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Norvegija jungiasi prie Atlanto pakto
Visiškas Sovietų politinis pralaimėjimas

Sovietų Sąjunga, 30 metų vesda
ma agresyvinę politiką, paremtą me
lu ir apgaule bei penktosios kolonos 
infiltracija, šiandien politinėje are
noje priėjo liepto galą. Sovietinio 
melo propaganda atsimuša į Vakarų 
diplomatų kaktas, kaip žirniai nuo 
Sienos.

Jei demokratinis pasaulis, susidė
jus aplinkybėms, turėjo remti Sovie
tų Sąjungą, kariavusią su vokiečių 
hitlerine ekspansijos politika, tai 
dabar atverčiamas toks pat tiesos la
pas kaip ir Hitleriui. J. Tautų So- 
cialės ir Ekonominės taryboje J. A. 
Valstybės ir D. Britanijos atstovų 
kaltinimas Sovietų vyriausybei dėl 
8r—14.000.000 žmonių laikymo kon
centracijos darbo stovyklose yra 
daugiau negu eilinis pareiškimas. 
Tokios kalbos prieš ketveris metus 
būtų buvusios pasmerktos, o jų kal
bėtojai patraukti tieson už „nedrau
gišką“ žestą savo didžiajam karo 
meto sąjungininkui. Dabar padėtis 
pasikeitė. Reikalaujama Sovietus 
paaiškinti, už kokius nusikaltismus 
jie ten laikomi, ar jų šeimos bau
džiamos ir kt.

Suprantama, kad prie tų bizūnu, 
badu, šalčiu ir nežmoniškomis gy
venimo sąlygomis ■ „auklėjimo“ sto
vyklų demokratinio pasaulio atsto
vai nebus prileisti, kol Kemllus bus 
Rusijos plotų valdovas. Tačiau pa
saulio dauguma supras, jog jei jau 
nerodoma „auklėjimo“ įstaigų, tai 
jos yra netokios, kokias supranta 
vakarai. Taigi, Sovietų Sąjungos me
lo politika apnuoginta ir pasauliui 
paskelbta.

Antras Sovietų Sąjungos politikos 
pralaimėjimas — Norvegijos išsky
rimas iš Skandinavijos bloko S. Są
junga, norėdama atitraukti Norve
giją nuo Vakarų bloko, metė didelį 
jauką — nepuolimo paktą, bet Nor
vegija suprato, kad jaukas yra užka
bintas ant didelio kablio, Kremliaus 
piautuvo, kuris užsikabinusiam pa
darui neša mirtį, kaip jis buvo at
nešęs trims Pabaltijo kraštams — 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Norve
gijos darbininkiškoji vyriausybė ge
riau pasirinko „buržuazinę“ Vakarų 
draugystę, negu „darbininkišką“ so
vietinę.

Sovietų Sąjungos pastangos ati
trukti Norvegiją nuo Vakarų nuėjo 
niekais. Kremlius neveltui manev
ruoja Baltijos jūroje ir Baltijos ore. 
Tai vis gąsdinimo politika. Sovietai 
verčia ir Suomiją sudaryti „demo
kratinę“ vyriausybę, nes dabartinė 
Fagerholmo vyriausybė yra sudaryta 
iš daugumos sluogsnių ir nevisai pa
laiko Maskvos norus.

Maskva nori, rašo britų laikraš
tis „Sunday Times“, ne tik atitraukti 
Norvegi’ą, bet visai suardyti Atlanto’ 
paktą. Šiuo metu, anot Sunday Ti-

jnes, esančios trys grupės, kurios 
siekia Atlanto gynybos pakto suar
dymo. Švedija atsisako prisidėti prie 
pakto. D. Britanijoj kairiojo flango 
darbiečiai varo akciją, nukreiptą 
prieš Ameriką. Tačiau vargu pasi
seks toks ardomasis darbas.

Norvegijos prisidėjimas, anot 
Scrutator, prie S. Atlanto pakto yra 
didelės svarbos, nes jos prekybinis 
laivynas yra priskaitomas prie di
džiausių. Reikia laukti dar Danijos 
prisidėjimo prie šio pakto ir Sovietų 
gąsdinimo politika nueis niekais.

Atlanto pakto sudarymas paskuti
niu metu tartum susidūrė su sunku
mais arba bent su nepakankama ga
rantija karo atveju. JAV užsienių 
reikalų mlnisteris p. D. Acheson vis 
nerandąs tinkamos formulės, kuri 
nepažeistų konstitucijos nuostatų ir 
patenkintų Vakarų Europos pagei
davimus. Pagal J.A.Valstybių kon
stituciją, karo paskelbimas priklauso 
tik kongresui — abiejiems rūmams, 
bet ne vyriausybei. Užpuolimo at
veju ant Vakarų Europos Amerika 
automatiškai negalėtų paskelbti ka*-

joks legalus sakinys negalįs 
tautą su įėjimu į karą. Kas 
gali suristi, tai pačių ameri- 
gyventojų pripažinimas, jog

ro. Ir šis. faktas vakariečius kiek 
gąsdina. Tačiau NYHT vedamajame 
rašo, jog „jeigu rytoj būtų.užpultas 
New Yorkas, tai valstybė nieko ne
rastų konstitucijoje ar įstatymuose, 
kas priverstų kongresą paskelbti ka
rą“. Nežiūrint jos konstitucinės tvar
kos dėl karo skelbimo, NYHT išve- 
džioja, 
surišti 
yra ir 
kiečių
užpuolimas ant V. Europos gali giliai 
paliesti amerikiečių interesus ir kad 
jie patys bus atsakingi už tą užpuo
limą, lygiai tai būtų užpultas pats 
New Yorkas, Havajai ar Kalifornija.

Iš šių išvedžiojimų aiškėja, kad 
nors Amerika, pasiremdama konsti
tucija, negalėtų automatiškai pa
skelbti karą, užpuolikai vistiek ne
liktų nuošalyje ir jos galybė būtų 
mesta prieš agresorių. Kaip S. At
lanto paktas bus suformuotas ir ko
kią formulę įgaus, dar neaišku, bet 
vienas dalykas yra tikras, jog jo įgy
vendinimas bus didelis įnašas prieš 
sovietinę agresiją. J. Aras

Pabaltijo Centro Komitetai imasi bendros akcijos
S. m. vasario 10 d. Geislingene 

įvyko eilinis Pabaltijo Centro Komi
tetų pirmininkų pasitarimas, kurio 
metu buvo konstatuota:

1. Žydai pradėjo akciją prieš pa- 
baltiečlus, būk jie esą karo nusikal
tėliai ir juos reikia skrynlnguoti. 
Tuo reikalu jie įteikė IRO Centrui 
Ženevoje tam tikrus sąrašus. Kon
statavus šią akciją, nutarta imtis gi- 
nlmosl priemonių.

2. Ryšium su masiniais išvežimais 
į Sibirą iš Pabaltijo kraštų, nutarta 
kreiptis-memorandumais į UN, JAV, 
Didž. Britanijos, Prancūzijos vyriau
sybes, prašant daryti įtakos išveži
mų sustabdymui, Be to, nutaria nuo 
š. m. vasario 24 d. (Estijos nepriklau
somybės diena) ligi kovo 1 d. su
ruošti stovyklose specialines pamal
das, manifestacijas, mitingus, kreip
tis į vietos vokiečių spaudą ir radiją 
su straipsniais ir žiniom apie sovietų 
nežmonišką elgesį Pabaltijo kraš
tuose.

3. Kadangi EUCOM išleido įsa
kymą, einant kuriuo iš IRO Fondo 
(sudaryto iš dirbančiųjų išskaitymų) 
duoti lėšas: 1) juridinei pagalbai, 
2) apmokėti išlaidoms už dokumentų 
sudarymą, 3) išlaidoms koresponden
cijai ir 4) be tų išlaidų, IRO dar gali 
išleisti po 5000 DM kas mėnesį ypa-

Bendro likimo brolius ešiuš, švenčiančius savo 
Tėvynės laisvės 31 m. sukaktį, sveikiname ir lin
kime juo greičiau susirinkti laisvame Pabaltijy

Pasaulio sąžinei prabilus
JAV profesinių Sąjungų (AFL) 

surinktos medžiagos dėka, ameri
kiečių atstovas prie JTO ūkio ir 
socialinių reikalų komisijos VVilliard 
Thosp toje komisijoje pareikalavo 
patikrinti vergų darbo padėtį Sov. 
Sąjungos koncentrac. stovyklose. Iš
keldamas visus faktus, C. Thosp dar 
pridūrė, jog panaši vergų darbo 
sistema įvesta ir kitose valstybėse, 
įeinančiose Sov. Sąjungos įtakos 
sferoje.

Tais pačiais faktais operuodamas, 
tik praplėsdamas argumentų hori
zontus, prie amerikiečių atstovo pri
sijungė ir britų atstovas Christopher 
Mayhew, nurodydamas, jog ir Vokie
tijos sovietų zonoje nacių technika 
kone, stovyklų praktikoje yra ne tik 
sovietų perimta, bei ir „patobulinta".

I sovietų atstovo atsikirtimus, jog 
sovietų stovyklos yra „pavyzdingos 
institucijos“, Thosp priminė anksty
vesnius sovietų prisipažinimus apie 
egzistenciją tokių „pavyzdingų pa
taisos stovyklų“ sovietų 
liaudžiai“, kartu statydamas

„darbo 
sovietų

Švedijos karinis pajėgumas

delegacijai aiškius klausimus: 1) Ko
kius nusikaltimus stovyklų gyven
tojai yra papildę? 2) Kokiu būdu jie 
yra „pataisomi“? 3) Kokiu keliu vy
ko jų nuteisimas? 4) Ar leista jiems 
susisiekti su artimaisiais už sto
vyklos ribų? 5) Ar stovyklų gyven
tojų artimieji panašiu būdu „pa
taisomi“? 6) Koks mirtingumas tose 
„pataisos stovyklose“?

Tačiau anglo-saksų delegatai ta 
proga davė aiškiai suprasti, jog so
vietų žodiniai „argumentai" vargu 
ką įtikins. Anot Mayhew, „sovietų 
vyriausybė savo tvirtinimus galėtų 
įrodyti leisdama pasauliui mesti 
žvilgsnį į ten vyraujančias sąlygas. 
Bet gi -užsieniečiai naciškoje Vokie
tijoje turėjo didesnę judėjimo 
laisvę, nei šiandien Sov. Sąjungoje“. 
Mayhew todėl ir siūlo pasaulio su
sirūpinimui Išblaškyti, kad Sov. Są
junga leistų JTO atstovams ar gru
pei laikraščių korespondentų aplan
kyti didžiąsias deportacijų sritis Sov. 
Sąjungoje.

Sovietų atstovo Zarapkino atsa- 
buvo formuluotas sovietams 
cinizmo gaida, būtent, kad 
atstovų argumentai ir tvir- 
esą tik „groteskinis melas ir 
suktybė“. Žinodamas savo

Neseniai Švedijos karo minlsteris 
A. Vongt pareiškė, kad Švedijos 
aviacija turinti apie 1000 lėktuvų, 
kurių dauguma yra sprausminiai. 
Nuo karo meto Švedija naujoms ka
ro medžiagoms išleidusi apie mili
jardą kronų (280.000.000 dol.).

Šiandien Švedijos įmonės gami
nančios jau sprausminius naikintu- 

• vus su 620 mylių greičiu per vai.
Mtnisteris pirmininkas p. Erlan- 

der vienoje konferencijoje pareiškė, 
kad „esą lengva pasakyti, jog mes 
negalėsime išlikti nepaliesti kito ka
ro. Švedijos vyriausybė tačiau nesu
tinka su tokia pažiūra. Ir todėl ne 
laikas dabar nuleisti rankas ir laukti 
•vetimųjų pagalbos.“

Švedija ir toliau pasilieka prie 
anksčiau pareikšto nusistatymo, jog 
visos trys Skandinavijos valstybės 
turinčios sudaryti karinę Sčfiungą 10,

didelės

įurmcios suaaryn Karinę sąjungą 1U| tas pries i 
matų, Esą, nė vienas pavieniai kraš-I nę laisvę.

tas nepajėgtų apsiginti nuo 
valstybės užpuolimo. „Norvegija ir 
Danija negali apsiginkluoti be sveti
mųjų paramos. Skandinavija bet ku
riomis apystovomis turi būti apsi
ginklavusi“, baigia premjeras.

(AP/m)
30 DIPLOMATŲ PAS POPIEŽIŲ

Iš Romos praneša, kad JAV prezi
dento Trumano atstovas ir 29 kitų 
kraštų diplomatai aplankė Popiežių 
Pijų XII ir išreiškė Jam užuojautą 
dėl kardinolo Mindszenty nuteisimo. 
Akredlduotl diplomatai prie Vatika
no pareiškė, jog kiek jiems yra žino
ma, jų ketinama akcija yra viena tų, 
kokios nežino pasaulis jau visą 100 
metų.

Diplomatai Išreiškė protestą prieš 
neteisingą sprendimą, kuris nukreip
tas prieš religinę, asmeninę ir politi-

kymas 
įprasta 
vakarų 
tinimai 
nešvari
vyriausybės pažiūras tuo klausimu, 
Zarapkinas neatsiklausęs Kremliaus 
galėjo čia pat vietoj pranešti, jog 
Sov. Sąjung. vyriausybė Jokiu būdu 
neleisianti tikrinti padėties savo te
ritorijoje.

Aišku savaime, jog esamoje pa
dėtyje niekas ir nesitiki, kad tais 
pareiškimais būtų ’ sugraudintos de
portacijų išradėjų širdys. Tačiau 
reikia pripažinti, jog faktas, kad 
amerikiečių ir britų iškeltieji argu
mentai JTO forume sudaro naują 
lapą tos organizacijos ir pasaulio 
opinijos istorijoje. Anot šveicarų 
„D i e Ta t“, „pagaliau kultūrinio 
pasaulio gėda — vergija Sov. Sąjun
goje, britų ir amerikiečių formaliai 
iškelta JTO diskusijoms“. Anot lai
kraščio, ta diskusija milijonams so
vietinės sistemos vergų deja daug 
naudos neduos: sovietai jau seniai 
yra pamiršę pasaulio sąžinės balsą 
suprasti. Tačiau toje diskusijoje lal-

kraštls įžiūri teigiamų reiškinių, bū
tent — kad tokie faktai iškeliami ir 
patvirtinami tarptautiniame forume. 
Faktai už kurių susigėdinę slapstosi 
no tik komunistai dr jų pasekėjai, 
bet ir tie „mitlauferiai“, kurie linkę 
bolševikiniame režime įžiūrėti „di
džiulį socialinį eksperimentą“. Gal 
būt tų faktų akivaizdoje praregės ir 
tie, krie sugebės suprasti, jog daug 
ką stebinęs „rusiškasis atsikūrimas“ 
grindžiamas vien tik masių vergija.

Laikraštį džiugina ir ta aplinky
bė, kad profesinės sąjungos kaip tik 
buvo tų faktų iškėlimo iniciatorėmis. 
Esą, niekas gal neturi tiek intereso 
kovoje su priverstino darbo sistema, 
kaip pašauktieji darbininkijos atsto
vai. Gaila tik, kad tie atstovai per 
daug ilgai sėdėjo prie vieno stalo su 
tais, kurie save vadino darbininkų 
atstovais, o tuo tarpu buvo ir yra 
tiesioginiai ir begėdiškiausi išnau
dojimo sistemos kaltininkai.

Pasaulio sąžinė pagaliau prabilo. 
Ar ji liks tik žodinės kovos pozi
cijose ar ieškos realesnių kelių ir 
priemonių ligšiolinei gėdos dėmei 
nuplauti, parodys ateitis. Tiems, ku
rie yra pasiėmę atsakomybę kovoti 
dėl pavergtųjų išlaisvinimo, atsive
ria nauji kovos horizontai. Tenka 
tikėtis, kad tos kovos vairas bus dar 
tvirčiau paimtas į rankas. Visi duo
mens kalba už tai, kad esame naujų 
galimybių prieangyje. -mšk.-

tingiem reikalam, — prašyti, kad iš 
tos sumos kiekvienam tautiniam ko
mitetui skirtų atitinkamą dalį. Be 
to, kreiptis į EUCOM’ą prašant šį 
įsakymą pakeisti mums palankesne 
prasme.

4. Sudaryti prie IRO štabo Bad 
Klssingene bendrą pabaltiečių atsto
vybę ir laikytis vienos linijos ginant 
bendrus reikalus.

5. DP Komisija yra įpareigota kas
dien išspręsti 80 bylų, ligi šiol buvo 
sprendžiama tik 30. Nutarta prašyti, 
kad pagal „bilių“ išvykusių į JAV 
statistika būtų skelbiama laikraš
čiuose su tautybių ir tikybų nuro
dymu.

6. Kadangi išvykstančiųjų bagažą 
kai kuriose Arejose dar ir dabar per
veža į pereinam, stovyklas sunkve
žimiais, o kitose — apmoka geležin
kelio bilietus, o tai sudaro nemaža 
vargo ir išlaidų, nutarta prašyti IRO, 
kad visų išvykstančiųjų bagažas į 
pereinam, stovyklas būtų gabena
mas sunkvežimiais.

7. Nutarta įteikti memorandumą 
p. A. Squadrilli prašant, kad šeimų 
nariai, jauni ir seni, būtų vežami 
kartu, kad dokumentai nebūtų lega
lizuojami vokiečių notarų, kuriem 
reikia mokėti po 15 DM, o visa tai 
būtų atliekama stovyklose teisės pa
tarėjų.

8. Kadangi išvykstančiųjų baga
žas neretai žūva arba visiškai pa
lieka neišsiųstas, prašyti IRO, kad 
jis būtų apdraudžiamas ir kad nebū
tų daroma jokių kratų ar konfiska
vimų.

9. EUCOM’as ir DP Komisija yra 
nuomonės, kad buv. mobilizuotiems 
į vokiečių armiją nereikia kliudyti 
emigruoti į JAV. Tuo reikalu jų yra 
pasiųstas JAV Karo Ministerijai 
raštas.

Tačiau praktikoj yra atveju, kad 
latviam ir estam sulaikomos bylos, 
o vieną estą net norima grąžinti iš 
JAV. Pagal dabartinę praktiką CIC 
praleidžia visus mobilizuotus ligi ka
pitono laipsnio. Tuo reikalu nutarta 1 
įteikti p. Squadrilli memorandumą.

10. Besirūpinant liekančiais Vo
kietijoj, nutarta įsteigti vokiečių val
džios patvirtintą sąjungą, kuriai, kaip 
juridiniam asmeniui, su laiku būtų 
galima perduoti tremtinių organiza
cijų turimą turtą.

