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įtartina paslaptis
„Washington Post“ rašo apie So

vietų koncentracijos stovyklas. Dėl 
straipsnio Įdomumo pateikiama ji 
savo skaitytojams. Jame rašoma: x

Vėl AFL patiekė J. Tautoms savo 
pasiūlymą, kad būtų tarptautinis pa
tikrinimas (vykdytas darbo stovy
klose, kurios praktikuojamos Sovietų 
Sąjungoje ir pas jos satelitus. Pa
našus žygis prieš Sovietų akmeninę 
sieną buvo padarytas per paskutlnias 
dvi sesijas Ekonominėje ir Socialinė
je J. Tautų taryboje. Sovietai prieš 
Iškelia JAV vartojamą linčą, .kapi
talistinę vergiją“ ir t. t. Iš naujo iš
keltas valstybės pasekretoriaus W. 
Thorp griežtoje formoje klausimas 
prieš Kremliaus paslaptis susilaukė 
tokio pat traktavimo.

Niekas už Sovietų Sąjungos ribų 
ir tur būt niekas jos viduje tikrai 
nežino, klek asmenų Rusijos vyriau
sybė sukimšo 1 taip vadinamas „dar
bo pataisos stovyklas“. Nesavanoriš
kų, priverčiamų darbų darbininkų, 
ar vergų darbininkų, ar baudžiau
ninkų padėtis yra oficiali Kremliaus 
paslaptis. Išorėje' skaičiuojama ir tik 
skaičiuojama, pasiremiant (vairiomis 
informacijomis. David Dallln ir Bo
ris Nikolavsky savo knygoje — „Pri
verčiamieji darbai Sovietų Rusijoje" 
— nurodo nuo 7 iki 12 milijonų žmo
nių. Profesorius H. Schwartz, kal
kuliuodamas (vairiais metodais, nu
rodo 13.5 milijonų asmenų. JAV 
kariuomenės ministeris p. Royall pa
minėjo 14 milijonų. Lake Success 
pasekretorius p Thorp pasakė nuo 
8 iki 14 milijonų. Kiti gi priskal- 
člu'- a nuo 24 iki 30 milijonų vergų.

Šių skaičių netikrumas rodo fak
tą, dėl kurio Sovietų Sąjunga nenori 
paskelbti tokių duomenų. arba leisti 
nerusams patikrinti juos vietoje. Bet 
statistinis nesutapimas neatsiliepia ( 
nesutarimą dėl esamo Sovietų Są
jungoje prievartos darbo dideliame 
maštabe. Daugumas, atrodo, sutinka, 
kad tos stovyklos yra esminė Sovietų 
ūkyje institucija. Dallin, pavyzdžiui, 
praneša, kad MVD gavusi (sakymą 
areštuoti specifikuotų žmonių skai
čių per vienerius metus, idant penk
mečio planui parūpintų pigios darbos 
jėgos.

"tokio sunkumo sąlygos yra tose 
daroo stovyklose esą vėl sunku pa
tirti Iš pabėgusių žmonių sužinoma, 
jog ten sąlygos yra baisios. Bendrai 
tendencija esanti perdėti apie tai, kas 
nežinoma. Atsižvelgiant ( tai, kad 
Sovietai absoliučiai atsisako suteikti 
progos pažvelgti ( darbo stovyklas, 
leidžia spręsti, jog baisiausi pasako
jimai apie ten esamą elgesį yra tei
singi. (NYHT/ja).

Kremlius naujos Vakarų taktikos akivaizdoje
Vakarų Europa praregėjo. Sovietai pertempė melo stygų.

o
Atrodo, kad laikai, kai i Krem

liaus ištiestą pirštą buvo paduodama 
visa'ranka, pasibaigė. Visa virtinė 
duomenų, išplaukiančių iš paskuti
niųjų pelitinių (vykių, rodo, kad ir 
Kremlius nebesistengia pilti tiek 
smėlio ( Vakarų politikų akis, kiek 
tai būtų reikalinga, kad jos neįžiū
rėtų tikrųjų Krejnliaus planų ir sie
kimų.

