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‘SŽi^Rusija -potencialus agresoriusŠią
| tas lūkesčių dienas, kurios mums, 
tremtiniams, savo prasme ypač yra 
reikšmingos. Kaip anuomet pasaulis 
laukė ateinant žemėn Išganytojo, 
kuris parodytų gyvenimo tikslą, nu
skaidrintų jų sielas, taip ir mes šian
dieną laukiame atgimstant mūsų Tė
vynės laisvės, išsivaduojant iš žiau
raus likimo užkrautos vergijos.

Jungdami religinės tradicijos Jaus
mus su savo vargstančios Tėvynės 
meilės jausmais, skirkime Advento 
dienas tiek religiniams apmąsty
mams, tiek tautiniams apdūmoji
mams. Jei mūsų Tėvynės atgimimu 
tikėjimas mumyse yra tiek pilt gilus, 
kaip ir neklaidinguoju Kristaus 
mokslu, tai tada kiekvienas rimtai 
pagalvokime, kokį kraitį iš tremties 
parvešime savo Tėvynei, iš vargų ir 
kančių pakilusiai naujam gražesniam 
gyvenimui.

Dabartinis mūsų gyvenimas lūkes
čiuose skęsta: laukiame Tėvynės 
laisvės prošvaisčių, laukiame savo 
tremtiniškųjų dienų pabaigos, paga
liau, laukiame kančių galo ir savo 
broliams, kurių kraujas kasdien vilgo 
šventąją tėviškės žemę. Taip, mes 
daug ko laukiame...

Skausmuose kenčianti ir kraujuo
janti Tėvynė mūsų taip pat laukia, 
laukia grįžtant namo, nusiskaidrinus 
jos niūriai padangei, su vertingu 
kraičiu. Mūsų kraityje Ji ieškos ne 
aukso ir deimanto, o nesuteptos, ty
ros lietuviškos širdies, tokios širdies, 
kokią esame Į klajonės dienas iš na
mų pasiėmę. Šios Advento dienos 
kaip tik tinka apdūmojimui, ar visi 
išsaugojome be dėmių savo lietuviš
kas širdis. O gal ji jau buvo per kie
ta pasidariusi savam tautiečiui, gal 
nenorėjo padėti lengvinti likimo bro
liui tremtinio naštą? Gal tas neda
lios dienas dar apkartino, ne vietoj 
parodydama savo kietumą? O pavy
do kirminas ar nebuvo joje susira
dęs patogią gūžtą, iš kurios dirgino 
tavo liežuvi kalbėti netiesą apie tavo 
brolį? O ar nepagalvojai, jog tik tu 
esi tinkamas visokiems pirmumams 
ir ar nenustūmei užpakalin savo bro
lio? Gal net patriotinius bei religi
nius motyvus panaudojai . piktam, 
kad nuskriaustam savo tautietį vien 
todėl, jog iš to sau naudos tikėjais? 
Gal, gal... ? Bemąstant apie savo 
širdies tyrumą, iškils begalės klau
simų, kuriuos kiekvienas privalome 
išspręsti taip, jog ateity nejaustume 
Tėvynės priekaišto. Pirmoje eilėje 
būkime tik lietuviai, padėkime vie
nas antram visur ir. visada, kuo tik 
galime, nežvelgdami pro spalvotus 
akinius, nebūkime tais fariziejais, 
besididžiuojančiais prieš muitininką, 
nes už tatai nepagirs nei Dievas nei 
Tėvynė.

Dėsnis, jog nusikaltimas nelieka 
nenubaustas, yra taip senas, kaip ir 
pats pasaulis. Tad nėra jokios abe
jonės, kad ir tie plėšrūnai, kurie 
drasko mūši] kenčiančios Tėvynės 
kūną, žus savo pačių siautulio sū
kuryje. Tada, suskambėjus Laisvės 
Varpui, iš visų pasaulio kampų mes 
vėl susirinksime savo prabočių že
mėn su kraičiais Tėvynei, kuriai ty
ros, nesuteptos lietuviškos širdys bus 
brangiausia dovana.

P. Dovalnis

— Dr. Arnold Heidrich, aukštas 
Čekoslovakijos užsienių reikalų mi
nisterijos pareigūnas, šiomis dienomis 
pabėgo iš Čekoslovakijos su savo 
žmona ir septynmečiu sūnumi.

Generolas Dwight D. Eisenfaowe- 
ris, dabartinis JAV Kolumbijos Uni
versiteto prezidentas, pareiškė, kad 
jis netikįs, jog bet kuris didelis kraš
tas pažadėtų globalini karą. „Aš, 
tačiau, nedrįsčiau pranašauti, kad 
niekad nebus kito karo. Jei karas 
(vyks visame pasaulyje, jis bus daug 
baisesnis, negu mes esame kada nors 
patyrę“, pasakė generolas, kalbėda
mas „Knygos ir autoriaus klubo“ po
būvyje. Generolas pasirodė čia kaip 
autorius dabar spausdinamos knygos 
„Crusade in Europe''. (AP)

Sąjungininkų pasiruošimas. 500-600 aviacijos eskadrilių. Arba pulti 
Rusiją arba jai pasiduoti. Kas sudarytų Atlanto paktą?

Didžiųjų' kraštų politikai vieni at
virai, kiti aplinkiniu keliu, bet labai 
aiškiai, pasisako, kad šiandien di
džiausias taikos priešas ir baisaus 
trečiojo pasaulinio karo uždegėjas 
yra Sovietų Sąjunga. Buvęs Kana
dos gynybos ministeris ir karo vadas 
neseniai nurodė, kad vienintelė grės
mė Siaurinę! Amerikai glūdi kai ku
rių Sovietų vadų ambicijose, pastebi 
NYHT.

D. Britanijos lordų rūmuose be
svarstant britų gynybos priemones, 
nedviprasmiškai lordai pasisako Ru
sijos agresijos intencijomis. Daily 
Mali vedamajame rašo: „jie (lordai) 
mums atvirai sako, kad Rusija šian
dien yra potencialus agresorius ir 
kad vienintelis būdas jai sulaikyti ir 
taikai išlaikyti yra didžiausios Sąjun
gininkų aviacijos iš 500 ar 600 eska
drilių pajėgos sudarymas.“

Tokią galingą aviaciją tegali su
daryti tik Atlanto kraštai. Genero
las L. McNaughton, Kanados buvęs 
karo vadas, nurodo, kad tik Slaurės- 
Vakarų Europos ir Siaurės Amerikos 
demokratiniai kraštai kartu būtų pa
jėgus pranašiau sukaupti kariškus, 
ūkiškus ir morališkus šaltinius ir pa
sipriešinti viešam ar pasislėpusiam 
agresoriui., Taigi, Rytų agresoriui at
sispirti ir jam nugalėti,-reikalinga 
sujungti visas demokratines jėgas, 
neišskyriant nei Skandinavijos kraštų.

Daily Mail rašo: „Rusija turi 3—4 
mil. vyrų po ginklu ir gali’ pereiti 
per Vakarus ir Pietus iki Pirenėjų, 
jei nebus rimtai pasipriešinta. Nei 
Britanija nei Amerika negalinčios

ITALIJOJE LAIMĖJO KRIKŠ
ČIONYS DEMOKRATAI .

Italijoje per vykstančius vietos 
savivaldybių rinkimus, krikščionių 
demokratų partija, kuriai vadovauja 
pats premjeras de Gasperi, laimi be
veik pusę visų vietų. „Messagero" iš 
Romos praneša, kad iš 4.844 tarybl- 
ninkų dabar demokratai jau turi su
sirinkę 2.343 vietas, komunistai — 
995, o kitas gauna kitos partijos, ku
rios Įeina į vyriausybę.

Savivaldybinlai rinkimai Italijoje 
vykdomi kas 5 metai. Per juos ren
kamos vietos tarybos, o šios jau ren
ka miestų burmistrus ir komitetus, 
kurie vietoje vadinami „giunta“.

(AP/m)

Genocidas pasmerktas ir uždraustas
NEPAPRASTAS JUNGTINIŲ TAUTŲ LAIMĖJIMAS

Visumos suvažiavimo prezidentas 
pacitavo nusikaltimus, padarytus na
cių ir japonų prieš karą ir karo metu, 
ir pavaizdavo genocido pavyz
džius, atliktus baisiausiu mastu. Dėl 
genocido veiksmų karo metu žuvę 
nemažiau 12.000.000 žmonių. (Laikraš
tis čia nemini genocido pavyzdžių, 
įvykdytų ir vykdomų Sovietų Sąjun
gos tiek savo teritorijoje, kur naiki
namos atskiros tautos bei tautelės, 
tiek užimtuose kraštuose, ypač Pa
baltijo valstybėse. Reikia tikėtis, 
kad Pabaltijo tautų naikinimo pro
cesas mūsų vadovaujamų veiksnių 
buvo pakankamai Paryžiuje atvaiz
duotas,’ tik viešai mažiau paliečia
mas. m.)

Prie šios genocido konvencijos 
paruošimo dirbo teisių komitetas — 
58 nariai du mėnesius. Ji dabar jau 
praėjusi ekonomikos ir socialės ta
rybą ir atsiduria visumos rankose. 
Konvencijos projektas buvo paruoš
tas dar šiais metais Lake Success, 
New Yorke.

Dr. Evatt šį svarbų savo prane
šimą baigė pastebėdamas, kad ši 
konvencija yra nepaprastų pastangų 
rezultatas, kurį sukūrė per . dvejis 
metus tarptautiniai teisininkai — 
pasaulio gr&HfigĮė." (NYHT/am)

Jungtinių Tautų visuotinio suva
žiavimo prezidentas dr. Herbert V. 
Evatt (Australija) ketvirtadienį pa
reiškė, kad genocido konvencijos 
projektas esąs jau priimtas. Anot 
jo, „Genocido konvencija“ yra vienas 
svarbiausių šio suvažiavimo laimė
jimų ir vienas žymiausiųjų uždavi
nių, kuris Jungtinių Tautų buvo už
baigtas.

Si konvencija, iškilusi Iš ilgo tei
sinio komiteto nagrinėjimo darbų, 
genocidą laikys tarptautinių įstaty
mų pažeidimu ir todėl valstybės 
bus reikalaujamos efektyviai nu
bausti prasikaltėlius.
Genocidas apibrėžiamas kaip valsty
bių ir paskirų asmenų apgalvotas ra
sinių, religinių, tautinių ar politinių 

grupių išnaikinimas.
Dr. Evatt skatina, kad konvencija 

tuojau būtų ratifikuota, kai tik ji J. 
Tautų-narių bus pasirašyta. Sis do
kumentas jau praėjęs, pro komitetą 
ir laukiama, jog ji greit, po kelių die
nų, bus priimta sekančiame, visumos 
posėdyje. „Genocido konvencija, sa
ko d. Evatt, padarė didelę, pažangą 
visuotiniu pripažinimu ir tarptauti
nio įstatymo, paremto humaniškąja 
morale ir padorumu, priėmimu.“

išlaikyti milijonų vyrų Europoje, metu Amerikos politikos kūrėjai vis 
Vienintelis grėsmei pasipriešinti bū
das yra vyraujančios aviacijos palai
kymas. Kurios armijos turės avia
ciją, tos ir laimės... Tai paskutinio 
karo pamoka.“

Suprantama, kad galingą aviaciją 
gali sukurti' ir Sovietų Sąjunga. Ji 
gali turėti ir atominę bombą. Ir šis 
faktas Vakaruose labai veikla. Ne 
veltui lordas Russell sako: „Arba 
mes turime pradėti karą su Rusija, 
kol ji netari atominės bombos arba 
turėsime pasiduoti ir leisti jai mus 
valdyti." Sis lordo pasiūlymas reikš
mingas, nes jis parodo, kad padėtis 
yra rimta, kad Sovietai ruošiasi agre
sijai ir kad todėl Vakarai privalo taip 
pat pasiruošti, jei nenorima tapti ko
munizmo vergais ir jei norima iš
vengti naujo karo. Daily Mail veda
majame nurodo, kad tokio lordo pa
siūlymo nė vienu momentu neparem
tame, bet esą svarbu žinoti, apie ką 
kalbama. „Tikras kelias yra ne pul
ti, bet tapti taip stipriu, kad niekas 
nedrįstų mūsų pulti. Karas 
nėra neišvengiamas."

Broliai Alsopąi rašo, kad 
riui atsispirti reikalinga prie 
pakto pritraukti Norvegiją, 
Airiją, Portugaliją, Islandiją ir Ita
liją. Nors Norvegija su Danija nėra 
linkusios nutraukti santykių su Šve
dija (ji labai spiriasi),, bet pagaliau

■ jos prisidėtų prie pakto;' Paskutiniu

niekad

agreso- 
Atlanto 
Daniją,

Tito - Stalino dvikovė tebevyksta
KOMINFORMO ORGANAS NIEKINA TITININKUS

Stalino-Tito kova toli gražu nėra 
atslūgus!. Šioji kova tebevyksta tiek 
partijų suvažiavimuose, spaudoje, 
tiek net J. T. posėdžių metu Pary
žiuje. Neseniai per J. T. posėdžius 
padarytas vieno sovietų atstovo pa
reiškimas, kad, girdi, „Jugoslavijos 
atstovas visai neturi teisės kalbėti 
S. S-gos vardu“, buvo paskutinė šios 
aštrios dvikovės, kurios galo dar ne
simato, išraiška. Kominformo puoli
mai prieš buv. sovietų numylėtinį 
Titą (gauna vis aštresne formą — 
geriausias čia pavyzdys straipsnis, 
(dėtas Bukarešte leidžiamame vyr. 
kominformo organe „Už pastovią tal
ką — už liaudies demokratiją". Slo 
straipsnio kai kurios vietos paryš-

labiau ir labiau įsitikina Italijos pri
traukimu prie pakto. Jei Prancūzija 
vis dar šalta, tai pradžioje tas paktas 
gali būti sudarytas tarp JAV, D. Bri
tanijos, Kanados ir gal būt vėliau 
Ispanijos. Paskutiniu metu Ispani
jon vėl nuvyko grupė aukštų ameri
kiečių, kurie matysis su generalisi
mu Franco. Vėliau gautomis žinio
mis, „Briuselio pakto signatarai jau 
pasiuntę į Washingtong savo pasiū-

Kanados vaidmuo karo atveju
Kanada, turėdama nedaug gyven

tojų, bet didelius plotus, viena pati 
karo atveju turėtų didelių sunkumų 
savo kraštui apginti, todėl jai yra 
naudinga artimai bendradarbiauti su 
J.A.Valstybėmis ir Vakarų Europa; 
rašo NYHT. Jos sienos, kaip ir JAV, 
yra artimos tiek europiniams, tiek 
aziatinės armijos karo lėktuvams ir 
raketoms. Kanados gynyba yra nau
dinga abierns pusėms — Vakarų Eu
ropai ir JAV. Būtų visai neprotinga 
palikti atvirą kelią agresoriui, kuris 
įsitaisytų Kanados žemėje bazę.

Bendra Kanados ir JAV gynyba 
yra būtina abierns kraštams. JAV 
stiprina gynybą Aliaskoje, bet tai 
negali būti efektyvi priemonė be Ka
nados/ Prieš poliarinį oro puolimą 

kiną kominformo veidą ir aiškiai pa
brėžia bekompromisinį Kremliaus 
valdovų nusistatymą prieš visus tuos, 
kurie išdrįsta nors kiek nukrypti nuo 
geležinės kominformo ir iš viso pa
saulinio komunizmo linijos ir kurie 
norėtų nepaneigti savo tautinių in
teresų. Pagaliau kominformo orga
nas dar kartą pasauliui atskleidžia 
tikrovę to didelio plyšio rytų bloko 
tvirtovėje, plyšio, galinčio turėti 
daug ir toli siekiančių pasėkų Eu
ropai.

Ką gi randame kominformo or
gane? Pirmiausiai jis puola Jugosla
vijos komunistų partijos vadus, pa
neigdamas jų sutapimą su krašto 
liaudimi. Kas iš tikro yra tie išda
vikai, pasivadinę jugoslavų tautos 
„draugais?“ — klausia laikraštis ir 
atsako: tai buržuaziniai nacionalistai, 
darbininkų klasės priešai. Ar turi 
Titas ką nors bendra su vadu, mark
sistine šio žodžio prasme? Absoliu
čiai nieko. Tai užkietėję nacionalis
tas, senas frakcininkas, minkštas, 
malonus vyras, nutolęs nuo savo 
tautos. Ar galima įsivaizduoti išti
kimą marksistą, kuris skelbtų, kad 
ūkininkų luomas esąs pagrindinis 
naujosios jugoslavų valstybes rams
tis?

Taip nupiešęs Tito vaizdą, komin
formo organas negaili aštrių žodžių 
ir Tito ministeriui Rankovičiui — 
„tikram budeliui“. Sis vyras atlikęs 
baisius žygius: jis „per 3 mėnesius 
įmetęs į kalėjimą tūkstančius ge
riausių Jugoslavijos sūnų, jis nukan
kino ar nužudė šimtus jugoslavų ko
munistų, kurių „kaltė“ buvus tik ta, 
kad jie palaikė vienybės frontą su 
komunistinėmis broliškomis partijo
mis, kadangi jie mylėję Sovietų S-gą 
— socializmo tėvynę“. Negeresni ir 
kiti Tito bendradarbiai: — išdavikai 
Kardelj ir Djilas. Pagal kominformo 
organą, tie visi politikai esą veid
mainingi, nes „žodžiais jie prisiekia 
ištikimybę Sovietų S-gai ir visasą
junginei VKP(b), gi tikrovėje jie 
vykdo aštrią antisovietinę politiką“. 
Toliau laikraštis kelia klausimą,, ko
dėl jugoslavų KP vadovai savo par
tiją pavertę Į „biurokratinę ir nele
galią luominę organizaciją. Ir atsa-

lymus Atlanto paktui sudaryti. Pasi
tarimai šiuo klausimu netrukus pra- 
sidėsią tarp JAV departamento at
stovų ir „Briuselio pakto“ signatari
nių kraštų ambasadorių, esančių 
Amerikoje. Kaip šis klausimas išsi
spręs, dar nėra aišku, tačiau vienas 
dalykas yra tikras, kad Atlanto pak
tas yra būtinas ir kad jo sudarymas 
negalės užtrukti, nes Sovietų Sąjun
ga taip pat karštligiškai ruošiasi bū
simiems Įvykiams. J. Aras 

reikalinga paruošti gynybą palei visą 
kontinento šiaurinį frontą. Ginklai 
turi būti standartizuoti, laikytini pa- 
ruoštyje, kad greitai būtų galima 
mesti Į kiekvieną reikalingą sektorių.

