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Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Išlaisvinti Tėvynę - pagrindinis mūsų troškimas
Komiteto a tsišaukimas 

į pasaulio lietuvius
Lietuviai,

Jau penktą kartą minime Lietu
vos Valstybės atstatymo — 16 Vasa
rio — šventą, būdami atskirti gele
žine uždanga nuo savo Gimtosios Že
mės ir net negalėdami susisiekti su 
Tėvynėje pasilikusiais broliais ir se
serimis. Tėvynėje vyksta negailes
tingas persekiojimas, fizinis Lietuvių 
Tautos naikinimas ir trėmimas, Acuris

vengti kelių, kurie veda i nutautėji
mą ir kliudo grįžti išlaisvinton Tė
vynėn.

Trisdešimt pirmąją Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo šventę mes 
sutinkame susirūpinimo, susikaupimo 
ir gedulo, ženkle, šaukdamiesi Aukš
čiausiojo pagalbos ištęsėti tą kovą li
gi visiškos pergalės. Laimėjimą mums 
laiduoja mūsų bylos teisingumas. Iš

šito kieto bandymo išeisime užgrū
dinti ir neišsenkančiomis jėgomis iš
laisvintoje demokratinėje Lietuvoje 
imsimės atstatymo ir kūrybos darbo.

Vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi! ' ■

VYRIAUSIASIS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Tremtyje, 1949 m. Vasario 
mėn. 16 d. -

VASARIO 16-SIOS PROGA LfB CENTRO KOMITETAS KREIPIASI I 

TREMTINIUS
švęsdami savo nepriklausomos, 

bet dabar raudonojo okupanto pa
vergtos ir baisiai prievartaujamos 
tėvynės, Lietuvos 31 metų sukaktu
ves, susibūrę apie laisvai plevėsuo
jančią savo trispalvę, paduodame 
vienas kitam ranką ir įsipareigojame 
visomis dvasinėmis bei fizinėmis jė
gomis kovoti dėl pavergtos tėvynės 
ir tautiečių išlaisvinimo.

Po ilgų vargingų stovyklinio gy
venimo metų mes, tremtiniai, trokš
tame įsikurti laisvame krašte, susi
rasti naują tėvynę, sutinkančią pri
glausti raudonojo teroro iš savo gim

taip pat reiškia nors ir lėtą, bet tikrą 
mirtį tolimose Sibiro taigose. Tatai 
daroma XX amžiuje, kada tarptau
tinis teismas pasmerkė nusikaltimus 
pries' žmoniškumą, kada Jungtinių 
Tautų Organizacija savo paskutinėje 
sesijoje priėmė žmogaus teisių dekla
raciją ir pasmerkė genocidą. 16 Va
sario šventės proga mes siunčiame 
kovojantiems ir persekiojamiems 
tautiečiams Tėvynėje ir ištrėmime 
savo gilią brolišką užuojautą, įsipa- 
reigodąmi nenuilstančia energija tę
sti kovą ligi pergalės.

Pasaulinės politikos raida vystosi 
mūsų naudai, mūsų prietelių ir už
tarėjų skaičius gausėja, papildyda
mas mūsų pačių kovotojų eiles. Atei
tis mums teikia daugiau išsilaisvini
mo vilčių, bet ir šiandien dar neži
nome, kada laimėsime ir galėsime 
grįžti į savo išlaisvintą Tėvynę. Gy
venamasis momentas mums stato vi
są eilę naujų uždavinių, kųfiuos sėk
mingai spręsdami turime dalyvauti 
visi, neatsižvelgiant kur begyventu
me ir kokią pasaulėžiūrą išpažin
tume.

Sunki ir nelygi Lietuvos laisvini
mo kova reikalauja iš mūsų sutelkti 
visas gyvąsias jėgas ir vieningai 
dirbti. Visi tą darbą trukdantieji 
kliuviniai turi būti iš mūsų tarpo 
pašalinti. Šiandien mes turime ieš
koti ne to, kas mus skiria, bet to, 
kas mus jungia. Tik suburtomis jė
gomis veikdami mes laimėsime.

Ieškodami pagalbos Lietuvos iš
laisvinimui mums visiems pažįstami, 
seni ir prityrę politikai yra išvykę į 
Jungtines Amerikos Valstybes. Vy
riausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas teikia tai misijai ypatingą 
reikšmę Lietuvos laisvinimo darbe. 
Tos misijos sėkmingumui reikia, kad 
mes visi ją remtume kuo kas galime. 
Ypač didelės paramos mūsų delega
tams laukiame iš mūsų brolių ame
rikiečių, kurie visada sunkiomis Lie-

tinės ištremtus benamius. Mes vėl 
> norime būti žmonės, nebe mainų 
prekė. Tas mūsų troškimas / pildosi. 
Kiekvieną dieną dalis mūsų išvyksta 
į naują laikinę tėvynę, bet vistiek 
mes visi gyvename viena dvasia. 
Kviečiam visus išvykusius ir išvyk
stančius nepasitraukti iš mūsų kovos 
gretų, bet jas didinti vis naujais ko
votojais, kol visas laisvasis pasaulis 
sukils ir pašalins baisųjį siaubą, apė
musį pusę Europos .ir grasinantį vi
sam pasauliui.

Ateinančiais metais mūsų šie di
džiausi troškimai: 1. išlaisvinti Tė-

tuvių Tautai valandomis pirmieji 
ateidavo pagalbon.

Lietuvių Tautos laisvės kova rei
kalauja nemažai ir materialinių iš
teklių. Atsirandant vis naujiems už
daviniams Tautos Fondo išlaidos di
dėja, o pajamos dėl vykstančio trem
tinių kilnojimosi mažėja. 16 Vasario 
šventės proga Vykdomoji Taryba 
skelbia tradicinį Lietuvos laisvinimui 
aukų vajų. Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas kviečia visas 
Europoje ir kituose pasaulio konti
nentuose esančias lietuviškas organi
zacijas ir paskirus asmenis aktingai 
prasidėti prie vajaus organizavimo ir 

, aukų rinkimo, o visus lietuvius — 
pagal išgales paremti Tautos Fondą.

Esantieji tremtyje lietuviai skirs
tosi po visą pasaulį ieškodami laiki
nės prieglaudos, šia proga su dide
liu dėkingumu minime tuos kraštus, 
kurių vyriausybės plačiau pravėrė 
tremtiniams duris ir teikia jiems 
darbą bei pastogę. Išbarstytų pasau
lyje lietuvių jėgos, be jungiančios 
organizacijos bus menkos. Šioms jė
goms stiprinti kuriama Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė, kuri jungs visus 
lietuvius. Tat kiekvieno lietuvio 
šventa pareiga dalyvauti bendruo
menėje ir veikliai įsijungti į Lietu
vių Tautos kovą prieš jos naikinto
jus kuo kas gali: gyvu žodžiu, spau
da, organizaciniu darbu, materialine 
parama. Kurdamiesi svetimuose 
kraštuose mes niekad neturime pa
miršti kelio Tėvynėn ir tęsti Lietu
ve* laisvinimo ■ darbą. Mes turime

V.LNIUS — lietuvių kultūros lopšys, politinio gyvenimo centras, amžinoji Lietuvos sostinė. J-ine buvo pasi
rašytas ir 1918 m. Vasario 16-sios aktas, išreiškęs nepalaužiamą lietuvių valią — atkurti ir išlaikyti laisvą, 

nepriklausomą Lietuvą

Keturios reikšmingosios sukaktys
Minėdami 31 metų nepriklauso

mybės paskelbimo 1918 m. vasario 
16 dienos aktą, kartu privalome pri
siminti ir kitas tris reikšmingas mū
sų tautos istorijoje sukaktis, būtent:

1) 22metų nepriklausomo gyvenimo,
2) 9metų krašto okupacijos,
3) 4,5 metų žiaurios tremties Vaka

ruose ir
4) 9 metų tremties rytuose.

Šios keturios sukaktys turi būti 
kelrodžių mūsų visų darbų ir sieki
mų. Minėdami 31 metų nepriklauso
mybės paskelbimo 1918 m. vasario 
16 d. aktą, žvelgiame tuojau į tą ke
lią, kuriuo buvo prieita prie tos isto
rinės datos. Vasario 16-ji sukelia 
mumyse pasišventėlių ir didžiųjų pa
triotų daugelio metų nenuilstamos 
kovos būdus ir kelią. Tai nelengvas 
buvo darbas dr. Basanavičiui, gyve
nančiam tremtyje, dar sunkesnis bu
vo dr. V. Kudirkai, gyvenančiam Lie
tuvoje iA nuolat persekiojamam žan
darų. Nelengvas darbas buvo ir kitų 
patriotų. Kelias į Vasario šešioliktą
ją ėjo per knygnešius, per publicis
tus, per tautos pirmtakus — poetus, 
kurie žadino tautos sąmonę ir kėlė 
kovos dvasią, ugdė viltį ir stiprino 
atsparumą. Sužadintoji tauta laisvės 
kovai sukilo prieš caristinį ir vėliau 
prieš vokiečių nacinį okupantą ir nu
sivalė nuo jų dedamo jungo, apvai

nikuodami kraštą laisvės ir nepri
klausomybės vainikais. Daug kraujo 
ir gyvybės aukų sudėta prie tautos 
šventųjų teisių atgavimo, daug skaus
mo ir motinų ašarų išlieta, bet laisvė 
atkariauta ir tauta iš fizinės bei mo
ralinės priespaudos išvaduota. Buvo 
ilgas ir sunkus darbas, bet ištvermė, 
pasiryžimas bei viltis nuvedė i per
galę.

Ateina Nepriklausomybės gyveni
mo etapas. Lietuva sužydi kaip nie
kada. Šiandien minime jos 22 metų 
žydėjimo laikotarpį. Tiksliai pami
nėti šio pavasarinio Lietuvos valsty
binio ir tautinio žiedo išdavas nega
lime, nes laikraščio rėmai neleidžia. 
Mes galime praeiti per visą galeriją 
gražiausių žiedų, kaip ekskursantai 
puikioje gėlių galerijoje, kaip meno 
ir kultūros muziejuje.

Žemes ūkio kultūra vos bebuvo 
pradėjus skleisti žiedus, tačiau nau
dos atnešė daug. Krašte augo rau
doni aukšti kaminai žemės ūkio pra
monės. Sodybos skendo žalumynuose. 
Laukus raižė plentai ir vieškeliai. 
Miestuose augo puikūs ir moderniški 
privatūs ir valdiniai pastatai. Tai 
vis Lietuvos Laisvės Vasario 16-sios 
išdava.

Mokyklose ūžė dešimtys tūkstan
čių jaunimo. Universitetai nešė kraš
tui mokslo ir kultūros vaisius. Gy

ventojų sveikata gerėjo.' Kraštas iš 
statinės būklės perėjo į dinaminę, vi
sur vyko judėjimas. Tai vis Vasario 
16-ji. Teatras ir jo veikėjai garsėjo 
užsieny. Pradėjo augti laivynas, kilo 
žmonių gerovė. Nežiūrint kai kurių 
trūkumų (nėra namų be dūmų), kraš
te kooperatinė veikla buvo pavyzdžiu 
pasaulio valstybėms. Socialirfiai klau
simai žengė sparčiu žingsniu prie tin
kamo sprendimo. Tai vis 1918 metų 
Vasario 16-sios padariniai.

Po 22 metų Lietuvos žiedo išsi
skleidimo įsibrovė į kraštą Kaukazo 
kalnų plėšikas su savo gauja ir ne 
visai pražydusį Laisvos Lietuvos žie
dą sutrypė. Plėšikų gaujos siautėjo 
po kraštą, grobė viską kas pakliuvo. 
Žmonės kišo į kalėjimus, trėmė į Si
birą ir į kitas arktikos sritis kančiai 
ir amžinai ramybei. Vaikus atplėšė 
nuo motinų krūtinių, kimšo juos lyg 
negyvus daiktus, į raudonas dėžes 
išnaikinimui. Laisvės žiedas prany
ko. Vietoje išugdyto gražaus žiedelio 
įbedė plėšikai plieno durklą. Rau
donosios gurguolės vežė ūkininkų 
sukrautą prakaito vaisių. Tai tokios 
sukaktuvės, trukusios 9 metus po sve
timu‘jungu. Jų galo dar nematyti, 
bet jis ateis. Ateis greičiau negu ti
kėsime. Rūstybės taurė išsipildys.

Krašto okupacija tautą suskaldė į 
tris dalis — viena dalis ištremta į

vynę; 2. išgelbėti iš bolševikų ver
govės kankinamus bei naikinamus 
brolius bei seses; 3. išvykusiems į už
jūrius įsipareigoti neužmiršti ir ne
nutraukti tautinio bendruomeninio 
gyvenimo ir 4. pasiliekantiesiems bet 
kuria kaina išlaikyti pilną tą tautini 
bendruomeninį gyvenimą, neleisti 
griūti nei mūsų mokykloms, nei 
spaudai, nei kitoms kultūrinėms in
stitucijoms.

Savo broliams ir seserims paverg
toje tėvynėje ir tolimojo Sibiro pri
verstinio darbo stovyklose siunčiamo 
nuoširdžiausią užuojautą ir prašomo 
nepamesti vilties sulaukti laisvės. 
Laisvasis pasaulis jau suprato bolše
vikų darbus ir kėslus, dėl to jūsų 
kankintojų teismo diena nebetoli.

Ženkime su nauja viltimi į ateiti 
ir darykime visa, kad trisdešimt an
trosios nepriklausomos tėvynės su
kaktuvės būtų ir Lietuvos laisvės 
šventė. LTB Centro Komitetas

VLIKo ir VI Pirm-kai
Valstybės Departamenie

LĄIC telegrafuoja iš Washingto- 
no, kad VLIKo pirmininkas mons. 
M. Krupavičius ir Vykdomosios Ta
rybos pirmininkas p. V. Sidzikaus- 

. kas, pasiuntinio P. Zadeikio lydimi, 
/vasario 2 d. buvo priimti Valstybės
Departamente. (ELTA)

Rytus, kita — į Vakarus, į visą pa
saulį ir trečioji lieka kentėti savo 

I žemėje plėšikų valdžioje. Pasiliku- 
| šieji krašte kovoja dėl laisvės. Jų 
kovos dvasia ir dvasia anų didvyrių 
— knygnešių, politikų, dainių, publi
cistų, kurie paruošė kelią į 1918 Kie
tų vasario 16-ją, tegul Sužadina mu
myse anų laikų kovos dvasią, tegul 
įdiegia vilties ir pasiryžimo galutinai 
ir lemiamai kovai dėl savo brolių, 
seserų,xtėvų ir motinų iš vergijos iš
vadavimo ir mūsų tautos laisvės at
statymo.

Šie metai yra didžiausi išsisklai
dymo metai po pasaulį. Fizinis mūsų 
išsiblaškymas tegul sustiprina dvasi
nius saitus, tegul sujungia vienon di- 
dingon šeimon. Užmirškime visus 
smulkius nesutarimo pasireiškimus, 
junkimės į pasaulio lietuvių bendruo
menę, dėkimės prie pasaulio laisvųjų 
tautų, gerbiančių laisvę ir žmoniš
kumą, ir siekime savo krašto laisvės, . 
nepriklausomybės, kurios pagrindai 
buvo padėti 1918 metais vasario 16 
dieną. „Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi.“ A. Musteikis

Gen. Eisenhower vėl 
gen. štabo viršininkas 
Gen. Dwight D. Eisenhoweris pa

skirtas laikiniu JAV jungtinio gen. 
štabo viršininku. Jungtinis štabas 
apima sausumos, oro ir jūrų laivyno 
pajėgas.

Prez. Trumanas paskelbė, kad 
gen. Eisenhower laikinai skiriamas 
vyr. kariuomenės vado (prez. Tru- 
mano) ir karo mlnisterio (James For- 
restal) pirmuoju kariniu patarėju. 
Atsižvelgiant į gen. Eisenhowerio ei
namas kitas pareigas, naujasis pa
skyrimas tetruksąs, palyginti, trum
pą laiką. ,
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Visiems Skaučių Vienetams
Vokietijoje, Austrijoje ir Užsieniuose

. 1949 M. VASARIO 16 D. PROGA

Užgeso žiburiai, nutilo mūsų put a, 
Nudraskė vėsulas girliandų vainikus. 
Taurė neišgerta, daina neišdainuota: 
Užgeso žiburiai pro džiaugsmą ir

juokus. Putinąs
Istorinėse kryžkelėse, aukštų sie

kimų ir šūkių atokaitoje iš užgesusių 
žiburių puotos šešėlio su didele bai
me ir dar didesne viltimi žvelgiame 
į 1918 metų Vasario 16 d. puotą. Tai 
buvo ne eilinė puota, bet puota su
rengta ilgų metų atkakliu darbu, iš
tvermę, drąsa, besąlyginiu pasiauko
jimu, neĮkainuojamomis aukomis, dė- 
tpmįs daugiau kaip šimtą metų ant 
jos vaišių sįalo. Tai yra, buvo ir bus 
istorinė ir gyvybinė puota, kilusi iš 
Mindaugo, Gedimino, Vytauto Di
džiojo laikų, įdiegusių mums laisvės 
ilgėsi ir paskelbusių kovą vergijai ir 
svetimiems šeimininkams, besikėsi
nantiems j mūsų žemę, laisvę, namus.

į ją buvo pakviestą ateinanti iš 
amžių ir einanti į ąmžįųs visą tąuta, 
neatsižvelgiant nei amžiaus, nei ly- 
ties, nei luomų skirtumo. Į ją susi
rinko tauta su džiaugsmais ir ašaro
mis', nes pajuto, koks begalinis gėris 
turėti savo namus, būsiančius lais
vus jr būti juose šeimininkais.

Tos laisvės paskelbimu pasisakyta, 
kad mes turime būti laisvi, patys šei
mininkai savo krašte, tvarkyti rei
kalus ir kurti savitą kultūrą, vystyti 
istoriją.

Tą dieną realizavosi žodžio, 
plunksnos, arklo ir kardo darbininkų 
svajonės, laukimai ir viltys. Gyvieji 
Išvydo savo darbo vaisius, mirusieji 
ir padėjusieji galvas po laisvės ko
jomis, išgirdo ir pajuto pagarbos ir 
dėkingumo himnus.

Vasario 16 diena yra mūsų garbės 
diena. JI išryškina ir aiškiai nusako 
mūsų tautos charakteri. Ji yra mūsų 
kelių gairės, darbų, kančių, pasiau
kojimo turinys, siekimų galutinis že
mėje tikslas ir švyturys.

Skaute, ypatingu rimtumu šią 
dieną sustok ir susimąstyk! Šiandien 
ją švęsi ne taip, kaip ji būdavo šven
čiama iki 1940 metų laisvoje tėvynėje 
ir svetur -gyvenančių lietuvių.

Susimąstyk apie darbo kelią, są
lygas ir aukas, kuriomis tą diena bu
vo laimėta. Ar tau neatrodys, kad 
pati taip trumpai dirbai ir nepadėjai 
ant jos aukuro didesnės aukos. 'Su
simąstyk, kokius jausmus ugdai lais
vės ir garbės puotą iškovojusiems 
— gyviems ir tebegulintiems milžinų 
kapuose. Ar ne per mažai buvai ver
tinusi ir dabar tebevertini?

Susimąstyk, ką iš jų esi paveldė
jusi ir kokias pareigas esi pasiėmus! 
Tėvynės tarnyboje. Ar atlieki tinka
mai savo, kaip lietuvaitės ir skautės, 
uždavinį.

Susimąstyk ir įvertink, kiek rei
kėjo padėti darbo, aukų laisvei ir 
nepriklausomybei kurti ir kiek ne 
daug reikia jai prarasti. Ar mokėjai 
tinkamai pagerbti tuos „Didžius lai
kus“.

Susimąstyk, kas dabar turės pa
ruošti ir pakartoti antrąją Vasario 
16 d. ir uždegti Jos užgesintus žibu
rius. Ar nemanai, kad laisvės dali
namos už dyką, ar kad jas atgauna 
svetimieji?

Susimąstyk, kuo ir kaip męs mi
nime ir minėsime Vasario 16 d. Kar
žyges ir karžygius ir kuo mus atei
nančios kartas turės minėti. Ar ne
manai kartais, kad istorija viską pa
miršta ir gimtoji žemė nekeršyja iš
davikams „Čičinskams“?

Susimąstyk ir sužadink visą bu
drumą, kuris vei kalingas gerai šei
mininkei, kad jos sodybą neužgoštų 
piktžolėmis.

Skaute, tavo pareiga kartu'su vi
sa tauta budėti Vasario 16 d. sargy
boje, kad jos niekas negalėtų užtem
dyti. Pasikartojus Vasario 16 d. puo
tai ir užsidegus jos žiburiams tėvynėj 
ir joje kenčianti ir naikinama tavo 
tautą bus išgelbėta.

Jėgų imsi iš gyvųjų tautos šalti
nių, kurie yra neužankami ir neiš
semiami. Šiandien vienas iš didžiau
sių pavyzdžių yra garbingas tremti
nys Dr. J. Basanavičius, visą savo 
tremties laiką nešęs aukštai iškeltą ir 
skaidriai .degantį tautinį žibintą. Jis

Vasario 13-sios minėjimai per radijo
LIETUVIŠKA SIMFONINE MUZIKA PER RADIJĄ

1949 m. vasario mėn. 16 nuo 12.00- 
12.25 per NWDR radijo stotis trans
liuojami šie lietuviškos muzikos kū
riniai: M. K. Čiurlionis — „Miške“ 
(Simf. Poema) ir J. Pakalnio ,/Roman
tiškoji Uvertiūra“. Programa trans
liuojama šiomis stotimis: Hamburgas
— 322 m., Berlynas — 220,6, Kolnas
— 904 kHz, Hannover, Flensburg, 
Osnabrūck — 1330 kHz, Trumpom 
bangom — 41,15 = 7290 kHz. Trans
liuojami karo motu padaryti įgroji- 
mai — Berlyno miesto simfoniniam 
orkestrui diriguoja Vytautas Marijo- 
šius.

šie kūriniai (prie jų priskatytina

Freiburgo studentai sveikina Kravčenko
Vasario m. 5 d. žemos semestro 

baigimo proga DP restorano patal
pose įvyko liet. stud, visuotinis susi
rinkimas, kuriame buvo aptarti ak
tualūs reikalai, pirmininkaujant stud, 
teis. Alg. Raulinaičiui.

Stud, v-bos pirm. Jul. Kaupas pa
dare pranešimą apie nuveiktus dar
bus, pažymėdamas vis sunkėjančią 
būklę. Stud. Vac. Tamošaitis refe
ruodamas iždą nusiskundė, kad Raud. 
Kryž. Centro valdyba atmetus be 
jokių mėtyvų kone visų studentų bei 
doktorantų pašalpos prašymus. Rev. 
Komisijos pirm. stud. Kiaunės pra

buvo Apvaizdos pašauktas. Jam bu
vo parodyta jo tautiniam darbui 
įkvėpimo šaltiniai. Jo įkvėpėja buvo 
lietuvių tąuta, jos senovė.

Ar gi nuo tavęs, skaute, tie šalti
niai šiandien yra paslėpti, kad tu ne 
kartą griebiesi svetimybių? Ar jie 
netrykšta šiandien dar didesne jėga? 
Jie trykšta iš Gedimino sapno, Kęs
tučio ir Birutės legendos, Vytauto 
Didžiojo kautynių ties Žalgiriu, iš 
tavo močiutės pasakų, dainų, lietu
viškų papročių pynės, ir kančių ana
pus Geležinės sienos ... Tauto? šalti
niai yra neišsemiami. Tik mokėk ir 
norėk į juos pasinerti.

Visą tai šiandien tau perduoda šią 
dieną Vilniuje miręs didysis tremti
nys Dr. J. Basanavičius ir ištisa eilė 
kitų. O tų priklaupus paimki ir ne- 
išbarstyki tremties - keliais, bet pa
dauginus parneški namo Švytuojan
čią Aušrą,

^Vasario 16 yra tavo brangiausias 
turtas. Te jos Laisvės Varpas lydi 
tavo žygius.

LSS Skaučių Seserija Hanau 
1949. II. 1 d.

J. A. Vaičiūnienė,
Vyriausia Skautininke > 

dar ir J. Kamavičiaus „Phantaisie 
Lithuanieime") bene bus pirmieji lie
tuviškos simfon. muzikos veikalai 
Įgroti j patefono plokšteles. Juos pa
gamino Deutsche Grammophon-Ge-’ 
sellschaft firma ir išleido su „Poly- 
dor“ etiketėmis.

VATIKANO RADIJAS
1949 m. vasario , 16 d. 13 v. 30 min.

— 14 vai. (vid. Europos laiku) per 
Vatikano radiją transliuojamas lietu
vių kalba Nepriklausomybės šventės 
minėjimas. Bangos: 19,87 ir 31,10.

Vatikano radijo lietuviškos 
' valandėlės vadovas

nešime buvo užgirta valdybos veikla. 
Kiek didesnė polemika kilo dėl Dail. 
Instituto ar jį laikyti aukštąja mo
kykla ir buvo nubalsuota teigiamai, 
nes iš tikrųjų jo diplomus karinė 
valdžia laiko lygiu aukšt mokslui. 
Po to buvo išrinkta nauji valdymo 
organai: valdyba, revizijos komisija 
ir garbės teismas.

Vienu balsu nutarta pasiųsti svei
kinimo telegramą į Paryžiaus teismą 
Viktorui Kravčenkai, drąsiai ginan
čiam tgutų -laisvę ir kovojančiam 
prieš nežmoniškąjį raudonąjį totali
tarizmą. Susirinkimas baigtas Tau
tos Himnu. Buvęs

SKAUTIŠKUOJU TAKU
* ■ 1 » Redaguoja vyr. sktn. A. Krausas

Dievui, Tėvynei ir Artimui
(Vasario 16 proga) 9

Vasario 16 d. šventė skiriama mū
sų Tėvynei, t. y. vienam iš tų trijų 
svarbiausių tikslų, kuriuos skautai 
yra pasirinkę, kai savo idealus, ku
riems jie dirba ir tarnauja, ir ku
riems yra sukurta ir visa Lietuvos 
Skautų Sąjunga, — „Dievui, Tėvynei 
ir Artimui“. Todėl’šios šventės proga 
skautams dera pirmoje eilėje kalbėti 
apie savo Tautą, apie Tėvynę, apie 
mūsų Lietuvą.

Praėjo jau 31 metai nuo 1918 m. 
Vasario 16 dienos.

31 metai! O tai juk buvo dveji me
tai kruvinų kovų už Lietuvos nepri
klausomybę, 20 laisvės ir taikos metų 
ir 9-ri vargų ir nelaimių metai.

Daug kas iš mūsų, ypatingai se
nesniosios kartos atstovai labai gerai 
atsimename tą entuziazmą, kuris 
viešpatavo Lietuvoje per ginkluotas 
kovas už Lietuvos nepriklausomybę. 
Dažnai tikrai basi, neaprengti, nemo
kyti ir blogai ginkluoti lietuviai sa
vanoriai, partizanai,, šauliai, skautai, 
moksleiviai ir mobiližuoti kariai ta
da davė gražiausius žygdarbius. Po 
kelių šimtų nelaisvės ir vergavimo 
svetimiesiems metų tai buvo pirmas, 
visuotinas, vieningas ir entuziaztin- 
gas lietuvių tautos ir jos karių karo 
žygis iškovoti savo tautai laisvę,'at
gauti savo valstybę ir jos nepriklau
somybę. Tai buvo šviesiausias reiški
nys visame tuometiniame nepriklau-

Dėmęsio, skautų radijas
Lietuviai skautai iš Australijos 

mlis informuoja, kad bus neseniai 
įvykusios Australijos skautų jambo
ree (kurioje sėkmingai dalyvavo Ir 
lietuviai skautai) radijo transliacija.

Transliacija įvyks š. m. vasario 
ntiėn. 20 d. (vidur. Europos laiku) 18 
vai. bangomis VLA 25 m, VLB 31 m 
ir VLC 16 m.

Mūsų skautai-ės ir šiuo įvykiu su
sidomėjusi lietuvių visuomenė kvie
čiama pasiklausyti. Tikėkimės iš
girsti mūsų brolius iš tolimosios Au
stralijos. • < s

Radijo mėgėjai stovyklose galėtų 
patalkininkauti nustatydami radijo 
aparatus, kad būtų galima girdėti šią 
transliaciją.

LSS Tarybos Pirmlja

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Suvažiavimas

Visuotinis LSS vadų ir vadovių 
suvažiavimas įvyks š. m. vasario mėn. 
19—20 d.d. Scheinfeldo lietuvių, sto
vykloje. Suvažiavimo reikalais in
formacijos yra paskelbtos LSS Biu
letenio Nr. 30.

Tarybos posėdis įvyks š. m. H. 
18 ten pat.

Atitinkami skautų vadai ir skau
čių vadovės kviečiami pasistengti bū
tinai suvažiavime dalyvauti.