Šveicarų „Basler Nachrichten", 
suverdamas paskutiniųjų Kremliaus 
nesėkmių karolius vienon vlrtinėn, 
konstantuoja ne tik Vakari) prare-

gėjimą, bet ir su tvirtėjimo siekius, 
kurie geriausia liūdija, jog esame 
naujos Vakarų taktikos Kremliaus 
atžvilgiu išvakarėse.

Jau Stalino taikos balandis gavo 
patirti, kad Trumanas ir Achesonas 
iš jo nieko nelaukia, kaip užvilkini- 
mo ir sutrukdymo Europos Vakarų 
Unijos planų ir Atlanto pakto užgi
mimo. Kur bepažvelgsi, Sovietų pla
nai susiduria su pasipriešinimu, ku
ris reiškiasi ne tik atmetimu (vairių 
jų siūlymų, bet kartu ir naujų, kon- 
struklyvių kantraatak'ų pavidale.

Jei Saugumo Taryboje praeina 
Pietų Korėjos prašymas priimti ją 
JTOrganizacijon, belieka Sov. Sąjun
gai naudotis tik (prastuoju veto. Gi 
Siaurės Korėjos „liaudies respubli
kos“ klausimas taip ir lieka tik So
vietų siūlymu. Taip pat Kinijos ir 
Japonijos problemos, toli gražu, nėra 
JAV paliktos sovietų ekspansijos va
liai. Gen. Eisenhowerio pakvietimas 
vadovauti JAV karinės vadovybės 
gremiumui Maskvos nedviprasmiškai 
buvo suprastas, kaip (spėjimas jos 
adresu, savo provokacinėje politikoje

Sv. Kazimiero vienuolynas ir lietuvių mergaičių gimnazija Chlcagoje

Ispanija negręsia pasaulio taikai
Neseniai vienas amerikietis žur

nalistas išbuvo Ispanijoje vieną mė
nesi, kalbėjosi su vyriausybės atsto
vais ir politikais, stebėjo gyvenimą 
ir po to parašė NYHT laikraštyje ke- 
turius ilgus straipsnius apie dabarti
ni Ispanijos gyvenimą ir režimą. Po 
žurnalistinio analizo jis padarė tokias 
išvadas apie Ispanijos režimą.

Ispanijos fašizmas nesąs tiek biau- 
rus, kaip „liaudies demokratija“

Sovietai reikalauja nekalto Partiečiu kraujo
NIEKŠIŠKĄ KREMLIAUS NOTĄ ŠVEDIJA ATMETfi

Kaip piktoji dvasia nuolat gundo 
žmogų blogiems darbams atlikti, taip 
Kremliaus erkės trokšta nekalto lie
tuvių, latvių ir estų kraujo. Nepaso
tinami tautų naikintojai vėl atsiuntė 
Švedijos vyriausybei notą, kurioje 
reikalauja išduoti Sovietmių Pabal
tijo respublikų, jėga (jungtų j TSSR, 
piliečius, — tremtinius, kurie laimin
gu būdu buvo pabėgę nuo komunisti
nių budelių.

Nežiūrint ( tai, kad Sovietų vy
riausybė pasirašė pasižadėjimą ne- 
prakUkuoti genocidą, nežiūrint ( tai, 
kad ir jie dalyvavo žmogaus teisių 
deklaracijos projekto paruošime J.

Tautose ir jos priėmime, — šiandien 
vėl gieda savo seną giesmę — nekal
to kraujo ir dar kartą kraujo. Gal 
būt, teisingai sako lietuvių patarlės: 
„Vilkas buvo, vilku ir paliks“, arba 
„miško paukštis ( mišką ir žiūri“.

Rusiškasis komunizmas, pagimdy
tas kalnų plėšikų, negali būti kitokiu.

Sovietų begėdišką notą Švedijos 
vyriausybė kaip nepagristą teisėtu
mu atmetė. Švedijos mmisteris pir
mininkas pareiškė, kad Sovietų nota 
neturi jokio pagrindo. Pabaltijo pi
liečiai yra pabėgę nuo Sovietų reži
mo ir jie nenori grįžti namo. Jie Šve
dijoje yra laisvi.

praktikuojama Rytų Europos sateli
tiniuose kraštuose. Oras ištiktųjų 
esąs mažiau slegiantis. Gyventojai 
nėra priversti žygiuoti Grand Via ir 
nešti išvaduotojo paveikslus ir šauk
ti, koks stebuklingas jis yra. Ir jeigu 
protestantų dvasiškiai begėdiškai 
prispausti, tai vis dėlto nė vieno nė
ra kalėjime. Cenzūra yra daug ma
žesnė spaudai, ypač knygoms. Jis 
radęs visą eilę gerų knygų.