Integralinio gynybos plano buvi
mas svarbiausiuose laisvuose kraš
tuose savaime atitolina karą. Agre
soriai darniausiai puola mažas ir pa
vienes tautas. Sujungtos gynybai 
tautos paimti perspektyvos yra ma
žesnės ir Kremlius gali kurį laiką 
uždelsti. Ne visai tikra, ar Stalinas 
būtų metęsis Į pasaulini karą, jei jis 
būtų numatęs tą pasipriešinimą, kuri 
būtų iššaukusi jo agresija. Pasiruoši
mas dabar galįs tragediją nustumti 
vėlesniam laikui. Taip kanadiečiai 
supranta. (NYHT, The Dalles Mor
ning News/m)

Minėti KP vadovai par- 
l liaudies frontą, kurio 
kom. partijos, yra visi 
Jugoslavijos luomai —

’ko — todėl, kad tokioje padėty Tito 
klikai lengviau išlaikyti savo galią ir 
lengviau vykdyti savo išdavikiškus 
veiksmus“, 
tiją įjungė 
nariais, be 
dabartinės ______
buožės, buržuazinės partijos ir t.t. Tai 
esą ne kas kita, kaip Tito klikos 
„akrobatinis triukas“. Laikraščiui 
nepatinka net, kad šis liaudies fron
tas, „be didesnio pasiruošimo“, na
cionalizavęs visą lengvąją pramonę, 
savivaldybines įmones, prekybą ir Lt. 
Esą šios labdaringosios politikos pa
sekmės esančios menkos, gi iš jugo
slavų komunistų laiškų esą matyti, 
kad šiuo metu kraštas pergyvenąs 
didžiulius ūkinius sunkumus. Taigi, 
kaip matyti, tur būt pirmą kartą 
istorijoje komunistai smerkia patys 
save, t. y. nacionalizavimo priemo
nes ir tik dėl to, kad tai vykdo nuo 
„generalinės linijos“ nutolę jugosla
vai.

Dar daugiau, kominformo organas 
tiesiog nurodo, kad „Tito klika įžen
gė į atviro teroro kelią ir paskelbė

(Nukelta į 6 pusi.)

Paskutinės aktualijos
— Buv. III. Reicho gen. štabo 

virš-kas gen. pulk. Halder pareiškė; 
kad jis netikįs nauju karu, jeigu Sta
linas neapsispręsiąs kariauti. B'et 
jeigu (vyktų puolimas, tai prisieitų 
užleisti visą sritį, esančią į rytus nuo 
Rheino ir gynimą pradėti nuo Rheino 
vakarinio kranto. Kiekviena mintis 
ginti vak. Vokietiją ties jos dabar
tine rytų siena esanti „romantiška“. 
Pavojaus atveju visi kariauti pajė
gūs vokiečiai turėtų atsirasti už 
Rheino. Jo nuomone, lėtinantieji 
mūšiai Įvyksią ne Europoje, bet vi
durinėje Rusijoje.

— Cangkaišeko žmona, į kurią 
sudėta paskutinė kiniečių vyriausy
bininkų viltis, šį antradieni atvyko 
į VVashingtoną derėtis dėl skubios ir 
efektyvos JAV pagalbos Kinijai. Vos 
atvykusi, ji tuojau pradėjo pasitari
mus su vadovaujančiais JAV poli
tikais.
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B ALF įgctl. p. Rovaitė lanko britų zonų
NENUMATOMA JOKIŲ PREFERENCIJŲ ATSKIROMS ZONOMS — EMIGRACIJA Į JAV iŠ BRITŲ 

ZONOS PRASIDĖS PO N. METŲ

DP „biliaus“ priėmimas ir britų 
zonos lietuviams suteikė vilties pa
tekti į JAV. Betgi ta viltis kaskart 
vis labiau blėso, kai nei Ugo Carusi 
su savo štabu nei gausios įvairių 
JAV institucijų delegacijos, eilinio 
tremtinio apkimis žiūrint, nerodė su
sidomėjimo britų zonos tremtiniais. 
Pesimistines' nuotaikas stiprino nuo
latinės paskalos, teigiančios, jog 
amerikiečių zonai nerašytais-nuosta
tais garantuojama pirmenybė prieš 
kitas. Paskaloms ir spėjimams gerą 
dirvą siūlė ir ta aplinkybė, kad net
gi ir BALFo įgaliotinė, jau prieš 
pusmetį iš Amerikos atskubėjusi į 
talką lietuviams tremtiniams Euro
poje, britų zonos lietuviams tebuvo 
žinoma tik iš laikraščių. Tad p. Ko
vaitės apsilankymas šioje zonoje, ku
rioje vis dar esama 15.000 lietuvių 
tremtinių, buvo būtinas ir seniai 
laukiamas.

DEBIUTAS BRITŲ ZONOJE
Sutelktines JAV lietuvių pastan

gas reprezentuojanti viešnia p. Ro
vaitė lietuviškąjį britų zonos centrą 
Detmoldą pasiekė lapkričio 20 d. 
ir jau kitą dieną artimiausioje Au- 
gustdorfo stovykloje padarė pra
nešimą 250 lietuvių kolonijai.

Tai buvo p. Rovaitės debiutas 
britų zonoje, pirmieji jos žingsniai 
asmeniniam kontaktui su lietuviško
mis šios zonos institucijomis ir su 
kompetentingomis anglų ir IRO įstai
gomis šioje zonoje sudaryti. Todėl 
britų zonos komiteto pirmininkas M. 
Krikščiūnas pasveikino įgaliotinę zo
nos komiteto ir visų britų zonos lie
tuvių vardu, padėkodamas už ligšio
linę BALFo paramą ir palinkėdamas 
sėkmingų žygių benamių tautiečių 
labui. Augustdorfo lietuvių vardu 
viešnią pasveikino stovyklos vadovas 
dr. V. Bublys.

KODĖL TIK PO PUSMEČIO?
Jau savo pranešimo pradžioje p. 

Rovaitė, nujausdama šios zonos nuo
taikas, pasistangė atsakyti į šį klau
simą. Daug laiko pareikalavo pasi
tarimai Ženevoje, vėliau reikėjo 
steigti centrinę BALFo įstaigą Eu
ropoje, organizuoti kitas įstaigas 
amerikiečių zonoje, tiksliai ir teisin
gai išsiaiškinti visus komplikuotos 
procedūros ėjimus. Visa tai pareika
lavo daug laiko. Todėl tik dabar, 
jau po pusmečio, ji galėjusi atvykti 
į anglų zoną susipažinti su čia at
blokštų lietuvių rūpesčiais.

Pasinaudodama šia pirmąja pro
ga, viešnia pasveikino šios zonos lie
tuvius visų Amerikos lietuvių ir 
BALFo vardu ir užtikrino, kad už
jūrio lietuviai labai gerai supranta 
tremtinių vargą ir rūpesčius ir vi
saip stengiasi jiems padėti. Be to, 
p. Rovaitė .pasveikino zonos tarybą, 
Raud. Kryžiaus ir BALFo bendra
darbius šioje zonoje, visas kultūri
nes liet, organizacijas, lietuviškąją

spaudą, — visus, kurie prisidėjo prie vienas faktorius — tremtinių pas- 
gero lietuvių vardo išlaikymo. P. Ro
vaitė pabrėžė, kad jau Ženevoje jai 
teko girdėti apie lietuvių vardą. Tai 
padeda kovoti dėl vargo palengvini
mo. O tremtinių vargas, kaip įgalio
tinė pati įsitikinusi, daug didesnis 
nei BALFo pajėgumas. Įvairūs su
varžymai ir trūkumai verčia laukti 
išlaisvinimo iš neteisės DP būties.

BALFas nori nuoširdžiai padėti 
tremtiniams Europoje. Jo padėčiai 
legalizuoti p. Rovaitė ir yra prieš 
pusmeti atvykusi į Europą, o dabar 
ir į anglų zoną Vokietijoje.
ĮKURDINIMAS — GERIAUSIAS 

PROBLEMOS IŠSPRENDIMAS
Didžiausias BALFo rūpestis — 

šalpa. Vargui užtrunkant ir didė
jant šalpą organizuoti darosi vis 
sunkiau. Tad, pranešėjos žodžiais, 
geriausias šios vargų problemos iš
sprendimas — tremtinių įkurdini
mas.

Pabrėžusi, kad visos anksčiau pas 
konsulus sudarytos bylos panaikin
tos ir kad jas dabar iš naujo reikia- 
pradėti nuo darbo ir buto pažymė
jimų, p. Rovaitė nusakė visą proce
dūrą, vykdant DP imigracijos įsta
tymą J.A.V-se Ir Europoje.

Anglų ir prancūzų zonose darbo 
ir buto garantijos tuo tarpu eigos 
negauna. Čia nėra CIC ir kitų įstai
gų. Dar nesusitarta su britų saugu
mo tarnyba, kuri eventualiai galėtų 
atlikti kai kurias su imigracija į 
JAV susijusias funkcijas. Tad ir 
emigracija į JAV iš britų zonos te
galės prasidėti tik po N. Metų ar net 
{ žiemos pabaigą.

BALFas pripažinimo tarpininkau
ti vis dar neturi, todėl pats dar ne
gali tiesiog siųsti garantijų DP Ko
misijai Vašingtone, nes jos būtų lai
komos privačių asmenų atsiųstomis. 
Si aplinkybė galėtų nudelsti bylos 
eigą, todėl BALFas garantijas nu
kreipia per NCW0 ir kitas pripažin
tas organizacijas, jei to suinteresuo
tieji pageidauja. Daromi žygiai, kad 
klebonų atestacijų nereikėtų, jei by
lai tarpininkauja (nors ir per NC- 
WC) BALFas. „Manoma, pažymėjo 
p. Rovaitė, kad niekas neturės sun
kumų dėl to, kad bylos eina per 
NCWC.“ Norima, kad lietuvių bylos 
būtų išskirtos iš bendros NCWC by
lų masės.

Dėl labai sudėtingos procedūros 
emigracijos tempas nepatenkinamas, 
bet pats koordinatorius ir kiti atsa
kingi DP „biliaus“ vykdytojai yra 
optimistiškai nusiteikę. Jie tikisi 
įstatymo leistą DP skaičių išgabenti 
per nustatytą laiką. Jau gruodžio 
esą numatyta transportus į JAV pa- 
dažninti, o sausio mėn. leisti po 2 : 
laivus kas savaitę. i

Dėl parinkimo eilės nėra jokių ■ 
instrukcijų, Išskyrus paties įstatymo i 
nuostatus, nusakančius pirmumą. : 
Tačiau įtakos į pirmumą turės ir dar i

kirstymas po įvairias JAV valstijas. 
Reikia laukti, jog parinkimas bus 
taip koordinuojamas, kad įvažiuo
jančiųjų DP skaičius proporcingai 
atitiktų atskiroms valstijoms ar 
miestams numatytus kontingentus. 
Jei į kurią vietą tuo tarpu būtų per 
daug, tai gali būti parenkami turin
tieji garantijas į kitas vietas, o pir
mųjų pertekliui gali tekti lukterėti.
EMIGRAŲUA I RIJUS KRAŠTUS

Palietusi emigracijos į kitus kraš
tus klausimą, p. Rovaitė pabrėžė jau 
daugelį kartų įvairiais atvejais keltą 
negerovę, kad emigraciją J visą eilę 
valstybių tebevykdoma darbo jėgos 
parinkimo pagrindu. Tuo būdu skal
domos šeimos, o iš tremtinių ben- 
dromenės išskiriamas fizine prasme 
tvirčiausias elementas. Darbo jėgos 
verbuotojai vengia šalpos organiza
cijų bendradarbiavimo. Norintiems 
išvykti į kitus kraštus būtų galima 
daugiau padėti, jei pavyktų sueiti į 
kontaktą su pačiais darbdaviais. 
Ieškoma būdų tokiam kontaktui su
daryti. Kai kas šia kryptimi jau da
roma Kanadoje.

Šiuo metu BALFas rūpinasi pa
dėti sutvarkyti formalumus vykstan
tiems j Argentiną, Kolumbiją ir kt.

Yra ženklų, kad emigracija bus 
vis intensyvinama. IRO suplanavusi 
iki savo veikimo pabaigtuvių išga
benti visus DP. Rūpinamasi rasti 
namus ir tiems, kurie dabartiniais 
nuostatais negali emigruoti. „Betgi 
didžiausioji mūsų viltis — Tėvynes 
laisvė. Iš Vokietijos tremtiniams ne
skirta grįžti tiesiai į Lietuvą. Teks 
dar paklaidžioti po svetimus kraštus 
ir jūras... Bet mes susilauksime 
aušros kruvinoje Tėvynės naktyje“

(Nukelta į 5 pusi.)

Freiburgo kronika
— Lapkričio 20 d. gen. št. pulk. 

Įeit. inž. Šepetys skaitė aktualią 
paskaitą .Atominė energija“. Kitą 
dieną, ryšium su Liet. Kariuomenės 
Švente, jis skaitė atitinkamą paskai
tą, po kurios įvyko meninė dalis. Jcs 
metu liaudies dainas dainavo stud. 
Mačiulis, o stud, skautas deklamavo.

Lapkričio 21 d. Kaufhauso salėje 
įvyko Latvijos 30 metų minėjimas, 
kurioje be kviestų įvairių tautybių 
atstovų dalyvavo ir prancūzų kari
nės valdžios atstovai. Meninėje da
lyje pažymėtinos aukštos meninės 
jėgos: prof. Teichmanis (violončelė), 
prof. Mikelson (smuikas) ir Rygos 
Nacion. Operos solistas Glinskis.

— Vietos ukrainiečių kolonijos 
narių išvykimas Argentinon atidėtas 
neribotam laikui, nors jie jau turėjo 
savo tautiečių Argentinoje parūpin
tas vizas, už kurias jie IRO centre 
(pranc. zonoje) Neuenbache buvo su
mokėję po 12.500 pranc. frankų (kas 
sudaro 400 DM) už kiekvieną suau-

SKAUTIŠKUOJU TAKU
— Redaguoja vyr. sktn. A. Krausas <■

Sveikinimas iš Amerikos
Brangus Lietuvos prieaugli,' skau

tiškas jaunime!
Lietuvos gyvenimo kelią nuo pat 

pradžios lydėjo Jūsų kurstomų lau
žų .atšvaistai. Štai dabar, kaip per 
praėjusius 30 metų, nepaisydami 
slopinimų, varžymų, tebeliepsnoja 
laužai, tebedega lietuviškų širdžių 
ugnys. Svetur kurstomos liepsnos 
tebekyla į dangų, tų pačių idealų 
vardan tebesipina visuotino ir amži
no gėrio idealų varsų pynėje.

Sekdami savo obalsį, pildydami 
įstatus, Jūs augate, mokotės, brę- 
state įsijungti vertais nariais tautos 
gyvenimam Didelis tikslas — o kaip 
trumpai nusakytas obalsyje — už
deda sunkią naštą ant pečių. Bet 
kaip tikri skautai Jūs nenusimenate, 
nenuleidžiate rankų ir kovojate kaip 
riteriai.’^Laimėsite kovą, jei kartą 
skautais tapę, ištversite visą gyve
nimą jais būti.

Šiais tėvynės ir Jūsų, išeivių, gy
venimo nelaimės metais ir visų mū
sų pareigų aukščiausia bus TĖVY
NEI. Aš, kaip Jūsų Rainoj pasa
kysiu:

„Skaute, amžiais vis budėk!
Savo jaunas tvirtas jėgas 
Laisvei tėviškėlės dėk!"

Jei gi juodai dienai tebesitęsiant, 
susvyruotum, nenusimink, nes

Lietuvių tauta nepražus, 
Ji per amžius buvo ir bus!

Jūsų Dr. K. Grinius, 
buv. Lietuvos Resp. Prezidentas 

Čikaga, 1948 mt.
Čikagoje susiorganizavo

LIETUVIAI SKAUTAI
Mūsų Brolijos narys Liūtas Gri

nius įsteigė š. m. lapkričio 7 d. lie

Tu

gūsį asmenį ir daugelis buvo išpar
davę visus baldus ir daiktus. Vietos 
soc. demokratų organas „Das Volk" 
pranešimu, Argentinos vyriausybė 
pagal sudarytas sutartis priims iki 
3 milijonų ispanų bei italų, o iš kitų 
tautybių tik reikalingiausius aukštų 
kvalifikacijų specialistus. Vega
MIRĖ ĮŽYMUS LATVIŲ SKAUTŲ 

VEIKĖJAS
Amerikiečių zonos latvių skautų 

vyriausiojo skautininko pavaduot, 
sktn Jazeps DOMBROVSKIS, ku
riam buvo pavesta Essllngene su visų 
tautybių skautais sutikti Tarpt. 
Skautų Biuro dir. Mr. Wilson, staiga 
mirė. Iškilmingai amžinybėn paly
dėtas lapkričio 6 d. Mirė būdamas 
47 metų.

Sktn. Dombrovskis su latvių skau
tais dirbo nuo Latvijos nepriklauso
mybės aušros. Buvo geros ir tikrai 
skautiškos dvasios, tad jo mirtis at
nešė visiems didelį liūdesį.

tuvių (vietinių amerikiečių) skautų 
draugovę. Draugovės steigėjas nori 
auklėti lietuviškoje dvasioje ir ap
saugoti mūsų jaunimą nuo galutino 
nutautėjimo.

SKAUTAI ESPERANTININKAI
Prieš karą skautai esperantinin

kai buvo susiorganizavę į „Skolta 
Esperantista Ligo" ir gražiai veikė 
— ruošė tarptautinius suvažiavimus, 
laužus, kurie buvo tikrai broliški, 
nes nebuvo kalbos sunkumų, turėjo 
gražų laikraštį „Skolta Bulleno" ir 
kt. Tačiau karo audra šį gražų dar
bą sustabdė.

