
Nr. 66 (178) IV metai

U«t*V9» B-
NacMfltAnW-

MUSU KELIAS g
LITHUANIAN NEWSPAPER „OUR WAY" ¥ AUTHORIZED BY EUCOM HQ, CIVIL AFFAIRS DIVISION

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS, IŠEINĄS DUKART SAVAITĖJE Diilingen/D., 1948 m. lapkričio 20 d.

Lapkričio 23-ji
Trisdešimties metu tarpas šian

dien skiria mus nuo anos lapkričio 
23 d., kada buvo paskelbtas pirmasis 
įsakymas atgimstančios Lietuvos, ka
riuomenei. Toji diena, kasmet vis 
iškilmingiau minima, Nepriklauso
mybės laikais buvo tapusi viena 
reikšmingiausių mūsų vėlyvosios is
torijos datų — Kariuomenės švente. 
Ji, be to, dar reiškė ir jos kūrėjų 
savanorių bei Vyčio Kryžiaus kava
lierių metines. Ir tikrai, naudoda
miesi taip brangia kaina pirktos lais
vės vaisiais, negi galėjome neprisi
minti tų, kurie narsia savo krūtine, 
vėliau papuošta garbingiausiu Vyčio 
Kryžiaus žymeniu, atrėmė skaičiumi 
gausesnių priešų puolimus arba buvo 
gyvi liudininkai žygių savo kovos 
draugų, kurie Tėvynei ir besimo
sioms kartoms paaukojo savo gyvybę.

Su Nepriklausomybės paglemžimu 
nebeteko ir Lapkričio 23-ji savo išo
rinio iškilmingumo. Dabar nebe
skamba sostinėje ir įgulų miestuose 
kariuomenės paradų maršai ir karių 
žygio dainos, nebeskendi Lietuva 
trispalvėse, kaip seniau būdavo to
kiomis progomis. Tačiau išorinis iš
kilmingumas tai dar ne viskas. Jis 
daugiau primena puošnų, išeiginį rū
bą, todėl ir negailestingai engdamas 
okupantas lengviau užgniaužia jį, 
negu pačios tautos sąmonę, jos ryžtą 
pasilikti ištikimai savo sentėvių kur-' 
toms laisvės tradicijoms, kurios kaip 
nemirštantis kraujo balsas persiduo
da iš kartos į kartą. Ir štai, toms 
tradicijoms visuomet buvęs ištikimas 
lietuvis karys, gimtąją šalį užgriu
vusios nelemties metu, nebe para
duoja, bet tvirtai suspaudžia rankose 
ginklą ir vėl pasuka Vyčio Kryžiaus 
kavalierių keliu. Taip visas kraštas 
šiandien yra virtęs kovojančia Lie
tuva. Žūt ar būt — tai dabar veda
mos Hkiminės kovos šūkis. Jis dieną 
Iš dienos apvainikuojamas nuosta
besniais darbais Ir laimėjimas, kurie 
tegali tik art’nti išlaisvinimo dieną 
ir kurių garsas prasiskverbia pro 
akUniausias uždangas — nuaidi pla
čiai ir toli, atsispindėdamas pagaliau 
ir šio laikraščio puslapiuose. Ir vi
same tame garse mes lengvai atpa
žįstame savąjį kovojantį brolį, nes 
tik jis vienas temoka ištverti tiek, 
kiek šiandien iš jo pareikalauja per
nelyg sunkios naštos spaudžiama 
gimtoji tėvų žemė. _

Kai tėvynė pavojuje, piliečiams 
nebėra teisių, jiems belieka tik pa
reigos. Tėvynėje pasilikusieji tatai 
šventai ir be atvangos vykdo jau ke- 
leri metai. Lygiai tą patį turėtume 
įsikalti ir mes tremtyje, nors ir ne
galėdami medžiaginiu ginklu paremti 
sau ir mums laisvę kovojančio lietu
vio kario. Mūsų pareiga laukia pil
doma visais kitais mums prieinamais 
būdais, tačiau tomis pat sąlygomis: 
bendrasis interesas — aukščiau as
meniškojo! Mūsų gimtoji tėvų šalis 
tepriklauso tik mums, kaip ir mes 
Jai. Ji šaukia grįžti mus, mes svajo
jame ją. Neturėtume nieko gailėtis, 
kad tik išvargę vėl paliestume ją. 
Ir kai ramia širdžia galėsime pasisa
kyti, jog viską, kas mūsų galioje, at
likome, kad tinkamai pasiruoštume 
grįžti į ją ir tenai produktyviu dar
bu atpirkti tremtyje sugaištą laiką, 
kad kaip reikiant įprasminome savo 
kaip politinių emigrantų misiją ir tuo 
pačiu artinome pergalę Tėvynėje ko
vojančiam broliui, — tik tada galė
sime tar'.is tinkamai pagerbę ir Lap
kričio 23-sios didvyrį — Lietuvos 
karį. M. Zubrys I

Nesikeičia JAV užsienio politika
Reikšmingi prez. Trumano pareiškimai. Tebeieškoma Berlyno krizės 
sprendimo. Vokiečiai siūlosi bendradarbiauti. Tolim. Rytai pavojuje

Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidento perrinkimas tolimesniems 
ketveriems metams pasaulyje sukėlė 
ne tik daug spėliojimų, bet iki tam 
tikro laipsnio ir nerimo. JAV po šio 
antrojo pasaulinio karo tapo vienu 
galingiausių kraštų ne tik ekonomi
nėje, bet ir politinėje srityse ir todėl 
nuo vienokio ar kitokio jos politinio’ 
posūkio pareina daugelio kraštų, o 
gal ir pasaulio likimas, ypač tol, kol 
Amerika atominių ginklų yra mono
polistė. Nerimą padidino ir tas fak
tas, kad prezidentas Trumanas tebe- 
atostogauja ir dar neskelbia savo po
litinio credo. Tačiau jo pirmoji po- 
rinkiminė spaudos konferencija leido 
demokratiniam pasauliui lengviau 
atsikvėpti ir išsklaidyti susikaupusį 
nerimą. Prezidentas Trumanas per 
šią konferenciją aiškiai pasakė, kad 
J.A.Valstybių užsienio politika ir to
liau pasiliks nekeičiama. Vadinasi, 
iki šiol vestoji užsienių reikalų mi- 
nisterio p. Marshallio linija santy
kiaujant su Rytų bloku pasiliks ga
lioje ir kad nebus grįžta prie patai
kavimų. Tai svarbus pareiškimas. 
Užsienių politikos tęstinumą patvir
tino paskirdamas respublikonų ats. 
J. Dulles J.Tautų deleg. pirm-ku:

Prezidentas Trumanas, kaip žai
bolaidis, iškrovė laikinai susikaupu
sią iki įtempimo atmosferą ir virš 
Berlyno. J.Tautų visuotinio suvažia
vimo prezidento dr. Evatt ir J.Tautų

generalinio sekretoriaus Trygve Lie 
atsišaukimu į keturis didžiuosius dėl 
Berlyno krizės likvidavimo buvo 
laukta, kad gal ir čia kas nors ne
laukta įvyks, tačiau prez. Trumanas 
ir šiuo klausimu pasisakė taip, kaip

PABALTIJYS VĖL MINIMAS 
JUNGT. TAUTOSE

Pietinės Afrikos delegacijos pirm- 
kas p. Eric Louw Jungt. Tautų pati
kėtinių komitete paklausė Rusiją, 
kodėl ji Rytprūsių, rytinės Lenkijos 
ir Suomijos dalies nepaveda JT pa
tikėtinių tarybai, kaip tai numatyta 
JT Chartoje. „Ir kaip gi yra su Lie
tuva, Estija ir Latvija?“, paklausė 
p. Louw Jungt. Tautose. Jei Rusija 
norinti JT Chartos 77 str. taikyti ki
tur, kodėl gi jo netaikanti pati sau? 
(Reuter)

sveikas protas ir demokratinis pa
saulis laukė: Berlyno ir Vokietijos 
klausimu Amerika negali vesti Jokių 
pasitarimų su Sovietais tol, kol So
vietų Sąjunga neteisėtai įvestos blo
kados nenuims. Sis pree. Trumano 
pasisakymas taip pat teigiamai nu
teikė Vakarų Europą.

Berlyno krizei likviduoti pastan
gos ir toliau tęsiamos. Du didieji 
J.Tautų pareigūnai vėl apeliuoja į 
didžiuosius, kad esamoji krizė ne

persimestų j karštąją būklę. Sau
gumo Tarybos pirmininkas dr. Bra- 
muglia tariasi su „neutraliaisiais“ ir 
ieško patenkinamo sprendimo. Pagal 
Deną, esą paruoštas planas Berlynui 
įvesti sovietinę valiutą. Sį planą pa
ruošęs New Yorko teisininkas ir jau 
esąs išdalytas didiesiems susipažinti. 
Jei jis būtų priimtas, tada abi pusės 
turėtų stengtis paruoštą planą įgy
vendinti, o jo vykdymą prižiūrėtų 
Saugumo Tarybos sudaryta komisija. 
Ar šis antrasis žygis ras atgarsio Va
kariečiuose, kol kas neaišku, nes tiek 
britų, tiek prancūzų vyriausybės aiš
kiai pasisakė, kad kol Berlyno blo
kada nenuimta, tol derybos nėra ga
limos.

Turint galvoje Sovietų panaudo
jamas priemones savoje zonoje — 
karinių formacijų organizavimą, ma
gistrato valdininkų atleidinėjimą, 
naujų „kenkarčių“ įvedimo parėdy
mą, — sunku tikėti, kad Vakariečiai 
nesuprastų sovietinių tikslų, nebent 
tai reikalautų „Briuselio pakto“ gy
nybos komitetas, „žinodamas savo 
dabartinį pajėgumą. Jei Berlyno 
klausimu ir bendra užsienių politikos 
linija tarp Vakarų galybių iki šiol 
nepasireiškė dideliu disonansu, tai 
Vokietijos ūkinio ir politinio atkūri
mo reikalu mes jau pasigendame to 
vieningumo, kuris reikalingas raudo
nojo slibino grėsmingumo akivaiz
doje. Vokietijos ūkinis atkūrimas,

Sprendžiamas Kinijos likimas
Po to, kai Mandžūrija atsidūrė 

komunistų rankose, kai vyriausybi
ninkų pusėje prasidėjo nusivylimas 
karine nesekme ir ekonominiu ger
būviu, JAV taip pat atkreipė dėme
sį į Kinijos politinę padėtį, nes su 
jos ateitimi siejasi Rytų kraštų liki
mas ir kartu JAV pozicija. Kinijos 
vyriausybė tikėjosi sulaukti prezi
dento Dewey. Jie manė, kad respu- 
blikininkai atkreips linksmesnę vei
do pusę į 400 milijonų tautą, kuri 
būtų geriausia amerikiečių gėrybių 
vartotoja. Bet to neįvyko. Demokra
tai ir toliau pasilieka prie vairo ir 
nerodo pakankamo dėmesio, nors vi
sai iš akių neišleidžia artėjančio 
kracho ir kartu grėsmės.

JAV senatorius (resp.) Bridges 
reikalauja, kad prezidentas Truma

nas šauktų specialią kongreso sesiją 
Kinijos klausimui aptarti. Pagal jo 
samprotavimą, jei Kinijai nebus su
teikta efektyvi parama, ji visa galinti 
atsidurti komunistų rankose. Šitie 
komunistai, kurie slenka iš šiaurės, 
sako senatorius, nėra paprasta pa
triotų grupė, bet yra vadovaujama 
Kremliaus ir priklauso pasauliniam 
komunistų sąjūdžiui. Paskutiniu me
tu vyriausybininkams pasisekė vieną 
stambų mūšį laimėti, bet padėties 
daug nepagerino, nes komunistai turi 
milijoninę armiją.

Dėl Kinijoj esamos padėties 
NYKT pašventė vedamąjį, kuriame 
nurodė komunistų pavojų visai Ki
nijai. Nors vyriausybė turinti dide
lius kariuomenės kiekius ir net ge
rai ginkluotus ir valdo vis dar ma

žiausiai ’/• visos Kinijos, tačiau ne
aišku, kaip ji pajėgs apginti savo 
kraštą nuo raudonųjų. Laikraštis 
pastebi, kad kiniečių . moralė esanti 
labai smukusi tiek pietuose, tiek va
karuose ir todėl, nežiūrint jos ka
riuomenės, resursų ir JAV pagalbos, 
vyriausybės pasipriešinimas negalė
siąs ilgai trukti. Skamba minoriškai. 
Jei 400 milijonų taps Kremliaus {ra
kiu Tolimuosiuose Rytuose, grėsmė 
persiduos ir į Indiją bei kitas Vaka
rų Europos kraštų dominijas bei ko
lonijas.

NYKT rašo, kad šioje tamsioje si
tuacijoje, kada gresia Kinijai pate
kimas į raudonųjų rankas, JAV yra 
labai svarbu turėti savo įsitikinimą, 
kad Kinija sudaro vieną penktadalį 
pasaulio gyventojų, kurie gali būti

SUDARYTAS VAKARŲ UNIJOS
gynybos Stabas |

Iš Paryžiaus pranešama, kad Va- ’ 
karų gynybos pajėgos, vadovaujamos 
feldmaršalo V. Montgomery, įsteigia 
vyr. būstinę 35 mylias nuo Pary
žiaus Fontainebleau. Stabas, sudary
tas iš 320 karininkų, kurie gyvens 
netoliese viešbučiuose. Jie planuos 
visų penkių kraštų sausumos, jūrų ir 
aviacijos karines pajėgas, joi jie tap
tų agresijos auka.
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naudingi Sovietų Sąjungai. Kinija 
yra mažažemių ūkininkų kraštas. Že
mė apdirbama pačių žmonių — vyrų 
ir moterų, kurie neįstengia nusipirkti 
net batų. Joje maža prekybos ir dar 
mažiau pramonės. Anglies ir van
dens jėgos neišvystytos. NYKT pa
stebi, kad „net jeigu visi kinai entu
ziastiškai taptų rusų sąjungininkais, 

i; kas sunku patikėti, kraštas tesiogiai
1 negrėstų Amerikai dar daugelį metų, 
gal net visą generaciją.“ Šitas pa
reiškimas tur būt leis lengviau su
prasti, kodėl amerikiečiai nesiima 
rimtos pagalbos teikti Kinijai. Toliau 
laikraštis jau primena, kad daug rim
čiau komunistinė Kinija grėstų ne- 
tesioginiu būdu, perkeldama savo 
idėjas į pietinę Aziją. Laimėję Kini
joje komunistai tikėtų, jog jie laimės 
pietinėje Amerikoje ir gal Europoje. 
Įsitvirtinus komunistams Azijos kraš-

IADAK! tuose, rimtos pasekmės būtų jau 
I Amerikai bei Amerikos draugams 

Y#-’ Europoje 
MONSE
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ir kitur.
Laikraštis, priminęs Kinijoje iš

sišakojusią tradiciją ir vietos patrio
tizmą, nurodė, kad komunistams bū
tų sunku įkurti policinę valstybę, bet 
jos patekimas komunistams vistiek 
turėtų didelės įtakos šiuo metu, ka
da tarp Sovietų Sąjungos ir JAV 
vyksta įtempimas. Vedamasis bai
giamas priminimu peržiūrėti JAV 
politiką Kinijos atžvilgiu, žvelgiant į 
perspektyvą ir esamą įtemptą pa-

kaip ir praeitą kartą minėjome, sie
jasi su naujomis apiracijomis, dažnai 
priešingoms Prancūzijai ir gal net 
visiems Vakariečiams. Pirmoji reak
cija iškilo dėl Vokietijos Ruhro sri
ties pramonės — anglies ir plieno — 
valdymo. Tai sritis, kuri vokietį ne 
tik maitina, rengia ir civilizaciją ku
ria, bet sukelia karinius jausmus ir 
kartu apsiginklavimą, o tada jau vėl 
Vakarų Europa pradeda gyventi ne
rimo ir grėsmės dienas. Dėl gen. 
Clay pareiškimo, kad, kaip Dena pra
neša, Ruhro srities klausimas jau už
baigtas, piestu stojasi ne tik Pran
cūzijos vyriausybė, bet ir gen. de 
Gaulle, kuris pareiškė, kad jis jokių 
dabartinių nutarimų nepripažinsiąs, 
kai ateisiąs prie valdžios vairo. Si 
baimė nemažėja ir raudonojo maro 
akivaizdoje.

Daily Mali vedamajame nurodo, 
kad Vakarų Unijos sudarymas ir ka
rinės vadovybės paskyrimas sudomi
nęs vokiečių politikus, kurie sakosi, 
jog 1) busimoji Vakarų Vokietijos 
vyriausybė turėtų būti ten atstovau
jama ir kad 2) Vakarų Vokietijai 
būtų leista sudaryti armiją, kuri „da
lyvautų Vakarų Europos gynyboje“. 
Pažadai vyliojanti, nes Vakarų Uni
ja, nors ir turi vyr. gynybos vado
vybę, bet yra dar be pakankamos 
kariuomenės. Vokiečių ginkluotos 
pajėgos tikrai būtų naudingos. Cen
tro partijos kalbėtojas p. K. Spiecker 
ir kiti mano, kad Vokietija turi daug 
vyrų, tik kyląs klausimas, kas juos 
valdys — Rytai ar Vakarai, rašo 
Daily Mail. Tokios vokiečių sugesti
jos vieniems teikia vilties, o kitus 
gąsdina, ir todėl Londone Ruhro sri
ties klausimu posėdžiaujanti komisi
ja neišleidžia iš galvos, reik manyti, 
visų tų sugestijų ir galimų ėjimų, 
ypač kai Sovietai jau formuoja dali
nius, nors ir policijos vardu, tačiau 
paneigdami Potsdamo nutarimus. 
Londone parlamento debatuose šis 
klausimas jau diskutuojamas.