Franco sėdįs stipriai balne ne to
dėl, kad jis mėgiamas, bet todėl, kad 
ispanai nepajėgia vesti kito pilieti
nio karo. Nėra jokių ženklų, jog jis 
pasitrauktų iš sosto. Jis sako, jog jis 
suprantąs „evoliucijos“ reikalą, bet 
jis nieko nepadaręs režimui atpalai
duoti. Aišku, jis galvoja, jog Ame
rika, bijodama Rusijos, jį priims to
kį, koks jis yra.

Geriausias dalykas, kurį galima

pasakyti Ispanijos Franco adresu, yra 
tai, jog ji negręsia taikai Ir kadangi 
mes palaikome normalius santykius 
su kai kuriais ypačiai biaurlos politi
kos režimais rytų Europoje, klausi
mas gali būti pakreiptas palankiai 
atstatymui Amerikos ambasadoriaus 
posto Madride.

Bet kokia didesnio masto pagalba 
turi būti svarstoma atsargiai. Ame
rikos pagelba’turi būti sąlyginė. Dėl 
civilinių laisvių atstatymo turėtų 
būti susitarta ir kreditai duoti tik ta
da, kai tos laisvės bus paskelbtos.

Turint galvpje korupcinę Franco 
režimo prigimti, aišku, kad bet ko
kia didesnė atstatymo programa tu
rėtų būti kontrbliuojama amerikiečių 
komisijos. Tačiau, jei Franco „evo
liucija“ nebus smarkiai pagreitinta, 
Ispanija atrodys mažos vertės sąjun
gininkė prieš komunizmą, (am)

Sovietu repatriacinė misija užblokuota

Britų dekanas prieš Kravčenko
Anglikonų bažnyčios Canterbury 

dekanas dr. H. Johnson Paryžiuje 
Kravčenkos byloje paliudijo, kad 
„rel'gijos laisvė Rusijoje viešpatau
janti" ir kad V. Kravčenkos knyga —' 
Aš pasirinkau laisvę — esanti „gro
teskinė karikatūra". NYHT laikraš
tis pastebi, kad šis dvasiškis dekanas 
visada buvęs prorusiškas ir todėl ne
nuostabu, jei jis ir dabar pakalbėjo 
Sovietų naudai Jis išgyvenęs tris 
mėnesius Rusijoje ir sutikęs žydų, 
Armėnų, babtistų ir gruzinų bažny-

čių galvas, iš kurių patyręs, jog jie 
gali laisvai gyventi Sovietų Sąjungo
je. Kravčenkos knyga nevisai tiksliai 
atvaizduojanti Rusiją. „Jei mano 
knygos yra teisingos“, sako dekanas 
„tada p. Kravčenkos ne. Ir jeigu jo 
knygos yra teisingos, tada mano tik
rai ne“. . ■

Po liūdininkų apklausinėjimo, 
teismas pradėjo tirti Kravčenkos pa
tiektus savo knygos rusų ir anglų 
kalbomis tekstus.

Naujas negirdėtas Sovietų Sąjun
gos triukas su repatriaclne misija 
Frankfurte. Amerikiečių okupacinės 
vyriausybės gubernatorius gen. Clay 
prieš kelias savaites buvo paskelbęs, 
jog Sovietų Sąjungos repatriacinės 
misijos turi apleisti amerikinę zoną 
nuo š m. kovo 1 dienos, nes jos savo 
uždavinį jau atliko, atseit, Sovietų 
piliečius repatriavo. Daugiau sovietų 
piliečių nėra arba likusieji nenori re
patrijuoti O jei kuris noręs, tam ne
bus sutrukdyta, bet padėta išsikelti 
( tėvynę.