11. Pavesti mūsų ryšininkams 
prie IRO išgauti iš jos Nr. 101 įsa
kymo interpretaciją pabaltiečių nu
statyta prasme.

12. Dėl IRO ketinimų likviduoja
mus I klasės pareigūnus paskirstyti 
po stovyklas ir tuo nuskriaudžiant 
mūsų dirbančiuosius, nutarta pro
testuoti. LTB

ŠARVUOTI AUTOVEŽIMIAI PRIES 
STREIKININKUS

Italijoje pradėjus komunistams 
organizuoti darbininkų streikus, bu
vo pasiųsta ginkluoti automobiliai 
prieš tvarkos ardytojus. Vidaus rei
kalų minlsteris pareiškė, jog esą 30 
demonstrantų, karabinierių ir poli
cijos sužeista.

Darbininkai pradėję protestuoti 
tada, kai iš fabriko buvo atleista 50 
tarnautojų. Miestelio gyventojai, 
kurių yra 10.000, prisidėję prie de
monstracijų ir išstatę gatvėse bari
kadas. Policija išėjo prieš barikadas 
ir buvo pasitikta granatomis, šūviais 
ir ašarinėmis * bombomis.

l.iarkos jau kalinamas Maskvoje
BUV. GRAIKIJOS SUKILĖLIŲ VADAS NUVILIOTAS MASKVON IR
SĖDI KALĖJIME NEVA UŽ BENDRADARBIAVIMĄ SU MARS. TITU

Neseniai atstatytas Graikijos su
kilėlių vadas gen. Markos, kaip in
formuoja Zūricho laikraštis „Welt- 
woche", šiuo metu esąs Maskvos po- 
litbiuro kalinys, kalinamas Llubjan- 
kos kalėjime. Kaip nurodo laikraš
tis, generolas buvęs netoli Bulgari- 
jos-Graikijos sienos įviliotas į spąs
tus, bulgarų policijos areštuotas ir 
oro keliu iš Sofijos nugabentas į 
Maskvą. Areštas siejamas su vienu 
slaptu marš, Tito laišku, kuriame šis

neva bandęs gen. Markos’ą patraukti 
savo pusėn. Šią šveicarų laikraščio 
žinią patvirtino graikų radijas, in
formacijos šaltiniu nurodydamas 
„patikimus sluogsnius“. Atėnų radi
jo pranešimu. Markos buvęs nuvilio
tas į Stolnik miestą Bulgarijoje ta 
priedanga, kad tenai vykstanti par
tizanų konferencija. Tačiau mieste 
jis buvęs tuojau bulgarų policijos 
suimtas ir, nugabenus į Slofiją, per
duotas sovietinėms įstaigoms.
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Juodukai švenčia Vasario 16-jq
Kalba eina apie Belgijos juodukus.
Teisybę sakant, kai susirinko 

Šventės švęsti, nebuvo juodi. Nusi
plovė. Kas turi žmoną, buvo visai 
padoriai nupraustas. Viengungiams, 
žinoma, visada sunkiau... — Bet

moterišką duetą!" Gera* sumany
mas! — Bet kada repeticijas daryti? 
P. Sulskienė visada galėtų savo ma
žą Arūną kambary užrakintą palikti; 
bet p. Vaičiūnaitė, dirbanti ligoninėj, 
sekmadieniais visada tarnyboj, o

Dabar juodukai, švilpaudami lie
tuviškas melodijas, vėl sulindo | juo
dus požeminius urvu*. Bet jie Įsiti
kino, jog ir po žeme jie lieka lietu
viais: anglių kasykla nėra priešinga 
lietuvybei! — Ir dėl to štai koks pa-

SKAUTIŠKUOJU TAKU
■ Redaguoja vyr. sktn. A. Krausas -

Susimąstykime
(Vasario 22 d. Mąstymo Dieno* proga)

juodumas čia pas mus garbės ženk
las.

Taigi tie lietuviai juodukai — 
angliakasiai iš Charleroi apylinkės 
— nutarė suruošti Nepriklausomybės 
Šventės minėjimą, būtent, ant žemės 
paviršiaus, pačiame miesto centre. — 
Ką nors ruošti čia nelengva, nes čia 
ne viena didelė lietuvių stovykla, o 
15 mažų! Norint susitarti, norint su
sitikti su kuo nors, reikia važiuoti 
tramvajum, klaidžioti po prancūziš
kai pavadintas gatvikes, arba siųsti 

> laiškus, telegramas, sukti belgų tele
foną ... Visos tos priemonės buvo 
pavartotos: Astramskas pusę mėne
sio uždarbio pravažinėjo, Zaleckis 
.beveik telefoną sudildino... Belgai 
paštininkai lakstė aplink barakynus 
ir angliakasių bakūže? su express- 
lalškais, telegramomis, pakvietimais. 
Spiaudėsi ir prancūziškai keikėsi, 
kad tie nelemti užsieniečiai ne tik 
gyvena, bet ir laiškus rašo, kad dėl 
)ų reikia gilų purvynėlį-bristl (žinote, 
Belgijoj dažnokai lyja, O proletarų 
gatvės dažnai nė akmenimis nelš- 
grįstos!)

Kita sunkenybė — laiko stoka: 
fia juk žmonės darbininkai. Pavyz
džiui, nutaria: „Sudarykim, vyrai,

akomponuotoja p. Grigaliūnienė, gy
venanti už 20 kilometrų, tik sekma
dieniais po pietų laisva... Ka da
ryti? — Tačiau tai ne kliūtis! Ang
liakasiams (taigi ir jų žmonoms) nė 
akmens kalnas kelio nepastos!...

Arba: vyrų kvartetas — tai bus 
gražu! Bet vienas dirba 8 valandas 
rytinėj pamainoj, antras vakarinėj, 
trečias naktinėj. O kaip žinote, paroj 
tik 24 valandos. Apskaičiuokit, po
nai matematikai, kada mums pato
giausia susitikti? — Bet angliakasių 
kvartetas išėjo! Norit žinoti, kaip? 
— Gerai, šį kartą išduosiu paslaptį: 
o gi dvi ponios ir du vyrai... —

Kai atėjo diena, sekmadienis prieš 
Vasario 16-tąją, viskas buvo pareng
ta, ir baltai nuprausti juodukai pra
dėjo rinktis. — Stebėjosi aplinkinių 
tramvajų konduktoriai, dėl ko ši ry
tą toks judėjimas. Stebėjosi artimo
siose gatvėse gyvenantys belgai, ko
dėl iš sesučių vienuolyno koplyčios 
girdisi vyrų balsai. — Bet pačios se
sutės džiaugėsi, kad galingasis Tau
tų Viešpats galingu balsu garbina
mas: iš suodžiais pilnų angliakasio 
plaučių „Pulkim ant kelių“ ir „Šven
tas Dieve“ skambėjo vis dėlto galin
gai... Džiaugėsi ir p. generolas Gri
galiūnas-Glovackis, šią dieną Sv.

siūlymas:
Angliakasiai siūlo būsimajai Lie

tuvos vyriausybei, kad išsiderėtų iš 
būsimoslos Rusijos vyriausybės (gal 
būt, reparacijų sąskaiton...) bent 
keletą anglių kasyklų. (Tik tegu ge
rai pažiūri, kad tajos nebūtų" žemos! 
Arba tegu mūsų pasiklausia.) Ang
liakasių specialistų bus! Ypač pori- 
jonų bus pakankamai. (Jus nežinote, 
kas toks porijonas? — Tai toks vir
šininkas kasyklose: nelabai aukštas, 
bet praktiškai labai galingas...) Štai 
Butkevičius iš Forchies, Šulčius iš 
Providence, Kitavičius iš Chatelet — 
visi ir gali ir nori būti porijonais. 
O Zaleckis tai ir kasyklų direktorium 
apsiimtų būti! — Taip, angliakasiai 
žino savo darbą. Tiesa, jie nežada 
ilgiau pasilikti Belgijos požemy. Bet 
štai jų pasiryžimas: jei kalba eitų 
apie Lietuvos kasyklas ir apie Lietu
vos anglĮ — mes pasirašėm sutarti 
dešimčiai metų! Juodas Juodukas

JAV ŽYDAI REIKALAUJA NAUJŲ 
SKRYNINGŲ

New York Times pranešimu, še
šios didelės JAV žydų organizacijos, 
kad pagyvintų Europos DP emigra
cijos reikalą, pareikalavusios, jog 
amerikiečių įstaigos visus emigran-

Sese, atsistoki šiandien akivaiz
doje puošnios žemės, išpintos keliais 
ir keleliais, apvožtos milijonais 
žvaigždžių ir saulių dengiančiu dan
gumi, ir susimąstyk! Ištiesus ranką 
pridėki pirštą prie miestų, kvėpuo
jančių spygliais ir lapais girių, kai
mų, pasikelk į padanges ir nusileisk 
| gilybes. Į tavo sielą prašneks dau
gybė balsų, išgirsi skundą ir ašarų, 
dejonių, džiaugsmų, nerūpestingo 
juoko, ardančių ir kuriančių rankų 
darbus, didybės ir menkystės akor
dų. Išvysi kalnus skriaudų, nelaimių, 
eisenas laimingųjų, nugalėtojų ir pa
vergtųjų.

Pamatysi tiek žmonių — šenų, 
našlaičių, suaugusių, benamių, kurie 
taip reikalingi seseriškos meilės, 
draugo rankos ir žmoniškumo. Tarpe 
jų išskirsl savo idėjos sesių — ne 
vien iš pareigos ženklas kaklaraikš- 
čio, bet iš pasiaukojamų darbų.

Rūpestingiausiai ir nuoširdžiau
siai apžvelk savo, paliktą didžiausio
je nelaimėje, kraštą,' plačiuosius iš
trėmimo šiaurės Rusijos plotus ir 
atpažink Aisčių kraujo ir giminės 
seseris.

Iš čia ir kyla prasmė tavo pasau
linės, kartu ir tautinės, šventės, —

Atleisk jiems,Viešpatie..
Mūs gautame „Tiesos" nr. rašo

ma, kaip tarybų valdžia Lietuvoje 
gerbia motinas (drg. S. Pupelkio pra
nešimas LTSR aukščiausios tarybos 
prezidiume). „Iš viso LTS Respubli
koje ordinais ir medaliais iki 1948. 
XI. 1 d. apdovanota 11741 daugia
vaikė motina, iš jų suteiktas garbės 
pavadinimas „Motlna-Didvyrė" 420 
motinų. Sėkmingai vykdomas, dau
giavaikių motinų apdovanojimas ir 
toliau..."

Koke „kilnumas“! Tačiau dar ge
rai, jeigu tos daugiavaikės „motinos 
didvyrės“ yra importuotos komu
nistės is tikrosios Tarybų Sąjungos. 
Tai jų propagandos reikalas. Bet 
jeigu tuos ordenus ir medalius šly
kščios propagandos dėllai kabina ant 
tikrųjų lietuvių motinų krūtinių tai, 
yra biauru. Juk tos motinos per ke
letą pastarųjų sovietinės okupacijos 
metų daugiavaikėmis nepa*:darė. O 
O Jeigu taip, tai argi ne 'Jenos tų 
motinų sūnūs 1919—1941 m. ginklu 
rankoje triuškino raudonųjų ordas 
Kėdainių, Jezno, Alytaus, Ukmergės, 
Panevėžio, Zarasų, Kauno, Vilniaus, 
Varėnos, Pabradės, Švenčionėlių lau
kuose ... Pagaliau, gal būt, ne vienos 
tų „Motinų-Didvyrių" sūnus-inteli- 
gentus, ūkininkus, karius ar net Si
biran išvežamus mažamečius (jų mo
tinas ar tėvus, gal būt, vieną kitą 
ir grąžino i tėvynę) kankino, žudė 
užkaltume vagonuose, vežamus už- 
troškino 1940 m. siaubingajam birže
lyje. O, horribl’.e dietų! ...O, dan
gaus keršto šaukianti nužmoginto, 
(užvėrėjusio, komunistinio daiktaž- 
mogio sąžine!... a U.

Mišioms patarnaudamas. Jis nuvar
gęs, atvažiavo po nakties darbo, ne
sumerkęs aidų; bet jam ne pirmas 
sykis Lietuvos tarnyboje, kad po 
nakties darbo vėl darbo diena seka!

Po pamaldų iškilmingas minėji
mas. Jį atidaro pi Ant Banaitis, pa
brėždamas šios šventės prasmę trem
tyje: mes gyvename viltimi! — Jo 
pakviestas, p. gen. Grigaliūnas per
skaito „Lietuvos evangeliją“, tai yra, 
1918 metų Nepriklausomybės paskel
bimo aktą. P. Generolas pažįsta vi
sus ten pasirašiusius... Daugelio iš 
jų jau nėra šiame pasauly, ir juos 
pegerbiam tylos minute. —

Po poros dainų ir muzikos, kuri 
vėl linksmiau nuteikia susirinkusius, 
p. J. Zaranka skaito paskaitą, nu
šviesdamas, kaip istorijos bėgy, nuo 
seniausių laikų iki šios valandos, lie
tuviai gynė savo laisvę.

' Ypač gausi meninė dalis. Poezijos 
paskaito p. Vitas ir p. Vitienė. Labai 
visiems patiko skaitymėlis „Žvirblis“ 
(jis imtas iš vienos Vokietijoj išleis
tos knygos; sveikinimų jo autoriui!). 
Ponai Grigaliūnai paskambina pija- 
ninu, o p. Povilionis akordeonu. — 
Paskui garsusis mūsų kvartetas, pas
kui vienas karališko balso solistas iš 
Maurage... Mažieji ’ pasirodo su de
klamacijomis: Šulskių Rytas, Vlnda- 
šlų Irena ir Loreta. Ypač mažoji de
klamavo ilgai: susimaišė ir ėmė eiti 
ratu, kartodama vis tą patį... Dėl 
to ir plojom jai ilgai, ir visiems fo
tografams buvo laiko prisitaikinti. —

Vienu žodžiu, minėjimas praėjo 
jaukioj lietuviškoj nuotaikoj, ir da
lyvavusieji nuoširdžiai dėkoja ren
gėjams bei organizatoriams pp. Ru
daičiui, Astramskui, Banaičiui ir ki
tiems; taip pat minėjimą pravedu- 
siam T. VI. Mikalauskui S.J.

tus patikrintų naujuose, griežtesniuo- 
se skryninguose. Europos DP stovy
klose dar gyveną daug kolaborantų 
ir asmenų, simpatizuojančių naciz
mui. Amerikos viešuomenės opinija 
reikalaujanti, kad visus, kas „už
nuodyti rasizmu ir totalitarizmu“, 
neįsileistų į JAV ir patikrinant tai
kintų jiems tokias pat griežtas prie
mones, kaip dabar taikoma komuni
stams. Toliau žydų organizacijos pa
reikalavę, kad DP priimtų Ameri
koje, neatsižvelgiant i žinomas tau
tines ir religines grupes.. LLV/SB

šventės tų mergaičių ir moterų, ku
rios apipynusios žemę visuose lais
vuose kraštuose — tarp kurių esi ir 
tu — susijungusios i vieną Pasaulio 
Skaučių Sąjungą, kad būtų stipres
nės ir pajėgtų švelninti gyvenimo aš
trumus, artinti, nutolstančias ir ne- 
besurandančias taikingo žodžio, tau
tas. Kad galėtų kenčiantiems padėti 
kęsti, besidžiaugiantiems džiaugtis.

Iš čia kyla ir prasmė tavo paskir
ties, įsipareigojimų ir trykšta laimė, 
kaip Vaižgantas sako, „Ieškojau lai
mės kitiems, o tapau laimingas pats",

Grohno stovyklos naujienos
— Grolmo (prie pat Bremeno) 

stovykla, kaip paskutinė pereinamoji 
išvykstančiųjų vieta, yra vadinama 
„Paskutinė stacija“. Per ją daugiau
sia vyksta Kanados ir JAV emigran
tai. S. m. vasario 4 d. Amerikon 
išvyko vėl didelis transportas, kuris 
išvežė apie 50 lietuvių, kurių tarpe 
išvyko Dr. Tercijonas su šeima, pulk. 
Saladžius, šachmatininkas K. Marke
vičius ir kiti.

— S. m. vasario 10 d. laivu „Sa
maria“ vėl išvyksta didelis transpor
tas (per 1200)-Kanadon. Tarp jų yra 
apie 150 lietuvių, kurie važiuoja įvai
riomis schemomis ir su affidavltais. 
Su šiuo transportu išvažiuoja Kana- 
don žurnalistas Kl. Prielgauskas, ke
letas buv. aukštų kariškių, o šiaip 
jau didelis skaičius merginų namų 
ruošos darbams.

— Š. m. vasario 6 d. Diepholzo 
lietuvių choras, diriguojamas Mykolo 
Liuberskio, koncertavo Grohno perei
namojoje stovykloje ir turėjo didelį 
pasisekimą. ■

Tą pačią dieną minėtas choras 
dainavo Bremeno radijofone į plokš
teles, kurios vasario 16 d. iš minėto 
radijofono buvo transliuojamos (19 
vai.). Choras yra puikiai susidaina
vęs, gerai disciplinuotas, harmonin
gas, be spragų ir priekaištų. Tai pui
kus meno ansamblis, su kuriuo ne 
gėda bet kur pasirodyti. Koncertan 
atsilankė daug svetimtaučių: latvių, 
ukrainiečių, jugoslavų. Kiek mažiau 
matėsi lenkų. Tik .gaila, kad laikas 
buvo ribotas ir programa pakeista.

— Dvasios reikalus Grohne tvar
ko dar jaunas, bet energingas vilnie
tis lietuvis kun. šarka, kuris, rodos, 
tai stovyklai Dievo, sutvertas. Jis 
puikiai aptarnauja įvairių tautybių 
tikinčiuosius, moka kalbų, pasižymi 
nepaprastu judrumu, energija bei 
gyvumu. Jis yra visur ir visada, kur 
tik reikia. Dar niekas nematė jo pa
vargusio! Jis kartu yra ir lietuviš
kos spaudos platintojas, puikus pa
mokslininkas, įdomus ir gilus kuni
gas. 7 Alg. Girdvainis

arba Maironis, „Patsai ramybės n»- 
pažinęs, kitiems išganymą nešu". 
Nors tavo būklė šiandien yra kitokia, 
negu tų, kurios kalba iš savo tėvų 
namų ir žemės, nors esi didžioje ke
lionėje, bet ta kelionė visuotinoje 
skautiškoje š.-.moje yra prasmin
gesnė, negu tų, kurios džiaugiasi sa
vo namų šiluma.

Nešdama savo tėvynės vėliavą 
didžiulėje laisvų tautų vėliavų eise
noje, aiškiai kalbi apie savo Tėvynės 
nelaimę ir joje pasilikusiųjų sesių 
kančias. Taip pat neši ir garsini Lie
tuvos vardą net tuose kraštuose, kur 
jis, gal būt, iki šiol nebuvo girdėta*. 
Čia tikriausiai ir yra didžiausia tavo 
tremties kelių prasmė. O Vasario 
22 d. yra tam garsinimui sutelkinė 
priemonė.