Dabar vėl atkurta „Skolta Espe
rantista Ligo“, kurios centras yra 
Anglijoje. Jau išėjo porą numerių 
laikraščio „La Skolta Mondo“ (Skau
tų pasaulis). Turi apie dvidešimtyje 
valstybių savo atstovus. (Lietuviams 
skautams esperantininkams atsto
vauja psktn. P. Enskaitis, Rodney, 
Ontario, Canada. Daugelyje šių 
kraštų jau veikia skautų esperanti
ninkų grupės — skiltys, draugovės.

Daromi pasiruošimai ateinančių 
(1949) metų skautų esperantininkų 
jamboreei Bournemouth (pietinis 
Anglijos pajūris). Si jamboree įvyk
tų Pasaulinio Esperantininkų Kon
greso metu, taigi skautai laužus kų- 
rentų ne tik savo malonumui, bet ir 
keletai tūkstančių svečių.

Į Skautų Esperantininkų Sąjungą 
gali įstoti kiekvienas skautas ar 
skautė, moką tarptautinę Esperanto 
kalbą. (P. E.)

NAUDINGOS PASKAITOS
Žiemos ilgiems vakarams atėjus, 

„Džiugo" Vietininkija ruošia paskai
tų ciklą įdomiais klausimais. Mūsų 
senosios kartos garbingas atstovas 
K. Mažonas skaitė skautiškajam jau
nimui ir visuomenei labai įdomią te
mą: „Vandens sportas ir buriavi
mas“. Prelegentas nušvietė vandens 
sporto raidą, buriavimo įdomumus 
pavaizduodamas įvairiais nuotykiais 
iš kelionių tarp Anglijos, Norvegijos, 
Švedijos ir kitų kraštų. Skautai su 
dideliu įdomumu išklausė ir susipa
žino su Buriuotojų Są-gos augimu, 
sporto olimpljadomis Klaipėdoje.

< VYČIŲ ĮŽODIS
Kariuomenės šventės išvakarėse 

„Džiugo" Vietininkijos sk. Vyčiai ir 
kandidatai bei vyr. skautės turėjo 
reikšmingą šventę. „Dr. Vydūno“ sk. 
vyčių būrelis padidėjo šešiais nau
jais nariais, o vyresnių skaučių šei
ma pagausėjo devyniomis sesėmis. 
Pagal visas sk. vyčių tradicijas 
žvaigždėtą naktį pasižadėjo gražus 
būrelis aukotis Tėvynei, būti ištiki
mais sūnumis kovojant dėl savo tau
tos laisvės. Įžodžiui susiėjo iš Blom- 
bergo ir Augustdorfo sesės ir broliai 
prie „Rambyno“ kalno atskiruose 
būreliuose.

A. VILKAS (22)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
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ATSIMINIMAI
(1945. III. 15. Ketv.)

Vidurdienį rengiamės išvažiuoti. Tas dvaras besąs karvių 
surinkimo punktas. Jame „šeimininkauja" raudonarmiečiai.

— Jei nepadėsite pagirdyti karvių, neleisime išvažiuoti.
Ką bedarysi! Išvarome kelių šimtų bandą kūdron atsi

gerti. Visos jos perkrypusios, neėdusios. Varome vėl atgal. 
O kiemas toks nešvarus. Karvės bliauna lyg Paskutinio Teis
mo dieną. Sykį padėjome pagirdyti, — reikia sutvarkyti tvar
tą, nes ten guli keletas nustipusių... ir taip dvokia, kad mes 
negalime įeiti. Matyti, pagaliau rusai užuodė ir susiprato.

Užrišame virvę ir tempiame. Baisu, kad apipuvusi koja 
nenutrūktų. Ištraukiame keturias. Ir dar besą! Matyti, jie 
neskaičiavo. Paskutiniąją liepia mesti J srutų duobę.

— Kam mesti, kai pradės dvokti, norėsite vėl iškelti lauk 
Tepabūna ant krašto. Užkinkysite arklį ir išvešite, — pata
riame labui tokių keliautojų kaip mes, nes rusai, kai susigal
vos, sustabdys civilius ir pasakys:

— Kol neiškelsite karvės iš srutų duobės, neleisime va
žiuoti toliau!

Raudonarmiečiai sutinka.
Nors šilta ir saulė kepina, rusai vaikščioja su „vatinko- 

mis“ ir žieminėmis kepurėmis.
— Štai, žiūrėkite, tas tai bent apsivilkęs^ Net prakaitas, 

kaip sakai, bėga.
— Jis užanty gyvates peri, — šaipomės. v
Mums buvo pažadėta alaus, tai lyg ir neskubame nueiti, 

bet pažadas lieka pažadu.
Vienas vatine apsivilkęs „raudonosios armijos herojus“ 

įsigeidžia su mumis pasikalbėti. Mes paginame, kad rusai 
gerai kariauja.

— Oho, dabar mūsų broliai kaip eina, t- atsiliepia jis, — 
Žukovas gerai veda. Mūsų taktika tokia: Atrėžiame vieną 

gabalą (kusoček) vokiečių žemės — Ir „na... ui!“; atrėžiame 
kitą gabalą — „v... p... du“!; atrėžiame trečią gabalą — 
„paki... mat!“! Tai štai kaip dabar mes kariaujame:

— ... Ką gali padaryti grandinis Hitleris prieš maršalą 
Staliną?...

(Negaliu tikrai pasakyti, gal ir kitas rusas pasakė tai.) 
„... profaną karo dalykuose Staliną...“, pakartoju min

tyse. ‘

Pro Sali važiuoja anglai, buvę vokiečių belaisviai.
Raišasis leitenantas, kurs mus varė darbams, liepia rau

donarmiečiams:
— Atimkite milines!
— Ne, sąjungininkai dar gali mus nušauti, — s Iriasi 

rusiukai.
Ehe, anglų nelaiko draugais, tik bijo...!
Mes nelaukiame alaus ir skubame išvažiuoti.
Pavakare įvažiuojame į tuščią namelį pamiškėje. Kieme 

guli padvėsęs šuo. Gyventojų nėra. Šiukšlės — visuose pa
kampiuose. Atvažiavę lenkai iš „koridoriaus“ kraujasl baldus 
ir vežasi.

Atėję raudonarmiečiai susigalvoja nušauti vištą. Si nu
stebusi pakelia galvą, pasiklauso, kaip kulka prašvilpia pro 
šalį, ir vėl kapsto žemę. Vėl šūvis pro šalį! Išeikvoja visą 
apkabą. Mes matome, kad reikia ateiti į pagalbą. Apspintame 
tą vištą, sugauname ir paduodame tiems neprityrusiems šau
liams.

Sutemus išsikalbame su vienu senuku, kurs, rodos, šian
die prisidėjo prie mūsų kolonos. Jis tarnavęs Kaime naktiniu 
sargu ir visą gyvenimą šviesiomis naktimis stebėjęs dangų. 
Nors kiti pasijuokia, aš pripažįstu jo tikslias žinias apie regi
muosius dangaus kūnų judesius ir atsimenu senovės Babilo
nijos piemenis, kurie naktimis ganydami stebėjo dangų ir 
buvo pirmieji astronomai.
(1945. in. 16. Penkt.)

Martišauskai ima skirtis. Jų vežimas kaip tik stovi už
važiavęs ant padvėsuslo šuns. Vaikai vaikščioja murzini ir 
kalba, kaip i» tėvai, visais necenzūriškais žodžiais. Didžiausio 

juoko sukelia, kai vienas jų vaikas, radęs apipuvusią žąsies 
galvą, atneša į vežimą. Martišauskienė, apsiavusi kelnėmis, 
išsipusčiusi žvalgosi į mus, net Vytas ima prie jos linkti.

(1945. HI. H.Sešt.)
Išsijudiname Berento link. Miškas Ir miškas! Visą dieną 

miškas! Pavejame italų koloną; jų tarpe keletas ang ų. Jie 
nuvargę, apdėvėtomis milinėmis traukia Krymo link, o paskui 
laivais — į tėvynę.

Persimetame keletą žodžių su vienu anglu.
— Kas jūs?
— Lietuviai.
— Tik pamažu keliaukite, neskubėkite, — sako jis man 

vokiškai.
Aš labai nustembu, kad anglas jau žino mūsų būklę ir pro

tingiausiai pataria.
Privažiuojame aerodromą. Jis taisomas ir lyginamas. Bi

jome, kad mūsų nepristatytų prie darbų. Dvisparniai, senos 
firmos, lėktuvai lėtai parplena aplink. Et, nekokia jų ta avia
cija, jei tokiais dvlsparniukais dar skraido.

Kryžkelėje netoli Berento stovi rusaitė, apsivilkusi kariška 
uniforma. Ji pareiškia, kad prieš valandą dar buvo galima va
žiuoti į miestą, dabar — tenka sukti kairėn.

Gal tai moters kaprizas! Kas ją žino.
Važiuojame pro kaimą. Staiga iš namuko iššoka vienakis 

artilerijos kapitonas, Sauja pistoletu porą kartų į viršų.
— Stok, stok!
Išgąsdintos moterys šaukia. Pirmutiniai negirdi. Bėgame 

jiems pranešti. Su pasiblaurė’imu žiūrime į pavergė'us. Rusai 
sako, kad čia yra artilerijos dalinys ir pabėgėliai tyčia sukami 
į šalį pasirinkti arklių.

Mozūrui (ir dar keliems) — atima; dėl to jis perkrausi, 
daiktus pas mus. Prie mūsų kolonos jau prisiplakę klaipė
diečių vežimai.

Vargstame smėlėtame kelyje. Sutinkame dar Rainį, Vyto 
pažįstamą, su šeima. Jie prisideda prie mūsų kolonos.

Rainiai pažįstą Martišauską, kuris buvo Stolp'o lietuvių 
lagerio viršininkas ir išdavinėjo lietuvius apkasams kasti 
vogė iš bendros, labai mažos maisto normos.

■
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Ideologijų kovoje
Šveicarų laikraštis „Die Tat" 

atsispausdinto brito J. B. Priest
ley Straipsnį, savo išvedžioji
mais savotiškai įdomų ir „M. 
K.“ skaitytojams. Tai veidro
dis šio meto britų intelektualų 
mentaliteto. - mšk. -

Treji metai po antrojo, mes re
gime iškylant jau trečiojo pasaulinio 
karo šmėklą, tą tikrai nesąmoningą 
ir gąsdinantį konfliktą, kokį tik ga
lime įsivaizduoti.

Tuo tarpu, jei prie to karo tektų 
eiti, labai abejotina, ar tuo jau būtų 
išspręstos didžiosios problemos ir ar 
tik nebūtų atsiekta visiško Vak. Eu
ropos, Angliją įskaitant, kaip civili
zacijos lopšio, išdraskymo.

Mes klausiame: ar karas yra iš- 
vengtinas? Jei mums atsitiktinai 
sakoma, kad „karų“ priežastys glūdi 
žmonių smegenyse, mes privalome 
žvelgti į tas smegenis, kas gi ten iš 
tiesų darosi. Jei klaidinga galvosena 
yra to blogio pagrindas, mes turime 
save klausti: kame glūdi ta klaidin
ga galvosena?

MES ELGIAMĖS, KAIP 
LUNATIKAI

Leiskite man tuoj pastebėti, kad 
nebebandau tvirtinti, kad jei būtume 
visi šventaisiais, tai Ir karų nebūtų. 
Bet aš tvirtinu, kad mes ir nesiel
giame, kaip tikri nusidėjėliai, o klai
džiojame, kaip lunatikai. Gal būt ir 
yra pagrindinė klaida gyvenamojo 
laikotarpio, — laikotarpio, kuriame 
„jėga“ vaidina pagrindinį vaidmenį, 
— kad mes tikime, jog pagrindiniai 
klausimai gali būti išsprendžiami ne 
tuo, kad jiems būtų skinamas ypa
tingai didelis dėmesys, bet tuo, kad 
viena srovė, kuri kaskart stengiasi 
dar plėsti jau ir taip šiuo metu di
delę savo įtaką. „Praplėtimas sričių, 
kurios jau yra mūsų kontrolėje, yra 
sąlyga, kad viskas būtų tvarkoje“, 
sako tie žmonės. Tai ir yra didžioji 
iliuzija jėgos išalkusių. Bet kad ato
minių bombų ir nuodingųjų dujų ke
liu taikos išlaikymo viltys nepasie
kiamos, yra aišku. Tik begalinė sui
rutė randasi tame kelyje.

TARIAMAI NEKLAIDINGOS 
SISTEMOS

Kiekvienas išmintingai protaująs, 
galėjo įsitikinti, jog visos dabartinės 
politinės ir ekonominės sistemos iš 
tikrųjų sudaro tik improvizaciją, 
lopšį, reikalingą skubaus patvarky
mo. Tai yra mūsų pačių sudurstyti 
kūriniai, ne ant akmens plokščių 
Dievo perteikti. Tikrai nėra nieko 
šventa mūšy margaspalvėse siste
mose. Žmonės gali tapti „šventais“, 
bet ne sistemos.

Kai kur, pvz., dujų įmonės pri
klauso privačioms bendrovėms, ki
tur valstybei, trečiur sovietams. Koks 
gi skirtumas esmėje? Ar tikrai turi 
milijonai žmonių mirti vien todėl, 
kad yra įvairių galimybių vadovauti 
dujų įmonėms?

Jau senas dalykas, kad visur at
siranda pora fanatikų, bandančių

mus įtraukti naujan karan, nors jie 
patys neturi jokio supratimo, kuo 
jie nori mus įtikinti. Kiekvienas jų 
tvirtina, kad jų sistema duoda gerų 
rezultatų, o vis dėlto nesugeba mums 
tuos rezultatus akivaizdžiai parodyti. 
Fanatiškas komunistas aiškina, kad 
kapitalizmas pasmerktas žlugti... 
Bet jis kartu ir nesitenkina leisda
mas jam ramiai žlugti. Fanatikas 
kapitalistas tvirtina, kad komuniz
mas niekad nesugebės sukurti gėry
bių ir patogumų, kurių jis žada, ir 
kad gražią dieną tai paaiškės, kaip 
afera. Bet gi ir jis nelaukia, kol tai 
savaime paaiškės.

ABI SISTEMOS BIJOSI „LAIKO"
Po tokių išvadų, atrodo, abi siste

mos turėtų pagrindo niekam nesi
ryžti, nes tas „laikas“ stovi jų pu
sėje. O vis dėlto jos elgiasi taip, kad 
tas išvadas . pagreitintų, lyg apačios 
netikėdamas savo istorijėlėmis ir lyg 
„laikas" iš tiesų veiktų jų nenaudai.

Toje ideologijų kovoje fanatikai 
neteikia jokio vaidmens tautų psi
chologiniams skirtingumams, paskirų 
rasių temperamentui, istorinei įvykių 
raidai. Tu srovių vadovai mano turį 
reikalo su žmonėmis, tokiais pat, 
kaip ir jie, kartu pasiryžusiais būti 
ir likti blogais.

Amerikietis nenori prileisti, kad 
tipiškas slavas, — gal ir visi aziatai, 
— komunizme įžiūri ne tai, ką jame 
mato amerikietis. Slaviškasis ar azla- 
tiškasis komunistas negali ar nenori 
įsivaizduoti, kad kapitalistinė galvo
sena amerikiečių vidurkiui sudaro 
prigimtą ir pagrindinę ideologiją. Gi 
abu kartu nesupranta, kad britiška-

sis socializmas, su visais savo kom
promisais, sudaro atvaizdą, tiek pat 
skirtingą ir vienam ir kitam, kaip 
skirtingas Anglijos klimatas nuo ki
tų kraštų. Ir taip jie laksto vienas 
pro kitą ir klykta tirštame' nežinomų 
užmačių rūke. Ir jei vėl susilauk
tume karo, mes liktume paskutiniai
siais toje Ironijoje, nežinodami, dėl 
ko mes dar kartą vienas prieš kitą 
kovojame.

BOMBOS DIDĖJA — PIETUS 
MENKĖJA

Aš norėčiau pasakyti, kad pro
blema reikalauja daugiau atsižvelgi
mo ir nuovokos, mažiau staigių 
sprendimų, daugiau šalto apsigalvo
jimo, mažiau karšto jaudinimo. Bet 
nelaimingu būdu pasaulis yra šiuo 
metu daugiau linkęs trugdyti svei
kos nuovokos plėtotę ir leisti stai
giems sprendimams plisti. Vyriau
sybės kliudo vykti užsienin. Tikro
vė retai iškyla viešumon, melas plin
ta be ribų. Propagandos mašinos — 
oficialios ir neoficialios — dirba ant- 
valandžlus (pinigais, Išlaikančiais 
trumpų bangų propagandą, lengvai 
galima būtų išlaikyti daugelį UNES
CO organizacijų). Paprastas mirtin
gasis sužino kaskart mažiau, bet už 
tai moka vis didesnes sąskaitas. Pa
kanka vieną žmogų privesti prie to, 
kad niekintų visa tai, kas siejasi su 
vyriausybe ir valstybe, kad virstum 
anarchistu.

Nežiūrint visų fanatiškų šauksmų 
lieka tikra, kad jokia politiškai-eko- 
nominė sistema bet kuriame krašte 
būtų sveikai gera ar bloga. Aš pa
žįstu abu miestus: Maskvą ir New 
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Chicago (Illlnois/USA). — Skai
tytojai jau žino, kad birželio mėn. 
(šiais metais) Amerikon atvyko stam
bi dramos pajėga, vienas geriausių
jų Lietuvos valstybės teatro aktorių 
— Stasys Pilka. Apsistojo ir rodo 
didelę kūrybinę energiją bei veržlu
mą lietuviškos dramos srityje Chi- 
cagos mieste. (Čia gyvena per 100 
tūkst. lietuvių.) Klausinėjamas apie 
lietuviško teatro darbo kliūtis ir čia 
randamą (ar bent reikalingą) para
mą jis pasakė:

— Ameriką kiek pažįstu iš se
niau. Bet sąlygos pasikeitusios. Da
bar dar vis apsižiūriu, kad nepadary
čiau klaidų (o kas be klaidų), kad 
mano pirmieji žingsniai nepakenktų 
būsimiems lietuviško teatro repre
zentantams.