Nežiūrint Įsakmaus generolo pa
reiškimo, rusų repatriacinė misija 
Frankfurte pasiliko ir neišvyksta. 
Buvo patvarkyta tuojau nutraukti 
telefono susisiekimą, išjungti vande
ni ir elektros srovę. Misijos gyvena
mas namas apstatytas amerikiečių 
policijos ir nieko neleidžiama ( j( 
jeitL Sovietų mėginimas (nešti jiems 
maisto ar duoti vandens susilaukė

I griežto atsakymo iš amerikiečių po- 
[ licijos vado —- ne. Sovietų misija 
skundžiasi, jog ji dar negavusi in
strukcijų iš Maskvos ir todėl negali 
pasitraukti Kuo baigsis ši padėtis, 
dar neaišku. Nakt( saugo sovietų pa
talpas su prožektorių pagalba.

BRITŲ KOMUNISTŲ VADAS 
GRĄSO

Britanijos komunistų partijos va
das H. Pollit pareiškė, kad britų ko
munistai karo atveju padės rusams. 
Jie pradėsią streikuoti ir veikti Pa
našūs pareiškimai padaryti Paryžiu
je, Romoje, Oslo, Berlyne ir Ameri
koje. Pollitt sako: „jei provokatoriai 
klausia mus, ką mes darysime impe
rialistinio karo atveju, nukreiptu 
prieš Rusiją, mes atsakysime tuo pa
čiu būdu kaip ir E. Bevinas 1920 m. 
organizavo streikus ir steigė tarybas, 
kad išvengtų karo. Nieks nebesulai
kys komunistų žygiavimo pirmyn.“

nepertempti stygos. Staigus Sovietų 
sutikimas, po ilgo delsimo, Triestu! 
paskirti šveicarų pik. Flueckigerj gu
bernatorium, Vakaruose susilaukė 
neigiamo nusistatymo, aiškiai žinant, 
jog toks sutikimas siejasi su sovietų 
užmačiomis išstumti iš tos pavojin
gos srities alijantų karines pajėgas ir 
tą srit( palikti laisvą tolimesniems 
sovietų kėslams (gyvendinti. Taip pat 
ir Austrijos problemoje puoselėjama 
viltis matyti tą sritį laisvą nuo Va
karų apsaugos, kad nevaržomai vys
tyti ten komlnformo planus. Tačiau 
ir čia Vakarų laikysena rodo, jog tie 
planai perdaug nuogi ir permatomi, 
kad juos būtų galima užtušuoti Tito 
atstovo kompromisais.

Lygiai kaip tarptautinės politikos 
problemas sprendžiant, taip ir sovie
tų propagandos manevruose pastebi
mas nusilpimas. Nusilpimas ta pras
me; kad Sovietų melas ir faktų iš
kraipymo metodai neberanda'Vakarų 
pasaulyje rimtesnių klausovų. Ką 
bejtikins nuolatinis sovietų spaudos 
ir radio arkliukas, kad Vakarų vals
tybės sabotuojančios JTO, kada so
vietai su visa satelitų svita Išstoja iš 
tos organizacijos sveikatos padalinio, 
kaip tik po to, kai ten nutariama 
kontroliuoti visuose kraštuose svei
katos reikalus. Be abejo, kad ir ki
tose srityse sovietai susidurs su ta 
pačia alternatyva, nes gi sunku tikė
tis, kad jie leistų patikrinti, kas da
rosi už geležinės uždangos su spaudos 
ir žodžio laisve, kas darosi pavyz
dingose „perauklėjimo stovyklose“, 
kaip ten su tikėjimo laisve ir 1.1 ir 
1.1 Atrodo, kad tuo keliu einant, 
sovietams kito kelio neliks, kaip ga
lutinai pasišalinti iš JTO, kurioje kas 
kart smarkiau ima reikšti tendenci
jos domėtis gyvenimo faktais, kurie 
toli stovi nuo JTO Chartos dvasios 
ir raidės. „Socializmo“ skraiste puo
šiama Sovietų tvirtovė ima laisvojo 
pasaulio ekrane aiškėti, kaip negir
dėtos vergijos ir žmogaus paniekini
mo bastijonas. Kaip kam nepatiktų 
Kravčenkos pompastiškas skėterlojl- 
mąsls Paryžiaus teismo salėje, ten iš
kylantieji faktai nelieka nepastebėti 
ir turi (takos ne vien prancūzų akims.