Tarptautinę įtampą padidina ne 
tik įvykiai Europoje, bet ir Tolimuo
siuose Rytuose, Kinijoje. Amerikie
čiams įsakyta Kiniją apleisti. Kovos 
prie Šučiau vyksta su didele įtampa, 
su daugybe aukų. Kinijos galva Cian- 
kaišekas laiku kreipėsi į prez. Tru- 
rnaną pagalbos, greičiausiai ginklų ir 
maisto. Amerikiečiai savo laivyno 
vienetus pastiprino, pasiųsdami 1.000 
karių, kurie greičiausiai padės eva
kuoti amerikiečius, nes komunistams 
slenkant gilyn, susidaro pavojus pa
tekti raudonųjų globon.

Amerikiečių išvedžiojimais, Kini
jos atsidūrimas komunistų rankose 
kurį metą tiesiogiai negrėstų Ameri
kai, bet netiesiogiai, tur būt, Jau at
silieptų.

Kad ir kritiška padėtis Kinijoje, 
tačiau Vakarų pasaulis kol kas nero
do didelio susirūpinimo, nors ir seka 
įvykių raidą. J. Aras

Paskutinis aktualijos
— JAV delegacijos JT pirminin

ku prez. Trumanas paskyrė J. F. Dul
les. Ministerls Marshallis skrenda į 
Washingtoną svarbiems pasitarimams.

• * *
— Marš. Tito Ljubljanoje pasakė 

svarbią kalbą, kreipdamasis į viso 
pasaulio . suverenines valstybes ir 
kviesdamas jas tarpusavyje išspręsti 
svarbiąsias problemas. Marksizmo ir 
leninizmo doktrinos vienos pačios 
esančios nepajėgios šioms proble
moms patenkinamai išspręsti.

• • *
— „Ką padarė anglo-amerikie- 

čiai“, pastebėjo gen. de Gaulle tre
čiadienį savo kalboje Ruhro klausi
mu, „yra tai painiausias sprendimas 
šiame amžiuje“. Jeigu būsiąs atsta
tytas Reichas su visa savo galybe ir 
egoistiniais planais, tai Prancūzija 
nedalyvausianti Europos Unijoje,

1
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Po metų darbo - namai Anglijoje Tikslas pateisina priemones
Laiškas iš Anglijos

— Dabar nors ramu, — sako, — 
nereikia žiūrėti šeimininko nuotai
kos. Susitvarkai, kaip nori...

Ir patiems naujiems šeiminin
kams ramu, ir džiaugsmas dviems 
lietuvaitėms, kurios lig šiol nuo dar
bovietės už kelių mylių gyveno. Da
bar jos gyvena pas savo tautietį, o 
iki fabriko — keturios minutės kelio 
(buvo gi 1 vai.).

Už 750 svarų karališkas butas
Vakar aplankiau kitą lietuvį — 

p. A. Švitrą, kuris ką tik persikėlė 
į nuosavus namus. Namai kainavo 
750 svarų; 200 sv. reikėjo iš karto su
mokėti ir toliau kas mėnuo maždaug 
pusketvirto svaro (atskiras kambarys 
čia kainuoja maždaug 1 sv. savaitei).

Kaip gi tie namai atrodo? '
Priekyje mažas darželis ir mūri

nė tvorelė. Taipgi nedidelis kieme
lis su sandėliukais iš kiemo pusės.

Tik įėjęs į vidų, atsiduri korido
riuje. Iš jo vieųerios durys į rūsį, pa
dalintą į dvi dalis: tai skalbykla ir 
maisto sandėlys. Kitos durys veda į 
erdvią virtuvę, kur dega židinys ir 
verda vakarienė specialiai įsigytoje 
dujų krosnelėje. Dar dvejos durys iš 
koridoriaus veda į du atskirus salo
nėlius, palyginti, erdvius ir patogius.

Antrajame aukšte du dideli mie
gamieji, o trečiasis mažesnis. Be to, 
yra vonia, tualetas ir mažas, šiltas 
kambarėlis, kuriame įsikūrė vaikų 
išlaikoma moteris lietuvė (p. Plienai- 
tienė).

Tačiau dar ne viskas: laiptais už
kopus į trečiąjį aukštą, atsiduriama 
vadinamoje atikoje. Tai erdvus kam

Juo toliau, juo mažiau tremtinių 
spaudoje rašoma apie lietuvius Ang
lijoje. Nesidomima, atrodo, ir toli
mesne emigracija i šį kraštą, kai at
siveria didesnės galimybės į JAV, 
Kanadą ar Australiją.

O tačiau įdomu pažymėti džiugus 
faktas, jog kai kurie lietuviai po me
tų darbo nusipirko namus Anglijoje. 
Tiesa, kai kuriems reikės ilgesnį lai
ką išsimokėti, tačiau šiandien jie — 
namų savininkai ir nebeprašo kitų 
malonės.
Namai pragarai, be jų negerai...

Kodėl taip skubama įsigyti savus 
namus? Nejau neturima kur pinigus 
padėti?

Ne, su pinigais Anglijoje nėra 
lengva. Viengungiai, ypačiai dirbą 
tekstilėje, turi nepaprastai spaustis, 
kad galėtų kokį svarą savaitėje su
taupyti. Tačiau tokį sprendimą pa
skubina paprasti vargai ir rūpesčiai 
su kambariais.

Anglijoje — tiesiog kurijoziška — 
lengviau surasti tuščius namus, pa
skirtus pardavimui, negu išsinuomoti 
kambarį. Apie viso butą nuomą kai 
kuriose vietose galima tiktai svajoti.

Ypačiai sunkfi šeimoms su ma
žais vaikais. Kai tik namų savinin
kas pamato, kad šeima yra su ma
žais vaikais, — labai mandagiai at
siprašo ir užtrenkia duris. Jei kuris 
ir įsileidžia tokią šeimą, — vaikų tie
siog neįmanoma apginti nuo šeimi
ninkų barnių: jie triukšmą kelią, jie 
sienas ardą, jie nemandagūs, jie šio
kie ir tokie.

Nemažų sunkumų turi ir viengun
giai. Jie, pagal šalies papročius, išsi
nuomoja tik lovą nakčiai, laisvu gi 
metu turi glaustis prie šeimininkų 
sėdimajame, kaip čia vadina, kam
baryje. Svečių problema tokiu atve
ju pasidaro tiesiog neišsprendžiama.

Dėl to, kas tik gali, — stengiasi 
įsigyti bet kokį namelį, teisingiau gi 
— butą. Ypačiai sumanūs ir inicia
tyvūs tuo atžvilgiu lenkai ir ukrai
niečiai.

Vi 150 svarų, trys kambariai
Bradforde jau net keli lietuviai 

įsigijo nuosavus namus.
Einu aną kartą gatve, o pro šalį 

žygiuoja p. J. Dirginčius su žmona. 
Jie ne pasivaikščioti sumanė, o nusi
pirkti trijų kambarių butą už 150 
svarų.

Aplankau vieną vakarą juos nuo
savame bute. Apačioje erdvus kamba
rys, šalia jo mažute virtuvėlė, antra
me aukšte — du miegamieji. Ir visas 
malonumas — be jokių išsimokėjimų 
—■ už 150 svarų.

Lietuviai darbštūs ir tvarkingi 
žmonės: tuojau atremontuoja visus 
kambarius, įsiveda elektrą (lig šiol 
seni gyventojai naudojo dujas), su
sitvarko, nusiperka baldų. 

Meersburgas, jau Badeno provin
cijos miestelis, turtingas savo praei
tim, ypač senovinės pilies liekanom. 
Keleivis čia nebepaiso nei gausiai 
klestinčių vynuogynų (juodos vynuo
gių kekės dar ir dabar, rudenį, tebe
kabo), nebespėja nei žvilgsnio mesti 
nuo aukštumos į čia pat po kojų be
tysantį Bodeno ežerą su visais apy
linkių žavais — jis bėga pirmiausia 
tos pilies aplankyti. Sunkiai užima
moj ir apgulamoj vietoj išstatyta, ji 
ir dabar, rodos, slepias amžių glūdu- 
mon ir paslaptin įsisupus. Grožio čia 
maža. Išlepusio skonio lankytojui, 
mačiusiam Liudviko II pilis Bavari
joj, čia ne taip jauku. Bet užtat am
žiaus ir senovės čia daug. Ją pasta
tęs dar VIII šm. frankų karalius Ka
rolis Martelis, arabus ties Poitiers 
732 m. sumušęs. Patekę į vad. „ri
terių salę“, susidarom vaizdą, kaip 
maždaug gyventa pilyse Mindaugo 
laikais ir anksčiau. Po tiekos šimtų 
metų tai tik paprasta kaimo kamara.

barys pačioje pastogėje; šviesa gi 
eina pro langą, įmontuotą stoge. Čia 
galima įsirengti gerą miegamąjį.

— Metus gal ramiai pagyvensiu, 
— pasakė p. A. Švitra..— Kas toliau 
bus, niekas nežino...

Teisingai — niekas apie ateitį ne
žino, tačiau gyventi reikia. Šiuo me
tu gi ir jis turi ramų namelį, ir ga
lės kitiems lietuviams padėti, ir jo 
vaikų niekas negainios.

Lietuvių karalystėje
Prieš porą mėnesių čia nusipirko 

erdvius namus dar vienas tremtinys 
lietuvis, p. Ivanauskas. Būtinai rei
kėjo pirktis: ukrainietis už vieną 
kambarį anksčiau iš jo po 3 sv. sa
vaitėje lupo! Ir tiktai už kambarį.

Jo namas kainavo per 1000 sv. Iš 
karto reikėjo sumokėti 250 sv. Dalį 
savo turėjo, dalį pasiskolino iš bi
čiulių. Paskum reikėjo baldų pirkti, 
kai loir paremontuoti.

Dabar tuose namuose gyvena ne 
tik jis su žmona ir dukra, bet ir visa 
eilė lietuvių. Kai visi susirenka sa
lone prie besikūrenančio židinio, su
sidaro gražus būrelis. Galimą ir pa
politikuoti, ir pažaisti, ir pasikalbėti, 
o kartais ir skanių lietuviškų ko
pūstų užvalgyti.

Lietuviai niekur nenuleidžia ran
kų. Kuriasi kaip įmanydami.

Jeigu Anglijoje lietuvių tremtinių 
nesaistytų Darbo Ministerijos griežti 
nuostatai ir kiekvienas galėtų dirbti 
savo specialybės darbą, — nebūtų 
kuo nusiskųsti. J. Kuzmickis

Pabodenėj lapams krintant
TEN, KUR LIETUVIŲ BUTĄ PRIEŠ 500 METŲ, O APIE JUOS RAŠYTA PRIEŠ 700 METŲ

Šiurpus vaizdas nukrečia, patekus į 
bausmės vietą, prie tam tikro šulinio, 
kur nusikaltėlį, pliauską apjodžiusį, 
virve 9 m žemyn nuleisdavo ir daž
niausiai ten palikdavo mirti badu. 
Tuose pat pilies mūruose yra ir rašy
tojos Annettes Droste-Hūlshoff, ly
giai čia pritį 100 metų mirusios, mu
ziejus — jos darbo ir mirties kam
bariai, išlaikyti taip, kaip buvo jos 
metu. Šią pilį 1838 m. buvo nupir
kęs jos giminaitis filologas Lassberg, 
ir poetei dar čia teko 10 metų pa
gyventi ir vieną kitą kūrinį sukurti 
(sako, tik čia ji savo gražiausias eiles 
parašiusi, pati būdama iš Šiaurės 
Vokietijos kilusi).

Tik jau vakarop pasiekėm Kon
stancą, iš Meersburgo i ją patekę lai
vu per pusvalandį. Kadangi miestas 
pusiau šveicaru pusiau vokiečių, ja
me visko gausiau kaip kitur. Išlikęs 
jis nuo karo sveikas, rymo prie Rei
no įtakos į Bodeno ežerą. Gamta ir 
aplinka teikia jam gyvumo, judrumo.

Frelburgas. — Pastaruoju laiku 
vietinė vokiečių spauda sistemingai 
neigiamai rašo apie DP, siekdama 
juos diskriminuoti ir sudaryti blogą 
įspūdį DP globojančios prancūzų oku
pacinės karinės valdžios akyse. Š. m. 
lapkričio 9 d. N-ry prabilo ir Bade
no krašto vokiečių valdžios oficiozas 
„Badische Zeitung“. Tas laikraštis 
daro užmetimus DP, kad jiems iš
laikyti neva išmokamos per didelės 
sumos. Esą, prieš valiutos reformą 
DP reikalams buvo išleista 34,5 mili
jonai RM, be to, 4 milijonai RM 
UNRRAi ir IRO, gi po valiutos re
formos, esą, iki šiol išleista 1,5 mil. 
DM. Esą, tokios didelės sumos pagal 
kompetetingų organų nuomonę buvo 
sunaudotos ne kilniam pagalbos rei
kalui, bet neracionaliai. Ypatingai, 
girdi, vokiečių gyventojas nemaloniai 
pastebi, kad DP brangiais delikate
sais („mit kostspieligen Genussmit- 
teln“) aprūpinami, o to vokiečiai ne
gauną (sic!)... Be to, tie DP, kurie 
nepatalpinti stovyklose, turį didesnes 
patalpas galvai, negu vokiečių gy
ventojai. Gi iš DP kilusiems studen
tams apmokama butų nuoma, kai tuo 
pačiu, esą, vokiečių studentams ne
gali apmokėti net buto kampelio. Esą, 
pačių DP interesas yra tas privilegi
jas pašalinti. Visi darbingi DP turė
tų įsijungti į vokiečių ūkį tuo atve
ju, kai jie negrįžta namo arba negali 
emigruoti.

Objektyviai žiūrint, yra aišku, kad 
DP problema susidarė dėl pačių vo
kiečių kaltės, nes jie pradėjo karą ir 
to pasėkoje Vokietijoje atsirado DP. 
Jų tėvynės buvo vokiečių išlaisvintos 
nuo lašinių, riebalų, gyvulių ir kitų

Pagaliau ir praeitis dar labai aiškiai 
iš jo šneka. Įkūręs tą miestą cieso
rius Constantijus Chlorus 304 m. po 
Kr., sumušęs alemanus. Tai ir mie
stas buvo pavadintas to ciesoriaus 
vardu. 1153 m. čia Fridrichas Bar
barossa buvo susitaikęs su Lombar
dijos miestais ir pačiai Konstancai 
suteikęs laisvių.

Žymiausias Konstancos istorinis 
įvykis — 1414—1418 m. Konsilija, 
bažnytinis suvažiavimas. Tame su
važiavime dalyvavo ir Lietuva: Vy
tautas Didysis į jį buvo atsiuntęs 50 
rinktinių žemaičių bajorų, gerai nu
augusių vyrų, padaryti įspūdžiui Va
karams, parodyti bažnytiniam pasau
liui, kad Lietuva jau ne koks užmiš
kių barbarų kraštas, bet kultūringa, 
kad ir neseniai, prieš 28 metus, te- 
priėmusi krikščionybę. Lietuvos var
das tada ypač garsėjo: 1410 m. ji 
sumušė kryžiuočių ordiną, pati jau 
buvo krikščioniška, dėl to nelikusi 
kalaviju ir ugnimi nusiaubta. 

gerų dalykų, kurių vertė per pirmą 
ir antrą pasaulinį karą sudarė dau
gelį milijardų ir tie nuostoliai vo
kiečių nebuvo atlyginti. Dėl vokiečių 
kaltės DP nustojo namų, ūkių, tar
nybų ir pragyvenimo šaltinių, nekal
bant sveikatos ir daugybės nukan
kintų KZ, kas irgi sudaro didžiausias 
nuostolių sumas. Dėl valiutos refor
mos DP nustojo paskutinių santaupų 
ir atsidūrė kritiškoje būklėje. Jei 
kalbėti apie DP mitybą, tai kas val
gė jų.maistą, tas žino, jog jie ištisais 
mėnesiais buvo maitinami dažnai su
pelėjusiais lęšiukais bei pupomis, nes 
bulvių nebuvo... Dėl prancūzų ka
rinės valdžios hamaniško elgesio DP 
buvo patalpinti privačiuose butuose, 
nes prancūzų zonoje stovyklų kaip 
tokių nėra.

Nenuostabu, kad tas labai nepa
tinka vokiečiams, kurie lieja kroko
dilo ašaras dėl savų studentų, nors 
jie gauna visokeriopą paramą Iš 
tarptautinių organizacijų. Taigi čia 
jokių privilegijų DP atžvilgiu nėra, 
o yra tik atlyginama maža tų mora
linių bei materialinių jiems padary
tų nuostolių dalis. Kaip žinoma, ab
soliuti DP dauguma yra darbo pro
cese ir DP darbo įstaiga akyliai žiūri, 
kad visi dirbtų. Antra vertus, dau
gelis DP išvyksta į kitus kraštus ir 
ne jų kaltė, kad emigracija iš čia 
vyksta labai lėtai, nes visiems DP 
iki gyvo kaulo įkyrėjo „svetinga“ 
Vokietija, kurios gyventojų dauguma 
nieko iš praeities nepasimokė ir, tur 
būt, niekad nepasimokys. Auka

Kempteno naujienos
— Talkininkaudami Kempteno 

vokiečių skautams, lietuvių ir estų 
skautai lapkričio 7 d. savo stovy
klose įvykdė, rinkliavą Berlynui. Be 
piniginės aukos, mūsiškiai iš su
rinktųjų maisto produktų, rūbų į 
kitų smulkmenų sudarė 200 kg siun
tą, ant kurių užrašė: „Laisvę mylin
čiam Berlyno jaunimui — Kempteno 
DP lietuviai“. Dovanos bus nugaben
tos lėktuvais iš Kaufbeureno aero
dromo.

— Lapkričio 7 d. aktualijose Br. 
Dailydė paminėjo Dr. J. Šaulį, įga
liotąjį minister; Šveicarijoje, papa
sakodamas atsiminimų iš savo pa
žinties su velioniu ir paryškindamas 
jo būdą ir darbą diplomatinėje tar
nyboje.