— Mano supratimu, lietuviškam 
teatrui Amerikoje yra viena pagrin
dinė kliūtis, tai lietuvių susiskaldy
mas, išsiblaškymas po milžiniškus šio 
žemyno plotus ir jaunimo belaikis 
nutautėjimas. Susiskaldymas: penkios 
pagrindinės politinės partijos, o kiek

jos turi šakų, šakelių. Kiek įvairių 
įvairiausių draugijų klubų. Ir meno 
siekimuose bei pastangose didžiausia 
decentralizacija, susiskaldymas, jėgų 
išblaškymas. Dėl to veikla dažnai 
įgauna siaurą, provinciališką pobūdį. 
Bet negaliu nepabrėžti ir nepasi
džiaugti, kad ypač jaukiosios, genera
cijos, jau Amerikoje gimusių lietuvių 
menininkų praeities ir nūdienos dar
buose yra labai drąsių, visiškai sėk
mingų ir tikrai gero meninio skonio 
ir nemenko meninio lygio pastangų.

„Aušros sūnų“ spektaklyje ben
dradarbiavo, sakyčiau, trijų rūšių 
vaidintojai. Tie, su kuriais buvau į 
bendrą darbą įsijungęs prieš dvide
šimtmetį. Tai P. Petravičlūtė-MUler 
ir J. Gulbinienė — abi nusipelnusios 
lietuviškos scenos atstovės Chicagoje. 
Man teko pirmą sykį bendradarbiauti 
su I. Dambrausku ir kitais žymiais 
vietiniais vaidintojais, kuriems sce
nos darbas yra ne vien tik malonus 
laiko praleidimas, bet kurie yra dau
geliu atveju sektini mėgėjų teatro 
pavyzdžiai. Buvo patraukti ir iš Eu
ropos atvykę trys vyrai. Vienas jų —

p. V. Bildušas — buvęs Lietuvos tea
trinėje studijoje.

— Yra dar viena kliūtis. Mūsiš
kiai Lietuvoje buvo stiprūs kolekty
viniame darbe, bet jų vokalas, muzi
kinė kultūra, ribojosi siauresne ope
rinio darbo sfera. Amerikiečiai įpra
tę girdėti pasaulinio masto daininin
kus, kurie lygiai yra galingi scenoje, 
kaip estradoje. Todėl atsiranda ir 
kritiškų pastabų. Ir tai ne be pagrin
do. Tas kritiškas pastabas sustiprina 
ir kaikurios čia labdaros organizaci
jų išgarsintos solistės. Tai skaudi 
tiesa. *

— Dar kliūtis. Mes nesugebėjome 
dar amerikiečių supažinti su mūsų 
kultūros progresu ir juo susidomėti. 
Be šito dalyko mes nesulauksime rei
kalingos paramos, kuri turėtų būti ne 
tik medžiaginė, bet ir moralinė. Pa
staroji net gal svarbesnė. Mano kūry
binis palinkimas verčia mane dau
giau orientuotis į inteligentiją — čia 
gimusią, vietinę, o taip pat ir naujai 
atvykstančią. Su jų pagalba lietuviš
ko teatro perspektyvos Amerikoje 
įgauna ryškesnį vaizdą Ir optimizmą.

Yorką, ir galiu užtikrinti, kad tiek 
vienas, tiek antras neturi nieko pa
našaus nei su pragaru nei su dan
gumi. Abu miestai apgyvendinti ne 
angelų, bet ir ne blesų, o kaip tik 
persidirbusių, pavargusių žmonių, 
kurie vakarais gyvena vienu noru — 
kaip galint greičiau parvykti namo ir 
pabuvoti su savo vaikais.

Tiek amerikiečiai, tiek anglai, 
tiek rusai gali vieni iš kitų mokytis 
Nėra tai joks menas, tik su sąlygą, 
kad būtų leista atvirai išsikalbėti, 
paprastą žmogų tuo įtikinti. Ir vien 
todėl, kad komunistai gyvena prie 
Volgos, o kapitalistai prie Hudson- 
Riverio, nėra pagrindo, kad visi bū
tume pasmerkti gyventi pasaulyje, 
kuriame bombos didėja, o pietūs 
menkėja. Jei ir nebūtų prieita prie 
karo, vien tik mintis apie karą ne
turėtų kaip ėdanti rūgštis griauti 
mūsų gyvenimą. Tos padėties psi
chologinis efektas yra tiek kenks
mingas, kad žmonės linkę savo vy
riausybėms leisti pradėti naują ka
rą, kad vieną kartą ant visados baig
tą tą temą.

O tuo tarpu bendra pasaulinė pa
dėtis blogėja, ne todėl, kad viena ar 
kita jėgos srovė laimi ar pralaimi, 
bet todėl, kad šalia visų intrigų, ple
palų ir propagandos žaidynių tikrieji 
tvarkingojo pasaulio reikalai aplei
džiami. Šiuo požiūriu pakaltintini 
visi politikai, kartu su visais jų pa
tarėjais ir reikalų žinovais. Senasis 
pokerio žaidimas dar vis madoje, 
nors jo bankai milžiniškai padidėję.

Mes gerai darome, bijodamiesi 
šių galimybių: pasaulio, nepajė
giančio savo žmonių išmaitinti, 
civilizacijos pražūties ir nu

grimzdimo barbariškume, 
tačiau esame tiek užhipnotizuoti bai-

mės kelių kapitalistų, komunistų, fa
natikų, kad leidžiamės bėgti pražū
čiai tiesiai į rankas. Jei mūsų anū
kai mus pergyvens, kalbės jie apie 
mus, kaip apie lunatikų krūvą.

Iš savo-pusės aš nematau tam 
sprendimo, ar artimoje ateityje Wa- 
šhingtonas virs komunistiniu, bei 
Maskva kapitalistine. Lygiai kaip- 
nematau pagrindo, kodėl žmonės, 
gyvendami įvairiose pasaulio dalyse, 
negalėtų turėti įvairias valdymas! 
sistemas. Antra vertus, betgi matau 
pagrindą, kodėl mes turėtume nu
stoti naudoję jėgos politiką, kaltina
mą klaidingo entuziazmo pragaro 
ugnimi. Šiuo metu rusai bijosi ame
rikiečių ir amerikiečiai rusų, o liku
sieji esame daugiau ar mažiau taip 
pat baimėje. Niekas nebeturi džiaugs
mo gyventi, išskyrus keletą garbės 
trokštančių kariškių. Kodėl nepa- 
bundame iš to sapno?

KĄ AS SICLAU?
Pirmučiausia, tai „ideologinį tie

sos įrodymą“, t y. laiko tarpą, kurio 
metu įvairios politiškai-ekonominės 
sistemos įvykdytų taikingą rungty
niavimą tarpusavy, kad parodytų, 
kuri jų yra visiems daugiausiai ža
danti, kuri jų tiekia geresnius pie
tus, geresnius rūbus, daugiausia nau
jų namų, o ne didžiausias bombas.

Antra, kuri jų tautos gerovę sta
to aukščiau nei ideologiją. Mūsų vy
riausybės neturėtų viena kitos pulti, 
o tam tikras problemas bendrai 
spręsti. Svarbiausia, maisto pro
blema.

SUKIS KOMUNISTAMS
Jie turi atmesti idėją, kad mini

mos problemos išsprendžiamos jėgos 
dldiriimo keliu, paprastu atėmimu to, 
kas kitiems priklauso, didinimu ka
rinių dalinių, Vietoj žemės ūkio dar
bininkų ir technikų, stiprinimu slap
tosios policijos. Laikas ir principai 
neturi būti eikvojami rafinuo- 
tesniems karo vedimo metodams iš- 
mįslioti, bet tam, kad parūpintų gy
ventojams geresnio maisto, apran
gos, butų, auklėjimo ir laisvalaikio.

Na, bet tuoj atsiras balsų, kad. 
toks ideologinis tiesos įrodymas ga
limas įgyvendinti Amerikoje, Angli
joje ir dar kai kur, tik ne komu
nistiniuose kraštuose. Tai yra gali
ma, nes nepasitikėjimo šaknys gali 
kartais labai giliai siekti atkakliame 
revoliucionieriuje. Bet vis dėlto pats 
bandymas apsimokėtų. Jei komu
nistai kietu ir atkakliu būdu būtų 
iššaukti visų tautų gerovės — vieno 
tikslo siekiant bendradarbiauti, jei 
viso pasaulio būtų pareikalauta jų 
paramos skubiosioms pasaulio pro
blemoms Išspręsti, būtų jiems sunku 
to reikalavimo neišklausyti, neken
kiant šūkiui „tautos tarnybai".

Nebus per greitai tam bandymui 
pasiryžta, kol dar yra laiko tikslui 
atsiekti -mšk.-

Italljos ministeris pirmininką* 
lankėsi Briuselyje ir Paryžiuje, kur 
jis turėjo pasikalbėjimus su vyriau
sybių atstovais-minlsteriais. (DM)

Keikia ir žada atsiskaityti...
Pasivejame kitą italų koloną. Jie taip pat vargsta, patys 

stumdami vežimukus; į vieną pasikinkę asiliuką, kurs pri
duoda kolonai itališką vaizdą. Viskas dvelkia Pietų dvasia.

Sustojame prie vieno miškelio. Reikia nakvoti lauke. Iš 
kūgio paimame šiaudų, pasitiesiame miškely, tarp jaunų pušai
čių, ir sugulame. Italai kažkur nusuko į šalį ieškoti nakvynės 
kaime. Dar girdėti jų šūkavimai. Lietus lynoja. Šalta. Var- 
tomės čia ant vieno šono, čia ant kito. Neramu.

— Ką ateitis neš? Jau prakeiksmo antspaudas uždėtas 
mūsų gyvenime ...

— Svarbu — nutęsti; svarbu, kad nelaimės užgriūtų kaip 
galima vėliau. Kodėl vokiečiai nekapituliuoja? Baigtųsi ka
ras. Nereiktų eiti į frontą. Gal kaip nors išsisuktume nuo 
nereikalingos gyvybės aukos...

— Prakeikta komunizmo šmėkla kabo ant mūsų. AP
GALVOTO ANARCHIZMO nelaimės krinta ant mūsų. Tas 
anarchizmas, ta netvarka tyčia palaikoma Sovietijos politikų, 
kad varge žmonės išmoktų plėšti, žudyti, khd nusikratytų pa
doresniųjų idėjų ir taptų ištikimais pasaulinės revoliucijos 
šalininkais. Čia yra mums specaliai paruošta Sovietijos gy
venimo mokykla.

Tokių sunkių minčių kankinamas raitausi šaltame guo
lyje, smulkus lietutis, jei kiek nusikloji, tuojau varva už 
sprando...

(1915. III. 18. Sekm.)
Pakylame sušalę ir vėl pamažu važiuojame toliau, ret

karčiais stumdami pečiais įklimpusius smėly vežimus.
Mus sustabdo rusas karininkas ir atima plėškes. Įsigeidė 

ir atėmė. Jam nebuvo būtinai reikalingos. Gal kokioms ru
sėms atiduos. Vyto tėvas iškrato daiktus į vežimą, o iš maišų 
padaro „ubagiškas“ plėškes. Jų ta gera savybė, kad neatims.

Vėl važiuojame. Arkliai likę blogiausieji ir vos paeina. 
Kelias smėlėtas. Čia kalnas, čia pakalnė. Visi sueiname ir 
pečiais užstumiame vieną, paskui kitą vežimą.

Jau iš tolo pamatę du rusai ir civilis berniokas iš vieno 
kaimo atbėga mūsų pasitikti. Vietos („koridoriaus“) lenkai čia 
neblogai jaučiasi

— Kas jūs? '

— Lietuviai.
— Ar visi lietuviai?
— Visi, — taria Algis.
— O ar žinail Tie paskutinieji trys klaipėdiečių vežimai! 

Nežinia, gal vokiečiai! — pataiso tėvas.
— Taip ir sakykite! Rastume vokiečius, tai visus sušau- 

dytume. Nu, pasmotrim, pasmotrim (pažiūrėsime, pažiūrė
sime). ‘

Vyresnysis dedasi mandagiu, krečia visus iš eilės, lenkiu- 
pas padeda. Antrasis sukrypęs rusas peržiūri vežimus.

— Kas turi du laikrodžius, vieną teatiduoda.
Matyti, prisibijo savo komendanto! Lenkiuko padaužos 

akys sužiba, pamačius pas kalvį laikroduką.
— Antrąjį jis kažkam perdavė.

Albinus Marius Katiliškis (6)

Grįžimas 
į praeities kiemą

Jis sėdėjo ant slenksčio, nesiryždamas pasikelti Gal dar 
per anksti. Gal geriau palaukti, kol svečiai (sigers, ir taip 
nespigins jo akių. Jam pasirodė, kad vieversiai traliuoja kelis 
kartus garsiau, daugiau žiedų prasiskleidusių patvorio žoly
nuose. Prastų, laukinių žolių žiedų, bet taip jie šiandien 
tvoskia ir vilioja. O gal tai yra pabudimas — mastė jis. Gal 
tai pradžia ko nors naujo — gležnutė susigrąžinimo viltis? 
Jis tai pagalvojo ir nusigando. Kažkas jį laikė prirakinęs prie 
slenksčio. Jo širdis lėkė per lauką į kaiminiją, ir jis bijojo 
pasijudinti ir žengti lemtingąjį žingsnį.

Pagrioviu nuo Vaišvilos sodno ėjo moteriškė. Bet greitai 
ją uždengė rugiai Turi kas nors eiti perkelti karvių, kad ir 
tokią dieną. Netrukus moteriškė išniro šiapus, taikstydama 
pūdymo kraštu tiesiai į jo trobą. Ant jos pečių plevėsavo 
skarelė, ir ji pasilenkdama skambllojo ramunes.

Beržinis atsilošė į staktą. Šiluma ji nusmelkė Visą, ir 
tartum privirino jo kojas prie žemės. Ji buvo jau visai arti 
— Dilienė ir mosavo ranka.

— Tai ko dabar sėdi, kaip kipšas prie pinigų puodo? 
Turėjau nesulaukdama pati žargstytis pagrioviais.

— Negalėjau apsisvertl Eiti — ar ne, — nevykusiai teisi
nosi vyras.

— Pala... Parodyk kaip gyveni. Nesu juk buvusi paties 
palociuose, — ir nelaukdama žengė į priemenę.

— Pas įnamį nenorėk nieko gero...
— Įnamis! O kas neleido būti gaspadorium? Šnekės dar...
Ji žvaliai sukosi po grįčią. Sulygino antklodę ant lovos, 

nušluostė dulkes nuo varstoto. Ir lingavo galva.
— Vienas, kaip kelio stulpas. Ak tu, sviete. Ir ko su

laukei? ...
Beržinis tylėjo. Jis netikėjo, kad kalba moteris, kad jo 

gryčioje švaistosi jos rūbai, kad kiloja ir liečia jo daiktus jos 
ranka. Ir kas akimirka laukė, kad visa tai išnyks, ir jis pabus 
vienas kaip visad. O moteris kalbėjo:

— Ar atsimeni, ką esame kalbėję, ko nežadėję? ... Kur tu 
atsiminsi... O aš dėlto ir išėjusi už vyro, sukdavausi ton 
pusėn, kaip vėtraunė, vis nuo vėjo.

— Tai nebepyksti ant manęs, Antosėle?... — prakošė 
drebančiu balsu. Jis atsisėdo ant lovos ir galvą įtraukęs, 
laukė baisių žodžių, baisesnių už smūgius.

— Ką tas padėtų?... Nebūk mažas, Feliksai, še, atiduodu 
kvietkas, nors reiktų tau porą dagilių, ir vantą iš pirties...

— Reiktų, reiktų... — linksėjo vyras.
— Kelkis — ausį nusuksiu. Kai apsičiuinijęs, nieko sau 

dar vyras! Tik bijau, kad vėl mane pamesi
Ašaros surėmė jo gerklę. Siekė jos rankos, lyg norėdama* 

išbučiuoti ir apkabinti.
— Eikim. Pasišnekėsime... — tarė Ji, tempdama pro du

ris lauk.
Laukai mirgėjo tokiu aštriu žalumu, ir jo buvo tiek daug, 

kad merkėsi akys. Jie ėjo susitvėrę už rankų, kaip buvo 
kadaise braidžioję tais pačiais laukais. Jis juto, kad yra ve
damas namo, grąžinamas į senąjį kiemą, kur kvepia dilgynė* 
ir nuodnėrė*. ' (Pabaiga)
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Dėl „Tėvynės Balso" (2)

korespondencikės / Rašo M. Biržiška
ni, kaip ir Viekšnių kunigai (Liau- 

■danJkis ir kt.), ilgametis Viekšnių gy
dytojas (didžiuoju daktaru nuo Tel
šių ligi Šiaulių žmonėse išgarsėjęs 
Antanas Biržiška), iš Viekšnių par. 
kilę studentai ir kiti, rėmė tilžinės 
spaudos skaitymą, o šiąja viekšniš
kius aprūpindavo jų bagamazninkai 
Jonavičius, Dargis ir Vilčikauskis, 
net netikri žemaičiai: Jonavičius, tu
rėjęs čigoniško ar žydiško, o aniedu 
tikrai žydiško kraujo. Jonavičius vis 
ir vis maskolių būdavo suimamas, o 
knyginių kratų viekšniškiams tikrai 
netrūko, tik dėl to ne kas bepabūgo 
ir benukentėjo. Ko benorėti, jei pats 
Dargis sugebėjo Viekšnių stražniku 
virsti, o vėliau uriadninku ten buvo 
irgi padoriu Jurgis Rakužinas, taip 
pat iš žydų kilęs buvęs Tilžės leidi
nių raidžių rinkėjas!