Sovietai patys savo melo nesibijo. 
Bet jiems baimės kelia jų politikos 
pasėkos. Slo meto pagrindinis svoris 
kreipiamas ( Atlanto paktą.

Todėl prancūzų-italų parlamentų 
tribūnos geriau tarnauja sovietų pro
pagandos reikalams, kaip bet kuris 
Maskvos mitingas. Thorezo ir Tog
liatti „kova už talką“ ir yra dalis 
Maskvos antpuolio prieš Atlanto 
paktą. Čia geriausi prancūzų ar italų 
parlamento kalbėtojai gali (tikinėti 
pasauli, kad sovietai nemano pulti 
vakarų, tuo labiau, kad jie „Iš viso 
nieko dar nėra užpuolę...“

Atrodo, Thorezas už savo graž
bylystę ir už teisę ginti Prancūzijos 
aliansą su Sov. Sąjunga“ atsidurs 
kaltinamųjų suole ir jo propagandi
nės kalbos pasėkos turės tuos pačius 
rezultatus, kaip sovietų vidaus pro
pagandoje. Vakarų Valstybėse ko- 
minformo skambūs ruporai nustojo 
tos klausytojų masės, kuri tuoj po 
karo suirutės dar leidosi užliūliuo
jama „amžinos taikos“ ir „Socialisti
nio rojaus“ pasakomis.

Maskvos korta pralošė: sukeltas 
Vak. pasaulyje netikrumas savo sau
gumu iš’aukė reakciją, priešingą vy
lingiems Maskvos nusiginklavimo 
siūlymams. Pertempta melo propa
ganda išsaukė susidomė’lmą, kas išti- 
krųfų tame ,.socia’i-mo ro’u'e“ da
rosi Maskva manė suradusi nau’ą 
pokario politlko'e naudotiną ginklą, 
kuris pasirodė besąs — bumerangu.

Pasaulio * politikos arenoje tenka 
lankti nanjų ir (domių epizodų. Šiuo 
metu dar tik spėliojama, ar Krem
lius bus priverstas puolimo taktiką 
keisti ( gynytnąsl, ar ieškoti naulų 
ginklų ar spragų Vakarų po 'V.'io 
fronte. - mšk. -
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Skautai-iės propagandos savaitėj®
Vasario 20—27 d.d. Mr. Monet su

organizavo DP skautų propagandos 
savaitę. Dillingen’p skautai — ės 
stengėsi kuo gražiau ir skautiškiau 
šią savaitę atžymėti.

20 d. (Sekmadienį) savaitę pra
dėjo vėliavos pakėlimu ir iškilmin
gomis pamaldomis bažnyčioje, prašy
dami jėgų pas Aukščiausiąjį.

22". II. Skaučių susikaupimo die
ną aplankė ukrainiečių skautų su
ruoštą laužą. Laužas praėjo jaukia
me skautiško susikaupimo ženkle.

24. II. Skautų būkle atidarė skau
tišką parodėlę. Parodėlė nebuvo di
delė, bet jauki ir gražiai sutvarkyta. 
Darbai buvo tik skautų ir tremtyje 
padaryti. Įėjęs į ją jautai esąs lie
tuviškam namų kampely. Būklo sie
nas puošė skautiški ir tautiniai pa
veikslai. Be to, Vasario 16 d. proga 
Išleistas 8 puslapių sieninio laikraš
čio 3 nr. „Budžiu“. Ant stalų skau
tiška spauda, literatūriniai skautų 
leidiniai, bei nuotraukos. Gražų kam
pą sudarė raštuotos juostos, tautinės 
lėlės, raštuoti šalikai, v. skaučių ran
kų darbo tautiniai rūbai ir kiti gra
žūs lietuviški rankdarbiai. Matėsi 
daug gražių skautų medžio drožinių 
ir kt. Gražu, kad sesės suranda lai
ko įausti gražius lietuviškus raštus į 
juostas, kurie mums taip savi ir 
brangūs.

Parodėlę aplankė estai, ukrainie
čiai ir savi stovyklos gyventojai.

