prašymus išpildysi, tai vis 
dar daugeliui būsi „žuvęs kaip pe
kloje." Nieko nepadarysi. Visvien 
stengtis reikia.

Bet yra kita „medalio" pusė. Pats 
nusiimti garantijas (pirmiau affida- 
vitus) ar išmaldauja iš kito ir siunti
nį ir štai tas žmogus „žūna kaip 
pekloje“. Nė žodelio nei tau, nei affi-* 

Rosinanto. Parlamentas, tuo pat me
tu galingas ir silpnutėlis, nes jis per 
arti prišliaužęs prie bedugnės. Kai 
trijų dienų Schumano vyriausybė 
buvo nuversta, tą pačią dieną did
miesčiuose pradeda siausti pusbadis, 
ūkininkai slepia maisto gaminius, 
komunistai streikais bando savo tvir
tybę. „Tegyvuoja respublika!“ O 
kirminai bando pakirsti paskutinę 
sveiką šaknį.

Visagalės partijos. — Kai taria
me: Tautos susirinkimas, turima gal
voje partijų žaismas. Stabtelkime 
ties juo.

Komunistai persitvarkė. Jie gavo 
trečdalį balsų parlamento rinkimuo
se. Propaganda ir drausmė rikiuoja 1 
mil. karių. Ketvirtis milijono viskam 
pasiruošusimų, net kovai ginklu. 
Propagandai gauna paramos iš sve
tur. Disciplina siekia palaužti svy
ruojančius ir išjungti individualistus. 
Jaunime esama trockininkų, bet jie 
negailestingai valomi iš partijos. 
Profesinės sąjungos jų pajungtos. 
Jose auga nepasitenkinimas darbi
ninkijos būkle.

Socialistai suskilę. Kairysis spar
nas linkęs į komunistus. Savivaldy
bėse nemaža socialistų perėję R.P.F. 
Planingo ir laisvo ūkio klausimas 
juos skaldo. Leon Blum yra tarpi
ninkas, bet neretai be sėkmės. Kai
riesiems neparanku bendrauti su ka- 

davitų ar garantijų davėjui. Tik iš 
kitų atsitiktinai sužinai, po kokios 
pusės metų jie jau Kanadoje, Au
stralijoje ar kur kitur. O kurgi pa
sidėjo tie affidavits! ar nusiųstos ga
rantijos? Jos nebereikalingos, be
vertės? Taip. Bet jų davėjui rūpi. 
Jis pats gailisi siuntęs ir kitam ati
tinkamai papasakoja. Kad gavęs af
fidavits ar garantijas išvyko į kitą 
kraštą, o ne į Ameriką, jo niekas 
kaltinti negali. Padėtį žinome ir su
prantame. Bet laiško nerašymas, ne- 
padėkojimas ir nepranešimas apie 
savo likimą sudaro sąlygas, kuriomis 
džiaugtis niekas negalų Apie tai ra
šau todėl, kad tai pasidaro jau kuone 
masinis reiškinys ir nebe vienas ma
ne prašė parašyti. Plačiau apie tai 
nereikia kalbėti, nes visiems aišku, 
kas iš to pasidaro ir kas nukenčia.

Dar yra vienas mažas dalykėlis. 
Gavę iš nepažįstamų geradarių affi
davits ir prirašė jiems visokių 
„meiliausių“ laiškų apie amžiną dė
kingumą čia gali būti daug pagrįstų 
ar nepagrįstų pasiteisinimų, rezulta
tas tas pats — kartumėlis ir tai ne
mažas. Taigi tema apie „pražuvimą 
kaip pekloje“ labai opi ir aktuali. Ir 
sunkina daugelį reikalų. 

pitalistais. Jei pasitaiko prdįįa, jėft’ 
linksta pereiti į opoziciją.

M.R.P., katalikai socialai, prieš 
kelis mėnesius buvo ypač palinkę | 
degolininkus. Pastaruoju metu per
bėgimai sustabdyti. Ar ilgam? Kai 
kurie galvoja tartis su de Gaulle. 
Kairysis sparnas purtosi. Vieni siūlo 
radikaliai spręsti tikėjimą liečiančius 
klausimus, kiti vadovaujasi pakan
tumu.

Radikalsocialistai įsitikinę, kad 
ateinančiuose rinkimuose laimės ir 
atgaus prarasta svorį. Nors ir jų 
tarpe yra nemažas skaičius nepaten
kintų, kad moterims suteiktos teisės 
balsuoti, nes jos vis labiau nusigrįžta 
nuo šios partijos.'

UDSR, intelektualų partija, ban
do šlietis prie de Gaulle.

R.P.F., de Gaulle sąjūdis, pasta
raisiais mėnesiais pergyveno nesuta
rimą tarp kairiojo ir dešiniojo spar
no, kuris pernelyg optimistiškai nu
siteikęs. Taktikos klausimu taip pat 
nesutariama. Radikalesnieji siūlo de 
Gaulle aiškiai kovoti prieš Tauto* 
susirinkimą. Finansinis nepajėgu
mas trukdo partijos sėkmei. De 
Gaulle svyruoja ir, tik pastarųjų įvy
kių paskatintas, ryžtasi propagandi- 
nėn 1.500 km kelionėn. Nūdienėje 
suirutėje daugelis kaskart dažniau 
prisimena ilgąjį generolą. Jis puikus 
karys, bet ar tai patikima, kad bus 
geras politikas?

Tragizmo užuomazga. — Sunkiai 
gimė IV respublika. Nelengva jai ir 
tūnoti. Rinkėjai, atiduodami balsus, 
kontroliuoja partijas. Partijos ma
nevrais pataikauja rinkėjams. Jos 
ne kuria, bet pataikauja parlamente, 
politinio gyvenimo užkulisiuose. Tuo 
pataikavimu jos tarnauja komunis
tams, bet ne Prancūzijai, kuri poka
riniais metais vargsta be tvirtos val
džios. Kol negrėsė išorinis pavojus, 
prancūzai galėjo pasivelyti šią pra
bangą. Finansuotojas — JAV turės 
tarti žodį: pašalinkite netvarką. Tos 
netvarkos pašalinimas prasidės pagal 
de Gaulle receptus: pakeisti konsti
tuciją, sutvirtinti vykdomąją galią,, 
sudaryti darbingą vyriausybę. Tre
čiajai pajėgai — buržuaziniam vidu
riui pailsus, prasidės kova su komu
nistais.

Generolas pradės kurti, komunis
tai — griauti ir neramumus kelti.. 
Generolas, turėdamas parlamente 
daugumą, išleis ypatingus įstatymus. 
Komunistai žygiuos į barikadas, ma
žiausia — streikais paralyžuos ūkinį 
gyvenimą. Generolas baus, komunis
tai atsakys bombomis. Generolą* 
įsakys šauti visai nepareinant jo blo
go noro. Ir tie laiptai ves i naują 
diktatūros rūmą. Tat neturėtų įvykti 
Prancūzijoje, tačiau ta linkme įvy
kiai rieda. Glūdi kaltė prancūzų švie
suomenės, nesuvokiančios naujo 
tarpsnio uždavinių, ir prancūzų tau
tos, kuri lengvai duodasi vedama vis 
nauju, dar nepramintu takeliu, ap
leidus didįjį patirties vieškelį.

Albinus Marius Katiliškis (1)

Grįžimas 
į praeities kiemq

Prieš saulę grūdosi smulkučių vabalų debesys. Jų tiršti 
spiečiai niūniavo virš galvos ir aukščiau ties medžiais, kur 
šaudė cypaudamos kregždės. O kiton pusėn pasiklojusios 
dirvos, nyko suremtos miško. Jis rodos priartėjo taip, kad 
išsiskyrė šviesesniais brūkšneliais atskiri kamienai. Tamsia
me miško rėžyje degė prisigūžusių prie žemės trobų langai.

Laukai buvo pilni saldaus svėrių žydėjimo.
Kaitra atleido slopias dumples: — šen ir ten pasikėlė 

traškus balsas — jų daugėjo ir ėjo vis garsyn. Pakalnėje 
skaudžiai tiksėjo plienas, sklisdamas iš pievų, vos kliudyda
mas aštriai blizgančias ir smailas laiškų viršūnes. Zyzė mu
sės, ir kamanės storai dūzgė, suglaustais sparnais rėplioda- 
mos į samaninius guolius.

Beržinis tyčia paspaudė žingsnį, praeidamas liepomis nu
sodintą keliuką, vedantį į Vaišvilos kiemą. Prie kryžiaus, 
šalia.vartų, stovėjo vyras ir moteris. Jiedu kalbėjosi galvas 
Užvertę į vainikais apjuostą kryžmavonę.

— Ar tik ne Šunkiškių Dilienė, — suniurzgė Beržinis. — 
Rodos, kad jos ten arkliai dobilienoje?...

Kai jis paėjęs atsigręžė, moteris žiūrėjo j kelią, ranką 
pridėjusi prie kaktos.

— Kasgi kitas, jei ne Dilienė... — tvirtino jis.
Jis kiūtino pasikūprinęs, pabūgęs, kad gali būti pažintas 

ir pašauktas, ir skubino atsitolinti. Jo nugara kaito ir drėko 
kakta po kepurės. Dėbčiodamas skerson J šonus, matė sėdy
boje vykstančią ruošą. Iš kaminų vertėsi dūmai,' dulkių 
stulpai kilo tarp medžių — tąi mergos šlavė kiemą pasišū- 
kaudamos viena kitai. Jis nirto ir keiksnojo, kad susitarė ir 
prižadėjo laukti čia, maždaug ties sodno kerte. Paskui iš 
klėties išėjo vaikinas ir apsižvalgęs patraukė tiesiai per dar
ią, peršokdamas po dvi vagas iš karto.

— Jau seniai lauki, dėde?
— Ką darysi nelaukęs.
— Kad matai, negalėjau... Buvo, vyrel, prikinkę bačkų 

plauti. Varinėja kaip kuiną iš vietos į vietą. Žinai, kokia 
diena.

— Nu, suprantama. Tokią dralą, girdėjau, Vaišvila ke
lia...

Vaikinas baigė kramtyti duonos riekę, nusišluostė bumą 
ir patampė smunkančias kelnes. Jo metai neviršijo dvide
šimties. Minkštos lūpos ir gyvai lakstančios akutės, jo ap
valiam veidui teikė vaiko išraišką, kurs yra išaugęs į pečius 
ir į ūgį per vieną trumpą vasarą, taip, kad jo rūbai staiga 
tapo ankšti ir trumpi. Lyg reikšdamas nusistebėjimą, prisi
merkė ir pasisuko j Beržinį:

— Visas valsčius žino, o negirdėtumei patsai, gyvenda
mas kone ant ežios.

— O man kas? Ar aš jo salyklą maliau?... — gūžtelėjo 
senis petim. O vaikinas traukė:

— Nežinau, jau kas dėsis ryt. Svečių bus kaip amaro — 
eik tu su jų arkliais terliotis. Tyčia pasisiūliau žuvauti. Juk 
visvien neduos ramiai nusnūsti.