Kad būtume savo Dievo ir Tėvy
nės tikras ir neklaidinantis evange
listas, turi niekad nepamiršti vieno 
dalyko: savimi, savo darbais, elgesiu 
įnešti į Vasario 22 d. bendrąjį skau- 
tybės paveiksią — mozaiką savo Tė
vynės tikrąjį veidą ir sielą. Turi 
augti ir stiprėti šimtaprocentine lie
tuvaite su nemeluotu lietuvišku cha
rakteriu, grožiu, vardu, pavarde, pa
pročiais — tautine kultūra. Turi iš
siskleisti, kvepėti ir žibėti visom!* 
Baltijos dukters darželio žiedų spal
vomis. Tur būt įsitikinai, kad Gan
dhi, Indų Tautos tautinio vado, balta 
paklode apsupta, liesa figūra turėjo 
didžiausios reikšmės jų laisvės ir ne
priklausomybės , reikalui išjudinti. 
Taigi į Pasaulio Skaučių Sąjungą 
kiekvienos tautybės skautės įeina 
kaipo savo tautos pilnos tautietė*. 
Ypatingai dabartiniai* laikais tas bū
das yra geriausias tarnauti savo Tė
vynei taip, kaip kitų tautų skautė* 
savo tėvynėms tarnauja.

Be abejonės, daug kam iš mūsų ši 
Vasario 22-ji yra Europoje paskuti
nė. Netrukus visos iškilsime ir iš- 
sisklaidysime po pasaulį didžiulei 
tautinei misijai atlikti.

Sveikindama Jus, norėčiau palin
kėti, kad visos užtvaros, akivaizdoje 
esminių ir gyvybinių mūsų reikalų, 
šią dieną sugriūtų galutinai ir vi
siems laikams (jeigu tokių užtvarų 
tarpe mūsų dar yra). Norėčiau palin
kėti laimingos kelionės, — su lietu
viškuoju, seserišku ir tautų bendra
darbiavimo žibintu rankoje ir besąly
giniu pasitikėjimu Aukščiausiąja Ap
vaizda, — J visus pasaulio kraštus.

Norėčiau palinkėti sėkmės įsigyti 
simpatijos pasaulio skautėse sau ir 
(gyti savo kraštui, jo didžiausiam 
reikalui, kovai dėl žmoniškumo ir 
laisvės. Svarbiausia sulaukti tos Va
sario 22 d., kurią vėl galėsime pa
sveikinti pasauli iš savo mažos, bet 
gražios, aukomis nuskaidrintos, Tė
vynės Lietuvos.

Kad Jūsų lietuviškasis žiedas šią 
dieną Pasaulio Skautybės daržely 
būtų gražiausias!

J. Augustaltytė-Vaičiūnienė,
Vyriausia Skautlninkė

K A VILKAS (42)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI

(1945. V. 7. Pirm.)
Įžygiuojame į Anklam. Miestas nesugriautas. Praeiname 

pro Sovietų piliečių surinkimo punktą.
Milžiniškos eilės surikiuotų vyrų. Masė. Tas šį žodi 

supranta, gali įsivaizduoti, kas matė šias mases įvairių įvai
riausių tautų ir rasių, apiplyšusių ir pasiutusių žmonių.

Stovime, kol seržantas gauna informacijų. Pagaliau, tur 
būt, mes čia ir apsistj me. Tik mums nieko nesakoma. 
Paslaptis visose smulkmenose.

Nuveda | vienus namus. Kambariuose be baldų laukiame. 
Su Ignu atsisėdę ant žemės įsigiliname | šachmatų partiją. 
Kažkas mūsiškių plūstasi su rusais dėl kambarių šlavimo. 
Man sekasi, gal laimėčiau tą partiją, bet reikia tolyn keliauti.

. Gauname duonos, ries 10 dienų jau pasibaigė.
Pakely užvažiuojame 1 kaimelį pietauti. Sviesto bačkutė 

eina laisvai: kabiname ir valgome su iškeptomis bulvėmis, 
nes radėjai nepavydus, o ją gali iš mūsų atimti.

Kambariai sujaukti. Knygos Išmėtytos, suplėšytos. Var
tau Brockhaus’o enciklopediją ir nenoriu, kad rūkoriai paste
bėtų plonuosius popierėlius, kurie dengia paveikslus, nes 
Išplėštų ir surūkytų. O man gaila kultūrinio turto.

Rumšą parodo savo žvėriškumą. Simas, senas mažaūgis, 
silpnas tauragietis, netyčia užliejo vandens ant jo kojos. Kad 
griebs Rumšą už gerklės.

— Na, palauk! — pagalvoju, — gausi fronte pirmas kulką 
| kaktą nuo manęs, nebūsi toks žvėris.

Gėda prisipažinti, bet taip pagalvojau, ne* jis aną kartą 
man tą patį žadėjo.

Vėl keliaujame. Vakare pasukame į kaimą. Ieškome, 
kur apsinakvoti. Čia ir vokiečiai nepabėgę. Išsiskirstome po 
butus. Keliese gauname kambariuką, kurs taip pat sujauktas, 
nes prieš tai čia nakvojo rusai.

Keičiame sviestą l miltus, prisikepame blynų. Vokiečiai 
patenkinti, kad mes neplėšiame. Papasakoja gandų: Goebel- 
sas su šeima nužudytas, Vokietija kapituliavusi. (Apie Hit
lerio mirtį — negirdėjome).

— Laimė — nereikės kariauti su vokiečiais, be reikalo 
kraują lieti. O kai kils karas su.sąjungininkais, perbėgsime 
į jų pusę, — svarstome mintyse ir savitarpio pokalbiuose.

(1945, V. 8. An (r.)
Keliaujame vėl. Frontas, jei jis dar netoli, nes skraido 

daug lėktuvų.
Sutinkame Baisųjį Staršiną. Jis šypsosi ir sveikinasi.
— Ar kada mes palankesnėse sąlygose nesusitiksime. 

Gausi kulką į kaktą! — galvoju.
Pakeliais dega benzino sandėliai, ir tiršti, ir dūmai den

gia kelią. Kariai pražygiuoja su šalmais. Miškuose pro me
džių protarpius matome palapines. Vokiečių belaisviai varo
mi kolonomis. Laukai apsėti, sužaliavę. Kraštas — visko 
pertekęs. Kaitina. Įvažiuojame į mišką. Visą dieną miškas 
ir miškas.

Sutinkame vengrų kariuomenės pulką, grįžtanti iš fronto, 
nuginkluotą, bet — be rusų varovų. Mums patinka ta gražiai ■ 
uniformuota kariuomenė, kadaise, girdėjome, puikiai kovo
jusi prieš bolševizmą.

Priešais atvažiuoja keletas vežimų, pakinkytų mažais 
patvariais arkliukais, vad. .kalmukais“, kurie, sako, gali 
bėgti neėdę ir negėrę ištisas 3 dienas. Tai sovietų idealas. 
Jie ir žmones baigia pMlaryti tokiais .kalmukais".

Kelias per miškus vis nesibaigia. Daugumas einame 
pėsti. Saulė maloniai kaitina. Salčiūnas ir jo Dėdė nešasi 
mandoliną (jie, rodo*, turėjo dar iš Lietuvos) ir, sutikę be-

silsinčiu* rusus, sustoja pakalbėti. Sle siūlo mainyti į akor
deoną. Nors mes nujaučiame, kad tai kvailystė, „Perkūno 
Oželiai“ susižavi ir palieka derėtis.

Po klek laiko pasiveja mus — jau be mandolinos.
— Eisi su velniu -obuoliauti, palikai be krepšio ir be 

obuolių, — sako lietuviška patarlė.

Sustojame nakvoti viename didžiuliame tuščiame dvare. 
Įsitaisome neblogai

Vakare „smarkieji" (Juozukas, Rumšą ir dar keli) ren
giasi pas Įęnkus į gretimą kaimą. Ypač Juozukas apsėsta* 
kažkokios padaužiškos dvasios.

Kiti sakome:
— Gerai būtų, kad lenkai tiems vaikėzams gerokai 

įkrėstų.
Ten nuėjo, dedasi rusais, išrikiuoja juos, apklausinėje, 

bet Šilo sudrausti grįžta atgal.

(1945. V. 9. Treč.)
Prieš vakarą pasiekiame Greifswald’ą ir pasukame | pui

kias Hitlerio vardo kareivines.
Visa Vokietija — kareivinių ir šaudyklų miestas.
Svarbiausia — čia yra elektra ir vanduo. Sugulame ant 

spintų, kai kurie dviaukštėse lovose. Virš manęs silpnai besi
laikančioje lovelėje — Aleksas, tas guvus vyrukas. Jis kaip 
kabantis nelaimės kirvis. Tame pačiame kambaryje: Šernas, 
Dzūkelis, Zakristijonas, Petras, gražus kėdainiškis, bet ka* 
vienas kitas žodis sako „razjoba“. Jis serga viduriais.

Na, ir svarbiausia: čia pat guli Kazys. Jo a’trios pastabos 
prieš rusus man patinka. Tarp mūsų pradeda megzti* bičių* 
liškumo ryšiai.

2
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Pašvilpi man ani tavo Stalino!
Nuotrupos iš Kravčenkos bylos Paryžiuje / Rašo Pulgis Andriušis

Kravčenkos byla užmynė Maskvos 
tironams ant pačios skaudžiausios 
nuospaudos, pasaulio aikštėn išvai
kant sovietų nusikaltimus žmonišku
mui, MVD siautėjimas, taip sakant, 
Iškabinant ant virvės gatvėje kruvi
nus stalininių kankinių baltinius. Ši 
byla yra visų pavergtųjų tautų pir
mą kartą taip drąsiai pakeltas bal
sas prieš raudonąjį tororą; ši byla 
yra ir mūsų, lietuvių, byla ir niekuo
met nebus per daug apie ją rašyti 
(gaila, kad mūsų spaudoje tiek mažai 
randame reportažų; visi prancūzų 
laikraščiai pilni sensacingiausiomis 
antraštėmis aprašymų). '

Nenuostabu, kad prancūzų komu
nistai, vykdydami Maskvos įsaky
mus, taip pasirengę atėjo | šią bylą, 
nors ir jų argumentai dažnai labai 
skysti. Kravčenkos liudininkų ir gy
nėjų prispirti prie sienos, komunistai 
Inkščia kaip perdaužtl šunes, karto
dami seniai girdėtą patefono plokš
telę: šmeižtas, melas, išdavikai ir t t. 
Kravčenkos byla tokia stipri taboka 
Maskvos panosėje, jog sovietai, ne
pasitikėdami prancūzų bendramin
čių sugebėjimais, net atsiuntė ke
turis savus išbandytus liudininkus. 
Kaip tie tabokos dūmai nemalonūs 
sovietams (o ypač kad jie skleidžiami 
puslapių puslapiais prancūzų spau
doje), matyti iš to, itad komunistinio 
laikraščio „Les Lettres Francaises“ 
advokatas šeštame teismo posėdyje 
paklausė:

— Aš norėčiau paklausti p. Krav- 
čenką, dėl ko jis bylos svarstymą 
kelia Prancūzijoje, o ne Jungtinėse 
Valstybėse.

Kravčenka: — Pone pirmininke, 
Amerikos komunistų partija yra la
bai negausi, o tuo tarpu Prancūzijos 
komunistų partija yra pakankamai 
didelė, kad būtų verta ją demaskuoti 
kultūringojo pasaulio akivaizdoje.

Kravčenkos liudininkas, dabar 
gyvenąs DP stovykloje Vokietijoje, 
buvęs sovietų žurnalistas Silenko 
teismui parodė, kaip jis bendradar
biavo tarybinėje spaudoje. Lenin
grado laikraščio redaktoriai jam už
sakydavę parašyti straipsnių iš fa
brikų gyvenimo. Jis nuvažiuodavęs 
| kur| provincijos fabriką, jo admi
nistracijoje užsirašydavęs keletą ten 
dirbančiųjų darbininkų pavardes ir, 
net nematęs pačių darbininkų, grįž
davęs namo, kur parašydavęs kelis 
straipsnius, giriančius Staliną ir vy
riausybę už suteiktą laimę kurti so
cializmą ir t. t. Po tais straipsniai* 
Silenko padėdavo ne savo, bet apra
šomojo fabriko darbininkų pavardes. 
Kartais, perskaitę savo pavardes, 
suinteresuotieji darbininkai nustebę 
atvykdavo protestuoti | S'lenkos laik
raščio redakciją. Tuomet laikraščio 
vyr. redaktorius savo klijentus pa
klausdavo: „Tai ką, ar jūs neprita
riate toms mintims, kurios išdėsty
tos šiuose straipsniuose? Ar juose 
randate kokių netikslumų, a?“ Žino
ma, darbininkams nieko kita nelik
davo, kaip tik dumti iš redakcijos.

Silenką ir dabar imanti gėda, kai 
jis prisimenąs tuos straipsnius.

— Nieko sau užsiėminėlis! — pa
stebėjo teismo pirmininkas, salėje 
aidint juokui.

žydų tautybės amerikietis Kalin
as, atvykęs svetima pavarde (tur 
būt, bijodamas antiamerlkietinių 
veiksmų komisijos), liudija „Les 
Lettres Francaises" naudai. Karo 
metu jam, kaip žurnalistui, buvę 
pavesta sekti Amerikoje fašistinę 
penktąją koloną. Teisme jis tvirtina, 
kad tai kolonai priklausęs ir Krav
čenka, nes susidėjęs su baltagvar
diečiais ir varęs priešsovietinę pro
pagandą.

Teismo pirmininkas: — O ar Ame
rikoje varoma propaganda už sovie
tus?

Kalinas: — Taip. Bet jai (sovieti
nei propagandai) ten labai pasunkė
jo sąlygos. Karo metu ji galėjo būti 
varoma kur kas ledgviau.

Teismo pirmininkas: — Ar jūs ir
gi prlklausėt tai (sovietinių propa
gandistų) rašytojų grupei?

Liudininkui išsisukinėjant ir aiš
kiai nepasisakant, teismo pirmini- 
ninkas vėl klausia:

— Ar tokios lūšies parodymai 
nesudarys jums sunkumų grįžti j 
Jungtines Amerikos Valstybes? ■>

Lygiai prieš metus suomių tauta 
išgyveno įtampos momentą, kada 
Stalinas laišku kreipėsi j Prezidentą 
Paasikivi, kviesdamas Maskvon pa
sirašyti daug įtarimų keliančią ne
puolimo ir savitarpės pagelbos su
tarti! To pat metu Čekoslovakijos 
įvykiai nieko gero nežadėjo ir suo
mių delegacijai. Tačiau visų nuste
bimui, Maskvoje buvo priimta suo
mių pasiūlytoji sutarties formulė, 
kuri leidosi ratifikuojama parlamen
te didele balsų dauguma (157 prieš 
11). Pro šią Kremliaus uolą laimin
gai praplaukus, nesunkiai buvo susi
dorota su vidaus reikalų mlnisterio 
komunisto Leino byla, parlamento 
rinkimuose sumažinta komunistų įta
ka, likviduota Leino sukurtoji komu
nistinė saugumo policija. Stabilizuo
jantis krašto ūkiui, buvo išmuštas iš 
rankų stambus streikininkų kozyris 
ir bendras ūkinis ir politinis vaizdas 
metų pradžioje užsienio stebėtojams 
leido daryti išvadą, jog naujų metų 
startas atrodo sėkmingesnis, nei tai 
metams baigiantis būtų buvę galima 
dr|sti spėlioti.

Tačiau optimistinės išvados daž
niausia daromos tų užsienio stebė
tojų, kurie Suomijos įvykius stebi, 
remdamiesi vien suomrų pačių at
kaklumu ir šiaurietiška energija, lei
džiančia ir tokiose sąlygose siekti 
galimai spartesnės •kinio ir politinio 
gyvenimo konsolidacijos. Bet dažnai

Liudininkas i š| klausimą nieko 
neatsako.

Šmeižiamąjį straipsni komunistų 
„Les Lettres Francaises“ buvo pasi
rašęs kažkoks Sim Thomas.

Teismo pirmininkas: (| Kahn'ą) — 
Ar pažįstat Sim Thomas?

Kahn’as: — Aš niekuomet nesu 
girdėjęs tokios pavardės iki... va
kardienos. Vakar tik patyriau, kad 
ginčijamasis straipsnis buvo pasi
rašytas šia pavarde. Tarp kito, aš 
to straipsnio neskaičiau, nes nesido
miu specialiai tuo, kas rašoma apie 
Kravčenką, aš nelaikau jo svarbia 
asmenybe. ,

Izard’as (Kravčenkos gynėjas); — 
Ir vis dėlto atkeliavot 5.200 kilo
metrų!

Kahn’as: Nes aš esu įsitikinęs, 
kad šios bylos apimtis toli pralenkia 
minėtąją asmenybę, kuri yra tik 
pretekstas šiai bylai.

Izard’as: — Vadinasi, liudininkas 
čia mums tieks parodymus, kurie lies 
ne pačią bylą, bet visai kitus daly
kus. (Salėje juokas.)

Teismo salėje per šeštąjį posėdi 
pasirodo aukštas, apvalus anglų dar- 
biečių parlamento atstovas, komu
nistuojantis Zilliacus, kuris nuosta
biai panašus | Churchill’|. Jis, pran

Rytų ir Vakarų girnose
SUOMIJOS ATKAKLUMAS PRIES NAUJUS BANDYMUS

išleidžiama iš akių faktas, jog šiau
rės kaimyno laikina tos raidos igno- 
rancija vieną gražią dieną gali baig
tis ir suomių kūrybingoje kasdieny
bėje vėl gali įsiskverbti baimė ir ne
tikrumas rytojumi, kad ir likimo iš
bandyti, suomiai reikalingi tikresnio 
atsidėjimo nuniokotam ūkiui atsta
tyti. Gi šiuo metu, Skandinavijai at
sidūrus įkyraus Kremliaus stebėjimo 
ir gnaibymo orbiton, ir Suomija pri
valo vėl akyliau budėti ir įdėmiai 
stebėti, kas daros ir kas gali pasi
daryti jos pašonėje.

Šiandien didžiųjų galybių apetitai 
nesitenkina erzinę pasienio valsčių 
ar apskriti. Besočio lokio atorūga 
nuskamba plačiu atgarsiu per Ištisą 
valstybių virtinę. Ir jei šiandien 
laikraščių skiltyse mirga Norvegijos 
ir Oslo vardai, tai nepastebimai, kaž
kodėl, praskamba žodžiai, kurie su
daro neišskiriamą dal| naujai kuria
mos Kremliaus kompozicijos visos 
Skandinavijos „garbei".