— Kemptene, atlaikius gedulingas 
pamaldas, prisiminta prieš 15 metų 
spalių 30 d. Kaune miręs aušrininkas 
a. a. Antanas Kriščiukaitis, bele
tristas „Brička“, „Kas taisybė, tai ne 
melas“ ir kt. apysakų autorius, rašęs 
Aišbės ir Antano iš Būgnų slapy
vardžiais. Šiuo metu Kempteno gy
vena Aišbės sūnus doc. dipl. inž. K. 
Kriščiukaitis.

— Maironio vardo gimnazijos 
aštuntokai lapkričio 7 d. suruošė tra
dicinį šimtadienį. K. Da.

A. VILKAS (19)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI

Kambariuose rusai kariai ir buvusieji belaisviai geria. 
Kai kurie persivilkinėja, pasirinkdami iš po kojų sumindžio
tus baltinius ir rūbus.

Pamoja mums ir duoda išgerti: vynas skanus ir smarkiai 
svaiginantis; gerai, kad jie neverčia mūsų pasigerti, tik liepia 
rinktis rūbų, siūlo, paduoda.

Vynas mus veikia.
— O, jūs, iš broliškos mums respublikos, nesnau. ......
Mes užsikrečiame: „nesnausti, apsirengti“ — pereina per 

kraują; juk tiek laiko mes vaikščiojome nuplyšę“.
Sumindžiotame drabužių sluogsnyje besą daug gerų da

lykų. Aš turiu laimę rasti paltus. Paimu gerą skrybėlę, Vy
tas — foto ir mažą kino aparatą. Pasirenkame baltinių, siūlų 
(randame net lietuviškų), muilo Ir kt....

Mes ne tikrieji plėšikai, bet — lyg hienos, kurios doroja 
grobio likučius.

Skrandutę beveik gaila mesti: ji lyg lietuviška uniforma. 
Bet — BE SENTIMENTŲ. Gyvenime pirma reikia laimėti, 
O paskui sentimentais ir atsiminimais gyventi.

Kieme pereiname vežimus. Čia — lašinių, siūlų, dešrų, 
kumpių — ko tik nori. Šuniukas vaikščioja apsirijęs ir nei 
ėsti, nei šalin eiti. Cilinderiai mėtosi ant kelio. Rusai su 
malonumu spiria kaip į futbolą.

Užtinkame vežime vieną paliktą senutę, kuri jau nuo 
vakar dienos nevalgiusi. Paduodame jai valgyti.

Už mano rastą pistoletą Algis gavo nuo ruso septynis 
tūkstančius markių, iš kurių didžiulį pluoštą davė man ir 
kitiems. Čia pinigai mėtosi po purvyną; rusai jų neima ir 
liepia naikinti. Tai jau bevertis pinigas.

Reikia skubėti, nes rusai rūpinasi, kodėl mes nevažiuo
jame, gal vokiečių laukiame.

Mozūras ruošiasi kartu su mumis.
Sužinome, kad Vyto brolis Juozas ir dar keM lietuviu 

vežimai jau važiuoja Lauenburgo kryptimi.

— Ne, — sakome mes, — į frontą nevažiuosime.
Pasukame į šalį.
— Ponas Miškinis turi žemėlapius ir gerai veda, — argu

mentuoja Juozas.
— Jis nori atgauti savo buvusią gerą tarnybą Vilniuje, 

— nusprendžiu.
Vos pavažiuojame Hebrodamnitz’o kryptimi, jau beatsi- 

veją mus: sako Miškinį rusai norėję nušauti įtardami, kad 
nori pakliūti pas vokiečius.

Tuojau — vakaras, ir mes sustojame nakvoti viename 
vienkiemyje. Susipažįstu arčiau su kitais. Marytė, graži mo
teriškė, Pranas simpatiškas vyrukas, Vyto brolis Juozas, jo 
žmona ir 2 maži berniukai — visi truputį pažįstami iš ano 
apsilankymo sekmadienį dvare (1945. III. 4).

Vokietis murma, kad šeriame jo pašarą.
— Jau praėjo tavo laikai. Nė pats Hitleris tavęs neiš

gelbės.
— Atsilikęs nuo kultūros. Džiaugtųsi gyvas besąs. Dar 

nežino, ką jam rusai darys.
— Nereikia mums vokiečių turto, tegul tik grąžina tai, 

ką išvežė iš Lietuvos.

1945. III. 11. Sekm.
Vėl važiuojame; kur galime, vengiame kariuomenės ko

lonų, bet ne visur sekasi jų išvengti.
Rusai važiuoja dviračiais. Kai nusibosta, pameta pake

lėm Kitas pasiima, patąso ir vėl meta. Daugelis jau suga
dinti, sulaužyti. Žodžiu, komunistinis nuosavybės bendrumo 
prinrpas vykdomas praktiškai.

Visi jaunieji, net Vyto mažieji broliai Sigitas ir Albinas, 
važiuojame dviračiais, čia iš dvaro paimtais, čia pasirinkę 
pakelėse.

Rusai be galo mėgsta mainyti.
Beveik kiekvienas dviratininkas pasiūlo.
— Pasikeiskime.
Čia nesvarbu, kurio geresnis. Važiuoji toliau ir vėl pa

keiti. Kartais ir atima. Jau mes su Vytu geriau einame pėsti. 
Kam nervus gadinti! Mat, mes užaugę, anot bolševikų, kapi
talistinėje dvasioje, tai bet kokiu atveju pikta, kai atima. 
O čia, matyti, kažkaip natūraliai išplaukianti iš Sovietų Są
jungos gyvenimo gera treniruotė pripratinti mūsų dvasiai, kad 
mes lengva širdimi atiduotume, kai nuo mūsų ką atima.

Vienas nususęs, murzinas rusiukas sustabdo mane.

— Tu esi ponas!
Tai vienas rimčiausių kaltinimų Sovietų Sąjungoje.
— Ne, aš ne ponas, tik gerai apsirengęs.
— Tu ponas!
— Žiūrėk, kokios pūslėtos rankos, — kišu jam prie veido.
Kadangi jos numazgotos, rusiukas netiki ir purto galvą. 

Jei aš būčiau apdriskęs, purvinas, — jis patikėtų.
Ruso besilukštenąs iš sutingusio kevalo protas yra vaiko 

protas ir jo klausimas vaikiškas; šis nuskuręs raudonarmie
tis, kuriam Stalinas duoda teisę kiekvieną svetimtautį tardyti, 
mušti, žudyti, iš principo nekenčia švariai apsirengusio.

Tuo tarpu pasimaišo karininkas ir stumdamas varo šalin:
— Eik, eik...

Vienas prisispyręs prašo degtinės nors gurkšnelį. Vyto 
tėvas duoda išgerti.

— Ne, tu pirma pats paragauk!
— Ką, nepasitiki? — nemaloniai pasijunta Vyto tėvas, 

patsai nugeria ir atiduoda rusui degtinės butelį.

Kariai šaudo iš rakietų. Tie suaugę vaikai turi kuo nors 
žaisti.

Pasukame dešinėn į geresnį kelią. Su Pranu pasitar
dami, žiūrime į žemėlapį ir sprendžiame, kur važiuoti. Nors 
Marytę ir įspėjame slėptis vežime, ji pasipuošusi vis eina 
keliu. Moteris lieka moteris.

Mums pradeda mainyti arklius. Gauname žymiai prastes
nius. Vos pavažiuojame toliau, vėl keičia. Mes matome, kad 
rusų — geresni, bet gaila laiko, o tie perkinkymai įkyri.

— Jūsų arkliai geresni.
— Na, tai gerai; keiskime, — nudžiugę sako raudon

armiečiai.
Gauname dvi turėsiančias kumeles.
— Kai parvažiuosite į Lietuvą, vietoje dviejų arklių, 

turėsite keturis.
Tokiais džiuginimais turi gyventi Sovietų Sąjungos 

žmogus.
Tankistai pamato, kad aš einu pėsčias.
— Kas esi?
— Lietuvis.
— Imk, — sako vienas, nukeldamas gerą dviratį nuo 

tanko.
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Į terorą atsakoma teroru
Vaduodamasis tiesiog iš partizanų vadovybės gautomis žiniomis, 

CHRISTER JXDERLUND savo antrajame straipsny „Stockholms-Tidnin- 
gen“ Nr. 277 rašo, kaip Lietuvos partizanai susiorganizavo, sekdami gra
žiomis senomis caro laikų tradicijomis. Partizanų vyriausias uždavinys 
sutrukdyti, kad gyventojai aprobuotų komunistų peršamų naująją tvarką. 
Partizanų metodai labai skirtingi — pradedant moraliniu boikotu ir bai
giant mirties bausme. Keli svarbiausių slaptosios veiklos darbų — tai 
slaptoji spauda ir išvežtųjų bei jų artimųjų šelpimas.

Teroras ir kontr-teroras — tai du 
vyriausieji veiksniai, kurie lemia 
šiandien po sovietų vėliava priplak
tosios Lietuvos visuomenę. Jei Lie
tuvoje ūkininkas, darbininkas, stu
dentas, mokytojas ar kunigas, savo 
ar šeimos gerbūviui išsaugoti linksta 
sutikti su naująja tikrove, jam la
biau negu kur kitur tenka apsisvar- 
styti Sv. Rašto žodžius, kad negalima 
dviem ponam tarnauti. Jis gauna 
įsakymus iš dviejų vyresnybių, ku
rios viena kaip antra reikalauja 
griežto klusnumo bei žada sunkiai 
bausti už Įsakymo nepildymą. Šio
sios dvi aršiai prieš viena antrą ko
vojančios vyresnybės — tai sovietų 
paskirtoji komunistinė administraci
ja ir bevardė, nelegaliai veikianti 
BDPS (Bendroji Demokratinė Parti
zanų Sąjunga).

Kaip tautinis vienetas Lietuva po
sovietų jungu išgyvena sunkesnius 
bandymus, negu kada nors anksčiau 
savo istorijoje. Apskritai, visi Lie
tuvos gyventojai kratosi perspekty
vos amžinai gyventi taip pažemin
tiems, kaip kad gyvena rusai komu
nistinėje santvarkoje. Aišku, daug 
kas lietuvių taip pat laiko priešini
mąsi Lietuvos susovietinimui ir su
rusinimui bevilčiu ir sako:

„Argi nematom, kas dedasi pa
sauly. Negi mums sulikvlduotl Rau
donąją Armiją".

Bet reikia tik kiek pažinti Lietu
vos istoriją ir lietuvių būdą, kad būtų 
suprantamas atkaklumas, kuriuo lie
tuviai spiriasi jėgai, žadančiai juos 
užsmaugti.

Lietuvos partizanų judėjimas se
ka senąja buv. carų meto tradicija, 
kai irgi buvo slaptai spausdinami ir 
platinami Lietuvoje laikraščiai. Ki
tos organizacinės formos panašios į 
Suomijos Bobrikovo laikų atitinka
mus išdavinius. Dabartiniai Lietuvos 
partizanai yra kariškai susiorgani
zavę pirmojo pasaulinio karo pavyz
džiu, bet šiaip jų veikla ir tikslai 
grynai politiniai.

Partizanai žino, prieš kokią ne- 
zudėtingą ir tragišką alternatyvą at
sidūrę Lietuvos piliečiai: ar išlikti 
gyviems fiziškai ar, tautine prasme, 
žlugti morališkai. Visą savo įvairia- 
būdę veiklą partizanų judėjimas su
koncentruoja tam, kad neleistų lie
tuvių tautai pasiduoti moraliai, pri
pažįstant sovietų naująją tvarką.

LIETUVOS QUISLINGAI
Partizanams tenka kovoti Lietu

voje prieš sovietų valdžią, tariant 

Lietuvos komunistinę administraciją 
su plačiu agentų tinklu. Lietuvos 
vyriausiųjų Quislingu yra trys: pre
zidentas Paleckis, komunistų parti
jos sekretorius Sniečkus (jo tėvai pa
bėgę, o daug giminių išvežta į Sibi
rą) bei ministeris pirmininkas Ged
vilą. Šie trys lietuviai ištisai priklau
so trijų aukšt. sovietų rusų, kurie 
sprendžia lietuvių tautos gyvybę. Tai 
saugumo ministeris MVD generolas 
J e f i m o v, vidaus reikalų ministe
ris gen. majoras Barasion ir Lie
tuvos sovietų respublikos delegatas 
kompartijos centr. komitete Michail 
Š čer b ako v.

Lietuvos kompartijoje lietuviai vis 
mažiau sveria. Per valomąsias akci
jas sullkviduoti visi „svyruoją komu
nistai“, jų tarpe partijos sekretoriai 
Grigalavičius, Bieliauskas 
ir V abe I i s, nes jie protestavę prieš

KAZYS VERŽIKAS / Amerika ir kiti
Chicago (lllinois-USA). — Šian

dien Amerika dėl visiems supranta
mų priežasčių lietuvių tautai labai 
priartėjo — deja, daugumai tik min
tyse. O vis dėlto mes ją labai mažai 
dar tepažįstame. Ameriką atrado 
europietis Columbus; Ameriką sukū
rė ir išugdė europiečiai ateiviai ir jų 
palikuonys. Ir vis dėlto europietis 
čia atkeliavęs dar ilgai nesusigaudo 
jos platumoje, daug ko nesupranta ar 
daug ką neteisingai supranta. Bet ir 
čia atvažiavus ne visiems yra progos 
Amerika kiek geriau pažinti Žinau 
nebe vieną žmogų ateivį (ju tarpe ir 
lietuvių), kurs pragyveno čia 40 me
tų, ir toliau kaip trys blokai (kvar
talai) nebuvo nuėjęs. Todėl atrodo, 
niekada nebus per anksti ar per daug 
vieną kitą būdingesni faktelį apie ją 
sužinoti ar atsiminti.

Šiandien Amerikoje skaičiuojama 
apie 140 milijonų gyventojų. Ameri
kai priklauso mažiau kaip 6 procen
tai viso pasaulio žemės. Bet štai ką 
ji turi atsiekusi.

Amerika turi 72‘/o visame pasau
lyje esančių motorinių susisiekimo 
priemonių. Išeina, kad kas ketvirtas 
žmogus turi vienokią ar kitokią mo
torinę susisiekimo priemonę. 286.000 
mylių (1 mylia = 1609,33 metro) 
grįstų (Įvairiais būdais) kelių, 258.465 
mylias geležinkelių. Tai yra daugiau 

per griežtą ir nesąmoningą Lietuvos 
kolektyvizaciją. Jų vietom paskirti 
naujai atvykę rusai, daugiausia iš 
brutaliųjų Ždanovo januolių tarpo. 
Netenka stebėtis, kad dabartinis 
komjaunimas Lietuvoje teturi per 
5.000 narių, jų tarpe dargi nemaža 
rusų.

KARINE ORGANIZACIJA
Sovietų valdžia priversta daugiau

sia remtis savais MVD daliniais, t.y. 
kariškai suorganizuota policija. Dėl 
to tad ir partizanai buvo priversti 
kariškai organizuotis. Štai kaip atro
do partizanų organizacija:

1. Karinis skyrius turi vyr. ko
mendantą ir 8 apygardų komen
dantus. Karo apygarda apima 32 
karinius rajonus, kurie turi po 
vieną batalijoną aktyvių partizanų. 
Keturi batalijonai sudaro vieną 
karo apygardą.

2. Politinis skyrius apima poli
tini plano skyrių, informacijų ir 
spaudos skyrių, ekonominį skyrių 
bei išvežtiesiems ir nelegaliems 
asmenims šelpti komitetą.

3. Užsienių atstovybę. Svar
biems nutarimas priimti šaukiama

negu visa Europa, įskaitant ir Rusi
jos plotus Azijoje.

Amerika turi 61°/o viso pasaulio 
telefonų, vienas telefonas 4*/a asme
nims. 48“/o viso pasaulio radijo apa
ratų, vienas 2*A asmenų. SS’/o viso 
pasaulio prekybinio oro laivyno. 92*/o 
viso pasaulio vonių (maudymuisi), 
viena vonia 6 asmenims. Amerikoje 
išeina 12.578 laikraščiai ir žurnalai. 
Beveik 2.000 radijo (siuntimo) stočių. 
208.235 viešosios mokyklos ir 1.728 
kolegijų bei universitetų.

Visoje Amerikoje yra 50 milijonų 
taupymo sąskaitų įvairiose kredito 
įstaigose ir 70 milijonų turi mirties 
apdraudimo polisus.

Amerikoje yra 231.481 Dievo gar
binimo namai, kuriuose atstovauja
mos 55 religijos ar sektos.

Žinoma, šitie skaičiai „pliki“ ir 
„sausi“ — jie gali sudaryti tik labai 
paviršutiniškos fotografijos vaizdą. 
Bet jie vistiek daug ką ir nesugriau
namai, įtikinančiai pasako, ypačiai 
tiems iš anos pusės geležinės uždan
gos, kurie pasakoja pasakas apie 
Amerikos smukimą, suvargimą ir 
„pribrendimą“ savaime kristi Stali
nui į sterblę. Tiesa, Amerika yra, 
tur būt, vienintelė pasaulyje laisviau
sia kapitalizmo šalis. Tas kapitaliz
mas siekia savo zenitą. Neišspręstų 
problemų ir sunkumų daug. Bet jos 
sprendžiamos ir išsprendžiamos ki

karo taryba, į kurią įeina apygardų 
viršininkai, pol. skyriaus ir už
sienių atstovybės skyriaus vedėjai.

Politinio skyriaus uždaviniai la
bai įvairūs. Jam tenka registruoti so
vietų rusų terorą, ypač renkant 
medžiagą apie išvežtųjų dabartinę 
vietą ir sąlygas, kuriose jie gyvena, 
iš dalies tam, kad patys su jais už
megztų ryšius, o be to, užsieniui in
formuoti apie lietuvių tautos būklę.