LSS Tarybos Pirmlja 

somybės laikotarpyje, pjlnaą^ pa siau- 
kojimo, ryžto, narsumo, entuziszmo, 
patriotizmo, vienybės, solidarumo ir > 
valstybinio subrendimo. Mes, tų lais
vės kovų aktingi dalyviai, kūrėjai- 
savanoriai ir kiti, pelnytai didžiuo
jamės, galėję kovoti ir aukotis. Vieni 
mūsų liko amžinai gulėti kautynių 
laukuose, kiti grįžome iš kovos lau-' 
kų pasipuošę Vyčio Kryžiais arba 
žaizduoti ir tų žaizdų randus nešio
jame ir tebenešiosime iki savo gra
bo; dar kiti grįžo sveiki’, bet užgrū
dinti. Kurie iš mūsų buvo laiminges
ni, šiandien sunku pasakyti, tačiau 
mūsų žygiai, prakaitas ir kraujas 
tikrai buvo apvainikuoti laimėjimu 
— Lietuva liko laisva ir nepriklau
soma.

Kovoms pasibaigus, lietuvių tauta 
pęr 20 laisvo ir nepriklausomo gy
venimo metų padarė didžiausią pa
žangą visose gyvenimo srityse. Ta 
pažanga buvo tokia didelė, kokiai pa
siekti kitos kultūringos tautos yra 
paaukojusios net ištisus šimtmečius; 
Dabar, t. y. beveik po 9 metų po to, 
kada mūsų laisvas ir nepriklausomas 
gyvenimas svetimųjų liko išardytas, 
visų mūsų vieningu manymu anie 
nepriklausomybės laikai mums atro
do, kaip gražus, malonus ir laimingas 
gyvenimas savųjų tarpe savo lais .oje 
Tėvynėje. • ,

Po laisvės ir kūrybinės pažangos 
metų užėjo nauji vargų ir nelaimių 
metai. Jau devynerius metus šven
toji Lietuvos žemė vėl kenčia ir de
juoja, visa tauta vargsta ir kovoja, ir - 
daug jos sūnų ir dukterų blaškomi 
po visą platų pasaulį.

Blaškomųjų tarpe esame ir męs 
skautai. Tačiau laisvoje Tėvynėje 
gražiai išbujojusios skautybės idėjos 
nėgalėjo sunaikinti jokie pavojai, ir 
ji liko mūsų skautų širdyse ir trem
tyje. Kaip tik sąlygos leido, mes Vo
kietijoje ir Austrijoje pradėjome vėl 
viešai darbuotis Dievui, Tėvynei ir 
Artimui, iiįjau 1947 metais čia turė
jome net 5.247 aktyvius skautus ir 
skautes, o 1948 Lietuvos Skautų Są
jungos jubiliejiniais metais- nauji lie- . 
tuvių, skautų židiniai jau pasirodė 
Anglijoje, Amerikos žemyne, net to
limoje Australijoje ir kitur. Tų pa
čių metų vasarą lietuvių skautų Vo
kietijoje surengtos jubiliejinės stovy
klos Šiaurėje prie Baltijos jūros ir 
pietuose Bavarijos kalnuose, nežiū-

(Nukelta į 8 pusi.)

PRANEŠIMAS
t>. m. vasario 23 — kovo 1 dieno* 

Garmisch’e įvyks Stud. At-kų S-gos 
studijų savaitė — metinis atstovų 
suvažiavimas (vasario 26—27). IRO 
HQ suteikė kontingentą neapmoka
mų kelionių.

Norintieji dalyvauti, kreipiasi Į 
savo draugovių valdybas. Iš ten gau
site tikslesnių informacijų.

Iki pasimatimo!
S.AS. Centro Valdyba

A. VILKAS ' (40)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI

Paskum Ulys gavęs leidimą nuvažiuoti į Vilnių, sutvar
kyti tarnybos reikalų. Gėda buvo apiplyšusiam susitikti su 
pažįstamais. Netrukus patekęs prie Leningrado.

— ... Vežame patrankų šovinius. O šalta, o sniego ir 
ledo kalnai, o pusnys kad dueda į veidą. Kad pradės šaudyti. 
Atlekia, atlaukia sviedinys. As į griovį. Žiūriu — kad duos 
l mano kumeliukę. Nebeliko jos vargšelės, į gabalėlius ištaškė.- 
O man skauda koją. Alpstu. Jau aš be kojos. Ateina balta 
meška ir tiesia savo leteną. Pasisveikiname draugiškai... 
įr atsibundu ligoninėje...

Ten Ulys turėjo irgi visokių „blatnų“ nuotykių. Maistas 
geras. Pabėdavus pas latvaites jį perkėlę j Rygą.

— ... Kartą važiuoju tramvajumi. Vokiečių karininkas 
mokėjo už bilietą, ir jam nukrito 5 pf... Jis pasilenkė tų 
penkių pfenigių ieškoti. Ieško. Ir žmonės padeda. O ispanas, 
žinote ispanų kareivius! Tik išsitraukė 20.— RM. banknotą, 
uždegė ir taigi pat padeda ieškoti. Pamatė vokietis karininkas, 
užraudo, užbliuvo, išsitraukė pistoletą. O ispanas, šmurkšt, 
lauk, ir — nebėra jo...

Jis dirbęs Vokietijoje dar prieš 1939 m. kažkokių įmonių 
sandėliuose. Be to, studijavęs kultūrtechniką, mokėsis Klai
pėdos Vytuto Didžiojo gimnazijoje.

— Žinote, vyrai, matininko amatas geras.
— Na, jau neglrk, negirk.
— Et, nueini kur matuoti žemės. Tai, žinote, „gaspado- 

riai“ tik „ponas matininke, ponas matininke“. Ir už stalo 
sodina, kumpiu vaišina; o dukterys tik išsipuošusios, parau
dusios... Pavalgai, išgeri, dukteris „pakibini...“ Gera tar
nyba ...

Mes nesupaisome jo praeities.
— Meluoja „Velnias!“ — šaukia kažkas.
— Tegu meluoja, kad tik gražiai.

-Jis pasakoja savo bėgimą Vokietijon:
— ... Frontas artėjo. Man padavė varyti arklius. O aš 

vėl „kombinuoju“, kaip čia gauti degtinės. Užeinu pas dzū
kus. Sakau:: „Tėveliuk,’ar nori arklį?“ „Vaje, berneli, noriu, 
noriu". „Duok ,betoną* samagono“. „Gerai, gerai“. Dzūkelis 
nubėgo pas kaimyną, tik atvelka, latatai, latatai, uždusęs 
visą „betoną“. Aš tą „betoną“ į ratus, o jiems — geriausią 
arklį. Kad džiaugiasi dzūkelis su žmona: ,Jr roputes ga'ėsime 
apvagoti...: vaje, kad gerai, berneli. Dėkui, dėkui, te tau 
Dzievulis atlygina...“

„Velnias“ pasakoja ir pasakoja. Išsibaiga mūsų žvakės. 
Tamsiame, troškiame vagone kai kurie miega, .bet daugumas 
klausomės tų istorijėllų, ne gyvenimas biaurus ir nuobodus. 
Traukinys nemaloniai mus krato, bet šiaip taip užmiegame.

(1945. V. 2. Treč.)
Sustojame Altdammerau artimoje Stettin’ui stotyje. 

Traukinys nejuda ir nejuda. Kažkokie rusai prisikabina, 
kad eitume padirbėti. Dūkštą ir Stasys guli užgėrę „vaistų“, 
kažkokio alkoholio, ir serga. Seržantas pasirodo geras u, 
paaiškinęs, .kad mes blogai aprūpinti maistu, neleidžia imti 
darbams.

Iš ligoninėje dirbusių vyrukų prasišauja Jūrininkas. Jis 
visur kaišioja nosį, čiupinėja stotyse išmėtytus šovinius ir 
sviedinius, degina išmėtytą tūtelėse paraką: vienoje stotelėje 
gfuna lazda nuo B. J.

Gauname įsakymą keliauti. Sako, iki atsargos pulko tik 
5 km. Čia Stettin’as netoli. Pakelui — buvusių smarkių 
kautynių pėdsakai ir sugadinti tankai. įeina į miestelį, esantį 
5 km prieš Stettin’ą. Duoda poilsio. Ieškome maisto, bet 
šiukšlynai č'a pakankamai aprankioti. Tik daržuose švieži 
ridikėliai. Miestelis absoliučiai tuščias. Lietus lynoja.

Vėl pasijudiname. Juozas paima didelį skėtį, panašų | 
baldakimą, išskečia jį ir eina. Važiuojantiejf sovietai tuojau 
atima ir, užsidengę juo vežimą, nuvažiuoja. Tokią juokingą 
tautą, kaip rusai, sunkų įsivaizduoti.

Sustojame nakvoti namuke prieš miestelio geležinkeliu 
dirbtuves. Iš rSstų vokiškų erzacų verdamės košę. Su Vytu 
apžiūrime dirbtuves, turtingus geležies sandėlius. Visur pre
ciziškai apiplėšta ir Sujaukta: net geležis neturėjo ramybės, 
Įeiname į cukraus fabriką. Sutinkame karininkus, vos išsitek 
siname ir turime grįžti atgal.

Tvarkomės guolj. O ankšta tame namuke.
— Vyrai, jūrininkas naujus batus sumedžiojo.
— Na, ar negeri?
— Geri, tik tu juos nuo negyvo vokiečio, va, kur čia prie 

gatvės guli, nuavei?
— O kas čia blogo?
— Žinoma, kas čia blogo: nutraukė batus, bet ir kojos 

neatsiliko: su visomis letenomis nutraukė, iškrapštė mėsga
lius ir pats apsiavė. Ir kaip jis nesapnuos?

Jūrininkas nekreipia dėmesio. Jis ne pirmą sykį tokiais 
„šposais“ pasižymi .

’ Pastebime, kad Rumšą daro karjerą ir, kaip kipšas, 
neatsitraukia nuo seržanto. Dūkštą su Juozuku neapsilei- 
džia ir taip pat asistuoja naujam mūsų viršininkui.
(1945. V. S. Ketv.)

Pernakvoję drožiami! toliau. Į Stettin’ą neužsukame: 
persikėlę per Oderio šakas, pasukame link Pasewalk. Mūsų 
atsargos pulkas jau kažkur išsikėlęs.

Keliu rusai važiuoja amerikinėmis mašinomis su užra
šais U.S.A, ir tik retkarčiais matyti koks iškleręs sovietiškas 
laužas. s

Čia baisių kovų vietos. Pakeliais minų laukiai, aptverti 
vielų tvoromis, atžymėti čia vokiškais, čia rusiškais užrašais. 
Vokiečiai nespėję tvarkingai atsitraukti, kad net užminuotų 
vielų užrašų nenuėmė.

Tose užtvarose vaikščioja karvės: jos nemoka, skaityti 
ir nežino, kas jų laukia. Pakelėje už kokių 20 - m. išgirstame
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Du ūkio planai: Rytuose ir Vakaruose
Daug esame girdėję ir skaitę apie 

Marshallio planą Vakarų Europos 
ūkiui atstatyti. Pastaruoju laiku štai 
sužinojome formaliai apie naują ūkio 
planą Rytų Europos ūkiui stiprinti. 
Vienas su antru jie nieko bendra 
neturi ir yra greičiau aršūs konku
rentai, griežtai nusistatę vienas an
trą ne tik konkuruoti, bet ir visiškai 
nuo žemės nušluoti. Vakarų demo
kratija yra išaugusi • istorijos eigoje 
ir turi tvirtas tradicijas visose gy
venimo srityse. Ūkinė sistema čia 
Irgi eina senosios kultūros evoliuci
jos keliais, kurie šiandien taip toli 
žmogų nuveda, kad jis stovi medžia
ginės ir dvasinės modemiškosios kul
tūros viršūnėje. Rytų vad. liaudies, 
demokratija yra ne kas kita, kaip 
barbariška melo, prievartos ir teroro 
diktatūra, absoliutinis Kremliaus Po- 
Utbiuro narių monopolis. Dažnai šios 
dvi sistemos painiojasi ir kryžiuo
jasi, kur jos turi progos susidurti, tuo 
Sudarydamos daug nesuprantumų ėji
mų ir neįprastų tarptautinės veiklos 
formų. Visi bandymai tas dvi siste
mas suvesti i bendrą kelią nuėjo nie
kais. .Antra vertus, visi tie bandy
mai buvo daromi arba sąmoningai 
laikui nutęsti arba nežinančių tikro
sios dalykų padėties žmonių, kurie 
savo veiklą vėliau apgailestauja.

Mes manėme, kad karui einant 
arba jam baigiantis — žus visa bu
vusi nacinė ir raudonoji barbarlja. 
Bet karas baigėsi nelogiškai. Sunai
kinus ir pasmerkus nacinę tironiją, 
palikta ramybėje dar blauresnė ti
ronija — raudonoji. Demokratijai 
karas buvo atsibodęs, ir ji nutarė 
Vesti kovą su raudonuoju maru kito
kiomis priemonėmis, karą panaudo
jant kraštutiniu atveju. Talį) iki šiol 
tebėra. Vakarų demokratijos, vado
vaujamos J.A.Valstybių, nutarė at
statyti ir stiprinti vakarų ūk|, kaip 
pagrindinę bazę vakarų kultūros 
žmonių gyvenime. Čia prieita išva
da, kad ūkinė gerovė yra pirmoji 
priemonė, efektyviai veikianti prieš 
raudonojo maro bakterijas. Tai gerai 
supranta ir raudonųjų vadai. Bet jie 
turi kitą gerą priemonę: geležinę už
dangą, nes niekas už jos nieko ne
žino apie vakarus, o vakarams taip 
pat labai nelengva bet ką patirti apie 
tai, kas dedasi anoje uždangos pu
sė-
. j47 m. pavasari J.A.Valstybių už
sienio reikalų ministeris Marshallls 
pasiūlė konferenciją, kuri aptartų. 
Europos ūkio atstatymo planus. Lie
pos 2 d. tą konferenciją Paryžiuje 
apleido Molotovas motyvuodamas, 
kad Europos ūkio atstatymas siūlo
ma prasme ne suvienys Europos 
valstybes, bet jas suskaldys. Europos 
valstybės liko Paryžiuje vienos, be 
•ovietų, niekas joms nebetrukdė, tai
gi jos greit susikalbėjo, sudarė pla
nus, kurie praėjo per atitinkamas 
Europos valstybių ir J.A.Valstybių 
institucijas ir tapo tikrove: J.A.Vals- 
tybės skiria milijardines sumas do
lerių, už kuriuos Europos valstybės 
perkasi joms trūkstamų prekių. Mar

Rašo Dr. S. Tomas
vasarą sovietų sistema jau buvo toli 
nužengusi, vakariečiai ėjo iš paskui. 
Išvažiuodamas iš Paryžiaus Moloto
vas tik žodžiais patvirtino tai, kas 
faktiškai sovietų jau buvo įvykdyta. 
Tik dabar Molotovui kilo baimė, kad 
vakaruose kuriamas planas, kuris so
vietų planus prądės griauti. Polit- 
biuras nutarė imtis kovos priemonių 
prieš vakariečių planus. Jis nutarė 
dar labiau sujungti rytų kraštus 
ūkiškai ir dar tvirčiau juos pririšti 
prie Sovietų Sąjungos, o propagan
dai varyti, diriguoti, organizuoti 
streikus ir aplamai — visomis gali
momis priemonėmis kovoti su vaka
riečių planais ir visomis jų pastan
gomis — įsteigti žinomąjį Kominfor- 
mą. Ekonominį sovietų planą ir jų 
ūkini atsiskyrimą nuo vakarų, va
kariečiai buvo praminę Molotovo 
planu. Tačiau sovietai labai vengė 
patys apie savo planus bet ką užsi
minti, viskas ėjo faktu,, pridengiant 
ji nekaltais vardais. Prieš porą sa
vaičių sovietų žinių agentūra Tass, 
vienintelis sovietinių šaltinių šaltinis, 
paskelbė, kad kuriama Rytų kraštų 
ūkinio bendradarbiavimo administra
cija. Jos uždavinys aiškus — kovoti 
su Marshallo planu. Ten dėstomi se
kantieji punktai: 1. Rusija ir penki 
kiti Rytų Europos kraštai vedė pasi
tarimus Maskvoje sausio mėnesi ir 
sudarė ūkinio bendradarbiavimo su
sitarimą, 2. šie kraštai nutarė „at

shallio planas jau turi praktikos, jis 
gerai funkcionuoja, Europa sveiksta, 
taisosi, didžiosios žaizdos pradeda 
užgyti, raudonosios bakterijos nebe
turi dirvos savo plėtojimuisi, jos ne
begali kovoti, nes organizmas stiprė
ja ir sveiksta.

Bet sovietų vadai yra toli matą. 
Dar 1943 m. jie pradeda savo veiklą. 
Nežiūrėdami jokių įsipareigojimų 
(Visos valstybės, kurios per karą 
naudojosi Skolinimo ir Nuomojimo 
(statymu, turėjo pasižadėti atsisakyti 
po karo nuo dvišalių prekybos sutar
čių, ir bolševikai tai buvo padarę, 
be to, Bretton Woods ekonominiai 
susitarimai, bendradarbiauti ūkio 
atstatyme pinigų ir kredito tarptau
tinėmis priemonėmis), bolševikai 
tuojau ėmė sudarinėti dvišales pre
kybos sutartis su savo satelitinėmis 
valstybėmis, tuo būdų jas pririšant 
prie Sovietų Rusijos ir atitraukiant 
nuo Vakarų Europos. Niekas tada 
dar rimtai ( tai nežiūrėjo ir jiems 
netrukdė manant, kad sovietai savo 
pasižadėjimus^ vykdys. Bet bolševi
kas gali pasižadėti, ką tik jis ras 
reikalinga ir jam naudinga, tačiau 
nieko nevykdys, surasdamas šimtus 
argumentų tam pateisinti. Pirmas 
konfliktas buvo kilęs dėl švedų su
tarties. Bet tada sovietai rado, kad 
jie savo pasižadėjimams nenusižen
gė... Pramintu keliu jie ėjo toliau 
be jokios atodairos. Taigi, 1947 m.

Susijaudintas Sicilijos uoste
Roma (NP). — Mažas Sicilijos 

uostas Augusta pergyvena įvykiais 
gausias dienas. Be 31 laivo, kurie 
.turi būti perduoti Sovietų Sąjungai, 
ir kuriuos rusų laivyno misija jau 
yra parėmusi, į uostą atvyko ameri
kiečių laivyno eskadra. Pirmuoju 
įplaukė tanklaivis „Chewaucan“, po 
dienos kreiseris „Albany“ su dešim
čia torpedlaivių — 'naikintuvų. Po 
jų pasirodė didieji lėktuvnešiai „Mid
way“ ir „Philippine Sea“.

Paskutinėmis dienomis atsitiko 
įvykis, kuris sujaudino ne tik Au
gustos uostą, bet ir plačius Romos 
politinius sluogsnius: ant kovos lai
vo „Giulio Cesare“, kuris jau per
krikštytas į „Z XI“, komandos tilte
lio staiga susmuko rusų fregatos ka
pitonas Zinojevas. Jis tuojau buvo 
nugabentas į ligoninę, tačiau, ne
žiūrint visų gydytojų pastangų, mi
rė, neatgavęs sąmonės. Jis buvo ru
sų komisijos, turėjusios šiuos laivus 
perimti ir nuplukdyti ( Valonos uo
stą, pirmininkas. Zlnovjevas buvo 
visiškai sveikas, ir jo netikėta mirtis 
sukėlė daug įvairiausių gandų. Buvo 
kalbama, kad jis esąs atentato auka, 
ir italų gydytojo diagnoze, teigusia, 
kad jis miręs nuo kraujo išsiliejimo 
smegenyse, buvo suabejota. Rusų

gydytojas taip pat konstatavo natū
ralią mirtį. Tačiau Maskva per savo 
pasiuntinybę Romoje pareikalavo la
voną konfiskuoti ir pravesti abduk- 
ciją; ši, įvykdyta rusų gydytojo aki
vaizdoje, konstatavo tą pati Atrodė, 
kad reikalas buvo visai aiškus.

Tačiau dabar rusai pereikalavo 
ištirti ar Zinovjevas nesąs nunuo
dytas. Ir antroji abdukcija baigėsi 
be pasekmių^Tada rusų leitenantas 
Gruzovas, tapęs Zlnovjevo įpėdiniu, 
pereikalavo kūną balsamuoti. Ka
dangi Augustoje to atlikti. nebuvo 
galima, rusai pasirūpino lėktuvą ir 
lavoną išgabeno į Maskvą.

Italų laivai, apie kurių išplauki-

Lavrentij Berija - „nepažįstamasis Maskvos vyras“
Turkų laikraštis „Ankara“ rašo: 
„Ne Molotovas, bet Berija tapo 

naujuoju kominformo šefu po Žda- 
novo mirties. Berija stovi ne tik 
kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį 
savo draugo ir tautiečio Stalino dis
pozicijoje, bet ir Jo įtaka bendrajai 
Kremliaus politikai yra nepaprastai 
didelė. Bet pats Berijos asmuo tiek 
Rusijai, tiek užsieniui yra „neperma
tomas“. Jis iki šiolei nėra pasirodęs

mesti Marshallo plano diktatą“ ir 
vietoje jo steigia „Savitarpinės pa
galbos ūkinę Tarybą“, kurios užda
vinys būsiąs dar labiau suglausti ry
tines valstybes ūkinėje srityje, 3. Ta
ryba stengsis paskirstyti ūkini ir 
technikinį patyrimą tarp dalyvių ir 
plės savitarpinės pagalbos veiklą, 
ypatingai žaliavų, maisto produktų, 
mašinų, įrengimų Ir 1.1, pasikeitimu, 
4. Taryba rinksis periodiškai Ji svei
kins kiekvieną naują nar|, priside
dantį į jos narių skaičių. Minėti šeši 
kraštai yra: Sovietų Rusija, Lenkija, 
Rumunija, Čekoslovakija, Bulgarija 
ir Vengrija. Visi šie kraštai turi apie 
250 mil. gyventojų. Marshallio pla
no kraštų gyventojų skaičius siekia 
iki 300 mil.

Sovietų plano kraštai sudaro blo
ką, kuris ūkiškai nėra natūralus, bet 
gana turtingas. Juk viena Rusija 
turi visų žemėje esamų žemės turtų 
didelę dalį, tačiau didžiuma jų nėra 
išnaudojama. Tai ūkiškai atsilikęs 
kraštas. Rusijos pramonė yra .toli 
atsilikusi nuo vakarų Europos pra
monės. Užsienio prekyba labai ma
ža: prieš 1940 metus Sovietų Sąjun
gos eksportas prilygo trijų Pabaltės 
valstybių eksportui Transportas 
neišvystytas, geležinkelių tinklas re
tas: Sovietų Sąjungos ir likusių pen
kių jos satelitų geležinkelių ilgis 
drauge yra apie 2,5 kartus mažesnis 
už J.A.Valstybių geležinkelių ilgį. Be 
to, visas sovietų planas nėra toks,

mą ir atvykimą j Valoną buvo per 
anksti paskelbta, dar tebestovi uoste. 
Rusų matrosams iš laivų išeiti ne
leidžiama, nes miestelis pilnas ame
rikiečių, ir bijomasi incidentų tarp 
rusų ir amerikiečių matrosų.

Paskutinė sensacija buvo tariamo 
sąmokslo susekimas: esą, siekiant 
sutrukdyti 31 laivo atidavimą sovie
tams, buvę suprojektuota jūos iš
sprogdinti. Tokios iš Romos atėju
sios žinios visą Augustos miestelį 
tiesiog sukrėtė. Sklinda (vairiausi 
gandai, pilna visokių paskalų, kurios 
aprims tik tada, kai armada bus iš
plaukusi. (pr) 

nė viename parade, jo fotografijos 
taip pat neskelbiamos, tačiau nežiū
rint to jis yra žymiausias visų ligi 
šiolei buvusių GPU viršininkų, „se
nas kovotojas“ komunistų partijos 
eilėse. Orumą ir (taką partijoje jis 
išsikovojo visomis valymo akcijomis.

Berija yra vienintelis Sovietų Są
jungos pilietis, kuris gali išvykti iš 
Rusijos be specialaus Stalino leidi
mo. 

kaip kad jis yra vakaruose Marshal- 
iio plano formoje. Sovietų Sąjunga 
nesiūlo savo satelitams milijardinių 
sumų pinigais, už kurias jie galėtų 
Rusijoje nusipirkti prekių. Greičiau 
priešingai, Sovietų Sąjunga laukia 
sau naudos iš savo plano: ji siekia 
kiek galint daugiau išpumpuoti ii 
savo kaimynų.

Bet blogiausia, kad visi tie rytų 
kraštai nėra natūralūs prekybos 
kraštai: visi jie žemės ūkio kraštai 
ir galėtų tik žemės ūkio gaminius 
parduoti, tuo tarpu su Vakarų Eu
ropos pramonės kraštais jie neturęs 
ryšio, iš kurių galėtų pirkti pramo
nės gaminių ir jiems parduoti savo 
maisto produktų. Tik viena Čeko
slovakija yra pramoninga, bet ji vie
na nepajėgs aprūpinti visų likusių 
kraštų pramonės dirbiniais ir nega
lės nupirkti bei suvartoti visų žemės 
ūkio produktų. Prieškarinė praktika 
rodo, kad du trečdaliai rytų kraštų 
žemės ūkio produktų ėjo J Vakarų 
Europą, ir daugiau kaip pusė viso 
importo jie gaudavo iš vakarų, tik 
10—12*/» visos prekybos ėjo su So
vietų Rusija. Pats sovietų planas yra 
daugiau propagandinio pobūdžio, ne
gu kad realiai pagrįstas. Visi rytų 
kraštai gerai žino, kad jie be vakarų 
negali išsiversti, ir kad jie bus pri
versti anksčiau ar vėliau su jais ben
dradarbiauti ūkio srityje, jei jie ne
norės visiškai atsilikti kultūros pa
žangoje. Iš praktikos žinome, kad 
sovietai labai nori viską žinoti ką 
vakariečiai galvoja ir ką jie daro bei 
ką jie išranda. Mes taip pat žinome, 
kad sovietai labai stengiasi išgauti 
visas vakariečių paslaptis ir jų nau
juosius išradimus: tam jie panaudoja 
visas galimas priemones-. Ypač nese
niai į sovietų įtaką pakliuvę kraštai 
nenori atsisakyti ryšio su vakarais. 
Štai, Lenkija yra pasirašiusi su Ang-' 
Uja atitinkamą planą, pagal kurį šie 
du kraštai per ateinančius penkeris 
metus varys prekybą iki 1 mlUjardo 
dolerių bendros apyvartos. Tito Ju
goslavija pyksta ant savo bendra
minčių kaimynų, kam šie atsimeta 
nuo bendradarbiavimo su ja.

Pastarųjų dienų reiškiniai rodo, 
kad Stalinas ima baimintis susida
riusia padėtimi Trumano siūlymas 
išplėsti Marshallio planą į visą ūkiš
kai atsilikusi pasaulį — užkerta keUą 
lysti ten Stalinui su savo kūju ir 
piautuvu. Nesisekimas Vokietijoje ir 
kituose Vakarų Europos kraštuose, 
Kominformo veiklos fiasco vakarie
čių konsolidacija ir Atlanto paktas, 
phus nemaloni Viktoro Kravčenkos 
byla Paryžiuje — štai tie akstinai, 
sunervinę Staliną ir jį vertę kreiptis 

•į vienos žinių agentūros direktorių 
prašant pagalbos.... Daug kas pa
gristai mano, kad Stalinas tuo nori 
nukreipti visų dėmesį nuo Kinijos 
Įvykių ir nuo V. Kravčenkos bylos. 
Bet juo toliau, juo labiau Sovietų 
Sąjunga išeina į viešumą ir vis dau
giau savo nuogumų parodo pasauliui 
Mes ’tik linkime, kad visi daugiau 
pamatytų nuogą Sovietų Sąjungą ir 
visus jos planus.

•markų sprogimą. Vargše karvė pašoka ir raišdama, pakėlusi 
sužeistą koją, skuba tolyn. Kita prie pat kelio stovi pakėlusi 
priekine koją, kurios visa naga nunešta minos. Kraujas dar 
sunkiai varva. Vargšas gyvulys dreba, jam pagalbos nėra, 
nes čia — dykuma, o rusas karys — ne žmogus ir ne ūki
ninkas.

Dar 'toliau pakely guli negyva karvė. Jos koja sužeista 
ir gąngrenuota. Baisia, tamsiai raudona spalva sukaustytas 
kūnas rodo, kad šis gyvulėlis baigė gyvenimą sunkiose kan
čiose.

• O kitos karvės ramiai ėdrinėja minų laukuose.

Pakelėse dirba vokiečiai belaisviai
Viename miestelyje ant plytų guli du rusai telefonistai. 

Jie negirti, ilsisi čia pat padėję darbo Įrankius. Rankomis 
parėmę galvas, saldžiai sapnuoja. Rusas — užgrūdintas karys.

Mes sutinkame grįžtančius lenkus, buvusius deportuotus 
Vokietijon darbams. Jie išdidžiai susėdę vežimuose, iškėlę 
lenkiškas vėliavas. Dar nežino vargšeliai, kad toks vargti 
kokiame nors arklių surinkimo punkte.