Kremliaus kompozitoriams Suo
mijos atkaklumas ir šaltumas kelyje 
| užplanuotą žygi {neša ne maža di
sonansų. Neveltui tat sovietų spau
dos balsai, skiriami Suomijai, pasta
ruoju metu įgauna kas kart aršėjan- 
čias formas. Štai „Izvestijos“ nusi
skundžia, jog „buvo tikėtasi, kad 
Suomija po pralaimėjimuose įgyto 

■patyrimo grįš prie protingesnės poli
tikos Sov. Sąjungos atžvilgiu. Ta

cūzų komunistų pakviestas, liudija 
prieš Kravčenką, teigdamas, kad šis 
meluoja ir klysta savo knygoje „Aš 
pasirinkau laisvę“. Girdi, Kravčenka 
neteisingai vaizduoja Stalino ir 
Hitlerio draugystę. Zilliacus’o nuo
mone, Stalinas apgavęs Hitleij. Sta
linas nič niekuo nepasitiki, taigi esą 
kvaila manyti, kad būtų pasitikėjęs 
Hitleriui.

Baigiant Zilliacus’ui parodymus, 
Kravčenkos gynėjas klausia:

— Ką jūs manote dėl devynių 
komunistinių partijų deklaracijos, 
kurioje pareiškiama, jog Bevinas 
yra išdavikas?

Zilliacus: — Aš nepritariu tai 
deklaracijai, Bevinas yra didelis 
žmogus.

Triukšmingiausias posėdis (vyko, 
kada davė parodymus iš Sovietų Są
jungos atvykę Inžinieriai Kolybalų- 
vas, Vasilenka ir Romanovas. Jie 
visi apgyvendinti sovietų pasiunti
nybėje, kad nepasiklystų Paryžiuje. 
Teismo posėdyje jie stengėsi įrodyti, 
kad Kravčenka jokių atsakingų pa
reigų neturėjo pramonėje, nevado
vavo fabrikams, buvo išeikvotojas, 
sabotažininkas, ir teismo nuteista., 
pustrečių metų sunkiems darbams, 
nepriklausė komunistų partijai, yra 
raudonosios armijos dezertyras.

čiau suomių buržuazija lieka nepa
mokoma. Ji vysto toliau savo anti- 
sovietinę politiką, vedančią i trečiąjį 
karą... Suomių „tradicinė demokra
tija“ buvo nuolat reakcionieriška ir 
priešiška darbo klasei ir Sov. Są
jungai. Jei gi Paasikivi nori Sov. 
Sąjungą įtikinti, jis privalo keisti 
kursą, Ir nedelsiant, pakeisdamas 
reakcinę demokratiją tikrąja liaudies 
demokratija".

Taigi „Izvestijų" skiltyse prasi
skverbia senos intencijos, kurios ne
pavyko (gyvendinti smukusiu suomių 
komunistų prestižu suomių ' tautoje. 
Tenka tat Kremliui imtis šio stam
besnio kalibro ginklų pagalbos, kad 
dar kartą suomiams įrodytų, jog esa
moji padėtis toli gražu nepatenkina 
Kremliaus apetitų, siekiančių už
tikrinti sau laisvą kelią | Norvegiją 
skalaujančius Atlanto krantus, | 
kuriuos kėsinasi apie Atlanto paktą 
besispiečiančios valstybės.

.Galimas daiktas, kad Atlanto 
ągkto sudarymas ir tolimesnė Nor
vegijos politika toje įvykių raizgy- 
nėje žymiai lems ir Suomijos netoli
mą ateiti. Netikrumas viešpatauja 
visame pasaulyje, tai ką bekalbėti 
apie šalis, kurios dešimtmečio bėgyje 
patyrė kelis kartus iš eilės kaimyno 
iš šiaurės „bičiulystę"...

O kaip su senaisiais paktais?
Sov. Sąjungos pasiūlymas Norve

gijai sudaryti nepuolimo paktą su-

Bet Kravčenkos gynėjo paklausti, 
ar patys liudininkai tarnavę armijo
je, atsakę, jog netarnavę, nes S. Są
jungoje Inžinieriai buvę reikalingi 
pramonei (salėje juokas).

Vienam liudininkui paminėjus 
Stalino vardą. Kravčenka suriko: '

— Švilpt man ant tavo Stalino!
Liudininkas ėmė protestuoti, gir

di, Stalinas esąs jo „mylimas vadas".
Įsitraukęs | karštus'ginčus su so- 

vietininkais, Kravčenka sušuko:
— Aš tau nusuksiu galvą!
Romanovas atsakė:
— O aš tau nusuksiu dvi galvas!
Baigiant žodines kautynes, Krav

čenka tėškė:
Palaukit, grįžęs j Rusiją aš 

sutvarkysiu su jumis sąskaitas!
Sovietiniai inžinieriai tame posė

dyje nereagavo I š| grasinimą, tur 
būt, neturėdami instrukcijų iš pa
siuntinybės. r .

Tik kitos dienos posėdyje inži
nierius Romanovas, turėdamas iš 
pasiuntinybės instrukcijas, baigda
mas atsakinėti | atvokatų paklausi
mus, kreipiasi j teismo pirmininką:

— Kravčenka pareiškė, kad jis 
dar kartą su mumis susitiksiąs. Kur 
ir su kieno parama? Tai labai svarbu.

Teismo pirmininkas: — Kravčen
ka neturėjo teisės taip sakyti. Jei aš 
būčiau supratęs rusiškai, tai nebū
čiau jam leidęs tai sakyti.

Romanavas: — Tegu Kravčenka 
atsiima savo žodžius ir paaiškina 
tiksliai, ką jis turėjo galvoje.

Teismo pirmininkas: — Incidentą 
laikau baigtu. . Tegu šis ponas pasi
traukia. Sekantis liudininkas!

teikė naujos progos iškilti dieno* 
švieson senųjų su Sov. Sąjunga su
darytųjų panašių paktų reikšmei ir 
pastovumui. Visame pasaulyje vėl 
nuskambėjo Lietuvos vardas, grasi
nančiai primenąs tokių Sov. Sąjun
gos „piršlybų“ pasėkas.

Šiuo klausimu susidomėjimą pa
rodę britų darbiečiams artimas „Dai
ly Herald“ klausdamas, ar sovietai 
patys neatsisakys britų-sovietų 1942 
m. sudarytosios draugiškumo sutar
ties, britams pasirašius Atlanto pak
tą. Šių kraštų sutarties 6 § kaip 
tik nurodąs, jog abu partneriai 
įsipareigoja nesudaryti jokios sąjun
gos ir koalicijos, nukreiptos j vieną 
sutarties šal|. Gi Atlanto paktas kaip 
tik yra ir sąjunga ir koalicija. Ir 
kaip tik nukreipta, kad ir defensy- 
vine prasme, j galimą Sov. Sąjungos 
užpuolimą. Būdinga vis dėlto, kad 
tas pats „Daily Herald" „nuramina“, 
jog Sov. Sąjungos atsismetimąs nuo 
1942 m. sutarties nevaidinsiąs jokio 
vaidmens, nes ir taip ten numatytasis 
tamprus ir'draugiškas bendradarbia
vimas tarp abiejų šalių ir taip — 
nebeegzistuojąs.

„Basler Nachrichten“, pabrėžda
mas šj faktą, gilia nuostaba sutirštin
tomis raidėmis iškelia, jog — „šian
dien jau tiek pažengta, kad darbiečių 
vyriausybei artimas laikraštis tiek 
rusams, tiek savo viešajai opinijai 
atvirai pasako, kad ankstyvesni* 
draugiškumo paktas liko tik popiet* 
skiaute, kuri, ištisai ar sudraskyta, 
nebevaidina jokio vaidmens“.

Gal tikrai tai pirmas žingsnis | 
praregėjimą?;.. -jč.-

(1) Karolė Pažėraitė.

Kraujo balsas
Kai Jonas Palukaitis atvyko iš Sao Paulo į Santos, dar 

buvo ankstoka. Jis pasidairė po vitrinas, ir tik tada prisijun
gė prie laukiančiųjų tramvajaus. Buvęs beteisis D. P. smai
liai stebėjo nepaliestuosius karo brazilus. Tik du mėnesiai, 
kai jis atvyko su darbininkų transportu Brazilijon. Todėl 
dar jj viskas domina.

Kokia įvairi publika, — stebėjos jis, — o ypač šiame 
kurorte. Štai stovi elegantiška šeima: vyras su pakirptais 
ūsiukais, žmona ir dukrelė. Bene bus jie portugalų ainiai. 
Jis pastebėjo, kad portugalų ar ispanų kilmės brazilai yra 
ypač gražios išvaizdos. Juodi plaukai, kilmingi bruožai ir lyg 

-piene praustas veidas“. Prie pat jo priėjo apdriskęs pusam
žis vyras ir tėkštelėjo ant šaligatvio didžiuli vėžį}. Susijau
dinęs gyvūnas instinktyviai pakišo savo minkštas letenas ir 
smailą snukutį po nedūžtama lėkšte, kuri buvo jo šarvai, jo 
namai ir net skėtis, be kurio padorus brazilas nė žingsnio. 
Dvi juodukės smulkiai garbanotais plaukais, raudonai dažy
tomis lūpomis, rimtai stovėjo, nesidairydamos. Palukaitis 
žvilgterėjo j jų juodas basas kojas ir nustatė, kad gamta daro 
prajovus. Kam reikėjo juodukų delnus-ir užkulnius nuda
žyti ružavai, o veidus palikti juodus? Čia pat stovi tipiškas 
brazilas policininkas kurio veido spalva dar kiek primena 
prabobutę juodukę, tačiau jo bruožai gražūs, taisyklingi. Nuo 
skvero ateina aukštas germanas su sūneliu, kuris su pomė
giu valgo elektrine mašinėle iš cukraus susuktą vatą. Ji jau 
tirpsta ir per jo pirštelius varva ant balto švarkelio. O ten 
prie kiosko glaudžias indijonų šeima. Visi basi ir apsirengę, 
kaip nuskurę kaimiečiai. Šiaip nepažintum, kad tai indijonai. 
Tik iš kuko palmės karolių, kuriais apsikarstę vyrai. Ryšu
lėliuose taip pat, tur būt, jie turi tų karolių, kuriuo* nori 
Santose parduoti

Bet štai ir tramvajų*. Germanas numetė gatvėn didžiulę 

cigaretės nuorūką. O tų nuorūkų ir net sveikų cigarečių 
daugybė. Ir niekas jomis nesidomi. O prieš porą metų Vo
kietijoje Jonas su draugais darė ekspedicijas gatvėn. Kiek
viena amerikiečio numesta nuorūka būdavo su pagarba pa
keliama ir su pasigardžiavimu per kandikli surūkyta.

Palukaitis įsikabino 1 važiuojančio tramvajaus, turėklą, 
prie kurio prisiglaudęs sėdėjo žmogus su vėžliu ant kelių. 
Jonui nusibodo žiūrėti | prekybinius namus. Jis ieškojo aug
menijos. Juk gruodžio mėnuo. Brazilijoj pats pavasaris, pats 
medžių žydėjimas. Tačiau retai kur vieną kitą žydinti med| 
tepamatai. O žiedų spalvos ir formos nuostabios.

Išvažiavus iš miesto centro pasirodė bananų laukai, o po 
to vėl pasirodė miestas. Paskui tramvajus pasuko link ir 
kur| laiką važiavo pajūriu. Įvairių pavidalų uolos kyšojo iš 
vandens, o pakilusios bangos jas taškė. Kitapus gatvės buvo 
matyti įvairios statybos vilos ir viešbučiai. Prie vilų žydėjo 
vienas kitas medelis ar rožių krūmai. Jonas pasidairė kur 
išlipti, ieškodamas tilto Ir dviejų naujai statomų namų. Ir 
kaip tik tramvajus stoja ieškomoj vietoj. Čia, kažkur pajū
ryje, ant smėlio, turėtųkepintis saulėje Patirgių šeima.

— Mamazinia, mamyte, dėdė Jonas ateina, — išgirdo 
jis vaikišką balseli. Tai Patirgių Juozukas, jauniausia atžala, 
šaukė žarstydamas nešvarų smėli. Lyg grybais miške, visa 
pakrantė numarginta skėčiais. Skėčiai ir Įvairių pavidalų 
aptingusios kojos. Du greta sustatyti raudoni lietsargiai kru
stelėjo, ir iš po jų išlindo moteriškos galvos.

— Sveikas, Jonai, sveikas. Gerai, kad atvažiavai. O ma
no vyras taip ir negalėjo palikti negociaus (biznio), — bičiu
liškai prašneko Patirgienė, | penkiasdešimtuosius įžengianti 
apystorė moteris. — Donna Tereza, tai mūsų pabėgėlis iš 
Lietuvos.

Pusamžė moteris, Patirgienės pavadinta donna Tereza, 
nuoširdžiai- padavė Jonui grubią darbininkės ranką ir tarė: 
Šiandie prajoj (paplūdymy) karšta, tai neslskubinkit 1 van
deni kad per greit nenudegtumėt. Geriau paplepėkim. Papa
sakokit, kaip čia jum patinka, koki darbą gavot.

Jonas, atsiprašęs ponių, su portfeliu nuėjo Į kabiną, II 

kurios greit grįžo jau su maudymosi kostiumu. Prisėdę prie 
tautiečių, papasakojo joms, gavęs darbą amerikoniškam mė
sos fabrike Armour, kuris primena lietuvišką bendrovę Mai
stas. Jis turi kilnoti, pakrauti | vagonus mėsą. Dažnai tenka 
jam pačiam vienam pakelti pusę jaučio, apie 120 kg. svorio. 
Jei jautis daugiau sveria, tada kelia dviese. Pirmą mėnesi 
jam buvę labai sunku, bet dabar jau kiek lengviau. O toliau 
gal ir visai pripras. Galėtų jis pasiieškoti lengvesnio darbo, 
bet šis. ypač gerai apmokamas.

— Priprasti, priprasit, Jonai, — nuramino jį Patirgienė.
— Mūsų gyvenimo pradžia Brazilijoje buvo dar sunkesnė. 
Mes turėjome dirbti fazendoje. To tai jum nuo širdies ne
velyčiau. Aš ko galo negavau.

— Taigi, taigi, buvo mum ne kas, bet šiaip taip su dole
riais išsikapstėm iš fazendos, — pridūrė donna Tereza. — 
Tai Jum čia nepatinka, Jonai? — nukreipė kalbą moteris, 
matyt, nenorėdama pajūryje apie nemalonius dalykus kalbėti.

— Gal čia man ir patiktų, — pradėjo atsargiai Palu
kaitis, — bet kad čia viskas yra kitaip, kaip Lietuvoje, kaip 
iš dalies Europoje.

— Ar jau jum ilgu savo krašto? — motiniškai nusišyp
sojo donna Tereza.

— Įspėjot, ponia. Juo toliau, juo labiau mane graužia 
ilgesys. Tas prasidėjo dar laive, — prisipažino Jonas.

— Taigi Ir aš grįžčiau ir mano duktė, jei mūsų žemė 
būtų laisva, — tarė donna Tereza ir susimąstė. Paskui, pa
mačiusi sudžiuvuslą devyniolikinę, kuri kaip tik buvo išlindusi 
iš vandens, ir jos gelsvi plaukai varvėjo, pridūrė: — Ar ne 
tiesa, Gražute? Susipažinkit su mano dukra, Jonai. Tai 
mūsų lietuviška skautė.

Vaikinas, pasisveikinęs su mergaite, pagalvojo, kad ta 
pati mergaitė Lietuvoje kitaip atrodytų. Jos skruostai būtų ' 
rožiniai, o akys spindėtų jaunystę. Čia, kiek jam teko Vilo* 
Zellnos bažnyčioj lietuvaičių matyti, visos išbalusios, išgel- 
tusio*. Tarytum braziliška saulė būtų išgarinusi lietuvišką.
kraują. (B. d.)
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Ar pasiruošėm ryloj ui, kupinam pavojų?
LRT DR-JOS PIRMININKO ST. 8ANTVARO ŽODIS PAGERBIANT 1948 M. LITERATŪROS LAUREATUS

Mieli Kolegos, rašytojai ir dailinin
kai laureatai!

Didžiai Gerbiamieji literatūros šven
tės svečiai!

Tautietės ir Tautiečiai!
Sj vakarą man prisimena Vilnius. 

Man prisimena kunigaikščių miestas, 
kur brendo mūsų valstybinė mintis, 
kur buvo ugdomas lietuvių mokslas, 
ir menas. Tame mieste, jo garbin
guose Universiteto rūmuose, 1940 m. 
vasario 15 d. mes pagerbėm Nepri
klausomos Lietuvos grožinę litera
tūrą. Daugumas, tur būt, jaučiame, 
jog toji lietuviško žodžio, šventė nė
ra paskutinė mūsų žilajame Vilniu
je, bet ji buvo paskutinė prieš likl- 
mines nelaimes, kurios baisiau negu 
maras, sausros ir tvanai, sugriovė, 
sujaukė visą mūsų tautos ir valsty
bės gyvenimą. Atėjūnai, grasindami 
tortūrom ir mirtimi, ir nūdien bando 
savo barbariškiem kėslam pajungti 
lietuvių tautą, o ypačiai jos meną 
ir grožinę literatūrą. Mes girdime 
kankinių šauksmą, mūsų kraujo su
dedama auka neapsakomu šiurpu su
purto kiekvieno lietuvio širdį, bet 
mes žinom — nelengva priešui išnie
kinti bei subjauroti senąją Baltijos ir 
Nemuno pakrančių tautą. Taip pat 
mes gerai žinome, kodėl ne visi šian
dien šildomės prie tėvų židinio. Lie
tuva mums yra žemiškojo gyvenimo 
pradžia ir pabaiga, bet laisvė — yra 
mūsų širdis, mūsų buvimo tikslas. 
Tad, nors nejaukiam ir šaltam sveti
ngų kareivinių kieme susirinkom, šį 
vakarą dar mes galime tarti: jokie 
gąsdinimai, jokie moderniojo budelio 
išmislai mūsų neįbaugins' kovoj dėl 
lietuvių tautos ir jos kultūros ištais- 
vir'mo.