— Suprantama.
— Senasis išsiėmė pypkę iš dantų ir, palaikęs rankoje, 

tartum vėsindamas ją, įgrūdo kišenėn. Jis vilkėjo rusvai 
dryžuotą čerkaso švarką, apsitrynusi, dukslų ir nutysusiais 
skvernais. Drobines kelnes buvo priavęs naginėmis, kelis 
kartus apsukdamas apivarais. Širmi ir stangūs ūsai dengė 
bumą abipus smakro, o po kepure tirštomis pradalgėmis 
griuvo juodi antakiai. Jis mynė tankiai ir lengvai, pasikrai
pydamas į šonus, įtraukęs kaklą ir galvą panarinęs, lyg 
medinčius, tiriantis arimus ir krūmus.

Šviežiai žvyruotas kelias kniubo pakalnėn į upę ir, per
sigavęs brastą, baltu vingiu nyko rugiuose. Jie pasuko taku, 
iš vienos pusės turėdami rausvo molio dirvas, nuožulniai 
pasiklojusias į tolį, o žemiau, po kaire, paupio lanka mirgu
liavo pačiame žydėjime. Čia susiaurėdama, sugniaužta sta
taus kranto, čia išsiliejusi į plotį, tyvuliavo ji, kaip želmenų 
ir žiedų sriautas, kurio verpetuose drumstėsi rasos atgaivin
tas kvapas.

Rugiai siekė jų galvas, siūbtelėję sunkia vilnimi ant- 
tako, o vasarojus ir dobilai plakėsi tarp kojų, vietomis susi
siekdami su kmynais ir arnikais, augančiais antroje pusėje,. 
»nt paties skardžiaus. Jaunasis ėjo pirma, persimetęs tarbą 
per petį, gaudydamas javų tankumyne skaisčias rugiagėlių 
žvaigždutes ir, ką sakydamas, sukosi atgal.

— Ar dar toli? —< klausė jis.
— Jeigu jau pasibaudėme, tai ir vietą turime rasti. Man 

kas? O tave siuntė, kad svečiams žuvies parneštum. Tu čia 
markstysies akmenynėse visą naktelę ir iš katino neišsipirkst 
Pora kuojų, nu, gal dar ožką priedų. O tetulė Vaišvilienė ir 
sakys: „Kad, Praniukai, ir tavo žuvis — nei kepti, nei pasi
dėjus žiūrėti. Jau, kad lynelę būtum kokią...“

— Bepigu sakyti — lynelė... — atsiduso Pranas.
— Rugiai žydi. Jos dabar vaikšto. O gal mūsų tokia 

bus laimė? E, praėjo gadynė, kai lupdavome vėgėlės iš po 
akmenų, šapalus traukdavome rankomis, ir su žeberklais ir 
kilpomis lydekas, kaip skersplautes. O vėžių!... Ar esi da
bar bent matęs? Ne... Sako, būk tai nuo zuperio, kai pa
vasarį lietūs nuplauna dirvas...

— Vėžių maras išdvasino vandenis. Apie tai esu skai
tęs, — pasigyrė Pranas. O Beržinis lyg nenugirdo. Suraukęs 
antakius žvelgė į šoną. Išretėję sodnai, seni medžiai ir kele
tas šiaudieniais stogais trobų, traukėsi atokiau išilgai upės. 
Atskirai stovėjo nulaužtu sparnu vėjinis malūnas. Aukštu
ma staigiu piūviu uždarė akiratį. Už jos turėjo būti gili 
loma, kurios antrame krašte gumšojo miškas. Jis buvo tam
siai žalias, pereinąs į mėlynumą.

— Ne maras, o metai išdžiovino vandenis ir išdvasino 
gyvūnus. Kas beliko iš mūsų sodžiaus, iš Kalneliškių?!. Pus
penktų metų praleidau svetur, ir kai devynioliktais parsi- 
dangenau iš nelaisvės, užsiželdinęs barzdą ir suvargęs, tariau,, 
kad manęs niekas nepažins. O aš nepažinau savo gimtosios 
vietos. Jie išsidalijo prieš pat karą į viensėdžius. .Lyg vėlu
mos išsėdėjau ant išvartytų pamato akmenų ir ašaros pačio* 
sunkėsi į barzdą. Kiemai nužėlę dilgynėmis ir kiečiais, O 
kitur net išarti. Kur paliko mano jaunystė ir linksmybių 
dienos... Acha... O ar tu prišauksi ką nors iš ten? Pamė-. 
gink, jei gali, — jis pakėlė ranką ir nubrėžė pusratį. Ir ji. 
sunkiai nukrito žemyn.
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Kad jis Amerikos dar neiš vysiu
Ak, tai ne prakeikimas, bet nuo

lankus pageidavimas, manau, išreiš
kiamas visų gimtąjį raštą mylinčių 
vardu. Vadovaujančiųjų sluogsnių 
pasitarime Fellbache paaiškėjo, kad 
„Patria“ leidyklos savininkas J. 
Lenktaitis jau du kartus bandė ke
liauti i anapus Atlanto ir jam tai 
nepavyko. Vox populi skelbia, kad 
jis jau pasinešęs ir trečiąjį kartą su 
visomis emigracijos l užjūrius kliū
timi? pasigalinėti. Gal tai suvis ne
krikščioniška, bet jei J. Lenktaitis 
kada nors ir įsibrautų l laivą, te tas 
laivas būna paskutiniuosius DP iš- 
vežantysis. Dievaži, niekas nedrįsta 
teigti, kad „Patria“ leidėjas, pasie
kęs laisvąją amerikiečių žemę, sėdės 
rankas sudėjęs. Juk jis, žiniomis iš 
už geležinės uždangos, senas „kola
borantas“, nes, pamanykite, čia pat 
po kapituliacijos „suėjo į sąlyti“ su 
Vakarų kultūra ir iki šiol yra pri
siekęs ginklų prieš visokeriopą reak
ciją (vadinasi, ir prieš komunizmą) 
gamintojas. Netrukus paleis jau 50- 
tąją raketą, kurių kiekviena skrodžia 
DP nakties tamsybes.

J. Lenktaičiui išvykstant, žinoma, 
sustos ir jo knygų leidykla „Patria“, 
ir, va, kodėl gailis ji išleisti. Norisi 
šaukti: Pasilikite, kol galima, euro
pietis!

Juokas juoku, bet, kai susilikvi- 
duos viena po kitos leidyklos, trem
tinių smegenys teks džiauti tuš- 
tumon, kurion jokie tautinės kultū
ros vėjai neįpūs pelėsių vėdinti.

Neseniai pasklido dr. J. Balio 
„Lietuvių tautosakos skaitymai“. Per 
511 puslapių eini kaip pas motinėlę 
rūtų mėtų ir diemedžio darželio ta
keliu. Skaitymai pareikalavo beveik 
7 tonas popieriaus. Popieriaus kiekis 
terodo leidyklos užsispyrimą ir sun
kiausiomis sąlygomis eiti tautiečiams 
j pagalbą. Nauda pasiekiama iš 
„Skaitymų“ teišmatuojama suaugu
sių užsigrūdinimu, o jaunosios kar
tos pažanga ir prisirišimu prie tėvų 
išminties ir tradicijų, atseit, išma
tuojama tik bendrąja lietuvybės iš
laikymo ir gaivinimo nauda.

Tautosakos lobis yra likęs tėvy
nėje: ten buvo surinkta apie 200.000 
dainų, 25.000 liaudies melodijų, 34.000 
pasakų ir sakmių, 85.000 patarlių ir 
priežodžių, 50.000 mįslių, 105.000 ti
kėjimų, — pusė milijono įvairių tau
tosakos užrašymų. Tai lobis, kurio 
gali užvydėti ir didelės tautos. Iš 
tikro tebūna pagirtas dr. J. Balio 
sugebėjimas per karų audras išnešti 
bent dali ano lobio. „Skaitymai“ ver
tintini ir grynai moksline prasme 
(pirmas mūsų šios srities literatūroje 
toks išsamus ir pagal visus mokslo 
reikalavimus populiariai parašytas 
veikalas; juo Vakarų etnografai nau
dosios kaip raktu į mūsų tautos paži
nimą) ir pritaikomąja, nes mūsų kar

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

tos abiejų lyčių lietuviai, ypač praėję 
karus ir okupacijas ir tremties var
ginami, daug ką iš tautos išminties 
pakeliui išbarstė, o kai pats neturi, 
ne ką gero gali perduoti savo pali
kuonims.

Pažadėtų „Vadovų“ (lietuvių kal
bos ir LTB žadėtojo, apimančio vi
sas mūsų gyvenimo sritis 1918—1948 
m.) nesulaukdami, ačiū „Patriai“, ga
vom „Palydovą“ („Lietuvių Tautosa
kos Skaitymus“), kuris, sukaupęs sa
vyje daugelio amžių išminti, politini 
emigrantą guos ir parves tėvų že
mėn, nors tuo tarpu „Dievo diržas“ 
(kelias) ir driekiasi per svetimas 
šalis.

„Lietuvių tautosakos skaitymų“ 
paraštėje norisi vis dėlto išreikšti 
viena (ir vienintelė) pretensija j au
torių dr. J. Balj. „Skaitymų“ 2 dalies 
268 psl. jis visai nelauktai teigia:

„Nevykusiais tautosakos siužetų 
iliustratoriais reikia laikyti vadina
mus „modernistus“, — jų paveikslai 
pasižymi primityviu grubumu ir nea
titinka lietuvių tautosakos dvasios 
(pvz., V. Petravičiaus iliustruotos pa
sakos „Gulbė karaliaus pati“ ir „Mar
ti iš jaujos“)“.

Ar tai nebus po ilgai trukusio

(1) Vyt. Kastytis

Nauji Kauno ieairų įkvėpėjai...
Riebieji metai...

214 nr. drg. Rojaus Mizaros „Lais
vė“ patiekia ilgoką, iš zimaninės Vil
niaus „Tiesos“ persispaustą A. Gri
ciaus straipsni apie Kauno teatrus — 
„Kauno teatrų darbai, nuveikti praė
jusiame sezone. Straipsnis, kaip ro
do jo antraštė, yra apžvalginio po
būdžio ir todėl mus įgalina susipa
žinti su Kauno teatrų nuveiktais 
darbais.

Surimtėjusio Griciaus pavardė, 
tiesa, dar vis primena feljetonistą 
Pivošą. Nors pats straipsnis para
šytas ne feljetono stiliumi, bet jame 
vietomis vis dėlto apstu feljetoninlų 
pradų. Straipsnio autorius savo ra
šinio pradžioje konstatuoja džiaugs
mingą faktą, kad po kelių llesiųjų 
metų Kauno teatrams vėl atėjo rie
bieji. Skaitytojas, prisiminęs sunkų 
karo ir pokarini laikotarpi, ba abe
jo, tuojau padarys išvadą, kad čia 
mūsų gerbiamas Pivoša žada šnek
telti apie Kauno krautuvių vitrinose 
pasirodžiusias dešras, lašinukus ir vi
sas kitas gėrybes, kurios po kelerių 
nepaprastai liesiu metų vėl pasidarė 
laisvai prieinamos Kauno teatralams.

Tačiau A. Gricius, būdamas at
viras, tuojau pat paduoda ir to pa- 
riebėjimo šaltinį: „Drg. Ždanovo 
kalba apie teatrų darbo suintensy- 

ginčo dėl A. Dargio Lietuvių vestu
vių papročių atgarsis?