Šelpimo komitetas renka pinigus 
ir maistą išvežtiesiems bei išlaiko ne
legaliai gyvenančiuosius. Reikia la
bai plačios organizacijos, kad apim- 
tių kiek tik galima daugiau Lietuvos 
gyventojų, šelpiami išvežtųjų arti
mieji, o nelegaliai gyvenantieji patys 
ėmė rūpintis išvežtųjų inteligentų 
vaikais.

KOVA SU GIRTAVIMU
Kova su samagonu irgi sudaro 

vieną partizanų pasiimtų pareigų. 
Samagonas ir patiems partizanams 
reikalingas ir reikalui esant jie ją iš 
rusų išsikovoja. Bet sykiu jiems rū
pi užkirsti kelią girtavimui, kuris 
šiais laikais perdaug įsigalėjo, nes pa
sigėrus lengviau „užmiršti rūpes-

taip, ne europietiškai, bet amerikie
tiškai. Todėl komunizmas čia yra tik 
teorija, kurios palaikymas būreliui 
žmonių sudaro pagrindinį gero pra
gyvenimo šaltinį, bet jo įgyvendini
mas mažai ką tevylloja. Gal būt ma
žiausia pačius tos idėjos (komunizmo) 
skleidėjus. Mat, ir jie gerai žino, kad 
jų pajamoms tikrai tada būtų galas. 
Taigi iš kitų kraštų perspektyvos 
sunku apie Ameriką spręsti. Reikia 
ją pačią pažinti — tik tada galima 
bus išvengti klaidingų išvadų.

TAIKĄ REIKIA IŠKOVOTI
JAV karo aviacijos ministeris p. 

Symington savo kalboje Rochestery 
įspėjo pasaulį, jog dabar gyvename 
ne taiką, bet ginklų paliaubas. „Ne
galima taikos sukurti maldomis. Ją 
reikia suplanuoti, aptarti ir, jeigu 
visa tai nueina niekais, reikia ją iš
kovoti,“

KARAS — GALIMAS
Tėvas jėzuitas — kun. Edward 

Sheridan iš Montrealio, neseniai grį
žęs iš Romos, išsireiškė, kad Vati
kane manoma, kad „karas ne tik yra 
galimas, bet beveik tikras“. Popie
žius esąs paskyręs kardinolą, kuris 
turįs rūpintis tuo atveju, kada Vati
kano administracija nebegalėtų veikti 
Romoje. (Reuter) 

čius". Samagonas pakerta moralę ir 
mažina javų atsargą.

Politinis skyrius savo eile varo- 
ištisą kampaniją prieš broliavimąsi 
su rusais, vykdo išdavikų šeimų boi
kotą ir, be to, sudaro vyriausią or
ganą, nustatantį metodus politinei 
kovai vesti ir ribas, iki kurių pasi
ryžta eiti.

Politinė propaganda varoma dau
giausia per slaptąją spaudą. Slaptai
siais biuleteniais gyventojai infor
muojami apie rusų numatomas prie
mones bei supažindinami su jų me
todais. Taip pat informuojama apie 
užsienių įvykius. Sovietams valdant, 
niekas neaptisaugos jų įkyrios pro
pagandos ir ne be reikalo bijoma, 
kad gyventojų politinė sąmonė ilgai
niui atbuktų, jei nebus imtasi prie
monių jai gaivinti. Labai brangiai 
atsena išlaikyti slaptąją spaudą. Bet 
ji slaptojo judėjimo svarbiausias in
strumentas ir be jo partizanų kova 
neįmanoma.

Vyriausias partizanų organas 
LAISVES VARPAS. Jis informuoja 
gyventojus apie MVD provokacinius 
metodus ir apie būdus jiems prie
šintis. KOVA šapirografuotas biule
tenis, duodąs instrukcijas įvairių 
apygardų partizanų viršininkams.

Lietuvoje yra 12 slaptų laikraščių. 
Jų reikia daug, nes praktikoje pasi
rodė, kad negera ir pavojinga tetu
rėti vieną leidinį. Politinis skyrius 
duoda bendras instrukcijas visiems, 
bet kiekvienas laikraštis, be to, turi 
savo radijo priimtuvą. Tiražas svy
ruoja tarp 2.000 ir 18.000.

VIETINIAI SOVIETŲ AGENTAI'
Kova prieš vietinius.sovietų agen

tus, kurie bene pavojingiausi parti
zanų priešąi, paliekama žvalgybai ir 
karo apygardoms. BDPS vaduojasi 
demokratiniais principais. Ji nesiima 
priemonių prieš lietuvius, kuriems 
neliko kitos išeities, kaip dirbti nau
joje administracijoje.

Partizanų kariuomenė taip pat ne
gali būti laikoma kariška kovos or
ganizacija, o daugiau slaptu polici
jos vienetu, kurio tikslas ginti Lie
tuvos gyventojų interesus nuo sovie
tų organų neteisėtumų, taip pat'lik
viduoti išdavikus ir naikinti krašte 
įsigalėjusį banditizmą. Sabotažo 
prieš Raudonąją karo valdžią ar prieš 
Lietuvos ekonominį gyvenimą parti
zanų organizacija nevaro. Raudona
jai Armijai ji pasyvi, išskyrus šiokią 
tokią propagandą raudonarmiečių 
tarpe.

Kova prieš agentus savame krašte 
yra partizanų vyriausias uždavinys. 
Sovietų valdžia naudojasi labai gu
dria sistema, stengdamosi įpinti į 
šnipinėjimo tinklą absoliučiai visus. 
Čia štai ir tenka įsijungti kariškai su
organizuotam policijos aparatui, ku
ris dirba kietai ir nenumaldomai.

Ateinančiam straipsnyje apraš- 
sime, ką veikia ir ką išgali atlikti 
patriotai net sovietų supančiotame 
krašte, sėkmingai išraudami iš MVD 
slaptosios policijos rankų jų pavojin
giausius ginklus. Christer Jšderlund

Aibinės Marius Katiliškis (2)

Grįžimas 
į praeities kiemą

Vaikinas gūsčiojo pečiais, pasikraipydamas į šonus. Takas 
vietomis leidosi į sausus, pavasario vandenų išneštus griovius, 
tai suko į javus, aplenkdamas nugriuvimus. Apačioje gulėjo 
suvirtę molio ir melsvo šlyno luitai.

Lanka plėtėsi, sudarydama pailgą trikampį. Jos priešin
gąjį šoną ribojo upelis. Santakos smailumoje krantas dvi
gubai prašoko medžius, kylančius iš slėnio, juodu kauburiu 
įsirėžęs žalsvame danguje. Dar aukščiau rymojo plyna, lyg 
nušveista erčia. Pavargusi ir vėsi saulėlydžių liepsna vos 
juntamai ruseno ant miško eglių smailumose ir švitėjo javų 
laiškuose bei smilgose.

Jie stovėjo prieš didelį duburį, susmailėjusį galuose. Jis 
sudarė tartum ežerėlį upės viduryje, kurios plačią vagą už
pildė trąši vandens augmenija. Jie nusiavė kojas, išlygino 
tinklus atsistūmė valtį nuo krašto. Pranas rėmėsi kartelė į 
dugną ir varė meldų pakraščiu, o Beržinis leido tinklą per 
pirštus. Švininiai svarsčiai smukdami pliumpsėjo vienas po 
kito ir skubiai grimzdo į gelmę. Tuo pačiu paviršiuje nusi- 
drekė pusračiu plūdžių karoliai.

— Ar baidysime? — klausė yrėjas.
— Paskui, —> atsakė žvejys.
Žuvys pliauškėjo sietuvoje. Sujudinti raulai vertėsi vie

nas per kitą, akimirkai suspindėdami dangaus blyškia žara. 
Nuo jų prisilietimų šnarėjo meldai. Jų šmaikščios, rudomis 
varpomis viršūnės lenkėsi po nematoma srove, ir per jas. 
plaukė vakaro vilnis, lipni, tvanki ir įkvipusi ajerų šaknimis, 
žuvimi, mėtomis, įšilusiu dumblu. Ir nuo kalvų, nuožulniai 
padrikusių į tolį, ir miško, juodai užgulusio didelę dalį regi
mo ploto, sruveno žemės gaiva. Ji buvo minkšta ir tik jun
tama ant veido — keistai saldi ir amžiais pažįstama, per
sodrinta žiedų auksinėmis dulkėmis ir įkaitusių grumstų 
sausra, sulieta į talpnų prietemos indą.

Jie drybsojo pusiau gulom, pasirėmę alkūnėmis, sumerkę 
kojas vandenin, ir klausėsi, kaip brazda meldo viršūnėje 
stamantrūs laumžirgio sparnai.

Sietuvos lygmėje blyksnojo žvaigždės.
Paskui jie apsuko ratu plūdžių juostą ir suradę tinklo 

galą, traukė jį iš gilumos sunkų ir varvantį. Žvynai luposi 
ir švitėdami biro iš po senio pirštų. Jis narpliojo žuvis ir 
mėtė atbula ranka per petį. Storos ir gličiai slidžios lynos 
šokinėjo ir daužėsi, uodegom taškydamos vandenį valties 
dugne. Antru kartu sumerkė tinklus, užimdami kitą duburio 
kampą. Pranas grobstė žuvis, kilojo ir svarstė rankose, stebė
damasis jų dydžiu ir svoriu.

Jie vėl susėdo ant žolės ir, nusišluostę rankas į kelnes, 
užsirūkė. Dūmai laikėsi lengvučiu debesėliu ties jų galvo
mis. Senojo pypkė čerškė gesdama, bet dar ilgai papsėjo 
lūpomis, užsimiršęs ir galvą panarinęs tarp kelių. Toli už 
pasisukimo skardžiai klegėjo ratai į akmenis, ir šlamėjo van
duo, skiriamas ir daužomas arklio kanopų. Vėlyvas pakelei
vis kėlėsi brasta. Beržinis pasikreipė šonu, įsitempęs ir nera
mus, tartum arklio prunkštime sugavęs primirštą praeities 
Šauksmą. Tai Dilienė, našlė iš Šunkiškių, stovėjo ten po 
kryžiumi, ir žiūrėjo prisidėjusi ranką prie kaktos. Jis juto 
stipriai, beveik purtančiai, kad mintys vis grįžta atgal, nar
pliojai, pinasi, iškelia naujus vaizdus, ir jie visi kutenan
čiais diegliais lando už marškinių. Ir balsgana naktis, ir bal
ta sužydusių kmynų pieva, ir kiekšės balsas paupio žolynuose 
— trumpaamžės viduvasario naktų paukštės, tvoskė į jį anų 
dienų kvapu.

Žara blyško, bet negesdama traukėsi į Šiaurę. Jau buvo 
po dvyliktos, ir ta pati vakaro šiluma tebesilaikė, tartum 
pavirtusi miglos sklypeliais, lyg palieto pieno dėmėmis. Pal
ša naktis rodos neleido niekam užmigti, tik prisnūdusi, tik 
sudėjusi bluostą, kas akimirka krūpčiojo tai šen, tai ten. Upė 
garavo.

Vaikinas apimtas snaudulio, atmetė ranką ir giliai atsi
duso. Dantys baltavo jo praviroj burnoj. Kiekšė rėkavo čia 
pat, vienui viena įsidrąsinusi pačiame kraupiame įmigyje. 
Beržinis gulėjo aūkštielnikas, ant jo krito rasa ir blausiai 
spinksėjo žvaigždės. Tos pačios, anų naktigonių, neišmiegotų, 
pradainuotų naktų žvaigždės. Jis pasijuto vienas, neapsako
mai vienas, jis nusigando to vienatvės pajautimo, kad siekė 
ranka pažadinti jaunuolį. O tačiau, ką jis begali padėti, kai 
visa tai tęsiasi eilę metų, per kuriuos jo draugai, jo bendra- 
mečiai užaugino pulkus vaikų, išleido į mokslus, statė trobas, 
tvėrė naujus kiemus. Jie visi juk gyveno savą gyvenimą; 

važinėjo į atlaidus, nešė krikštyti vieni kitų vaikus, raudojo 
jų netekdami. O vistiek pilnas linksmybių, rūpesčių ir šilu
mos buvo jų gyvenimas. Jo surambėjusi širdis gūžčiojo, jo 
juodi, sukumpę ir sugrubę pirštai drebėjo, kai braukė deg
tuką ir laikė, kol jo perdegusi anglis susirietė.

Ak, iš tikrųjų, jis matė, kad tuščiai buvo sau šnekėjęs, 
be reikalo supūdęs gražiuosius metus. Kad vistiek sunku, 
kad vistiek ateina tokia diena, kad ateina tokia naktis Ir 
neneša miegas ramybės ir darbai pasidaro, kaip kinivarpos 
griaužimas. Ir kad matai, ir kas kartas vis aiškiau, jog 
patsai tampi tuo kinivarpų išrantytu medžiu. Nėra kam ugnį 
pakurti, nėra kam pakloti lovą ir atsisėdus ant jos krašto 
pasišnekėti apie rytojaus užmačias. Vistiek ateina toksai pa
siutęs laikas, kai nežinai už ko nusitverti, o gal bėgti per 
laukus ir šūkauti pamiškėje. Ir vaikščiojo jis laukais, ir 
braidžiojo lieknus su šautuvu, ir mirko su rėbomis upėje. 
Atsižadėjęs savo dalies, stojęs gyventi ant išimtinės, iš ūki
ninko tapo įnamiu. Ar tiktai tam, kad žmonės jį tuščiai va
dintų dėde, visi — jauni, seni ir svetimi, kad primestų pa
viešio kąsnį už apyvokos darbus? Ne, ne dėl duonos, jos 
užteko, ačiū Dievui, ir sočiai. Bet kai praeina dvi dešimtys 
metų ir jie galutinai apkarsta, tartum nulaistyti tulžimi, ir 
kai junti, kad vis didžiau ima gręžti neramumo ir apmaudo 
kandis. Ir kai žinai, kad jau nebepataisoma. O širdis kartais 
ima vysti, ir nepalaistysi jos niekuom — nėra to vandens, 
tos rasos...

Vaikinas knarkė išsižiojęs. Jo plaukai buvo pasidraikę 
ant kaktos ir sulipę nuo drėgmės. Migla skandino pievas, ir 
medžiai viršūnėmis plaukė viršum jos, vaiduokliški ir išsi
mėtę. Ir tokių naktų buvo i. daug — mąstė Beržinis. Kai 
kūrenosi ugnys ir spragėjo kibirkštys, kaip karštos ir nenu
maldomos godonės. Lodavo šunys sodžiuje, pririšti prie klė
čių, kur miegodavo mergos paleidusios kasas ir krūtis. Ir 
buvo jų dvi tokios — seserys, numylėtos ir išgarbstytos, mie
lesnės viena už kitą. Vienos jau seniai nebėra, o antroji sto
vėjo po kryžiumi ir lydėjo jį, prisidėjusi ranką prie kaktos. 
Vienai pastatytas kryžius kapuose, palydėta giesmėmis ir 
nulaistyta ašaromis. O ši jau našlė, pora arklių atsibeldusi 
pas brolį. Beržinis pasivertė kniūbščiais, panėrė galvą į žolę 
ir kandžiojo ją dantimis. Kažikur toli purtėsi išsivoliojęs 
arklys ir prunkštė, baidydamas šmėklas-, kaip būdavo kalba
ma anuomet. Jis panoro ką nors kalbėti ir matyti žmogų jo 
klausantį ir suprantantį.
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Užsiprenumeruokime 
Lietuvių Kalbos Vadovų

TAI MUSŲ KOVOS LAUKAS

Pinigų reforma Vokietijoje pakir
ta lietuvių tremtinių finansini pajė
gumą: dabar ne tik atskiri lietuviai, 
bet ir jų centrinės organizacijos ne
bepajėgia vykdyti sumanymų, ku
riems reikia stambesnių piniginių 
sumų. Taip yra ir su spauda: jei pe
riodiniai leidiniai dar šiaip taip ir 
palaiko savo gyvybę, jei dar pasirodo 
viena kita pigesnio spaudos darbo 
knyga, tai jau kitaip yra su dides
niais ir specialiais spaudiniais. Čia 
kalbama apie Lietuvių kalbos vado
vą, kuris ir savo stambumu (apie 30 
spaudos lankų), ir spaudmenų įvai
rumu, ir kirčiuotomis raidėmis sun
kina išleidimo darbą ir sudaro tokias 
stambias išlaidas, kurių joks atski
ras leidėjas dabar pakelti negali. O 
gimtosios kalbos vadovo mums rei
kia. Jei reikia, tai turime ir žūtbūt 
išspausdinti. Todėl Švietimo ir Kul
tūros Taryba, suprasdama to reikalo 
svarbumą, kviečia visą mūsų ben
druomenę prisidėti prie tos reikšmin
gos knygos išleidimo.

Čia negalime tos knygos pavaiz
duoti visiškai aiškiai. Tačiau duoda
me duomenų, iš kurių kiekvienas ga
lės susidaryti sau apytikri vaizdą.

1. Lietuvių kalbos vadovas nėra 
dei mokyklinė, nei praktinė įprasto 
pobūdžio gramatika, kurią reikia 
„kalti".

2. To vadovo tikslas — duoti mū- 
.sų bendrinei rašomajai ir šnekamą
ja! kalbai taisyklingumo gaires.

3. Todėl vadovo programiniais 
-dalykais eina:

I (teorinėje) dalyje (166 mašin
raščio psl.) — a) garsų daryba ir tar
tis, b) rašyba ir raidynas, c) rašy
bos rūšys, d) garsų rašyba, e) di
džiųjų ir mažųjų raidžių rašymas, 
f) žodžių dalių kėlimas, g) žodžių

.rašymas kartu ir skyrium, h) sveti
mybių rašymas ir i) santrumpos; to
liau duodama: j) dalykai, k) skyry
ba, 1) kirtis ir priegaidė;

II (žodinėje) dalyje (apie 1000 
mašinr. psl.) — lietuviškų ir sveti
mų žodžių didelis rinkinys, kuris pa
vaizduoja: a) vartotinus ir nevarto-

Šie autoriai savo sunkų uždavinį 
yra atlikę taip, kaip geriau negalima 
buvo atlikti mūsų sunkumuose. To
dėl jie gali laukti iš lietuvių ben
druomenės pasitikėjimo.