Tremty jau trečią kartą švenčia
me lietuvių grožinės literatūros šven
tę. Ir-kiekvieną kartą vis kitoj vie
toj — Tūbingene, Fellbache prie 
Stuttgarto, o dabar, štai, Schwab. 
Gmtlnde. Aiman, nepaprastai ryš
kiom spalvom tai rodo, kad mes — 
kampininkai. Skruzdėlė per die
nas neša po šapą į judrųjį savo gimi-- 
nės dvarą, o mes, žmonės, neprisi- 

^šaukiam tiesos ir negalim atverti 
vartų į kiemą, kuris, atsirėmus į vi
sas kultūringo žmogaus sukurtas įpė
dinystės teises, nuo amžių buvo ir 
tebėra mūsų! Ir tai dabar, kai kal
bama anie didžios pažangos gadynę! 
Nereikia žodžių, didis skausmas pa
sako, ką reiškia neturėti savo Vil
niaus, savo Kauno, tų neužmirštamų 
tėvynės sodžių ir girių, tų gėlėm nu
žertų pakalnių ir klonių. Tačiau gal 
maža tėra sunkumų, kurių žmogaus 
dvasia nepakeltų. Pereisim ir mes 
tą klaikią naktį, iškentėsim panieką 
ir gėdą, ir niekad netikėsim, kai 
mums bus tariama, kad prarastumėm 
viltį. Tokia nuotaika ir ši vakarą pa- 
(itinkam. Ir aš nuoširdžiai dėkoju 
savo likimo broliams, šiuo atveju

AJ-Greimas-Sorboniios 
daktaras

Labai retas kas iš užsieniečių tar
po Paryžiaus Universitete — Sor- 
bonnoje apgina valstybinį doktoratą. 
Nuo eilinio — universitetinio — jis 
skiriasi savo ypatingais nelengvais 
reikalavimais — tiek moksliniais, 
tiek tobulu prancūzų kl. mokėjimu.

Mums malonu pažymėti, kad tų 
retųjų eilėje mes matome bene tik 
antrą (pirmas buvo prof. J. Baltru
šaitis, jr.) lietuvį — A. J. Greimą, su 
dideliu sėkmingumu neper seniai ap
gynusi literatūros doktoratą.

Temos: La Mode en 1830. Essai 
des description du vocabulaire vestl- 
mentalre, 431 psl. ir Quelques reflets 
de la vie sociale en 1830, 147 psL Tai 
naujas metodas visos epoches kalbos 
tyrimu nustatyti to laiko svarbiesiems 
gyvenimo bruožams ir išaiškinti pas
kirus jo reiškinius.' Šio metodo išdir
bine pasireiškė taip pat prof. G. Ma
tare, didelis musų bičiulis. Prof. 
G. Matorė ir Dr. J. A. Greimas pra
mina naujus kelius filologijos srity
je ir atveria dideles galimybes.

Džiaugdamiesi mūsų tautiečio Dr. 
J. A. Greimo moksliniais laimėjimais, 
mes nuoširdžiai vertiname pasiryži
mą ir pastangas, kurių daug reikėjo 
parodyti šiuo sunkiu metu bežen
giant į aukštąsias mokslo pakopas.

Z. V.

L.T.B. Schw. Gmūndo Apylinkės Ko
mitetui, už talką, paramą ir globą, 
o visiem Tamstom, kad atėjot būti 
liudytojais, jog Ištremtoji lietuvių li
teratūra tebėra gyva ir nepalaužta.

Sunki dabar atskiro asmens būtis, 
^nelengva jinai ir mūsų organizaci
joms. Galima regėti, kokia būtų ra
šytojų dalia, jeigu jie būtų palikti 
patys sau. Bet mes ne vieni. Rašy
tojų Draugija turi daug ištikimų 
draugų. Ne vieną kartą mes įsitiki
nome, kad mūsų rūpesčiai — jų rū
pesčiai. Tą faktą ypačiai malonu mi
nėti, nes tai rodo, kad lietuvių vi
suomenė ir lietuvių grožinė literatū
ra jau yra du neišskiriami vienetai.

Šią iškilmingą valandą leiskite 
man paminėti tik tuos rašytojų prle- 
telius, kurių dėka vyksta ši tradicinė 
grožinės literatūros šventė. Tai — 
L. T. B. Švietimo Valdyba, Bendrasis 
Amerikos Lietuvių Fondas, Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, Leidykla „Pa- 
trla“, Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir 
Lietuvių Paštininkų Sąjunga.

Musų tarpe yra LTB Vyr. Komi
teto pirmininkas p. P. Gaučys ir 
Švietimo Valdybos pirmininkas p. M. 
Židonis. Lietuvių Rašytojų Tremti
nių Draugija taria jiems didį ir nuo
širdų dėkui, nes didis ir labai nuo
širdus yra jų prielankumas mūsų 
pastangoms remti. Jei ir kitur mes 
rastumėm tiek įsigilinimo į mūsų 
rūpesčius, kiek rahdame jo LTB 
centrinėse įstaigose, mūsų žodžiuose 
galėtų būti dar daugiau vilties ir 
optimizmo.

Panelę Iz. Rov.altę ir p. J. Valaitį, 
BALF’o įgaliotinius Europoje, aš 
nuoširdžiai sveikinu kaip rašytojų 
šventės garbinguosius svečius, džiau
giuosi jų apsilankymu ir drauge pra
šau už trečiąją grožinės literatūros 
premiją perduoti Rašytojų Draugijos 
padėką BALF’o pirmininkui Kun. 
dr. J. Končiui ir visam BALF’o di- 
rektoriatui. Jausdamas atsakomybę 
už tariamus žodžius, aš liudiju, kad 
Bendrasis Amerikos Lietuvių Fon
das, o taip pat visi Amerikos lietu
viai patriotai, yra ta didžioji jėga, 
kuri, teikdama mums medžiaginę Ir 
moraline paramą, didele energija 
palaiko beveik visą mūsų kultūrinę 
ir visuomeninę veiklą tremtyje. Ti
kiu, kad tie lietuvių kilmės ameri
kiečių darbai mūsų kovos istorijoje 
dėl lietuvių tautos laisvės bus įrašyti 
tarpe turiningiausių tos istorijos 
puslapių.

Lietuvos Raudonasis Kryžius jau 
Lietuvoj rėmė ir puoselėjo grožiųAg 
literatūros žanrus, skiriamus jauni
mui. Tos tradicijos ta mūsų garbin
goji organizacija laikosi ir ištrėmimo 
dienom. Žinau, kokia sunki nelai
mingųjų šalpos našta slegia Lietu
vos Raudonąjį Kryžių. Bet visada 
šioj organizacijoj atjaučiama, kad 
mūsų grožinė literatūra yra trem
tinė ir vargdienė. Vyr. Valdyba, o 
ypač Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas Dr. Domas Jasaitis yra 
mūsų bičiulis gražiausia ta žodžio 
prasme. Jam rašytojų dėkingumas ir 
pagarba. '

Leidykla „Patria“ per pusketvir
tų metų, nugalėdama daug sunkumų, 
išleido daugiau negu penkiasdešimt 
knygų, didžiausią dėmesį sutelkda
ma tremties grožinei literatūrai.. „Pa
tria“ ir tradicijų palaikytoja — pre
mijų davėja, šioj Šventėj pagerbianti 
ypačiai svarbią dailės sritį — kny
gos iliustraciją, tokią reikalingą lie
tuvių knygos išorinei kultūrai kelti. 
Su dėkingumu minėdami p.'J. Lenk- 
taičlo veiklą, su tokiu pat nuoširdžiu 
dėkingumu atžymime Povilo Abelkio 
liet, knygų leidyklą Freiburge ir 
„Ventos“, L. Vismanto, leidyklą, ku
rių 1948 m. leidiniai taip pat laįmėjo 
grožinės literatūros premijas.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga taip pat 
jau trečią kartą dalyvauja litera
tūros šventėje, paskirdama premi
jas Čiurlionio ansambliui, kurį vi
suomet su pasigėrėjimu, o šį vakarą 
ir padėką reikšdami minime, Rašy
tojų Draugijai, gi šį pastarą kartą 
prof. dail. Ad. Varnui, sulaukusiam 
garbingo 70 <netų amžiaus ir minin
čiam 40 metų kūrybinio darbo su
kaktį. Labai prašau p. Valaitį LVS 
pirmininkui dr. Colney perduoti "Ra
šytojų Draugijos brolišką padėką.

Lietuvių Paštininkų Sąjunga įs
teigė skaitytojų literatūros premiją. 
Tai nauja mūsų literatūriniame gy
venime, kilnu ir sveikintina. Su dė
kingumu vertindamas tą Lietuvių

Paštininkų Sąjungos mostą, aš drįstu 
reikšti viltį, kad skaitytojų literatū
ros premija, kitur jau nuo seno tuo 
vardu pažįstama, ras atgarsio bei 
pritarimo ir lietuvių visuomenėj.

Gal per mažai būtų pasakyta, jei 
męs šį vakarą tik dėkotumėm. Kad 
ir sunku — ir vėl pažvelkim į rūstų 
kasdienybės veidą. Lietuvių dvasinė 
kultūra pavojuje! Jei laiku nesusi- 
griebsim — prasidės nusiminimas, at- 
žanga ir pakrikimas. Jei tas įvyks — 
gali vėl praeiti dešimtmečiai nakty 
be aušros. Todėl keliu klausimą: ar 
viską padarėm, kad mūsų dvasinės 
vertybės būtų kuriamos be atvangos? 
Ar pasiruošėm rytojui, kupinam pa
vojų sužlugdyti ir tas galias, kurias 
dar turim? Atrodo, to dar nepada- 
rėm. Netikėkim neorganizuota spon- 
tanika! Jau dabar metas organizuoti 
lietuviškų knygų leidybą ir platinimą 
ne tik Europoj. Jau dabar metas su
rasti kraštą ir telkti lėšas, kad lie
tuvių mokslas ir menas galėtų tarpti. 
Tame rūpesty ir toj talkoj turėtų da
lyvauti Lietuvos diplomatinės misi
jos, tuo su didesniu atsidėjimu turėtų 
sielotis vykdomieji veiksniai, o taip 
pat kiekvienas susipratęs lietuvis. 
Bet su tuo prašymu aš kreipiuosi 
ypačiai į JAV lietuvius. Jie aprengia 
mus ir pavalgydina, jie,valingu pa
siryžimu rūpinasi mūsų įkurdinimu, 
bet mes atėjom ir nueisim, tačiau, 
jei nesutelksim jėgų savo mokslo ir 
meno kūrybai išsaugoti, jai ugdyti ir 
kelti, ar paliks mūsų pėdsakai? Atėjo 
valanda statyti prieplauką lietuvių 
mokslo ir meno kūrėjams. Mes tiki
me, kad Jūs, Amerikos lietuviai, tą 
galit padaryti taip ryžtingai ir sėk
mingai, kaip jau ne vieną didį darbą 
atllkot. Mūsų talka Jums visuomet 
bus patikrinta. Tikiuosi, kad šią li
teratūros šventės valandą tarti žo
džiai bus akstinas išjudinti veiklai, 
tokiai. reikalingai ir aktualiai šiom 
nesibaigiančiom mūsų ištrėmimo die
nom.

Žinoma, į tą akciją derinasi ir 
lietuvių rašytojų darbai. Pagrindines 
lietuvio rašytojo pareigas galima 
trumpai apibrėžti: kurti, tobulėti, 
prasilaužti ligi kitų tautų skaitytojo 
ir — nepasiduoti nevilčiai, įveikti at- 
žangos trauką, neprarasti atsakingu
mo Jausmo. Tačiau beveik tokie pat 
ir normalių laikų rašytojo uždaviniai. 
Argi tokį gyvenimą mes dabar gy
vename? Lietuvis rašytojas nūdien 
kartais neturi ir minimalinių kūry
binio darbo sąlygų. Ir kokiose nuo
taikose jis verčiamas smilkti? Ryto-

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardiiil?)

(Pabalga iš praėjusio Nr.)
Svarbiausia L. Dambriūno klaida 

yra ta, kad jis nevisai teisingai su
pranta priesagos -iškas reikšmę: ji 
visų pirma reiškia ne „vidaus es
minę daikto ypatybę, kaip kad L. 
Dambrlūnas mano, bet būdingų 
ypatybių turėjimą, vidaus 
panašumą, dažnai susijusį su pačia 
daikto esme, pvz.: čigoniškas 
(t. y. lygiai toks pat kaip čigono) 
gudrumas, lepšiškas (toks pat 
kaip lepšė) žmogus, poniškas (t. 
y. ne pono, bet kaip pono) šuo, 
žvėriškas (t. y. toks bjaurus 
kaip žvėris) grafas ir kt. Bet seniau 
šalia šitos reikšmės darinių yra dar 
buvę ir priklausomybinės reikšmės 
būdvardžių su priesaga -iškas, kuri 
tuo pat metu dar žymėjo ir skirty- 
binę ypatybę; pvz. karališkas žmo
gus buvo tas, kuris ne ponui pri
klausė, bet buvo karaliaus žinioje, ir 
todėl laisvas nuo baudžiavinių dar
bų. Čia ypač yra įdomu pastebėti, 
kad tuo metu, kai kunigas tebe
turėjo pono reikšmę, yra atsiradęs 
kuniglškls „baudžiauninkas“, t. 
y. toks žmogus,' kuris tiesiogiai pri
klausė kunigui „ponui, dvarininkui“ 
ir todėl turėjo eiti baudžiavą, t. y 
turėjo būti baudžiauninkas; dėl to 
ir pati baudžiava žmonių kalboje 
yra dar vadinama kunigysta 
arba k u n i g y s t ė, t. y. „ponščizna“, 
dvarysta. Visai panašiai yra atsira
dęs ir vyriškis: jis iš pradžios 
tereiškė priklausomybę vyrijai, vy
rų luomui, lygiai taip pat, kaip mo
teriškė yra moterų atstovė, mo
terų luomo narys, moteris. 

jus, tartum, nepralaužiami debesys, 
slegia jo širdį. Jis mato ir girdi sis
temingą savo tautės naikinimą. Bet, 
gal tautinės gyvybės šauksmo dilgi
namas, lietuvis rašytojas kuria. Ir 
ši diena patvirtina, kad jis žengia j 
priekį. Tik, o varge, jau girdime bal
sų, kylančių iš savo tarpo, kad mes 
ne tremtiniai, o emigrantai. Jau tei
giama, kad mus apninka emigrantų 
ligos — nesantaika, susmulkėjimas, 
barniai ir bylos. Bylos dėl aguonos 
grūdo, kuris, jei vėtra žiedo nenu- 
drėks, tik vėlyvą rudenį bus atneš
tas ir padėtas ant stalo... Taip, mes 
daromės emigrantai prieš savo valią. 
Ir turim pagrindo: sudužo viltys, su
menko mūsų tikėjimas gerąja žmo
nių valia. Ardoma mūsų šeima, dras
koma širdis. ' Bet ar geresnėj padėty 
yra mūsų broliai lietuvių knygnešių 
prakeiktame Sibire? Kankinių krau
jas mums šaukia: nepaskęskit emi
grantinėj klampynėj! Vis dėlto yra 
didelis skirtumas taip mūsų ir kai 
kurių kitų tautų pabėgėlių. Jie pasi
traukė nuo savo tautos revoliucijos, 
o mes nuo svetimos žmogžudiškos 
kariuomenės, nuo specialiai apmoky
tų policijos dalinių pavergtoms tau
toms naikinti. Teisybė, veidmainiška 
žmogaus prigimtis — daug žadėti, o 
nieko netęsėti — mus verčia beveik 
visose pasaulio dalyse užuobėgos na
mų ieškoti. Tačiau mes tremtiniai — 
mes gyvasis tautos protestas, mes ka
riai, kurie išėjo dėl tiesos ir laisvės 
kovoti ar mirti. To nė vienas lietu
vis tremtinys neturėtų pamiršti, bet 
labiausiai to negali pamiršti rašy
tojas. Taigi mes, kurie esam susi
būrę Lietuvių Rašytojų Draugijoj, 
kokiais vardais nežinoma lemtis mus 
verstų vadintis, būsim tremtiniai ir 
puoselėsim nepalaužiamą viltį su
grįžti | laisvą Lietuvą. Ir jaučiam, 
jog tai yra viena didžiųjų mūsų pa
reigų. Jei tą pareigą tęsėslm — per
galės vėliavas dar savo akim pama
tysim, nors jau kelinti metai mus 
kankina daugybė gražių žodžių, ne
paremtų nei veiksmu, nei artimo 
meile, nei riteriška dvasia ...

Ir dabar iš širdies plaukią žodžiai 
mano mieliems kolegoms, šio gar
bingo susirinkimo kaltininkams. 
Brangūs laureatai, jei kiekvienam iš 
mūsų patikimi uždaviniai, tai nuo 
šiol Jums tie uždaviniai keleriopai 
didesni Ir su keleriopai didesne at
sakomybe turi .būti Jūsų atliekami. 
Lietuvos Nepriklausomybės 31 su
kaktuvių Išvakarėse mes išskiriame 
Jus iš eilinių tarpo. Man garbė Ir di-

Susidarant dvasiškį veikiau
siai visai nebijo galvojama apie 
pirminę ir tiesioginę vyriškio reikš
mę: čia užteko to fakto, kad kuni
gas žmonių ir senesnių raštų kalboje 
buvo vadinamas dvasiškasžmo- 
g u i arba dvasiškas tėvas 
(plg. lenkų duchowny czlowiek, du- 
chowna persona, rusų duchovnoje 
lico, vok. Geistllcher ir kt.) ir todėl 
analogiškai pagal darinius su prie
saga -iškis lengvai galėjo būti su
darytas dvasiškis. Mėginimas su
jungti kunigo darbą vien su siela 
Ir sielininko piršimas yra visai dirb
tinis dalykas: viena, žmonių kalba 
tam reikalui nuo senovės tepatvlr- 
tina tik dvasią, ne sielą (arba 
dūšią) = plg. dvasios tėvas ir 
kt.; antra, šalia sielos yra dar ir 
vėlė, už kurią bažnyčioje taip pat 
yra meldžiamasi (plg. Vėlinės ir 
kt.) Ir trečia dvasia yra materijos, 
arba daiktybės (medžiagos), priešy
bė, taigi ji kaip platesnė sąvoka gali 
apimti ir sielą. O kunigai, dvasios 
ganytojui, kaip tik turi rūpėti, kad 
žmogus šiame gyvenime nepaskęstų 
daiktybėje ir visų pirma rūpintųsi 
dvasinėmis vertybėmis, kurių nei 
kandys suėda, nei vagys išvagia ir 
kurios todėl jo sielą ne pražudo, bet 
išgano, padaro amžiną.

Tas faktas, kad dvasios reikalais 
gali rūpintis ir nekunigai, pasaulie
čiai, dar nieko nepasako: visi tie, 
kurie tais dalykais rūpinasi ne iš 
profesijos, ne iš specialaus pasiruo
šimo, negalį būti vadinamam! nei 
dvasininkais, nei dvasiškiais. Pvz. 
karu gali rūpintis visi, kam tik pa
tinka, bet karininkai *ebus tik

tie, kurie yra specialiai karo moks
lus ėję ir kaip reikiant susipažinę 
su karyba. Taip pat ir kalbinin
ką f iš tikrųjų yra ne kokie nors 
eiliniai kalbos mokovai arba mėgė
jai, bet lingvistai, kurie specialiai 
yra studijavę lingvistiką, arba kal
botyrą, ir tyrę kalbą moksliškai. 
Taigi ir dvasininkas tegali būti tik 
tas, kuris savo darbui yra specialiai 
pasiruošęs, t. y. mažiausia baigęs 
bent kunigų, arba dvasinę (ne 
sielinę !) seminariją.