; Filosofijos Daktaras 
Kuo. Petras Celiešius

Gimė 1906 m. liepos 1 d. Jezne, 
Alytaus apskr. 1933 m. Kauno uni
versitete baigė teologijos fakultetą ir 
tais pačiais metais buvo įšventintas 
į kunigus. Iki 1940 m. buvo kapelio
nas Giedraičių ir Aukštadvario pro
gimnazijose. 1940—1944 m. admini
stravo Merkinės parapiją. 1946 m. 
vasario 12 d. įstojo į Bonn’os univer
sitetą. Du semestrus klausė teologi
jos fakultete, po to, perėjo Į filosofi
jos fakultetą, kuriame parašė diser
taciją pas prof. Dr. Erich Rothacker. 
S’s profesorius žinomas ir už Vokie- 
t’’os ribų, kaipo „Schichtungslehre“ 
(žmogaus būties sluogsnių mokslo), 
naujos filosofijos krypties, atidengė- 
jas. Disertacijoje „Der Begriff der 
Zeit in der Metaphysik des Duns 
Skotus“ kun. P. Celiešius atidengė 
Jono — Duns Skoto filosofijos gilu
mas, kurios iki šiol nebuvo tinkamai 
interpretuotos. Už šį tikrai vertingą 
darbą disertacijos tėvas doktorantą 
viešai auditorijoje pasveikino ir pa
gyrė. Profesorių nuomone, tokios ge
ros disertacijos Bonn’os filosofijos 
fakultete nebuvo jau 14 metų. Sį 
mokslinį darbą įvertino gurama cUm 
Įaudė“.

S. m. vasario 9 d. sėkmingai iš
laikė doktoranto egzaminus ir įsigijo 
filosofijos daktaro laipsnį.

Džiaugdamiesi Dr. kun. P. Celle- 
šiaus pasiektais mokslo laimėjimais,, 
linkime sėkmingai skleisti tiesą mūsų 
tautiečių tarpe. A.

26. IT. Surengė skautišką laužą. 
Lauže su programomis dalyvavo 
ukrainiečiai ir estai. Džiugu, kai prie 
laužą ukrainiečiai leido lietuviškas, 
o lietuviai ukrainietiškas ir estiškas 
rakiętas. Čia buvo tikrai — skautas 
brolis kitam skautui.

27. II. Lietuviai skautai -ės da
lyvavo ukrainiečių suruoštame lauže.

Šią savaitę skautai -ės galėjo pa-

10 mėli; Milašiui mirus
1939 metais prieš pat Sv. Kazi

mierą, toli nuo mylėtos Tėvynės — 
Paryžiuje mirė vienas didžiausių, 
anot prancūzų spaudos, Dvidešimtojo 
Amžiaus poetas, mistikas, filosofas. 
Buvo lietuvis ne vien pavarde, kilme 
ar meile, bet ir darbais. Priešatoml- 
nėje gadynėje ne kumštimis Milašius 
kovojo dėl savo mažutės Lietuvos. 
Bet nuostabiomis legendomis iš seno
vės lietuvių gyvenimo; puikiomis 
prakalbomis, visu savo gyvenimo bū
du ir didžios asmenybės patrauklu
mu, savo kūryba.

Pažinę jį pasakojo, jog Lietuva 
jam buvo šventas vardas. Jis gim
tąją šalį tiesiog idealizavo, mylėda-

Naujas kapas Bavarijos žemėja
S. m. sausio 14 d. „Servatius Stift“ 

ligoninėje Augsburge mirė nuo po- 
operatyvinio plaučių uždegimo vete
rinarijos gydytojas Gediminas Že
maitis. Mirė vos 30 metų sulaukęs, 
nesuspėjęs savo žinių pritaikinti lais
voje tėvynėje. O jis buvo vienas iš 
tokių, kokių Nepriklausomai Lietuvai 
reikėtų.

A.a. -Gediminas Žemaitis gimė 
1918 m. gruodžio 23 d. Sardokų kai
me, Vilkaviškio apskrityje. 1938 m. 
baigė Vilkaviškio gimnaziją ir sekan
čiais metais, baigęs aspirantų Karo 
Mokyklą, įstojo į Veterinarijos Aka
demiją Kaune. Paskutinius mokslo 
metus sutrukdė raudonųjų banga. To 
pasėkoje a.a. G. Žemaitis atsiduria 
Vokietijoje, vėliau Austrijoje.