Prieš mus (vyko katastrofa. Prieiname; rusų auto užmušė 
vieną lenkų civili Jis guli pakelėje. Iš galvos pasipylusi 
šilto kraujo srovė. Keli lenkai susirūpinę stovlnėja, bet jau 
nieko negali pagelbėti. Rusų auto nuvažiavo. Jiems tai 
eilinis jvykis. Kas jiems lenkas civilis? O Jis 6 metus išbuvo 
nelaisvėje, 6 metus laukė, kada išmuš išlaisvinimo valanda. 
Ir tada, kai jo širdis buvo pilna laisvės džiaugsmo, žuvo.

Žygiuojame $o.kažkokius kaimelius. Iš langų iškišusios 
galvas mus stebi vokietaitės. Užkalbiname. Jos mano, kad 
rimtai. Aleksas, guvus vyrukas iš arklių ligoninės, pasijuo
kia. Jos supyksta, rodo pirštu gręždamos ( galvą ir šaukia: 
„komsi, komsa“.

— Mes tuojau užeisime Jūsų sutvarkyti. Mes einame t 
frontą! — pagrasina Aleksai . t

Jos skubiai pasislepia, tik baltos vėliavos lieka languose.

(5) > Balys Gražulis

Pasaka apie 
du brolius

Mato broliai rudeni, bet daro, lyg Jo visai nebūtų. An
tanas nesiskubina gyvulių tvartan uždaryti, o Baltrus nenori 
vestuvių neatšokęs miškan eiti.

— Geriau darganoj numirkti, kaip namuose broliui akys- 
na žiūrėti, — mąsto Antanas, ■ . ■

. — Dar dienelė •— ir po vestuvių, suspėsiu, nieko gi ir 
nesigirdi, — raminasi Baltrus.

Daro Baltrus vestuvinj alų ir niūniuoja. Tik dirst pro 
langą, — ogi raudonkepuriai per daržą atsėlina. Sudrebėjo 
bernas, nukalto ir šoko pro langą. Žandarai pykšt pokšt, o 
jis lapatai ir nuskuodė į mišką.
• Pargena Antanas vakare ir girdi, kad žandarai pradėjo 
rekrutus gaudyti. Klauso Ir net dreba visas, kad Baltrui 
pasisekė pabėgti O Baltrus sėdi miške ir galvoja apie Bar- 
butę. Tik girdi traška šakaliai. Norėjo bėgti, gi girdi An
tanas šaukia.

Padėjo Antanas kraitelę su maistu ir sako:
' — Tu nesirūpink, Barbutės neišveš, aš prižiūrėsiu. Tu 

gi man naktigonėn jojant Ją saugojai.
Norėjo Baltrus šokti ant brolio, bet tas pasakė ir nuėjo 

atsakymo nelaukęs. Liko Baltrus vienas ir kremtasi. Ir juo 
tamsyn, tuo didesnis neramumas ima. O jei Antanas ir 
padarys taip, kaip sakė? Kentė bernas, kentė ir neiškentė. 
Išsiplovė kuolą ir eina. Tik užėjo ant Sidarų kiemo ir ap
spito žandarai iš visų pusių. Jis šen, jis ten, o iš visur, 
šautuvų triūbos taiko. Išsigando bernas ir pastiro. Tik žiūri, 
kad jau rankos surištos. Sudejavo Baltrus, sugriežė dantimis 
ir nuėjo nt žandarais, j

Baltrų nusivedė, o Barbutė kad užverkavo, tai net visas 
kaimas nubudo. Subėgo žmonės, suūžė, ir visiems Barbutės 
verksmas širdį plėšo. Verkia Barbutė, ir Tamulienė rėkia. 
Apsikabino abidvi ir dejuoja. O Tamulis vis taą patį:

— Toks bernas buvo... Toks vyras... ■
Klauso Antanas ir suprast negali, kas su juo darosi. Ir 

džiaugsmas ima ir nei šis nei tas. Kramto nagus ir girdi, 
kaip jo širdis plaka. Ir kuo toliau klauso, tuo jam graudžiau 
darosi. Apsižvalgo ir mato, kad visi į Jį žiūri. Tartum visi 
kalbėtų:

— Tam tai laimė, ir ūkis vienam liko, ir merga. Nei 
kokių dalybų nei rekrutų bijoti k

Niekas šito nesako, o Antanas girdi. O čia dar kitas 
balsas be perstojimo kala: • •

— Palojai — ir atviliojai broli Ir išdavei
Stovi Antanas ir jaučia, kaip jam gėda kelius lenkia. 

O čia ir motina su Barbute nenustoja verkusios. Viskas dar 
būtų nieko, bet čia Barbutė nei iš šio nei jš to, priėjo. Priėjo, 
prisiglaudė ir kukčioja. Ir nežinia, ko nori: ar skundžiasi 
ar siūlosi? O visi žiūri. Nors imk ir skradžiai žemėn prasmek. 
Ir gėda, ir apkabint norėtųs, ir nežinia, kas darosi Krūtinėje 
tik verda, tik drebulys ima. Žiūri, jau žmonės ir šnabždėtis 
pradeda. Tai tik pasipurtė, atstūmė Barbutę ( šalį, pribėgo 
prie motinos, pabučiavo ( ranką, tėvui pakštelėjo ir nubėgo. 
Kaip nubėgo, taip ir nubėgo. Sugr(žo tik po penkiolikos metų.'

Nors vienas sugrĮžo po penkiolikos metų, o • kitas po 
dviejų dienų— apie abudu brolius kalbėjo žmonės pusę 
amžiaus. Vieni Antaną gyrė ir sakė:

— Tai valkas, tai širdis!
O kiti juokėsi: . • . •
— Buvo piemuo, piemuo ir paliko. Vyresnysis jį prie 

mergos, o jis vyresnįjį kariuomenėj užvadavo!
Dar Ir dabar ten pasakoja apie du brolius, kokie jie buvo 

stiprūs, kaip dėl mergos mušėsi ir kaip viens antrą mylėja
(Pabaiga) .
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„TM nevertas laisvės, 
Kas negina jos.“

Šiomis tautu ir kontinentų epo
chinio apsisprendimo dienomis, 
šiandienio visų žmonių laisvės troš
kulio ir lygiagretaus totalinio gin-
klavimosi akivaizdoje, pagaliau — 
jau penktuosius metus kraujuje ir 
nenusakomose kančiose skendėjan- 
čios mūsų tėvynės fone — minint 
trisdešimt pirmąją Vasario 16-ją, 
mūsų, tremtinių, sielos žvilgsniai ne
numaldomai krypsta Į anas didžią
sias istorines Lietuvos Nepriklauso
mybės kovų dienas, prieš trisdešimt 
metų. O tos dienos buvo giliai per
sunktos natūralia, gaivališka gim
tojo krašto meile, nepalaužiama vil
timi Ir plienine pirmųjų kovotojų 
dvasia.

1918 m. Vasario 16 d. Vilniuje 
gimęs Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo aktas, be abejojimo, bū
tų palikęs vien tiktai balsu šaukian
čio tyruose, jei jo būtų neparėmusi 
visa lietuvių tauta, apsišarvavuvsi 
galingais moraliniais ginklais, nors 
ir būdama bevelk beginklė fizinėmis 
priemonėmis Nepriklausomybės ko
voms vesti.

Broliai ir sesės lietuviai! Pamirš
kime šiandien valandėlei savąjį 
tremties vargą, sleglačlą rytojaus 
nežinią, visus benamių gyvenimo ne
priteklius ir smulkius kasdienius, 
kartais tokius menkučius tarpusavio 
nesutarimus. Giliai susikaupę pa
klausykime, ką byloja apie pirmą
sias Nepriklausomybės kovų dienas 
ir jų pirmąsias aukas nors ir kuklios, 
visuose karo ir tremties pavojuose 
prie širdies išsaugotos nugeltusio po
pieriaus skiautelės; apie anas isto
rines, didvyriškas žūtbūtinių lietu
vių tautos grumtynių dienas.

Raudonųjų įsibrovimas 
Lietuvon

■ Chaotiškam Pirmojo Pasaulinio 
karo finale, paskui iš Lietuvos že
mių besitraukiančius vokiečius Į mū
sų kraštą slinko rusiškai komuni
stinės revoliucijos jėgos, štengdamo- 
slos užgniaužti visas Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo tautų nepriklausomybės 
pastangas (Zlūr. schemą).

Tuo metu, kai -raudonųjų jėgų 
grupė, susitelkusi Rezeknės erdvėje, 
smogė Rygos Elavos — Šiaulių fron
tu, vadinamoji Pskovo divizija (apie 
6.300 vyrų su apie 150 karininkų su
planavo Kauno apsupimą: iš šiau
rės — Ukmergės-Kėdainlų, iš pietų 
— Vilniaus-Alytaus kryptimis. Pie
tinę priešo jėgų grupę dar rėmė 
Molodečno srityje susitelkusi vadi
namoji Vakarų (17) šaulių divizija, 
kuri taip gi turėjo uždavinį spausti 
prie Nemuno besitraukiančius, tiek 
Gardino, tiek Vilnia'us-Kaišiadorių 
kryptimis.

1918- m. lapkričio 23-ją d. buvo 
paskelbtas antrasis istorinis doku
mentas — Pirmasis Įsakymas Lie-
tuvos kariuomenei. Tuometinis Mi- 
nisterių Kabinetas nedelsdamas 
paskelbė visų piliečių šaukimą į sa
vanorių pulkus, Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės ginti. Tačiau prie
šas artėjo prie pat Vilniaus, ir Lie
tuvos vyriausybė turėjo persikelti į 
Kauną-. 1919 m. sausio 5—6 dieno
mis rusiškieji bolševikai užėmė Vil
nių. Visos pirmosios mūsų kariuo
menės dalys kūrėsi iš savanorių, ku
rių būriai rinkosi Kaune, Alytuje, 
Panevėžyje, Kėdainiuose, Marijam
polėje ir kitose vietose. Visas orga
nizacinis darbas ėjo neįsivaizduoja
mai sunkiomis sąlygomis. Savano
rių daliniams trūko lietuvių karinin
kų, karinės aprangos, ginklų, pini
gų .

1919 m. sausio mėn. bū-yje ru
sai užėmė Šiaulius, pasiekė Telšius, 
artėjo prie Alytaus ir Kauno.

Kautynės ties Kėdainiais 
(n. 8. 9.).

1919 m. vasario 7—8 dienomis 
užsimezgė pirmosios kautynės ties 
Kėdainiais. Mūsų pusėje dalyvavo 
Panevėžio srities apsaugos būrys 
(apie 120 vyrų), vadovaujamų karin. 
Variakojo ir Kėdainių srit aps. bū
rys (apie 70—80 vyrų), vad. karin. 
Sarausko (Pik. ’ Sarauskas žiauriai 
nužudytas su daugeliu kitų į Rusiją 
tremiamų lietuvių 1941 m. ties Čer
vene. Skaityk pik. Petraičio knygą 
„Kaip jie mus sušaudė"). Kėdainių 
srities aps., būrys gavo iš Kauno 
šautuvų, rankinių granatų ir apie... 
5000 šovinių.

Vasario 8 d. rytą raudonieji nu
bloškia mūsų užtvarą Kaplių kaime 
ir pradeda slinkti Kėdainių link. Mū
siškiai traukiasi. Į ten išvyksta pa
galbon Panevėžio srit. aps. būrys.

Mūsų savanorių kariuomenė, su
mušus bolševikus ties Šėta, kartu 
su pakrikusiomis bolševikų dalimis, 
bėgančiomis pro Pagirius į Ukmer
gę, sustojo Šėtoje, o bolševikai Siesi
kuose. Pagirys liko viduryje, be jo
kios apsaugos. Vietinė milicija, su
siorganizavusi dar 1918 m., tiesiog 
nežinojo, kam priklauso ir veikė sa
varankiškai. Bolševikai kartkartė
mis atvykdavo ir plėšdavo turtin
gesniuosius gyventojus. Vietinė mi
licija raudoniesiems neprijautė, bet 
buvo verčiama klausyti jų įsakymų. 
Vieną dieną milicija surengė mitin
gą, kuriame milicijos vadas Raila 
susirinkusiems pasakė:

— Visi žino, kaip mus bolševikai 
skriaudžia, bet niekas nesirengia va
duoti! Mes to ir verti: iš mūsų vals
čiaus nėra nė vieno savanorio... 
Šiandien aš su savo vyrais išjoju į 
Šėtą. Kas su manim? Parodysim, 
kad ir pagiriečiai myli tėvynę ir 
moka dėl jos mirti!

Prie išjojančios savanorių milici
jos prisidėjo dar keliolika jaunuo
lių. Visi savais arkliais.

Pagiryje, likusiame be jokios val
džios, patamsių gaivalui atėjo gra
žios dienos: prasidėjo vagystės ir 
plėšimai. Bolševikai beveik kasdien 
atsilankydavo ir rekvizuodavo, ką 
tik rasdavo. Gyventojai dejuodami 
laukė savųjų.

Kovo 4 dieną, kai bolševikų kuo
pa, išlipinusi daugybę proklamacijų, 
jau rengėsi išvykti su visu išplėštu 
turtu, pasigirdo šūviai. Tai pradėjo 
veikti prieš keletą dienų išvykusieji 
savanoriai. Jie veikė vieni, be kieno 
pagalbos. Ėjo vaduoti savųjų. Bol
ševikai pasistatė kulkosvaidžius ir 
atsišaudydami pradėjo trauktis Sie
sikų link. Bet Raila su keliais ki
tais raitais savanoriais užbėgo už

Meilė, viltis, kovotojų dvasia...
PIRMOSIOMS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ KAUTYNĖMS IR JŲ AUKOMS ATMINTI 

1919—1949

Rašo Kpt. Simas Urbonas
Rusai pradeda spausti iš pietų pu
sės, o jų artilerija apšaudo Kėdai
nius. Mieste paskelbiamas apgulos 
stovis. Tuo tarpu iš Kauno prane
šama, lead daugiau pagalbos atsiųsti 
neįmanoma. Priešo spaudimą iš pietų 
atlaiko Kėdainių srit. aps. būrys. 
Kiek vėliau raudonieji mėgina lie
tuvius supti iš dešinės, bet ir čia 
nieko nepeša. Pagaliau, sulaukus 
kiek paramos sunkiaisiais ginklais, 
priešas naktį pradeda trauktis Šėtos 
kryptimi. Vasario 9 d. rytą sustipri
nama žvalgyba iš Aigulių kaimo. 
Prie Taučiūnų kaimo pastebimi rau
donieji Įvyksta žvalgybų susirėmi
mas. Čia žūsta pirmasis nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės karei
vis — Kėdainių srit. aps, būrio bfiri-

ninkas — Povilas Lukšys. Si šventa 
pirmosios kraujo aukos vieta vėliau 
buvo Įamžinta piramidiniu paminklu, 
didingai bylojančiu Taučiūnų kai
mo laukų platybėje.

Raudonųjų nuostoliai šiose leau-' 
tynėse tiksliai nežinomu Į nelaisvę 
paimta apie 17 vyrų.

Vasario 11 d. Panevėžio ir Kė
dainių aps. būriai puola Sėtą trimis 
grupėmis: dešinioji — karin. Varla- 
kojo, vidurinė — kar. Dragunevičiaus 
ir kairioji — kar, Mikoliūno. Iš Sė
tos išmušti raudonieji pasitraukė 
Bukonių kryptimi. Šiose kautynėse 
buvo sužeistas Antanas Sereika — 
pirmasis Nepriklausomybės kovų in
validas. Čia buvo paimta į nelaisvę 
9 vyrai ir anais laikais, palyginti,

akių ir pastojo kelią. Jie metė arklius 
ir, nežiūrėdami, kad priešų dešimte
riopai daugiau, Išsipylė grandinėn ir 
pasitiko juos ugnimi. Bolševikai pa
manė, esą stipraus priešo apsupti, 
išsigando ir panikoje pradėjo bėgti 
per laukus. Panikos metu savanorių 
vadas Raila netikėtai susidūrė akis 
į akį su 4 bolševikais. Raila turėjo 
tik porą užsilikusių šovinių, bet 
neišsigando ir drąsiai suriko — „ran
kas aukštyn!“. Trys bolševikai tuo
jau numetė ginklus, bet vienas šovė 
į Railą ir sužeidė jam ranką. Nors 
ir sužeistas vadas, bet nenustojo 
nuovokos. Po trumpo šaudymosi 
bolševikai netvarkoje išsibėgiojo, pa
likę 7 belaisvius, porą užmuštų, ke
liolika šautuvų ir daugybę šovinių.

Dideliu džiaugsmu miestelio gy
ventojai sutiko pirmuosius Lietuvos 
karius-savanorius, įjojančius į mie
stą su grobiu ir belaisviais. Nė vie
nas nenorėjo tikėti, kad tie keliolika 
narsuolių išvaikė arti šimto raudo
narmiečių. Ypač didelio įspūdžio darė 
savanorių vadas Raila. Jis — buvęs 
rasų viršila — augalotas, stamantrus, 
dideliais ūsais vyras, apsivilkęs rau
svais kailiniais, apsijuosęs .diržu, 
apkabinėtu granatomis.

Pirmosios sėkmingos kautynės 
ties Pagiriais ir pirmas mūsų karei
vių pasirodymas pažadino vietos gy
ventojų apsnūdusią dvasią. Tos pat 
dienos vakarą, kai mūsiškiai rengėsi 
vykti atgal, prie jų prisidėjo ir kartu 
išvyko daugiau ne 30 vyrų. Kitą 
naktį kelios raudonarmiečių kuopos 
užėmė Pagirius ir norėjo išžudyti 
„partizanus“, bet jų Jau neberado.

Sėtoje būrys augo valandomis. 
Kelis kartus puolė bolševikus ties 
Pagiriais, Siesikais, Vadokliais. Visi 
puolimai baigėsi sėkmngai. Kovojo 
vieni, be kitų pagalbos.

didelis karinis grobis: 3 vėliavos, ke
liasdešimt šautuvų, keliolika tūk
stančių šovinių, 18 lauko telefono 
aparatų, kabelio, granatų ir kito 
smulkesnio turto.

Tuo būdu raudonųjų viltis — 
puolant Kėdainius, iššaukti šiame 
mieste sukilimą prieš lietuvius — 
buvo bevaisė, o jų planas apsupti 
Kauną iš dešinės — sužlugo. Rau
donieji pasitraukė Ukmergės krypti
mi.

Štai viena menkutė nuotrupa iš 
mūsų nepriklausomybės meto kari
nės spaudos puslapių („Karys“, 1934 
m. 45 nr.), pavaizduojanti pirmųjų 
kovų meto žmonių nuotaikas, pasi
ryžimo ir asmeninio pavyzdžio pras
mę.

Balandžio 23 dieną būrys įsiliejo 
į Panevėžio batalioną, su kuriuo ko
vodamas galutinai išvijo bolševikus 
iš Pagirių. Per visas kautynes buvo 
užmušta apie 60 bolševikų ir ne
laisvėn per 70, o ir daugybė visokio 
grobio.

Mūsų žuvusiems narsuoliams Va
doklių kapinėse pastatytas gražus 
paminklas“.

' Jeznas (D. 9—13),
Raudonieji, organizuodami Kauno 

supimą iš kairės, puolė Alytaus ir 
Jezno kryptimis. Jezną turėjo pulti 
raudonųjų vadinamasis 7 lietuvių 
šaulių pulkas ir DiatlOvo partizanų 
būrys, turėjęs uždavinį dengti sa
viškių dešinįjį sparną (minimas bū
rys į kautynes neatvykęs). Tuo tar
pu lietuvių pusėje dalyvavo 2 pėst. 
pulko viena kuopa ir kavalerijos 
būrys. Tačiau vasario 10 d. išmušti 
raudonuosius iš Jezno. mūsiškiams 
nepavyko (Į raudonųjų Pusę perėjo 
mūsų kariuomenėje tarnavęs kari
ninkas Cetuchinas, įsakydamas savo 
dalinio -kariams nesipriešinti...).

Vasario 11 d. lietuviams sulau
kus paspirties (o ir nesant savųjų 
tarpe nė vieno Cetuchino tipo išda
vikų), Jeznas buvo paimtas vasario 
13 d. Mūsų dalinys čia neteko 18 
vyrų, kuriuos, Cetuchino išduotus, 
kautynėse sužeistus 5-oji raudonų
jų kuopa žvėriškai nukankino, ba
dydama durtuvais ir kapodama kar
dais... Gausi karių kapų eilė Jezno 
miestelio kapinėse neišdildomai liu
dija apie sužvėrėjusių raudonųjų 
„žygdarbį..."

Tuo būdu mūsiškių bendrųjų pa
stangų ir perdaug brangios kraujo 
aukos dėka, raudonųjų organizuotas 
Kauno supimai iš kairės irgi buvo 

sulaikytas. Jezno kautynėms vado
vavo karin. Zaskevičius.

Štai vėl pluoštelis atsiminimų 
prieniškio savanorio, Vyčio Kryžiaus 
kavalieriaus, J. L. („Karys“, 1932 m. 
1 nr.).

Broliams į pagalbą
„1918 m. gruodžio mėn., kada 

pradėjo organizuotis Lietuvos ka
riuomenė, mūs Prienų miestelio gy
dytojas Brundza Juozas ragino vyrua 
stoti savanoriais į Lietuvos kariuo
menę. Per keletą dienų mūs mieste
ly užsirašėm 29 vyrai. Gruodžio 31 
d. susirinkom visi j nurodytą vietą 
ir nuėjom bažnyčion. Kun. Valaitis 
atlaikė pamaldas ir pasakė atitinka
mą pamokslą. Po pamaldų buvo 
iškilmingos išleistuvės — pietūs. Da
lyvavo bažnytinis choras, gyd. Brun
dza ir mok. Bagdonas. Pasakė kal
bas, o po to susirinko daug žmonių 
ir su muzika mus išlydėjo toli už 
miesto.

Jos pat dienos vakare atvykom 
Alytun į 1 pėst. pulką. Mus visus 
paskyrė į 2 kuopą, tą dieną pradėtą 
organizuoti. Tą pat naktį iš Jezno 
atvyko 18 vyrų. Antrą dieną pradė
jo mus mokyti, bet gaila, kad neilgai 
mums teko mokytis, nes reikėjo su
laikyti bolševikų veržimąsi'T Alytų.

1919 m. vasario 9 d. kuopa gavo 
įsakymą ir išvykom per Balbieriškį 
j Prienus. Vasario 10 d. apie pietų* 
atvykom į Prienus ir pietus pavalgą 
išėjom Birštono link. Kadangi mū> 
kuopoj buvo daug kareivių iš Prie
nų, tai išeinant mums Birštono link, 
toli lydėjo tėvai vaikus, broliai ir 
sesers savo brolius. Man tėvas kal
bėjo, jeigu galiu, tai kad neičiau | 
mūšį, bet aš tėvui priminiau, kad 
bolševikai Jezne, o ryt gal! būti jau 
ir Prienuose, todėl tokiam laike ne-' 
galima galvoti tik apie savo gyvybę, 
nes reik tėvynę vaduoti. Žinoma, < 
tėvui buvo mdnęs gaila, nes turėjau 
tik 15 metų amžiaus, o dar be ma
nęs du broliai buvo savanoriai. Tė
vas mane palaimino Ir nuo jo atsi
traukiau, palikdamas jį verkiantį.

Atėjus mums prie Birštono, kuo
pos vadas liepė ant plento palaukti, 
o pats su pasiuntiniu nujojo i Biršto
ną. Po kelių minučių pamatėm, kad 
mūs “vadas smarkiai atjoja ir su juo 
dar du raitininkai, turėdami po 2 
arklius. Paaiškėjo, kad tai buvo kuo- • 
pos vado ir kito karininko pasiunti
niai, atbėgę iš kautynių, kuriuos tą 
dieną buvo prie Jezno. Ten tuo metu 
mušėsi atvykusi iš Kauno I kuopa. 
Į mus kuopos vadas Žemaitis pra- 
bilo, sakydamas: „Vyrai, mes turė
jom Birštone apsinakvoti, bet suži
nojau, kad mūs broliai prie Jezno 
sumušti, tai mes turim eiti jiems į 
pagalbą. Kad ir esame pavargę, bet 
kitos išeities nėra, turim gelbėti savo 
žūstančius brolius ir turim sulaikyti 
bolševikų veržimąsi Prienų link“.

Kadangi mūs kuopoj buvo 29 ka
reiviai iš Prienų ir 18 iš Jezno, tai 
mes visi parefškėm savo vadui, kad 
mes esame pasiryžę atlikti vado įsa
kymą ir, nežiūrėdami nuovargio* 
eisim į pagalbą savo broliams. Tuo
met vadas liepė išduoti mums šovi
nių ir perspėjo, kad be reikalo jų 
neeikvotumėm. nes daugiau pas mus 
šovinių nėra. Susitvarkę žygiavom 
Jezno link. Plentu nuėję keletą ki
lometrų, nuo Birštono sutikom grįž
tantį Iš kautynių sumuštos kuopos 
vadą ir kitus karininkus, kurių pa
vardžių nežinau. Su jais grįžom . 
Prienus. ,

Kitą dieną vėl nuvykom į Biršto
ną. Ant kalnų išstatėm sargybas ir 
ruošėmės kautynėms. Vasario 13 d. 
anksti išvykom Jezno link. Apie pu
siaudienį atvykom į tą vietą, iš" kur 
turėjom pradėti puolimą. Išėjus 
mums iš miško, matyt, bolševikai 
mus. pastebėjo ir pradėjo į mus 
šaudyti iš kulkosvaidžio. Vadas 
mums pasakė, kad sugultume už 
kalno, o kaip nustos šaudyti, tai lei
stis grandine į kairį sparną. Taip 
mes ir padarėm. Tuomet mums vo
kiečiai padėjo su viena patranka.

Lygiai 12 vai. buvo sutarta eiti 
pirmyn. Pirmutipį sviedinį iš pa
trankos paleido į bažnyčios bokštą, 
nes jame buvo bolševikų kulkosvai
dis. Nuo pirmo šūvio kulkosvaidis 
daugiau nebeveikė. Mūs kuopos va
das davė ženklą puolimui pradėti. 
Kuopos vadas bėgo pirma grandinės 
per keliasdešimt žingsnių. Kada bol
ševikai atidengdavo smarkią ugnį, 
mums vadas liepdavo sugulti ant že
mės, o pats neguldavo. Kol mes gu- 
lėdavom, jis toli gueidavo pirmyn. 
Matydami, kad mūs vadas yra drą
sus, tai ir mes daugiau negulėm. 
Leidomės be pertraukos miestelio 
link. Bolševikai leidosi bėgti

Netoli miestelio, pas vieną ūki
ninką, fluvo bolševikų sargyba. 2 k*« 

(Nukelta į 8 pusi)
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Musų Švietimas tremtyje
LTB Švietimo Valdybos pirmininko M. Židonio pranešimas.

LTB Apyg. pirmininkų suvažiavime 1949 m. vasario 1 d. Seligenstadte.

Į talką

Šio pranešimo tikslas painfor
muoti apie Švietimo padėtį. Bus pa
liesti šie dalykai: 1) Švietimo Valdy
bos veikla, 2) bendr. lavinimo mo
kyklų darbas, 3) specialinių mokyklų 
darbas, 4) teisinė švietimo globa, 5) 
knygų leidimas, 6) kultūros reikalai, 
7) finansų reikalai ir 8) • tolimesnio 
darbo planavimas.

ŠVIETIMO VALDYBOS VEIKLA
1948 m. kovo 4 d. LTB atstovų 

suvažiavimas Schweinfurte, priėmęs 
naująjį LTB Švietimo statutą, pakei
tė LTB statuto II priedo — Švietimo 
Nuostatų 32 str. ta prasme, kad LTB 
Centro Komitetas Švietimo Valdybą 
renka iš asmenų, kurie tiesiogiai va
dovautų savo specialybės • sričiai. 
Tuo būdu kiekvienas Švietimo Val
dybos narys atskirai renkamas tam 
tikroms pareigoms. LTB Centro Ko
mitetas turėjo sudaryti Švietimo Val
dybos darbo statutą, 'paskirstyti ir 
apibrėžti Švietimo Valdybos narių 
darbo sritis bei jų apimtį ir kiek
vienai darbo sričiai parinkti atsa
kingą Švietimo Valdybos narį tos 
srities darbui vadovauti. Centro Ko
mitetas priėmė naująjį statutą, at
sižvelgdamas į Švietimo Valdybos 
nueitą kelią ir susitvarkymą iki šio], 
ir išrinko naują Švietimo Valdybą.

Šiuo metu Švietimo Valdyba yra 
tokios sudėties:

1. Švietimo Valdybos pirmininkas 
ir bendrųjų reikalų vadovas — 
Mykolas Židonis,

2. Pradžios mokslo vadovas — Ju
stinas Skuodas,

J. Aukštesnhnų ir specialinių mo
kyklų vadovas — Adolfas Kle
mas,

4. Aukštojo mokslo reikalų vado
vas — prof. Dr. O. Stanaitis, 

B. Kultūros reikalų vadovas — Po
vilas G a u č y s,

8. Sveikatos reikalų vadovui — Dr. 
Juozui Bartkui atsistatydinus, 
vieta vakuoja,

T. Anglų zonos Švietimo Skyriaus 
atstovas — Matas Krikščiū
nas,

8. Mažosios Lietuvos Tarybos Švie
timo Skyriaus atstovas — Mar
tynas Lacytis.

Pagal statutą Švietimo Valdyba 
yra kolegija, kuri bendruosius rei
kalus taria savo posėdžiuose ir ku
rios kiekvienas narys tiesiogiai va
dovauja numatytai darbų sričiai.