Lietuviai visada supranta savo 
gyvybinius reikalus ir, kiek tai nuo 
jų pačių priklauso, visada juos pa
remia visomis savo išgalėmis. Todėl 
ir šiuo atveju reikia tvirtai tikėti, 
kad mūsų gimtosios kalbos išlaiky
mo reikalas bus gerai suprastas ir 
tinkamai paremtas. O ta parama ne
turėtų būti ir sunki, nes ne aukos 
prašome, tik kviečiame stoti į busi
mojo Lietuvių kalbos vadovo platin
tojų, skaitytojų ir savininkų eiles — 
iš anksto jį užsiprenumeruoti.

Apytikriai apskaičiuota, kad kny
ga gali kainoti apie 15 DM. Bet jei 
prenumeratorių skaičius bus dides
nis, tai knygos kaina gali žymiai su
mažėti. Todėl dabar nutarta imti 
prenumeratos: Vokietijoj^ — 10 DM, 
Amerikoje — 2 dol., Anglijoje ir 
Australijoje — 15 šil. Ta suma gali 
kiek padidėti tik tuo atveju, jei ne
susirinktų pakankamas prenumera
torių skaičius (pvz. mažiau kaip 
5.000).

Žinokime, kad šios rūšies knygos 
greitai nesusilauksime. Todėl būtų 
išmintinga ir tikslu, kad Liet, kal
bos vadovu apsirūpintų ne tik suau
gę asmenys Ir mokyklinis jaunimas, 
bet kad tėvai aprūpintų juo ir savo 
vaikus: kur nors svetimame Žemės 
kampe tai bus brangus gimtosios 
kalbos taisyklingumo šaltinis. Patys 
neužmirškime ir vaikams bylokime, 
kad garbė svetimomis kalbomis kal
bėti, didi gėda savosios gerai nemo
kėti.

Tikime, kad prenumeratą ren
kant mielai patarnaus stovyklų pašto 
įstaigos, kioskai, o kur jų nėra —

kultūros vadovai ar stovyklų komi
tetai.

Prenumeratą pradėkime rinkti 
tuojau ir tokiu nusistatymu, kad čia 
Vokietijoje jos rezultatai paaiškėtų 
per 15 dienų.

Prenumeratos reikalais kreiptis ir 
pinigus siųsti: P. Gaučys, Sviet. Val
dybos Kultūros Reikalų Vadovas), 
Lambozstr. 84, Hanau a. M.

Svietimos ir Kultūros Taryba
P.S. L.K. Vadovą jau užsiprenu

meravo Vliko, Vykd. Tarybos, LTB 
Centro Komiteto, Švietimo ir Kul
tūros Tarybos, Svietimb Valdybos 
nariai. Anglų Zonos Komitetas.

Leonids Breikšs

Laivių tikėjimas
Pro mus audrų daug nusisuko, 
Ir daug dar jų, ir daug dar bus.
Bet Dievas vėl išves iš rūko 
Į skaidrią saulę mus visus.

Laikų laikas todėl tik ėjo
Drauge su latvių jis tauta, 
Kad po vargų, skausmų ir vėjų 
Ji kiltų galingesnė dar.

Todėl te motina į valką. 
Te tėvas sūnui sako vis:
Tamsa pražus, atėjus laikui 
Ir saulė vėl skaidri nušvis.

Tai kas, kad kančią brist mums tenka, 
Jėgų kentėti mums gana.
Nes Dievas mus pakels ant rankų, 
Kai mūsų tik ateis diena.

Iš latvių k. vertė J. Krūmines 
ir Em. Skujeniek*

Nūdien mes visi dedamės baigią 
tremtinio dienas. „Bilius“ ir viso ki
tos galimybės žada mus išvaduoti iš 
skurdo ir nežinios, o gal ir vėl leisti 
tapti vydūniškais „sau žmonomis“.

Šios mintys yra mūsų paskutinė 
viltis, nes tremtinio gyvenimas įgrįso 
visiems iki kaulo. Tai viskas gražu 
ir tai viskas tiesa, bet laukdami gy
venimo permainos, turime nepamirš
ti, kad mūsų tremtis tai ne vien mū
sų asmeniška nelaimė, bet ši nelai
mė yra mūsų tautos nelaimė. Mes 
negalime vien sielotis savo asmeniš
kais reikalais — mums turi rūpėti ir 
bendrieji reikalai, kurie mus visus 
rikiuoja tėvynės ir tautos laisvinimo 
darbe. Jei šiandien dar aktyviai dir
ba mūsų įvairūs valdantieji ir vyk
dantieji veiksniai, jei dirba mūsų 
kultūrininkai, rašytojai, leidėjai, mo
kytojai, žurnalistai, menininkai irkt., 
tai to, deja, negalime pasakyti apie 
mūsų bendruomenės mases.

Iš pirmo žvilgsnio tai būtų nenuo
stabu, net ir žmoniška, nes įgrisęs 
tremtinio gyvenimas, apsiniaukusi 
Europos padangė, verčia mus veržtis 
ten, kur mūsų manymu,, anot tos pa
sakos, stogai lašiniais dengti, keliai 
sūriais kloti...

Sakau, tai žmoniška, bet nepagrį
stai asmeniška, čia mes turime pri
sipažinti, kad pamirštame mūsų ben
druomenės reikalus: savo tėvynės' ir 
tautos laisvę, mūsų kultūrą ir tą 
veržliąją dvasią, kuždančią kurti, 
siekti ir tobulėti.

Todėl šiandien bendruomenės ma
sėms nesvarbu:

— Kaip verčiasi ir kaip laikosi 
mūsų mokykla?

— Ką rašo mūsų rašytojai, kuria 
dailininkai?

— Nebeįdomi mums lietuviškoji 
knyga, ir jos tūkstantinei bendruo
menei užtenka 400—500 egz. tiražo.

— Nebeįdomu, kaip gyvas mūsų 
Tautos Fondas, nes mes šiandien

(2) , Vyt. Kastytis

Nauji Kauno teatrų įkvėpėjai...
tinus žodžius, b) taisyklingą žodžių 
rašymą, kaitymą, tarimą, kilmę ir 
trumpinimą, c) netaisyklingus žo
džių vartojimo atvejus, d) žodžių 
darybos priemones (priesagas ir 
priešdėlius) ir kt.

Taigi čia turime knygą, kurios 
nereikės „kalti“, bet į kurią atvejų 
atvejais teks žiūrėti — o kaip aš tu
riu teisingai lietuviškai parašyti ar 
pasakyti?

4. Lietuvių kalbos vadovo auto
riai yra:

profesorius dr. Pranas Skar
džius, dirbęs Kauno ir Vilniaus 
universitetuose, dabar profesoriaująs 
Tūbingeno universitete, ilgametis 
Liet. Kalbos Draugijos pirmininkas;

Jonas M. Laurinaitis, buvęs 
Lietuvos Mokslų Akademijos Lietu
vių Kalbos Instituto vyr. asistentas, 
ilgametis Švietimo Ministerijos Ter
minologijos Komisijos narys ir Liet. 
Kalbos Dr. narys;

Stasys Barzdukas, buvęs Aly
taus gimnazijos liet, kalbos mokyto
jas. dabar tokį pat darbą dirbąs 
Eichstatte, ilgametis Liet. Kalbos Dr. 
narys.

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

83. Ar gerai generolo de Gaulle’o 
sekėjai yra vadinami degaulininkai?

Mums atrodo, toks bendrinių žo
džių rašymas yra visai netinkamas: 
bendrinės svetimybės turėtų būti ra
šomos kaip ir visi kiti mūsų savi žo
džiai, t. y. savais, ne svetimais raš
menimis arba maišytai. Pvz. anglų 
leader, scout, screening da
bar mes jau rašome ne leaderis, 
s c o u t a s, screeningas, bet 
lyderis, skautas, skrynin
gas ir kt.; plg. dar boikotas, 
nikotinas, ne boykottas (iš 
airių kapitono Boykott), nicotl- 
nas (iš pre. pasiuntinio N i co t) ir 
t.t. Todėl šituo polinkiu turime ir 
toliau rašyti degolininkas, ne 
.degaulininkas, nors de Gaulle 
rašyba gali pasilikti ir originalinė, 
būtent d e Gaulle'is, ne de 
G a u 11 ė, kaip kad vienas mūsų 
laikraštis kartais mėgsta rašyti.

VKP (b) istorija daužo gyvenimą...
Kauno Dramos Teatras, anot drg. 

Griciaus, turėjo eilę premjerų, bet 
jos visos praeidavo nešventiškoj nuo
taikoj. Tik paskutinioji — A. Jakob
sono „Gyvenimas citadelėje“ tapo 
šio teatro meno atlaidais. Priežas
tis: ... „jis (veikalas, V. Kst.) atsklei
džia ir mūsų inteligentijai sopamą 
vietą, laužia spragą kai kurių atsili
kusių mūsų inteligentų „citadelėse“, 
kuriose šuntama savoj sunkoj, sken
dima nepramatomam rūke ir graib- 
stomasi istorijos sudaužyto gyvenimo 
skeveldrų"... (Laisvė, nr. 214)

Kad būtų aiškiau, reikėtų pridur
ti: VKP(b) istorijos sudaužyto gy
venimo skeveldrų. Lig šiol, rodos, 
gyvenimas kurdavo istoriją, o da
bar jau istorija daužo gyvenimą. 
Aišku, kad tokia agresyvi tegali 
būti tik VKP (b) istorija. Bet ar 
nekapitaliuos ir ji vieną gražią 
dieną, pradėjusi don kichotišką kovą 
su gyvenimu? Labai galimas daly
kas. Tačiau tuo tarpu VKP (b) isto
rijos konfliktas su gyvenimu Kauno 
Dramos Teatro premjerai suteikė 
šventišką atspalvį, štai ir vėl Gricių 
nukonkuruoja Pivoša...

Nepagailima pylos ir Kauno Jau
nimo Teatrui. Gegužės pirmosios 
proga A. Kupstas su A. Zauka pa
statė tarybų Lietuvos „didvyrio“. 
Bemotėno pjesę „Už pergalę“, bet 
rezultatas: „... režisūra, nepaisant 
neabejotinai gerų jos norų, nesudaro 
spalvų ryškiais meniniais vaizdais 
išreikšti pjesės pagrindinei minčiai 
— lietuvių liaudies kovai prieš hit
lerinius okupantus ir jų samdinius, 
kovai dėl tarybų Lietuvos...“ (Lais
vė, nr. 214)

Vargšas Kupstas su Zauka. Gri
ciaus žodžiais:...... spektaklis scenoje
praeina šaltai, nuobodžiai, žiūrovų 
neįtikindamas ir jų neuždegdamas“ 
... (L., dr. 214) Tačiau ką gali pada
ryti režisieriai, jeigu mūsų tautos 
kova su nacių okupacija buvo veda
ma ne dėl tarybinės, bet dėl nepri
klausomos Lietuvos. Čia ir yra visa 
spektaklio nepasisekimo priežastis. 
Jeigu drg. Bemotėnas būtų atvaiz
davęs kovą dėl nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo, tikriausiai žiūrovų 
nereikėtų aktoriams ir režisieriams 
įtikinėti, o ir patiems žiūrovams ne- I

tektų salėje nuobodžiauti. Didžiau
sias teatrinio meno autoritetas drg. 
Sniečkus galėtų pabandyti tokį eks
perimentą. Pasisekimas garantuo
tas...

O dabar, be abejo, >1 drg. Bemo
tėno pjesė dar kartą patvirtina, kad 
ne gyvenimas kuria VKP (b) istoriją, 
bet VKP (b) istorija kuria gyvenimo 
įvykius: iš kur gi kitaip „didvyris“ 
Bemotėnas būtų ištraukęs mūsų liau
dies kovą su hitleriniais okupantais 
dėl tarybų Lietuvos?...
Neįvykdomi uždaviniai...

Nelaimingieji Kauno Jaunimo 
Teatro vadovai pastatomi prieš ypa
tingai sunkius uždavinius: „Tarybi
nis Lietuvos jaunimas turi rasti at
sakymą J visus jam gyvenimo kelia
mus klausimus kaip tik Jaunimo tea
tre. Būtent, Jaunimo teatras pirma
sis turi stengtis savo spektakliais, 
sceniniais vaizdais rodyti kelią atei- 
tin ir lietuviui komjaunuoliui ir ne- 
sąjunginiam Lietuvos jaunimui“... 
(L. nr. 214)

Tokios ■ jų pastangos neišvengia
mai baigsis fiasco, nes užmirštama, 
kad tarp lietuvių komjaunuolių ir 
nepartinio Lietuvos jaunimo glūdi 
neperžengiama praraja. Pirmieji sa
vo dievais pasirinko Išsigimusius 
Maskvos stabus, įsijungdami į oku
panto tarnybą, o antrieji tuo tarpu 
tęsia sunkia kovą dėl Lietuvos išlais
vinimo. Esant tokiai padėčiai, aišku, 
teatras negali rodyti kelio j ateitį 
abiem šiom jaunimo grupėm, nes ko
kia gi gali būti bendra kalba ir ben
dros ateities perspektyvos tarp jau
nuolio, kuris pardavė savo tėvynės 
reikalą sovietiniam okupantui ir to, 
kur eina mirti dėl tėvynės į parti
zanų eiles?...
Juokis, pajace...

Iš šio A. Griciaus straipsnio taip 
pat galima susidaryti įspūdį, kokios 
nuotaikos viešpatauja Kaimo teatruo
se. Jos toli gražu nepasižymi šven
tiškumu. Aktoriai, vaidindami LKP 
(b) primestus sovietinius veikalus, 
savo širdies gelmėse rauda juokin
giausiose scenose, nes jiems dar aiš
kiau, negu mums, kaip tokios pri
mestinės svetimos plunksnos žlugdo 
jų kūrybą ir verčia merdėti lietuviš
kąjį teatrą, kuris, be abejo; yra di

džiausias kiekvieno lietuvio teatralo 
gyvenimo tikslas. Kontaktas su žiū- 
rovaii salėje jau nepalaikomas vei
kalo tekstu, atkurtu scenoje gyve
nančio aktoriaus, bet slapta mintimi, 
kuri spektaklio metu plazda slapčiau- 
siame aktoriaus ir žiūrovo širdies 
kamputyje (širdis vis dar neprieina
ma NKVD šnipams!) — neamžinai 
tęsis mūsų prievartavimas, svarbu 
nepalūžti, ištęsėti iki galo Ir išsau
goti lietuviškąjį teatrą bent tiek, kad 
Lietuvai prisikėlus, nereikėtų pradėti 
nuo ABC.

drįstame atsisakyti ne tik fondui 
skirti savo skatiką, bet dažnai ir so
lidarumo mokesčius mokėti.

Mes nūdien lengvai išleidžiame 
„Dieviškąją Markę“ alaus bonkai ar 
kokiam niekui, bet murmėdami ir tik 
raginami teišmetame pareigos skati
ką. Mes viskam apatiški.

— Susirinkimai — neįdomu.
— Parengimai — nieko mums ne

besako.
Vienintelis kas mus dar vilioja tai 

emigraciniai skelbimai ir įvairūs iš
vedžiojimai dėl „biliaus“. Tuos savo 
„skaudulius“ pilstcm, kaip vandenį, 
bet gaila kol kas dar nei kiek „ne- 
sušlapdami“.

O ar nieko verti anie dalykai, 
kurie šiandien, pasunkėjus sąlygoms, 
reikalauja daug daugiau jungtinių 
jėgų ir rūpesčio. Apie tai tektų pa
galvoti ir susimąstyti.

Ir tas susimąstymas ne be pa
grindo. Jei šiandien mes dar tebe
gyvename kompaktiškoje bendruo
menėje ir jau padėjom savo nenu
galimus ginklus, tai kas gi bus, kai 
mes išsibarstysime po visus konti
nentus?

Kultūrinė veikla, kultūrinis dar
bas, jo rėmimas — tai mūsų kovos 
laukas. Jei šiandien didžiųjų forumų 
tribūnose minimas Lietuvos vardas, 
tai daugely atvejų, drįstu tvirtinti, 
prie to privedė mūsų knyga, menas, 
spauda ir visa tai, kuo mes būdami 
benamiai esame ginkluoti.

O šiandien mes tuos ginklus pa
dedam. Ar gi tai ne klaida? Klaida. 
Ir labai didelė klaida. Mes, kad ir 
labai jau nualinti, bet savo huma
niškųjų ginklų nepadėkime, nes tuo 
laimėję kautynes, traukiamės iš ko
vos lauko.

Turime nedvejodami ypač šian
dien, visomis savo išgalėmis šią ko
vą suaktyvinti, nes priešingu atveju 
galime galutinai palaidoti save ir jau 
laisvu pavasariu bundančią tėvynę. 
Lietuvis nuo amžių daugiau linkęs 
į dvasinius polėkius, jo niekad ne
žavėjo materialinis gėris, tad šar
vuokime savo ryžtą ir su dar dides
ne energija, jau labiau patyrę, sto
kime kovon, vedančion į galutini 
laimėjimą.

„Niekur, niekad nerasi,
Ką parnešė Tau savanoriai basi", 

dainavo anuomet poetas. Kaip džiu
gu būtų, kad ir mes, kuo ne basi ir 
peralkę būdami, savo tėvynei, jung
damiesi drauge su kovojančiais ir 
kenčiančiais broliais gimtoje žemėje 
ar Sibiro taigose, parneštumėm (jžiu- 
gų pavasario rytą.