Jau čia tikrai galima pasakyti, 
jog kaip ir kitur Lietuvoje, Viekš
niams ir jiems artimai Tryškių- 
Tirkšlių - Mažeikių - Laižuvos - Akme - 
nės-Papilės apylinkei, sakyčiau — 
tegul neužsigauna mano kaimynai 
— platesnei viekšnijai, netrūko šiaip 
ar taip pasižymėjusių vyrų nei 
mokslo nei visuomenės srityje, nei 
raštijoje, nors kiti jųjų ir labiau ma
žiau atšlijo nuo žemaičių krašto, nuo 
savo žmonių, ne kartą joje ir iš ki
tur atvykusių {žymenybių apsilan
kydavo. Dar pačioje XIX-jo amžiaus 
pradžioje Viekšnių Knabikuose gimė 
Mieleška, vėliau pasireiškęs kelioli
kos latviškų katalikiškų kngelių au
torium, o Tryškių Judeikiuose — 
Dobševičius, senovėje surašęs reikš
mingus atsiminimus apie baudžiavų 
gadynės žemaičius. Akmenėje ilgai 
klebonavo 1832 m. žemaitiškos gra
matikos aut. Kasakauskis, šilališkis. 
1864 m. Šiaulių kalėjime mirė jau 
minėtasis Tučių Kantrimas, savo am
žininkams ėjęs lietuvių kalbos žino
vu Slmano Daukanto draugas išKre-, 
tingos ir Kalvarijos mokyklų, jį ir 
senatvėje pas save kurį laiką pri
glaudęs; Kantrimą suėmus, Daukan
tas persikėlė pas kun. Vaišvilą Pa- 
pilėn, kur kaip žinoma — jis netrukus 
pasimirė ten palaidotas ir net keliais 
paminklais yra pagerbtas. Daukanto 

, laikais į Viekšnius užsukdavo, san- 
kalbinės ir kitokio medžiagos beieš
kodamas, praaušrininkas lituanistas 
Kašarauskis, o Ivinskis ir vėliau dar 
ten apsilankydavo, mielai bendrau
damas su senuoju Pavirvytės Juoza
pu Paulavičium, netoli Tryškių dva
relį turėjusiu Šiaulių bajorų maršal
kos sekretorium, Viekšniuose palai
dotu Aleksandru Moru, palikusiu 
įdomius atsiminimus, ir kitais.

Sunkioje spaudos draudimo ga
dynėje iš Viekšnių krašto kyla ne tik 
atitrūkusių nuo jo vyrų, kaip mate
matikos mokytojas Stanislovas Liau- 
čius, vienintelis lietuvis admirolas 
(Rusijos jūrų generalinio štabo vir
šininkas), nuo 1917 m. revoliucijos 
politinis išeivis, dabar bene Maroke 
gyvenąs ir turįs per 80 metų reke- 
tiškis Mikalojus Rušinas arba iš 
Tirkšlių Bagaslavo kilęs Vilniaus 
unlv. lenkų kalbos prof. Algirdas 
Chominskis, pasimiręs vokiečių oku
pacijos metu. Laižuvoje dainuoja ir 
miršta Vienužis-Vienažinskas, o vė
liau — daug vėliau — ten atsiduria 
Vilniaus lenkininkų išėstas Vaižgan
tas, ten ir „Pragiedruliams“ bręsta. 
Akmenėje Zebrys rengiasi savo ame
rikinei veiklai, Dėdė Antanazas-Pa- 
kalniškis rašo savo žemaitiškus „Ob- 
rusitelius“, jais reikšmingai papildy
damas užnemuninius Kudirkos „Vir
šininkus“; vėliau, apie 1905 m., ten 
geria ii- volungiškai dainuoja Šnapš- 
tis — Margalis. Tačiau ir.Viekšniai 
duoda purvėniškį Balvočių „Kunigo 
giminės“ autorių, Brehmo zoologijos 
ir Flammariono astronomijos vertė
ją, vėliau dar krakiškį sociologą Šul- 
tę ir kitus kunigus rėmusius tiky
binę spaudą savo plunksna ir pla
tinimu.

Viekšniams arba viekšnijai pri
klauso inž. Česlovas Pačerinskis aš- 
vėniškls, bes*udentaudamas drauge 
su Petru Vileišiu Petrapilyje „Kalvį 
Melagį“ rašęs, ir jaunas pasimiręs 
Petrapilio univ. stud. Jonas Sidabras 
pakalupiškis, nespėjęs dar „Aušroje“ 
pasireikšti, karštas bundančios tau
tos patriotas; pluogiškiai Beržanskiai 
„aušrininkai“, broliai Jonas ir Liud
vikas, ir jaunystėje Viekšniuose su 
žemaičių kraštu suaugęs sutapęs, 
„Aušra“ ir žemaičius per lenkų spau
dą populiarizavęs, vėliau suvaršuvė- 
jęs, istorijos mokytojas Adomas Ja- 
činauskis. -80-ųjų metų socialistinis 
jaunimas — bajorai ir nebajorai Jo
nas Šliūpas ir Liudvikas Jonavičius 
nuo Gruždžių per Kuršėnus, broliai 
Narutavičiai nuo Alsėdžių, Vladimi
ras Zubovas ir Vincas Jonavičius nuo 
Šiaulių, dar Severinas Grosas nuo 
Žemalės savo įtaka pasiekia ir 
Viekšnių kraštą, veikdami prieš luo
minį dvarininkų savanaudiškumą ir 
siauraregiškumą ir įkvėpdami jiems 
drąsos kiečiau laikytis maskolių val
džios atžvilgiu. Iš jųjų tarpo su 
viekšnija labiau dar susirišo, ves
dami Klyšių Daugirdaitės-Bilevičie- 
nės dukteris ir tuo susigiminiuodami 
dar su Bilevičių giminėmis Pilsud
skiais, taigi ir su busimuoju Lenki
jos atgavintoju Juozapu, Zubovas, 
kurio Dabikinėje ir „varpininkai“ 
vėliau darė savo suvažiavimus, o 
Medemrodėje jis slėpė pabėgusį iš 
Sibiro Kapsuką, ir Stanislovas Na
rutavičius, kurio brolis Gabrielius 
buvo pirmasis Nepriklausomosios

Lenkijos prezidentas, po savaitės pa
čių lenkų nudėtas, o pats Stanislovas
— Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis
— pasirašė 1918 m. vasario 16 d. Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo 
aktą. Viekšnių parapijai priklausė, 
bet bažnyčios vengė „parmazonas“, 
Meškelių Vladislovas Kondratavičius, 
buvęs Šiaulių gimn. matematikos 
mokytojas, garsingo Lietuvos poeto 
Liudviko Kondratavičiaus giminaitis 
ir pats ne kartą lenkiškai paeiliavęs. 
Jam nuošaliau besilaikant, Viekšnių 
šviesuomenei reikšmingesnė buvo li
berali Daubiškių, aristokratė Darija 
Olsuvjevaitė-Morienė ir rimtas Pa
virvytės šviesininkas Ervardas Pau
lavičius, buvęs Kališo realinės mo
kyklos direktorium, kurių gražūs, 
turtingi knygų rinkiniai, savinin
kams mirus, atiteko viešosioms bib- 
giotekoms Šiauliuose (Morų) ir Vil
niuje (Paulavičių). Lietuvos sostinės 
visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas 
viekšnijai darė įtakos, ypačiai Ra- 
davičiūtės, o vėliau Gružauskaitės 
Santekliuose ne kartą lankantis jųjų 
giminaičiui Mykolui Venslauskiui, 
Vilniaus advokatui, o vėliau Vilniaus 
miesto prezidentui.

Pokražiniame laikotarpyje, vis 
smarkyn einant lietuvių tautos ko
vai su maskolių valdžia ir stiprėjant 
tautinei sąmonei, viekšnija reiškusi 
savo vis aiškėjančiu lietuvišku veidu 
ir ima vaduotis iš dvarininkų tradi
cijų. Susigiminiavę su pagarsėjusių 
Lenkijoje meno kritiku, kilusiu iš 
Žemaičių krašto tremtiniu Stanislovu

Vilkevičium, davė mūsų literatūrai 
dvi Lazdynų Pelėdas, katrų Marija, 
ištekėdama už gudų veikėjo Vaclovo 
Lastauskio, ne tik priartino jį mums, 
bet ir iš jų dviejų dukters susilau
kėme sau rašytojos. Ivanauskų kai
mynas Kairiškių Sirutavičius virto 
vienu iš Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos vadovų, ypačiai pasireiškęs 
1905 m. revoliucijos metu; žinoma 
1904 m. socialdemokratų konferen
cija įvyko Kairiškiuose, kurie ne 
kartą priglaudė pas save mūsų revo
liucionierius. Mažeikių Rievelė davė 
judrų socialdemokratą, ir koopera- 
torių, vėliau naujosios tikybos — vi- 
suomybės kūrėją, Dominiką Šid- 
lauskį (Visuomį), o Viekšnių Kėgriai 
kitą Dominiką — Zarasų krašto švie
tėją daktarą Bukantą ir jo-brolį ku
nigą, Židikuose priglaudusį Šatrijos 
Raganą. Dabikinės stotyje gimė re
voliucinės lietuvių spaudos veikėjas 
Jakstyris, mažeikiniuose Knabikuose 
— žinomojo elementoriaus „Kas skai
to rašo — duonos neprašo“ autorius 
Klemensas Skabeika. Viekšnių gy
dytojo pamai virsta intelektualiniu 
visuomenės ir ypačiai jaunimo cen
tru, gydytojo sūnūs vėliau gavo pa
sireikšti platesniame Lietuvos visuo
menės ir mokslo gyvenime, visados 
betgi mielai grįždami į gimtuosius 
Viekšnius. Nepriklausomosios Lie
tuvos laikais jie virto jos universi
tetų dėstytojais, bet ir Viekšnių žy
dų visuomenė net Paryžiui Markusų 
asmenyse davė profesorių. Viekšniš
kiai buvę karališkieji žmonės — dar 
Valančiaus apibūdinti, jog „didžiuo
jas ... ir tarias viską galentys dary
ti“, nesilenkė nei ponams nei masko
liams, jausdamiesi ir laikydamiesi 
„sau žmonėmis“, kaip matome kad 
ir iš vieno jųjų antkapio:

„Čionai ils nei bajoras neigi po
nas, tildai ūkininkas Šiupis Jonas“.

Stalino raštai po cenzūros
Valstybinės Leidyklos Institutas 

Maskvoje pasišovė išleisti visus Sta
lino raštus. Iš viso turės būti išspaus
dinta šešiolika tomų; ligi šiol pasiro
dė septyni tomai.

Dawid J. Dallin „The New Lea
der“ laikraštyje, rašydamas apie jau 
išleistus Stalino raštų tomus, atkrei
pia dėmesj, jog kai kurie jo straips
niai ir kalbos visiškai praleisti. Ka
dangi tą cenzūrą, be abejo, atliko 
pats Stalinas, — ji šį tą sako.

Laiškas Redakcijai
Didžiai Gerbiamas Ponas 

Redaktoriau, 
būkite malonus atspausti Jūsų ger
biamam laikraštyje sekančią * infor
maciją: '

Pranešu visuomenės žiniai, kąd 
nuo š. m. liepos 1 d. nebelaikau savęs 
dailininkų organizacijos — „Lietuvių 
Dailės Institutas“ (Pirmininkas p. V. 
Vizgirda) nariu.

Vytautas Kasiulis
Paryžius, 1948 m. lapkričio 22 d.

Konstantinopolis ir Persija
Visų pirma Stalino raštuose pra

leistas atsišaukimas į „visus dirban
čius muzulmonus Rusijoje ir Azijo
je“. Tas atsišaukimas, parašytas 1917 
m. lapkričio mėn., paneigė visus ca
rinės valdžios kėslus į nerusiškosios 
Azijos turkų, persų ir kitas teritori
jas. Be kita ko, tame atsišaukime 
buvo parašyta:

— Pareiškiame, kad slapti nu
versto carato nutarimai Konstanti
nopolio užėmimo reikalu, patvirtinti 
nuverstojo Kerenskio, dabar yra su
draskomi ir sunaikinami. Rusų res
publika ir jos vyriausybė — Liau
dies Komisarų Taryba — yra prie
šingos svetimų žemių užėmimui. 
Konstantinopolis turi likti muzulmo- 
nų rankose.

— Pareiškiame, kad traktatas apie 
Persijos padalinimą dabar yra su
draskomas ir sunaikinamas. Kai tik
tai pasibaigs karinės operacijos, ka
riuomenė bus atitraukta iš Persijos 
ir persai turės teisę laisvai nuspręsti 
apie savo likimą.

— Pareiškiame, kad traktatas apie 
Turkijos padalinimą ir atplėšimą 
nuo jos Armėnijos dabar yra sudras
komas ir sunaikinamas. Kai -tiktai 
kariniai veiksmai pasibaigs, Armė
nija turės užtikrintą teisę laisvai nu
spręsti apie savo likimą.

Po metų laiko Stalinas muzulmo- 
nų komunistų Kongrese Maskvoje 
vėl pasirodė besidomjs nerusiškomis 
teritorijomis Azijoje ir noru „išlais
vinti“ jas iš po kolonijalinės vergi
jos“. Tada Stalinas kalbėjo:

— Jums Persijos ir Indijos, Af
ganistano ir Kinijos durys atidary
tos. Tų kraštų tautų išlaisvinimas ... 
garantuos jūsų kraštų laisvę ir su
daužys imperializmą jo griuvėsiuose.

Tačiau ir ši kalba liko praleista..

Tame laiške Stalinas rašė:
— Tautoms, kurios gyveno seno

joje Rusijoje (reikia atsiminti, kad 
šis laiškas rašytas 1920. 1. 20), mūsų 
sovietinis federatlnis tipas gali ir tu
ri būti pripažintas patogiu keliu į 
tarptautinį vienumą... Praeityje tos 
tautos arba nesudarė nuosavos vals
tybės, arba seniai neteko savo nepri
klausomybės. Dėl to sovietinis fede
racijos tipas gali būti joms pritai
kintas be nereikalingų trynimus!.

— Bet dalykai atrodo kitaip ry
šium! su tautomis, kurios neįėjo į 
senosios Rusijos sudėtį, kurios suda
rė savas valstybes ir gyveno kaip 
nepriklausomos tautos; jeigu jos tap
tų sovietinėmis tautomis — pvz., bū- 
simoji sovietinė Vokietija, Lenkija, 
Vengrija, Suomija, — bus priverstos 
via facti nustatyti tarptautinius san
tykius su sovietų Rusija. Tokios tau
tos, sudarančios savas valstybes, sa
vą armiją, savo finansus, patapda- 
mos sovietinėmis tautomis — pvz., 
busimoji sovietinė Vokietija, Lenki
ja, Vengrija, Suomija, — bus pri
verstos via facti nustatyti tarptau
tinius santykius su sovietų Rusija. 
Tokios tautos, sudarančios savas 
valstybes, savą armiją, savo finan
sus, patapdamos sovietinėmis tauto
mis, nesutiks iš karto įeiti į federa
cinius ryšius su sovietų Rusija, kaip 
tai padarė Baškirų tauta ir ukrai
niečių respublika; šitos tautos ir to
liau laiko sovietinio tipo federaciją 
jų savarankiškumo teisių apribojimu 
ir pasikėsinimu ant jų nepriklauso
mybės. Neabejoju, kad tokioms tau
toms lengviausia būtų priimti bendro 
susijungimo konfederacijos forma.

Šiandien, kaip matome, jau ir 
praktiniame gyvenime to metodo ne
silaikoma, nes pašėlusiu tempu so- 
vietinami okupuoti kraštai.

sovieto pusę ir už drąsų uždavinio 
Karinio Revoliucinio Komiteto išpil
dymą partija ypatingai ir visų pir
ma dėkinga draugui Trockiui.

Stalinui atrodė, kad tai būtina 
praleisti, nes Trockis vėliau buvo 
ištremtas ir apšauktas „svetimų vals
tybių agentų“.

Praleistas taipgi Stalino kaltini
mas menševikų vadovui Martov’ui. 
Martov’as spaudoje užsiminė, kokį 
vaidmenį Stalinas suvaidino Kauka
ze 1906—7 m., dalyvaudamas „nusa
vinimo akcijoje“. Revoliucinis Tri
bunolas pripažino Martov’ą kaltu ir 
nusprendė jį papeikti. Stalinui atro
dė geriau apie tai neužsiminti.

Stalino cenzūra jo paties raštams 
parodo, kokia lanksti yra komuniz
mo taktika. J. Kuzmickis

Naujos knygos ir leidiniai
Viktoras Gailius, VOKIŠKAI- 

LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Išleido 
„PATRIA“ Tūbingene, 1918 metais. 
Rinko Stuttgarter Vereinsbuchdruk- 
kerei AG. Spaudė ir įrišo J. F. 
Schreiber, Esslingene. Tiražas 5.000 
egzempliorių. Leidinio Nr. 50.

Tai monumentalus 1180 puslapių 
vokiškai-lietuviškas žodynas, kuriam 
tinkamai įvertinti dar teks šiame 
laikraštyje skirti vietųp ir daugiau.

Pranas Naujokaitis, LIETUVIŲ 
LITERATŪRA. Trumpas lietuvių li
teratūros istorijos kursas gimnazijai. 
Išleido „PATRIA“ Tūbingene, 1948 
metais. Tiražas 4.000 egz., 320 psl., 
kaina nepažymėta.

Tegul ši literatūros istorija, ką ir 
pats autorius savo žodyje pripažįsta, 
yra daugiau tik konspektinio pobū
džio, bet užtat ji aprėpia mūsų dai
liąją literatūrą ligi 
Tai didelė dovana 
gimnazijai.

Dr. J. Prunskis, 
KRYŽIAUS. Išleido 
ras Amerikoje, Chicago, Ill., 1948 me
tais. Knygos apimtis — 140 psl.

Šioje knygoje rašoma apie vyrus, 
išdrįsusius pakelti balsą prieš ko
munizmo žiaurumus, ir užkietėjusius 
komunistus, grįžusius į katalikų ti
kėjimą. Iliustruojama gyvais pavyz
džiais, cituojant pačių atsivertėlių 
pareiškimus. Be kitų, čia rašoma apie 
Latvijos ministerio dr, A. J. Bilma- 
nio, provoslavų vyskupo P. Metlitiev 
ir vyriausiojo Romos rabino prof. 
Izrael Zollin perėjimą į katalikų ti
kėjimą. Knyga parašyta labai vaiz
džiai ir ji patraukia skaitytoją.

Stepas Zobarskas, GANYKLŲ 
VAIKAI. Antroji papildyta ir patai
syta laida. Iliustracijos D. Tarabil- 
dienės, viršelis P. Osmolskio. Išleido 
„Patria“, Tūbingene, 1948 metais. 
108 psl., 3000 egz., kaina nepažymėta.