Pagaliau savaime atpuola ir spi
ritisto argumentas: viena, šalia 
spiritisto yra dar ir s p i ri
tu a 11 s t a s, spiritualizmo šalinin
kas, todėl sulietuvindami netaipjau 
reikalingą spiritistą, paliekame 
nesulietuvinę labai dažną, filosofinį 
terrpiną spirltualistas; antra, 
spiritistą pavertus dvasininku, 
būtinai kaip nors lietuviškai reikė
tų pavadinti ir patį spiritizmą, 
ir trečia, dvasininkas yra jau 
seniau visai tinkamai sudarytas dva
sios ganytojui vadinti, todėl nebėra 
reikalo juo ir spiritistą keisti; bet 
to, spiritistas drauge su s p i - 
ritualistu kaip specialus tarp
tautiniai terminai Ir šiaipjau nelie- 
tuvintini visai panašiai kaip a n 1 - 
m i s t a s, materialistas, ra
cionalistas ir kt.

Suglaudus tad viską, kas aukš
čiau sakyta, reikia pripažinti, kad 
dvasininkas visais atžvilgiais yra 
geras terminas ir todėl paliktinas. 
Salia jo gali būti vartojamas ir 
dvasiškis, kuris jau yra plačiai 
paplitęs. Bet nieku būdu neverta 
tvirtinti, kad tik dvasiškis vie
nas teesąs geras arba geresnis, o 
dvasininkas niekam vertas: to, 
remiantis kalbiniais duomenimis, ne
galima pasakyti. Palikime geriau lai
kui nuspręst!, kuris iš tų dviejų 
terminų yra tikrai geresnis.

„Patrijas“ leidiniai 
Paryžiuje

Bibllotheque Natlonale rūmuose

Paryžiaus centre randasi viena U 
didžiausių Pasaulio bibliotekų — 
Bibllotheque Nationale, turinti per 
penketą milijonų tomų.

Šiomis dienomis negausūs' tos 
bibliotekos lankytojai — lietuviai bu
vo labai maloniai nustebinti užtikę 
kataloguose naujus lietuviškus var
dus, kurie mūsų pačių apsileidimo 
dėka yra patys negausiausi visų pa
saulio tautų tarpe. Tie vardai — tai 
žinomos „Patria" leidyklos leidiniai,

Reikia tikrai ylsu nuoširdumu 
pasveikinti p. Lenktaitį už jo puikią 
iniciatyvą. Jo žygis ir pastangos dau
geliui bibliotekos lankytojų primena 
lietuviškojo žodžio pastangas išlikti 
laisvam, o Prancūzijos liertuviams ir 
besidomintiems lietuvių kalba bei 
literatūra sudaroma puiki proga pa
sidžiaugti naujais leidiniais. „Pa- 
trlos“ žodynai ir kit. moksliniai lei
diniai puikiai pasitarnaus filologams. 
Beje, ir patys Bibllotheque Nationale 
pareigūnai, berods, tinkamai paste
bėjo šį faktą ir sakosi yra pasiuntę 
atitinkamą raštą „Patrios“ savinin
kui. *

Ta proga norisi nuoširdžiai patarti 
šiuo p. Lenktaičio pavyzdžiu susido
mėti ir kitiems mūsų leidėjams.. Šim
teriopai apsimokės.

Ta pačia proga noriu besidomin
čiųjų žiniai pastebėti, kad Strasbour- 
go Universiteto bibliotekoje yra per 
1.000 leidinių, liečiančių seniausią 
mūsų lituanistiką. Pvz. yra kai kurie 
rašto paminklai iš kryžiuočių ordino 
laikų, liečiančių Lietuvą ir lietuvių 
kalbą. Gal vertėtų mūsų lituanistams 
tąja biblioteka susidomėti. Rašanty
sis šias eilutes apie tai išgirdo iš lie
tuvių, studijuojančių Strasbodrge, bet 
kadangi buvo sekmadienis, tai nega
lėjo žinių patikrinti.

PaĄžiuje didelių lituanistinių re
tenybių rašančiajam neteko užtikti.

Z. U.

dis džiaugsmas Rašytojų Draugijos 
vardu Jus nuoširdžiausiai pasveikin
ti, o drauge ir palinkėti: tegu jokie 
gyvenimo sunkumai nepalaužia Jū
sų valios kurti, o Viešpats tegu Jums 
padeda garbingai rašytojo misiją at
likti! Leiskite man šį padėkos ir svei
kinimų raštą baigti gal jau ne kartą 
girdėtom, bet vis aktualiom Sąvo
kom: Tegyvuoja laisvas lietuviškas 
žodis! Tegyvuoja laisva ir nepriklau
soma meno kūryba! Tegyvuoja mū
sų amžinoji Lietuva!
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Kinija Amerikai dar nežuvusi
NZ bendradarbis Amerikoje V. 

W. ber Įrodinėja, jog Kinija, nežiū
rint komunistų žygiavimo pirmyn, 
esanti dar neprarasta ir kad Ameri
ka vis dar neatsisako nuo karinės 
bei ekonominės pagalbos jai sutei
kimo. Ir jei taip iš tikrųjų būtų, pa
dėtis atsilieptų ne tik Tolimiesiems 
Rytams, bet ir Europai bei visam 
pasauliui, pastebi bendradarbis.

Jis daro tokias prielaidas: 1) JAV 
nepripažinsiančios Kinijos komunis
tų vyriausybės, nežiūrint jos kariško 
laimėjimo; 2) Nors Sovietų blokas 
dėtų pastangų J. Tautų Saugumo 
Taryboje išsikovoti vieną balsą, tai 
vistlek tas nepasisektų; 3) Ameri
kiečiai ir kitų kraštų prekybininkai, 
kurie mano vis dar prekybą varyti 
su komunistine Kinija, vėliau pa
tys apleistų ją; 4) Laikoma galimu 
dalyku, kad Kinijai bus suteikta arti 
milijardo dolerių parama.

Toliau jis Įrodinėja, jog JAV da
bartinę Kinijos vyriausybę pripažįs
tančios ir ją pripažinsiančios net ir 
tremtyje esant, jei tai Įvyktų.

Apskritai imant, Amerika dar 
■turi vilties Kinijos neprarasti, nors 
tik pietinėje srityje. Prisiminę koa
licinę vyriausybę, kaikurie poli
tikai nurodo, jog panašios koalici
nės vyriausybės buvusios ir Lenki
joje bei Čekijoje, o šiandien ten 
valdo tik komunistai. Todėl koalicinė 
vyriausybė Kinijoje neatneštų spren
dimo.
MUITININKO NEAPGAUSI, NORS 

IR AUKSĄ VALGYTUM
Ispanijos - Prancūcijos pasienio 

muitininkui, kontroliuojančiam tarp
tautini ekspresą, krito akin vienas 

■ portugalas keleivis, kuris ramiai sau 
kramtė nepaprastai didelį sumuštinį, 
kai muitinės valdininkai tikrino jo 
lagaminus. Susidomėjus pagaliau 
valgomu sumuštiniu ir jį atidžiau pa
tikrinus, paaiškėjo, kad jis buvo ap
krautas, tiesa, gausiai, bet tik ne val
gomais dalykais, o auksiniais dirbi
niais. Tokiu būdu portugalas ketino 
juos slaptai persigabenti per sieną. 
(IPK/z)

VAISTAI NUO JŪROS LIGOS
Du amerikiečiai gydytojai — dr. 

Leslie Gay ir Dr. P. Carliner išrado

LTB Hesseno Apygardos Komite
tas išleido Lietuvos albumą „Lithu
ania" geram popieriuje, 100 nuotrau
kų ir keturiomis kalbomis trumpas 
Lietuvos istorijos tekstas.

Kaina 6 DM.
Platintojąms 10% nuolaidos.
Užsisakyti: Hanau/M, LTB Hesse

no Apygardos Komitetas, DP Camp.
Hesseno Apygardos Komitetas

vaistus, kurie apsaugo nuo jūros li
gos. Vaistai vadinami „Dramanine" 
vardu. Jie imami prieš valgį ir prieš 
gulant Vaistai yra kapsulėj. Kol 
kas šie vaistai dar nepardavinėjami 
ir tenaudojami kariuomenės reika
lams. (AP)

BIBLIJA — SPEKULIACIJOS 
OBJEKTAS

I Japonija iš JAV buvo nugaben
ta ir bematant išplatinta pusketvir
to milijono biblijos egz. Tačiau būtų 
klaidinga manyti, jog toks staigus

Įvairios žinios '
• Sovietų Sąjungos atstovas p. Ma
lik Saugumo Taryboje Įteikė pareiš
kimą, pagal kurį penki didieji kraš
tai iki balandžio 1 dienos pateiktų 
žinių apie savo karinę galybę, o ypač 
užsigeidė žinoti, kiek turi pasigaminę 
atominių bombų. Sovietai iš naujo 
kelia .*/» karinių pajėgų sumažinimą, 
nežiūrint Į tai, jog jų pasiūlymas bu
vo Paryžiuje J.Tautų plenumo at
mestas. Jie kartoja seną giesmę. 
JAV atstovas pažymėjo, kad tai tik 
laiko gaišinimas tokius dalykus ke
liant:
• Britų vyriausybė suspendavusi 
keturis mokslininkus, kurie dirbo 
slaptuose gynybos tyrimuose, nes 
buvo iškelta abejonių dėl jtį loja
lumo. (AP)
• Australijos opozicijos vadas spau
dos konferencijoje pareiškė, kad bū
tų naudinga Atlanto paktą pratęsti 
per pietinę Afriką, Indiją, Pakista
ną, Ceiloną, Australiją ir Nanj. Ze
landiją. (AP)
• Pagal Sovietų supratimą, be rusų 
kalbos mokėjimo negali būti kultū
ringo žmogaus. Vadinasi, visas pa
saulis turįs mokytis ir mokėti rusų 
kalbą.
• Amerikos ministeris Vengrijoj p. 
S. Chapin, grįždamas Į Ameriką, Pa
ryžiuje pasakė, kad Vengrijos žmo
nės yra visiškoje Maskvos ištreniruo
tų komunistų totalinėje valdžioje. 
(Vyriausias komunistų vadas yra Ra- 
koši — Rosenkranz — žydų kilmės).
• Amerikinės Įstaigos uždraudė 
(vežti iš Šveicarijos „Nėue Politik“ 
laikraštį, nes jis skatinęs pavojingą 
vokiečių nacionalizmą ir puolęs ka
rinę vyriausybę. (AP)
• Iš Frankfurto pranešama, kad 
1948 metais amerikietės Vokietijoje 
pagimdžiusios 3.278 amerikoniukus 
ir tik trys motinos mirusios begim- 
dydamos.

biblijos išgraibstymas Įvyko besido
mint jos turiniu ir, apskritai, dvasi
niais dalykais. Ne. Kaip biblijos pro
pagandos bendrovės 'Japonijoje ve
dėjas pareiškė, jo tautiečiai japonai 
biblija susidomėję dėl grynai žemiš
kų silpnybių. Mat, jie pastebėją, kad 
biblijos popierius galįs visiškai at
stoti rūkomąjį popierių, kuris Ja
ponijoje esąs labai brangus ir tegau
namas tik juodojoje biržoje. Todėl 
ir importuotosios biblijos buvusios 
šešeriopa kaina ir labai trumpu laiku 
išparduotos.. (CND/z)

• JAV vyriausybės ekspertas ruo
šia platų socialinių reikalų Įstatymą- 
programą, pagr.l kurią kiekvienas 
reikalingas pagalbos asmuo galės 
gauti federalinę finansinę paramą. 
Administracija savo pasiūlymus 
Įteiks kongresui vasario 28 d. (UP)
• Britų koncervatorių partijos ir 
opozicijos vado pavaduotojas p. A. 
Edenas atvyko Į Australiją.
• JAV generolas McArthuras, Ja
ponijos vyriausias Šefas, buvo papra
šęs duoti jam kariuomenės daugiau, 
kai Kinijos komunistai vis labiau 
slenka per Kiniją. Tačiau jam buvę 
tai atsakyta, nes Amerika negalinti 
ekonomiškai išlaikyti globalinės gy
nybos ir svarbiausios jėgos turinčio* 
būti sukoncentruotos Europoje. (AP)
• Kai Paryžiuje per Kravčenkos 
bylą V. Kravčenko generolą Ruden
ko, atvykusį pabūti liudininku ko
munistinio laikraščio pusėje, pavadi
no „diktatūros pataikūnu“, tai šis su 
kitais 5 liudininkais išėjo iš teismo 
salės, nes negalėjo klausytis puolimo.
• Iki š. m. vasario 18 d. oro keliu 
Sąjungininkai atgabeno Į Berlyną 
vieną milijoną tonų prekių.
• Italijos laivynas pradėjo vykdyti 
žiemos manevrus. Manevrai baigsis 
kovo 20 dieną. (AP)
• D. Britanijos gynybos biudžetas 
1949—1950 metams numatytas 3.039. 
440.000 dolerių sumai. Sis biudžetas 
yra 430.000.000 doL didesnis už praė
jusių metų, rašoma baltojoj knygoj. 
Britų karinės pajėgos sieks 750.000 
asmenų, iš kurių 146,000 laivyno, 
391.000 sausumos ir 213.000 — avia
cijos. Dabar abi pąrtijos, darblečiai 
ir konservatoriai, ragina jaunimą 
stoti kariuomenėn savanoriais.
• Prancūzijos vyriausybė pasisakė, 
Jog ji taip pat bendradarbiausianti 
su JAV dėl atsilikusių kraštų ūkinio 
gyvenimo standarto pakėlimo. (UP)

Lietuviu krepšininkų laimėjimai Kanadoje
TIMMINS’O LIETUVIŲ KOMANDA UŽSITIKRINO SIAURĖS ON.

TARIO MEISTERYSTĘ

Buvęs žymus Kempteno krepši
ninkas St. Mackevičius, nuvykęs j 
Kanadą, nenuleido rankų ir suorga
nizavo stiprią lietuvių krepšinio ko
mandą. Paskutiniame savo laiške St. 
Mackevičius rašo: Vykstančiose Ka
nados krepšinio pirmenybėse iki šiol 
laimėjome 15 pirmenybių rungtynių 
iš eilės. Tuo būdu Siaurės Ontario 
meisterio vardas jau garantuotas. 
Siekiame tapti viso Ontario meisteriu 
ir tuomet toliau varžytis dėl Kanados 
meisterystės. Pralaimėjimų pirmeny
bėse patirti dar neteko. Dar liko 
žaisti 4 rungtynės, o paskui Įvyks fi
nalai. Jei nugalėtume stiprų mūsų 
priešą iš Pietų Ontario — Sudbury, 
žaidžianti daugiau panašiu i ameri
kiečius stiliumi, būtume viso Onta
rio meisteriu ir vyktume j Toronto, 
kovoti dėl Kanados meisterio vardo 
savo klasėje. Būtų puiki proga dar 
labiau išgarsinti „skrajojančių lietu
vių kovos dvasią. Galutini rezultatai 
paaiškės balandžio mėn. pradžioje. 
Gaila, kad Bagdonas nesutiko prisi
dėti prie mūsų komandos ir vienas 
žaidžia kanadiečių komandoje Sud
bury mieste. Dėl finansinių sumeti
mų Timmins’o lietuvių komanda žai
džia Hollingerio kasyklos vardu . ir 
šalia 7 pagrindinių lietuvių žaidėjų 
turėjo Įsileisti 3 vietinius kanadie
čius, kurie gadina visą reikalą. Tim
mins’o lietuvių komandos sudėtis to
kia: St Mackevičius, M. Duliūnas, J. 
Paransevičius, M. Ignatavičius, S. 
Mikoliūnas, Ip. Naras, A. Kaunas ir 
3 kanadiečiai.

• Generolas Clay smarkiai pasmer
kė antisemitinę bangą, esančią tarp 
amerikiečių. Gener. pastebėjo, jog 
jei bus pastebėtas viešai antisemitiz
mas, tai Ji* imsiąs akcijos prieš to
kius. Jei bus rast* karių tarpe, bus 
imtasi discipllnarės akcijos, jei ci
vilių tarpe — ji* bus paprašytas pa
sitraukti iš tarnybos ir pasiųstas na
mo, sako generolas. (UP)
• „Die N.Z.“ rašo, kad rusai Balti- 
jos srityje vykdę Intensyvius kariuo
menės manevrus, kur dalyvaują 
aviacija ir pavandeniniai laivai. 
Anot baltų pabėgėlių, rusai vykdo 
didelius karinius Įrengimus ir tai 
„skubotai". ’

Mencklenburgo srityje taip pat 
manevrai vykdomi naktimis ir griež
toje paslaptyje. Labiausiai sukon
centruota rusų kariuomenė esanti 
prie britų zonos. Britų licencijuotas 
laikraštis rašo, jog rusai laivais at
gabenę iš Rusijos 2 divizijas Į Meck- 
lenburgo sritį. Amerikiečių žvalgy
bos duomenimis, šis NZ pareiškimas 
esąs perdėtas. (AP)
• Tass praneša, kad totorių ir ču- 
vašių autonominėse respublikose vil-l

Džiaugiamės Timmins’o lietuvių 
krepšininkų pasiektais laimėjimais 
ir linkime Jiems geriausios sėkmės 
baigminėse rungtynėse. A. O.

— New Yorke Įvyko pasitarimas 
tarp burmistro ir vietinių sporto re
daktorių, kuriame nutarta, pager
biant neseniai mirusĮ JAV populia
riausią beisbolo žaidėją Babe Ruth, 
įrengti už 300.000 dolerių sporto sta
dioną, pavadinant jį „Babe-Ruth Me
morial Stadion“. Sudarda komisija, 
į kurią, be 27 redaktorių, įeina ir žy
miausias Amerikos dvasiškis — kar
dinolas Spellman.