Tad tik konsoliduodami jėgas ir 
nepaleisdami iš rankų galingiausiojo 
savo ginklo, tapsime nugalėtojais.

„Paimkim arklą, knygą, lyrą 
Ir eikim Lietuvos keliu“.

- Jonas Rūtenis

Maž. Lietuvos Tarybos atsišaukimas
LIETUVIAI

Neseniai Mažosios Lietuvos Tary
bos prezidiumas vėl paskelbė aukų 
vajų. Praeitais metais lietuviai trem
tiniai labai gausiai ir duosniai rėmė 
Mažosios Lietuvos Tarybos veiklą, 
tuo duodami gražų įrodymą, kad 
Mažosios Lietuvos reikalai tremtinių 
tarpe labai gyvai ir nuoširdžiai at- 
jaučiami.

Šiais metais kol kas aukos plau
kia gana silpnai, ir tas yra supran
tama, nes valiutos reforma mus vi
sus padarė ubagais. Bet kaip tik tai 
yra ir priežastis, kodėl mes vėl krei
piamės į Jus. Mūsų lėšos, kurias bu
vome labai atsargiai ir taupiai nau
doją, per šią reformą yra žiauriai 
sunykusios, ir jeigu nenorime, kad 
visas mūsų darbas sustotų, ir jau 
pradėję nokti darbo vaisiai išeitų 
niekais, esame kaip tik dabar reika
lingi kad ir kuklios paramos.

Esame išspausdinę keletą leidinių 
— žurnalą „Krivūlė“, Vydūno „Gy
venimas Prūsų Lietuvoje“ ir vieną 
kitą knygutę vokiečių kalba. Si lite
ratūra, nors ji ir Jums be abejonės 
bus įdomi ir naudinga, pirmoje eilėje 
buvo manyta paskleisti tų mūsų tau
tiečių tarpe, kurie yra kiek atitolę 
nuo mūsų bendruomenės, ir kuriuos 
norime atlaimėti ar išlaikyti mūsų 
tautai. Lietuvių tauta nėra perdaug 
gausi žmonėmis ir yra ypač per pa
skutinį karą turėjusi tiek nuostolių, 
kad mes turime branginti kiekvieną 
mūsų kraujo lašą ir turime kovoti 
dėl paskutinio pabėgėlio iš Mažosios

Lietuvos, kuris savyje neša mūsų 
brangų lietuvišką kraują.

Siems nelaimingiems pabėgėliams, 
kurie daugiausia nerado šilto prie
globsčio IRO stovyklose, o yra pri
versti stumdytis pavieniai, tarp ne
palankių jiems svetimų žmonių, mei 
norime kiek galėdami padėti, mate
rialiai ir moraliai. Minėtą literatūrą 
turėsim jiems dalinti dažniausiai do
vanai. Todėl mes prašome dar kartą 
Jūsų paramos. Jos laukiame iš at
skirų asmenų ir iš lietuviškų orga
nizacijų.

Buvo kadaise laikai, kada Mažoji 
Lietuva pagelbėjo Didžiajai Lietuvai, 
spausdindama brangų lietuvišką žodį 
ir skleisdama jį žmonių tarpe. Tas 
darbas nebūtų pasisekęs be žymių 
materialių aukų iš to laiko Mažosios 
Lietuvos veikėjų pusės. Dabar atėjo 
laikas Jums, Didžiosios Lietuvos bro
liams, prisidėti savo aukomis prie 
lietuviško žodžio skleidimo Mažosios 
Lietuvos lietuvių tarpe.

Padėkite mums apmokėti spaus
tuvėms sąskaitas, kad galėtume jau 
atspausdintus leidinius atsiimti ir 
paskleisti.

Būtų gerai, jeigu atskirose sto
vyklose susiburtų mūsų bičiuliai ir 
imtųsi iniciatyvos aukas surinkti ir 
mums padėti.

Pinigus prašome siųsti sekančiu 
adresu: Albertas Puskepalaitis, (10) 
Wiesbaden, Kbmerstr. 3.

Erdmonas Simon i—,
Mažosios Lietuvos Tarybof 

Prez. Pirmininkas
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Tegyvuoja Nepriklausoma Laivija
Vienintelė pasaulyje mūsų gimi

nė — latviai buvo užmerkę akis tūk
stantmečio nelemties sapnui. Ir kė
lėsi mūsų broliai prieš trisdešimt me
tų — 1918. XI. 18.

Laisvės prošvaistės. — Kai vaka
rų valstybės gyveno laisvai, JAV 
(1776) pasiskelbė laisvomis, kai kon
ventas deklaravo laisvę, lygybę, bro
lybę, — Pabaltijy Latvija, gaubiama 
tamsios nakties, buvo svetimųjų su
kaustyta. Daugelio raštai, J. G. Her- 
derio užuojauta pavergtiems pabal
tiesiems, liberalioji mintis nebuvo ta 
karšta saulė, kuri nelaimėje įšaldytą 
žemę staiga atšildytų.

Latviai — ne laisvi žemdirbiai, bet 
baudžiauninkai sukilo 1771, 1784, 
1802 m. Baudžiava panaikinama Kur
žemėje 1817 m., bet rytinėje Latvi
joje tik 1863 m. Laisvi bežemiai tu
rėjo pradėti iš naujo atsikurti. Aukš
tojo švietimo turėjo dvi įstaigas: Ry
goje politechniką, kurią XIX a. pir
moje pusėje baigė tik 33 latviai, bet 
antroje to amžiaus pusėje nepapra
stai ūgterėjo latvių akademikų skai
čius, siekęs 1.270. Dauguma — gy
dytojai, teologai, inžinieriai, kurie 
pamažu budina tautą. Tartu univer
sitetą baigusių tarpe randame tų vy
rų, kurie ėmėsi veiklių priemonių, 
latviams išlaisvinti.

Krišjanis Voldemars — ekono
mistas, eile memorandumų kreipęsis 
į carą aiškindamas latvių klausimą, 
Įkūręs daugelį mokyklų, o ypač jū
rininkų mokyklą, kurią per 15 metų 
baigė 6.800. Jis yra latvių žurnalistų 
tėvas, įkūręs „Petersburgas Avižes“ 
ir buvęs jų cenzoriumi. To laikraščio 
redaktorium buvęs Juris Alunans, 
žinomas poetas: Horacijaus, Goethe, 
Schiller vertėjas, latviško tetro kūrė
jas. Alunanį pakeičia Krišjanis Ba
rons redaktoriaus pareigose. Vėliau 
jis pasišvenčia tautosakos tyrinėji
mams ir yra jos išleidęs 7 tomus.

Dauguma šviesuomenės turėjo 
darbo ieškoti ir įsikurdinti svetur. 
Bet latviai ir tose sąlygose žengia tau
tiškuoju keliu. Ryga tampa dideliu 
tautiniu centru, kuris auga drauge su 
pramone. Latvių tautoje gimsta 
„Naujoji tėkmė“ — latviškas sąjūdis, 
kuriam vadovauja žinomasis rašyto
jas Jonas Rainis, žurnalistas J. Jan
sons ir eilė kitų. Sąjūdžio laikraštis 
buvo „Dienas lapa“. To pusiau so
cialistinio sąjūdžio 198 vyrai ištre
miami Sibiran. Visos priemonės bu
vo nepajėgios nubudusiai latvių tau
tai surusinti. 1905 m. revoliucija 
nauju smūgiu įsiremia į svyruojantį 
milžiną, kurį parbloškia tik artėjan
tis karas.

Laisvės laimėjimas. — Pirmasis 
pasaulinis karas sujaukia amžiais 
nusistovėjusą tvarką. Rusija, niekuo-

Margojo pasaulio mozaika
m i, .i- Paruošė Jurgis Kūkalis ..........

Reikšmingas pažadas. — Jungt. 
Tautų Socialinės Komisijos pirminin
kas Ch. Malik (Libanonas), kuris ko
vai su ilgomis delegatų kalbomis į 
posėdžių salę įvedė chronometrą bei 
varžytinių kūjį, neseniai pareiškė, 
kad jis visus 58 delegatus pakviestų 
iškilmingiems pietums, jeigu jie pa
jėgtų per dieną priimtų du arba dau- 
giau^žmogaus Teisių Deklaracijos 
punktų. (AP)

Nelaiminga meilė. — Anglų hu
moristas Nahtaniel Gubbins Londono 
laikrašty „Sunday Express“ paskelbė 
meilės eilėraštį, dedikuotą Rumuni
jos užs. reik. min. Annai Pauker. 
Eilėrašty jis skundžiasi, kaip sunku 
jam esą paslėpti savo „viltingą meilę 
mielajai Annai Pauker“. Rumunijos 
pasiuntinys Londone britų užs. reik, 
ministerijai dėl šio eilėraščio pareiš
kė protestą. (HA)

Skraidantys baltiniai. — Britų 
skalbyklų sąjunga įsteigė oro tarny
bą“ tarp Londono ir Paryžiaus ne
švariems britų delegacijos narių bal
tiniams gabenti. Mat, britų delegatai 
nusiskundė, kad Paryžiaus skalbyklų 
kainos esančios per aukštos. (AP)

Saugumas. — „Respublika tiek iš 
vidaus, tiek iš oro yra nesukrečiama“, 
pareiškė Čekoslovakijos prezidentas 
Gottwaldas vienos kalbos metu. Kal
bos metu visi tautinio muziejaus, ku
riame jis kalbą sakė, stogai buvo ap
statyti patrankomis ir darbo milicija. 
(AP/UP)

Nutikimai su prezidento rinkimais. 
Mrs. Penny Olson ir vėl negali nusi
kirpti savo plaukų, kurie nuo 1932 m. 
jau užaugo ilgesni, kaip 1 m. Mat, jos

Rašo Ged. Galvanauskas
met nesinaudojusi visiška laisve, ne
galėjo ja apdovanoti pavergtųjų. 
Latviai visur reikalavo laisvos vals
tybės. Janis Rainis taria: „Jei kas 
šią progą praleisime, būsime pas
merkti tūkstantmetei vergijai“. Svy
rančią Rusiją pasiekia tautų apsi
sprendimo mintys, kurios buvo veltui 
skelbiamos Dūmoje. I karo pabaigą 
suskamba šūkis: „Laisvas Pabaltijys 
— laisvoje Rusijoje“. Pabaltijys ko
voja ir tampa laisvas. Rusiškoji troi
ka veža jau naują viešpatį — bolše
vizmą. Pabaltijys išsilaisvina ne dėl 
Rusijos pažadų 1917. IV. 12 — Estija, 
Latvija autonominiai kraštai. Auto
nominė Latvija paskelbta jau Val
kuose, 1917. XI. 18. Tik po metų 
Tautos Taryba skelbia Nepriklauso
mą Latviją, kurios pirmuoju prezi
dentu buvo Janis Čakstė.

Nepriklausomoji Latvija turėjo 
pakelti sunkias kovas. Von der Goltz, 
atstovaudamas 5°/o vokiškai kalban
čių, ruošė perversmą. Tą priešą nu
galėjus, pasirodė kitas — Paul Ber- 
mondt, kuris save vadino kunig. Ava- 
lovu. Jis turėjo vieną kardą — vo
kiškojo kario, kuris kariavo nugalė
tos Vokietijos vardu. Prieš Landes- 
wehrą padėjo kariauti pulk. L. G. 
Alexander, kuris jau būdamas mar
šalu išvijo vokiečius iš Italijos ir 
Afrikos.

Latviai, išsilaisvinę iš vokiečių ir 
bolševikų antpuolio, ėmėsi kūrybinio 
darbo. Visose srityse jie padarė mil
žinišką pažangą. Žemės ūkyje ne 
vien padaryta žemės reforma, bet ir 
iš esmės pertvarkyta gamybos sritis. 
1934 m. atėjęs valdžion R. Ulmanis 
dėjo didžiausias pastangas žemės 
ūkiui remti. Pramonėje dirbančiųjų 
skaičius pamečiui auga. Stambiausi 
pramonės centrai buvo Rygoje ir 
Liepojoje. Valstybės įsikišimas į ūkį 
vis didėja. Užsienio prekybos santy
kiavimas buvo ypač glaudus su Vo
kietija, D. Britanija ir kitomis vakari
nėmis valstybėmis, bet ne su So
vietais.

Ypatingai dideles pastangas dėjo 
latviai kultūrinėje srityje. Studentų 
ir išleistų knygų skaičiumi Latvija 
lenktyniavo su daugeliu valstybių. 
Mokslas ir menas nuolat darė pa
žanga.

Ir toji valstybė vienu smūgiu bu
vo nušluota nuo žemės paviršiaus.

Skausmo dienos. — Sovietai įgu
lomis pasiruošė kelią. 1940. VI. 17 
jie užima Latviją. Pirmosios dienos 
buvo tokios pat, kaip ir Lietuvoje. 
Bolševikai netrukus pradėjo iš pa
grindų griauti valstybės santvarką, 
ūkį, socialinį gyvenimą ir persekioti 
kiekvieną, kuris neįtilpo į bolševikų 
partiją. N.K.VJ). metodus mes per 
gerai žinome, kad apie juos dar kal- 

tėvas, atkaklus respublikonas, tada 
griežtai pareiškė: „Plaukus galėsi nu
sikirpti tik tada, kai į Baltuosius Rū
mus vėl įžengs respublikonas“. (AP)

JAV valstybėlėje Kentucky yra 
mažas kaimelis vardu „Aštuonias
dešimt aštuoni“. Pasibaigus balsų 
skaičiavimui, gauti toki rezultatai: 
Trumanui — 88 balsai, Dewey — 88.

„Blokados apranga“. Berlyno zoo
logijos sodo beždžionės šią žiemą dė
vės kelnaites, liemenes ir megztinius, 
nes, — kaip vadovybė pareiškė, — 
dėl blokados nebus galima apšildyti 
jų narvus. Apie dramblių, liūtų ir 
paukščių „blokadinę aprangą“ dar 
nieko nepaskelbta. (NUT).

Blogi pašto ženklai. — Rumunijos 
pašto ministeris nusiskundė Annai 
Pauker, kad naujai išleistieji Rumu
nijos pašto ženklai nelimpą prie po
pieriaus. Rumunijos „pirmoji dama“ 
labai nustebo ir nurodė, kad ženklai 
turį lipti, tik juos reikią gerai (drė
kinti. „Tas ir yra“, dejavo pašto mi
nisteris, „kad rumunai paspiaudo 
priešingą pusę." (SLZ) 
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bėtume. Per tuos vieneris metus jie 
sunaikino 34.250 latvių, kurių 14.693 
ištrėmė į Sovietus.

Antroji Sovietų okupacija dar 
žiauresnė. Ji prasideda 1895—1924 m. 
gimusių mobilizacija, nežiūrint jų 
sveikatingumo. Toliau seka politinis 
16—60 m. amžiaus vyrų „patikrini
mas“, Tuo tikslu sudarytos stovy
klos, kuriuose sukimšta po kelias de
šimtis tūkstančių „nepatikimųjų". 
Nemaža jų dalis išvežta į sovietus, 
priverčiamojo darbo stovyklas. Lat
vių dalis atisduria dar didesnės kan
čios srityse: Naujojoje Žemėje, Vor
kutoje, Kazakstanę, prie Balkašo eže
ro ar Kurilų salose.

Žemės ūkis susovietinamas. Ūki
ninkai, negalį įvykdyti prievolių, 
pasmerkiami ištremti.

Miestuose maisto davinys pareina 
nuo užimamos .vietos komunistų par
tijos. Nepartiečiai pasmerkiami ba
dauti ir nepaprastai skursta. Bažny
čia persekiojama.

Latviams belieka viena išeitis — 
gelbėtis miškuose. Partizanai, nors 
nėra taip puikiai susiorganizavę, kaip 
Lietuvoje, atlieka didelį vaidmenį. 
Latvių tauta dabar pasmerkta ne
žmoniškos kančios/ bandymams. Jie, 
kaip ir mūsieji, masėmis miršta toli
mame Sibire, kenčia savoje žemėje 
ir svetimoje tremtyje. Ir tose nežmo-

Įvairios žinios
• Neoficialiais duomenimis iš Že
nevos kantono rinkimų aiškėja, kad 
komunistų (darbininkų partija) iš 
savo turėtų iki šiol 36 vietų didžio
joje taryboje neteko 12 vietų. Radi- 
kalsocialistai laimėjo naujas 8 vietas 
(viso 33) ir demokratų partija laimėjo 
dar 2(18). (AP)
• Estijoje, praneša Tass, kolchozų 
šiemet jau esą 241, o pernai tebuvo 
tik 57. Vieno kolchozo žemės plotas 
siekia arti 500 akrų ir todėl dabar 
padidėjo kiaulių 18 ’/«, arklių 12°/«, 
karvių 15 •/», palyginti su 1945 metais.
• D. Britanijoje prasidėjo didžiau
sia politinė kova tarp vyriausybinin
kų ir lordų dėl plieno imonių nacio
nalizavimo. Liberalai nėra vieningi 
dėl šio žygio. Plieno klausimas Ang
lijoje yra vienas pagrindinių pramo
nės srityje. Churchillis sako, kad 
plieno gamyba reikia palikti biznie
riams, privačiai iniciatyvai. (DM)
• Sovietų atstovas Japonijoje įtei
kė gen. MacArthurul protestą dėl to, 
kad Japonijoje nesustabdoma fašisti
nė propaganda. (Kiek yra žinoma, 
Sovietams tikroji demokratinė tvar
ka taip pat yra fašistinė.) Esą, ja
ponams leidžiama plėsti imperialisti
nė ir fašistinė propaganda be jokio 
trukdymo. (AP)
• Sovietai paskutiniu metu susti
prino radijo programą Vokietijos 
reikalu, nurodydami Ruhro streiką, 
vokiečių pakvietiną J Maskvą revo
liucijos šventėje dalyvauti ir už vie-

I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSĖLlo, 

ieško šių asmenų:
96. Novozilovienė Elena, 70 mt., 

iš Halle išvykusi į Vak. Vokietiją; 
Novačius Viktoras, g. 1923. 7. 26 d. 
Rygoje, karo metu atgabentas į Vo
kietiją; Raišutis Ieva, g. 1904. 5. 3, 
spėjama esant Bavarijoje; Rechen- 
berger Lenchen, 20 mt.; Rozenberg 
Estera, g. 1922. 9. 22, buv. stovykloje 
ties Dancigu; Rusteika Petras, g. 1914. 
3. 10 Telšių apskr., Rietavo v., Mal
dučių km., buvęs Kaune; Sareraitė- 
Berenšteinienė Brama, g. 1880. 10. 24 
Vilniuje; Segal W. Rabin, pask. žinia 
iš Vilniaus; Sablinski Ivan, g. 1909 
Liepojuje, pask. žinia iš Vilniaus; Si
daravičius Vaclovas, g. 1894, pask. 
žinia iš Kauno; Šimkutė Ona, 3 mt., 
pask. žinoma vieta — Klotzsche ties 
Dresdenu; Stankevičienė Uršulė, g. 
1913. 2. 2 Lankeliškiuose, pask. žinia 
iš Pomeranijos; Steklickas Jonas, 
pask. gyv. vieta Kaune; Steklickienė 
Liudvika, pask. gyv. vieta Kaune; 
Suselaitienė Juzefą, buv. Wambache 

niškose sąlygose abiejų tautų sūnūs 
privalo ne vien kančios spaudą pa
kelti, bet ir kovoti dėl tautos švie
sesnės ateities. Kurie netiki ja — 
yra palūžę. Jie nieko negali duoti 
savo tautai, nes patys reikalingi kitų 
pagalbos.