Bet grįžkim prie „Patrios“. Gerai 
tai sakoifta, kas paveža, tam ir krau
nama. Netrukus pasirodys nauji 
„Patrios“ leidiniai: Pr. Naujokaičio 
„Lietuvių literatūros istorija“, P. 
Kiaulėno Monografija, „Septynių 
grafikų darbai“ ir kt. Džiugi žinia. 
Bet su dideliu liūdesiu pasigendama 
dar vieno seniai žadėto veikalo. Tai 
dr. J. Kantrimo „Lietuvių kalbos 
praeities bruožų“. Šitą knygų „Pa
tria“ užanonsavo savo leidinių pro
spekte, kuris pasirodė 1947 — 400 
lietuviškosios knygos sukakties — 
metais. Greit bus dveji neramaus 
laukimo metai. Kiekviena knyga 
praverčia, bet „Lietuvių kalbos pra
eities bruožai“ yra pačio pirmojo rei
kalo, kaip saulė ir vanduo augalui 
be kurių jis negali normaliai augti 
ir vešėti. Gal kur nors būsite skaitę, 
bet dar sykį įsiskaitykime į šiuos 
prof. A. Salio žodžius:

„Kalba glaudžiai susijusi su vi
suomene, yra tos visuomenės dvasios 
dėmuo.“

„Kalbos yra tautiškos ne tuo ar 
kitu garsu ar žodžiu, gramatine lyti
mi, bet tik visu savo vidujiniu mą
stomuoju turiniu.“

vinimą ir jo meninio lygio pakėlimą 
Stalino premija LTSR Dramos tea
trui už „Priešų“ spektaklį, drg. A. 
Sniečkaus paakinimai Lietuvos tary
biniams teatrams Lietuvos KP (b) 
CK XV plenume ir visa eilė partijos 
ir vyriausybės priemonių, padedan
čių mūsų teatrams augti“... (Laisvė, 
nr. 214) „ ‘

Drg. A. Sniečkus Mefisto rolėje ...
Gaila — nei Gricius, nei Pivoša 

smulkiau neapibūdlna tų „vyriausy
bės priemonių“, skirtų mūsų teatrų 
atriebinimul, bet apie jas galima 
spręsti iš tolimesnių eilučių: „Visos 
tarybų Lietuvos teatrai iš suminėtų
jų įvykių pasidarė reikiamas išva
das“. .. (Laisvė, nr. 214)

Anapus geležinės uždangos rei
kiamos išvados paprastai daro
mos tada, kai VKP (b) pateikia ulti
matumą, sekantį kartą žadėdama 
prisiųsti nemokamą bilietą į... sibi- 
rinius Užuralės kurortus su spygliuo
tomis vielomis. Taigi, atrodo, Kau
no teatrai bus patekę į partijos ne
malonę. Tą minti dar kartą patvir
tina minėtojo straipsnio autorius: 
„Lietuvos KP (b) CK XV buvo iškel
tas operos ir baleto teatro silpnas 
augimas ir net atsilikimas.“ (Laisvė, 
nr. 214)

Drg. A. Sniečkus kaip didžiau
sias teatrinio meno autoritetas (ne
sijuokite!), aklai sekdamas Ždanovo 
pavyzdžiu, užpuolė Kauno teatralus.

„Ir jeigu mūsų kalba tautiška, o 
ne šaltas bedvasis įrankis, tai mes 
visi turime jai ir priedermių, lygiai 
tai^ pat, kaip visuose tautinės kul
tūros srityse.“

Kalbininkas prof. Salys mums, 
dar Lietuvoje begyvenantiems, sakė, 
jog „esame lietuviškai paimlūs sve
timosioms-šiukšlėms“. Kai į lietuvių 
kalbą viso pasaulio mokslininkai ei
na lyg į šventovę, tai mes — šven
tovės šeimininkai — elgiamės kaip 
girtas smuklėj; jei laiku nesusipra- 
sime, prisipažinkime, iš mūsų burnų 
ne gimtasis žodis, bet kažkoks jova
las versis.

Vieną kitą „Lietuvių kalbos praei
ties bruožų sutikome dr. J. Kantrimo 
straipsniuose „Lietuvių Žodyje“, o 
šiuo metu „Mintyje“. Kada visa kny
ga bus galima įduoti į rankas moks
leiviams, mokytojams, žurnalistams, 
daktarams ir levitams, apskritai — 
kiekvienam raštingam politiniam 
emigrantui. Gal būt, pažinę kalbos 
praeitį, geriau gerbsim jos dabartį.

Iš „Patrios“ esam gavę pasigėrė
tinų dovanų: „Tremties metai“, „Lie
tuvių rašytojų kalendorius“, „Lietu
vių tautosakos skaitymai“, „Aušrelė“ 
ir t.t. ir t.t. Širdies gilumoje mano
me, kad „Patrios“ ambicija neleis 
svarbiam veikalui rankraštyje pasi
likti ir išpirks Rašto metais duotą 
skaitytojams pažadą. Tai būtų ačiū 
su kaupu ... J. Cicėnas

Dėl Operos ir Baleto atsilikimo jis 
apkaltino šių teatrų narius. Tuo tar
pu tikroji Operos ir Baleto sumen
kėjimo priežastis yra pats drg. A. 
Sniečkus, savo teroro dėka išbaidęs 
į užsienį beveik pusę visų Lietuvos 
teatralų.

Aišku, sunku ir striuka šiandien 
Kauno teatrams, kai jo prityrę me
nininkai už Lietuvos ribų — DP sto
vyklose — stato ištisus baletus ir 
operas. Baleto šokėjų ir gerų operos 
solistų neįstengia per ketvertą metų 
pagaminti šiaip jau visur labai grei
ta LKP (b) su drg. Sniečkum pry- 
šakyje. Nepadeda čia net ir Stalino 
penkmetiniai planai... Todėl ar ne 
geriau būtų drg. Sniečkui, užuot CK 
XV plenume puldinėjus Kauno tea
trus dėl jų neveiklumo, kuris juk 
yra jo, Sniečkaus, lig šiolinės politi
kos išdava, užsidėti peruką ant gal
vos ir, sakysim, sudainuoti Mefisto
felį Ch. Gounod „Fauste“. Rolė vi
siškai tiktų — net ir grimo nereikia. 
Tam, kas realiam gyvenime švaistosi 
sunkiose komunistinio Mefisto parei
gose, turėtų būti nesunku šį vaid
menį perkelti ir į sceną...
Už atgailą — dvi premjeros ...

Dabar, žinoma, ši istorija baigėsi 
kaip ir visos anapus geležinės uždan
gos. Drg. Gricius tai apibūdina vie
nu tenai taip įprastu sakiniu: „Šitas 
autoritetingas signalas operos ir ba
leto teatrų buvo išgirstas..(Lais-

O. B. Audronė

Pašnerėkit
Pašnerėkit, rudenys 
Pasaką geltoną, 
Berdami po kojomis 
Lapų milijoną.
Nušnerėktt, rudenys. 
Debesį Juodžiausią — 
Tedundės perkūnijos 
Ir žaibai tesiaučia.
Ir belapį stagarą 
Supkite audrose — 
Te griausmingai ūbauja 
Audros išsijuosę.
Kad nuplautų ilgesį 
Gelianti, šalnotą 
Ir tyliam šnarėjime 
Saulė kad kvatotus.
Pašnerėkit, rudenys. 
Pasaką margiausią, 
Geltonam šiugždėjime 
Vėjais įsirausę.

vė, nr. 214). Vadinasi, Operos ir Ba
leto vadovai, kaip įprasta komunisti
niam rituale, atliko visuotinį savo 
didžiųjų nuodėmių išpažinimą LKP 
(b) pralotui drg. A. Sniečkui ir už 
atgailą pažadėjo duoti dvi premje
ras: opera — „Romeo ir Juliją“, ba
letas — „Gulbių ežerą“.

Pažadai, aišku, buvo ištęsėti. Re
žisierius Grybauskas ši&ip taip su
lipdė „Romeo ir Juliją“, ypatingai 
A. Gricių pradžiugindamas dviem 
tarybinio prieauglio žvaigždėm — 
Indra (Romeo) ir Tamulevičiūte (Ju
lija).

Norėtųsi priminti, kad tiek Indra, 
tiek Tumalevičiūtė (tik jau ne Ta
mulevičiūtė, kaip kad tvirtina Gri
cius) — abu į sceną buvo ištempti 
vokiečių okupacijos metais ir jau ta
da sunkiomis mūsų teatrams dieno
mis padarė pirmuosius žingsnius: 
Indra — Vilniaus Operoj, Tumalevi
čiūtė — Kauno Dramoj ir Operoj. 
Jų atradimas nepriklauso tarybiniam 
teatrui, bet kaip tik tam laikotarpiui, 
kada mūsų teatrai buvo išsivadavę 
nuo tarybinės įtakos ir sunkiai grū
mėsi su vokiškąja. Naujų tarybinio 
teatro atrastų vardų tuo tarpu ne
matyti, nors nuo antrosios sovietų 
okupacijos pradžios praėjo jau ket- 
veri metai...

Pažado įgyvendinimas sunkiau 
sekėsi Baleto teatrui: į pagalbą iš 
Leningrado buvo atgabentas F. V. 
Lopuchovas. Bendradarbiaudamas su 
dirigentu Bukša, jis pastatė „Gulbių 
ežerą“. Zigfridą šoko KunavičiUs, 
Odetą — Sventickaitė, Rotbartą — 
Bravykas. Vadinasi, ir čia gyvena
ma senu kapitalu...

Savotiško nusivylimo įneša ir pa
tys pasirinktieji veikalai tiek „Ro
meo ir Julija“, tiek „Gulbių ežeras“ 
buvo jau seniau statyti. „Romeo Ir 
Julija“ ėjo netgi vokiečių okupacijos 
metais. Todėl sunku atsisakyti gun
dančios minties, kad tai tėra daugiau 
ar mažiau paprasti atnaujinimai, ku
rie, daliai dainininkų ir šokėjų atsi
dūrus tremtyje, buvo būtini

Z. Nomeikos rečitalis Augsburge
82. Ar g a z a s yra tikrai nevar

totinas?
Pats šis žodis yra labai nepapra

sto kilimo: 1670 m. flamo van Rei
monto jis yra visai dirbtinai sudary
tas pagal graikų lotynų chaos tam 
tikrai subtiliai substancijai žymėti; 
šviečiamųjų dujų reikšmę jis yra 
gavęs tik apie XIX a. vidurį. Bet 
mes gyvojoje kalboje' g a z u anks
čiau daugiausia esame vadinę ne du
jas, bet žibalą, galbūt dėl kaimyni
nių slavų kalbų įtakos ir dėl to, kad 
Lietuvos provincijoje ir net miestuo
se dujos buvo mažai tevartojamos.

Pats žodis d u j ė yra žmonių kal
bos darinys; pvz. Fr. Kuršaitis savo 
žodyne duja vadina „dulkelę“, o 
A. Juškevičiui duja yra „labai 
smulkus lietus“; iš čia yra kilęs ir 
veiksmažodis d u j o 11, „dulkti, 
smulkiai lyti, lynoti“. Kalbininkai 
šį žodį jungia su slavų d u t i „pū
sti“, gotų d a u n s „kvapas“, mūsų 
dūlis „migla, rūkas, garai; puvėk- 
lis bitėms rūkyti“ ir kt. Taigi jis 
yrą senas lietuvių kalbos žodis. Yra 
galimas daiktas, kad iš mūsų jį yra 
pasiskolinę ir gudai, kurie duja 
vatoja net apie Vitebską.