Švietimo Valdyba, be Centro Ko
miteto rinkto pirmininko, pati išsi
renka iš savo tarpo vicepirmininką 
ir sekretorių. Sviet. Valdybos vice
pirmininku yra P. Gaučys ir sekre
torium — J. Skuodas.

Savo posėdžiuose Švietimo Val
dyba, kaip kolegija, taria tokius rei-
kalus, kuriuos pagal Lietuvos įstaty
mus bei tradicijas turėjo spręsti 
Švietimo Vaidyba. Pvz. mokslo me
tų pradžios ir pabaigos nustatymas, 
vadovaujamojo, Inspektuojamojo bei 
mokomojo personalo skyrimas bei at
leidimas, švietimo įstaigų darbo ir 
kitokių taisyklių priėmimas; progra
mų keitimas ir 1.1.

Švietimo Valdyba ir švietimo įstai
gų vadovybės tvarko mokymo ir 
auklėjimo darbą pagal Lietuvos įsta
tymus LTB Švietimo Nuostatų nu
statyta tvarka. Pagal Švietimo Nuo
status mokytojams Įskaitomas stažas 
ir pensijų išsitarnavimas, o mokiniai 
gauna mokyklų baigimo pažymėji-

Lietuvi!) propagandinė 
literatūra „flirerikcs 

namams“
Sausio 25 d. Augsburgo, „Ameri

kos namai“, kuriuos per dieną perei
na nemažiau kaip 2500 svetimtaučių, 
parėmus LTB Apylinkės Komitetui, 
vietinio Kultūros Fondo protekcija. 
„Patria“ paaukojus '4 savo leidinius 
vokiečių ir anglų kalboje, buvo per
duota aštuonios knygos: „Lith. 
Through Ages", „L. Folk Art", „Vil
nius", „P. Kiaulėnas“, „Litauen“, 
„Litaulsches Liederschreln", „Hear
ken T. Judge“. Direktorė išreiškė- pa
dėką ir „susižavėjimą tokiu jai pir
mu šių namų lankytojų dėkingumo 
testų". (aim) 

mus bei atestatus ir įgyja tokias pat 
teises, kokias Lietuvos įstatymai tei
kė baigusiems atitinkamas Lietuvos 
mokyklas. Yra tai formaliniai įsi
pareigojimai išlaisvintos Lietuvos 
valstybės ateičiai. Nešame moralinę 
atsakomybę už Lietuvos mokyklos 
programas ir gerą vardą užsienio 
augštųjų mokyklų akyse. Dar dides
nė atsakomybė už savojo jaunimo 
auklėjimą pagal Lietuvos mokyklos 
tradicijas ir tautinius idealus.

Švietimo Valdyba stovi to atsa
kingo darbo centro.

Centralizuotos mokyklų progra
mos, darbo taisyklės, sudaryti auklė
jimo planai, nustatytos visuomeninio 
ugdymo ir vertinimo taisyklės, su
tvarkytas mokinių organizacijų vei
kimas, kasmet nustatomas visoms 
mokykloms privalomas mokslo metų 
planas, centralizuota brandos atesta
tų registracija, centralizuotas pražu
dytų mokslo cenzo dokumentų pa
kaitalų sudarymas, nustatyta tvarka 
mokytojų darbui ir išsitamavtmui 
registruoti tam tikruose tarnybos la
puose, pagal Švietimo Valdyboje ra
šomus mokytojų tarnybos įsakymus. 
Turime vieną centrinę biblioteką, 
kuri nuolat papildoma naujais leidi
niais. Knygų Leidimo Komisijos nu
statyta tvarka Centr. bibliotekos kny
gomis naudojasi, mokytojai ir mo
kiniai.

Švietimo Valdyba yra atstovau
jama Švietimo ir Kultūros Taryboje, 
kur svarstomi pagrindiniai viso pa
saulio lietuvių bendruomenės švieti
mo bei kultūros reikalai, Švietimo ir 
Kultūros Tarybos įsiteisėjusiais nu
tarimais Švietimo V-ba vadovaujasi 
savo- veikloje.

Švietimo Valdyba nuolat bendra
darbiauja su LTB Centro Komitetu 
bei Apygardų Komitetais. Vietos 
Švietimo įstaigos bendradarbiauja su 
apylinkių švietimo skyriais; Bendra
darbiavimas nuoširdus, juo labiau, 
kad Švietimo Valdybos pirmininkas 
ir keletas Švietimo Valdybos narių 
nuolat buvo ir tebėra Centro, anks
čiau Vyriausiojo, Komiteto, nariais. 
Tiek Švietimo Valdybos, tiek Centro 
ar apygardų bei apylinkių Komitetų 
buvo rūpintasi gerinti švietimo dar
buotojų padėtį, kovoti už didesnius 
mokytojų etatus ir atlyginimus. De
ja, nevisumet galima pasiekti ko no
rima. Finansinė bendruomenės pa
dėtis sunki, visa Švietimo Valdybos 
sąmatą remiasi aukomis, kurios nėra 
nei nuolatinės, nei pakankamos. Dėl 
nuolatinių lėšų trūkumo ir švietimo 
darbo planavimas pasidaro beveik 
neįmanomas.

Todėl Ir mūši] mokytojų atlygini
mas ir visas jų darbas vis dar neišei
na iš vargo mokyklos sąlygų.

ŠVIETIMO IŠTAIGI] 1945-46 — 1948-49 M.M. STATISTIKA

1945-46 mokslo metais buvo

Vaikų darželių Prad. mokyklų Progimnazijų Gimnazijų

Nn Zona N J*. Skai- Auk- Mo- Skai- Mo- Mo1 Skai- Mo- Mo- Bkai- Mo- Mo-
čius lėt. kin. čius kyt kin. čius kyt. kin. čius kyt kin.

1 Amerikiečių 31 49 1070 • 46 180 1914 8 89 342 10 275 1500
2 Anglų 32 52 942 51 132 1931 6 54 160 7 141 841
3 Wurttembergo 8 9 122 15 15 ' 242 — — — 3 39 101

Viso 71 110 213-1 112 327 4087 14 143 502 20 455 2442
I 1946-47 mokslo metais buvo

1 Amerikiečių 37 59 1131 46 173 1973 10 113 295 11 402 1544
2 Anglų 31 52 1272 ■ 45 132 1913 7 46 232 10 185 967
3 Wurttembergo 8 9 110 17 48 265 2 22 40 3 62 184

Viso 76 120 251? 103 353 4151 19 . 181 567 24 649 2695
1947-48 mokslo metais buvo

1 Amerikiečių 30 60 1107 36 170 1826 9 120 344 11 282 1478
2 Ang.u 39 68 935 45 143 1563 4 44 129 11 184 920
3 Wurttembergo 7 20 188 16 51 266 2 21 36 3 62 215

Viso 76 148 2280 97 ‘ 364 3655 15 185 509 25 528 2613
1948-49 mokslo metų pradžioje 1buvo

I Amerikiečių 23 53 975 30 147 1737 6 82 247 11 243 1466
2 Angių 35 55 816 • 37 122 1699 . •3 26 64 12 187 836
3 Wurttembergo 3 7 144 12 27 255 2 20 43 3 57 202

. Viso 61 115 1935 79 296 3691 11 128 354 26 487 2504
•) 69 mokiniai (Mažosios Lietuvos gyventojai) lanko vokiečių mokyklą ir vakarais susirenka mokytis į 

lietuvių mokyklą lituanistinių dalykų.
Pastabos: 1) Siems mokslo metams prasidė'us, anglų zonoje dėl sakytų kilnojimų visos progimnazijos ’ 

likv -' jotos, o mokiniai sukilnoti į gimnazijas, kurių šiuo metu yra ten ,10.
2) Amerikiečių zonoje šiais mokslo metais likviduota Schweinfurto gimnazija ir Rosenheimo progimna

zija. Šiuo metu veikia 10 gimnazijų ir 5 progimnazijos.
3) Prancūzų zonoj likviduota Biberacho progimnazija ir likvidacinėje stadijoje yra Pfullingeno gimna

zija. Liks 2 gimnazijos ir 1 progimnazija. . ,
4) Atitinkamai keičiasi ir pradžios mokyklų bei vaikų darželių tinklas.

Iš antros pusės, turime konsta
tuoti lietuvio mokytojo tremtinio 
idealizmą, kultūringą savo profesinio 
darbo supratimą ir pasiaukojimą 
bendriesiems tautos reikalams. Tuo 
ir paaiškiname, kad mūsų vargo mo
kykla nepakriko ir dirba jau ketvir
tus mokslo metus.

Tie tėvai, tiek visa bendruomenė 
įvertindami ketverių mokslo metų 
nuveiktus darbus, mato — mokyto
jai tremtiniai tai tikra Dievo palai
ma mūsų jaunimui ir Lietuvos atei
čiai.

Švietimo Valdybos ir mokytojų 
darbo santykiai bei ryšiai — tik mo
ralinio pobūdžio. Mokytojų pareigin
gumas nėra pagrįstas kuriuo tarny
biniu ar materialiniu spaudimu iš 
Švietimo Valdybos pusės, arba ku
riais išskaičiavimais iš mokytojų pu
sės. Tačiau ta aplinkybė nesutrukdė 
bendruomenės darbo drausmės bei 
pareigos ryšių Švietimo Valdybos, 
Švietimo įstaigų vadovybių ir moky
tojų tarpe.

Mokyklų vadovybės ir mokytojai 
tvarkosi pagal įstatymus, taisykles ir 
Švietimo Valdybos nurodymus, ta
čiau, esant didesnei darbo decentrali
zacijai, mokyklų darbuotojai neša už 
mokyklos darbą bei jaunimo auklė
jimą didesnę atsakomybę tremtyje, 
negu tai buvo Lietuvoje. Tėvų, ben
druomenės ir komitetų pareiga pa
dėti mokyklai tame darbe.
BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ 

TINKLAS IR J U DARBAS
S. m. kovo 12 d. baigiame ketvir

tuosius mokslo metus. Švietimo įstai
gų skaičius, kad ir nepastovus, bet 
tik nežymiai yra svyravęs per tuos 
ketveris metus. Nei mokyklų tink
las, nei mokytojų bei mokinių skai
čių kitėjimas iki šiol tremtyje ne
buvo būdingas mūsų bendruomenės 
prieaugliui ir mažėjimui. Mokyklų 
steigimas, jų uždarymas ir naujų 
steigimas daugiau priklausė mūsų 
stovyklų kilnojimo. Kilnojant sto
vyklas, kilnojamos ir mokyklos. Jos 
likviduojamos, jei stovyklos gyven
tojai išblaškomi nedidelėmis grupė
mis. Dėl stovyklų kilnojimo buvo 
likviduotos dideliu vargu 1945 m. 
įkurtos ir gražiai veikusios Wiesba- 
deno, MUnchen — Lohengrino, Wūrz- 
burgo, Schvvelnfurto, Detmoldo gim
nazijos, Ansbacho, Ambergo, Fuldos, 
Bad-Mergentheimo, Neumūnsterio, 
Kielio-Friedrichsorto, Bukstehudės 
progimnazijos ir atitinkamų vietų 
pradžios mokyklos bei vaikų dar
želiai.

Buvo kilnojamos, jungiamos ir iš 
naujo kuriamos šių vietovių Švietimo 
įstaigos: Scheinfeldo (Regensburgo), 
Schw5bisch-Gmūndo (Nilrtingeno),

Savo laiku jau buvo spaudoje pa
skelbta, kad „Lietuvių kalbos vado
vas“ beveik jau baigiamas, ir todėl 
buvo pradėtos jam rinkti prenume-
ratos. Į šitą skelbimą .atsiliepė ne
maža norinčiųjų įsigyti šitą gausingą 
lietuvių bendrinės kalbos šaltinį. At
siliepė ne tik iš Vak. Vokietijos, Ang
lijos, bet ir kitų Europos kraštų, bet 
ir Kanados, JAV, Australijos ir kt 
Tai rodo, kad reikalas buvo supras
tas kaip reikiant ir nedelsiant. Tuo 
dalyku susirūpino ne tik atskiri as
menys, dideli mūsų gimtosios kalbos 
vertintojai, bet, svarbiausia, atsakin
gosios mūsų centrinės įstaigos ir jų 
vadovai Ir konkretūs to susirūpini
mo vaisiai jau matyti: jau baigiami 
atlikti visi paruošiamieji spausdinimo 
darbai (nupirkti kirčiuojamieji ženk
lai, gauta popieriaus, surasta spaus
tuvė ir kt.), taip pat galutinai spau
dai baigiamas tvarkyti rankraštis 
(angliškai verčiamas turinys, maši
nėle perrašomi, papildymai bei anks
čiau nevisai vykusiai spausdinimui 
parašyti puslapiai ir kt), netrukus, 
po kokios savaitės, bus pasirašyta 
sutartis su leidėjais ir tuojau pat pir
moji dalis bus atiduota spausdinti. 
Taigi, „Lietuvių kalbos vadovo“ 
vykdomieji darbai varomi su visu 
intensyvumu, ir. todėl reikia tikėtis, 
kad po kurio laiko galės išvysti švie-

Kai. Pažėraitės romanas „Likiunas"
Romanų tremties literatūroje lig 

šiol maža, voe vienas kitas, tepasi
rodė. Siam žanrui pasireikšti sąly
gos nebuvo palankios. Dėl to lyrika 
ir novelė pirmiausia suklestėjo.

Romanas, platesnio masto veika
las, mūsų tremties skaitytojo mėgia
mas. Užtenka prisiminti V. Ramono 
„Kryžius“, kurių net dvi laidos pa
sirodė. Ne vien to viekalo idėjinė, 
bet ir forminė išraiška patraukė skai
tytoją. Stilius dažnai net pralenkia 
idėją.

K. Pažėraitė ypatingų stiliaus prie
monių savo veikale nevartoja. Jai

Pfullingeno (Tūbingeno), Diepholzo 
(Gross Hesepės, Dedelsdorfo, Hanno- 
verio, Gūttingeno, Lehrtės), Neu- 
stadto (Lūbecko), Watenstedto 
(Braunschweigo), Pinnebergo (KL 
Wittensee), Spakenbergo (Fisch- 
becko), Gannisch (Bambergo), Dom- 
stadto (Gunzenhauseno), Fellbacho 
(Stuttgarto). Buvo ir smulkesnių vie
tovių, turėjusių pradžios mokyklų 
bei vaikų darželių, kurioms teko kil
notis ir iš naujo kurtis.

Natūraliai dėl per mažo skaičiaus 
mokinių likvidavosi tik Rosenheimo, 
Wolterdingeno ir Biberacho progim
nazijos ir šiuo metu yra likvidaci
nėje stadijoje Pfullingeno gimnazija.

Pridedamoji lentelė parodo ben
drųjų mokyklų skaičius per visus 
tremties metus (1945-6 —1948-9 mm.).

są daugelio taip laukiamas pagrin
dinis bendrinės lietuvių kalbos žinių 
šaltinis, kuris turės per 30 spaudos 
lankų ir apims pačius būtiniausius
tarties, rašybos, žodžių darybos, kai
tytos, sintaksės ir žodyno, pirmoj 
vietoj pavyzdinių gyvosios kalbos žo
džių, naujadarų, skolinių, tarptauti
nių svetimybių ir kt dalykus. Visas 
darbas parašytas populiariai, be kal- 
botyrinių gudrybių, bet taip, kad jis 
galėtų tikti ir būti naudingas visų 
sričių darbininkams, turintiems rei
kalo su mūsų bendrine kalba: ir ra- 
šystojams, ir laikraštininkams, ir mo
kytojams, ir pamokslininkams ir kt 
visuose pasaulio kampuose. Dėl to 
visus pakartotinai kviečiame į talką 
— tapti vadovo leidimo dalyviais, t 

■y. jį iš anksto užsiprenumeruoti 
Prenumeratos pinigus reikia siųsti 
LTB Centro Komiteto pirmininkui 
P. Gaučiui (Hanau a. M., Lamboy- 
štr. 84). Galima užsiprenumeruoti 
pavieniui arba kolektyviai, ištisais 
sąrašais, kaip kad Centro Komiteto 
yra aplinkraščiu pranešta. Iš anksto' 
užsiprenumeruojant atskirus egzem
pliorius atsels pigiau, o vėliau, atro
do, bus kiek brangiau. Taigi visi ne
delsdami į talką!

Autoriai ir leidėjai
NB. Kiti laikraščiai prašomi šį 

atsišaukimą persispausdinti. .

rūpi daugiau idėjinė veikalo pusė. 
Dėl to savo romane ji parodo mums 
dviejų seserų likimą, ji kelia euge
nikos reikalą. Viena tų seserų, Me
nė Juodajytė, iš Dzūkijos, yra' ište
kėjusi už Zigmo Minvydo, kurs, bijo
damas paveldėjimo negeistinų pasė
kų, savo jauną žmoną, ypač norinčią 
turėti vaiki], paskatina užsimezgusią 
gyvybę panaikinti, kaip tai savo me
tu buvo ypač įprasta, Jos sesuo Liu
da lieka Algio Ginbuto, menininko, 
apvilta, susilaukia kūdikio, kurio vi
sai nenori turėti. Susiranda išeitis: 
Minvydai paima tą kūdikį auginti,, 
„palengvina“ Liudos naštą ir patys 
įprasmina savo gyvenimą, nesusi
laukdami liūdnų paveldėjimo pasė
kų. Taip šio likimo nuskriaustas vai-, 
kas tampa simboliniu liktūnu — kel
tu,-jungiančiu du upės krantus, dvie
jų seserų likimą.

Tokia yra veikalo fabula. Iškel
toji gi problema yra iš senesnių lai-* 
kų, dabar jau čia mums kaip ir ne
beaktuali. Pats gyvenimas visu rim
tumu tą nelaimingą klausįmą iš
sprendė, liko vien jo atminimas. To
kia išorinė dalyko pusė.

Gilesnioji gi jo pusė lieka visad 
aktualų nes rašytoja ėmėsi spręsti 
gana painų edipinį kompleksą. Išei
tis, žinoma, yra jos „surasta". Ne 
visad taip palankiai gyvenime šis 
paveldėjimo klausimas išsispręsdavo- 
ar išsisprendžia.

Kad ir sakytume šią gilesniąją 
problemą liekant vis aktualią, tačiau 
jos spręsti pasilipėta dekadentinėm 
kopėčiom. Zigmas Minvydas jau de
generuotas' iš prigimtie, per trečiąją 
kartą (kuri paveldėjime yra, berods, 
lemianti), Algis Gimbutas įklimpta 
į tirštoką gyvenimo klampyną, Monė 
Minvydienė šviesesnė, bet irgi pri
stumta prie bedugnės kranto (sky
rybos), Liuda Juodajytė sulaužyto 
gyvenimo, nelaiminga, bet dar no
rinti teisinti Gimbutą („pati gamtą 
apdovanojo jį poligamiškais jaus
mais, o antra, jis yra menininkas", 
taip lyg menininkų tik tuo keliu ir 
einama...)

Šį minorinių charakterių vaizdą 
rašytoja bando išpirkti dzūkų papro
čių ir gamtos pavaizdavimu. Iš šiur
paus realizmo ji pasuka gydančio 
idealizmo, romantikos, keliu. Tatai 
gaivina tiek veikalą, tiek skaitytoją. 
Tik gaila, kad šio kilnaus vaizdo ne
sustiprina religinis aspektas, nes kai 
kurie romano veikėjai (rašytoja Vin- 
gelaitė) tebegyvena senuoju, dzūkiš
kuoju panteizmu.

Nors „Liktūno" siužetas imtas 11 
laikotarpio prieš gerų 20 metų, tačiau 
gilesnioji jo mintis liks aktuali net 
ir svetur, kur gal ne vien eugenikos, 
bet ir „nepatogumo“ klausimai iš
kils. Sveikos būsimos kartos proble
ma bus visada aktuali, ypač ruošian
tis naujam laisvos tėvynės gyveni
mui. Kliūtys jai spręsti bus neleng
vai išrišamos. Ar pavyks taip, kaip 
šiame veikale parodyta, galės spręsti 
skaitytojas, jį įsigijęs ir permąstę*

A. T.

5



4 p»L Nr. 12/13(202/203) Mūsų Kelias 1949. II. 14.

Ką pasakoja musų žemė ’ Dr. J. Kantrimas

Lietuvių vietovardžiai
Dar vienas lietuviškas indėlis svetimiesiems

„THE NEW YORK TIMES“ REDAKTORIUS LIETUVIS?

Žiaurus likimas antrą kartą nuo šiauš sūnus! Gimęs jis Klaipėdoje,
Išvestinių šios rūšies pavardinių 

vietovardžių yra ir su kitomis prie
sagomis. Priklausomybę galima nu
sakyti ir priesaga - i n i s , -ė, todėl, 
sakysime, įsigyta, pirkta iš kokio 
Pauliko pieva vadinama Paulikine, 
bet taip pat ir Paulikinėmis (suprask: 
pievomis). Tos rūšies bus ir Ado- 
minė (Šimonių apyl. k.), Gumbinė 

<: av. Gumbinas), Tūbinės (šalia Tū- 
biškis, plg. av. Tūb-utis, Tūb-elis) ir 
kt. Ir čia, žinoma, yra tiesioginių 
pavardinių (su priesaga - i n i s) vie
tovardžių: Miškiniai (:av. Miškinis), 
Graužiniai (: av.'Graužinis) ir t.t.

Pavardinių vietovardžių yra gana 
daug: tai bus bene pati didžiausia 
mūsų gyvenamųjų vietų grupė. Klai
pėdos krąšte jie sudaro net */i visų 
vietų vardų. Mat, ten net ir XVIH 
a. buvo daug viensėdžių, kurių gy
ventojų vardais liko pramintos ir pa
čios vietovės. Didžiojoje Lietuvoje 
šių vietovardžių, atrodo, tėra mažiau, 
bet ir čia vietomis jų galima priskai
čiuoti apie pusę visų gyvenamųjų 
vietų, o kartais ir daugiau.

6. Vietovardžiai pagal gyventojus. 
Vietas buvo patogu praminti ne tik 
iš pavardžių, bet ir pagal gyvento
jus, kurie savo keliu vėl buvo vadi
nami pagal tam tikras savo pačių 
ar ir gyvenamosios vietovės ypaty
bes (pastaruoju požiūriu jau susisie
kiama su vietovardžiais, gautais tie
siogiai iš gyvenamosios vietos ypa
tybių, apie kuriuos vėliau teks kal
bėti). Jau pirmiau minėti Šilalės 
Vingininkai vietoj ankstesnių Vin
gių rodo, kad taip liko pavadinti 
žmonės, apsigyvenę prie vingių 
„pievų ar laukų įlinkimų prie upės“. 
I šią grupę skirtini taip pat Girinin
kai (: girininkai „girios gyven
tojai, darbininkai“; dabartinė „lle- 
sinčlaus“ reikšmė čia yra vėlesnė, 
nauja), Lankininkai, Lenkininkai, 
Laukininkai, Būdininkai, Trakinln- 
kaA, Panemuninkėliai, Pelkininkai, 
Šilininkai, Smalininkai, Vėžlninkal, 
Naujininkai, Bartininkai. Žmones, o 
paskui ir jų gyvenamąsias vietas ga
lima buvo pavadinti ir kitomis prie
sagomis arba ir be jų: Angliadegiai, 
Ganykliškiai, Glliškiai.

7. Vandeniniai vietovardžiai. — 
Nemaža mūsų gyvenamųjų vietovių 
yra gavusių varčius nuo vandenų 
(upių, ežerų...), pagal kuriuos žmo
nės apsigyvendavo. Tie vandenys 
vardams pasidaryti tiko, nes jie, be 
kitko, sudarydavo ryškią vietovės at-

* skiriamąją žymę. Tuo būdu vfeta, 
kuri buvo prie vandens, liko pava
dinta Pavandene (pačioje pradžioje, 
žinoma, Pavandene), pagal Ne
muną — Panemune, prie Nevėžio — 
Panevėžiu, prie Jūros — Pajūriu, prie 
Gėgės — Pagėgiais, prie Ežerūnos — 
Požerūnais, prie Svalios — Pasvaliu; 
vieta ant upės kranto 
(pvz. Viešvilės apyl.), 
kranto — Atnemuniu, 
krantų — Antšuniju,
ežero krantų — Atandraja (iš an
ta + I n d r a j y s), už Ventos — Už
venčiu, už Lėno ežero — Užulėniu,. 
už Varmės upės (dvaras Užvenčio 
•p.) — Užvarmiu ir daugybė kitų.'

Kai kurie šitokie vietovardžiai dar 
XVI—XVII a. nėra galutinai nusi
stoję. Pagėgiai tada, kaip minėta, 
dar bus vadinęs! Pagėge. 1571 m. 
Inventoriuje kaimas netoli Tauragės 
(prie Ežerūno upės, tarmiškai ir da
bar dar kartais Ažerūna) vadinamas 
Ažerūna (Azeruna), bet kitoje vie
toje tame pačiame dokumente jau 
Požerūnų lytis (w tym sielie Poaze- 
runskim, tad su lenk, būdvardine 
priesaga = Poažerūnlškis).

Tačiau vietai pažymėti vartotos ne 
tik šiokios priešdėlinės lytys, bet ir 
kitokios priemonės. Kaip pvz. Baiso
galos, Šeduvos gyventojai vadinami 
baisgaliais, šeduviais, taip 
Anykštos upės pakraščio gyventojai 
galėjo būti pavadinti anykščiais, 
o iš to jau vėliau ir vietovės vardas 
Anykščiai. Tos rūšies vietovardžiai 
yra ir Vegeriai prie Vegerės upės, 
Gllandžiai prie Gilandos upės, Pla- 
tuoniai (XVII a. sodžius Joniškio par.) 
prie Platuonos upės...

Turime ir kiek kitaip susidarytų 
gyvenamųjų vietų vardų iš šalimais 
esančių vandenų vardų. Gyvenama
jai vietai nerėtai suvartojama dau
giskaitinė lytis iš vienaskaitinio van
dens vardo. Todėl prie Svėdaso ežero 
esanti vietovė pavadinta Svėdasais, 
prie Zaraso — Zarasais, prie Jūžinto 
ežero — Jūžintais, prie Vaduvos upės 
(vd. Vaduvė) — Vaduvomis (Skapiš
kio vis.), prie Lėno ežero kaimas Lė
nais (Taujėnų vis.), prie Salanto upės 
— Salantais, prie Zimejo ežero — 
Zirnejais. Čia galima būtų skirti Ir 
tokius vietovardžius kaip Meteliai 
(: ežeras Metelys), Teneniai (: upė Te
nenys), nors jie tinka ir prieš tai mi
nėtai grupei.

Pasitaiko vėl ir tokių pavadinimų, 
kurie savo forma sutampa su van
dens vardu. Pvz. Rusnė (Maž. Lietu
voje) yra upė ir kaimas, taip pat 
šyša, Širvinta; Želva yra upė ir mie
stelis (Ukmergės aps.), Ašmena — upė 
ir miestas, Alanga — upė ir kaimas 
(Tauragės vis.), Eržvilkas — miestelis 
ir to pat vis. upė. Tas vandens ir 
gyvenamosios vietos vienodo vardo 
atsiradimas ypač aiškėja iš tokių vie
tovardžių kaip Girupis, Būdupls, 
Paurupis, kurie daug kur reiškia upes 
ir kartu kaimus. Kai kurių tokių gy
venamųjų vietų vardų atsiradimą dar 
ir dabar 
vietoje 1

galima stebėti. Pvz. vienoje 
Girupis iš pradžių tebuvo

upelis, tekąs ir per tam tikrą lauką. 
Kai laukas teko vienam gyventojui, 
jis, tas laukas, .irgi buvo vadinamas 
Girupiu, o kai ten įsikūrė gyvento
jai, vėliau ir gyvenamoji vieta tuo 
pačiu vardu liko vadinama. Visai 
toks pat ir ką tik minėto 1571 m. 
Ažerūnos kaimo vardas. Tatai bus 
panašus vardo perkėlimas, *kaip tu
rime ' gyvenamųjų vietų pavadini
muose Ežerėliai (Šventežerio vis. k.), 
Balos ir tt. Paurupis (upė) pats bus 
pavadintas nuo pavardės Paura.