Mūsų broliai ir mes laikome sun
kius egzaminus. Dabar negalime 
džiaugtis krykštauti, nors ir ne dėl 
savo kaltės prarodome nepriklauso
mybę. Mums telieka tikėti ir vieni 
kitiems padavus rankas kovoti dėl 
tai, ką buvo laimėjusios ankstesnės 
kartos. Tas didysis tikslas yra tau
tos nepriklausomybė.

Visur, svetimų žemių kryžkelėse 
ir ašarojančioje tėvynėje esantiems 
broliams teužteka laisvės saulė, jos 
spinduliai teužgydo žaizdas tesustab- 
do skausmo raudą, o ji tevirsta 
džiaugsmu, kuriame susilietų abi 
broliškos tautos vienybėje ir nuolati
nėje santarvėje. Baisusis siaubas, 
rodos, baigia savo dienas. Pasaulis 
kratosi suirutės. Ir tuo metu, nors 
akis pražiūrėjome ir skausme suke
pome, mums vėl prasivers uždaryti 
vartai į tėvynę, kad pritaptume ten 
sava kūryba ir pavargusį kūną pri- 
glaustume savos žemės šlaite.

Gal būt, mes pergyvename tam
siausias dienas. Nesileiskime gąsdi
nami dėl atslenkančių dienų, jei mes 
esame tautos sargyboje. Maži akme
nėliai, kurių užtinkame ir praeityje, 
tenebūnie kliūtimi ir priežastimi 
skirtingo kelio ieškoti. Mes išriedė
jome praeityje iš vieno kelmo ir atei
tis tejungia mus!

ningos, sovietams draugiškos Vokie
tijos, sukūrimą.
• JAV kariuomenė buvo pasiruo
šusi panaudoti jėgą, jeigu žydai DP 
geravaliu nebūtų išsikraustę išZeils- 
heimo stovyklos prie Frankfurto.

SVETIMI LĖKTUVAI BUS 
NUTUPDOMI

Sovietų karinė vadovybė karin
giausiu būdu pakaltino JAV už skrai
dymą nepažymėtų bombonešių ir 
naikintuvų ties rusų zona Vokieti
joje ir pažymėjo, jog jie būsią pri
versta jėga nutupdyti visus tuos sve
timus lėktuvus, kurie skraidysią už 
nubrėžto koridoriaus ribų. JAV pa
reigūnai atsakė, kad Sovietų įtaigos 
būsiančios atsakingos už amerikie
čių lėktuvų ar personalo pažeidimą, 
jeigu tai įvyktų dėl Sovietų akcijos. 
(HTB)

APSILEIDIMAI SKATINA 
KOMUNZMĄ

W. Churchillis pasakė, kad britų 
gynybos apsileidimas skatinąs komu
nizmą. Socialistinės vyriausybės val
dymo metu bendras gyvenimo stan
dartas nusmukęs, gi mokesčiai smar
kiai pakilę. Tautos gynyba esanti 
begėdiškai apleista ir blogai kalku
liuojama. „Todėl nenuostabu“, kal
bėjo W. Churchillis, „kad komunistai 
agresoriai įsidrąsina ir mes gyvena
me nuolatinėje karo grėsmėje“. (AP) 

ar Buchenwalde; Weigelt Eugenija, 
g. 1912 m. Ukmergėje, pask. žinia iš 
DP Camp Butow, Pomeranijoje; 
Venslovaitė Gražyna, g. 1936. 4. 12 
Ukmergėje, pask. žinia iš Vilniaus; 
Venslovienė Juzė, g. 1910. 4. 11 Žel
voje, pask. žinia iš Vilniaus; Jaru- 
kaitytė Antosė, g. 1935 m.

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
skaitoma pinigus prisiuntus iš ank
sto. Po gruodžio 15 d. prenumerata

Kasselio Sportinis 
gyvenimas

— XI. 6 Lituanicos futbolininkai 
ir krepšininkai buvo išvykę į Hanau, 
kur susitiko su vietos Perkūnu ko
mandomis. Kasseliečiai, kurie tuo
jau po vargingos kelionės išėjo į 
aikštę, tikrai turėjo „juodą dieną“ ir 
abejuose frontuose pralaimėjo. Fut
bolo susitikime aiškiai vyravo Litua- 
nica prieš latviais ir estais sustiprintą 
hana’viečių vienuolikę, tačiau, nors 
kasseliečiai techniškai ir buvo geres
ni bei žaidė daugiausia prie prieši
ninko vartų, įvarčiai tačiau krito į 
priešingus vartus ... Rungtynės bai
gėsi 4:2 (2:2) šeimininkų naudai. Li- 
tuanicai įvarčius pelnė Sipavičius (iš 
baudinio) ir Burba.

Krepšinyje Lituanica pralaimėjo 
37:11 (21:5). Kasseliečiams stigo ko
vos dvasios ir jų metimams Hanau 
krepšiai buvo tartum „užkerėti“. Sei
mininkams pasisekė atsigriebti už 
pralaimėjimą Kaseslyje ir jie, paro
dę kietą žaidimą, pripratę prie savo 
aikštės, pelnytai laimėjo. Taškai: 
Perk.-Grudzinskas 17, Kalvaitis 9, 
Dirvianskas 7, Pilvelis 4, Bliūdžius 0; 
Lit. — K. Miškinis 5, Aižinas 3, A. 
Kazakevičius 3, Ralkevičius 0, Mi- 
čiulis 0.

— Stalo teniso sezonas gimnazi
joje buvo atidarytas Fiz. Aukl. Bū
relio berniukų ir mergaičių turnyrais. 
Berniukų grupėje pirmą vietą lai
mėjo gimnazijos meisteris L. Butke
vičius (VI), finale įveikęs savo ben
draklasį Paukštelį 21:15, 21:16. Tre
čioje vietoje liko Mėlinis (IV), 4. R. 
Lapinas (VII). Mergaičių grupėje fi
nale susitiko ėjusi be pralaimėjimų 
N. Želvytė (III) su A. Milašiūte (V). 
Čia prireikė dviejų susitikimų, kurių 
antrąjį laimėjus A. Milašiūtė 20:22, 
21:13, 21:18 gavo pirmąją vietą. Tre
čia vieta teko Norvaišaitei (IV).

Žaidynės Kemptene
Atidarant žiemos sezoną, Kemp

tene lapkričio 6 ir 7 d. buvo suruoš
tos sporto žaidynės, kuriose dalyvavo 
lietuvių, latvių, estų ir vokiečių spor
tininkai. Stalo tenise pirmąsias vie
tas laimėjo latviai: vienete Kreišma- 
nis, dvejete Kreišmanis-Raminš. An
trąsias vietas iškovojo: vienete Kau- 
korius, o dvejete Sventickas-Usevi- 
čius. Tinklinyje pirmą vietą laimėjo 
estai, finale įveikę latvius.

Krepšinyje, senojoj šaruniečių 
tvirtovėj, po ilgesnės pertraukos teko 
pamatyti vėl gražių kovų. Šiuo kar
tu aikštėje dominavo jaunieji. „Mar
gio“ komanda, kurioje žaidė Norkus 
I, Andriulis II, Sventickas, Šlepetys 
ir jauniai Muliuolis bei Aleksiūnas, 
tik po didelių pastangų sugebėjo mū
siškius jaunius nustumti į antrą vie
tą, laimėdami 40:38. Trečią vietą lai
mėjo estų jauniai, įveikę latvių sen
jorus ir pralaimėję prieš mūsiškius 
jaunius 40:45. Latviai „Margiui“ pra
laimėjo 21:58. šiose žaidynėse gra
žiausiai pasirodė estukai, užėmę tre
čią vietą. Gi mūsiškiai jauniai, pui
kiai žaisdami ir dar geriau mėtyda
mi, nesugebejo suvaldyti tempera
mento aikštėje. Paskirų žaidėjų iš
sišokimai, ginčai su teisėjais, demon
stratyvus savo nuomonių pareiški
mas, — vis tai reiškiniai, kuriuos vi
saip galime pavadinti bet tik ne ko
rektiškumu aikštėje. Žiurovų-draugų 
triukšmingas pritarimas aikštėje yra 
silpniausias nesportiško elgesio pa
teisinimas. K. Da.

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)

FRATERNITIECIŲ DĖMESIUI
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

MUSU KELIAS
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

ALT jau jungia visas keturias sroves
S. m. lapkričio 21 ir 22 d. Ameri

kos Lietuvių Taryba susirenka savo 
metinio suvažiavimo New-Yorke. 
Stebint paskutiniu metu akivaizdų 
Amerikos lietuvių visuomenės ju
drumą, veiklos pagyvėjimą — įvai
rių organizacijų seimus, vietinio po
būdžio parengimus ir t.t., šis ALT 
metinis susirinkimas neturėtų ypa
tingesnės reikšmės, jei ne ta aplin
kybė, jog šiuo susirinkimu prasideda 
Amerikos lietuvių visuomeninio gy
venimo periodas ilgai siektoje visų 
narių vienybės dvasioje.

Galutinai pasiekus Amerikos lie
tuvių visuomenėje besireiškiančių 
keturių srovių sutarimo bendradar
biauti aukščiausiame visuomeninia
me organe, netikslu būtų šiandien 
bekartoti priežastis ir kliūtis, dėl 
kurių iki šiol nebuvo sutariama ir 
buvo eita savaimingais keliais. Pats 
susitarimo faktas ir prie susitarimo 
privedę vaizdai, kam jie yra žinomi, 
geriausiai parodo, kad kliūtys, nelei- 
dusios visoms Amerikos lietuvių or
ganizacijoms vieningai veikti, ne tik 
šiuo metu nustojo savo prasmės, bet 
jos vis< laiką buvo nepateisinamos, 
ypatingai atsižvelgiant į tuos užda
vinius, kurie yra paskiriami Ameri
kos Lietuvių Tarybai.

Tačiau kaip jau ne kartą tiek eu
ropiniame lietuvių visuomeniškai- 
politinės veiklos sektoriuje yra atsi
tikę, ateina laikas, kada nugali svei
ka ir protinga lietuviška gera valia, 
kurios šešėlyje nublunka visos ben
dram kelyje pasitaikančios kliūtys; 
kada jų menkavertiškumą, jų be
prasmiškumą, o kartais ir nepateisl- 
namumą supranta ir tie, kuriems 
sunkiai sekasi orientuotis savų sro
vinių ir bendrų lietuviškų uždavinių 
labirintuose.

Lapkričio 21 diena bus pažymė
tina diena mūsų visuomenės gyve
nime“, rašo „Dirva“, „tai bus pirmas 
Amerikos Lietuvių Tarybos posėdis 
po ilgo laiko, kada vėl susirinks vi
sų Lietuvos nepriklausomybės sie
kiančių Amerikos lietuvių srovių 
atstovai“.

Taigi, ir Amerikos lietuvių visuo
menė įvertina ir pabrėžia šio suva
žiavimo pozityviąją reikšmę, kurioje 
lemiamas veiksnys yra ir visad tu
rėjo būti visų srovių ir organizacijų 
bendras siekimas — Laisvos ir Ne
priklausomos Lietuvos.

Kas gi tos organizacijos ir kas gi 
jų reprezentantai, kurių tiek laiko 
neteko matyti ALT eilėse? Tai nėra 
nauji ir dar nežinomi organizaciniai 
junginiai, o jų atstovai nėra svetimi 
ir mūsų visuomenei. Tiek Lietuvos 
laisvinimo byloje, tiek bendrame lie
tuviškosios veiklos bare jie yra ži
nomi ir ne kartą su dėkingumu įver
tinti. Tai yra inteligentiškomis pa
jėgomis turtingiausia t. v. Amerikos 
lietuvių tautininkų srovė. J 
gausių dėl lietuvybės kovotojų gre- jas.

tų ALT papildomas šiomis asmeny
bėmis: ALT vykdomasis komitetas 
— adv. A. A. Oliu, Amerikos Lietu
vių Misijos (ALM) pirmininku, žino
mu visuomeninku ne vien lietuvių 
sferose. Gi į ALT direktoriatą įeina 
šie 6 atstovai: daugiametis ALTC 
pirmininkas V. G. Abraitis: naujai 
išrinktas Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
pirmininkas, senas ir pasižymėjęs 
veikėjas Dr. M. J. Colney, J. P. Gin- parodydama ir 
kus, buv. „Dirvos“ redaktorius K. S.

Karpius, A. S. Trečiokas ir J. Tys- 
liava.

Vis tai pavardės, nebereikalingos 
specialių rekomendacijų. Jos senai 
žinomas Amerikos lietuvių visuome
nei, bet nemažiau vertinamos ir visos 
pasaulio lietuvių bendruomenės.

Reikia tikėtis ir palinkėti, kad 
ALT, sutelktomis jėgomis veikdama, 
dar sparčiau žengs prie tikslo, kartu 

vienybės dvasios pa-
J. Pamūšisvyzdį.

Žydai reikalauja pakeisti DP „bilip“
Iš Paryžiaus pranešama, kad He

brajų emigracijos pagalbos draugi
jos direktorius Lewis Neikrug tarp
tautinėje žydų pagalbos konferenci
joje pareiškė, kad prez. Trumanas 
ir naujasis kongresas privalo per
žiūrėti JAV DP emigracijos įstaty
mą, kad būtų įsileista daugiau žydų 
ir palengvinta žydų įkurdinimo pro
blema. Paminėjęs, jog pats preziden
tas tą įstatymą kritikavęs ir laikęs 
antisemitiniu bei kaltinęs kongresą, 
pareiškė direktorius, kad „dabar ne
gali būti klausimo dėl prašymo, bet 
reikia tuojau imtis akcijos“. Jis nu
rodė, kad Pietų Amerikos kraštai 
atvirai jų neįsileidžia. Šiuo metu 
esą daugiau negu 175.000 žydų DP, 
kurie reikalingi skubaus perkeldini- 
mo. Kiti 350.000 Šiaurės Afrikoje 
taip pat reikalingi įkurdinimo, nes 
musulmonų kraštuose esą jiems „ne
lengva“. Stovyklose Vokietijoj, Au
strijoj ir Italijoj esą 145.000. Be to, 
dar Vakaruose esą apie 31.500 žydų.

Pagal dabartines sąlygas esą ga
lima būtų išemigruoti: 6.400 — į 
Australiją, 3.000 — Kanadon, 20.000 
— JAV, 70.000 — Palestinon ir dar 
paliktų 45.000 DP žydų. (NYHT)

DP PRAŠO JUOS NUŽUDYTI
Reuteris iš Mūncheno praneša, 

kad sekmadienį 1.300 tremtinių, gy
venančių Dachau, baisiausioje nacių 
stovykloje, prašė Bavarijos vyriau
sybę juos nužudyti karo meto dujų 
kamerose, kad „užbaigtų savo 
skurdą“.

Dachau stovyklos kontrolės komi
teto pirmininkas p. Herrmann pa
reiškė, jog tremtiniai paprašę išžu
dyti dujomis, kad atkreiptų pasaulio 
dėmesį į stovyklų sąlygas. Tremti
niai baigė 24 valandų bado sreiką 
vidurnaktį. (DM/m)

NAUJAS DP MAITINIMO 
VIRŠININKAS

AP iš Washingtono pranešė, kad 
brigados generolas Harald A Mc 
Ginnis išvyko į Ženevą, vyr. IRO 

ucriKus būstinę, kur jis bus aprūpinimo ir 
Iš jos Į transporto direktoriaus paved'’.'to-

Ukrainiečiai DP futbolo meisteris
Leakija-Ukraina 1:5, Ukraina- 

Lletuva 5:1, Lietuva-Lenkija 2:3
Pereitą savaitgalį Mūnchene bu

vo išaiškintas DP futbolo meisteris. 
Juo tapo Ukraina, skandalingai su
pylusi abu savo priešininkus po 5:1 (!) 
Rezultatas daugiau negu įtikinantis. 
Mums, kurie turėjome vilties į pir
mąja vietą, tai yra skaudus ir neti
kėtas pralaimėjimas. Priežastis: ne
pilna komandos sudėtis. Šį kartą 
mūsų vienuolikėje nesimatė brolių 
Kitų, kurie šioms rungtynėms neži
nia dėl ko neatvyko. Skaudu dėl to, 
kad mūsų sportininkų šeimoje atsi
randa tokių narių, kuriems tautinis 
reikalas, Lietuvos spalvų gynimas, 
yra antraeilis dalykas. Reikia vis 
dėlto tikėti, kad Vyr. FASK-tas į tai 
atkreips ypatingą dėmesį.