Tačiau dabartinėje bendrinėje lie
tuvių kalboje gazo vietoje yra var
tojamos ne tik dujos, „anglų g a s, 

prs. gaz, vok. Gas“, bet ir žibalas, 
„Petroleum“. Abu šitie lietuviški pa
kaitai yra visai geri, ir mes juos ga
lime toliau vartoti be jokios abejo
nės. Bet tarptautinio žodžio gazas 
„dujos irgi negalime pasmerkti, nes 
jis, be to, dar yra vartojamas ir su
dėtiniuose žodžiuose, pvz.: g a z o - 
metras, g a z o ge n er at or iu s , 
taip pat gazolinas ir k. Tas fak
tas, kad gazas yra visai dirbtinai 
sudarytas, dar nerodo, kad jis negali 
būti vartojamas: kasdieninė vartose
na, pasirodo, kartais nevisai težiūri 
pirminės žodžio darybos arba reikš
mės. Jos aikštingumą (kaprizingu
mą) aiškiai rodo pvz. mūsų aras: 
jis A. Juškevičiaus yra dirbtinai at
galiniu (retrogradiniu) būdu atstaty
tas iš tariamo mažybinio tarminio 
daiktavardžio arelis (= erelis), pa
našiai kaip vaikelis iš vaikas 
ir kt. Vėliau V. Krėvė, visai negal
vodamas apie šio žodžio pradžią, vien 
skambumo sumetimais, ėmė jį var
toti savo garsioje Dainavos šalies pa
davimų „Dainoje apie arą“, nors pa
tys dzūkai pažįsta seną erelį (tar
miškai arelis arba a r e 1 y s), kuris 
iš tikrųjų su mažybininiu daktavar- 
džiu nieko bendro neturi.

Dabar vienas kitas, ypač poetai, 
yra taip pamėgę a r ą, jog be jo, ro
dos, jie visai nebegalėtų apsieiti.

Po eilės vokalistų pasirodymų, 
Augsburgo lietuviai turėjo progos pa
sidžiaugti ir kitokio žanro mūsų me
nininkų tremtinių sugebėjimais. Di
džiulėje Augsburge Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje, Hochfeldo stovy
kloje vykstančios religinio atsinauji
nimo savaitės rėmuose, spalių 29 d. 
vienas iš nedaugelio lietuvių vargo
nų menininkų Zenonas Nome i - 
ka davė religinės muzikos koncertą. 
Prisimintina, kad šiais metais Z. No- 
meika skaičiuoja 20 metų grandinę, 
kaip savarankiai koncertuoja. 37 me
tų sukaktuvininkas, gimęs Pėdžių 
kaime, Kėdainių apksrityje, netrukus 
su tėvais persikėlė į J.A.V-bes. Mu
zikos pradžiamokslį, kaip ir daugelis 
mūsų muzikų, gavo iš savo tėvo, var
gonininko, gero pedagogo, kuris 12- 
metų sūnų buvo parengęs savarankiu 
vargonininku. 1922 metais grįžęs Lie
tuvon, Zen. Nomeika po septynerių 
metų sėkmingai baigė Kaune Kon
servatoriją ir tais' pačiais metais iš
vyko pasitobulinti Paryžiun, kur kar
tu su kitu žymiu lietuvių organistu 
p. Kavecku mokėsi ir baigė pas gar
sųjį prancūzą kompozitorių — var
gonų virtuozą Marcel Dupre. Trem
tyje, apsistojęs Hanau stovykloje, 
mokytojauja ir koncertuoja.

Augsburgui organistas pasirinko 
įdomią programą, atlikdamas senųjų |

laikų vargonų muzikos genijų iki 
paskutiniųjų dienų kompozitorių kū
rinius, iš koncertuotojo pareikalau
jančius tikros grojimo technikos.

Johannas Sebastianas Bachas bu
vo pristatytas iš pavadinimo lyg to
kiam momentui netinkančiu kūriniu 
Passacaglia et Thema Fugatum. Pas- 
sacaglla — senų senovės ispaniškas 
šokis, primenąs prancūzišką chan- 
cone, kurio forma buvo vėliau pri
taikyta instrumentalinei muzikai. 
Bachas sukūrė puikų epiškų propor
cijų dramatinę kompoziciją, kurioje 
pagrindinė boso tema, puošiama kitų 
balsų variacijomis, stebinančiomis 
savo nuotaikų įvairumu, iš dirginan
čio įtempimo pereinančios į galingu 
fortissimo išreiškiamą didingą dva
sinę egzeltaciją, lyg susiliedama su 
visatos begalybe ir su pačiu Dievu.

Atliekant Max Regerio „Capriccio“ 
(laisvo formavimo instrumentalinis 
kūrinys), Sv. Antano vargonai vos 
jaučiamai „užsikaprizino“, tačiau 
klausytojai buvo įtikinti Regerio, kad 
ir gyvos, religinės muzikos gilumu.

Ceazarį Trancką, didelį 19 šimt
mečio prancūzų muzikos kūrėją, at
stovavo visai kitokio charakterio — 
švelnus, lyriškas Pastoralė. Joje, 
kaip prieš rečitalį buvo trumpai baž
nyčioje apie atliekamus kūrinius pa
aiškinta, „kompozitorius vaizduoja

aveles ganančių piemenėlių maldą ir 
džiaugsmą garbinant Viešpatį.

Pabaigai organistas davė savo di
džiojo mokytojo, garsaus mūsų laikų 
vargonų virtuozo ir kompozitoriaus 
Marcel Dupre — Symphony-pas
sion. Puikiai pažindamas savo pasi
rinktą instrumentą, kompozitorius 
pilnąi išnaudoja jo muzikines savy
bes, tuo pareikalaudamas labai daug 
iš to, kuri? šį kūrinį atlieka. „Kan
čios Simfonija“ susideda iš keturių 
dalių. I — „Pasaulis laukia Išgany
tojo“ — muzika nerami, besiblaš
kanti, jaučiama laukimo įtampa. 
II — „Užgimimas“ — piemenėlių dū
davimą, gyvulių mekenimą prime
nanti švelni vargonų muzika, pabai
goje atvaizduojanti Tris Karalius, be
garbinančius Užgimusį. III — „Nu
kryžiavimas“ — „girdime nepaprastą 
liūdesį ir skausmą, buvo paaiškinta 
bažnyčioje, Jėzus kenčia ir miršta, 
o Motina Marija visa tai mato ir 
pergyvena“ ir IV — „Prisikėlimas“: 
vargonai pergalės tonais skelbia 
kompozitoriaus išverstą žinią — Kri
stus prisikėlė.

Vakaro solistui neplojo, nei gėlių 
niekas neįteikė, bet Hochfeldo ir 
Haunstetteno stovyklų gan gausi lie
tuviška publika, atrodo, išsiskirstė 
tikrai dėkinga Z. Nomeikai už taip 
maloniai praleistą valandą. Almui.
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Lenkijoj siaučia karo baimė Sporto nuotrupos iš Now Yorko
Lenkijoje paskutiniu metu vis la

biau augąs tikėjimas greitu karu. 
Kariniuose šluogsniuose atvirai kal
bama apie karą, nukreiptą „prieš" 
Amerikos imperializmą Lenkijos va
karų sienoms ginti“. Ypačiai didelė 
panika esanti vakarinėse krašto sri
tyse. Stetino ir kitų didesnių mie
stų gyventojai mėgina persikelti į 
vidurinę Lenkiją, pasiimdami su sa
vim turtą. Karo paniką pagilina 
raud. armijos karininkų ir vokiečių 
geležinkelininkų pasakojimai. Rusų 
karininkai mano, kad raudonajai ar
mijai užteksią tiktai penkių dienų 
visai Europai okupuoti. Vokiečių ge
ležinkelininkai sako, kad tada Vo
kietijos valanda išmuš ir su Rusijos 
pagalba vokiečiai užimsią visą Euro
pą ir ją valdysią. Santykiai tarp 
rusų karių ir vokiečių geležinkelie
čių yra puikūs, jei jie yra komuni
stai. Jie vieni kitiems padeda atsar
gas krauti. Net civiliai gyventojai 
perkasi viską, kas tik galima gauti. 
Didžiausias pareikalavimas yra kon
servuotų prekių, miltų ir lašinių.

Spaudoje šie dalykai neatsispindi, 
nors jie dažnai apžvelgiami. Įstai
gos be jokio pasigailėjimo baudžia 
kiekvieną laisvą pašnekės; ir dau
gelis žmonių suimama dėl „reakcinės 
ir fašistinės propagandos“. Lenkai 
dažnai karo klausimą sutinka svy
ruodami — vieniems jis teikia vilties, 
o kitiems baimės. Apskritai imant, 
tikimasi, kad karas ruošiamas sovie
tizacijai, kuri, laukiama, pasirodys 
netolimoje ateityje.

* ♦ *
Lenkijoje baudžia už užsienio ra

dijo klausymą. Rugpiūčio mėn. ka
rinis tribunolas Poznanėje nubaudė 
trims metams kalėti Stefan Mrazio. 
Jis tarnavo Rzepin žemės ūkio kol
choze ir buvo kaltinamas klausęs iš 
Londono BBC lenkiškai. Teisėjas jo 
bylos metu pareiškė, kad kiekvienas

Laiškas Redakcijai
„Tautos Sargybos“ Nr. 9/10 be ma

no žinios yra patalpinta mano pas
kaita, laikyta š. m. liepos 25 d. Kemp- 
teno lietuvių bendruomenei vietos 
komiteto kadencijos pabaigos proga.

Kadangi toji paskaita yra*-patal- 
pinta sutrauktoje formoje pvz.r iš
leistas mano teigiamas įvertinimas 
mūsų diplomatijos laikysenos ginti 
Lietuvos valstybės bei valdžios tęsti
numui užsienyje; pasmerkimas ne
sveiko partinio skaldymuos! tremty
je ir t.t, — tai kai kam davė progos 
padaryti išvadas, esmėje nesutinkan
čias su mano išvedžiojimais minėtoje 
paskaitoje.

Taip pat tame pačiame „Tautos 
Sargybos“ numeryje yra tilpusi 
„Kempteniečio“ korespondencija, kur 
tarp kitko pasakyta, kad aš buvęs 
„pats vienas žymesniu krikdemų ly
deriu“. Turiu pareikšti, kad aš nieku 
būdu nebuvau ir negalėjau būti 
Krikščionių Demokratų partijos ly
deriu, nes nesu buvęs nė tos partijos 
nariu. Dr. 3. Kaškelis 

lenkas, besipriešinąs bendradarbia
vimui su TSRS, yra ne patriotas, bet 
Lenkijos priešas. Iš viso krašto pra
nešama, kad panašios kalbos išeina 
iš oficialių asmenų labai dažnai. 
(Newsletter, spalių 22 d.)