Plačiai pažįstamas būdas vande
niniams vietų vardams pasidaryti yra 
priesaginis (- ė n a i; - iškis,-iai; 
- i n i n k a i...). Tiksliau sakant, ši 
vietovardžių grupė žymi vendenų 
pakraščiuose apsigyvenusius žmones, 
taigi ji šiuo atveju sutampa su anks
čiau minėtais vietų pavadinimais pa
gal gyventojus (tik tiek ši upelė te
siskiria nuo kitame poskyryje minė
tosios, kad čia teturima galvoje vien 
pavandenių gyventojai). Kaip šian
dien kupiškėnu, biržėnu va
dinamas Kupiškio, Biržų bei jų apy
linkių gyventojas, kaip tarmėse sa
kyta ir sakoma g i r ė n a s „girios 
gyventojas“, taip Tytuvos upės pa
kraštyje apsigyvenę žmonės liko pa
vadinti tytuvėnals, o to vėUau 
ir vieta Tytuvėnais. Šios rūšies pau- 
pinių vietovardžių turime nemaža, 
ypač Žemaičiuose ir Maž. Lietuvoje: 
Aisėnai (: upė Aisė), Raudėnai (: Rau
da), Darbėnai (: Darba), Judrėnai 
(: Judrė), Veiviržėnai (: Veiviržas), 
Babrungėnai (: Babrungas), Nevar
dėnai (: Nevardė), Notėnai (: Notė:), 
Bikavėnai (: Bikava), Stalupėnai 
(: Stalupė), Lumpėnai (: Lumpė)... 
Tam pačiam reikalui kartais vartota 
ir priesaga -Įninka!'. Strėviny- 
kai (prie Strėvos upės, rus. Striavi- 
nlki 1387), Salčinykal (prie Šalčios, 
anksčiau Salčia). Arba ir priesaga 
-Iškis: Pilviškiai (: upė Pilvė), Ku
piškis (: Kūpa), Vilkaviškis (prie Vil
kaujoj upės), Vilkyškiai (iš Vllki- 
jtšklal, prie Vilkijos upės). Čia Pil
viškiai iš pradžių reiškė Pil
viškius „pilvinius, Pilvės paupio 
žmones, laukus.'..“, Vilkaviškis (iš 
Vllkaujiškls) -vilkaujiškį „vil
kau) inį“ gyventoją, gyvenimą, lauką 
ir tt Taip pat ir priesaga - i n i s tam 
gali tikti: Merkinė yra miestelis prie 
Merkio upės. (B. d.)

pasaulio žemėlapių nuėmęs Lietuvos 
valstybę, vis dėlto nepajėgė ir nepa
jėgia užgniaužti joje gyvenančios 
tautos kūrybinio veržlumo. Jau pir
mosios caro okupacijos metu bau
džiavos vakarais mūsų liaudžiai puo
selėjant lietuvišką dainą, šokį, dro
žinį, architektūrą, lietuviškoji inteli
gentija, nenustygdama noru prisidėti 
prie pasaulio kultūros progreso su 
juos pagimdžiusios tautos dvasiniais 
lobynais, turėjo prisidengti (prievar
ta arba nesąmoningai — tuo laiku 
buvo šitai priimta) kaimyninių ir 
svetimų tautų skranda, dažnai ilgai
niui ir visai prie jų pritampant.

Amžių bėgyje surinktume jų il
giausią eilę — stebinęs vokiečius ku
nigaikštis A. H. Radvila, vienas Lon
dono Filharmonijos įkūrėjų F. Jana
vičius, filosofas Emanuelis Kantas, 
kuri „Enciklopedia Americana" pri
sispyrus tvirtina ne tik kad „Prūsų 
Lietuvoj“ gimus, bet ir save lietuviu 
laikius, Petrapilio muzikas komp. 
Viktoras Kačinskas, šoštakovičius, 
kuris dar prieš II P, karą Maskvoje 
apsilankiusiems lietuviams žurnalis
tams patvirtinęs esąs lietuvių kilmės. 
Varšuvos muzikas Petras Rytelis, li
teratai — Adomas Mickevičius, Hen
rikas Sinkevičius, Kosčiuška. O kaip 
yra •vertinama Jurgio Baltrušaičio 
kūryba rusų kalboje ir Milašiaus kū
ryba? Tai tik dalis. Ateities lietuvių 
istorikai, prisidėjus mūsų dienų pa
bėgėlių — intelektualų eilei ir tai 
jau nemažai pasiekusių ir užtai sve
timųjų įvertintų,, šią eilę kur kas 
prailgins.

Tas pats ir JAV intelektualų są
rašuose: pvz. Backus, pavardė lietu
viškiausia, asmuo visai suameriko- 
nėjęs. Tokių ten surašyta nemaža, 
o kiek gi — kurių neatpažinsi. Nuo 
jų skiriasi Metropolitaino žvaigždė 
Polyna Stoska, Anna Kaskas — iš
tekėjusi, berods, ųž ispano, auginanti 
Antanuką, kuriam auklę parvežė iš 
tremties — lietuvę, komp. Žilevičius, 
komp. Bacevičius... ir paskiri as
mens JAV didžiosios anglosaksų 
spaudęs redaktorių tarpe.

Daug kam bus naujiena, jog ne
toli 20-ties mil. dieninio tiražo turin
čio „nepriklausomo: artimo demo
kratams“, taip pasaulyje įtakingo 
laikraščio „The New York Times“, 
vyr. štabo vienas narių yra Marijo
nos Kubiliutės T. — Dovydo Toli- ,

Technikos triumfas ir dvasinas
negalavimas

A. J. TONYBEE APIE VAKARŲ CIVILIZACIJĄ. — VAKARAI PRARANDA TIKĖJIMĄ. — SEsMŲ 
MAS IR JO PRIEŽASTYS. — GYVENIMAS IR AUKŠTESNIŲJŲ IDEALŲ MEILE.

IRI-

— Antupiais 
ant Nemuno 
ant Šunijos 

ant Indrajo
Labai (domių samprotavimų apie 

civilizaciją ir kultūrą randame nau
jausioje anglų istoriko Arnoldo J. 
Tonybee knygoje „Civilization on 
trial“ — civilizacija bandoma.

Kalbėdamas apie vakarų civiliza- 
Užvarmiu ir daugybė kitųJclją, autorius pabrėžia, kad jos per

Čekoslovakijos universitetai išvalomi
5000 STUDENTŲ IŠVEJAMI LAUK

UP iš Pragos praneša, kad 5000 
studentų bus išmesti iš Čekoslova
kijos universitetų dar šį mėnesi- Uni
versiteto profesorius spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad 49.000 stu
dentų būsią patikrinti, ar jie galės 
toliau tęsti studijas; jis mano, jog 
5000 bus pašalinta. Išvalytieji stu
dentai būsią įjungti į „normalų dar
bo procesą".

Vėliau, jei jie gaus geras reko
mendacijas iš darbdavių, gal būt, 
bus leista jiems vėl tęsti studijas, 
pridūrė profesorius Valouch.

šis valymas nesąs politinis, bet 
jis siekiąs išjungti tuos studentus, 
kurie vengią darbo. Žinoma, sako 
jis, jei bus rasta tokių, kurie 
nusistatę prieš valstybę, bus jie 
šalinti.

Profesorius nurodęs, jog
1) Studentai kiekvieną savaitę 

turėsią 2 vai. klausytis „socialinių 
mokslų — marksizmo-leninizmo ir 
jo pritaikymo Čekijos gyvenime. Net 
ir profesoriai turi gauti „politini ap
mokymą."

2) Mokymo sistema būsianti pri
taikyta „amerikoniška“, būtent, pas
kaitų klausimas privalomas ir rei
kta periodiškai laikyti egzaminus.

yra 
pa-

kas jų neišlaikys, tas bus iššluotas 
po kiekvieno semestro. Atseit, valy
mas bus periodinis, kaip priimta So
vietų Sąjungoje. Nuo dabar būsią 
atsisakyta nuo šimtametės Austrų- 
Vengrų sistemos, pagal kurią stu
dentas klausė paskaitų ir egzaminus 
laikė, kada panorėjo. (Nežiūrint šios 
senos sistemos, Čekoslovakijos inte
lektualai stovėjo žymiai aukščiau už 
sovietinius, red.)

3) Visi studentai gyvensią, dide
liuose kambariuose ir bus susiję su 
organizacijomis.

4) Pagaliau būsią padidintas tech
niškųjų mokslų studentų skaičius 
iki 50°/..

5) Studentai vis labiau būsią pa
rinkti iš darbininkų luomo, kaimie
čių valkai, kai dabar 9V/» studentų 
sudaro „buržujai“.

Dabar prasidėjo 1000 jaunuolių 
paruosimas universitetui. Atlieka 
specialaus kursus.

ši ta'p žygiuoja liaudies Čekoslo
vakija i viduramžių istoriją. Mokslo 
pagrindus sudaro leninizmas ir 
marksizmas, o Į studentus gali pa
ruošti specialiuose kursuose jaunuo
lius.

Rašo J. Kuzmickis
i

svarą sudaro technikos triumfas; 
priešingai, silpnoji jos vieta — rimti 
dvasiniai, religiniai negalavimai.

Autoriaus tvirtinimu, neužtenka 
turėti techniką eksportui: reikia būti 
dvasia pranašesniam. Dvasinę per
svarą turinčios tos civilizacijos, ku
rios nešančios teisingumo idėją žmo
nių ir tautų atžvilgiu...

Vakarai praranda tikėjimą
A. J. Tonybee su nerimu seka, 

kaip Vakarai palaipsniui praranda 
tikėjimą. Kalbėdamas apie šių laikų 
vakariečių dvasini gyvenimą, auto
rius konstatuoja:

Nuo daugelio praėjusių kartų gy
vename tiktai iš dvasinio kapitalo, 
derindamiesi prie krikščioniškųjų 
papročių, bet nesilaikydami krikš
čionių tikėjimo.,

Tuo metu, kada vakarai praranda 
senąjį krikščionių tikėjimą, istoriko 
nuomone, rytai ateina su naujuoju 
marksizmo išpažinimu. Marksizmas 
dar tebeturi patraukiančią galią ir 
daro įtakos visuomenei.

A. J. Tonybee ypatingai akcen
tuoja religijas įtaką civilizacijai ir 
kultūrai. Jis tvirtina:

— Studijuojant istoriją kaip vi
sumą, derėtų ekonomijos ir politikos 
istoriją atidėti tolimesniam planui, o 
patikinti religijos istorijos primatą. 
Savo esmėje religija yra didžiausios 
reikšmės žmonių rasei reikalas ...

Iš tikrųjų, stebint, pavyzdžiui, 
Anglijos religinį gyvenimą, reikia 
pastebėti, kad katolicizmas čia atsi
dūręs mažumoje, o kitos religijos ne
bedaro jokios įtakos tikintiesiems. 
Būdingas ginčas viename provincijos 
laikraštyje iškilo ryšium su nepil
namečių nusikaltimais. Kai tūlas 
vęikėjas pabrėžė reikalą dvaslnin-

kams susirūpinti jaunimo dorinimu, 
kitą dieną laikraščio vedamajame 
buvo parašyta:

— Jaunimas mažiau domisi reli
giniais pamokymais, nei juokdario 
pokštais...

Auga perslskiriančiųjų skaičius
Krikščionybė ypačiai pabrėžta 

šeimos nesuardomumą. šeima — 
pastovi, moraliai besitvarkanti — 
tautos geros ateities laidas. Kat. Baž
nyčia ypatingai rūpinasi, kad šeimos 
nebūtų be reikalo ardomos, kad val
kai gautų tinkamą išauklėjimą.

Statistika rodo, kad Anglijoje per
siskyrimų skaičius auga kas metai. 
Persiskyrimai čia darosi epidemine 
liga: 1937 m. persiskyrimo reikalu 
buvo paduoti apie 5.000 prašymai, o 
jau 1947 m. — 47.000! Ta epidemija 
susirūpino ne tik dvasininkai, bet ir 
sociologai, nes bijoma dar balsesnių 
rezultatų. Per mėnesį čia susituo
kia 44.000 porų; vadinasi, mažiau, 
nei išsituokia per metus...

Kokios gi yra tokių gausingų per
siskyrimų priežastys?

a) Labiausiai moterystei kenkia 
neištikimybė, kuri pasireiškia 
svetimoteriavimo (adulteria) forma. 
Visų perslskiriančiųjų trys ketvirta
daliai kaltina kitą pusę šiuo nusikal
timu. Reikia pastebėti, jog kartais 
sąmoningai padaromas toks nusikal
timas su nesuinteresuotu žmogumi, 
kad lengviau būtų gautas išskyrimas.

b) Nemažas perslskiriančiųjų skai
čius kaltina vyrą ar žmoną žiau
rumu (1948 m. — 12.000). Žiauru
mas (cruelty) pagal anglų moterystės 
teisę yra suprantamas plačia prasme. 
Į šitos kategorijos nusikaltimus įeina 
ne tiktai fiziniai nusikaltimai, bet ir 
pikti priekaištai.

dabar 59 metų, nevedęs. I JAV at
sikėlė prieš I Pasaulinį karą; 1913 m. 
gavo pilietybę. 1916 m. pasižymėjęs 
baigia Columbljos universiteto žur
nalistikos Institutą. 1918 m. seržanto 
laipsniu tarnavo US kariuomenėje. 
Savo gražią žurnalistikos karjerą 
pradėjo Cleveland Press. Iš čia Otto 
Tolišius 1923 m. perkeliamas kaip 
gabus reporteris Berlynan, kur buvo 
žinių agentūrų US ir INS korespon
dentas, iš ten toms pačioms parei
goms perkeliamas į Londoną, bet 
1933 m., Hitleriui pradėjus statyti 
III Reichą, skubiai grąžinamas Ber
lynan į NYT vietinę redakciją. Dr 
Goebbclsui jis yra pagadinęs be galo 
daug nervų — galiausiai buvo jo ir 
ištremtas. Tada vyjesta į Tokio, kur 
perėmė NYHT ir Londono The Times 
atstovybę. Knygoje „The Newspa
per“ sakoma: „...vienas geriausių 
man žinomų mūši) reporterių, dėsto 
NYT vyr. redaktorius, buvo Tolišius. 
Būdamas NYT korespondentu Ber
lyne ir Tokio, jis net prieš pat karą 
sugebėdavo pateikti sensacingiausių 
pranešimų apie nacių (ir japonų vė
liau) pasirengimus karui. Šias žinias, 
kaip paaiškėjo, jis surinkdavęs iš 
Goebelso cenzūros taip uoliai nekon
troliuojamos, kaip Berlyne ir kituos 
didmiečiuose, provincijos spaudos. 
Naciai nenujausdami, jog jie pasiekia 
užsienį, laikraštukuose praleisdavo 
žinias apie jų karo aviacijos nelai
mes, karinių įrengimų statybas, vie
tinių NSDAP grupių veiklą ir tt. Gi 
Tolišius, iš jų susidaręs bendrą vaiz
dą, pateikdavo pranešimus, nepaly
ginamai išsamesnius kaip kitų kore
spondentų. 1939 m. pabaigoj naciai 
netekę kantrybės jį ištrėmė, o ame
rikiečiai pasiskubino suteikti jam Pu- 
lizerio premiją, kaipo geriausiam tų 
metų užsienio korespondentui. Tada, 
nors neilgam, persikėlė Japonijon, 
kur karui prasidėjus buvo internuo
tas. Šį kartą gavo Columbijos Uni
versiteto „excellenca" premiją ir bu
vo paskirtas NYT vedamųjų rašy
toju. Juos dažnai cituoja pasaulio, o 
neretai ir pabėgėlių lietuvių spauda.

Pasirodė ir kaip sėkmingas rašy
tojas: 1940 m. „Jie norėjo kąroV 
1943 — „Tokio pranešimai“, 1945 — 
„Žvelgiant Japonų akimis“. NYT nuo 
pat DP problemos pradžios visada ją 
rėmė,'o kas žino, ar ne Tolišiaus nuo
pelnas, jog NYT vienu metu buvo 
vieninteli? didžiosios anglosaksų 
spaudos laikraštis, visada gražiai pri
siminęs Baltijos valstybes, o savo že
mėlapiuose, priešingai kitiems, visada 
sovietų užgrobtoj teritorijoje išskir
damas minėtų valstybių teritorijas 
bei užrašydamas jų vardus.

Ta pačia proga džiaugiamės žino
dami, jog „Chicagos Herald Ameri
can“ vienas redaktorius, Stasys Pie- 
ža, ne tik sąmoningas lietuvis, bet 
taip pat didelis Amerikos lietuvių 
katalikų veikėjas. Iki tapdamas CAH, 
taipgi milijoninio tiražo laikraščio 
redaktoriumi, Pieža perėjo tipišką 
amerikiečio žurnalisto 14 metų kar
jeros kelią: reporteris prie policijoe 
detektyvų biuro, vėliau prie krimi
nalinio teismo, miesto, rotušės. De 
Paul universitete studijavo teologiją 
ir filosofiją. To pasėkoje prie CHA 
buvo pradėtas leisti religinis pusla
pis, o katalikų labdaros organizacija 
pakvietė būti*NCWC atstovu Čika
goje. 1948 m. buvo išrinktas A. L. 
Katalikų Seimo rengimo komisijos 
pirmininku. Neseniai CHA buvo gau
siai iliustruotas vaizdais iš lietuvių 
pabėgėlių stovyklų.

Amerikos anglosaksų spaudoje 
dirba nemažas skaičius lietuvių žur
nalistų -čių, bet deja šiuo momentų 
smulkesnių žinių apie juos neturime.

Almos

c) Keli šimtai asmenų persisky
rimą motyvavo antrosios pusės psi
chiniu nenormalumu; kelios 
dešimtys reikalavo persiskyrimo, nes 
vyras ar moteris pražuvo.

• Pagaliau, tam tikrą procentą su
daro separacljos, kada vyras ir 
žmona apsigyvena skyrium. Praėju
siais metais tokių atvejų buvo api« 
150.

Gyvenimu netenka aukštesnių 
vertybių

Didmiesčiai nuolat atitraukia žmo
nes nuo namų ir vilioja juos Ivairio- • 
mis pramogomis. Nepaisoma pramo
gų meninės ar moralinės vertės, — 
svarbu esą užsimiršti, pasilsėtu

Filmai kasdien atakuoja 
čius lankytojų nemoraliais 
„lengvu“ susitvarkymu su

(Pabaiga 7 pusi.)

tūkstan- 
vaizdais, 
nepagei-
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Pavergtoje tėvynėje

Raudonieji naikina Lietuvos miškus
Iš „Tiesos“ puslapių matosi, kad 

bolševikiniai okupantai naikina Lie
tuvoje ne tik žmones, bet plėšikišku 
įnirtimu baigia naikinti ir mūsų kraš
to miškus. „Tiesos“ 253 n-ry skai
tome! „Vakar šiauliečiai pirmą kartą 
išvydo naujo tipo tarybinius sunkve
žimius. Dešimties... Zis — 150 ma
šinų kolona, pravažiavusi centrinė
mis miesto gatvėmis, pasuko į miško 
pramonės ūkį. Šie keturiatoniai sun
kvežimiai šiemet aptarnaus kirtavie
tes. (Naujai nukaltas tarybinis žo
dis!) Rytoj daugelyje miško pramo
nės ūkių pasigirs kirvių dūžiai. Po 
kurio laiko eilėje kirtaviečių pasi
girs taip pat ir ligi Šiol nežinomi gar
sai: darbe bus naudojami elektriniai 
plūktai. Tarybų Lietuvos miškų kir
tėjai jau gavo penkias kilnojamąsias 
elektros stotis, teikiančias energiją 
plūklams. Plūktai šiuo metu kelio
nėje.

Du kartus padidėjo šiemet kirta
vietes aptarnaujančių gazo generš- 
torinių sunkvežimių parkas. Miško 
medžiagos transportui palengvinti 
šiemet eilėje vietų bus naudojami 
siaurojo geležinkelio bėgiai bei vago
netės ir kranai miško ■ medžiagai į 
vagonus pakrauti. Taigi, prasidedan
tis rytoj miško ruošos sezonas daug 
kuo skiriasi nuo ligi šiol buvusiųjų.“

O „Tiesos" nr. 274 jau praneša 
apie masinius Lietuvos mišinį naiki
nimus, kad miško kirsti prievarta va
roma tūkstančiai valstiečių masinė
mis talkomis ir kiekvienam nustato
ma didžiulė iškirtimo norma, apie 
įvedamas miško naikinimo „soclenk- 
tynes“, paskirstymus į brigadas ir 
miškų išvežimus raudonosiomis gur
guolėmis. Spausdinami tų „gurguo
lių“ vaizdai bei fotografijos daugiau
siai miško išnaikinusių „didvyrių“, 
kurie visi panašūs į burliokus. Dau
giausiai miškų „pagal soclenktynes“ 
jau išnaikinta Kelmės apskrityje, 
Tytuvėnų valsčiuje. Matomai, kad 
toje ■ apylinkėje stipriausiai veikia 
partizanai.

Tarp kito skaitome:
„Išvykdami į kirtavietes, sudarė

me socialistinių lenktynių sutartis su 
kaimynine Pavigailių apylinke. Mū
sų apylinkės vykdomojo komftęto 
pirmininkas drg. Steponaitis plačiai 
visiems išaiškino miško ruošos darbų 
tvarką. Dirbome išvien. Visa Paša- 
kamių apylinkė susiskirstė brigado
mis. Man reikėjo iškirsti šešis (6) 
dalis vietinių gyventojų, o ypač iš jų 
Miško medžiagą vežėme raudonosio
mis gurguolėniis. Drg. Ceinorius tu
rėjo iškirsti 10 kubinių metrų miško 
medžiagos. Atlikęs savo užduotį, Cei
norius gamina viršumplanlnę 
medžiagą." ■ ‘

Kitame to paties „Tiesos“ 
straipsnyje „Organizuotumo 
rašoma:

„Spalio 26 d. į Mockaičių apylinkę 
ąuvažiaVo Tytuvėnų, Pivoralčlų, Pa
vigailių, Pašakamlų ir Tolučių apy
linkių kirtėjai. Pirmą darbų dieną į 
kirtavietes išvyko 970 valstiečių. 
Kartu su jais į kirtavietės išvyko ir 
atsakingi valsčiaus darbuotojai. ■■

Darbas vyko kelias dienas be per
traukos. Kirtėjai čia pat nakvodavo 
ir anksti rytą vėl stodavo į darbą.

miško

n-rio 
dėka“

Laiškas Redakcijai
Pldž. Gerb. „Mūsų Kelio“

; Redaktoriau!
Prašau Gerb. Redaktorių paskelbti 

savo laikraštyje šiuos mano žodžius:
Nuo pat savo nuvykimo j Jung. 

Amer. Valstybes 1946 m. turėjau ne
maža laiškų iŠ Europoje vargstančių 
lietuvių tremtinių ir kiek pajėgda
mas į laiškus atsakinėjau. Praeitų 
metų vasaros gale sunkiai susirgau 
ir ligi šiol nesu visai pasveikęs. Jau 
prieš ligą buvo susidariusi neatsa
kytų laiškų nemaža krūvelė, į kuriuos 
tačiau maniau-nors pavėluotai atsa
kyti. Bet dabar neatsakytų laiškų 
prisirinko keli šimtai ir todėl visai 
nebenumatau, kad bepajėgčiau Į juos 
atsakymą duoti. Antrą'vertus, mano 
atsakomas į laiškus menkos būtų ir 
vertės, nes laiškuose visuomet pra
šoma vienokia ar kitokia paslauga, 
o tuo tarpu visai esu nepajėgus bet 
kam pagelbėti

Todėl, savo draugus, bičiulius ir 
pažįstamus ir nepažįstamus savo tau
tos brolius ir seseris labai prašau 
man atleisti už neatsakymą į laiškus 
bei už neatlikimą prašytų paslaugų. 
Esu vis dar nepasveikęs ir visai ne- 
prasikūręs, todėl ir kreiptis Į mane 
prašant šiokios ar tokios pagalbos 
nėra prasmės.

Priimkit, Pone Redaktoriau, mano 
aukštos pagarbos pareiškimą.

R. Skipitis 
Chicago 1949. I. 31

Kertama buvo organizuotai, brigado
mis, Miško medžiaga į sandėlius bu
vo išvežama raudonosiomis gurguo
lėms.“

Taip pavergtas ir suniekintas lie
tuvis, kaipo baudžiauninkas, su bol
ševiko bizūnu yra prievarta varomas 
naikinti savo mylimųjų miškų, ku
riuos gražiai apdainavo dainiai ir iš
gyrė poetai. Miškai per amžius buvo 
lietuvio prieglobstis: jie priglaudė jį 
nelaimėse, maitino, gynė nuo priešų 
ir marų. O šiandien tenai visu ny
kumu skamba poeto Maironio žo
džiai: „

Miškas ūžia, verkia, gaudžia.
Baisūs kirviai juos išskynė...

O nuliūdimas lietuvio širdį taip 
baisiai spaudžia... Matyti, kad dau
gelis patriotų nepaklūsta nė okupan
tų bizūnui ir savo rankomis atsisako

Kodėl Amerika nerėmė Čiangkaišeko
Ponia Ciangkaišek, grįždama iš 

Amerikos, vietoj tikėtos pagalbos 
tautinei Kinijai, parvežė savo ’vyrui 
kartų nusivylimą ir neviltį. — Ame
rika Oangkalšeką remti atsisakė. Ši
to pasėkoje generalisimui nebeliko 
kitos išeities, kaip atsistatydinti. 
Antikomunlstlškas europietis betgi 
šito amerikiečių žygio nesupranta, 
nes faktiškai Amerika tokiu savo el
gesiu pati įbruko Kiniją komunis
tams į rankas; ji sudarė Kinijoje pa
dėtį, primenančią du boksininkus, 
kurių vienas paskutiniame rande Iš
leidžiamas į ringą sugniužęs ir suriš
tomis į užpakalį rankomis. Gi antra
sis ne tik laisvai ir įniršusiai savo 
kumštis švaisto, bet ir savo šalininkų 
yra stipriai remiamas.

Nugalėtojas tad iš anksto aiškus.
Kas gi vertė Ameriką taip elgtis 

ir ar ji pasielgė teisingai?
Neliečiant politiškosios pusės, o 

žiūrint vien i materialinę, prieiname 
išvadą, kad Amerika pasielgė teisin
gai, tiksliau — logiškai. Ji turėjo 
taip pasielgti, nes pasirodė, kad tau
tinė Kinija yra bačka be dugno, ku
rion pilk vandens kiek nori, o bačka 
vienok tuščia. Ciangkaišekas iki šiol 
Amerikai kainavo daug rūpesčių ir 
nemažiau, kaip 2 milijardus dolerių! 
O juk jos dolerių seifai irgi ne be 
dugno. Tyrimai parodė, kad Ameri
kos doleriai nesunaudojami kovai 
prieš komunistus, o didžia dalimi 
dingsta aukštųjų valdininkų kišenė
se. Lėktuvais negabenamos bombos 
ir kita karo medžiaga į frontą prieš 
komunistus, bet aukštųjų funkcio
nierių pianinai, baldai ir kiti namų 
apyvokos daiktai iš fronto sričių į 
saugesnes vietas. Vadinasi, tautinėje 
Kinijoje viešpatauja neribota korup
cija. Nors Ciangkaišekas, pajutęs 
amerikiečių rūgščią grimasą, korup
ciją įstatymu uždraudė, tačiau prak
tikoje jis tuo nieko neatsiekė. Kova 
su korupcija yra tuo sunkesnė, ka
dangi ji yra kinų religinių įsitikini
mų legalizuota; kiniečių prigimty 
glūdi polinkis valstybę apgauti. Ten 
nieks nesistebi, jei pvz. tarnautojas 
per metus sutaupo dešimt kartų dau
giau, nei jis uždirba. Kiniečių ka
reivis vėlei yra savotiškas uždar
biautojas. Jis kovoja už atlyginimą, 
o ne iš bet kokio įsitikinimo ir kas 
jam geriau atsilygina, tam jis geriau 
ir savo kajeivišką prievolę atlieka. 
Maskva šią ypatybę išnaudodama, 
žinoma, nieko nesigaili, nes jai rūpi 
pasauliui parodyti, jog Amerikos pa
galba yra bereikšmė, jei kitą pusę

Kova dėl Menkos
Šiuo metu Paryžiuje vykstanti V. 

Kravčenkos byla su prancūzų ko
munistų laikraščiu kelia visuotinį 
susidomėjimą. Ją komentuodamas 
šveicarų kairiųjų demokratų laikra
štis „National-Zeltung“ kreipia ypa
tingą dėmesį į tai, su kuriuo skubu
mu Sovietų vyriausybė Išdavusi išva
žiavimo vizas pareikalautiems liudi
ninkams, ir. rašo: „Tai yra tik dėl 
to, kad Sovietų vyriausybė, nors ir 
netiesiogiai, pati dalyvauja Kravčen
kos byloje. Jai būtų buvę visiškai 
lengva paskelbti, jog reikalaujamieji 
liudininkai nesurandami, arba bet 
kuriuo kitu būdu sukliudyti jų ke
lionę į Paryžių. Jeigu taip nepada
ryta, aišku, rusai tikisi Iš tos bylos 
ir šiokios tokios naudos sau. Kom
promitacija, kuriuos šiaip jau buvo

galima laukti, būtų buvusi per di
delė, o grynai teisiniais motyvais pa
darytas sprendimas būtų sukėlęs 
daug mažesnio dėmesio negu byla, 
kurioje reikalas eina apie tai, kas 
yra pats Kravčenkp ir ar galima ti
kėti, jog jis pasakė teisybę. Laukia
ma, kad jis viešai pavaizduos vidu
jinį Sovietų Sąjungos gyvenimą. Tai 
pirmas atvejąs, kada vieni prieš ki
tus susitiks vidujiniai ir užsieniniai 
sovietų režimo gynėjai ir sovietinės 
sistemos atkritėliai ir tai Įvyks neų- 
tralijoje instancijoje. Sis susitiki
mas jaudina beveik daugiau negu 
tie dokumentai, kuriuos Kravčenka 
turi savo lagamine ir kurie turi Įro
dyti, jog ginčijamos knygos autorius- 
yra tikrai jis pats“.