Tumas-Vaižgantas, PRAGIEDRU
LIAI. Antras tomas. Gondingos kraš
tas, II-ji dalis. Švietimo Valdybos 
Knygų Leidimo Komisijai sutikus, 
išleido „AISTIA“, Kassel-Matten- 
berg,’ 1948 metais. Viršelį piešė daiL 
I. Raikevičiūtė. 162 psl., kaina 3,- DM.

DEL LAISVOS LIETUVOS. LSDP 
užsienių organizacijos raštai. Rank
raščio teisėmis spausdinta Stuttgarte, 
1948 metais. Čia telpa Lietuvos So
cialdemokratų Partijos Užsienių De- 
legatūros Memorandumas Di
džiosios Britanijos Vyriausybei apie 
Sovietų ir hitlerinės Vokietijos pa
darytas Lietuvai skriaudas, atsišau
kimas „Mes šaukiamės socialistinio 
ir humanistinio pasaulio pagalbos“, 
du raštai Britų Darbo Partijos Pir
mininkui, prašant nepritarti 
norams legalizuoti Pabaltijo 
ciją, ir raštas Socialistinių 
Konferencijai Antverpene.

Kaip nepaklysti Chicagoje
RAŠO VIDA TUMASONIENĖ

pat šių dientį. 
mūsų tremties

PRIE VILTIES 
kun. P. M. Ju-

Sovietų 
okupa- 
Partijų 
Stpl.

Praleistas laiškas Leninui
Savu metu Stalinas parašė laišką 

Leninui, pasisakydamas prieš lenini
nę centralizuotos rusų federacijos 
idėją ir siūlydamas laisvesnę kon
federaciją, įrodinėdamas, kad eilė 
kraštų, esančių šalia Rusijos ir ne
pripratusių prie centralizuotos val
džios, lengviau priims laisvesnės kon
federacijos idėją.

Stalinas apie žydus, Trockį ir kitus
Stalino raštuose nerandame taip

gi dekreto, rašyto 1919 m., kuriuo, 
kaipo komisaras tautybių reikalams, 
uždraudė žydų savivaldybes ir jų 
Centralinio Biuro veiklą. Stalinas tą 
dekretą argumentavo tuo, kad „jie 
telkia apie save ir grupuoja aiškius 
žydų dirbančios klasės interesų prie
šus ..., veda kenksmingą politiką, 
parimdami valdines funkcijas...“

Taipgi praleisti straipsniai, įsakai 
ir kalbos, kuriose Stalinas gyrė Troc
kį, Jegorovą, Zinovievą, Buchariną ir 
k. Iš Stalino straipsnio apie pirmą
sias revoliucijos metines praleista ši 
pastraipa:

— Praktiškai organizuojant revo
liuciją, visas darbas buvo vedamas 
betarpiškai vadovaujant Petrogrado 
osvieto pirmininkui, draugui Troc
kini. Su visu tikrumu galima sakyti, 
(tad už greitą garnizono perėjimą į

— O, sakyki, ar nepasiklydai Chi- 
cagoje, — dažnai paklausia ameri
kiečiai lietuviai naujai atvykusius 
tremtinius. Gavęs neigiamą atsaky
mą, klausiantysis pakraipo galvą ir 
pripažįsta, kad toji Chicaga paklai
dinusi ne vieną savo dangoraižių še
šėlyje.

Chicaga — 4 milijonų miestas, 
išaugęs į aukštį ir į plotį, gali di
džiuotis savo nepaprastai puikiu iš
planavimu. Pati miesto širdis, t. y. 
visi dangoraižiai, didžiausios biznio 
įstaigos, puikiausios krautuvės, praš
matniausi viešbučiai, susiglaudę dan
goraižiuose, nedideliame ruože, pagal 
ežerą, ši vieta turi ir savo vardą — 
„Loop“, kitaip sakant tai yra Chica- 
gos „Down Town“.

Chicagos išplanavimas nesudėtin
gas, net labai paprastas. Tai šach
matų lenta, perrėžta keliomis įstri
žainėmis. įsidėmėkime dvi svarbiau
sias gatves, nuo kurių ir prasideda 
visi blokų skaičiai, visa likusi miesto 
schema. Tos dvi gatvės yra Madison 
Str. ir State Str., tarp savęs susiker
tančios ir dalinančios miestą į ketu
rias dalis. State Str. — į rytinę ir 
vakarinę, Madison Str. — į šiaurinę 
ir pietinę.

Lygiagretės gatvės Madison gat
vei pietinėj dalyje turi skaitmeninius 
pavadinimus, pvz., 55 gatvė, 15 gat
vė, išskyrus keletą, kurios šalia šių 
turi ir vardinius pavadinimus, pvz., 
dvyliktoji gatvė, arba Roosewelt 
Road, 22 gatvė — Cermah Road, 69 
■— Marguette Road etc.; šiaurinėje 
dalyje gatvių pavadinimai vardiniai.

Lygiagretės gatvės State Str. va
karinėj dalyje turi skaitlinius pava
dinimus ir vardinius, bet jau vadi

narnos avenue (su mažom išimtimis), 
rytinėj daly — gatvės su specialiais 
pavadinimais, pvz.: Southpark Cot
tage grove, Stony Island.

Gatvės visada tos pačios, jų var
dai nekeičiami esant jau kitoj miesto 
dalyje, tik vienam gatvės galui esant 
šiaurinėj miesto pusėj — prieš gat
vės pavadinimą stovi ženklas — N, 
gi gatvės dalis pietinėj pusėj turi 
raidę S. Tas pats ir su rytine dali
mi, kur bus pažymėta raidė — E, o 
vakarinė — W. Štai čia ir slypi taip 
didžioji paslaptis, kodėl Chicagoj ne
galima pasiklysti.

Pagrindinis dalykas išplanavime 
yra blokas. Pirmasis blokas, skaičiuo
jant nuo Madison ar State Str., yra 
100 numeris, dešimtas — 1000, pen
kiasdešimtas — 5000. Paskutinės dvi 
skaitlinės žymi namo numerius. Aš- 
tuoni blokai yra viena mylia, kas 
aštuoni blokai nuo State Str. į va
karus yra gatvės labai svarbios susi
siekimui, pvz., 8 gatvė — Halsted 
Str., 17 gatvė — Ashland Str., 24 — 
Western Str. Paskutinė gatvė vaka
ruose, kur baigiasi Chicago ir prasi
deda Cicero, yra 48 gatvė, arba Ci
cero Avė.

Tai viskas, kas turėtų būti žino
tina lietuviui, norinčiam atvykti Chi- 
cagon.

VILNIAUS ĮKŪRIMO SUKAKTIS
Š. m. gruodžio 5 d. Hanau lietu

vių stovykloje įvyksta Vilniaus įkū
rimo 625 metų sukakties minėjimas, 
kurio programoje numatyta dail. Viz
girdos paskaita ir A. Dambrauskaitės, 
S. Baranausko ir J. Kačinsko kon
certas. Iš koncerto gautas pelnas 
skiriamas lietuviškai tremties mo
kyklai.
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Valdžios pasikeitimas Venecueloje
211,LIAUSI MENININKAI BUVO AUKŠČIAUSIOJE VYRIAUSYBĖS VIRŠŪNĖJE. — PERVERSMAS GALI 

ATSILIEPTI EUROPOS INTERESAMS IR DP IMIGRACIJAI u • 1

Švedu didžioji išvyka j Vieną

Pietų Amerikos valstybių prezi- 
dc. us įsidėmėti yra nė kiek neleng- 
viau, pastebi NZ, kaip ir šiuo metu 
Prancūzijos ministerius pirmininkus. 
Per dažnai jie'keičiasi. Ir tikrai, ar 
vakar valdė Gonzalez ar Gomez, o 
šandien valdo Herera ar Ibanez, — 
kas tai pastebės ir kam tatai turi 
reikšmės? Bet kiek tai liečia Vene- 
cuelą, yra jau kitaip. Su tikru apgai
lestavimu pasaulio opinija sutiko ži
nią apie prezidento Gallegos nu
vertimą. Mat, iki pat paskutinės aki
mirkos dar vis atrodė, kad ministerių 
kabineto krizė išsispręs demokratiniu 
būdu (Pietų Amerikoje tai būtų bu
vęs bene pirmasis įvykis), gi tokio 
kabineto pasikeitimo reikalavo susi
telkę . skirtingumai tarp prezidentū
ros ir kariuomenės vadovybės. Ta
čiau staigus perversmas, kurį vyk
dydami kariuomenės daliniai praėju
sį trečiadienį popiet užėmė visus val
dinius pastatus krašto sostinėje Ca
racas, net nepaleidę nė vieno šūvio, 
sužlugdė visą viltį. Romulo Gallegos 
ir daugelis jo ministerių buvo areš
tuoti.

Gallegos prezidentūra ir jo demo- 
kratinis-socialistinis kabinetas buvo 
tarsi bandymas ne tik visai Pietų 
Amerikai, bet ir tolimesniam pasau
liui. Jis turėjo įtikinti, ką gali atlikti 
nepašauktas, politiškai neparuoštas 
žmogus, vesdamas valstybės vairą iš 
tradicinių varžtų ir tautą valdydamas 
tik grynai sveiku žmogaus proto ap
skaičiavimu.

Romulo Gallegos, ateidamas į vai-1 
džią, neatsinešė įgudusio diplomato 
praktikos. Jis nebuvo nei generolas, 
nei teisininkas, nei naftos fabrikan
tas, neturėjo nei karinio nei prekybi
nio patyrimo ir guodėsi tik menku 
politiniu išsilavinimu. Bet užtat jis 
buvo poetas, kurio vardas siekė ir 
Siaurės Ameriką ir net Europą.

Tauta ir vyriausybė didžiavosi, 
kad jų prezidentas reprezentuoja 
grožinį meną, kad jis užsienių reika
lų ministerių paskyrė Andrės Blan
co, žymiausią Venecuelos lyriką ir 
atkaklų kovotoją prieš bet kurios 
rūšies diktatūrą.. Jam ateinant į val
džią niekas negalvojo apie disonansą 
tarp profesijos ir užimamo valdžios 
posto; buvo galvojama, kad šiandien 
svarbiausias vyriausybės uždavinys 
yra kaip tik humaniškųjų ir mora
liškųjų reikalų sprendimas. Pagal tai 
veikdami Gallegos ir Eloy turėjo vi
sišką savo tautos pasitikėjimą. Todėl

P. I. Rovaitė lanko 
britų zoną

(Pradžia 2 pusi.)
— baigė pranešimą BALFo įgalioti
nė p. Rovaitė.

Po pranešimo viešnia atsakė J eilę 
klausimų.

Atsakymas į vieną opiausių klau
simų —

Ar nebus anglų zona nustumta | 
antrą ar į trečią vietą?
—išsklaidė pesimizmo dozę. P. Rovaitė 
pareiškė, kad atsakingi žmonės tvir
tina, jog Jokiu zonų preferavimo ne
būsią. Patsai A. Sąuadrilli (Ugo Ca
rus! pavaduotojas Europoje) neseniai 
yra painformavęs, kad gal po mė
nesio anglų ir prancūzų zonose bus 
įsteigtos emigracinės įstaigos, kurios 
tuo pačiu tempų veš tremtinius ir iš 
šių zonų.

Klausimuose, be to, buvo paliesta 
„originali“ į JAV išvykstančiųjų sta
tistika, kurioje atsispindi nenusle
piamas disonansas tarp duomenų 
tautybėmis ir tikybomis, Maž. Lie
tuvos lietuvių, neturinčių DP teisių, 
emigracijos klausimas, J A.V-se gi
minių ir pažįstamų neturinčiųjų įva
žiavimo problema ir kt.

Baigdama savo paaiškinimus, pa
pildžiusius pranešimą, p. I. Rovaitė 
paguodė nelaimės ištiktus tautiečius, 
ragindama visus, ir tuos, kurie ne
turi artimųjų J.A.V.-se, nenustoti 
vilties patekti į tą kraštą, — bent 
jau tol, kol yra BALFas.

Šios, gal net ir perdaug optimis
tinės, viešnios mintys truputį pra
skaidrino čia nuolat girdimus IRO ir 
CCG pareiškimus, skatinančius ne
dėti vilties į DP „bUių“Ko nieko ne
laukiant naudotis kiekvienas schema 
ir į bet kurį kraštą.

Bet vis dėlto verta nepamiršti, 
kad noras ir viltis tai dar nepakan
kama garantija pasiekti tą ar kitą 
kraštą, ieškant laikinės pastogės 
prieš didį kelią atgal.

J. Paplėnaa

galime suprasti, kas ligi šiolei buvo 
paskatinęs ir Venecuoelos sienas ati
daryti Europos tremtiniams, kurių 
nemažas kiekis tenai ir galėjo įsi
kurti.

63 metų amžiaus prezidentas at
stovavo nuosaikiajam socializmui, 
priklausydamas „Accion Democrati- 
ca“ partijai, kurios kandidatu prieš 
metus išėjo pranašus rinkimų laimė
tojas. Opozicija — konservatoriai ir 
komunistai — žinojo silpnąją vyriau
sybės pusę: švelnumą drausmės rei
kaluose. Nereikšmingi susidūrimai ir 
netvarkos menkniekiai buvo tuojau 
išpūsti, tariamai augo „nepasitenki
nimas“. Kariškiai, kurie abiems Gal
legos pirmtakams buvo padėję įkopti 
valdžion, turėjo sutikti, jog jie poe
tui prezidentui valdant nebegalės 
vaidinti svarbiausio vaidmens.

Paskutiniai įvykiai kelia baimę, 
kad jie neturėtų skaudžių pasėkų 
ūkinių ir politinių santykių stabili
zavimui, kuris Lotynų Amerikos vals
tybėms buvo kaip ir neįprastas, ta
čiau Venecuelą jis buvo išgarsinęs 
kaip sveiką ir demokratinę valstybę.

Įvairios žinios^
• JAV atominės energijos trys eks
pertai nurodė Chlcagos miesto tary
bai, kaip miestą apsaugoti nuo ato
minių bombų. Vienas jų pareiškė, 
kad būtų pageidaujama, bet neprak
tiška, namus statyti be langų. Na
mai taip pat turi būti be balkonų, 
be ornamentikos ir kitokių Išsikiši
mų. Cilindrinės formos pastatai ge
riau atlaiko spaudimą negu įprasti- 
niai. (AP)
• Sovietai pagamino naują filmą 
„Churchill-Stalin susitikimas“, ku
rioje, kaip rašo rusų žurnalas „Zna- 
mia“, Churchillis sakęs, jog po dide
lių pasisekimų reikia ilgos pertrau
kos, nes tai tiesiogiai susiję su jėgų 
sumažėjimu. Kai Stalinas atmetęs 
tokią pažiūrą. Filmą užbaigiama so
vietine didvyre, kuri prašo leidimo 
Staliną pabučiuoti, nes jis viską 
kraštui ir paskiram žmogui yra pa
daręs. (R)
• Britų ir Amerikiečių įstaigos 
paskelbė, jog jos yra nuinačiusios 
evakuoti iš Berlyno ligoninių apie 
1.500 ligonių vokiečių į vakarines zo
nas, kad palengvintų jų priežiūrą čia.

Iki šiol išgabenta jau apie 4.000 
vaikų ir numatyta dar išvežti nuo 
8.000 iki 10.000. Vokiečių įstaigos su
darinėja sąrašus. Pirmoje eiieje iš
gabenami tbc ar silpnesnieji vaikai.
• Argentinos konsulatas Ispanijoje 
praneša, kad 800 ispanų šiomis die
nomis išgabens į Argentiną, kaip 
emigrantus pagal abiejų vyriausybių 
susitarimą, (AP)
• Sovietų zonoje Vokietijoje Sovie
te ’ Jau reikalauja, kad Vakarų kraš
tą. pradėtų derybas dėl Vokietijos 
taikos sudarymo ir okupacinių armi