AUSTRALIJA STUDIJUOJA 
EMIGRACIJOS PLANĄ

UP iš Camberros praneša, kad 
vyriausybė planuojanti kasmet atga
benti 40.000 emigrantų iš Europos 
specialiais lėktuvais, kaip pvz. Sky- 
master tipo, iki Mambaso, Kenijoje, 
rytų Afrikoje, o iš ten jau laivais 
iki Australijos. Kenijoje jie pa
lauktų, kol būtų sudarytas laivas. 
Didžiuma emigrantų sudarytų DP, 
bet kartu vyktų ir britai.

SOVIETAMS NEPATINKA 
GEN. CLAY

Vokiečių komunistų vadas W. 
Pieck kreipėsi į JAV ir TSRS, prašy
damas susiprasti ir gen. Clay paša
linti iš gubernatoriaus pareigų.

• William C. Bullit, buvęs JAV 
ambasadorius Rusijoje, išskrido į Ki
niją ekonominių klausimų aiškintis. 
(AP)
• JAV kariuomenė Vokietijoje su
dariusi „geležinę socialinę uždangą“, 
nes esąs išleistas potvarkis, jog ame
rikiečiams kariams uždrausta daly
vauti Sovietų misijos rengiamuose 
pobūviuose. Pirmasis toks draudi
mas buvo, kai Sovietai šventė revo
liucijos 31 metines, nes jose nedaly
vavo amerikiečiai, išskyrus tuos ka
rininkus, kurie tiesioginiai eina ry
šių karininkų pareigas. (HTB)
• Sovietų Sąjunga paėmė ar sunai
kino 2 milijonų dolerių vertės pra
monės įrengimus Mandžūrijoje, pra
neša JAV ambasadorius E. Pauley. 
Sovietai Mandžūrijos ūkį sugriovė 
visai būsimai kartai. (AP)
• J.A.Valstybėse planuojama kari
nė parama Kinijai. Kinija norinti 
gauti 400 milijonų dolerių per pir
muosius Marshallio plano metus. Iki 
šiol ji gavo 120 mil. dolerių. (UP)
• Vakarų Unijos gynybos konfe
rencija, kuriai vadovavo pats vyriau
sias vadas feldmaršalas Montgomery, 
buvo griežtai saugoma. Joje dalyva
vo visų kraštų atstovai ir JAV gen. 
Clay su savo paskirų karinių sričių 
specialistais. Montgomery pareiški
mu, konferencija puikiai pasisekusi.
• Po to, kai Lenkijos atstovas J. 
Tautose smarkiai puolė JAV atstovą 
p. Dulles, pavadindamas „fašistu", 
prezidentas Trumanas tuojau pa
siuntė p. Dulles tokio turinio tele
gramą: „Mano širdingiausia padėka 
už jūsų sveikinimus. Aš esu laimin
gas šia proga išreikšti Jums mano 
padėką dėl pulkaus darbo, kurį Jūs 
vykdote Paryžiuje.“

Pieckas, kuris tegali reikšti tik so
vietų pažiūrą, pareiškė, jog JAV rin
kimai parodę, kad esą pasipriešinta 
užsienio politikai, nukreiptai į karą. 
Esą matyti, kad Amerikos gyvento
jai nenorį karo. Jie norį susiprati
mo. Tai esą priešinga tam, ko sie
kiąs gen. Clay ir kurį remią social
demokratų partija bei Vakarų bur
žuazinės vokiečių partijos.

' RUSAI REMIA IZRAELI
Amerikiečių slaptoji tarnyba, kaip 

praneša UP iš Paryžiaus, yra gavusi 
išsamių informacijų apie tai, kaip 
Rusija Izraelio kariuomenei oro ke
liu per Čekoslovakiją tiekianti gin
klus ir lėktuvus. Apašatališkasis 
Nuncijus Aigipte, arkiv. Arthur Hu
ghes, apkaltino žydus, kad jie Pa
lestinoje bandą sunaikinti krikščio
nybę ir prailginti 600.000 arabų pa
bėgėlių vargą. Haifoje žydai išnie
kinę katalikų bažnyčias. Daugelį 
Palestinos pastatų, skirtų religiniams 
tikslams, Izraelio kariuomenė ap
šaudė. (pr)

----------- —...

Įvairios žinios.
• Irako vyriausybė pasiuntė griež
tą protesto notą Čekoslovakijos vy
riausybei dėl Izraelio aprūpinimo 
ginklais, transportuojamais lėktuvais, 
pareiškė Irako oficialūs šaltiniai. Ti
kimasi, kad Arabų vyriausybės ga
linčios nutraukti diplomatinius san
tykius su Čekoslovakija. (AP)
• šiuo metu JAV karių yra D. Bri
tanijoje 6.000 vyrų, pareiškė britų 
gynybos ministeris V. Aleksanderis. 
Dauguma ju yra orinių pajėgų — oro 
tvirtovių B 29 — įgulų nariai ir ap
tarnaujantis pagalbinis personalas.
• Izraelio valstybės prezidentas 
David Ben Gurion savo telegramoje 
Stalinui revoliucijos 31 m. minėjimo 
praga išreiškė: „Mūsų žmonės nie
kad neužmirš TSRS duotos paramos 
žydams, nacių aukoms, ir mūsų kraš
to nepriklausomybei bei laisvei at
statyti“. (AP)
• JAV Atlanto laivynas, susidedąs 
iš 100 karo laivų ir 45.000 tonų kovos 
laivo, vykdo didžiausius manevrus 
šiaurės Atlante. Kartu dalyvauja 36 
eskadrilės laivyno lėktuvų. Manev
rai tęsis tris savaites. Juose daly
vauja 36.356 karininkai ir kariai.
p 20.000 laukinių ančių, kurios skri
do į pietus žiemoti, žuvo po to, kai 
jos nusileido St. Peter ežere (Kana
doje) ir nebegalėjo pakilti, nes jų 
sparnuose dėl skridimo prisirinko 
per daug riebalų. Likusios gyvos bu
vo cheminiu būdu išvalytos nuo rie
balų ir tik po to galėjusios skristi. 
(AP)
• D. Britanijos imperijos generali
nio štabo virš, pavaduotojas gen. Įeit. 
Sir K. Crawford Londone pareiškė, 
kad „jokio karo nebūtu, jeigu tai 
pareitų nuo Britanijos ir JAV. Ru
sija turės pradėti jį.“ (R)

Izraelio futbolininką!. Šiemet New 
Yorke viešėjo bent trys užjūrinės 
vienuolikės: FC Liverpool, FC Djur- 
ganden ir naujai iškepta Izraelio 
rinktinė. Jei anglai ir švedai (ypa
tingai per tarpusavio susitikimą, ku
ris baigėsi 3—2 anglų naudai) pade
monstravo amerikiečiams neįkanda
mą klasę, tai Izraelio rinktinė dėtų 
vilčių neišpildė. Žydai pasišovė pir
mąsias tarpvalstybines sužaisti prieš 
JAV olimpinę rinktinę, kuri europi
niu mastu yra ne kažin kokio pajė
gumo, nes vasarą per 3 rungtynes 
Europoje amerikiečiai įkirto tik vie
ną įvartį, o gavo daugiau kaip du 
tuzinus. Praeityje ne viena Palesti
nos komandų yra viešėjusi Amerikoj 
ir čia paliko neblogą įspūdį, gi šie
met, po nauja etikete, žydai pasirodė 
blankiai ir visas rungtynes pralai
mėjo. JAV olimpinė komanda be di
delio vargo svečiams įpylė 3—1. Pra
laimėjo žydai ir kitur, pagaliau, pa
viešėję penkias savaites ir, matyt, 
dėl nesėkmės apkarpę numatytas 
rungtynes, lėktuvu išskrido atgal. 
Amerikinė spauda Izraelio futboli
ninkams užkūrė tikrai amerikinę re
klamą, kuri gerokai prigeso po pir
mųjų rungtynių. Išradingi žuma-

• Iš Nankingo pi?neža. 1041 Kini
jos vyriausybės 6 puikai perėję pas 
komunistus Suchow fronte, nors ofi
cialiai nėra patikrinta. Visi tai su
daro apie 10.000 karių. (NP)
• Reuteris iš Berlyno pranešė, kad
daugiau kaip 80.000 berlyniečių yra 
įteikę pareiškimus norėdami išvykti 
iš Vokietijos ir apsigyventi Ameri
koje. •
• Vienoje per kirpėjų rungtynes 
vienas barzdaskutys nuskuto barzdą 
per 14,5 sekundes, tai yra, dviem se
kundėm greičiau negu pasaulinis re
kordas. (R)
0 Sovietų architektas Burov buvo 
Pravdos užpultas, nes jis pasisavino 
buržuazinių Vakarų sugedusią reak
cionierišką ideologiją. Po tokio puo
limo jis savo „klaidas“ prisipažino 
Sovietų architektų akademijai pa
siųstame laiške. (R)
• Episkopatinis ministeris p. M. 
Hook, 13 metų išgyvenęs Danijoje, 
pareiškė, kad Skandinavijos kraštai 
yra pilni „Sovietų šnipų, kaip bičių 
korys medaus“. Rusija žygiuojanti su 
šaltuoju karu tolyn ir vis tampanti 
stipresnė. „Skandinavijos kraštai 
laukia naujo Pearl Harbour kiekvie
nu metu. Danijoj žmonės gyvena 
baimėje, o Švedijoj ir Norvegijoj jie 
dreba.“
• Maskvos „Pravda“ įsidėjo Pran
cūzijos komunistų partijos vado M. 
Thorez straipsnį, pavadintą: „Pran
cūzijos tauta niekad nekariaus prieš 
Sovietus.“ (AP)
0 D. Britanija baigia gaminti di
džiausią pasaulyje lėktuvą — Bra- 
bazoną, kuris turės 8 motorus ir at- 
seis 50 milijonų dolerių. Jo išban
dymas bus atliktas 1949 m. pradžioje. 

listai, kuriems Izraelio reikalai labai 
prie širdies, atsigriebė žodžiais apie 
svečių taktiškumą ir iškilią sprotinę 
dvasią. Nereikia užmiršti, kad dau
gis Izraelio futbolininkų buvo ati
traukti iš fronto, bet ir jiems ilgesnį ' 
laiką buvo sudapdos sąlygos vien 
tik treniruotis. Šiaip ar taip, Izrae
lio futbolininkai atliko didį propa
gandinį darbą, o tam buvo užkinky
tas didžiulis aparatas. Sportininkus 
buvo priėmęs New Yorko burmistras <• 
ir'rungtynių žiūrėjo įžymieji poli
tikai.

Drobny atsigriebė. Kairiarankis 
čekų tenisininkas Drobny JAV te
niso pirmenybėse buvo iškopęs iki 
pusiaubaigmės, kur pralaimėjo jau
najam Gonzales (dabartinis meiste
ris). Užtat dabar Drobny atsigavo 
Pan Amerikos turnyre, kur-, be kita ' 
ko, įveikęs Parkerį (JAV), baigmėje 1 
susikibo su Sturgess (P. Afrika) ir ; 
antrus metus laimėjo šį turnyrą, ku
ris buvo vykdomas Meksikos sosti
nėje. Šiam turnyre Sturgess atsi
griebė prieš Gonzales, vieną setą lai
mėjęs 6—0. Iš viso, Pan Amerikos ‘ 
turnyre šiem d triumfavo užsienie-. 
čiai, privertę susirūpinti pergalių 
apsvaigintus amerikiečius. Moterų 
vienetą laimėjo Summers (P. Afri
ka), moterų dvejetą — Summers- , 
Laudry (Prancūzija) ir tik vyrų dve
jete išlindo amerikiečiai. Parker- 
Gonzales (prieš Drobny - Sturgess). 
Paraštėje tenka paminėti, kad teniso 
įžymybių gyvenimas yra įdomus, 
judrus, nors, aišku, nelengvas. Be
veik ištisus metus toks Drobny pra
leidžia keliaudamas iš turnyro į tur
nyrą. Europa, Amerika, Australija, 
Indija, P. Afrika — didelis pasirinki- ' 
mas. Tenisininkai bus bene judriausi ■’> 
sportininkai.