Mūsų Kelia*

naikinti savuosius miškus, nes toliau 
tame pačiame straipsnyje skaitome:

„Tytuvėnų darbo valstiečiai taiku 
pastebėjo ir padėjo sutriuškinti buo
žinį sabotažą. Kalvių kaimo buožės 
Stasiulaitis, Klimas ir Žaltauskas 
mėgino vengti miško ruošos darbų. 
Su aktyvo pagalba buožiniai kenkė
jai buvo demaskuoti ir priversti 
įvykdyti miško darbus.“

Nuvykę į kirtavietes radome miš
ko pramonės ūkio darbuotojus nepa
siruošusius. Daugelis piūklų buvo be 
rankenų. Stigo priėmėjų: vietoje 60 
tebuvo 6 technikiniai darbuotojai 
Nugalėjome šią kliūtį, pasišaukę dar
buotojus iš Tytuvėnų miško pramo
nės ūkio.

„Blogą vardą kelmiečlų tarpe pel
nė girininkas Pavlovas, kuris klaidi
no valstiečius, nurodydamas netiks
lias biržes ir abejingai žiūrėdamas1 į iki plėšiko, nuogai apiplėšiančio iš-

Rašo KAROLIS MILKOVAITIS
palaiko sovietai. ■ Anglijon pabėgęs 
sovietų pulkininkas Tokajev’as, Aziją 
— tuo turima galvoj pirmoj eilėj 
Kiniją — vadina Kremliaus problema 
nr. 2. Esą Politbiuras taikinai nusi
gręžė nuo problemos nr; 1— Euro
pos, kad vėliau, turint užtikrintą už
nugarį Azijoje, 'visu svoriu galėtų 
slėgti mūsų kontinentan. Kiek reikš
mės Politbiuras Azijos problemai 
teikia, galima spręsti jau iš to, kad 
jis Kinijon pasiuntė net savo gene
ralinio štabo šefą gen, WasSilewskj. 
O naujausios žinios byloja, jog ir 
Berlyno1 kautynių didvyris marš. Žu
kovas, randamas kiniečių komunistų 
fronte. - ■' >

Šit tad vis yra reiškiniai, kurie 
gal iš dalies reabilituotų Ciangkaiše- 
ką, nes galima būtų sutikti su teigimu, 
jog jie atsirado ne iš tiesioginės jo 
kaltės. Tačiau viena didžiulė jo pa
daryta klaida, tik vėliau visu pra
gaištingumu išryškėjusi, — jo pre
stižą savoje tautoje, o labiausiai 
Amerikoje,. galutinai pakirto. , . i

1943 metais, Ciangkaišekas sudarė 
su sovietais sutartį, pagal, kurią so
vietai pasižadėjo jam tiekti, ginklus. 
Maskvą šį pasižadėjimą su nuosta
biu stropumu pildė. Tačiau Ciang
kaišekas šių ginklų niekados nematė, 
nes jiems esant kely į Nankingą, ko
munistų pajėgos, be abejo iš anksto

Komunistai žalingesni už Hitlerį
D. Britanijos kancleris,Sir Statord 

Cripps pareiškė, kaip nurodo Asso
ciated Press, kad komunistų ekono
minis sabotažas Vakarų Europai esąs 
pavojingesnis, negu Hitlerio armijų 
padaryti sunaikinimai. NYHT pri
duria, kad nors jis kalbėjęs parla
mente, tačiau savo pareiškimą la
biau taikęs gyventojams už kanalo, 
negu saviesiems. Jis kvietė bendra
darbiauti, kad būtų galima užkirsti 
kelią komlnformo penktosios kolonos 
sukeltam chaosui, nes ši kolona esan
ti perdaug aktyvi visuose demokra
tiniuose kraštuose.

„Puolimas yra nukreiptas į Euro
pą,“ sako Cripps, „nes Sovietų Są
junga tikisi, jog sukeliant chronišką 
valstybės silpnumą, kaip tai padaryta’ 
Čekoslovakijoje, bus galima paimti 
valdžią į savo rankas. Sis Šaltasis 
karas reiškia daugiau negu vien tik 
propaganda.- Su jąja nebūtų jau taip 
sunku sušiddrbtl,' bet jis skverbiasi 
į visų demokratinių kraštų ekonomi- 

masinį kirtėjų dalyvavimą ruošoje. 
Neaišku, ar Pavlovas nesupranta 
valstybinio plano reikšmės ar iš viso 
jis per apsirikimą pateko į tarybinio 
darbuotojo pareigas..."

„Organizuotumas, socialistinis lenk
tyniavimas, griežta įskaita bei kon
trolė padėjo Tytuvėnų valsčiui pir
ma laiko įvykdyti sezoninį miško ruo
šos planą.“

Visa tai rodo, kokiu baisiu teroru 
bolševikai verčia naikinti savuosius 
miškus. Čia aprašomosios apylinkės 
žmonės buvo nuvaryti kirsti Vaina- 
gių mišką, esantį už 40 km nuo šios 
vietovės. Ten jie buvo verčiami žie
mos šaltyje miške naktį miegoti. O 
Vainagių apylinkės žmonės, aišku, 
buvo atvaryti tokiam pat paniekini
mui į Tytuvėnų miškus. Kodėl bol
ševikai taip daro — yra alsi. u.

Tai šitokiu tempu bolševikai bai
gia naikinti didingus mūsų miškus. 
Kaukazo plėšikas Josifas Džugašvi- 
lis, pradėjęs: savo amatą nuo atskilų 
asmenų ir bankų plėšimo, prisikasė

Maskvos painformuotos, ' ginklų 
transportus sulaikydavo ir skaity
davo juos karo grobiu. Tokiu būdu 
kinų komunistai J užmetimus nuolat 
galėdavo atsikirsti, jog tie ginklai ne 
Maskvos jiems tiekiami, bet yra iš 
priešo užgrobti. Šitoks teigimas juos 
įgalindavo išvengti eilės diplomati
nių kėblumų. Ciangkaišekas betgi 
turėdavo už juos "amerikiečių dole
riais reguliariai sumokėti.

Taigi taip reikalams susiklosčius, 
Ciangkaišekas, neišlaikęs politinio 
slėgimo, atsistatydino. O karas Ki
nijoje artėja prie galo; Kiniją baigia 
užglemžti raudonasis voras. Koki yra 
tolimesni Amerikos planai Kinijos 
atžvilgiu, kol kas nežinoma. Pusiau 
oficialūs Washingtono sluogsniaį puo- 
sėleja viltingą mintį,' jog Mao-Tse- 
Tung, kinų komunistų vądas, gali 
vėliau demaskuotis, kaip Azijos Tito. 
Jis ko gero galįs pasielgti taip kaip 
Ciangkaišekas, kuris Išnaudojęs so
vietų pagalbą Ir tvirtai atsistojęs ant 
kojų, 1927 m. su komunistais santy
kius staiga nutraukė ir paskelbė juos 
už įstatymo ribų. Betgi tai kol kas' 
nerealus sentimentas. ;■

. . Tikra yra, kad, Amerika su įvy
kusiu faktu, nėra1 patenkinta ir anaip
tol nelaiko .save kovą, Azijoje galu
tinai pralaimėjusia. Atėjus valandai, 
ji savo lemiamą žodį ir ten tars.

irnį gyvenimą per vietos agentus 
kominformo sąjungininkus..."

„Streikai, neekonominės politikos 
nurodymai, keliamas nepasitenkini
mas, iššaukiamas nepriteklius, puo
lamas bet kurios rūšies ginktavima- 
sis, kuris galėtų demokratinius kraš
tus apsaugoti karo atveju... Tai ti
krai liūdna pagalvoti, kad taip daug 
patriotinių Europos tautiečių įsivelia 
J veiklą, kuri yra priešiška savo tau
tiečiams, prisidengdami šūkiais, kurie

Naujas sonatų vakaras
Vasario 17 d. Dlllingeno mieste. 

Naujojo kino salėje, rengiamas nau
jas sonatų vakaras. Programoje Ro
berto Schumanno, Kazio Viktoro Ba
naičio ir lians Pfitznerio sonatos 
smuikui ir fortepijonui.

Schumanno sonata a moli, pažy
mėta opusu 105, yra jau subrendusio 
meisterio kūrinys. Pro jos aistringą 
romantinį stilių, perpintą saulėtu 
žaismingumu antroje dalyje, prasi
veržia gili dramatinė gaida: tai jau 
kenčiančio kūrėjo sielos būsena, re
zignacijos tonais nuaidint per visą 
veikalą.

Banaičio sonata d moli pasižymi 
gilia elegine nuotaika. Trumpa for- 
tepiono įžanga, pagrįsta lietuvių liau
dies motyvu, sudaro lyg prologą dra
mai, vykstančiai Lietuvoje. Plačiai 
skamba lietuviška gaida. Pirma da
lis — Allegro con brio — prasideda 
neramiu sinkopuotu motyvu, kuris, 
plačiai išvystytas, išsilieja į širdį pa
gaunantį lopšinės motyvą, lopšinės, 
kuri gyvenimo rudenį atbudo sielos 
gilumoje. Ją greit užslopina neramūs 
dramatiniai ritmai- Temų perdirbi
mas vyksta passacaglijbs formoje. 
Niūri žemų tonų fortepijono tema 
primena varpų gaudesį liūdną šer
menų dieną. Smuikas įsiterpia su 
bažnytine psalme. Gaudesys plinta,

7 psi. Nr. 12/13 (202/203)

tisas tautas ir valstybes. Įr tai da
rosi' XX atomo amžiuje...

Dabar bolševikiškasis „poetą“ Teo
filis Tilvytis galės per radiją ir mums 
perskaityti drąsiai savo „poemą“: ,Jr 
štai ant lauko pliko — vienas urėdas 
su eiguliu liko..."
IR NUKALBĖJO PRO ŠIKŠNELĘ..

„Tiesos“ 253 n-ry paskelbtas' ,Jš 
Vakarų Vokietijos zonų grįžusių į 
Tėvynę lietuvių moterų kreipimasis 
1 demokratines Anglijos ir J.A.Vals- 
tybių moteris, kuri „pasirašė“ šešio
lika grjžusiųjų moteriškių. Tame 
„kreipimesi“, tarp kito, rašoma:

’„Vakarinėse zonose, taip vadina
mose DP stovyklose, sutelkti lietu
viai jau seniai būtų kompaktine mase 
grįžę j Tėvynę, kur jų laukia gimi
nės, artimieji, tautiečiai...“

Tačiau tam trukdą „komitetinin- 
kai“, kurie esą saujelė fašizmui par
sidavusių žmonių ir Hitlerio drau
gų... , Toliau išdergiama viskas 
šlykščiausiais žodžiais pagal nusisto
vėjusi NKVD leksikoną, kurj mote
rys tikriausiai negalėtų sugalvoti, ir 
tuojau pat žadama „aukso kalnai“ 
grįžtantiems, Įdomiausia, tačiau yra. 
pati užbaiga: „Mes kreipiamės. į de
mokratines Anglijos ir JAV moteris. 
Padarykite viską, kas galima, kad 
suvaržymai, trukdymai lietuviams 
grįžti į savo Tėvynę būtų pašalinti. 
Kreipkitės į savo vyriausybes, orga
nizacijas ir spaudą, kelkite viešumon 
DP stovyklose viešpataujantį terorą, 
protestuokįįe prieš fašistinių žmog
žudžių ir Hitlerio tarnų veiklą, gel
bėkite Lietuvos moteris ir vaiku*. 
Padėkite tiems, kurie jau seniai iš
troškę tik vieno: —grįžti | namus!"

Įdomu, kodėl šį kartą Anglija ir 
JAV vadinamos demokratinėmis? : 
Juk sovietų spaudoje šie kraštai va
dinami tik fašistiniais, kapitalisti
niais ir karo kurstytojų kraštais.,. 
Žinome, tai yra „Made in NKVD“..

Alb. Pliumpis

Technikos triumfas... .
(Pradžia 6 pusi.) 

daujamu asmeniu. Kioskai užversti 
pigios vertės geltonąja spauda, de
tektyviniais romanais.

Bažnyčia — ypačiai protestantiš
koji — negalėdama sutelkti daugiau 
tikinčiųjų pamaldoms, nebegali pa
daryti didesnės įtakos, ■

Laikraščiai pila tiktai sensacijas: 
kas, kaip ir ką nužudė; kas ką api- # 
plėšė; kas padarė kitokį nusikaltimą.

Mokyklos nepajėgia įskiepyti mo
kinių sielose aukštesnių vertybių 
meilės. Girdėjau tvirtinant, jog vie
no 100.000 gyventojų miesto mergai-- 
čių mokykla turinti vos 30"/« gatvės 
nepažinusių mokinių. ' ■'

Turint visa tai galvoje, galima .. _ 
įsivaizduoti', kokiuose pavojuose at
siduria mūsų tremtiniai, įsiliedami į 
didmiesčių gyvenimą. Tačiau kartu 
su pasitenkinimu tenka konstatuoti, 
kad bent lietuviai ligi šiol laikosi ge
rai. Iš gimtosios žemės atsineštas’ 
atsparumas ir dorybingumas dar 
padeda.

Čia suminėti dalykai rimto susi
rūpinimo. Vakarų kultūra, kol ji ba
zuosis krikščionybe, vis dėlto dar; 
gali spirtis negerovėms.

1 smarkėja. Išsilieja į platų dūmojimą. 
Pagaliau sutirštintas dramatine įtam
pa grįžta prie pirmos neramios te
mos, atkartoja lopšinės motyvą Įr 
baigiama plačiais stipriais akordais.,

Antroje dalyje rondo formoje gir
disi' sarkastiškas gyvenimo įokia. 
Antroje temoje ta pati lopšinės me
lodija, apversta ir, apipinta aštrių . 
harmoninių disonansų, skamba kaip 
skaudi gyvenimo ironija. Trečioji te
ma — eleginis dainuojantis Andante 
— įneša kiek rantumo, atoslūgio. Pa
sikartojus dar pirmoms dviems te
moms, dalis betarpiškai pereina į 
epilogą, kur randama išplėsta įžan
gos melodinė medžiaga, simbolizuo
janti lietuvišką gyvenimą.

Pfitznerio sonata e mpil op. 27 su
sideda iš trijų skirtingo charakterio 
dalių. Pirmoje dalyje su pilna iš
raiškos tema prasiveržia eleginė nuo
taika*. Vietomis prieina iki dramati
nės įtampos. Būdingas viduryje nau
jas romantinis epizodas. Antra dalis 
pasižymi laisva fantazijos forma, pa
sigauna iškilios patetinės nuotaikos. 
Finalas — blizgantis pergalės trium
fas, pagąunantls savo virtuoziškumų 
bei nuotaikos pakilumu.

Konzertą atliks smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas ir pianistė 
Horta Wieser. 'Pradzia 8 yal. vakaras
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Meilė, viltis, kovotojų dvasia...
(Pradžia 4 pusi.)

reiviai, matyt, miegojo, nes nenubė
go miestelin, Mūs grandinei praei- 

. nant pro trobesius, pradėjo į mus 
šaudyti. Tuomet apsupom namą, 
įėjom į priemenę ir pareikalavom, 
kad pasiduotų. Bet jie neklausė: su
lindo po lova. Kadangi bolševikai 
buvo pasirengę šauti, kas įeis į vidų, 
tai mes, paliepę šeimininkui su šei
myna išeiti lauk, jėga juos priver
tėm nutilti. Einant mūs grandinei 
per miestelį, sutiko mūs vienas’ ka
reivis savo motiną. Tai buvo Ado
maitis. Puolė motina jam į glėbį,- 
iš džiaugsmo verkdama, kad sūnelį 
pamatė. Sūnus pareiškė, kad daįiar 
neturi kada su motina kalbėti. Kai 
kautynės bus baigtos, tuomet sugrį
žęs pakalbės.

Tą dieną kautynes laimėjom ir 
džiaugėmės, kad bolševikams užkir
tom svarbų kelią į Lietuvą“.

Alytus (II. 13).
■ Pirmasis pėst. pulkas dar nebuvo 
susiorganizavęs, o jo daliniai neišė
ję nė būtiniausio karinių mokymo, 
kai vasario 12 d. raudonieji pradėjo 
Alytaus puolimą, kad išeitų į Ne
muno ribą ir tęstų jau minėtąjį Kau
no supimą iš kairės. Vasario 12-sios 
naktį priešo spaudžiamos mūsų už
tvaros pradėjo besikaudamos trauk
tis. Pulko vadas karin. Antanas Juo
zapavičius su 1-ja kuopa ir dviem 
sunk, kulkosvaidžiais skubėjo į pa
galbą puolimo kryptimi prieš raudo
nuosius. Tuo pat metu mieste pasi- 
likusiems neseniai į pulką atvyku
sioms savanoriams buvo išduodami 
šautuvai, o vyrai čia pat prie ginklų 
sandėlio buvo mokomi, kaip * reikia 
užtaisyti ginklus.
k Prieš šį raudonųjų puolimą, pa
starieji buvo užėmę barą: Perloja, 
Daugai, Butrimonys. Mūsiškių deši
niajam sparne dar neva laikė barą 
pakrikę, demoralizuoti besitraukian
čių vokiečių daliniai, kurie, raudo
nųjų puolimui prasidėjus, tuojau pat’ 
pasitraukė. Tuo būdu mūsų jauno 
pulko dalinius priešas pradėjo spau
sti iš abiejų sparnų. Čia vėlgi prisi
mintina, kad ir Alytuje, kaip ir Kė
dainiuose, raudonųjų buvo suplanuo
ta sukilti iš vidaus, pačiame mieste 
(ak, ta pasenusi komunistinė, o ir 
šiandien tokia madinga raudonųjų 
taktika, naudojama visame pasauly
je! Tik ar visi kraštai ir žmonės, 
kaip kad maža lietuvių tauta jau 
prieš 30 metų, ją pažįsta — tokią 
niekšingą, kruviną, totalistinę, • žo
džiais nenusakomą

Pagaliau, raudoniesiems pradėjus 
puolimą žymiomis jėgomis, pulko va
das karin. Juozapavičius skuba į 
miestą, į kareivines, kad galėtų pa
skubomis organizuoti pulko pasitrau
kimą ir išgabenti brangųjį turtą — 
ginklus. Mat, buvo pasitvirtinusi ži
nia, kad subolševikėjusių vokiečių 
dalinių liekanos ne tik pasitraukė iš 
savo „laikomo baro“ mūsų pulko de
šiniajam sparne, bet ir iš pačio Aly
taus miesto. Tuo tarpu net vokiškieji 
„Maximai“ (sunk. kulkosvaidžiai) 
pasigirdo iš raudonųjų pusės... Ir

kų (raudonųjų) dalys, o ir vietiniai 
raudonieji padės suvaryti brolžu
dišką pirmųjų Lietuvos patriotų sa- 
vanorių-kūrėjų dalinio nugaron... 
Deja! Dievas ir Tėvynė buvo su mu
mis. Laimėjo tikrieji Lietuvos sū
nūs.

Netrukus, vasario 15 d., raudo
nieji buvo išmušti ir iš Dainavos ša
lies sostinės — iš Alytaus miesto. O 
pagaliau tais pat 1919 m. po visos 
eilės daugiau ar mažiau sudėtinges
nių, platesnio mėsto karinių opera
cijų (Deltuvos III. 28, Žaslių — IV. 
7—8, Pagirių — IV. 27, Ukmergės — 
V. 3, Panevėžio V. 17—23, Kurklių — 
V. 18, Kupiškio-Utenos — V. 26. 31.) 
kurių nei vieta laikraštyje, nei . šio 
rašinio tikslas (tai jau visų kovų prieš 
raudonuosius ir prieš kitus šio meto 
Lietuvos priešus — bermontininkus, 
lenkus — Nepriklausomybės karo 
apžvalgos reikalas) neleidžia šiuokart 
plačiau peržvelgti.

Pabagai nors trumpai primintinos 
Zarasų kautynės — VIII. 24—31, ku
riose dalyvavo abi mūsų jėgų — 
Ukmergės ir Panevėžio — grupės. Za
rasai buvo užimti VIII. 25. Po šios 
operacijos Panevėžio grupės dalys 
pasiekė Dauguvos krantus, kuriuose 
ir įsitvirtino. Raudonieji kiek ilgiau 
išsilaikė (iki IX. 27) Ukmergės gru
pės bare ir linijoje Gryva-Lugai- 
niškiai. Tuo būdu Zarasų operaci
jos nulėmė mūsų karą su rusals-bol- 
ševikais. Iš Maskvos diriguojamos 
raudonųjų pastangos — Lietuvoje 
įkurti tarybų valdžią — sužlugo išti
sam dvidešimtmečiu! (ligi II-jo Pa
saulinio karo). Pagaliau 1920 m. lie
pos 12 d. Maskvoje buvo pasirašyta 
Lietuvos-Sovietų Rusijos taikos su
tartis, pagal kurią Sov. Rusija pri
pažino Lietuvos atsiskyrimą ir vi
sišką jos nepriklausomybė lietuvių 
gyvenamose srityse, su Vilniaus ir 
Gardino miestais.

Už Lietuvos ir JAV į 
vėliavas , •

Pagaliau, nęrs gan prabėgomis 
peržvelgę pačias pirmąsias mūsų Ne
priklausomybės kovas ir prisiminę 
jose sudėtas kraujo aukas, nepamirš
kime ir vieno pilkojo kario, parei
gos didvyrio, kuris žuvo fronto užnu
garyje, paaukodamas savo jauną gy
vybę, atsakingam sargybos ir visos 
Lietuvos garbės poste. ■■ rwų:>i s 

1919 m. sausio 15 d. Kauno 'ko
mendantūros dalinys padaugėjo dar 
vienu savanoriu. Tai buvo Pranas 
Eimutis, apie 21-rlų metu am
žiaus ūkininkaitis. Būdamas gabus, 
sumanus vyras, komendantūros ei
linis Pr. Eimutis buvo paskirtas į 
mokomąjį dalinį.

Praėjus apie porai mėn., kovo 
18 d., Pr. Eimutis buvo paskirtas sar- 
gybon prie „Metropolio“ (vėliau „Lie
tuvos“) viešbučio. Anuo metu tame 
viešbutyje buvo apsistojusi Jungti
nių Amerikos Valstybių ekonominė 
Misija, turėjusi tikslą ištirti naujai 
atsistatančios mūsų nepriklausomos

valstybės ekonominę būklę ir, radus 
reikalo, telkti Lietuviai reikalingą 
pagalbą.

Kaune dar tebesibastė dėl pra
laimėto karo įtūžę vokiečių karei
viai. Savaime suprantama, kad I-jį 
Pasaulinį karą nulėmusios Amerikos 
Misijos rezidavimas to meto laikino
joje Lietuvos sostinėje Kaune — vo
kiečiams buvo tikra rakštis pačioje 
skaudžiausioje vietoje. Ir kada Įnir
šę vokiečių kareiviai mėgino įsiveržti 
viešbučio vidun, kad išžudytų JAV 
Misijos narius, poste stovįs komen
dantūros sargybinis Pranas Eimutis 
drąsiai užstojo piktadariams kelią, 
paruošdamas ginklą ugniai. Nelai
mei vienas besitraukiančių vokiečių 
suspėjo anksčiau spustelėti savo 
ginklo nuleidžiamąjį įtaisą, ir... 
sargybinis Pr. Eimutis garbingai žu
vo poste, mirtinai sužeistas | vidu
rius. Tačiau kilni lietuvio sargybi
nio pareiga, JAV Misijos atstovą gy
vybė. ir. Lietuvos garbė buvo išsau
gota. Pr. Eimučio ryžtingumas, sar
gybos dalinio sukeltas aliarmas ir 
bendras tada Kaune viešpatavęs 
įtempimas tarp lietuvių ir okupan
tų vokiečių dalinių, atėmė užpuoli
kams drąsa. Nukovę Pr. Eimutį, vo
kiečiai į viešbučio vidų nesiveržė.

Ne be reikalo didvyriškąjį Pr. 
Eimučio atminimą buvo įamžinęs 
Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų-Sava- 
norių Sąjungos Kauno Skyrius, Pr. 
Eimutį pasirinkęs. savo šefu. Šiuo 
kukliu sargybos vyru didžiavosi ir 
didžiuojasi visa lietuvių tauta, kuri 
nuo pirmųjų Nepriklausomybės ko
vų pradžios ligi šios dienos jaučia 
didžiulę tikrosios JAV demokratijos 
ir jos karinės galybės mofalinę ir 
materialinę pagęlbą.

Ir taip pirmosios Nepriklausomy
bės kovos, kaip ir Jose žuvusieji pir
mieji anuomet atkurtos mūsų ka
riuomenės dalinių vyrai, nepertrau
kiama grandine surišo nuo neįžvel
giamų amžių glūdumos dėl savo že
mės Ir žmonių' besigrumiančią, paly
ginti. negausią lietuvių tautą. Tau-! 
tą, kurį ir ligi šios dienos nekapitu- 
llay'o, raudonojo pasaulinio siaubūno 
niokojama. 2-jo Pasaulinio karo 
nusiaubtoje, griuvėsiais nusėtoje se
nutės. Europos žemėje, namuose pa
silikusi, tremiama, kankinama ir žu
doma didžiausioji mūsų tautos dalis, 
užsigrūdinusi tiek Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto Didžiojo, tiek 
pirmųjų ‘ kūrėjų-savanorių pulkų 
dvasia, ligi šios minutės tvirtai lai
kosi savb dar nepalaužto pasitikėji
mo žmonijos sąžine. Dievu, savo tei
se ir teisės bastionu. (O gal ir čia 
militarizmas, brangūs viso pasaulio 
tautų žmonės?!.,.) Mes, benamiai 
tremtiniai, , ugningu pasididžiavimo 
žvilgsniu savo mintyse pervertame 
tėvynės kaimus ir miestus, laukus ir 
miškus. Kovojantiems ir žūstantiems 
broliams ir sesėms lietuviams žemai 
lenkiame savo galvas ir mušamės į 
krūtinę:

■ — Atleisk jiems, Viešpatie!... 
Atleisk mums, Lietuva!... —------ •

Laiškas „K.K." iš Paryžiaus teismo salės

Kravčenkos byla Paryžiuje
GELEŽINE UŽDANGA PARYŽIAUS TEISMO SALĖJ#. PRANCŪZAI 

KOMUNISTAI GINA... MASKVĄ. SENSACINGI PARODYMAI.
DP LIUDIJA. „MAŽASIS NŪRNBERGAS“.

Pradėkime nuo Maskvos. „Prav- 
da“ teikėsi keletą eilučių paskirti 
Kravčenkai jo bylos proga. Aišku, 
kad ne kas kitas, o naujasis milijo
nierius Konstantinas Simonovas turi 
tą garbę išplūsti Kravčenką. „Rusų 
klausimo“ pamfletistas Kravčenką 
išvadina — rupūže, žiurke, šlykščių 
išdaviku... Simonovas mano, kad 
procesas turės pasauliui parodyti, ko
kie „karo kurstytojai slepiasi už šios 
bylos organizatorių pečių“. Tie karo 
kurstytojai bus demaskuoti visų pa
sipiktinimu, tikisi Simonovas.

Kravčenko turi kitą nuomonę. 
„Aš myliu savo tėvynę ir vieno te
noriu: tėvynės išsivadavimo iš so
vietinės vergijos," pareiškė Kravčen
ko žurnalistams.

„Aš pasirinkau laisvę, kuri man 
labai brangiai kainuoja,“ tęsė toliau. 
„Aš noriu visam pasauliui parodyti, 
kokia baisi vergija vyksta mano tė
vynėje". Kad jis rašo ir sako tiesą, 
Kravčenkai paliudys pusšimtis liudi
ninkų iš DP stovyklų Vokietijoje, 
Austrijoje ir Italijoje. Kas tie liu
dininkai?

„Mano liudininkai nėra melagingi 
ar netikri. Tai žmonės, kurie pažįsta 
ir žino sovietinio gyvenimo realybę 
ir mizeriją. Jie žino rusų, ukrainie
čių, baltgudžių gyvenimą po N.K.V.D. 
diktatūros letena. Marfb tikslas buvo 
surinkti visų klasių liudininkus: Kol- 
choznlnkus, kaimiečius, darbininkus, 
inžinierius, smulkius miestelėnus, 
mokytojus.“ Tai žmonės visokio am
žiaus ir visų socialinių klasių, kokios 
yra Sovietų Sąjungoje, bet turį ben
drą žiaurią patirtį: pergyvenę Sovie
tų Sąjungos tautų mizeriją ...

Štai, drauge Simonovai, kas „sle
piasi“ už „rupūžės Kravčenko“ pe
čių...

Šaltasis karas tebevyksta...
Kam tas didelis triukšmas? Kodėl 

taip jaudinasi dėdė Stalinas ir sky- 
staliežuvis Simonovas? Kodėl iš pa
čių didžiųjų patrankų pliekia į Krav
čenko viso pasaulio komunistiniai 
tūzai?