— Čekoslovakijoje vieną futbolo 
teisėją ištiko labai nemalonus Įvykis. 
Vienų rungtynių metu žiūrovai ne 
tik kad nenorėjo sutikti su jo daro
mais sprendimais aikštėje, tačiau ir 
po rungtynių vargšą smarkiai ap
kūlė. Kai sekantį kartą taisyklių ži
novas gavo pakvietimą teisėjauti ki
tas rungtynes, jis atsisakė, parody
damas gydytojo pažymėjimą apie jo 
dar neužgijusias žaizdas nuo praė
jusio įvykio. Toks pat likimas ištiko 
ir teisėjo Įpėdinį, kuris taip pat ne
mažiau gavo, „lupti"... Tačiau šį kar
tą policijai pavyko pačiupti du di
džiausius mušeikas. Koks buvo nu
stebimas, kai vienas iš jų pasirodė 
pirmasis teisėjas, o antrasis gydyto
jas; kuris jam tą pažymėjimą buvo 
išrašęs... Aišku, kad pirmojo teisė
javimo karjera su šiuo Įvykiu pasi
baigė.

kai šaudomi iš lėktuvų. Vienas pi
lotas nušovęs 250 vilkų. Ten siaučia 
didelės vilkų gaujos. (AP)
• D. Britanijos parlamento 7 nariai 
Įnešė rezoliucija, kurioje reikalauja 
vyriausybę imtis visų galimų prie< 
monių, kardinolui Mindszenty iš
vaduoti. Šie atstovai atstovauja 2. 
Rūmuose visas partijas, išskyrus ko
munistus. (AP)
• A.F.P. praneša, ■ kad Alpių papė
dėje, pietinėje Prancūzijoje, buvę* 
nedidelis žemės drebėjimas. Namai 
buvę pajudinti, bet žmonių aukų 
nėra.
• Sovietų Sąjunga, Ukraina ir Balt- 
gudlja pasitraukė iš Pasaulinės Svei
katos organizacijos, nes joms ji esan- 
tllšlaidi.
• JAV žemės ūkio departamentas 
pranešė, kad per pūgas žuvo 81.000 
galvijų ir 97.000 avių iki vasario 1 d. 
Nebraskos, P. Dakotos, Wyomingo ir 
Colorado valstijose, kas sudaro 2% 
visų gyvulių. (AP)
• D. Britanijos valstybės ministeris 
p. H. McNeil pareiškė, kad Vengrijos 
kardinolo Mindszenty nuteisimas ne
atitinka D. Britanijos teismo sąvokos.

Skelbimas Nr.64
Žemiau išvardinti ieškomieji arba 

jų likimą žinantieji yra prašomi at
siliepti ČKartotekon per savo LTB 
komitetus, kartu nurodant šio skel
bimo (bet ne laikraščio) eilės numerį 
ir Įdedant reikiamą kiekį pašto ženk
lų atsakymui apmokėti.
33. Mirusio J.A.V-se (Walpole, Mass.) 

Jokubicko Antano, s. Vincento, 
57 m. amž. kilusio iš Užublaudžių 
km. Musninkų vi. artimuosius 
palikimo reikalu, nurodant gimi
nystės ryšį, kuo skubiausiai pra- 
šoiiie atsiliepti. Velionis Lietu
voje turėjo brolĮ (jo sūnus yra 
tremty?) ir seseris: Mikaliną ir 
Stefaniją.

34. Mirusio J.A.V-se Antano Pavilo- 
nio-Pulonio, kilusio iš Šeinių km. 
ir vi., gimines prašome skubiai 
atsiliepti.

35. Jonas Ridzauskas (John Rogers) 
931, % Central Ave, Kansas Ci
ty, Kansas, ieško seserų; Viktori
jos Pikelienės ir Mortlkos Pėtrai- 
tienės ir jos sūnaus Petro, gyv. 
Kelmėje, brolių: Stanislovo, gyv. 
Saukiškių km., ir Kazimiero, gyv. 
Kražiuose, Ridzauskų. Tėvų var
dai:. Martynas ir Malvina.

36. S. Urbonaitė, 1939 m. gyvenusi 
Plungėje.

• 37. Vokietijoje mirusio Eduardo Klei
no, gim. 1910. 1. 30, Slavikuose, 
artimieji palikime reikalu pra
šomi atsiliepti C/Kartotekai.

38. Povilas Kantrimas, 161 Brady St. 
Sudbury, Oht., Canada, ieško bro
lio sūnaus, kilusio iš Pėsčių km.

39. Mrs. Antoinette Valechko, 230 
Meriden Road, Waterbury. Conn., 
ieško brolio dukters — našlaitės 
Birutės Danušiutės iš Viekšnių 
mst. Mažeikių apskr.

40. Jono Keršio (35 m. amž.) ieško 
Kiarszys Vincentė, Buenos Aires.

41. Ruth Janulis (30 m. amž.), gim. 
Vilniuje, 1944 m. gyvenusios Til
žėje, ie” o V. Stazevich, 733 Fill
more Str. San-Francisco 17, Cal., 
USA.

42. Elena Marčiulionytė, iš Leipalin
gio parap. Suvalkų kr., ir Petras 
Dumblauskas, iš Dumb’auskų 
km. Kapčiamiesčio parap. Suval
kų kr.

43. Kazys Aleknavičius, *. Stasio, 
gint 1922. 2. 14, Vilkaviškyje.

44. Lapinskas Simas, Lapinskienė- 
Damanskaitė Stefanija, Lapin
skai: Bronius, g. 1923, Pranas, g. 
1932, Stasė, g. 1930 ir Ona, g. 1935, 
gyv. Šiauliuose.

45. Vėlutis Pranas, apie 60 m. amž., 
gyvenęs Juozapavoje prie Kur
šėnų.

46. Rūgytė Janina, iš Pavasijų km. 
Bubelhuyl. Sakių apskr.

47. Magdalenos Dervonskienės, gyv. 
Danijoje, vaikai: Jadvyga, Erna, 
Albertas ir Vilius iš Klaipėdos 
krašto.

48. Juozas Juknevičius, kil. iš Aly
taus, matininkas, ir Monika Žvi- 
nakevičiūtė iš Miroslavo, g. 1911.

49. Antanas Zurinskas, gyv. J.A.V- 
se, ieško Zigmo Zuririsko iš Pa- 
sarninkų km. Seirijų vi., Alytaus 
apsk. ar šiaip ko iš Zurinskų.

50. Povilas ir Anelė Grausliai, Kęs
tutis, Laimutė, Antanina, Leonas 
ir Elena Pluščiauskai.

51. Vladas Viliūnas iš Canados, ieš
ko brolio Juozo Viliūno, gyvenu
sio Rothenburg o/T, DP Camp 
„Wildbad".

52. Juozą Močiškį, siuvėją iš Kauno, 
ieško O. Gottner iš Frankfurtą

51 Petras Krivonis, s. Petro, Vero
nika Krivonytė-Miliauskienė, d. 
Petro, Albina Krivonytė, d. Petro 
ir Petras Krivonis (tėvas).

54. Galinčius suteikti žinių apie 1946 
m. auto katastrofoje žuvusią Re
giną DambrauskSPe. 24 m. iš Ku
piškio, 'lankiusią Vilniaus Meno 
Akademiją.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo, 
o Už skelbimų turinĮ redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai Iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau nž kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenĮ po L- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai nž surinktą prenumeratą 
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55. Petras Gužas, advok. iš Kauno.
56. Gauti adresai: Petrui Adamoniui, 

Anelei Blinstrubaitei, Antanui 
Dumčiui, Joanai Garbaliauskai- 
tei-Ulpienei, Bruno Jeselskiui, 
Antanui Kasperavičiui, Kaziui 
Kasakevičiui, Povilui Kazirskiui, 
Marijai Kloniuvienei - Strakaus- 
kaitei, Onai Kriščiokaitytei, Ko
trynai Kukukienei - Ribinskaitei, 
Stasiui Lekučiui, Justinui Leo- 
nauskui, Feliksui Norkevičiui, 
Pranui Orzakauskui, Antanui Pa
liokui, Pranei Paulienei-Bartke- 
vičiūtei, Veronikai Perlibienei- 
Kilikauskaitei, Pranei Juškaitei- 
Sabaliauskienei, Boneventūrai 
Sepežinskienei, Vincui Stabingiui, 
ęronislavai Stadalninkaitei - Ta
mašauskienei, Titui Uogintui, 
Juozui Vilkončiui, Stasei Zig- 
mantaitel, Emilijai Zorskaitei. 
Užklydę laiškai: Stasiui Pakal
niui nuo August Yauniškis, ir 
Onai Kriščiokaitytei nuo J. Zab- 
lauskas.

Mrs. ONA MAČIUKAITIENĖ- 
GRIGIENE (Pilipavičiūtė), gyv. 552 
Atlantic Str., Bridgeport, Conn., USA, 
kilusi iš Pandėlio parap., prašo at
siliepti gimines ar pažįstamus.

MARY JASONIS (Novakytė), gyv. 
577 Gregory Str., Bridgeport, Conn., 
USA, ieško DP stovyklose savo gi
minių bei pažįstamų.

Mr. BOLESLOVAS JAKUBAU
SKAS, kilęs iš Trakų apskr., Žiež
marių parap., Daugenavos km., da
bar gyvenąs: 20 Averitt St., Dor
chester, Mass., USA. ieško savo bro
lio Ignaco JAKUBAUSKO, jo vaikų 
ar kitų giminių.

Mrs. KAZIMIERA OPULSKAI- 
TĖ-GEANCHOS, kilusi Iš Telšių 
apylinkės, gyv. 664 Adams Str., Ga
ry, Indiana, USA, ieško savo seserų: 
Onos BURZINSKIENES, Eugenijos 
MINEIKIENĖS ir Julijos ŠULCIE- 
NES bei pusseserių: MANTVILIE- 
NES ir MALEKAUSKIENES. Ži- 
nančiuosius prašoma pranešti aukš
čiau minėtu adresu.

„MŪSŲ LAIVININKYSTE"
Lietuvių Jūrininkų Sąjunga Už

sienyje pradeda leisti Sąjungos, me
traštį — „Mūsų Laivininkystė“. Šių 
metų knyga išeis apie kovo mėn. vi
durį. Leidinys bus 180—200 psl., 
iliustruotas mūsų uostų, pajūrio ir 
kitokiais su lietuviškos laivininkystės 
veikla susijusiais vaizdeliais. Turinys 
laba įvairus: vispusiškai paliečia ir 
pavaizduoja laivininkystės ir žvejy
bos ūkį, technikos laimėjimus ir pri
taikymą šiam ūkiui; iškelia mūsų 
krašto jūriškuosius interesus, nušvie
čia praeityj nuveiktus darlžus, ap
žvelgia pasaulini laivininkystės ūkio 
stovį ir taip pat pateikia keletą Įdo
mių straipsnių iš kapitonų atsimini
mų ir buriavima sporto Lietuvoje.

Tai pirma lietuviška šios rūšies 
knyga. Stengtasi padaryti ja kuo Įdo
miausia plačiajai visuomenei, besi
dominčiai savo krašto ūkiu, jo atsta
tymu, technika bei aktualiaisiais lai
vininkystės ir jūrinės politikos klau
simais.

Kaina DM 3.-. Užsakyti galima ir 
iš anksto pas Insp. M. Krikščiūną, 
Baltų Centr. Taryba, Detmold, 
Wittjestr. 14.

D. Britanijoj — pas L. Jūr. Sąj. 
Skyriaus D. Britanijoj pirmininką A. 
Keblį, Sleaford Lines, Boston rd. 
Hostel. Kaina 5 šilingai.

Kanadoje — pas V. Gabecą (pa* ■ 
J. Klimavičių), 636 Hawkes Ave., 
Vancouver B,C., Canada. Kaina 1 S.

Kviečiame kiekvieną Įsigyti šią 
knygą. Per ją susipažinsite su Lie? 
tuvos, kaip jūriško krašto, uždavi
niais ir galimybėm; tuo pačiu parem- 
site jūrišką spaudą, kuri Jus lanky* 
kasmet, nuolat pateikdama tos sri
ties aktualijas, žinotinas jūriško 
krašto visuomenei.

Metraščio Redakcija

KREIPTIS I LTB ŠVIETIMO 
SKYRIŲ

Tėvai, mokytojai ir lietuvių vai
kų globėjai, prieš išemigruodami ap
sirūpinkite mokykliniais vadovėliai*, 
kurių Ir už didžiausius pinigus sve
timoje šalyje prireikus negausite. 
LTB Centrinis Komitetas savo žinion 
yra perėmęs tam tikrą atsargą šių 
mokyklinių vadovėlių: v

1. Esmaitis, GYVOJI GAMTA ir
ŽMOGAUS -KŪNAS

2. „ NEGYVOJI GAMTA
3. ' „ GEOGRAFIJA
4. „ ISTORIJA
5. K. Čibiras, LITURGIKA

Visi čia išvardintais vadovėliai* 
suinteresuoti kreipiasi į LTB Švieti
mo Skyrių, (16) Hanau/M., Lamboy- 
str. 84, Litauisches Lager. Šių vado
vėlių kainą nustato Švietimo Skyrių*.
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LIETUVIŲ LAIKBASTI8

O, kad jis dabar gyventų 1
16-tasis JAV prezidentas A. Lin- 

kolnas, kurio 140 gimimo dieną va
sario 12 d. šventė pasaulis, nėra tik 
tautinis amerikiečių didvyris, savo 
idealais ir laisvės žygdarbiais jis ar
timas ir priklauso visam pasauliui.

Tai žmogus, kurį amerikiečiai lai
ko savo asmenybės idealu, žmogus, 
kuris, būdamas paprasčiausio daily- 
dės sūnus, tiesumu ir tyriausiu žmo
niškumu vadovaudamasis, stojo prieš 
vergiją ir tironiją ir laimėjo, paauko
jęs' šiam šventam tikslui net savo 
gyvybę.

Ištikimas savo idėjoms, jis nepa
būgo net ginkluoto konflikto savo 

. krašte, kad išlaisvintų iš vergijos tais 
laikais nelaimingiausius Dievo su
tvėrimus — juoduosius plantatorių 
vergus.

Rimti ir susikaupę milijonai Nau
jojo Pasaulio vaikų tą dieną klauso 
pasakojimų ir eilėraščių apie „Di
dįjį Išlaisvintoją“ ir pagarbiai stebi 
mūsų tautiečio V. D. Baranausko 
įamžintą jo galvą milijonuose JAV 
centų. Suaugusieji Jo atminimą pa
gerbia daugybe knygų apie jo gyve
nimą ir darbus bei nesuskaitomais 
paminklais kaimuose ir miestuose. Jo 
vardu pavadinta ne viena turtinga 
biblioteka, daugelis mokyklų, ligo
ninių, muziejų ir net miestų.

Tur būt, nerastume nė vieno 
amerikiečio, kuris negalėtų pacituoti 
ištraukų iš jo ugningų kalbų bei raš
tų, kuriuose jis mums paliko milijo
nus žodžių, daugiau negu Šekspyras.

A. LInkolnas šio pasaulio šviesą 
pirmą kartą išvydo 1809 m. vasario 
12 d., tais laikais beveik neapgyven
toje Kentucky valstijoje. Jaunasis 
„Abe“ rąstinę tėvų lūšnelę apleido 
gan ankti — skurdas vertė pačiam 
pelnytis duoną. Kadangi jo tėvas 
mokslą laikė tuščiu laiko leidimu, 
jaunajam Linkolnui mokyklos suolą 
trinti teko pernelyg trumpai. Mirus 
tėvui ir motinai, mokslus jaunuolis 
po sunkaus darbo naktimis sėmėsi 
žinių iš pasiskolintų knygų. 'Įgytų 
patyrimu jis dalijosi ir su kitais — 
jau tada jis pagarsėjo savo gera at
mintimi ir iškalba.

21 m. amžiaus Linkolnas gavo raš
tininko vietą mažoje Illinoiso krau
tuvėlėje. Nors neturėjo nieko, išsky
rus gal drabužius ant kūno ir gerą 
būdą, Linkolnas greit garsėjo. Jo 
širdingas, atviras būdas suteikė jam 
„tiesiojo Abe“ vardą. Jau 1834 m. 
Linkolnas išrenkamas i Illinoiso sei
mą, perrenkamas iš eilės 3 kartus. 
Būdamas atstovu, savamokslis Lin
kolnas įsigyja visas advokato teises. 
Net juristai greitai pripažino jo su
gebėjimus šioje srityje. 1842 m. Lin
kolnas savo talkininke pasirinko 
energingąją Mary Todd. Kartu su

MAJORAS ROBINSON

Steigs prieglauda fondą

Ko reikalauja Kanada

Manitobe. Tarp kovo 
birželio nepriklauso- 
minėtų akcijų priims 
runkelių plantacijoms

• Sovietų viešpačiai sutiko su bri
tų prieš metus pasiūlymu dėl Triesto 
gubernatoriaus. Britai buvo pasiūlę

vedama 
ir buto 
„Senoji 
ir ana-

Sveicąrijos laikraštis La Tribune 
de Geneve talpina pasikalbėjimą su 
IRO generaliniu direktoriumi W. 
Tuck apie DP Išvietinimo problemas. 
IRO vadovybė įsitikinusi, kad iki 
1950 m. birželio 30 d., kai jos dar
bas pasibaigs, jau bus išvietinta trys 
ketvirtdalial tų 750 000 tremtinių ir 
DP, kuriuos ji tuo tarpu aprūpina. 
IRO atidžiai seka DP spaudą, kad 
galėtų orientuotis pačių DP nuomo
nėse išvietinimo klausimu, ir spe- 
cialėse spaudos konferencijose atsa
ko i visus klausimus, kuriuos stato

IRO britų zonos vyr. būstinė 
Lemgo praneša, kad artimiausiu lai
ku Kanadon bus vežamos šiokios 
naujos grupės emigrantų: pavasario 
pradžioje 500 rūdos kasėjų, baland
žio mėn. — 1000 laukų darbininkų, 
o birželio mėn. pirmoje pusėje — 
250 darbininkų cukrinių- runkelių 
plantacijoms " ' —
15 ir 15 d. 
mal nuo jau 
dar cukrinių 
.Manitobe 125 šeimas, o Albertoje — 

.160 šeimų. Kiekvienoje šeimoje tu
rės būti ne daugiau kaip 6 asm., iš 

savo keturiais sūnumis jis vedė har
moningą šeimos gyvenimą. 1846 m. 
Linkolnas išrenkamas t kongresą ir 
greitai pasižymi, kaip atkakliausias 
vergijos priešas, kurią aršiai palaikė 
pietinės valstijos. Sis konfliktas virto 
opiausia to meto socialine, ūkine ir 
politine problema, Linkolno žodžiais, 
tai buvo“ didysis ir pagrindinis epo
chos klausimas".