Dviračių gladiatoriai. Bene pir
mą kartą po karo New Yorke buvo 
surengtos 6 dienų dviračių lentynos. 
Pradėjo 18 komandų (po du), o baigė 
tik 6. Varginančias lenktynes laimė
jo belgų pora Saen - Brunean, 2. Cle- t 
mens-GilIen (Luksemburgas),. 3.Vop- 
ren - Van Beck (Olandija). Baigmėje , 
neliko nė vienos amerikiečių konian- 
dos. Daug vilčių dėta į Abt, kuris 
buvo suporuotas su Kilian (Luksem- 
burgas, bet gyvenąs Vokietijoj), bet 1 
ir tie iškrito. Kihan, pasiremdamas 
tuo, kad gimė Luksemburge, lėktuvu 
atskrido į New Yorką, bet buvo su
laikytas emigracinių valdininkų. Iš
siaiškinti nebuvo lengva ir dvirati
ninkas vos spėjo į pradmę. Kiliąn 
jau daug kartų buvo viešėjęs Ameri
koj ir dalyvavęs panašiose lenkty- '• 
nėse (prieš karą).

Nauji Louiso planai. Nors po pas
kutinės dvikovės su Walcott, Joe 
Louis visais šventaisiais buvo pri
siekęs, kad tai paskutinės jo rung
tynės, bet dabar jis vėl ketina pa
sirodyti ringe ir kitą pavasarį ginti 
titulą, jei atsiras vertas priešininkas, 
įjleisterio draugai aiškina, kad Louis 
amžinai stinga pinigų ((nors yra ne
blogai visam amžiui apsirūpinęs...) 
ir jam ne pro šalį sugriebti vieną kitą 
šimtatūkstantinę. Į klausimą, ko 
Louis daugiausia memėgsta, boksi
ninkas vienam žurnalistui yra pa
reiškęs: „the income tax man at the 
U.S. Treasury Department“, atseit, 
pajamų mokesčių valdininko... O 
tie valdininkai jam yra atskaitą ne 
vieną šimtatūkstantinę.

K. Cerkeliūnas

Skelbimas Nr. 59
Žemiau išvardinti i. ,,.-mieji arba 

Jų likimą žinantieji yra prašomi at
siliepti C'Kartotekon per savo LTB 
komitetus, kartu nurodant šio skel
bimo (bet ne laikraščio) eilės numerį 
Ir įdedant reikiamą kiekį pašto ženk
lų atsakymui apmokėti.

778. Ignataviičus Antanas, Masai- 
tytė Elena ir Urbonavičiūtė Domicėlė
— visi kilę nuo Rokiškio; Miczėnas 
Jonas — kilęs iš Kiaunieliškių, Sal
dutiškio.

779. Pilkauskas Povilas, jo žmo
na Ona ir dukra Nijolė, bei Misiū
naitė Vilija — visi kilę iš Nemeikš- 
čių; Strazdas Jurgis (1900) — gyv. 
Vilniuje.

780. Janušonienė-Ruginytė Regi
na ir jos vyras Antanas — gyv. Šiau
liuose; Kaveckai: Barbora, Kazimie
ra, Juozas ir Petras; Navickas Kostas
— iš Šiaulių.

781. Mačiulienė-Niurkaitė Vanda 
ir Dr. Mačiulis .Petras; Dundienė- 
Žimavičiūtė Adelė — gyv. Punioje; 
Stankevičiai: Liudas, Saliamonas ir 
Ona-nuo Vilkaviškio.

782. Mrs. Veronica Sinkevich, 252 
Gold St., So. BOSTON, Mass/USA
— prašo atsiliepti Arnoldą .Štareiką, 
arba jo likimą žinančius.

783. Mr. Charles Kazys Eidukai- 
tis, 333 So. 3rd. St., BROOKLYN 11, 
N.Y./USA — prašo atsiliepti savo 
brolį Joną, gyvenusį Gižų v.

784. J. D. Taunis, 714 Chesnut 
St., KULPMONT, Pa./USA — prašo 
atsiliepti jo kaimynus nuo - Švente
žerio, neturinčius giminių J.A.V-se, 
kuriems žada paramą.

785. Gauti adresai iš JAV: Teo
dorui Linertui, Antanui Martinkui ir 
Jonui Grenertui.

LTB C/Kartotekos Vedėjai

1. Mrs. Anna Kavaliauskas-Kla- 
sauskaitė, kilusi iš Pestrėnų km., Se
redžiaus valsč. ir Mr. Vincas Kava
liauskas, kilęs iš Balkasodžių km., 
Miroslavo valsč., gyveną Amerikoje: 
48 Mendon St. Worcester, Mass., 
U.S.A., ieško giminių.

2. Mrs. Antosė Babijonas-Valtie- 
kaitytė, kilusi iš Palazdonių km., Ce- 
kiškių valsč., gyvenanti Amerikoje: 
122 Lancaster St. Portland, Maine, 
U.S.A., ieško giminių.

K. DONELAIČIO „METAI“
Jau išspausdinta ir gruodžio mėn. 

pradžioje išeina iš spaudos lietuviš
ka K. Donelaičio „Metų“ laida 
su V. K. Jonyno iliustracijomis. Kny
ga atspausdinta kaip Lietuvoje dvie- 
jomis spalvomis, didelio formato, ge
rame popieriuje ir kietai įrišta.

Ligi š. m. gruodžio 15 d. knygą 
papigintai gali užsiprenumeruoti:

1. Gimnazijų ir kitų lietuviškų 
mokyklų mokytojai ir mokiniai pa
gal direktoriaus patvirtintus sąrašus 
po 8,- DM už egz.;

2. Eiliniai prenumeratoriai — po 
12,- DM už egz. Prenumerata už

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
0 Už skelbimų turinį redakcija neatsako, o Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. 0 Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. 0 Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. « Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 ’/o nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. 0 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.

H MŪSŲ KELIAS
Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr?I6
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Redaktorius AL Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“, Semi
Weekly. Authorized by EUCOM HQ, Civil Af
fairs Division. Authorization No. UNDP 205.

Circulation 4000. <

skaitoma pinigus prisiuntus iš ank
sto. Po gruodžio 15 d. prenumerata 
nebebus priimama. Iš anksto neuž
siprenumeravusiems pavienio egz. 
kaina 15,- DM. Persiuntimo išlaidos 
leidėjo. Kreiptis šiuo adresu: V. K. 
Jonynas, (17b) Freiburg i. Br., Za- 
siusstr. 122. (3)

ŠVIETIMO VALDYBOS KNYGŲ 
LEIDIMO KOMISIJOS

Pranešimas
1. Buvusiąją Wurzburge-Schwein- 

furte Kybartų Gimnazijos biblioteką, 
atkeltą į Hanau, perėmė Švietimo 
Valdybos Knygų Leidimo Komisija.

Daug vertingų knygų iš tos bi
bliotekos turi pasiskolinę atskiri as
mens ir jau kelinti metai jas laiko 
pas save.

Šviet. V-bos Knygų Leidimo Ko
misija prašo visus skolininkus grą
žinti tuojau knygas šiuo adresu:

ŠVIETIMO VALDYBOS KNYGŲ 
LEIDIMO KOMISIJA, (16) Hanau 
a. M., Lamboystr. 84.

2. Visos K. L. Komisijos aproba- 
tos, duotos iki 1948 m. kovo 1 d. ir 
dar nepanaudotos, atšaukiamos.

Autoriai ar leidėjai, norį išleisti 
aprobuotas iki 1948. III. 1. knygas, 
kreipiasi į Švietimo V-bos K. L. Ko
misiją.

FRATERNITIECIŲ domesiui
Š. m. lapkričio 27—28 d. Augs

burge, Hochfeldo stovykloje, įvyksta 
gydytojų ir saudentų „FRATERNI- 
TAS LITHUANICA“ korporacijų 40 
metų sukakties minėjimo

SUVAŽIAVIMAS
Dėl adresų stokos negalėdami vi

sų asmeniškai pakviesti, prašome 
korp. būtinai atvykti.

Maloniai kviečiamos dalyvauti 
medikių ir odontologių „Patria" kor- 
porantės.

Atvykę suvažiavimo dalyviai re
gistruojasi stovyklos ambulatorijoje.

Suvažiavimo pradžia lapkričio 27 
d. 18 vai.
(3) VALDYBA

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Mūncheno, 

Erlangeno, EichstStto, Dillingeno Ir 
Bambergo universitetuose bei aukš
tosiose mokyklose studijuojančių lie
tuvių vardu visiems daugelio Bava
rijos stovyklų ir Mannheimo-Kafer- 
talio darbo kuopos lietuviams, kurie 
savo gausiomis aukomis vertingai pa
rėmė į skurdžią būklę patekusią mū
sų studentiją. ,

Rajoninė Lietuvių Studentų 
Atstovybė Miinchene

Atsakydami į gausius paklausi
mus dėl knygos „Dipl. Inž. J. OKU- 
NIS, GYVENAMIEJI NAMAI — Pro
jektavimo pagrindai“, pranešame, 
kad ją galima gauti pas spaudos pla
tintojus DP stov., arba pas autorių: 
(14b) BIBERACH/Riss, Mittelberg- 
str. 10/1. Kaina DM 15,-. '

Užsieny knyga gaunama pas Dipl. 
Inž. R. Budreiką, 83 „O“ St. S. BO
STON, Mass., USA.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ 8A VAITRaSTIS

O Vilniaus nepamiršk, lietuvi 1
VILNIAUS 625 METŲ SUKAKTIES PAMINĖJIMAS MtlNCHENE

Lapkričio 6 d. Mūncheno Warner 
stovyklos teatras sutraukė retai ma
tytą mūsų tautiečių ir svečių būrį. 
Susirinkusiųjų tikslas — išgirsti ir 
pagerbti Amžinosios Lietuvos Sosti
nės įsteigimo atminimą ir jos vaid
menį ne tik Lietuvos, bet ir visos Eu
ropos istorijoje. Taigi nenuostabu, 
kad šį taip svarbų įvykį savo atsfi 
lankymu pagerbė ne tik gausūs įvai
rių tautų atstovai, bet ir amerikiečių 
karinės valdžios atstovas pulk. De- 
keris.