„Varnos krankia pavojuje“, sako
ma. Taigi — ne vistiek Maskvai: ar 
Kravčenko laimės ar pralaimės šią 
bylą. O yra didelių vilčių, kad lai
mės. Taigi —'■ Maskva mažų mažiau
siai prakiš šitą barą šaltajame, kare. 
Nedidelėje salėje — 11X5 m’ — stovi 
Rytai ir Vakarai vieni prieš kitus. 
Ir koks paradoksas: Rytus gina nie
kada juose nebuvę ir negyvenę Va
karų komunistai, kai Vakarus — gy
vybės kaina išsipirkę iš Rytų nelais
vės krauju ir kūnu Rytų žmonės... 
,' Vienas tik būdingas dalykas ne
duoda ramybės: kodėl taip ši pavo
jinga „taikai“ byla kaip tik prasidėjo 
ir vyksta tada, kada visas pasaulis 
kraustosi iš proto dėl taikos... Kai 
Stalinas Siūlo alyvos šakelę, kafTru-

čia, vadovaudamas ginklų transpor
tui, raitas pulko vadas ryžtasi le
miamam žygiui — permesti iš paskos 
vežamus ginklus per Nemuno tiltą. 
Deja.., Pirmojo pėstininkų pulko 
vadas karin. Antanas Juozapavičius 
žūsta nuo raudonojo pasalūno kul
kos ... Tai. pirmasis nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės karininkas, 
žuvęs Nepriklausomybės kovose dėl 
Lietuvos laisvės. Prieš pastarąją 
raudonųjų okupaciją Alytaus miesto 
kapines puošė išdidus karin. Juoza
pavičiaus paminklas, artilerijos svie
dinių stulpais ir masyviriB plieno 
grandinę papuoštas.

Didvyriškai žuvus pulko vadui, 
išblaškyti mūsų daliniai traukėsi, 
vietomis besikaudami, Simno, Brie- 
nų kryptimis. Žaliosios miške vieną 
dalinį netikėtai užpuolė ir nuginkla
vo vietiniai raudonieji. Siame susi
rėmime žavo pulko sudėties karo 
valdininkas Ruzgas.

1 Alytaus nesėkmė yra pirmosios 
lietuviams nepavykusios stambesnio 
masto kautynės su raudonaisiais. Ta
čiau ir čia, užėmę Alytų, raudonieji 
toliau nebepuolė patyrę, kad tą pa
čią vasario 13-ją lietuviai sumušė jų 
dalinius ties Jeznu ir užėmė miestelį.

Čia reikia vėlgi pasakyti, kad, tik 
giliai pažįstant raudonųjų organizuo
tą 'sąmokslą, jų visa žudančius meto
dus ir slapčiomis puoselėjamas viltis, 
jie, pradėdami Alytaus puolimą, ti
kėjosi apsupsią Kauną iš pietų pu
sės ir užimsią visą Lietuvą. Jie tikė
josi, kad sukŪs Lietuvos miestų įgu
lose stovinčios ir besitraukiančios ir 
plėšikaujančios vokiečių spartakinln-

Skautiškuoju taku

Dievui, Tėvynei ir Artimui

manas kviečia Washingtonan Staliną, 
kai, atrodo, visas pasaulis pradeda 
ruoštis taikos miegui...

„Scenoje nieko nėra nereikalingo“, 
sakydavo Stanislavskis. Būkime ti
kri, kad ir Kravčenkcs byla su „Les 
Lettres Francaises“ nėra prasidėjusi 
„nepatogiu laiku“... Ko Maskva rė
kia, kad Byla esanti „atviras karo 
kurstymas“?

Truputis istorijos
1947 m. lakpričio 13 d. „Les Lelt- 

res Francaises“ išspausdino neva 
amerikiečių saugumo valdininko Sim 
Thomas straipsnį „kaip buvo su
fabrikuotas Kravčenko“?

Straipsnis tvirtina, kad knygą 
„Aš pasirinkau laisvę“ parašė ne 
pats Kravčenko, bet amerikiečių žur
nalistai, ir t.t. •

Per advokatą Danėt, V. Kravčen
ko patraukė „Les Lettres Francaises“ 
ir Sim Thomas teismo atsakomybei, 
reikalaudamas 3 milijonų frankų 
nuostoliams padengti.

8 dienoms praslinkus „Les Lettres 
Francaises“ išspausdino daugelio ko
munistų pasirašytą laišką, kuriame 
Kravčenko visaip ąpšmelžiamas. 
Laišką pasirašo daugelis žymių pran
cūzų komunistų, be to, Sayers, Kann 
ir generolas Donovan — žymūs ame
rikiečių komunistų vadai. Pastarasis 
aukštas pareigūnas Vidaus Reikalų 
Ministerijoje... ir. įtakingas Wa- 
shingtono sluoksniuose!

1948 metų liepos mėnesio bėgyje 
teismo keliu paaiškėjo, kad nėra iš 
viso tokio Sim Thomas... Tad lieka 
atsakingas laikraščio direktorius 
Claude Morgan. Be to, ir Wurmser, 
vienas iš laikraščio bendradarbių, 
prirašęs daugybę pamfletų prieš 
Kravčenko. Byla buvo nukreipta 
prieš juos.

Pagal Prancūzijos įstatymus Krav
čenko įnešė 2 milijonus frankų, ku
riais, jei pralaimės-, turės apmokėti 
bylos išlaidas. Buvo visa laiką mano
ma, kad byla bus atidėta. Komu
nistai net ir nesitikėjo, kad Krav
čenko išdrįs Paryžiun atvykti. Todėl 
ruošėsi tik „liežuviais“. Bet Krav
čenko atvyko ir visų nustebimui byla 
prasidėjo. Visi Kravčenkos liudinin
kai į teismą stojo laiku, kai tuo tar
pu komunistų liudininkai ir dabar 
dar nėra susirinkę.

Liudininkai iš anapus...
Kas tie Kravčenkos liudininkai?. 

Į salę suėjo sunykę ir ligoti, palaužti 
žmonės. Vieną, Andriejų Vassilkovą 
(nešė su neštuvais. Jis buvo finansų 
ministerijos tarnautojas Charkove. 
Su žmona slapstėsi miškuose ir pės
čiomis bėgo per Lenkiją, Čekoslova
kiją, Vokietiją — sovietų .zoną. Štai 
Mikhail Pasetčnik, inžinierius, nacių 
išvežtas ir kankintas. Štai rašytojas 
Sylenko, kalėjęs kartu su Timošenko 
sūnumi. Vos spėjo pabėgti iš sovietų 
replių," buvo sugautas vokiečių ir ne
žmoniškai kankintas. Štai viena iš

(Pradžia 2 pusi.)
rint sunkių tremties sąlygų, kai ku
riais atžvilgiais prilygo toms gra
žioms ir neužmirštinoms skautų sto
vykloms, kurias laisvės laikais buvo
me surengę nepriklausomoje Tėvy
nėje gražiuose Aukštosios Panemu
nės, Pažaislio, Karmėlavos pušynuo
se ar prie seno istorinio Birutės kal
no mūsų puikiame Palangos pajūry
je. Viskas tai rodo, kad ir tremtyje 
ir emigracijoje, jei tik sąlygos bent 
kjek leidžia, mūsų skautybė turi pa
sisekimą ir suteikia tremtiniams 
jaunuoliams ir jaunuolėms daug pa
guodos, džiaugsmo ir naudos. Ar tai 
stebėtina? Ne, nes mūsų vėliavose 
įrašyti šūkiai „Dievui, Tėvynei ir 
Artimui“ ar nėra vieni iš pačių gra
žiausių, o gal net ir patys gražiau
sieji, ir ar jie netinka visur, kur mes 
bebūtume, ir visose aplinkybėse ir 
sąlygose, į kokias mes bepatektume? 
Kas gali būti gražesnio, kaip dirbti 
ir aukotis Dievui, Tėvynei ir Arti
mui? Ir dirbti ne paniūriai, ne nusi
minus, ne užsidarius savyje, bet vi
siems drauge, lenktyniaujant, geroje 
nuotaikoje, savarankiškai, išradingai, 
drąsiai, ryžtingai, ieškant ir suran
dant progų geriems darbams, ir tuo 
pačiu laiku lavinant savo gerus jaus
mus,.gabumus, protą, stiprinant mo
ralę,'grūdinant savo dvasią ir kūną. 
Toks jaunimo auklėjimo metodas bu

vo . geras ir naudingas nepriklauso
moje Lietuvoje, jis yra naudingas da
bar tremtyje ir bus dar labiau rei
kalingas ir naudingas tada, kada 
teks mums išsiskirstyti ir išsibarstyti 
tolimuose ir svetimuose kraštuose.

Sąryšy su tuo norėtųsi pabrėžti 
skautų vadų reikšmę ir jų parengi
mą, tų vadų, kurie bus ypatingai rei
kalingi ateityje ir kurių stoką labai 
jautriai pajusime tolimesniame mū
sų kilnojamo gyvenimo tarpsnyje — 
emigracijoje ir išsisklaidyme. Paren
kime kuo daugiausia skautų vadų 
mūsų jaunuoliams Amerikoje, Kana
doje, Australijoje, Brazilijoje, Vene- 
cueloje ir kitur. Tie vadai bus ten 
labiau reikalingi, negu dabartinėje 
tremtyje, ypatingai ten, kur neturė
sime savų lietuviškų mokyklų, o jų, 
atrodo, daug kur neturėsime. Aktin
gas ir sumanus, nors ir jaunesnio 
laipsnio, skautų vadas ten suburs apie 
save lietuvius jaunuolius ir atitrauks 
juos nuo svetimųjų įtakos. Tuo tarpu 
ten, kur neturėsime nei savo skautų 
nei šiaip jaunimo vadų, ten mūsų 
jaunimas daug greičiau, negu mes 
dabar įsivaizduojame, paskęs sveti
mybių jūroje ir lietuvių tautai bus* 
žuvęs. Išsilaikys tik kai kurių labai 
stiprių ir be galo atsparių lietuviškų 
šeimų vaikai. Tad, kol dar yra šiek 
tiek laiko, daugiau dėmesio ir pasi
ruošimo būsimajai lietuvių skautų

veiklai mums gręšiančioje emigraci
joje. Taip, emigracijoje, nes išva
rytų iš Tėvynės į vakarus lietuvių 
tremtinių kelias veda atgal į Lietu
vą ne tiesiai į rytus, bet tuo tarpu 
dar į vakarus ar į tolimuosius pietry
čius, per jūras ir vandenynus, emi
gracijos ir išsiblaškimo vingiais.

Žiaurių įvykių priversti apleisti 
savo Tėvynę, mes negalime ir niekad 
negalėsime jos užmiršta Tas skau
dus ilgėsys ypatingai griaužia mus 
įvairių tautinių švenčių dienomis. Ir 
šią Vasario 16 dieną visų lietuvių, 
kur jie bebūtų, vakaruose ar rytuose, 
šiaurėje ar pietuose, visų jų skau
dančios širdys unisonu plaka su visos 
savo tautos kenčiančia širdimi, Ir 
visų jų mintys skrenda į ten, pas 
savuosius, kur mes gimėm ir augom, 
kur yra likę mūsų tėvai, vaikai, bro
liai, seserys, bičiuliai, kur liko mūsų 
sodybos ir krauju bei prakaitu ap
laistyta lietuvių žemė. Kitaip nega
lėdami susijungti su savaisiais, mes 
šiandien nors savo mintimis ir jaus
mais sveikiname juos ir meldžiame 
Aukščiausiąjį suteikti ir jiems ir 
.mums daugiau jėgų, vilties ir kan
trybės. O tremtiniai skautai ir skau
tės, Vasario 16 dieną gražiomis ri
kiuotėmis susirinkę lietuvių tremti
nių stovyklų tautinėse aikštelėse, pa
puoštose kryžiais, aukurais ir vėlia
vomis, šiais regimais meilės, aukos ir

daugelio tūkstančių rusių Kornienko. 
— Sharf laukia progos pasakyti tei
sybę apie Stalino rojų, štai Sibiro 
kankinys Kysilo, prie— 40° pabėgęs 
iš bolševikinio pragaro ir 5 valandas, 
sužeistas gulėjęs sniege .. . Ir taip vi
sas pusšimtis! Ponškar, turėjęs dvi 
karves ir arklį ir už tai kolektyvi
zacijos metu gavęs „iki gyvos gal
vos“, Dniepropetrovsko inžinierius 
Babinin, kalėjęs pas rusus, pas vo
kiečius ir vėl pas rusus ...

Mes juk žinome...
(Pabaiga kitame Nr.)

vilties simboliais, dar kartą sustiprins 
savo širdyse didžiąją pareigą Tėvy
nei, kurią jie yra įsirašę į savo or
ganizacijos vėliavas.

Mieli Broliai ir Seserys, mylėkime 
savo Tėvynės laimingą praeiti, bet 
dar labiau mylėkime savo Tėvynę, 
paskendusią varguose ir nelaimėse. 
Mylėkime, o iš tos meilės išplauks ir 
pasiryžimas ir jėga savo Motinai —■ 
Tėvynei dirbti ir už ją aukotis. Iš
vykdami iš dabartinių tremtinių sto
vyklų, iš supuvusių barakų ir su
griautų kareivinių, į kitus kraštus, 
nenuleiskime skautiškų vėliavų, bet 
išdidžiai ir garbingai neškime jas vi
sur, kur tik mes busime, ir pagaliau 
per įvairias kliūtis ir visokiais ke
liais nuneškime jas į ten, kur buvo 
mūsų skautiškų. vėliavų pradžia, ir 
kur prieš 31 metus buvo padėtas pa
grindas Vasario 1'6 dienos, šventei — 
į Mūsų Vilnių.

STASYS RAŠTIKIS, 
Didelis skautų bičiulis
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Mikolaičikas kaltina Sovietus sportas kemptene
Pernai iš Lenkijos pabėgęs Sta

nislaw Mikolhjczyk, buvęs egzilinės 
vyriausybės ministeris pirmininkas, 
„liaudies“ vyriausybės Lenkijoje mi- 
nisterio pirmininko pavaduotojas, 
Londono Sampson Low knygų lei
dyklai įteikė stambų veikalą. Toji 
leidykla praėjusių metų pabaigoje 
knygą „The Pattern of Soviet Domi
nation“, 344 pusi., paskleidė knygų 
rinkoje.

Jau antraštė įdomiai skamba: „So
vietų viešpatavimo pavyzdys“. Auto
rius karo metu tvirtai gynė Lenkiją 
ne vien nuo sovietinių kėslų. Dvejis 
metus pabuvęs sovietų valdomoje 
Lenkijoje turėjo progos daug ko pa
tirti. Ir antroje tremtyje atsidūręs 
per keturis mėnesius sugebėjo pa
tiekti pasauliui naują liudininką apie 
siaubą Europos Rytuose.

Pirmoje dalyje autorius gana 
plačiai stabteli ties buvusia Lenkija. 
Galimas dalykas, ten liečiamais klau
simais, Pilsudskio šešėlyje esą kari
ninkai, „pulkininkų klika“, užsienių 
reikalų ministeris Beck ir jo bendra
darbiai daug galėtų būti skirtingos 
nuomonės. Jiet surastų sau medžia
gos pasiteisinti, nes tos „figūros“ yra 
atsakingos už Lenkijos žaismingą, bet 
neatsargią politiką. Gi negalima gin
čyti, kad socialistai ar Mikolaičiko 
vadinamoji „liaudies partija" nene
ša atsakomybės, nors netaip gausiai 
dalyvaudama vyriausybėje. Bet ir 
Mikolaičikas neper geriausiai nušvie
čia Lenkijos tragišką laikotarpį.

Rytų sienų klausimu stabtelta, bet 
labai apgraibomis. Jis gena vaiz
džiai parodo, kad tuo reikalu būta 
aštraus susikirtimo su sovietais. Dvi 
vakarinės galybės, atvirai tarus: 
JAV ir D. Britanija, prispyrė Lenkiją 
pasitenkinti Curzono linija. Mikolai
čikas su kartėliu primena tą spau
dimą, tačiau nutyli, jog už Curzono 

, linijos dauguma gyventojų nelenkai. 
Ir čia iškyla Mikolaičiko nelogišku
mas. Kai jis veržte veržiasi rytines 
sienas nukelti toli už Curzono lini
jos,. staiga užgniaužia savo imperia
lizmą Vakaruose. Autorius nerodo 
jokio noro prisijungti vakarines vo
kiškas teritorijas, nes jos etniškai ir 
„istoriškai“ esančios neabejotinai vo
kiškos. Manau, kad neišduosiu pa
slapties bandydamas spėti šio nelo
giškumo kilmę. Mikolaičikas, numa
tydamas Vokietijos prisikėlimą, ty
lomis baiminasi galimo „spaudimo“, 
kurio negalės atlaikyti Lenkija, net 
JTO talkininkaujama. Kitas reikalas 
su Lietuva, galima Ukraina ar 
dija.

Knygos antroli dalis, kurioje 
rašoma Lenkijos būtis 1945—47 
yra žymiai įdomesnė ir, tarčiau, „nau
dingesnė“. Čia Mikolaičikas pasirodo 
mokąs būti tiksliu ir panaudoti gau
sybę dokumentinės medžiagos sovie
tinės Lenkijos vaizdui sudaryti. Liūd
no vaizdo Lenkijos* dvejų metų isto
rija yra išmarginama apstybe pavar
džių, vietovardžių, tikslių datų. Visos 
priemonės veda į tą pačią linkmę: 
bolševikų melagystes, apgaules, pro
vokacijas, smurtą, kas tarnauja komu
nistams įkopti valdžion ir viešpatauti. 
Lenkų tauta pavergiama. O tuomet 
Iškyla šlykščios figūros: Wanda Wa- 
silewska, Bierut ir visa gauja klusnių 
vergų komunistų partijai. Toji gau
ja nuošalyje laikėsi, kai patriotai ko-

vėsi Varšuvoje, 1944 m. rugpiūčio 
mėn. Jie nekėlė Katyno žudynių klau
simo, nes jis būtų sudaręs „globė
jams“ daug nemalonumų. Ji links
mai nusiteikusi pasiūlė engėjams 
pusvelčiui išvežti lenkų anglis. Jei 
Lenkijoje padaryta pažanga ūkio sri
tyje, lenkų tauta gali sau dėkinga.

Tačiau pastabūs skaitytojas liko 
daug kuo nepasitenkinęs. Jam liks 
neaišku, kurį vaidmenį atlieka slap
toji vyriausybė, kurią jis kaltina, va
dinamame ministerių kabinete. Kas 
tas’ stebėtinas gen. Malinov, kuris 
esmėje valdo Lenkiją? Opozicijos ap- 
tartis yra lėkšti. Skaitant veikalą 
veik neužtinkama apie socialistus ir 
jų vadą Cyrankiewicz.

Knyga parašyta nesistemingai. Ta-

čiau joje politiko įmantrumu aštriai 
puolami sovietai už krašto pavergi
mą. Ji apsti trūkumų, bet vis dėlto 
sukelianti aiškų, tarčiau, šiurpų nū
dienės Lenkijos vaizdą. Galimas da
lykas, kad ši knyga ko pamokys su
stingusius Vakariečius demokratus, 
kurie iki šio meto lyg nemato siaubo 
sukurtos, neregėtos vergijos užgrob
tuose kraštuos?. Jei Mikolaičikas 
guodžiasi dėl Lenkijos likimo, mes 
galėtume patiekti-daugiau medžiagos 
dėl lietuviškojo genocido. Mūsų ne
laimei, „betvarkydami“ tarpusavio 
sąskaitėles, pamirštame atlikti tiesio
ginę pareigą. O Čia turiu galvoje su
stingusią lietuviškąją plunksną, kuri 
nepajėgi bent nurodyti engėjo kaltės.

G. Kymantas,

Kempteno jauniai krepšininkai, 
nors ir netekę dviejų savo žaidėjų 
(Gilys ir Muliolis išvyko į JAV) ne
pasimetė ir dirba toliau besidomi 
krepšiniu. Sausio 23 d. jie sužaidė 
krepšinio rungt. su vietos estų rink
tine ir laimėjo pasekme 50:35 (30:11). 
Tenka paminėti, kad estų rinktinė, 
papildyta jauniais, yra padariusi di
delę pažangą, bet mūsų jauniams dar 
prilygti negali. Nežiūrint to, estai 
yra pasiryžę kaip nors pasiekti per
galės prieš mūsų jaunius. Ir vasario 
5 d. jie vėl iškviečia mūsų jaunius 
atsigriebimo rungtynėms. Bet ir vėl 
tenka jiems nusivilti ir pralaimėti 
dar didesne pasekme 56:36 (29:20). 
Kalbant apie mūsų jaunius, tenka 
paminėti, kad kondiciniai jie yra ge
rai pasiruošę, o taip pat turi neblogai 
išdirbtus metimus. Bet, kas svar
biausia, trūksta bendro komandinio

= Įvairios žinios

Gu-

ap- 
m.,

' • JAV senatorius Brien McMahon 
I (dem.) pasiūlė, kad Trumanas ir Sta-
- linas viešai per radiją, prižiūrimą J. 
i Tautų, pasikeistų savo pažiūromis.
- Toks nuomonių pareiškimas tiesio- 
i gial-būtų nukreiptas į J.A. Valstybių 
■ ir Rusijos gyventojus. O paskui tuo

būdu galėtų ir visos keturios didžio- 
' sios valstybės padaryti. (UP)
• Į JAV kongresą įneštas pasiūlymas 

i dėl Europai teikiamos pagalbos pra- 
' tęsimo ir suteikimo 1.580 mil. dolerių

jos atstatymui. (AP)
• Graikijos sukilėlių vadas Markos 

: pareiškęs, jog Graikijos revoliucija
neatitinkanti marksizmo doktrinos ir 
todėl jis nušalinamas.

. • Vengrijoje yra dar 160.000 žydų, 
o Rumunijoje — 395.000. Izraelis nori 
išsigabenti žydus iš Vengrijos, bet 
Vengrija nesutinkanti išleisti jaunų 
žydų. Tik per 50 metų žydams iš
vykti nėra kliūčių. Izraely šiuo metu 
esą 800.000 žydų ir jis norįs turėti 
per 2-000.000 gyventojų artimiausiu 
metu.
• UP iš Mūncheno praneša, kad iš
„Die Neue Zeitung“ jau atleisti kiti 
8 redaktoriai. Persitraukus dešimčiai 
asmenų, dar neesąs užbaigtas valy
mas. pareiškė amerikietis redaktorius 
Foss. - .
• Britų leistas vok. laikraštis „Te- 
legraf“ praneša, jog rusai ’ statosi 
bunkerį — slėptuvę sau už Berlyno. 
Slėptuvė esanti panaši į Hitlerio, ku
rią dabar rusai išgriauna ir marmurą 
sunaudosią rusų karių paminklui 
pastatyti. Slėptuvėje bus 370 kam
barių. Prie jos dirba 800 vokiečių. 
Spėjama, jog ten tilps visa sovietų 
karinė vyriausybė Vokietijoje. (AP)
• Reuteris iš Maskvos praneša, kad 
Latvijos komunistų partija, jos gen. 
sekretorius Kalberzin pareiškimu, 
turinti sustiprinti propagandą ideolo
gijos fronte. Pirmiausia ji turinti iš
auklėti inteligentus marksizmo-leni
nizmo stiliuje. Dabar dar esą įleistos 
giliai šaknys į nacionalinę ir bur
žuazinę dvasią. Per vokiečių okupa
ciją buvusios 'pasėtos sėklos prieš 
Sovietų Sąjungą. Tautinė ir buržua
zinė ideologija esanti stipriausia iš 
visų kitų respublikų, kurios jau gy
venančios 30 metų.
• Čekoslovakijos vicepremjeras 
kvietė čekus nesvarstyti daugiau ri- 
valinės vokiečių problemos . išeinant 
„grynai iš nacionalistiinės pažiūros“.

Jis pareiškė Čekams, jog jie sveikin- , O Pranešama Iš Santiago, kr.J ei
tų „visišką laimėjimą" komunizmo 
Vokietijoje, kaip geriausią garantiją 
Čekijos saugumui. Mes Jau žinome, 
kad 70.000.000 žmonių tauta, sako jis, 
negali egzistuoti Europoje, nedaly
vaudama tarptautiniame bendradar
biavime vienokioje ar kitokioje for
moje. Jau pats laikas, kad mes per
žiūrėtum vokiečių problemą../* 
Anot premjero, Rusija Vokietijos sie
nas laiko pastoviomis, kai Amerika 
reiškianti simpatiją jas peržiūrėti.
• Šveicarijos bankas Zūriche moka 
už 100 DM 38 šv. frankų. Markės 
kursas kyla.
• JAV turinčios 200 atominių bom
bų pareiškė Piliečių komiteto pre
zidentas Ely Culberston, kuris rūpi
nasi J. Tautų reforma.
• Pierre ir Marie duktė Eva Curie, 
-adtiumo atradėja, pareiškė per pa
skaitą, kad komunistų slinkimas per 
Kiniją galįs būti Stalino atsakymu į 
Marshailio planą Vakaruose. Stali
nas savo taikos ofensyva norįs su
silpninti tikėjimą tarp demokratinių 
kraštų, kad dar yra reikalingas Šiau
rės Atlanto paktas.
• Kolumbija praneša, kad ji yra 
pasiruošusi pradėti pasiruošimus dėl 
naujo kanalo kasimo, kuris sujungtų 
Atlantą su Pacifiku.
• Indijos parlamentas pranešė, kad 
Indijos studentams nebus leista stu
dijuoti Sovietų Sąjungoje.
• Irano šachą Rėza Pahlevi peršo
vė vienas kairiosios — prokomunisti
nės partijos narys ir todėl tą partiją 
uždarė. Ji atsirado tada, kai rusai 
buvo užėmę Šiaurinį Azerbeidžaną.
• Australijoj ir Naujoje Zelandijoje 
nžėjo vasaros karščiai. Sidnėjuje tem
peratūra pakilusi iki 35’ C. Krašto 
viduje pasiekė 40° C. Naujojoje Ze
landijoje moterys į krautuves eina 
apsirengusios maudymosi kostiumais.

liečiai išbrauksią iš balsuotojų sąra
šų 24,236 komunistus, nes norima vi
sai nušalinti komunistus iš balsavimų.
• Amerikoje siaučia didelės sniego 
pūgos, kurios buvo užnešusios 25 
traukinius. Į pagalbą kviečiasi vals
tybę. Dėl sniego pūgų nemažai žuvo 
gyvulių.
• Vokietijoj įvyksta pirmasis špio
nažo teismas. Sugauta vokietė-sudė- 
tė, kuri teikė karinio ir politinio 
charakterio žinias Čekoslovakijai. Be 
jos yra šnipinėjimu svetimiems kai
tinami 33 sudėtų vokiečiai. (AP)
• Kadangi Rumunijos ambasados 
dviejų narių buvimas ilgiau nepa
geidaujamas, britų vyriausybė parei
kalavo tuojau juos atšaukti, rašo DM.
• New Yorko policija areštavo 39 
metų amžiaus J. Basile už tai, kad 
jis laikė neteisėtai daug vaistų. Skai
čiuojama, jog tie vaistai kaštavę per 
2.590.000 dolerių. Tai vis narkotikai.
• Iš Stuttgarto „Union“ laikraštis 
praneša, kad komunistai sudarinėję 
sąrašus asmenų, kurie bus reikalingi 
„areštuoti". Tai vadovaują asmenys 
Vakarų Vokietijoj. Į tą sąrašą, pagal 
krikščionių demokratų partijos orga
ną, įtraukiami politikai, ekonomistai, 
žurnalistai, artistai ir pramonės va
dovai. Sąrašąs įteiktas Berlyne vie
nybės (komunistų) partijai, kurį per
duos sovietų slaptajai policijai, rašo 
laikraštis. (AP)
• „Šaltasis karas su komunizmu 
gali būti baigtas per 20 min., jeigu 
Sovietų Rusija dabar parodytų gerus 
norus darbais, kaip ji tai rodo žo
džiais,“ — pareiškė JAV senatorius 
(resp.) Vandenbergas, buv. užs. reik, 
senato pirmininkas. (UP)
• Pirmą ginklų ir karinių reikmenų 
siuntą JAV pasiuntė Iranui, kuriam 
numatyta teikti panašių gėrybių iš 
viso už 10 mil. dol.

žaidimo, o tuo jie būtinai turėtų su
sirūpinti. Per abejas rungtynes-žaidė 
ir taškų pelnė: Eidėnas 36, Vaičius 
12, Gedgaudas 17, Pyragius 15, Lau
kaitis 27.

— S. m. vasario 2 d. „Dariaus- 
Girėno“ kuopos krepšininkai, pasti
prinę savo komandą Kempteno mar- 
giečiais (Norkus I, Norkus II ir An
driulis III), nugalėjo Stuttgarte sti
prią amerikiečių „Military Post offi
cer“ krepšinio rinktinę 72:45. A. O.
NAUJAUSIA TARPTAUTINIAME 

KREPŠINIO FRONTE
— „Baseier National-Zeitung" sau

sio 6 d. numerio žiniomis, Sovietų 
Sąjunga atsisakė vykdyti šiais me
tais jai numatytas- rengti Europos 
krepšinio pirmenybes. Atrodo, kad 
„stiprūs“ sovietų krepšininkai jau 
pradeda vengti ir pas save žaisti su 
Vak. Europos atstovais... Eigipto 
krepšinio sąjunga pasiūlė pirmeny
bes surengti Kairo.