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

ieško šių asmenų:
98. Cinkaitė-Tumienė Liuda, spė

jama esant kažkur Vokietijoje; Luria 
Chaja, pask. žinomas adresas: Ma
žeikiai, Lietuva; Lurla įeik, g. 1890, 
pask. žinomas adresas: Mažeikiai, 
Lietuva; Luria Racha Mara, pask. ži
nomas adresas: Mažeikiai, Lietuva; 
Mantvydienė - Sulskaitė Bronislava, 
pask. žinia iš DP Camp Landsberg; 
Maslovska Luisa, 23 mt. amžiaus, 
Wildflecken stovykla; Matulaitis 
Kasparas, spėjamas esant Vokieti
joje; Podbercskus (?) Adomas Algir
das, g. 1896 m. Alytuje, pask. žinia 
iš Virbalio; Radišatis Albertas, g. 
1911. 3. 14 Kelupėnuose; Repelka Si
monas, 27 mt. amž., g. Josvainiuose, 
pask. žinia iš Buchenwald; Rechen- 
berger Ema, 39 m. amžiaus, spėjama 
esant tremtinių stovykloje Vokietijo
je; Reehenberger Berta, 62 m. am
žiaus, spė’ama esant tremtinių sto
vykloje Vokietijoje; Reehenberger 
Lenchen, 20 m. amžiaus, spėjama 
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Baimė kyla dėl to, kad opozicija, ku
ri dabar imasi vairuoti valstybei, nė
ra vieninga ir savyje. „Accion De- 
mocratica", šiaip ar taip stipriausia 
partija valstybėje, taip pat gali iš
plėsti ir toliau siekiantį pasiprieši
nimą. Greta kariškių nevieningumo, 
neužmirštinas ir Gallegos populiaru
mas visoje tautoje, net ir jo asmeniš
kuose priešininkuose. Todėl ir atro
do, kad Venecuelai artimoje ateityje 
gali tekti išgyventi skaudokų pamo
kų. Iš dalies tai reiškiasi jau dabar. 
Pvz., darbininkai, kurių didelė dau
guma pritaria Gallegos vestai politi
kai, prasitaria apie visuotinio streiko 
organizavimą. Maracaibo naftos šal
tinių srityje jau net nebedirbama. 
Sis streikas nepaprastu mastu gali pa
liesti ir Europos interesus, kadangi 
Marshalllo planą vykdant Maracaibo 
tiekė didžiulius naftos kiekius. Vy
riausybės pasikeitimas ir paslinkimas 
į kairę negali neatsiliepti ir Europos 
tremtinių kurdlnimui Venecueloje, 
jeigu tenai dabartinė padėtis ir sta
bilizuotus!, bet naujų pasikeitimų 
vyriausybės sluogsniuose neįvyktų, (z) 

jų atitraukimo iš Vokietijos, per vle- 
neris metus — nuo sutarties pasira
šymo. SĖD taryba reikalauja, kad 
keturi užsienių reikalų ministerial 
pradėtų užvesti taikos derybų ma
šiną. (AP)
• AP praneša, kad J.A.Valstybės 
įrengia aviacijai bazes-aerodromus už 
Sacharos dykumų, kad galėtų pasi
naudoti tuo atveju, kai Europos že
myno netektų. Sitai pareiškęs sena
torius Janes. (DM)
• JAV pramonės darbininkų viena 
didžiausia profesinių sąjungų — CIO 
—- suteikė savo vadams laisvę, kad 
nepaklustų kairiojo sparno. CIO pir
mininkas Philip Murray pareiškė: 
„Aš neginsiu mažos žmonių klikos, 
kurios interesai skelbiami ir propo- 
guojami per „The Daily Worker" ir 
komunistų partiją.“ Tai didžiausias 
kairiojo sparno pralaimėjimas. (UP)
• Švedijoj sukonstruota naujo tipo 
priešlėktuvinė patranka, kuri iš- 
sprendžianti gynybos klausimą prieš 
sprausminius bombonešius ir V-2 ra
ketas, rašo „Dagens Nyheter“. Šau
dymo greitis prašoka iki šiol buvusių 
priešlėktuvinių patrankų iššovimo 
greitį. Britų artilerijos karininkai 
studijuoją ginklą. (AP)
• Keturiolika turint aviacijos kari
ninkų atvyko į Vokietiją susipa
žinti su aviacijos bazių aptarnavimu.
• Airijos parlamentas (Dali) an
truoju skaitymu priėmė įstatymą at
siskirti nuo Anglijos. Respublikos 
diena numatyta sausio 21 dieną. (DM) 
o Norvegija atmetė amerikiečių pa
siūlymą sutarptautinti Antarktikos 
dalį, pranešė Washingtone diploma
tinis pareigūnas. Pati Norvegija no- 

esant tremtinių stovykloje Vokieti
joje; Rosenberg-Laichter Estera, g. 
1922. 9. 22 Kaune, pask. žinia iš Dan
cigo; Ros ar Ras Smuel Jakob, g: 
1916. 12. 1 Vaiguvoje, pask. žinia iš 
Buchenwald; Rubin Abraham, 57 mt. 
amžiaus, g. Lietuvoje, pask. žinomas 
adresas: Kaunas, Nemuno g. 23; Skei
vys Augustinas, g. 1916 6. 16, pask. 
žinia iš Karaliaučiaus; Tumas Au
gustas, spėjamas esant Vokietijoje; 
Valinskienė-Meilūtė Ieva, spėjama 
esant Vokietijoje; Urkšaitis Vilhel
mas, g. 1901, deportuotas į Weser- 
milndę.

Skelbimas
Norintieji įsigyti arba platinti 

moksl. ateitininkų žurnalą „Ateitį" 
(dar galima gauti 5—6 nr. ir ką tik 
išėjusį 7 nr.), prašome siųsti užsaky
mus „Ateities“ administracijai: (14a) 
Fellbach b. Stuttgart, Mozartstr. 39. 
Vieno egz. kaina — 0,50 DM. Platin
tojams, išplatinusiems daugiau kaip 
10 egz., duodama 10% nuolaidos. 
Kartu prašome siųsti kalėdinio „Atei

Didžiausia ekspedlcijaį kokią tik 
Švedija buvo kada nors išsiuntusi į 
užsieni, išskyrus Olimp. žaidimus, 
neseniai viešėjo Austrijoje. Ją, be 
valstybinės futbolo rinktinės, dar su
darė BK Oemen boksininkai, plau
kimo rinktinė ir AIK ledo ritulio ko
manda, lydima nemažo skaičiaus 
žurnalistų ir prisiekusių sporto en
tuziastų.

’ Visų susitikimų centre' stovėjo 
tarpvalstybinės futbolo rungtynės 
Švėdija-Austrija. Tai buvo jau tte- 
čias šiais metais- šių dviejų kraštų 
susitikimas. Du kartus austrams te
ko nusileisti: Stockholme 2:3 ir Lon
done per olimpinį futbolo turnyrą 
buvo švedų nustebimas, kai aikštėje, 
vietoj tikėtos lengvos pergalės, su
tiko atkaklų ir ryžtingą šeimininkų 
pasipriešinimą, kuris ir išvedė juos 
į pergalę. Austrai laimėjo 2:1 (1:0), 
nustebindami visą futbolo pasaulį.

65.000 vieniečių Praterio stadione 
sekė šias įdomias rungtynes, kurios 
tačiau baigėsi visai nesportiškai. 
Antro kėlinio pabaigoje teisėjui ita
lui Gaįleati priteisus baudinį už G. 
Nordahl išgriovimą baudos aikštelėje 
švedų naudai, fanatiški žiūrovai įsi
veržė į aikštę, norėdami nulinčuoti 
teisėją. Policijos su dideliu vargu 
sustabdyti, tą patį bandė pakartoti 
po rungtynių ir tik stiprios policijos 
apsaugos dėka Gaįleati apleido 
aikštę.

Pirmą kėlinį vyravo austrai ir 17 
min. Wagner pasiekė pirmąjį įvartį. 
Antrame vaizdas pasikeitė ir švedai 
įgavo didelę lauko persvarą. Tik 
vieniečių gynimas su vartininku Ze
man, gyniku Kovanz ir vid. saugu 
Occwirk priekyje atlaikė visus sve
čių antpuolius, o Occwirk visai izo
liavo pavojingąjį G. Nordahl. 84 min. 
Habitzl pakėlė pasekmę 2:0 ir tuoj 
po to sufolavus G. Nordahl, teisėjas 
priteisė baudinį, kurį Green užtikrin
tai įkirto, pasiekdamas garbės įvartį.

Tačiau tik vienu futbolu austrams 
teko pasidžiaugti, nes visur kitur 
triumfavo švedai. Bokso susitikime 
BK Oemen įveikė Schwarz-Weiss 
Wien 10:6. Plaukyme austrai taip 
pat neatsilaikė ir tarpvalstybines 
rungtynes pralaimėjo 77:48. Geres
nės pasekmės: 100 m laisv. stil. Ohls- 
son (Šy.) 1:00.2 min., 100 m krut. 
Bjoem Borg (Sv.) 1:2,8, 200 m krut 
Pawlicek (A.) 2:44,9, 100 m nug. Kop- 
pelstaetter (A.) 1:09,1, 400 m kraul 
Oestrand (Sv.) 5:01,9, 3įX100 m Šve
dija 3:24,0, meniški šuoliai — Jo
hansson (Sv.) prieš Worisch IA.Y, mo
terų:, j100 m kraul. Fredin (Sy.) l:jį0, 
100 m nug, Fredin (Sy.) 2:40,0 min.

rinti įsirengti porą bazių banginių 
gaudymo ekspedicijoms. (AP) 
o Norvegijos ambasados sekreto
rius p. Perscr Maskvoje buvo per
šautas bute, kur gyveno su žmona, 
ir mirė nuo žaizdų. (AP)
9 Belgijos komunistų savaitinis 
laikraštis „Frontą“ rašo, kad britai 
savo okupacinėje zonoje Vokietijoje 
rengia 450 vokiečių ir kitų rytų Eu
ropos kraštų slaptosios žvalgybos 
agentus specialioje mokykloje. (AP) 
• Maskva neleido Vlšinsklul pas
kelbti Sovietų atsakymo dėl Berlyno 
valiutos suvienodinimo, kuria orga
nizavo saugumo tarybos pirmininkas 
Bramuglia. Todėl savo atsakymus Į 
Bramuglia anketą paskelbs vakarie
čiai, kai Sovietai nenori pasisakyti.

ties“ numerio užsakymus, kuris išeis 
apie 15—20 gruodžio mėn.

„Ateities“ leidėjai

ALBERTINA BRUŽAITE, Adomo 
Bružo duktė, dabar pagal vyrą NA- 
KROŠIUS, ieškau giminių. Esu kilu
si iš Mažeikių apskr., Tirkšlių valsč., 
Linksnakių kaimo.

Rašykite tik giminės šiuo adresu: 
Mrs. Albertina Nakrošius, 1103 N. 
Green St., Philadelphia 23, Pa., USA.

Mrs. Marry Belskis, Glen Head 
Rd., Glen Head, L.J., N.Y., USA, ieš
ko savo brolio sūnaus Tautvilo Vla
do iš Zasčių km., Švėkšnos valsč., 
Tauragės apskr., arba sesers vaikų 
ir kitų giminių.

Ieškoma Gajauskaitė Bronė iš 
Kartupių kaimo. Apie ją žinantieji 
maloniai prašomi pranešti jos adresą 
p. K. Bagdonui, Oldenburg 1. Olden
burg, DP Camp „Unterm Berg“, Bri- 
tische Zone, Germany.

Vandensvydžio rungtynes laimėjo- 
Švedija 12«7. .

AIK ledo ritulininkai taip pat 
Vienoje žaidė prieš Prabos Spartą. 
Susitikimas baigėsi lygiomis 4:4 (l:lr 
1:1, 2:2).

Ir švedai ir. austrai sekmadienio 
vakare susilaukė po linksmą naujiė-. 
ną apie savo tautiečių laimėjimus 
Paryžiuje ir Stockhdme. Paryžiuje 
įvykusiose tarpmiestinėse futbolo 
rungtynėse Vena pelnė pergalę 3:2, o 
Stockhblme Švedijos t-niso rinkt nė 
įveikė stiprią Jugoslav., ą 3:2,.be to, 
švedų Malmoe FF vįenuo’ikė, viešė
jusi Belgijoje, sukirto FC Luettich 
5:1.

švedų plaukikai lankėsi ir Buda
pešte, kur rungtyniavo su r'nirtulė
mis vengrų jėgomis: 100 m nug. Va
lent (V.) 1:09,4 min., ICO m laisv. 
stil. Kadas (V.) 53,6 sek., 200 m kriit. 
Buaki (V.) 2:51,0, 4 X 200 m Vengrija 
9:08,6 min. prieš Švediją, meniški 
šuoliai: Johansson (Šv.) prieš Hild- 
vergi (V.). Vengrijos olimpinė van
densvydžio rinkt’nė — Švedija 4:0, 
jaunių susitikimas: Švcdal-Vrngrai 
4:2. . km.

SPORTAS AROLSENO AMATŲ 
MOKYKLOJE

— Šeštame kurse, esant dides
niam lietuvių skaičiui, sportinis gy
venimas buvo it'n ju-'rus. Pradžio'e 
buvo sužaistos krepšinio rungtynės 
su latviais, kurie turėjo sudarę ne
blogą komandą ir tikėjosi laimėti, 
bet skaudžiai apsivylė — pergalė 
atiteko lietuviams, laimėjusiems net 
37:15. Po šių rungtynių latviai neiš
drįsta kviesti lietuvių varžytis krep- 
šinyje.

— Spalių 31 d. Mokykjo’e viešė
jo Bettenhauseno latvių YMCA spor
tininkai, kurie žaidė prieš keliais 
latviais atmieštą Mokyk’os lietuvių 
rinktinę. Visas varžybas laimėjo Mo
kykla: krepšini — 64:44, stalo tenisą 
— 6:0 ir tinklini 2:0.

— Lapkričio 6 • d. lietuviai moki
niai iš Kasselio-Mattenbergo stovy
klos turėjo krepšinio susekimą prieš 
likusiųjų rinktinę ir juos nugaiš o 
52:39 (27:20).

— ^Lapkričio 7 d. Mokyk’os st-’o 
teniso rinktinė (4 lietuviai ir 2 !?.'< 
viai) žaidė atsigrieb'mn rungiyn-j 
prieš vietos vokiečių klubą ir laimė
jo 6:3. Ankstesniuose susitikimu'-se 
po vieną kartą buvo laimėję:. Mo
kykla 8:1 ir vokiečių sporto klubas 
5:4. F-’v.P.
„MAŽASIS JERONIMAS — RUNG

TYNIŲ ŽVAIGŽDE
— Ne tik vyresnieji mūsų sporti

ninkai išvykę J kitus kraštus garsina 
Lietuvos vardą, bet taip pat ir ma
žieji. Neseniai gauta iš Kanados,1 
Wellando miesto X. 27. d. laikraščio 
iškarpa liudija apie vieno ka-seliečio 
keturiolikmečio berniuko, buvusią 
IV kl. mokinio J. Bieliūno, vasaros 
metu išemigravusio į Kanadą, pasie-, 
kimus krepšinyje. Jis ten patekęs į 
Matthews gimnaziją tapo „žvaigžde“ 
ir rungtynėse prieš Wellartd gimti, 
puikiai pasižymėjo. Jo komanda lai-1 
mėjo 102:9 ir mažasis Jeronimas pa
darė 28 tšk. Straipsnelyje, kurio an
traštė „DP berniuko žingsnis į Mat
thews mokyklos pergalę 102:9“, apie 
Bieliūną rašoma: „Jeronimas, nors 
jaunįausias ir mažiausias iš koman
dos, buvo rungtynių žvaigždė. Jo 
driblingas (kamuolio vedimas) ir pa
suolės galima prilyginti laikrodžio 
tikslumui.“ km. -

JAV gyvenanti Amerikos pilietė 
Barb. MALAKAUSKAITĖ-KNIUKS- 
TIENĖ ieško savo giminių — savo 
tetos Uršulės ir Kazimiero JONUŠŲ 
vaikų, gyvenusių apie Gegrėnus, ir 
savo pusseserės bei keturių pusbrolių, 
Barboros PAULIKIENES vaikų, gyv. 
Palučių km., Plungės parapijoje. 
Juos pačius arba ką nors apie juos 
žinančiuosius prašoma atsiliepti jai 
šiuo adresu: Mrs. B. Knusto, 47 Har
bison Ave., Hartford 6, Conn., USA.

MOKYTOJŲ IR TĖVŲ DĖMESIUI
Ką tik iš spaudos išėjo Esmaičio 

ISTORIJA: Senų senovė ir Lietuvos 
istorija. Vadovėlis IV-jam prad. mo
kyklos skyriui. Kaina — 2,30 DM.

Užsakymus siųsti „Mūsų Kelio“ 
adresu. Iš karto užsisakę nemažiau 
10 egz., gauna 10% nuolaidos. Pa
vieniams užsakytojams priskaitomos 
persiuntimo išlaidos.

Emigracijos akivaizdoje tėvai, tu
rintieji mažamečių vaikų, privalo ne- 
nraleisti progos apsirūpinti lietuviš
kais mokykliniais vadovėliais.
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MUSU KELIAS
LIETUVIU SAVAITRaSTIS

Dėdė Samas priima Lietuvos ūkininką
KAIP BUVO SUTIKTI J-A.V.-se PIRMOJO DP TRANSPORTO KELEIVIAI 'Sfe-

Ne nuo šiandien keliaujama į 
Ju gtines Amerikos Valstybes. Ka
rui pasibaigus prasidėjo tremtinių 
legalus ir nelegalus bėgimas į tą „pa
laimintą kraštą“. Jie plaukė laivais, 
skrido lėktuvais, per Atlanto vande
nyną Įrėši valtimis... Vieni jų at
vyko Į tą kraštą pagal visas šios val
stybės imigracines taisykles; kiti, at- 
plūduriavę nuo Skandinavijos kran
tų „geldomis“, U.S.A. „Įsibrlovė ne
legaliai“ ir, nors jie buvo atlikę tik
rai „odisėjišką“ kelionę, susijusią su 
pavojingais nuotykiais kelionę, ta
čiau jiems teko dar gerokai savo 
„geldose papiūduriuoti“ ant vandens, 
kol Dėdė Samas teikėsi Įsileisti i 
savo kraštą ir suteikti globą ... Šim
tai ir tūkstančiai Įvairių kraštų ir 
tautų tremtinių ten buvo sutikti ir 
priimti tyliai, be triukšmo, tik vie
nas kitas iš jų tapo pastebėtas spau
dos atstovų ir atsidūrė amerikinių 
laikraščių puslapiuose...

Visiškai vaizdas pasikeitė, kai pa
gal naująjį imigracijos „bilių“, trem
tinių transportavimą perėmė Į savo 
rankas U. S. A. vyriausybė, talkinin
kaujant Įvairioms labdaros organi
zacijoms bei Įstaigoms. Į pirmojo DP 
transporto organizavimą buvo Įjung
ta ne tik eilė aukštų U.S.A, imigra
cijos pareigūnų, bet Įkinkytas ir mil
žiniškas to krašto propagandos apa
ratas — spauda, radijas ir ekranas 
— galingiausi mūsų laikų propagan
dos veiksniai. Laimingieji DP, ku
riems likimo buvo lemta patekti Į 
„General Blac“ laivą, nuo Bremen- 
haveno uosto, per Atlantą, iki New 
Yorko krantinių buvo iš visų pusių 
fotografuojami, filmuojami, žurnalis
tų „interviuojami“, jų gudrūs ar na
ivūs atsakymai perduodami radijo 
bangomis į U.S.A, ir plačiausiai pa
garsindami amerikiečių spaudoje. 
Pirmąjį „valdišką“ U.S.A, laivą su 
DP New Yorko krantinėje sutiko 
aukšti šio krašto valdžios pareigūnai, 
labdaros organizacijų atstovai, su pa
čiu kardinolu Spellmanu priešaky
je...

Štai, savo rankoje laikau vieno 
mūsų tautiečio, eilinio Lietuvos 
Aukštaitijos ūkininko laišką, šiomis 
dienomis gautą oro paštu. Jis buvo 
vienas tų „laimingųjų“, kurie pir
muoju laivu išvyko Į Siaurinę Ame
riką. Mūsų tautietis,'jau žengdamas 
Į laivą, pateko Į amerikinės propa
gandos sūkurį, iš kurio išsilaisvino 
tik atsidūręs savo paskirties vietoje. 
Mūsų- tautietis savo Įdomiam laiške 
aprašo, kaip Dėdė Samas, pagavęs 
nereikšmingą Įvykį, panaudodamas 
amerikinę propagandos mašiną, su
geba jį paversti „dienos sensacija“, 
jei tik šito reikalauja U.S.A, intere
sai arba prestižas...