Nustatytu laiku prasivėrus už
dangai, į publiką prabilo milžiniškas 
Lietuvos žemėlapis, vaizduojąs Lie
tuvos valdytas žemes 1400 metais. 
Tai milžiniškas žemės plotas nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų, nuo Rytprū-
šių iki Tūlos... Drauge atitinkama 
spalva pavaizduota ir dabartinė Lie
tuvos teritorija. Kairėje žemėlapio 
pusėje Gedimino kalnas su pilies 
bokštu, ant kurio staugia geležinis 
vilkas. Dešinėje pusėje susirūpinęs 
žvelgia Vilniaus įkūrėjas Gediminas,
o šalia jo stovi jau mūsų stovyklos 
skautas su iškelta vėliava. Taigi pati 
scena jau nusakė visą paminėjimo 
esmę.

Į susikaupusią minią prabilo Liet. 
Komiteto pirm. K. Pranckonis, trum
pai nusakęs šio susirinkimo tikslą ir 
reikšmę. Jis pabrėžė, kad Vilnius yra 
neatidalijama Lietuvos kūno dalis, 
suaugusi su Lietuvos politiniu, ūkiniu 
ir kultūriniu gyvenimu. Vilniuje 
brendo visi svarbiausi Lietuvos is
toriniai įvykiai. Vilnius ir toliau vai
dins Lietuvos istorijoje lemiamą 
vaidmenį. Po to minia sugiedojo 
giesmę „Marija, Marija“ Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos garbei.

Inž. arch. T. J. Vizgirda paskaitė 
labai plačią ir išsamią paskaitą tema 
„Vilnius — Liętuvos sostinė“. Jis 
atvaizdavo kone visiškai pilną ir net 
gana smulkią Vilniaus istoriją nuo

Aprobuojamas atominės 
bombos naudojimas

Neseniai Londone buvo įvykęs 
Anglų bažnyčios susirinkimas, kuris 
pasisakė už atominės bombos panau
dojimą apsigynimo atveju prieš agre
sorių. Iš 400 delegatų tik trys pasi
sakė prieš jos naudojimą. YorkS ar
kivyskupas dr. Garbet pareiškė, kad 
a. bomba, beveik tikras dalykas, bus 
panaudota, jei iškiltų kitas karas. 
Būsianti labai didelė pagunda silp
noms, bet turinčioms a. bombą vals
tybėms jos nepanaudoti kelias va
landas anksčiau, negu priešas tai 
pradėtų.

Susirinkime buvo pasakyta, kad 
ji nebūtų vartojama apgyventuose 
miestuose, taip pat nenaudotina pre- 
ventyviniame kare, nes neapykanta 
ilgai negalėtų būti išgydyta.

„Jei jūs mylite savo kaimyną, pa
sakė Chichestero dekanas, tada jūs 
turite mėginti jį išgelbėti iš agreso
riaus. Mes neturėsime taikos tol, kol 
100.000.000 gyventojų rytų Europoje 
gyvens baisioje tironijoje." (DM/rn)

Antibolševikinė demonstracija Miinchene
Ryšium su bolševikinės revoliuci

jos sukaktinėmis, lapkričio 7 d. Mūn- 
chene, Warner kareivinėse, įvyko 
stambi antibolševikinė demonstraci
ja. I stovyklos teatro salę susirinko 
per 1000 asmenų įvairių tautybių. 
Scenoj iškilmingai plevėsavo lietu
vių, latvių, estų ir ukrainiečių vėlia
vos, o po jomis visų akis traukė em
blema, vaizduojanti sovietų vergiją. 
Tai buvo grandinė, paremta durtu
vais. Lietuvių, latvių, estų ir ukrai
niečių kalbėtojai nušvietė bolševikų 
rojų. Ten, sakė kalbėtojai, šiandien 
džiūgauja ir paraduoja saujelė tiro
nų, o milijonai pavergtų įvairių tau
tų žmųpių' kenčia Sibiro taigose, 
šiaurės tyruose, koncentracinėse 
stovyklose ir kalėjimuose neapsako
mą vargą, skurdą, badą ir ten žūsta. 
Tas pats siaubas ir melas viešpatau-’ 
ja bolševikų pavergtose žemėse.

Mes girdime, sakė toliau kalbėto
jai, per Maskvos radiją melagingas ir 
klastingas pagyras bei tariamus ūki

jo įkūrimo iki šių laikų. Kaip fil- 
moje prabėgo Vilniaus ilgų metų ke
lias su džiaugsmais, rūpesčiais, nelai
mėmis ir garsiosiomis didybės dieno
mis. Vilnių išugdė Lietuva, Lietuvai 
jis ir švietė. Be Lietuvos nėra Vil
niaus, be Vilniaus nėra tikrosios Lie
tuvos — buvo baigiamosios paskaiti
ninko išvados. Oficialioji dalis bai
gėsi Lietuvos Himnu.

Antrąjąjninėjimo dalį sudarė pui
kus solistų koncertas. Antanina 
Dambrauskaitė ir Stasys Baranau
skas nepaprastai įspūdingai nuteikė 
minėjimo dalyvius. Jie sudainavo po 
keletą tautinių dainų ir arijų. Pu
blika su didelėmis ovacijomis pri
vertė solistus ir bisams kai ką pri
dėti.

Darni ir įspūdinga Vilniaus 625 
metų sukakties paminėjimo progra
ma paliko geriausių atsiminimų. 
Kiekvienas lietuvis, kur jis bebūtų, 
niekad nepamirš, kad Vilnius buvo 
Lietuvos sostinė ir Lietuvos sostinė 
pasiliks. Vilnių statė ir puošė lietu
viai. Naujosios kartos tą darbą tęs 
toliau Lietuvos garbei ir pasididžia
vimui. Tik Vilnius amžinoji Lietu
vos sostinė.

Šiam paminėjimui paruošti ir 
įvykdyti daugiausia dirbo gim. mo
kyt. J. Ignatonis ir dail. VI. Vaitie
kūnas, kitų padedami. Aukomis ir 
už parduotus leidinius surinkti pini
gai paskirti vietos mokyklų reika
lams. M. G.

Atlanto paktas ir Sovietų Sąjunga
TAIKOS PERSPEKTYVOS — VOKIETIJOS ATSIGINKLAVIMAS. SOVIETŲ SĄJUNGA PRIREMTA 

PRIE SIENOS.

Nežiūrint Jungtinių Tautų orga
nizacijos pastangų, nežiūrint sudary
to „Vakarų Unijos gynybos pakto“, 
nežiūrint sudaromo „šiaurės Atlanto 
gynybos pakto“, — taikos perspekty
vos yra tamsios ir tolimos. Tai liūd
nas faktas, bet jis reikalingas kon
statuoti. Geriau realiau žvelgti į da
lykų esmę ir juos vertinti tikraisiais 
argumentais, bet ne migdytis sal
džiomis svajonėmis.

Pamėginkime panarplioti tikrąją 
padėtį. Jungtinių Tautų organizacija, 
nors ir geras, bet viešas propagandos 
forumas, kur veikiama ir už taiką ir 
prieš taiką, kur stiprinamos demo
kratinės idėjos ir kur taip pat sklei
džiama ne mažesniu tempu komu
nistinė propaganda. J.Tautos, netu
rėdamos savo konkrečios fizinės ga
lios ir būdamos suspenduotos Sovie
tams įteiktu veto žodeliu, svarbiųjų 
politinių problemų neišspręs. Kon
trastingos politinės problemos spren
džiamos tik ginklu ir dar galingesniu 
negu kontragento. Šiandien tokio 
ginklo nėra, bet prie jo einama.

Pirmasis žingsnis geresniam gin
klui įsigyti buvo padarytas sudarant 
„Vakarų Unijos gynybos paktą“ iš 
penkių Europos kraštų — dviejų di
delių ir 3 mažų. Tačiau šis faktas, 
neskaitant D. Britanijos, yra dar silp
nas, nes trys mažieji kraštai — Bel
gija, Olandija ir Luksemburgas — 
negali sudaryti stiprios karinės pa
jėgos; Prancūzija, būdama praėjusio 
karo apnaikinta ir komunizmo rete
žių supančiota, nuolat ūkį ardant, 
taip pat negali būti stipria pajėga 
Sovietų agresyvinei politikai atsi
remti. Priešingai, dabartinė Prancū
zija yra didelė spraga statomam už
tvankos pylime. Kol ji nebus pagy
dyta iš dabartinio chaoso ir jos ūki
nis ir politinis gyvenimas nebus su
tvarkytas, tol Vakarų Unijos paktas 
tarnaus daugiau propagandai. Viena 
D. Britanija, nors ir remiama Imperi
jos neišsemiamų šaltinių, negalėtų 
atsiremti prieš raudonąjį milžiną.

nius, kultūrinius ir kitokius laimėji
mus. Tačiau mes drauge girdime 
dar galingesnį pavergtų tėvų, brolių 
ir seserų pagalbos šauksmą, sklin
dantį iš bolševikų kalėjimų ir pri
verstinio darbo stovyklų. Tas balsas 
dangaus keršto šaukia nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų, nuo Elbės iki Sa
chalino ...

Šios dienos trlumfalinės sovietų 
tironų kalbos Maskvoje, tęsė kalbė
tojai, atstovauja tik melą ir klastą, 
klastą visam pasauliui. Mes, sovie
tus pažinę geriau už visus kitus, šau
kiame laisvąjį pasaulį vienytis kovai 
prieš visų laikų baisiausi slibiną — 
Maskvos komunizmą, kol dar nevėlu.

Tūkstantinė minia, išklausiusi kal
bas, priėmė atitinkamą protesto rezo
liuciją ir su giliu ryžtingumu ramiai 
išsiskirstė.

Ta pačia proga Mūnchene išpla
tinti antibolševikiniai lapeliai vokie
čių ir anglų kalbomis. M. G.

Lieka paskutinis šansas — Atlan
to gynybos paktas. Daily Mail spec, 
korespondentas rašo, kad „Atlanto 
Pakto“ klausimu konferencija įvyk
sianti Washingtone. Koks vai
dmuo Atlanto pakto, leiskime kalbėti 
p. W. Lippmannui. Jis rašo, kad po 
kelių mėnesių slaptų diskusijų pro
jektas jau esąs paruoštas formaliam 
svarstymui. Esą, vyriausybės ir tau
tos supratusios kruviną dviejų pa
saulinių karų tragediją, bet neiš
vengę karo ir nesudarę taikos. Toji 
pamoka parodžiusi, jog Atlanto tau
tų pasaulis priklauso vienai bendruo
menei — karo ar taikos — ir todėl jos 
negali tikėti karo išvengti ar jį vyk
dyti sėkmingai ar sudaryti taiką po 
karo, jei jos nebus sujungusios gy
nybos ir bendros diplomatijos. Tai 
vienas teisingiausių pareiškimų: tik 
sujungtoms Atlanto tautoms tegalima 
karo išvengti arba jį sėkmingai lai
mėti bei taiką sukurti.

Atlanto paktas bus ne tik saugu
mo priemonė, bet jis padės rasti Vo
kietijos problemos sprendimą. Be 
šio pakto, anot Lippmanno, negalima 
būtų Vokietijos klausimo sutvarkyti. 
Jis klausia: kas bus po to, kai šis 
paktas bus ratifikuotas ir kongreso 
vykdomas? Ar tada rusai, užuot 
Europai grasinę, koncentruodami ka
riuomenę ir kaupdami atsargas, ne
pasiūlys pasitraukti iš Vokietijos ir 
tikrai neatitrauks savo kariuome
nės? Ir jei taip įvyktų, tada daug 
kas manytų, jog paktas nebūtų rei
kalingas.