— gausio 5—9 d.d. Nicoje vyko 
arptautinis krepšinio turnyras, ku

riame dalyvavo italų Virtus Bolog
na, šveicarų Urania Genf (2eneva), 
ispanų Barcelonos rinktinė, AS Mo
naco, olandų D.E.D. Amsterdam ir 
Prancūzijos provincijų rinktinė, ku
rioje, kaip jau anksčiau prancūzų 
sportinė spauda skelbė, turėjo žaisti 
geriausios Prancūzijos krepšinio pa
jėgos, jų tarpe ir lietuvis, mums ge
rai pažįstamas Kasselio bei Wies- 
badeno Lituanicos ir Kempteno Ša
rūno žaidėjas Zigmas Varkala. 
Pirmąją vietą šiose žaidynėse išsi
kovojo prancūzai, laimėję visus tu
rėtus susitikimus. Antroje vietoje 

Jiko stipri Barcelonos rinktinė, to
liau: 3. Virtus Bologna, 4. AS Mo
naco, 5. Urania Genf ir 6. D.E.D. 
Amsterdam. km.

I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
(STAIGA. AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
Doveikaitė Regina, g. 1921. 5. 5 d. 

Kaune, pask. žinia iš Kauno 1944 m.; 
Klova Vytautas, g. 1923. 9. 24 d. Se
doje, pask. žinia iš Vokietijos; Klo- 
vaitė Aldona, g. 1925. 3. 9 d. Sedoje, 
ir Klovaitė Bronė, g. 1912. 12. 19 d. 
Ylakiuose, pask. žinios apie abi iŠ 
Vokietijos; Leonavičius Antanas, g. 
1924 mt. Putinuose, pask. žinia ii 
Dresden, Hatterau; Levokaitis Vla
das, g. 1927. 3. 11 Lietuvoje, pask. 
žinia iš Rennes, Prancūzijoje; Milo- 
vidovas Jurgis, g. 1921. 10. 20 Lietu
voje, spėjama esant Mūnchene ar 
Wiesbadene.

STANKUS Vladas, kilęs iš Dar
bėnų, ilgesnį laiką gyvenęs Kretin
goje; prašo atsiliepti gimines ir pa
žįstamus. Rašykite adresu: W.A.E.C. 
Hostel Site 4, Wcsthampnett, E. La- 
vant, Chichester, Sx., England.

Paieškomas KLIUKA Jonas, kilęs 
iš Rumšiškių apyl. Jis pats arba ži
ną apie jį maloniai prašomi rašyti: 
VILKAS Adolfas, W.H.E. Hostel Site 
4, E. Lavant, Chichester, England.

Tremtinio vadovas išeina
Seniai lauktoji knyga — Lietuvos 

Žemės Ūkis ir Statistika — greit 
išeina į žmones. 3t)0 puslapių jau 
galutinai išspausdinta, baigiami pa
skutinieji 50—60 psl.

Šioje knygoje ras būtinos medžia
gos ne tik žemės ūkio srityje dir
bantieji ar ^besiruošią joje dirbti 
emigracijoje, bet be jos negalės ap- 
seiti nė vienas lietuvis, nekalbant 
jau apie inteligentą. Ji bus mūsų 
krašto priešokupacinio gyvenimo 
veidrodis. *

Joje rašoma apie laukų, gyvulių, 
sodų, .daržų ūkį, inspektus, tabaką, 
gyvulių šėrimą, paukščių laikymą,
trobesių statybą, dažymą ir t.t.

viršeliais — 9 DM. Laisvai vėliau 
bus pardavinėjama po 10 DM.

2. Ū. D. S-gos nariai, įmokėję Są
jungai po 15 RM, dabar moka po 
6,5 DM, jei jie atsiųs užsakymus ir 
pinigus iki buvo 5 dienos. Sąjungos 
narių, įmokėjusių po 15 RM, sąrašai 
turi būti patvirtinti Valdybos. Šie 
atskiros nuolaidos negauna.

Platintojai, užsakę daugiau negu 
10 egz., gauna 10% nuolaidos. Gau
tas pelnas, jei toks bus, eis 2.0. D. 
S-gos naudai.

Užsakymus ir pinigui siųsti šiuo 
adresu: A. Musteikis, (13b) Dillin- 
gen/D., Litauiscbes Lager.

2. U. D. Sąjunga

įsigykite anglų kalbos gramatiką
Neseniai knygų rinkoje pasirodė 

i J. Kukanauzos ANGLŲ KALBOS 
GRAMATIKA LIETUVIAMS, kuri 
kiekvienam besimokančiam anglų 

1 kalbos yra būtinai reikalinga. Šios 
gramatikos negali pavaduoti Anglų 
Kalbos Vadovėlis. Turintis minėtą 
vadovėlį, anglų kalbos žinių pagili
nimui privhlo įsigyti ir J. Kukanau
zos ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA 
LIETUVIAMS. Tos gramatikos iš
leista labai mažas kiekis, todėl turi 
paskubėti ją įsigyti tie, kurie nori 
pagrlndiniau išmokti anglų kalbą, 
ypač emigruojantieji į anglo-saksų 
kraštus.

Čia minimą anglų kalbos grama
tiką galima užsisakyti pas tos kny
gos komisijonierių šiuo adresu: J. 
šeputa, (13b) Miinchen 27, Rauchstr. 
20. Apie 2Q0 psl. vadovėlinio formato 
knygos kaina yra 7,- DM. Užsakant 
iki 10 egz., aukščiau minėtu adresu 
reikia siųsti ir pinigus arba prašyti 
išsiųsti išperkamuoju mokesčiu. Ku
rie šios knygos užsakys iš karto ligi 
20 egz., gaus 10% nuolaidos. Snau- 
dos platintojai, norį knygas gauti 
kreditan, privalo atsiųsti LTB Apy-

linkės Komiteto arba L.R. Kryžiaus 
garantijas dėl skubaus ir tvarkingo 
užsakytojo atsiskaitymo.

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKĄ 
LIETUVIAMS paskubėkite įsigyti, 
kol dar nevėlu!

Prašoma atsiliepti sekančius as
menis:

1. NAUJALYTE Natalija, gim. 1922 
m. Šiauliuose, Palangos gt. 8 nr.,

2. NAUJALIS Algis, gim. 1921 m., 
iš ten pat, ir

3. NAUJALIS Jurgis, 18 metu am
žiaus, iš ten pat.

Ieško motina per kun. J. Kipp, 
Berlin - Lichterfelde West, Gossler- 
strasse 16.

IRO patarimų skyrius
Skelbiama, kad prie IRO Area 3 Sub-HQs, Schdnleinstr. 3, W .> 

burg, yra-įsteigtas patarimų skyrius, asmenims, kuriems IRO pripažinta 
DP Status ir gyvena

1. Alzenau
2. Aschaffenburg
3. Brūckenau
4. Ebern
5. Gemunden
6. Geroldshofen
7. Hammelburg
8. Hassfurt

Šio skyriaus tikslas j ... ' " " j . . l
užsieniečiams, gyvenantiems Vokietijoje, ir jiems patarti ūkiškuose bei 
socialiniuose klausimuose ir problemose.

Kreiptis raštu, naudojant anglų arba vokiečių kalbą, žemiau nurody- 
adresu:

žemiau išvardintuose miestuose ir apskričiuose:
17. Ochsenfurt
18. Schweinfurt
19. Wiirzburg
20. Obernburg
21. Marktheidenfeld
22. Mellrichstadt

9. Hofheim
10. Karlstadt

, 11. Kissingen
12. Kitzingen
13. Kūnigshofen
14. Lohr
15. Miltenberg .
16. Neustadt

yra teikti žinias asmenims apie jų padėtį kaip

tu
Welfare Office „OUT-SERVICE“ 

IRO Area 3 Sub-HQ’s, WUrzburg, Schonleinstr. 3.
Darbo valandos, išskyrus šeštadienius ir šventadienius: 8.30—12.00 ir

13.00—17.30.

Statistinėje dalyje ras apie mūsų 
krašto ūkinį, socialinį ir kultūrinį 
gyvenimą.

Knygą išleido Žemės Ūkio Dar
buotojų Sąjunga. Plat’nimas vyks 
per jos įgaliotinį dipl. agr. A. Mu- 
steikį. Knygos išleidimas yra labai 
brangus, nes labai daug statistinės 
medžiagos, kuri būtiną kiekvienam 
lietuviui turėti.

Užsisakiusiems iki kovo 5 dienos, 
Jbrošiūruota atseis 8 DM, o kietais

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai Ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mas ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu, • Platintojai už surinktą prenumeratą 
Ir parduotus paskirus numerius gauna 10 % nuo’-.idos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0.40 DM.

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

ffl MUSU, KELIAS
Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

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

Lithuanian Newspaper „OUR WAY**, Semi
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| MOSU KELIAS
mjELJ LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BALF'as informuoja emigraciniais
klausimais

BESITEIRAUJANTIEMS BALF’e 
APIE SAVO EMIGRACINIŲ BYLŲ 

EIGĄ
Visi tie, kurie yra kreipęsi į 

BALFo įstaigą Mūnchene, teirauda
miesi, kaip toli yra pažengusios jų 
emigracinės bylos, yra įtraukti į du 
atskirus sąrašus. Vienas sąrašas api
ma tuos, kurių bylos eina per 
BALFą ir toliau per NCWC arba 
tiesiog per NCWC, o kitas tuos, ku
rių darbo ir buto garantijos’ pasiųs
tos betarpiškai į DP komisiją Va
šingtone,

Kadangi NCWC centrinėje įstai
goje Vokietijoje nebuvo galima pa
tirti apie atskirų asmenų bylų stovį, 
tai tas sąrašas persiųstas į BALF’o 
Centrą Amerikoje, kad tenai būtų 
patirta bylos eiga.’ Gavus atsakymą 
iš centro, kiekvienas bus asmeniškai 
painformuotas. Tos informacijos te-, 
galės apimti bylos eigą iki jos per- 
iiuntimo į Europą. Apie tolimesnę 
eigą tegali suteikti .. informacijų 
NCWC organizacijos atstovai, tačiau 
dėl didelio garantijų skaičiau*, 
einančio per NC,WC, ši organizacija 
nepajėgia teikti tų informacijų. To
dėl tolimesnis teiravimasis apie by
los eigą atpuola.

Tik .tais atvejais, kai 'nuo garan
tijos įteikimo NCWC organizacijai 
J.V-bėse praeina daugiau, negu ke- 
tųri mėnesiai, o tremtinys vis dar 
nepašaukiamas ruošti dokumentų, 
tenka aiškintis, k-tir byla yra užkliu
vusi. Tačiaū reikia pastebėti, kad 
DP Komisija Vašingtone tepradėjo 
gaunamas garantijos tikrinti ir siųsti 
į Europą tiktai lapkričio mėnesį, to
dėl ir laiką, praėjusį nuo garantijos 
įteikimo, tenka skaityti pradedant 
lapkričio mėnesiu, nors garantija 
bū*'t ir anksčiau įteikta.

Į.eiktos garantijos, vistiek ar jos 
eina tiesiai per DP Komisiją ar per 
kurią nors šalpos organizaciją, gau
na eigą tuojau, kaip tik yra įteikia
mos. Kadangi garantijos turi pereiti 
keletą, net iki keliolikos įstaigų, tu
ri būti keletą kartų siunčiamos paš
tu, yra grupuojamos pagal J.V-bių 
teritorinius vienetus ir pagal tremti
nių gyvenamas vietas, tai bylos eigos 
chronologinės tvarkos išlaikymas vi
sai neįmanomas, t. y. vienu metu pa
duotos garantijos gali pasiekti ga
rantijų gavėjus labai skirtingu laiku 
— kartais gali visa procedūra pa
sisukti per vieną mėnesį, o kartais 
užtrunka iki keturių mėnesių.
. Tų asmenų pavardės, kuriems ga
rantijos yra pasiųstos betarpiškai 
DP Komisijai, yra patiektos tos ko
misijos įstaigai Frankfurte ir iš ten 
netrukus bus gautos informącijos. 
Tada kiekvienas, kuris šiuo reikalu 
yra'kreipęsis į BALFo Įstaigą Mūn
chene, bus apie tai asmeniškai pa
informuotas.

Tų, kurių emigracinės bylos yra 
užkliuvusios arba yra kilę kurių 
nors neaiškumų ir kurie tuo reikalu : 
yra kreipęsi į BALFo Įstaigą, šis ; 
pranešimas neliečia. Jų bylos, kiek t

suspėjama, aiškinamos atitinkamose 
institucijose kiekviena atskirai ir 
kiekvienas bus painformuotas kai 
tik bus reikalai išsiaiškinti.

BALFO ĮSTAIGA EUROPOJE

NCWC REIKALAUJAMOS KLE
BONŲ REKOMENDACIJOS

Savo š. m. sausio 25 d. biuleteny
je NCWC centrinė įstaiga Vokietijo
je nustato sekančią laikyseną išskir
tų šeimų, išsiskyrusių (turinčių di- 
vorsą) asmenų ir kitais emigracijos 
atvejais laikyseną:

1. Išskirtos šeimos. Nutarta pa
keisti buvusį nusistatymą, kad tie

1 asmenys neemigruotų, kurių 'šeimos 
vyras ar žmoną yra likę krašte, į ku
rį DP negali grįžti. Ateityje NCWC 
tvarkys emigracines bylas tų asme
nų, kurių šeimos yra buvusiose jų 

■ tėvynėse,... jei kunigas suteiks tei
giamą rekomendaciją norintiems 
emigruoti asmenims (Reikia suprasti, 
kad kunigas patvirtins, jog šie as
menys nėra sąmoningai palikę tenai 
savo šeimas, norėdami jų atsikratyti.)

2. Išsiskyrę asmenys. Jei yra nus
tatyta, kad asmuo norįs emigruoti 
yra nekaltoji divorso pusė ir kad jis 
nėra antrą kartą (civiliniu būdu) ve
dęs, ir jei kunigas rekomenduoja jį 
kaip vertą paramos, NCWC Įstaigos 
turi pranešti tai savo centrui Hoch- 
ste-Frąnkfurte, pažymėdami tą atye- 
jį liečiančius faktus ir prašydami; 
centro sutikimo prieš nominuodami, 
tokį asmenį emigracijai.

3. Neigiamos kunigų rekomenda
cijos vardinių garantijų atveju. Jei 
vardinės garantijos atveju kunigo 
rekomendacija yra neigiama, tai el
giamasi šitaip: (1) rašomas laiškas 
tam kunigui, kuris yra davęs nei
giamą rekomendaciją, pranešant jam, 
kad tas asmuo yra gavęs vardines 
garantijas iš savo pažįstamų ar gimi
nių. Paklausiama, ar kunigas mano, 
kad to ašmens emigracija turėtų būti 
sulaikyta. Jei yra reikalo, daromas 
pasikalbėjimas su kunigu tam atve
jui išdiskutuoti. (2) Jei per pasikalbė
jimą ar savo laiške kunigas nurodo, 
kad jis mano, jog to asmens emigra
cija turi būti sulaikyta, tai skyriaus 
atstovas siunčia blanką su kunigo re
komendacija ir visą korespondenci
ją ir kitą atitinkamą informaciją į 
NCWC Centrą Frankfurte-Hochste.

Užpildant nevardines garantijas, 
tais atvejais, kai rekomendacija yra 
tik švelniai negatyvi, turi būti lai
komasi tos pačios procedūros. Tačiau 
asmens su neigiama rekomendacija 
nominavimas bevardei garantijai ga
lt būti padarytas, išskyrus išimtus 
atvejus, tik tada, kai visi su geromis 
rekomendacijomis asmenys bus jau 
nominuoti.

Marija, Aušros Vartų Karaliene, sergėk ir globok savo vaikus lietuviui 
Tėvynėje, tremtyje ir atkursimoje laisvoje Lietuvoje!

ieškojo būdų šiems prašymams paten
kinti, bet nevardinių’garantijų BALFo 
Centre negauta. Tačiau tokių nevardi- 
nių garantijų galima gauti ribotą 
skaičių iš NCWC organizacijos. To
dėl tie tremtiniai, kurie pageidauja 
iš minėtos organizacijos gauti buto 
ir darbo užtikrinimus, yra prašomi 
apie tai pranešti BALFo Įstaigai 
Europoje. Gavus tremtinio prašymų 
bus tuoj pasiųsta NCWC anketa — 
Resettlement Form III. Užpildžius 
ją teks įteikti savo Area’jos NCWC 
skyriui ir prašyti, kad suteiktų ne
vardinę buto ir darbo garantiją iš
vykimui į Ameriką.

BALFo ĮSTAIGA EUROPOJE

IEŠKOMOS DP MOTERYS NAMŲ 
RUOŠOS DARBAMS AMERIKOJE

DP moterys iki 58 metų amžiaus, 
gyvenančios 1, 5, 6 ir 7 Area’jos ri
bose, neturinčios šeimos (viengungės), 
gali gauti buto ir darbo užtikrinimus 
į Ameriką, kur reikės tam tikrą laiką 
išdirbti darbininkėmis namų ruošoje. 
Norinčios pasinaudoti minėta gali
mybe yra prašomos ” tuoj pranešti 
BALFo Įstaigai Europoje (Mūnchen 
27, Rauchtsr. 20) savo pavardę, var
dą, amžių ir dabartinį adresą.

BALFo ĮSTAIGA EUROPOJE

Protestai MindszentY nubaudus
RYTUOSE TIKĖJIMAS RAUNAMAS SU ŠAKNIMIS

KAIP GAUTI NEVARDINIUS BUTO 
IR DARBO UŽTIKRINIMUS

, Daugelis tremtinių kreipėsi j 
BALFo Įstaigą Europoje prašydami 
suteikti buto ir darbo garantijas iš
važiavimui i Ameriką. BALFO Įstaiga

Nusikalt? žydai tampa lietuviais
Neseniai Europoje išaiškinta tarp

tautinio masto šmugelininkų gauja, 
kuri iš Vokietijos slaptai gabendavo 
užsienin foto aparatus, sidabro išdir
binius, medicinos instrumentus, ma
šinų dalis, rutulinius guolius ir p., 
kurių bendra vertė skaičiuojama apie 
2 mil. dolerių. Didžioji šių prekių 
dalis turėjo be muito nueiti Italijon 
ir Šveicarijon. Vokietijon tuo pačiu 
keliu turėjo būti atgabenta manu
faktūra, šilko dirbiniai, doleriai ir 
kitose valstybėse supirktos DM.

Iki šiolei pavyko išaiškinti, jog 
šioje šmugelininkų gaujoje dalyvavo 
per 50 įv. tautybių asmenų, iš jų ke
letas amerikiečių, gi daugiausia žy
dų. Keisčiausia yra tai, kad šie pas
tarieji pakliuvę ima vengti savo 
tautybės ir dangstosi svetimomis 
plunksnomis, tuo tačiu diskriminuo
dami kitas, niekuo nedėtas tautybes. 
Taip,.sakysim, DNZ, savo vasario 10 
d. Nr. aprašydamas minėtąją gaują 
atsidūrus teisme, pastebi, jog joje

dalyvaują ir keli lietuviai (sic!). Čia 
pat paduodamos ir jų pavardės: 
Schmerl Lipses, Wulf Abramowitz ir 
Michael Slesin. Jau patys jų vardai 
bei pavardės pakankamai vaizdžiai 
nurodo, jog tie asmenys geriausiu at
veju gali būti Lietuvos žydai, o ko 
gera — su Lietuva gal nič nieko 
bendra neturį.

Dėl visa ko patikrinę lietuvių 
tremtinių kartoteką, apimančią visus 
Vokietijoje gyvenančius lietuvius 
tremtinius, nustatėme, kad tie trys 
asmens lietuvių sąrašuose nefigūruo
ja, kaip ir buvo galima numatyti. 
Piktinantis tokiu grubiu lietuvio var
do niekinimu, tenka laukti, kad mū
sų bendruomenės vadovaujantieji or
ganai padarys reikiamų žygių, jog 
nusikaltėliai teisme būtų baudžiami 
savo tikruoju, žydiškuoju vardu, be 
jokių lietuviškų priedų, turinčių tiks
lą nusikaltimą nukreipti nuo tikrųjų 
bendrininkų į niekuo nedėtus lietu
vius tremtinius,

Niekas pasaulyje nesukėlė tokios 
didelės reakcijos prieš komunistus, 
kaip Vengrijos primato kardinolo 
Mindszenty nuteisimas iki gyvos gal
vos už „krašto išdavystę“! Tokio be
gėdiško pasielgimo galima tikėtis tik 
iš komunistų, kurių žmogaus gyveni
mo filosofija remiama materializmu, 
paneigiant žmogaus pranašumą už 
gyvulius. Komunistinė stalininė dok
trina žmogų traktuoja vienodai su 
gyvuliu, dažnai net žemiau.

Spaudos konferencijoje prez. Tru
manas Budapešto liaudies teismo 
sprendimą, kuriuo kard. Mindszenty 
pasmerktas iki gyvos galvos kalėti, 
pavadino begėdišku.

D. Britanijos vyriausybė taip pat 
pareiškė protestą Vengrijai dėl kard. 
Mindszenty.

Vengrijos liaudies teismo verdik
tas sukėlė pasaulį ant kojų. Austra
lijos užsienių reikalų ministeris Evatt, 
kuris kaip J.Tautų visumos suvažia
vimo pirmininkas, pareiškė parla
mentarams, jog esą reikalinga šis 
klausimas įnešti J.Tautų plenumui 
New Yorke.

Čilės delegacijos pirmininkas S. 
Cruz Lake Success paskelbė, jog Čilė 
darys intervenciją per J.Tautas, jų 
prezidento pageidavimu (Čilės kraš
tas labiausiai nemėgsta komunistų).

JAV parlamento atstovas pasiūlė 
užsienių reikalų komitetui parlamen
te, kad JAV nutrauktų diplomatinius 
santykius su Vengrija dėl Kardinolo 
kankinimo.

Kanados premjeras pareiškė, jog 
jis kartu su kitais taikos sutarties su 
Vengrija signatarais sueis į sąlytį, 
kad galėtų veikti prieš šį sprendimą.

Vengrijos generalinis konsulas 
New Yorke su savo štabu, protestuo
dami dėl Mindszenty sprendimo, pa
sitraukė.

Londone buvo sušauktas didžiau
sias katalikų protesto mitingas, ku
riame dalyvavo katalikų vyskupai,

kunigai, katalikiškos organizacijos 
ir tūkstančiai žmonių. 20.000 žmonių 
netilpę salėje.

Popiežius pirmadienį tarėsi su sa
vo Kolegija dėl tolimesnės veiklos.

Belgija irgi prisideda prie bendros 
akcijos, nukreiptos prieš begėdiškąjį 
nuteisimą.

Sąryšy su JAV nepasitenkinimu 
dėl Budapešto liaudies teismo spren
dimo, Vengrijos vyriausybė pareika
lavo JAV atšaukti savo pasiuntinį iš 
Vengrijos. JAV savo ruožtu, nenu- 
rodydama motyvų, išprašydino Ven
grijos pasiuntinybės Washingtone 
pirmąjį sekretorių išvykti iš Ame
rikos.

Suprantama, kad šie protestai ne
išgelbės katalikų dvasiškių nei tikin
čiųjų nuo žmogaus gyvulio, nes jam 
žmogus yra tik priemonė jų barba
riškai politikai vesti. Tačiau vakarų 
pasaulis labiau pajus, kad ir jų toks 
pat likimas laukia, jei jie nesiims 
veiksmų, kurie sutramdytų Sibiro lo
kį su kitais plėšriaisiais. Pasaulis lau
kia darbų.

LAUK KOMUNISTUS Iš 
VYRIAUSYBIŲ!

AP iš Baltimorės praneša, kad 
JAV senatorius C. Lodge (resp.)( pa
reiškė, jog Europos vyriausybės tu
rinčios išmesti visus komunistus, 
susijungti kariškai dar prieš. Kon
gresui pasisakant dėl karinės pagal
bos Europai. Jis pridūrė, kad „jeigu 
Europa nesusijungs, tai nieko nepa
dės ir mūsų pagalba, nes per ilgesnį 
laiką bus viskas išpustytą“.

AMERIKOJE KRENTA MAISTO 
KAINOS

AP iš New Yorko praneša, kad 
Amerikoje 7-niems dalykams kainos 
nukritusios 9,7°/o, lyginant su buvu
siomis kainomis prieš vienerius me
tus, tik pieno kaina lieka dar aukšta.

Moteriški namų medvilnės drabu
žiai atpigo 24,5%, kojinės „nylon“ —

15,3’/». Vyriški marškiniai atpigo 
7,5’/o. Tik vyriškos ir moteriškos ei
lutės kaina tokia kaip prieš metus, 
tas pats yra ir su moteriškais bate
liais.
W. CIIURCHILLIS IŠLOŠĖ DU MI

LIJONUS FRANKŲ
Naujųjų Metų proga W. Chur- 

chillis nuvyko dviems savaitėms į 
pietinę Prancūziją atostogų, iš kur 
per Paryžių vėl grįžo Londonan. 
Viešėdamas Rivieroje W. Churchillis 
būdavo nuolatinis buv. Anglijos ka
raliaus, dabar Vindsoro kunigaikščio 
svečias. Dienas jis leisdavo tapyda- ' ■ 
mas, nutapė porą paveikslų. Nakti
mis neretai lošdavo ruletę. Pasirodo, 
lošime W. Churchilliui laimė nebuvo 
šykšti: vieną fiAtį jam pasisekė 
išlošti rulete net pora milijonų fran
kų. Sėdėdamas prie ruletės stalo jis 
surūkė 16 cigarų. .

Mihicheno radijas 
lietuviškai

Mus informuoja, kad šių metų 
Vasario 16 d. proga per Mūncheno 
radiofoną bus duodama šeštadienį, 
š. m. vasario mėn. 19 d., nuo 16.00 
iki 16.30 vai. lietuviškos muzikos va
landėlė su Ciurlionies Ansamblio 
įdainuotais kūriniais. Be to, vasario 
16 d. Mūncheno radiofonas pažadėjo 
duoti reportažą apie lietuvių tautos 
Nepriklausomybės šventę. Tikslesnis 
to reportažo laikas dar nežinomas.

Sekmadienį, š. m. vasario 20 d., 
LTB Mūncheno Apylinkės Komitetas 
rengia Vasario 16 d. minėjimą: 12.45 
vai. iškilmingos pamalus mažojoje 
Šv. Jono bažnyčioje, Klrchenstrasse, 
ir 15.00 vai. Mūncheno miesto rotu
šės palėje prie Marienplatz iškilmin
gas aktas bei koncertas, kuriame da
lyvauja eilė žinomų mūsų menininkų 
— solistų ir Freimann lietuvių sto
vyklos choras.

Slaptas Tito derybos su vakariečiais
Continental Daily Mali, remda

masis Romos laikraščių pranešimu, 
informuoja, kad Brioni saloje, Adria- 
tikos jūroje į šiaurę nuo Polos pusia
salio, šiuo metu vykstančios slaptos 
derybos tarp majš. Tito ir vakarinių 
demokratijų atstovų.

• Karštis, kuris kyla iš atominės 
bombos sprogimo, kaip pareiškė 
amerikietis specialistas, siekiąs iki 
4,8 km atstumo ir sukeliąs nudegini
mo žaizdas.

• AP pranešimu iš Tokijo, tarp JAV 
vyriausybės ir gen. McArthuro, fak- 
tinojo Japonijos valdytojo, esą nesu
tarimų dėl politikos Tolim. Rytuose 
ir dėl. Kinijos politinės padėties, ku
rią vis labiau sunarplioja komunistai.
• Prez. Trumanas iš pirmųjų rankų 
gavęs pranešimą apie DP būklę Vo
kietijoje. šioji būklė esanti vis dar 
labai bloga. Vyskupas J. Mūnch, ku
ris atstovauja Vatikanui Vokietijoje, 
siūlo atpalaiduoti DP įvažiavimą į 
JAV. (UP)

Malonaus dėmesio
LZ.S.*gos nariams

Vadovaujantis paskutiniojo Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos Valdybos 
posėdžio nutarimu, maloniai prašomi 
visi S-goš nariai susimokėti nario 
mokestį už 1948—1949 metus. Meti
niu nario mokestis — 6,- DM.

Pinigus siųsti L.Z.S-gos iždinin
kui: S. Urbonas, (14a) Dornstadt 
b. Ulm, DP Camp

10


	C1B0004634390-1949-nr12-13-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0001
	C1B0004634390-1949-nr12-13-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0002
	C1B0004634390-1949-nr12-13-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0003
	C1B0004634390-1949-nr12-13-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0004
	C1B0004634390-1949-nr12-13-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0005
	C1B0004634390-1949-nr12-13-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0006
	C1B0004634390-1949-nr12-13-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0007
	C1B0004634390-1949-nr12-13-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0008
	C1B0004634390-1949-nr12-13-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0009
	C1B0004634390-1949-nr12-13-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0010