Pirmose rungtynėse lenkai pra
laimėjo ukrainiečiams 5:1 (2:1). Mes 
tikėjomės iš mūsiškių geresnio pasi
rodymo, bet pamatę aikštėje mūsų 
komandą nepažinome. Lietuvai prieš 
Lenkiją ir Ukrainą atstovavo: Bag
donavičius, Baziliauskas, Baltramo- 
naitis, OmilljonaS, Bašinskas, Jeršo- 
va» (prieš Lenkiją — Mockus), Lan- 
Sevičius, Grybauskas, Jokūbaitis, 

fartlnkus (prieš Lenkija — Jeršo- 
yas), Stupelis (prieš Lenkiją — Ber- : 
žinskas).

Antrose rungtynėse žaidė Lietuva- ' 
Ukraina. Mūsiškiai per visą žaidimo 1 
taiką nepajėgė rimtai pagrasinti 
ukrainiečiams. Ta patvirtina ir pa
sekmė 5:1 (3:0). Ukrainiečiams įvar-

tis krito iš 11 m baudinio — Lange- 
vičlaus.

Sekmadienį susitiko mūsiškiai su 
. lenkais. Lenkai buvo menkesnis 
• priešas, tačiau ir čia pralaimėjome 
I 2:3 (2:2). Pirmas įvartis krito dėl 
. mūsų gynikų kaltės. Iš kairio spar

no paduoda kamuolį, lenkų vidurio 
puolikas nelaikomai siunčia Bagdo
navičiui į viršutinį kampą. Po kele- 
tos minučių mūsiškis Langevičius, 
aštriu šūviu išlygina ir tuoj po to 
Grybauskas ženklina 2:1 mūsų nau
dai. Turime vilties, kad mums teks 
antra vieta, tačiau.., prieš kėlinio 
galą ir vėl nuginkluojamas mūsų 
Bagdonavičius. Antrame kėlinyje 
abi komandos stengiasi pasiekti le
miamą įvartį. Į kėlinio galą jau mū
siškių puolimo visai nesimato. Vie
nas „užsioštuoja“ ir prašo vadovą 
gerti vandens (i). Pirmas ir daugiau 
negu keistas atsitikimas. Ir štai, 30 
sek. prieš rungtynių galą krenta 
mums ir trečias nelaikomas įvartis! 
Lenkai džiūgauja. Zaidikai lenkų 
publikos išnešami ant rankų. O mū
sų publika apleidžia aikštę pasipik
tinusi kai kurių mūsų žaidikų ne- 
sportiška laikysena aikštėje.

Negalima pamiršti Mūncheno 
sporto klubo „Gintaras“ pastangų, 
vykdyti šias žaidynes kaip pridera. . 
Visiems šiems parengimams vado- j 
vavo „Gintaro“ pirmininkas p. Bar- ‘ 
tanavičius, kurio sumanumas ir pa
vyzdingas reikalų tvarkymas verčia 1 
džiaugtis. R. Valaitis i

būsiančios aprūpintiJo pareigos 
maistu ir kitomis reikmenimis 534. 
000 DP, kurie tebegyvena IRO ad
ministruojamose stovyklose Euro
poje. (DM/m)

MARSHALI.IS PANEIGIA
Šeštadienį Marshallis Paryžiuje 

paneigė paleistus gandus, kad jis pa
sitrauksiąs iš JAV užsienių reikalų 
ministerio pareigų nuo Naujųjų me
tų. „Aš pastebėjau rytinėje spau
doje“, sako jis, „tvirtinimą, jog aš 
pasilieku prie savo ankstyvesnio ke
tinimo pasitraukti iš kabineto nuo 
sausio 20 dienos. Apgailestauju, kad 
mano pastabos spaudos konferenci
joje buvo netikrai perduotos. Aš 
manau, kad tai padariau taip aiškiai, 
jog niekad nepadarysiu tokio spren
dimo, nepasitaręs su prezidentu, ir 
kad nei prezidentas nei aš niekad 
nesame tuo reikalu kalbėję.“ (Reu- 
ter/m)

Socialistai ir katalikai Prancūzijos kabinete
JIE KOVOS TIEK SU KOMUNISTAIS, TIEK SU DEGOLININKAIS

Prieš Prancūzijos parlamento su- ger ir pakaltintas dirbus špionažo 
sirinkimo naujai sesijai socialistų ir darbą, sąjungininkai tuojau atmetėtą 
M.R.P. partijos, žinodamos degoli- kaltinimą. Amerikos gen. Įeit. G.
ninku laimėjimą aukštuosiuose rū- 

| muose, aptarė savo politinę laiky- 
. seną kabinete. Šios dvi partijos pa
sisakė, jog jų atstovai ir toliau pasi
lieka ministerių kabinete ir kad jos 
vienodai kovos tiek su komunistais, 
tiek su degolininkais.

Socialistų partijos taryba nutarė 
imtis energingų priemonių prieš spe
kuliaciją ir siekti kainų numušimo. 
M.R.P. taip pat siekia lygesnio gė
rybių paskirstymo ir kviečia pasiau
kojimo, jei norima šią vyriausybę 
palaikyti.

Socialistai ir toliau pasilieka dog
matiškai nusistatę prieš Ispanijos 
Franco įsileidimą į J. Tautas, kai 
dešinysis sparnas yra linkęs tą klau
simą peržiūrėti. Partijos taryba vie
nu balsu remia antikomunistinę ak
ciją, kurią vidaus reikalų ministeris 
(soc.) J. Moch yra pradėjęs nurody
damas, kad komunistų suorganizuoti 
streikai buvo kominformo inspiruoti 
ir jo remiami. Ministeris parlamente 
kaip tik pateikė duomenų, kiek mi- 
lionų aukso frankų buvo atgabenta 
iš satelitinių-sovietinių kraštų, so
vietams diriguojant.

Socialistų laikraščio „Le Popu- 
laire“ redaktorius pareiškė, kad „jei
gu mes galima parodyti, jog galime 
apvaldyti komunistus, tada ir dego- 
lininkų neliks nė vieno per tuos mė
nesius“. Degolininkai dabar aukš
tuosiuose rūmuose turi jau 120 vietų, 
bet dar trūksta duomenų iš užjūrio 
— 17' vietų ir nežinia, kam jos teks. 
(DM/am)

Keyes pareiškė, jog jis negalįs sutik
ti su Sovietų teršimu ir reikalavo, 
kad rusai, jei turį kurį pagrindą iš
keltam skundui, tegul pristato Są
jungininkų tarybai, kuri tą 
patvirtins ar atmes.

Sovietų vienšališkas 
austrų bus palaikytas tokiu
legaliu, kaip ir nacių tironijos, poli
cinio režimo priemonėmis.

Nežiūrint vakariečių griežtų pa
sisakymų, Sovietų karinė vadovybė 
daro savarankiškai ir visai neima 
dėmesin jiems daromų priekaištų bei 
sugretinimų su nacių darbais. (AP/m)

skundą

areštas 
pat ne-

PRANCUZIJOS VYRIAUSYBĖS 
PRIEMONĖS PRIES SABOTAŽUS

Daily Mail bendradarbis praneša, 
kad Prancūzijos kabinetas yra nu
sprendęs paprašyti Parlamentą pa
keisti baudžiamąjį kodeksą, kuris 
leistų vyriausybei imtis drastinių 
priemonių prieš komunistus. Tuo pa
čiu metu Paryžiuje patirta, kad ka
binetas ketina nubausti visus profe
sinių sąjungų vadus, kurie bus įsakę 
vykdyti sabotažo veiksmus per ang
liakasių streikus. Tuo būdu dauge
lis komunistų profesinių sąjungų pa
reigūnų galėtų būti areštuoti.- Tačiau 
žymieji komunistų vadai, kaip Tho
rez ar Duclos, vargu bus areštuoti.

Komunistų partija iš savo pusės 
oficialiai komentuoja, kad tuo būdu 
būsianti pažeista konstitucija ir jo
je garantuota laisvė. (DM/m)

SOVIETAI NEKLAUSO 
SĄJUNGININKŲ

Po to, kai Sovietų įsakymu buvo 
areštuotas Austrijos ūkio ministerijos 
skyriaus šefas dr. Margarete Ottilin-

Kinijos atstovas atkirto Sovietams
Iš Paryžiaus pranešama apie Ki

nijos ir Sovietų atstovų susikirtimą 
dėl režimų reakcionieriškumo. Kini
jos atstovas F. F. Tesang, atsakyda
mas į Sovietų kaltinimą, kad Cian- 
kaišeko vyriausybė reakcinė, pareiš
kė, jog jis sveikintų J. Tautų komi
siją, kuri patikrintų ir nustatytų jo 
krašto tautinio režimo charakterį. Dr. 
Tesang, kalbėdamas J. T. politiniame 
komitete, pasakė, kad jis taip pat 
norėtų, Jog J. Tautos pasiųstų komi
siją į Rusiją ir patikrintų Sovietų

Sąjungos politines sąlygas. Jeigu, sa
ko daktaras, palyginę gautus dviejų 
grupių pranešimus, rastume, kad už
sienio korespondentai turėjo Vio-ją 
laisvės Sovietų Sąjungoje kaip Kini
joje, ar kad Kinijoje nubaustas vie
nas asmuo už politiką atitiks Sovie
tų Sąjungoje 1000 — člui nubaustųjų, 
tada jam būtų malonu prisipažinti, 
jog jo vyriausybė yra „reakcionieriš
ka“, o Sovietų vyriausybė „progre
syvi“, kaip Sovietų delegatas A. Vi

MRS. ROOSEVELT IR UKRAI
NIEČIAI

Neprikl. ukrainiečių savaitraštis 
„Nedila“ (Aschaffenburg) komentuo
ja Mrs. Roosevelt Stuttgarto teatre 
pasakytą kalbą, ypatingai pabrėžda
mas jos sakinj: „Aš manau, kad Sov. 
Sąjunga turi teisę už savo sienų tu
rėti savą ir valdymo sistemą." „Ne
dila" čia pastebi: „Šie žodžiai mus 
giliai įžeidė, nes juose galima įžiūrėti 
įrodymas tai, kad amerikiečių politi
ka ir patys amerikiečiai dar tebegy
vena senosiomis iliuzijomis ir yra ga
tavi raudonajai tironijai Išduoti pusę 
pasaulio, už tai gaudami netikrą 
kompromisą.“

šinskis skundėsi per debatus visumos 
suvažiavimo pirmajame komitete.

Kinijos atstovas griežtai atmetė 
Višinskio parodymus, kad Kinijoj 
vykstąs karas tarp Kinijos gyvento
jų su reakcine vyriausybe. (NYKT)

Taut, korporacijos vieningan darban
Sudarius š. m. pradžioje Vykdo

mąją tautinių korporacijų (Neo-Li- 
thuania, Filiae — Lithuania ir „Jau
noji Lietuva“) Tarybą, pirmasis už
davinys buvo atstatyti korporantų 
tarpusavio ryšius, apskaičiuoti savo 
gretas, įvykdant tremtyje esančių tų 
buv. studentų registraciją, ir paga
liau sušaukti platesnio masto suva
žiavimą. Gyvenimas, be abejo, statė 
savo kliūtis (zonų ir valstybių sienos, 
valiutos reforma, emigracija), tačiau 
Vykd. Taryba savo atliko, ir štai š. 
m. lapkričio 13—14 d. d. Augsburge 
galėjo suvažiuoti apie šimtinę korpo
rantų, kurie šiandien visuomeninia
me bei politiniame gyvenime, trem
ty, eina atsakingas, o daugely atveju 
— vadovaujančias pareigas.

Patsai suvažiavimas susidėjo iš 
dviejų dalių — 1) organizacinio dar
bo ir 2) iškilmingojo posėdžio.

Darbas posėdžiuose prasidėjo pir
mąją dieną priešpiet Hochfeldo lie
tuvių stovyklos salėje, kur, Vykd. 
Tarybos pirm-kui col. Stp. Vykintui, 
trumpu žodžiu posėdį atidarius, su
darytas prezidiumas (col. B. Gaidžiū- 
nas, inž, Jurkūnas ir Šliupaitė-Seni- 
kienė) ir sekretoriatas (col. Ciuber- 
kis, Survilaitė-Nakutienė ir Pročkys) 
bei statuto ir redakcinė komisijos.

Inž. Jurkūnas Vykd, Tarybos var
du nušvietė atliktus paruošiamuosius 
darbus, po kurių jau buvo įmanoma 
sušaukti sį suvažiavimą, o po to sekė 
diskusinė col. Stp. Vykinto paskaita 
„Korp! NL, FL ir JL šių dienų už
daviniai ir veikimo gairės“.

Pagrindinis korporantų uždavi
nys, anot prelegento, šiandien yra 
dvejopas: 1) Tautos išlaikymas ir 
2) valstybinės nepriklausomybės at
kovojimas. To siekiant tenka atlikti 
visa, kas artina mus į šių pagrindi
nių tikslų įgyvendinimą, ypatingai 
Msitetyvlnant svetimųjų tarpe pro-

pagandą, kuri paremtų rezistencinę 
kovą tėvynėje. Valstybinėje politl-

■ koje kilti aukščiau partinių kurios
■ nors vienos srovės interesų: pirma 
l atsikovoti valstybę, o tik paskiau 
i stengtis ją tvarkyti taip, kad Lietu- 
. va taptų viena pavyzdingiausių ma

žųjų valstybių. Greta pagrindinių 
uždavinių iškyla Ir antraeiliai, visa 
savo esme paremtą pirmuosius, tai: 
kultūrinis veiklumas, profesinis lai- 
vlnimasis ir tobulėjimas, ekonominis 
savarankumas, auklėjimasls ir švie- 
timasis. Tol vis darbo barai, ku
riuose, sėkmingai dirbę iki šio suva
žiavimo, korporantal suderintomis 
jėgomis turėtų pasiekti dar našesnių 
vaisių, vadovaujantis neužmirštinu 
šūkiu — „Pro Patriai“.

Popiet suvažiavimas persikėlė į 
Haunstetteną, puikiai dekoruotą salę, 
primenančią panašiai iškilmingas 
sueigas Neo-Lithuania rūmuose 
Kaune, Parodos 22. Čia įvyko iškil
mingasis posėdis. Be gausiai susirin
kusių suvažiavimo dalyvių, bene dar 
gausiau buvo atsilankę svečių, bi
čiulių ir giminingų organizacinių 
sambūrių atstovų. Sudarius garbės 
prezidiumą ir tylos minute pagerbus 
dėl Lietuvos laisvės žuvusius idėjos 
draugus, sekė tautinių korporacijų 
Vykd. Tarybos pirm-ko col. Stp. 
Vykinto pranešimas apie korporaci
jų nueitą kelią, sudėtas aukas ir da
bartinį vaidmenį.

Tatai dar' labiau buvo užakcen
tuota gausiuose sveikinimuose. Žo
džiu sveikino: Lietuvių Tautinio Są
jūdžio, L. Atgimimo Sąjūdžio, Latvių 
studentų korp. sambūrio, estų „Fra- ; 
ternitas Estica“, toliau — „Geležinis ! 
Vilkas“, „Viltis“, „Fraternitas Ll- i 
thuanica“, Ats. Karininkų korp. „Ra
movė“, „PHeno“ Vyrija, „Fraternitas ! 
Baltiensis“, „Filiae Baltiensis", LTS : 
Augsburgo apylinkės Ir kt. atstovai. :

; Gauta visa eilė sveikinimų ir raštu: 
Ministeris Balutis, Ministeris Lozo- 

i raitls, Pinnebergo uijiv. rektorius J.
Puzinas, Laisvės Kovotojų S-ga, In
žinierių Draugija, Korp. „Mažoji 
Lietuva“, Stud. Sambūris „Šviesa“ 
ir klt. Suvažiavimui taip pat linkė
jimų atsiuntė ir korporantai, kurie 
dėl emigracijos ar kt. kliūčių nega
lėjo šiame posėdyje dalyvauti.

Col. M. Valiukėno referatu apie 
tautinių korporacijų įnašą rezisten
cinei kovai posėdis baigtas.

Vakare suvažiavimo dalyviai ir 
svečiai praleido keletą colegiškai jau
kių valandų tradiciniame augsbur- 
giškių suruoštame alutyje.

Antrąją suvažiavimo dieną, pakė
lus Hochfeldo lietuvių stovykloje 
tautinę vėliavą, iki pamaldų įvyko 
antrasis darbo posėdis. Jame col. B. 
Galdžiūnas padarė išsamų politinį 
pranešimą paskutiniojo meto bėga
maisiais klausimais. Gyvose disku
sijoje ryškėjo ateities darbo perspek
tyvos.

Po iškilmingų pamaldų Hochfel
do bažnyčioje, sudėjus vainikus prie 
lietuviškojo kryžiaus, posėdžiai tę
sėsi, galutinai išryškinant veikinąo 
gaires ir priimant komisijų pareng
tus organizacinius metmenis. Pagal 
juos tautinių korporacijų taryba ap
jungtų visas tautines korporacijas 
užsibrėžtų tikslų siekti.

Išrinkus valdomuosius organus — 
nuolatinę vykdomąją tarybą, kon
trolės komisiją ir garbės teismą bei 
pasveikinus Lietuvos laisvės kovą 
vykdančius ir ideologiškai giminin
gus asmenis bei organizacinius tel
kinius, suvažiavimas išsiskirstė, ta
čiau su gyva viltimi — sulaukti tos 
dienos, kada panašiai iškilminga tų 
korporacijų sueiga galėtų jau vykti 
nepriklausomoje Lietuvoje — neo- 
lithuanų rūmuose, (z)
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