Llppmannas į nuų pasitraukimą 
už Lenkijos sienų laiko ekvivalentu 
amerikiečių pasitraukimą tik iki Va
karų Europos. Kad tai galima būtų 
padaryti, reikalingas Atlanto paktas, 
nes tuo būdu Amerikos karinės pa
jėgos galės būti laikomos paruoštos 
Vakarų Europos gynybai. Tik to
kioje padėtyje esant, galės jos kalbė
tis sprendžiamais Vokietijos klausi
mais. Tuomet galima bus leisti ru
sams pasirinkti: sutartį sudaryti ne 
tik su keturiais didžiaisiais, bet ir su 
kaimynais Vokietijos, kuri jau su
jungs ir reguliuos visų Vokietijos 
valstybėlių policiją, miliciją arba bus 
leista organizuoti karines pajėgas 
vakarinėse zonose. Atseit, Atlanto 
paktą turint, galima bus rusus pašok

Stalinas apič rytine Vokietijos siena
Paryžiaus laikraštis „Aurore- 

Frąnce Libre" pareiškia, kad jis, 
remdamasis specialiomis informaci
jomis, galįs „beveik pažodžiui“ pa
skelbti planus, kuriuos Stalinas rug
sėjo mėnesį išdėstęs Bierutui ir Gott- 
waldui.

Laikraščio žodžiais, Stalinas tada 
pareiškęs: „Šiuo metu Europoje mes 
susiduriame su daugeliu sunkumų. 
Kodėl? Kad Vokietijos klausimas li
gi šiol tebėra neišspręstas. Kaip jį 
išspręsti? Dabar išmušė valanda, 
kurią mes turime keisti savo politi
ką. Vokietija mums reikalinga, todėl 
bet kuria kaina turime rasti bendrą 
kalbą su vokiečiais. Aš žinau, kad 
Lenkijos ir Čekoslovakijos viešoji

Emigruojančiu rašytoju dėmesiui
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Drau

gijos Valdyba prieš kurį laiką mums 
prisiuntė sąrašą tų savo narių, kurie 
yra paketinę vykti į. š. Ameriką, ta
čiau neturi nei affldavitų, nei darbo 
bei buto garantijų. JAV Lietuvių 
Rašytojų Draugijos Valdyba su šiuo 
sąrašu kreipėsi į atitinkamas S. 
Amerikos liet, organizacijas ir vei
kėjus, prašydama tiems žmonėms 
parūpinti darbo ir pastogės pažymė
jimų. Teko patirti, kad nemaža mi
nėto sąrašo dalis jau yra aprūpinta. 
Kai kurie rašytojai yra gavę net pa
ralelines garantijas.
Dr. J. Aleksandravičius — J. Aistis, 

JAV Lietuvių Rašytojų Draugijos 
Pirmininkas

LTB KULTŪROS TARYBOS 
PRANEŠIMAS MOKYTOJAMS
LTB Kultūros Taryba, svarstyda

ma kultūrininkų klausimus ryšiun 
su emigracija, ypatingai susirūpini 
mokytojais, kurie tebedirbdami švie
timo darbą, yra daug nusipelnę mū
sų tautai. Tačiau emigruoti mokytoji 
profesijai yra labai sunku, nes ik 
šiol joks kraštas jų nereikalavo i 

dinti per virvelę. Jei rusai nesutiktų 
pasirašyti taikos sutarties, tuomet 
Vokietijos vakaruose būtų sudaryta 
daug galingesnė vokiečių kariuome
nė, negu ją turi ar turės rusai savo 
zonoje.

Šis faktas, anot Lippmanno, pri- 
versiąs rusus rimtai kalbėti dėl Vo
kietijos, kuri galės tvarkyti savo ka
rines pajėgas, pasitraukus okupaci
nėms kariuomenėms.

Tai yra beveik pagrindinis klau
simas. Jei Sovietai nenorėtų sudaryti 
sutarties, kuri būtų priimtina vaka
riečiams, tada vokiečiams galėtų bū
ti leista atsiginkluoti ir inkorporuoti 
juos į vakarų pasaulį. Bet Vokietija 
apsiginklavusi bus stipriausia V. Eu
ropoje, stipresnė už Prancūziją ir 
sausumoje stipresnė už Britaniją ir 
Ameriką, samprotauja Llppmannas. 
Jei jau ji bus atsiginklavusi, tuomet 
ji vėl nukryps prieš Rusiją ir nebus 
joks jau satelitas ar sąjungininkas 
vakarų. Vakarų Vokietija bus Euro
pos pajėga. Ji tada nesiklaus nei gen. 
Clay, nei gen. Robertgon, bet atsimins 
Friedrichą Didįjį, Bismarcką ir net 
Ribbentropą.

Iš Lippmano išvedžiojimų išeitų, 
kad jei Rusija nesutiks su vakarais, 
Atlanto paktą sudarius, Vokietijos 
vakarai gali būti apginkluoti ir gali 
jie nueiti savo keliu visai nesiklau
sydami savo globėjų. Apskritai, iki 
šiol rimto konkretaus plano, kaip 
Europoje turėtų būti atstatyta tvarka 
ir pasaulyje įvesta taika, dar nėra ir 
nematyti. Ir todėl taikos perspekty
vos yra labai ir labai miglotos.

J. Aras

ANGLIJAI GIMĖ PRINCAS
Londono radijo pranešimu, prin

cesė Elzbieta karališkuosiuose rū
muose lapkričio 14 d. 21 vai. 14 min. 
Grinvlčio laiku pagimdė sūnų — nau
jąjį princą. Jo gimimas buvo pas
veikintas karališkų patrankų šūviais 
ir bažnyčių varpų skambinimu. Bri
tų imperijoje šio princo gimimo die
na yra istorinė: po savo motinos — 
princesės Elžbietos jis bus karaliaus 
sosto įpėdiniu.
• Australija iki 1950 metų birželio 
30 d. įsigabens 112.000 DP iš Euro
pos, pareiškė imigracijos minlsteris 
p. Calwell. (R) 

nuomonė yra prieš vokiečius. Ta
čiau aš pasitikiu jumis ir jūsų pro
paganda. Jūs turite savo gyventojus 
apšviesti, kad netrukus prireiks pla
čių koncesijų. Karo belaisvių grą
žinimas, maitinimo pagerinimas ir 
okupacinio režimo sušvelninimas ne
pasiekė reikiamo efekto. Vokiečiai 
skaudžiai pergyvena Rytprūsių ir Si
lezijos netekimą ir nenori atsisakyti 
Poznanės. Savo pusėn vokiečius ga
lime patraukti, tik pažadėdami jiems 
revizuoti rytines Vokietijos sienas. 
Mes esame nusprendę jiems šią revi
ziją suteikti. Aš gerai numatau tą 
reakciją, kurią Lenkijoje iššauks šių 
sričių grąžinimas. Tačiau jūs turite 
valdžią savo rankose ir aš jumis pa
sitikiu.“ (pr)

Garantijų ir kt. paralelizmams 
išvengti JAV liet. Rašytojų Draugi
jos Valdyba kreipiasi į tremties ra
šytojus, prašydama ypač nedelsiant 
atsiliepti tuos, kurie yra tikrai pa
ketinę vykti į JAV, bet ligi šiol ne
gavo ir nesitiki iš kur nors gauti 
minėtų garantijų. JAV Lietuvių Ra
šytojų Draugijos Valdyba, kiek tatai 
bus įmanoma, stengsis ir tiems as
menims tokių garantijų parūpinti.

Draugijos adresas: JAV Lietuvių 
Rašytojų Draugijos Valdyba, c/o Ma. 
rianapolis College, Thompson, Conn., 
USA.

Stasius Būdavaa,
JAV Liet. Rašytojų Draugijos 

Sekretorius

vargu ar ateityje pareikalaus. Todėl11 
mokytojams patartina emigracijos 
reikalu glaustis prie kitų profesijų. 
Norintieji patekti j JAV turėtų pa
tys kreiptis į savo pažįstamus ar gi
mines, gyvenančius JAV, ir prašyti 
darbo ir buto garantijų. Tačiau tie, 
kurie norėtų vykti į JAV, bet neturi 
jokių perspektyvų gauti reikalingas 
garantijas, gali kreiptis į LTB Kul
tūros Tarybą, prašydami jiems pa
gelbėti. LTB KT bandys išrūpinti 
reikalingas sutartis. Pareiškimus 
siųsti per L.Tr. Mokytojų Sąjungos 
skyrius arba per mokyklų vadovybę 
LTB Kultūros Tarybai, Augsburg- 
Hochfeld, DP Camp. Pareiškimuose 
pažymėti visos šeimos vardus, pavar
des, gimimo datas, išeitą mokslą, ku
riose mokyklose dirbo, ar turi JAV 
giminių bei jų adresus ir kokį darbą 
galėtų dirbti. Seimai priklauso tik 
tėvai ir vaikai.

Pareiškimai turi būti atsiųsti iki 
š. m. lapkričio 27 d.

LTB Kultūros Taryba
— Karo kaltininkai baudžiami ne 

tik Vokietijoje, bet ir Japonijoje. Te
nai šiomis dienomis pasibaigė byla, 
kurioje iš 11 tautų sudarytas karinis 
tribunolas nuteisė buv. japonų vadus. 
Karo meto minlsteris pirm-kas H. 
Tojo ir kiti 6 nubausti mirties baus
me pakorimu. 16 — kalėjimu iki gy
vos galvos, z

.Tremtyje mirus buvusiam 
Zyplių Žemės Ūkio Mokyklos 
Vedėjui

agr. JUSTINUI BANAIČIUI, 
jo šeimai ir giminėms liūdesio 
valandą reiškiu gilią užuojautą.

Buvęs mokinys
ANTANAS SPRAINAITI8

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad š. m. lapkričio 
8 d. tragiškai žuvo mūsų ben
dradarbis ANUŠEVlClUS Ka
zys (Tėvas Mikas, motina Ka
trė Mičiulytė), gim. 1923 m. va
sario 24 d. Prienuose, Mari
jampolės apskrityje.

8184 L.8.C. 
Inž. Petro Vileišio 

Vardo Kuopa

Mielą bičiulį ir S-gos nar| 
HENRIKĄ BLAZĄ 

jo žmonai Marijai mirus, šir
dingai užjaučia ir kartu liūdi

Lietuvos Antinacinės Rezi
stencijos buv. Politinių Ka

linių Sąjungos Centro
Valdyba

PADĖKA
Po sunkios ligos mirus mano 

seseriai Vincentai ŠIMKIE
NEI, Rendsburgo stovyklos ko
mendantui p. Simaičiui, sto
vyklos klebonui kun. Stepo
naičiui, L.T.B. Komitetui, Mo
terų Komitetui, ligos metu ma
no seserį globojusioms p. p. 
Gabševičienei, Ališauskienei. 
Gabienei Ir visiems, palydėju- 
siems ją į amžino poilsio vietą 
bei pareiškusiems man užuo
jautą; nuoširdžiai dėkoju.

Marija Ratenspergerienė

Dipl. inž.
Bronių BANAITĮ, 

liūdintį dėl brolio mirties, gi
liai užjaučiame.

Paštininkų vardu 
Lietusių Paštininkų Sąjungos 

Centro Valdyba
------------------------- -
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