„Atplaukus pusiaukelj, — rašo sa
vo laiške Frank Ankela, — pakvietė 
mane vienas reporteris. Klausinėjo,

lito-Stalino dvikovė tebevyksta
(Pradžia 1 pusi.) 

kovą savo partijai ir tautai. Pagal 
budelio Rankovičiaus pasirašytą po
tvarkį, kalėjimo bausmė gresia skai
tantiems sovietų literatūrą ir laik
raščius. Išstumdama proletarinius 
tarptautinius elementus iš partijos 
tarpo, Tito klika patikrino sau pa
ramą buožių sūnelių, pirklių, nacio
nalistų ir įvairios rūšies avantiūristų. 
Padorūs piliečiai matydami, kas da
bar priimamas Į partiją, atsisaką sto
ti į JKP(b).“

Kominformo organas apie išdavi
kišką Tito veiklą esąs surinkęs ir 
daugiau faktų. Štai jugoslavų pilie
čiai, seką Jugoslavijos įstaigų ir mi
nisterijų veiklą laikraščiai pranešę, 
kad „valstybinis aparatas vis labiau 
užteršiamas kapitalistinės stovyklos 
šalininkais ir anglų-amerikiečių špio
nažo agentais. Ir taip Tito klika ko
voja prieš savo tautą, taip ji išduoda 
savo interesus, perėjus Į imperialisti
nę stovyklą/* Tokiais žodžiais pas
merkęs jugoslavų išdavikus’; komin
formo organas jugoslavų tautai su
teikia ir „vilties“ — šiojitauta, esą, 
„nebus apleista. Ji turi savo tikruo
sius draugus Sovietų Sąjungoje, liau
dies demokratijos kraštuose, didžio
joje Lenino-Stalino partijoje ir vi- 

kas aš esu, iš kurld krašto, dėl ko 
važiuoju į U.S.A., pas ką važiuoju, 
apie mano kilmę, šeimos padėtį, ar 
aš turiu žinių apie savo šeimą ir t.t. 
Čia jau reikėjo atsakyti diplomatiš
kai, bet vis dėlto jau turėjau duoti 
jam reikalingų žinių. Jis visa tai per
davė per radiją Amerikos laikraš
čiams, Clevelande; ten jau visi žino
jo, kad tokiu ir tokiu laivu, toks 
Frank Ankela atvažiuoja“...

Toliau laiško autorius aprašo su
tikimą New Yorko uoste:

„Įgula, atlikusi tam tikrus forma
lumus, nuleido tiltą. Mums prieš iš
lipant, j laivą atėjo pasitikti Ameri
kos valdžios atstovai — prezidento 
atstovas, New Yorko burmistras, 
kardinolas Spellmannas, aukšti kari
ninkai (ir man nežinomi svečiai), ka
talikų organizacijų atstovai. Jie svei
kino atvykusius, linkėjo laimės nau
joj tėvynėj ir sakė, kad nuo mūsų el
gesio priklausys ir likusiųjų Įvažia
vimas į U.S.A.“...

Aprašęs, kaip buvo atlikti for
malumai ir Vytauto Belecko, prieš 
metus buvusio tokio pat DP nuoširdų 
sutikimą. bei pagalbą muitinės for
malumus atliekant, Frank Ankela 
atsidūrė U.S.A, žemėje. Kadangi 
mūsų minimas tautietis keliavo N. 
C. W. organizacijos globojamas, jų 
nuoširdžiai sutiktas, pavaišintas ka
va su pyragaičiais bei aprūpintas ge
ležinkelio bilietu, tą patį vakarą iš
vyko Į Clevelandą, į paskyrimo vie
tą, kurią pasiekė sekančios dienos 12 
valandą.

„Traukinys sustojo Clevelando

Italijos kolonijų likimo
Nors Jungtinių tautų visumos 

konferencija greit baigs savo suva
žiavimą, tačiau Italijos kolonijų klau
simu vyksta derybos, kurios, kaip 
paskutiniai šaltiniai rodo, neleidžia 
laukti patenkinamo sprendimo. Itali
jos kolonijomis rūpinasi ypač Britai, 
Sovietai ir Prancūzai. Amerika Į ko
lonijas žiūri daugiau saugumo sume
timais, kai kiti kraštai — ir ekono
miniu.

Esą Britanijos ir JAV vyriausy
bės esančios susitarusios dėl Italijos 
Afrikos kolonijų. Pagal šį susitarimą, 
Italijai būtų pavesta patikėtinio tei
sėmis valdyti buvusią Italijos Soma- 
liją. D. Britanijai būtų perduota val
dyti Cyreneika dėl britų didelio lai
mėjimo toje srityje. Dėl Eritrėjos ir 
Tripolitanijos ateities dar aiškiai ne
pasisakoma, nes prie pirmosios tiesia 
rankas Negusas, o prie antrųjų da
lies — Prancūzija.

Anksčiau buvo minima versija, 
kad Etijopijai turėtų būti padarytas 
priėjimas prie jūros. .

Dėl Italijos buvusių kolonijų da- 

sose komunistinėse broliškose parti
jose, sudarančiose galingą ir nenu
galimą demokratijos ir socializmo 
stovyklą“.

Ar Sovietų S-ga ir broliškosios 
tautos ateis išduotiesiems Tito klikos 
nemalonei jugoslavams Į pagalbą — 
šiuo metu sunku pasakyti. Paslap
ties raktas ir čia slypi Kremliuje. 
Tačiau kominformo organo Buda
pešte pakselbtas aštrus Tito ir jo ša
lininkų puolimas mums aiškiai pa
sako, kad Tito politikos pasmerkimo 
banga nė kiek nėra atslūgus!, net 
priešingai, ji dar didėja. Iš kitų pa
vyzdžių žinomi priekaištai dėl „tau
tos išdavimo ir prievartavimo“ įga
lina mus spėlioti apie visokias prie
mones, turinčias šiam „išdavimui“ 
padaryti galą. Visa tai reikalinga 
laiko ir jis, aišku, abiejų — Į jokias 
nuolaidas nelinkusių — partnerių 
kaip reikiant išnaudojamas. Neseniai 
pasklidę gandai apie JAV susitarimą 
su Jugoslavija; nors ir paneigti, vis 
dėlto ryškiai pavaizduoja tą dėmesį, 
kurj Vakarų pasaulis skiria Rytų 
bloko pavojingajam ir strateginiu po
žiūriu reikšmingam jugoslavų ply
šiui. Kad dabartinė padėtis negali 
amžinai tęstis, dėl to, atrodo, niekas 
neabejoja. V. Rimvydas

stoty — rašo Frank Ankela, — pa
galiau pasiektas kelionės tikslas. 
Drebančia širdimi lipu iš traukinio, 
aš ir dar keli DP, nelietuviai. Mus 
vėl pasitinka katalikų organizacijos 
atstovė, žiūri Į atlapę prisegtą ženk
leli patikrina pavardė ir sako: — 
„Okei, coman“ — ir veda į stotį bei 
pristato katalikų organizacijos at
stovui, Monsign. prelatui Moorffi 
(airis) bei Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
pirmininkui inž. P. Ziūriui. Tuo pa
čiu akimirksniu prie manęs prieina, 
iš karto man atrodo, lyg tai būtų a. 
a. tėvelis, toks panašus, tik daug 
šviesesnis ir diktesnis — mūsų bro
lis Jonas. Džiaugsmo ašaromis ap
sipilęs sveikinuosi brolišku pasibu
čiavimu! Padėkojęs ponui inž. Ziū
riui už rūpesčius savo ir kitų vardu, 
(prelato mašina) ryžomės važiuoti. 
Čia vėl reporteris paveiksluoja, ir 
klausinėja. Gražiąja mašina atva
žiuojam Į brolio Jono nuosavą vilą. 
Mus pasitinka Brolienė ir Florencytė 
su savo vyru. Džiaugsmui ir kal
boms nėra galo... Už pusvalandžio 
renkasi svečiai, lietuviai, dalinamės 
(spūdžiais. Po keliolikos minučių vėl 
prisistato du reporteriai, padaro nuo
trauką ir tą pačią dieną išspausdina 
ilgoką straipsni „Clevelanden Plain“ 
laikraštyje. Sekančią dieną suskam
ba telefonas, kviečia kito laikraščio 
redakcija: ten nuvykus vėl fotogra
fuoja ir už trejetos valandų jau esu 
laikraštyje išgarsintas, „Frank An
kela, lithuani, vardu“... Prieš tai te
lefonu dar pakvietė atvykti filmų 
bendrovės reporteris. Aš panorėjau 

lybų labai piktai pasisako Romos 
laikraštis „Giomale d’Italia“, kaltin
damas Angliją, siekiančią sukurti 
naują Imperijos gynybos liniją per 
Cyrenaiką, Maltą, Eritrėją ir Sudaną. 
Sips priežastys esą neleidžiančios 
Italijai kolonijas valdyti.

Aiškinama, kodėl nenorima Itali
jai visų kolonijų perleisti, jog ji ne
pajėgtų sudaryti reikiamų gynybos 
bazių. Reikia spėti, kad galutinis 
Italijos kolonijų sprendimas dabar 
nebus išspręstas, nes per maža yra 
laiko, o pagaliau, dar nėra labai ak
tualu, ypač britams, (m)I-’*:. . <4"*’*--* :

Nemaloni staigmena Italijoje
Per debatus Italijos parlamente 

streikų teisės klausimu krikščionių 
demokratų atstovas Pastore, kuris 
kartu yra ir krikšč. profesinių s-gų 
vadovas, perskaitė tokį paragrafą: 
„Darbininkas, kuris be pateisinamos 
priežasties neatvyksta darban, Re- 

prisistatyti policijai, kaip Europoje 
priimta, nes maniau, kad tai būtinai 
reikalinga. Filmų reporteris, puikia 
savo mašina nuvežė pas policijos še
fą. Mus priėmė patsai šefas ir pa
linkėjo pasisekimo, o filmų reporte
ris mus nufilmavo. Jokios registra
cijos čia nereikia... Iš ten vykstam 
j miesto rotušę pas burmistrą vizito. 
Burmistrą mus priima puikioje cere
monijų salėje ir aiškina U.S.A, kon
stituciją, taip pat linki sėkmės. Fil- 
muotojas ir šią sceną nufilmuoją. Iš 
rotušės važiuojam i miesto centrą, 
prie puikiausios krautuvės vitrinos; 
man rodant pirštu gražiausią kakla
raišti, marškinius ir skrybėlę, jis vėl 
filmuoja...

Atsisveikinę su reporteriu, užsu
kant Į „Dirvos“ redakciją ir, aplankę 
keletą saliūnų, Jono bičiulių pavai
šinti, sutemus, grįžome namo. Va
kare, šeštą ir dešimtą valandą, kino 
teatrai ir televizijos aparatai rodė 
ekranuose Frank Ankela, D.P., at
vykusį pas savo brolį, ^Clevelande. 
Šiandieną vėl kvietė telefonu vieno 
katališkio laikraščio redakcija inter
view. Kitus rodė filmose, kaip jie 
godžiai valgė kumpį“...

Taip buvo sutiktas ne kurios nors 
egzotinės valstybės diplomatas ir ne 
garsi filmų žvaigždė, bet paprastas 
eilinis Lietuvos ūkininkas. Tai įpras
tas amerikietiškos kasdienybės „to
nas“ bei jųjų pilietinio bei visuo
meninio bendradarbiavimo stilius, 
žinoma, jei tas stilius siejasi su ben
draisiais amerikiečių interesais ... 
Šiandieną esi garsenybė, o rytoj tu 
būsi užmirštas ir, jeigu nesugebėsi 
pagauti šio krašto gyvenimo tempo 
bei prie jo prisitaikinti, atsidursi gy
venimo apačioje. Amerikos lietuvių 
rašytojas Antanas Tulys labai gra
žiai yra nusakęs Amerikos gyveni
mo dėsnį:

„Amerikoje yra tik dvi galimy
bės: arba tu būsi viršuje, arba atsi
dursi apačioje. Trečiosios galimybės 
čia nėra“.

Tokia tai Amerika. Toksai jos 
gyvenimo tonas bei stilius...

Vytautas Kęsgailą

belaukiant
gauna atlyginimo ir, jeigu jo nebuvi-- 
mas darbe dezorganizuoja Įmonę, — 
be Įspėjimo atleidžiamas iš darbo ir 
per šešis mėnesius negali būti priim
tas dirbti kitame fabrike.“

Kairiųjų grupių atstovai many
dami, jog tai dalis naujojo Italijos 
streikų Įstatymo projekto, beskaitant 
pakėlė triukšmą.

Betgi nemaloniam komunistų nu
stebimui, Pastore pareiškė, kad jis 
pagąsdindamas tepaskaitęs tik vieną 
paragrafą iš sovietinės darbo teisės.

Kominformas trukdo Vatikano radiją
Vatikano sluogsniai skelbia Įsiti

kinę, kad specialiai Budapešte Įreng
tas kominformo radijo siųstuvas esąs 
skirtas Vatikapo radijo transliacijoms 
trukdyti ir iš viso Vatikano radijui 
kontroliuoti. Ypatingai trukdomos 
transliacijos rytų ir pietryčių Euro
pai kasdien.

Trumanas kviečia 
Sovietus bendradarbiauti

JAV vyriausybė vis dar tikisi 
bendrabarbiauti su Sovietais. Pasku
tiniu metų prez. Trumanas vėl krei
pėsi j Sovietų ir Argentinos vyriau
sybes, prašydamas prisidėti prie J. 
Tautų Maisto ir Žemes Ūkio Organi
zacijos. Trumanas pasakė, kad jei 
esą rastume bendrą kalbą su rusais 
tarptautinėje maitinimo organizacl- 
joje, lengviau būtų su: kalbėti ir ki
tose srityse. Jis tikisi, kad pagaliau 
tiek naujos, tiek senos valstybės pri- 
sidėsiančios prie maitinimo klausimo 
sprendimo, nes milijonams žmonių 
trūksta maisto. Badas nėra tautinio 
pobūdžio.

Prezidentas apgailestavo, kad iki 
šiol tarptautinis kviečių paktas nesąs 
ratifikuotas kongreso, nors sudarytas 
praėjusį pavasarį. Pagal jį buvo 
fiksuotos aukščiausios bei žemiausios 
kainos ir Amerika kasmet turėtų 
parduoti 168.000.000 bušelių kviečių 
už garantuotą kainą 1,85 dol. bušeliui 
per pirmus metus. Sis paktas veiktų 
5 metus.

Trumanas vis dar tikisi, kad Ru
sija ir Argentina prisidės prie 58 na
rių. Ypač svarbus Argentinos prisi
dėjimas, nes ji yra didelis kviečių 
gamintojas. (HTB)

Jungtinė Vakaru aviacija
Parlamentalinis D. M. korespon

dentas G. Wakeford rašo, kad Jau 
paruoštas planas Anglų-Amerikos 
aviacijos štabui sudaryti ir JAV bei 
Kanados dalyvavimui Vakarų Unijos 
gynyboje padaryta tokia pažanga, 
jog jungtinės pajėgos galimos b*ti 
metamos į karą ir tuojau panaudo
jamos.

D. Britanijos parlamentas, svar
stydamas Britų gynybos reikalus, 
buvo iškėlęs klausimą ir dėl aviaci
jos. Paaiškėjo, jog britai dabar ga
mina naujo tipo sprausminius bom
bonešius, kurie lekia per 900 km va
landoje. Toliau buvo pasisakyta, kad 
18 mėnesių neužtenka aviatoriams 
paruošti, bet reikia 3 metų. Lordas 
Addison pasakė, kad „Mūsų ir Ame-
rikos aviacija kartu gali pakankamai 
dirbti, jei yra bendras štabas, prie
monių, apsvarstyta ir gera organiza
cija“. Kanada principe nuoširdžiai 
prisideda prie bendradarbiavimo.

Britu darbininkai prieš 
komunistus

Britų profesinių sąjungų taryba 
(TUC) sudarė generalinį štabą, kuris 
vadovaus karui prieš komunistus. 
Pasak prof, sąjungų generalinio sek
retoriaus p. Vincent Fenson, karas 
eisiąs iki peilių. Spaudos konferen
cijoje jis pasakė, jog nematąs, kad 
jų sąjūdis būtų grasomas ar sulam- 
domas neatsakingų asmenų. „Mes 
buvome pasaulyje labai kantrūs. Da
bar mes mėginsime atsikirsti. Mes 
žinome, kad šis žygis būtų puolamas, 
kaip herezija, ir mes laukiame pa
prasto riksmo.“

TUC pirmininkas p. Nell Lawther 
bus kampanijos prieš komunistų ge
neralisimus. Jis kartu yra angliaka
sių prof, sąjungos prezidentas, kuris 
išstūmė komunistą generalinį sekre
torių p. Homer, kada jis parėmė 
komunistų remiamą Prancūzijoje 
streiką.

| P. Lawther pirmininkaus jungti
niam komitetui, kuris rinks žinias 

[ apie komunistų veiklą Britanijoje ir 
užsienyje ir per radiją skelbs visas 
intrigas visoms britų unijoms.

Pirmasis žingsnis jau padarytas, 
pasiunčiant 42 paragrafų raštą 200 są
jungų, kurios kviečiamos išvyti vi
sus komunistus iš vadovaujančių 
vietų. (D.M./m).

Švedija naujokus Saukia 
anksčiau

Reuteris iš Stockholmo praneša, 
kad Švedijoje naujokų pašaukimas 
pradedamas nuo 20 metų, t. y. vie- 
neriais metais anksčiau, negu buvo. 
(DM)

Gener. Inž. Klemensui PO- 
PELIUCKAI mirus, 

jo žmonai p. Vandai 
. nuoširdžią užuojautą reiškia ir 

kartu liūdi
Salomėja, Vytautas 

Janulaičiai ir sūnus
Toledo, Ohio, USA
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