SUSIORGANIZAVO LAISVES KO
VŲ DALYVIAI

Augsburgas. Nors dabartinis trem
tinių gyvenimas yra emigracijos ženk
le, bet day s, to nepaisydami, krei
pia daugiau dėmesio, vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėti prie Lietuvos 
laisvės kovos didesnio aktyvumo. S. 
m. vasario mėn. 26 d. čia įvyko Lie
tuvos Laisvės Kovų Dalyvių Sąjun
gos steigiamasis susirinkimas. Susi
pažinus su Sąjungos įstatais (kurie 
nebe trūkumų), apsvarsčius įvairius 
reikalus' — įsteigtas skyrius, kuria
me iš pradžios įstojo apie 40 asm. 
Valdybon išrinkta: M.' Rėklaitis, K. 
Dabulevičius, A. Dundulis; revizijos 
komisijon — A. Pakalniškis, J. Vir
balis, VL Rėklaitis; garbės teisman 
— K. Kasečka, M. Vambutas ir J. 
Pinkunas.

Linkėtina nenuleisti rankų, siekti 
užsibrėžtų tikslų, kovoti ir toliau dėl 
Lietuvos laisvės ir neprikl-mybės. 

rodyti, kiek jie tvirti skautybėje. 
Gražiai uniformuotą skautą visuome
nė matė ir prie malkų padedant silp
nesniems ir čemodanus nešiojant, 
ypač kai atsikėlė nauji gyventojai iš 
Neuburgo.

Ši savaitė suaktyvino skautišką 
veiklą, sustiprino bendradarbiavimą 
bei pademonstravo auklėjimo galią.

I mas ją Iš tolo, o savo vizijose, atkur
damas ją didinga praeitimi ir mistiš
ka ateitimi.

„Milašius giliai mylėjo kenčiantį 
žmogų, didžiausius dvasios virpesius 
skiria gimtajai žemei, jis myli didį 
ir nuostabų pasaulį. Garbė ir turtai 
Milašiui nevaidino jokio vaidmens — 
jis kuklus, paprastas, jautrus dvasios 
aristokratas... Eidamas pasivaikš
čioti, prisipildavo kišenes grūdų 
paukšteliams..

Nuolat statomi Paryžiaus teatruo
se jo vaikalai kelia žiūrovų nuostabą 
ir pagarbą „dvasios milžinui, pasista
čiusiam paminklą laiko ir vietos 
erdvėse.“ (aim)

Tenka pastebėti, kad prieš išvyk
stant iš Lietuvos vėlioms susirgo ir 
visą Vokietiją pervažiuoja arkliais 
kaip ligonis, rūpestingai savo tėvelių 
slaugomas. Visiškai nusilpęs, Austri
joje, Linze, gulasi ant operacinio sta
lo ir po operacijos šiek tiek sustip
rėjęs, bet ne visai pagijęs, toliau gy
dosi Augsburge ir Mūnchcne. Visą 
laiką vėlionis sirguliuoja, bet dva
sioje nepalūžta. Sirgdamas įstoja į 
Giesseno Veterinarijos Aukštąją Mo
kyklą baigti savo studijų. Sėkmingai 
ją baigia 1948 m. Vos ba’gęs mokslus 
G. Žemaitis vėl gulasi į Augsburgo 
DP ligoninę tolimesniam gydymuisi. 
Tuo pat metu vėlionio tėvai ir arti-