Linkolno nusistatymą palaikė 
daugiausia šiaurėje įsitvirtinusi res
publikonų partija. Kaipo jos kandi
datas, 1860 m. jis išrenkamas JAV 
prezidentu. Nepatenkintos, kad pre
zidentu buvo išrinktas aršiausias 
vergijos priešas, pietinės valstijos, 
kurių visa ūkinė sistema buvo pa
grista vergų išnaudojimu, pasitraukė 
iš unijos. Prasidėjo žiaurus, suskal- 
dęs ne tik JAV sąjungą, bet net ir 
daugeli šeimų, 4 m. užsitęsęs pilie
tinis karas. Abejose pusėse buvo tai-

Džiugus koncertas
vičienės vedami šokėjai, atlikę „Jus 
berneliai apgavikai“ Iš pjesės „Ne
munas žydi“. B. Pakšto sudarytoji 
studijinio pobūdžio kapela (ąmuikas, 
akordeonas, klarnetas, kometas, sak
sofonas, violončelė Ir planas) sudarė 
akompanlamentinį foną baritonui L. 
Sodeikai, atlikusiam „Man sako šir
dis“ ir Gasparo arijų iš operos ,JKor- 
nevilio varpai“. Cla vėl šokėjai duo
da ugningą polką, juos pakeičia B. 
Jacikevlčienės ■ ir L. Sodeikos duetas 
(J. Naujalio „Meilė tėvynės nemari“) 
ir pabaigai pasirodė mišrus choras 
(per 40 asm). Po lyriškos dainelės 
„Jau saulutė leidos" (T. Brazio), Žiū
rovams reikalaujant, St. Šimkaus 
„Vėjo dukrą“ ir J. Žilevičiaus. „Anoj 
pusėj ežero“ reikėjo kartoti. Koncer
tas baigtas J. Strollos daina „Namo“.

Plojimams nutilus, prabilo LTB 
Centro Komiteto Pirm. Gaučys, dė
kodamas už puikų koncertą ir priė
mimą, linkėdamas LT Ansambliui 
neiširti Iki galo ir, pagal dainos žo
džius, grįžti su daina namo, t mielą 
tėvynę.

Programose žiūrovų Informacijai 
duota žinių iš LT Ansamblio nuveik
to darbo. Pasirodo, šis koncertas bu
vo jau 550-sls viešas pasirodymas 
tremtyje. Viso koncertų duota 114, 
vaidinta 154 kartus, rellg. muzikos 
koncertų duota 55, giedota per pa
maldas 199 ir kitokiomis progomis

Jau ilgą laiką mūsų visuomenė 
nieko nebegirdėjo apie žinomo LT 
Ansamblio veiklą. Daugumas ši me
no vienetą laikė jau „mirusiu“, nes 
ir jt palietė visus meno kolektyvus 
ėdanti liga — emigracijos karštligė, 
valiutos reforma bei vidujiniai ir iš
oriniai nedarnumai. Tiesa, išvykus 
keliems LT Ansamblio nariams į už
jūrius ( jų tarpe ir taut, šokių vado
vei p-lei A. Ličkūnaltei ), meninė 
veikla vis mažėjo iki kritiškos padė
ties. Pasitraukus gi muz. Stp. Sodei
kai ir rež. G. Veličkai iš vadovų tar
po, buvo manyta, jog šis ansamblis 
nebeįstengs pakilti. Tačiau kolekty
vo narių tautinė sąmonė Ir patrioti
nis jausmas neleido šiam gražiam su
sibūrimui žlugti. Pakvietus p. T. Priž- 
gintienę chorų dirigente, darbas at
sinaujino ir pradėta ruoštis Vasario 
16 d. minėjimui. Sužinojus, jog vasa
rio 1—2 d.d. Seligenstadte įvyks LTB 
Apygardų Komitetų Pirmininkų su
važiavimas — darbo griebtasi dar di
desniu uolumu. Ir štai, vasario 1 d. 
suvažiavimo dalyviams pagerbti LT 
Ansamblis duoda savo pirmąjį Po 
persitvarkymo koncertą, žiūrovų tar
pe yra ir BALFo atstovas p. Valaitis 
ir mūsų spaudos darbuotojai.

Pati koncertą sudarė vienas kitą 
greit pakelčlantleji pasirodymai, su
darydami įvairumą ir imponuojantie
ji naujumu. Vyrų choras, T. Prižgln- 
tienės diriguojamas gražiai atliko J. 
Švedo „Lygioj lankelėj“ ir „Baltos 
gėlės“, užbaigdami išstojimą „Faus
to“ maršu. Maloniu ir skambiu mez
zo-sopranu >Br. Jacikevičienė išpildė 
du dalykus. Ją pakeičia violončelistas 
V. Rusteikls, po to seka G. Zagane-

tremtinių atstovai. Patys DP turi 
pasirinkti sau emigracijos šalys, už
tat IRO susilaiko nuo atskirų kraštų 
reklamavimo. Kad sutvarkytų liki
mą tų tremtinių, kuriems nesiras 
galimybės suteikti produktingo dar
bo, IRO projektuoja rezervuoti tam 
tikrą fondą, maždaug 35 milj. do
lerių pritaikintoms prieglaudoms 
įsteigti. Kur ir kaip tai bus vyk
doma, tuo tarpu dar neaišku. Į š| 
darbą numatoma įtraukti labdary
bės organizacijas, taipgi tuos trem
tinius, kurie jau suspėję susidaryti 
savarankią egzistenciją. LLV/SB

JAV generolas, pasiremdama* su
rinktai* duomenimis, pareiškė, jog 
Sovietai dar neturi atominių bombų. 
Rašydamas straipsni apie pramonės 
pažeidžiamumą bombomis, generolas 
nurodė, jog didžiausias Amerikos 
priešas dar neturi atominių bombų. 
Antrasis generolas, kuris karo metu 
projektavo atominę bombą, pažymė
jo, jog Rusija dar nepasiruošusi ato
miniam karui.

Pagaliau net jeigu rusai ir turė
sią a. bombą, tai vistiek negalėsią 
jos nunešti, nes neturi tam priemo
nių. Tai dar praeisią keletas metų, 
kol rusai galės turėti a. bombų ir 
galės jas nugabenti j tolimas vietas. 
Nurodoma, kad Amerika negalinti 
pasikliauti šiomis prielaidomis, bet 
turinti savo pramonę išblaškyti po 
kraštą ir apsaugoti nuo pažeidžia
mumo. (UP/m)

kurių 4 turės būti darbingi. Be to 
priims dar 200 bevaikių porų, kurių 
pusę išviepns laukuose, bet kitą pu
sę miestuose Be to, Kanados darbo 
ministerijos atstovai patys pasirinks 
25 šeimų grupės darbams provincijos 
viešbučiuose, ūkyje ir mažesniuose 
miesteliuose, kur bus galima jiems 
suieškoti butus. Saskačevano pro
vincijoje dar yra keletas laisvų vie
tų keramikos inžinieriams, bet „Im
perial Oil Limited“ ieško keletą 
tremtinių su moksliškais laipsniai 
organinėje, neorganinėje ir fizika- 
linėje chemijoje. LLV/SB

700 MENININKŲ FRIES KOMU
NIZMĄ*

Daily Mail reporteris praneša, 
kad per 700 aktorių susirinkę pri
vačiai ir sutikę paremti profsąjungos 
tarybos politiką, nukreiptą prieš ko
munizmą. Tačiau jie nesutiko su re
zoliucija, kurioje buvo reikalaujama 
nelaikyti nė vienos komunistų įstai
gos sąjungoje. Susirinkime dalyvavo 
žvaigždės, chorų mergaitės, teatralai 
ir kit

I Pietini; Amerika ar i pietines JAV valstijas?

kos šalininkų, kurie pabūgo karo ir 
būtų sutikę su skilimu. Bet Llnkol- 
nas nepripažino jokių kompromisų. 
Savo ištikimiesiems sušukęs: „Jei 
vergija nėra neteisybė, tai neteisybės 
iš viso nėra“, jis tęsė kovą už pa
vergtųjų laisvę ir krašto vienybę. Nors 
karinė šiauriečių padėtis nebuvo pa
lanki, 1865 m. Llnkolnui tauta vėl 
patikėjo krašto likimo vairą. 1866 m. 
balandžio 9 d. viename iš kruviniau
sių istorijoj mūšių, šiauriečiai galuti
nai sutriuškino vergijos šalininkus. 
Kilnusis Linkolna* tačiau nenorėjo 
pasinaudoti šia pergale. Nepažinda
mas keršto ir neapykantos, jis sten
gėsi kuo greičiau išgydyti abiejose 
pusėse ilgų kovų išplėštas žaizdas. 
Tačiau praėjus tik 5 d. po paliaubų, 
fanatiško pietiečio rankos paleista 
kulka išplėšė pasauliui vieną Di
džiausiųjų. Jis žuvo, bet jo Idėjos 
tebegyvos. Arūnas

Nevisada būna lengva pasirinkti, 
kai pasiūlymą gauni iš dviejų gera
darių ir ypač, kai jie abu nėra gerai 
pažįstami. Ir krautuvėje sunkiau 
moterys pasirenka batelių porą, kak 
kantrus pardavėjas atneša ne vieną, 
kitą porą, bet kelias dešimtis. Dar 
sunkiau yra dabar tremtiniui pasi
rinkti kraštą, I kuri jis turi važiuoti, 
kurio jis nėra matęs, apie kurį ne
daug tėra girdėjęs ar kurio beveik 
visai nepažįsta.

Tiesa, periodinėje spaudoje buvo 
rašyta ir dabar teberašoma. Nuke
liavę DP taip pat parašo. Tačiau rei
kia atsiminti, jog jie patenka į mil
žinišką kraštą, kurio gyvenimas ir 
darbo apystovos yra taip įvairios, jog 
tiksliai apibūdinti pasidaro neįmano
ma. Juk čia Vokietijoje dažnai tu
rime skirtingas ir Klimatines, ir po
litines, ir darbo sąlygas. Nežiūrint 
visokių nuotolių, didelių neaiškumų, 
aš- visada pasisakyčiau už Jungtinių 
Amerikos Valstybių pietines valsti
jas negu už Pietinės Amerikos kraš
tus,, jei pasiūlymą gaučiau tik iš tų 
dviejų kraštų.

Tūlas tuojad ir paklaustų, kodėl? 
Visai teisingo atsakymo duoti ne
galėsiu, nes aš pats ten negyvenau. 
Savo samprotavimus galiu remti to
kiais motyvais.

Pirma, pietinės JAV valstijos pri
klauso didelei demokratinei valsty
bei. Jos dydis ir galybė šiandien yra 
lemiantis tautų ateities istorijos bū
vyje. Jos vyriausybė yra sudaryta 
demokratiniais pagrindai. Vyriausy
bė yra pastovi. Politinė diferenciacija 
nežymi. Didelių nukrypimų nuo de
mokratinių valdymosl principų nega
li būti, nežiūrint valstybės vairo pa
tekimo l demokratų ar respublikl- 
nlnkų partijų rankas. Vadinamieji 
progresistal ar, tikriau, komunistai 
ten, neatrodo, jog pačiuptų normaliu

pasirodyta 28 kartus. Per įvairias 
gastroles aplankyta 67 Vokietijos 
miestai vakarinėse zonose (išvardin
ta). Tai turtingas įnašas mūsų trem
ties meno gyvenime.

Pasikalbėjus su LT Ansamblio da
lyviais, juntamas pasiryžimas ir to
liau dirbti, kol sąlygos leis bent sto
vyklos ribose, kad ir nustojus senųjų 
vadovų. Visi ansambliečiai tikisi 
pasiekti J.A.V., kur žada susirinkti 
kuriame1 nors mieste ir paro
dyti amerikiečiams „Žydinti Nemu
ną“ su visomis jo grožybėmis. Užuo
mazgą būsimam ansambliui Ameri
koje sudarysianti B. Pakšto 
kapela, kuri jau turi darbo 
sutartis I Ohio valstybę, 
tremties gvardija“ pasižada
pus Atlanto susiburti scenos ir dai
nos darbui. (

Tikėkime, kad gilus patriotizmas, 
pasiryžimas ir energija (kvėps šiems 
žmonėms sužydėti laisvės šalyje lie
tuviškos dainos ir šokio perlais.

M. Rudys

Rusai nepasiruošė atominiam karui
SAKO JAV GENEROLAS

šveicarą H. Flucklger, buvusi amba
sadorium Maskvoje. Sovietai anks
čiau atmetė jo kandidatūrą, • dabar 
staiga pasisakė už j|. Spėjama, jog 
Sovietai yra linkę Triestą' perleisti 
Italijai, bet nedaryti laisvu miestu, 
kaip tai buvo ■ numatyta Italijos tai
kos sutartyje. Rusų sutikimas atėjo 
18 mėnesių pavėluotai, sako britų 
kalbėtojas. (AP)
• Vairuojama raketa ir lekianti iki 
500 mylių bus pagaminta Amerikoj 
dar šiais metais. Mokslininkai ir ka
riniai žinovai įsitikinę, jog jiems pa
siseks pagaminti raketą, kuri lėks 
iki 5000 mylių. Tam rei! lai papra
šyta dar 200.000.000 dolerių. (AP)
• Jan Masarikas, kuris buvo nu
žudytas per langą Čekoslovakijoje, 
paliko Anglijoje dvarą, kurio vertė 
siekia 37.804 doL Savo testamente jis 
5000 dol. paskyrė dr. Jan Papanek, 
kuris dirba prie J.Tautų, kad tie pi
nigai būtų panaudojami politiniam 
darbui. (AP)
• Londone per keturių didžiųjų už
sienių reikalų ministerių pavaduoto
jų konferenciją Austrijos taikos su
tarties sudarymo reikalu visi susita
rė, jog bus leista Jugoslavijai pasi
sakyti teritoriniu klausimu. JAV ir 
D. Britanija priešinasi bet kokiems 
Jugoslavijos teritorijos reikalavi
mams iš Austrijos, kai Sovietai vis 
palaiko, kaip ir anksčiau. Jugoslavi
ja pasisakys ir dėl 150.000.000 dol. 
reparacijų iš Austrijos. (AP)
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ar nelegaliu keliu valdžią. Ir todėl 
politinio režimo pasikeitimas negalės 
įvykti be tautos sutikimo ir geros 
valios. Šie svarbiausi faktai leidžia 
iš anksto apsispręsti už pietines JAV 
valstyjas, negu už Pietų Amerikos 
kraštus. Pietinėje Amerikoje esti 
dažnas reiškinys, jog rytą atsikėlęs 
žmogus randa jau naują valdžią ar 
vykstanti sukilimą. Ir todėl jam sun
ku apsispręsti, ar eiti su senuoju re
žimu ar jau prisidėti prie naujojo. 
Toks valdžių kaitaliojimasis nelei
džia rimtai' atkurti krašto ūkinio 
gerbūvio, neleidžia sutvarkyti socia
linio ar kultūrinio gyvenimo. Kiek
vienas gyvena vienos dienos gyveni
mą. Gal kiek pastoviau yra Argen
tinoje ar Brazilijoj, bet ir čia dar 
nėra praėjusi vulkanizacija. Apie 
mažąsias Pietų Amerikos valstybėles 
netenka nė kalbėti. Šie motyvai ir» 
leidžia pasisakyti už JAV pietines 
valstijas.

Antra, J.A.Valstybėse yra gerai 
organizuotas lietuvių gyvenimas, k<* 
nėra kituose kraštuose. Čia gerai 
veikia ir visuomeninės bei bažnytinės 
organizacijos, taip pat ir kultūrinės.

Tremtinys, nuvykęs l pietines 
JAV valstijas, jeigu ras nepakenčia
mas darbo ir klimato sąlygas, gali vi
sada ir kiekvienu metu kreiptis I 
jam artimiausią organzaclją, kuri 
visada reikalą ištirtų ir padėtų. Sitų 
dalykų nebus arba žymiai silpniau 
bus reaguota Pietų. Amerikos kraš
tuose, kur politinis gyvenimas nėra 
nusistovėjęs.

Trečia, J.A.Valstybės savo aukštu 
gyvenimo standartu prašoka visus 
kraštus, išskyrus gal Skandinaviją, 
nors ir ji yra nepasiekusi tokio aukš- . 
to civilizacijos lygio. Tokiame krašte 
negali būti didelio primityvumo dar
buose ar poelgiuose su svetimaisiais, 
nors niekas negali užtikrinti, kad 
didelėje masėje neatsiras ir išnaudo
tojų, ypač kur kapitalai yra vyrau
jančiu faktoriumi kasdieniame gyve
nime. Tačiau tai rečiau gali pasitaL: 
kyti, o antra, yra priemonių klausi-’ 
mui iškelti viešumon. .

Šie samprotavimai leidžia daryti 
prielaidą, kad aš duočiau pirmenybę, 
pietinėms JAV valstijoms, bet no 
Pietų Amerikos kraštams, jeigu aš 
kitokio pasirinkimo neturėčiau.

Šia proga norėtųsi priminti vi
siems tems lietuviams, kurie /negali 
emigruoti 1 jems norimus kraštus, 
pasinaudoti- Amerikos katalikų orga
nizacijos (NCWC) siūlomomis nevar- 
dinėmis garantijomis. Ne kiekviena* 
gavęs tokią nevardinę garantiją tu
rės važiuoti l pietus; antra, ne kiek
vienam bus bloga ir pietuose. •

Niekas negarantuoja, 'kad visu* 
tremtinius Amerika išveš ten, kur 
nori, ir niekas neužtikrina, kad Ame
rikos lietuviai pajėgs parūpinti rei
kiamą kieki darbo ir buto garantijų. 
Be to, nieks negarantuoja, kad šitaip 
tyliai rutulosis politinė pasaulio rai
da.' Gali vieną gražią dieną su
liepsnoti kuriame nors Europos kam
pa gaisras, kaip jis dabar liepsnoja 
Kinijoje ar Indonezijoje. Ką gi tada 
pasakys tie, kurie dabar gudragal- 
vlauja su visokiais nenorais išva
žiuoti. Laikas apsisprendimui nėra 
ilgas. Pirmojo pasiūlymo neatmes- 
kime. Mes nepasinaudosime, pasi
naudos kiti.

. Turėdamas galvoje tai, kas aukš
čiau pasakyta, aš, jei neturėčiau dar
bo garantijos, tuojau prašyčiau 
NCWC atstovą, kad man duotų ne
vardinę garantiją ir važiuočiau t dl- 
d|j| galingąjį ir demokratini kraštą, 
visai nežiūrėdamas Platų Amerikos 
kraštų.

Su šiomis, mintimis kviečiu trem
tinius susipažinti, pasvarstyti ir ap
sispręsti, kol dar nevėlu.

A. Musteikis

Trumanas apie Atlanto 
pakto

Prezidentas Trumanas spaudo* 
konferencijoje pareiškė, jog ką ji* 
yra pasakęs anksčiau apie ši paktą, 
tai galioję ir dabar. O jis per įves
dinimo iškilmes į prezidentus taip 
pasakė: i

„Jei mes galėsime pakankamai 
aiškiai iš anksto padaryti, kad bet 
koks ginkluotas užpuolimas, kuri* 
palies mūsų tautini saugumą, bus su
tiktas su didžiausia jėga, ginkluoto 
užpuolimo niekad negalėtų įvykti."

Užsienių reikalų mlnisteris p. D. 
Achešon taip pat pabrėžė, jog tarp 
jo ir senato vadų nesą tikrų skir
tumų dėl siekiamų vyriausybės tiks
lų. (AP)
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