A. a. G. Žemaičio kapas Augsburge, lankomas jo collegų ramovėnų

SKAUTIŠKUOJU TAKU
' —— Redaguoja vyr. *ktn. A. Krausas nu—

Ketvirtasis LSS ateities suvažiavimas
Prieš išsiblaškydami po platų pa

saulį Pirmijos sukviesti suskrido LSS 
atstovai Iš visų trijų zonų vasario 
mėn. 19—20 dienomis Scheinfeldan. 
Sis ketvirtasis visuotinas suvažiavi
mas praėjo susitvarkymo ateičiai 
ženkle. Atidarydamas suvažiavimą 
LSS Pirmijos Pirmininkas vyr. sktn. 
K. Palčiauskas pažymėjo, kad di
džiausios reikšmės turės išsisklaidy
mo atveju asmenybė, skardo vado 
charakteris. Gražiausių sveikinimų 
atsiuntė suvažiavimui Švietimo Val
dybos Pirmininkas M. Židonis, LTB 
Centro Komiteto Pirmininkas Gau- 
čys ir Kultūros Tarnybos Valdytojas 
inž. Novickis, Linkėjo skautams vi
suomet būti pirmųjų kovotojų eilė
se, niekuomet nepalūžti ir būti atsi
gręžus į savo kenčiančią Tėvynę. Sktn. 
Janavičius sveikino iš Amerikos, ma
loniai prisimindama ankstyvesnius 
entuziastingus suvažiavimus. Gyvu 
žodžiu sveikino gen. Stasys Raštikis, 
nuoširdžiai, kaip artimas skautų bi
čiulis, linkėdamas geros kloties di
džioje skautų misijoje. Tegu laisvės 

mieji iškviečiami J USA ir, negalė
dami ilgiau pasilikti, atsisveikina su 
Gediminu, tikėdamiesi jį sulaukti 
anapus okeano. Sį kartą likimas bu
vo žiauresnis, negu tikėta. G. Že
maitis nebeišvydo antro žemyno 
krantų.

Su" jo mirtimi netekome tauraus, 
nepamainomo charakterio ir didelės 
valios lietuvio. Vėlionis buvo akty
vus visuomeniško ir akademiško gy
venimo dalyvis. Mes jį matėme Ve
terinarijos Akademijos studentų kul
tūros komisijos pirmininko pareigose, 
studentų atstovybės ir korp. „Ramo
vė" korporantų eilėse. Per anksti pa
lūžęs, ilsėkis ramybėje, brangus Col- 
lega. Ramovėnas D. 

varpui sugaudus, grįžtame visi neši
ni laisvės į Nepriklausomą Tėvynęl 

Po sveikinimų buvo išsamūs Pir
mijos Pirmln'nko, Vyriausios Skau- 
tininkės, LSS Vyriausio Katalikų 
Dvasios Vadovo, ir kitų pranešimai 
Iš jų matyti, kad LSS tremtyje išau
go, pasiekė apie pusšešto tūkstančio 
narių. Šiuo m ..i po išvykimo į įvai
rius kraštus dar Seserija turi Vokie
tijoje 2000 narių, 16 tuntų su 42 vie
netais. Brolija turi Vakarų Vokieti
joje ir Austrijoje 2230 narių su 41 
tuntu. Jau per 1000 LSS narių yra 
išemigravusių į užjūrius. LSS auklė
jimo darbas norima padaryti kuo 
našiausiu, brandinant jaunimą lietu
višku pagrindu, santykiuose su kitų 
tautų skautais parėdyti lietuviškos 
skautybės gajumą. Vykdant religinį 
ugdymą, parcl’kė vyr. kat dvasios 
vadovas sktn. J. Vaišnora, praeity 
pasireiškusios tam tikros kliūtys išny
ko ir šiuo metu vyksta darniai, ir 
skautų vadų ir dvasios vadovų ben
dradarbiavimas įeina į normalias vė
žes. Evangelikų dvasios vadovas kun. 
Trakis išreiškė viltį, kad evangelikų 
bažnyčia ir ev. dvasios vadovai ras 
LSS prideramą vietą.

Ypač buvo įdomus LSS Pirmijos 
Pirmininko vyr. sktn. K. Palčiausko 
pranešimas, liečiąs LSS veikimą išsi
skirstymo po visą žemės kamuolį at
veju. LSS veikimas nukreiptinas Pa
saulio LSS kryptimi palaikant tam
prius ryšius su prieaugliu ir senų 
emigrantų įtraukimą į aktyvų darbą, 
LSS narių vienas svarbiausių užda
vinių yra išlaikyti lietuviškumą vidi
niai ir būti lojaliu gyvenančio krašto 
skautų sąjungai. Decentralizuotos 
emigracijos atveju teks išlaikyti vie
ningą organizacijos struktūrą. Stcig- 
tini regionai, kurių vadovybė galėtų 
būti sudaryta iš 3 rinktinių ir 2 skir
tų narių. Vyriausioji vadovybė-Pir- 
mija ga'ėtų susidėti iš 7 narių: Pir
mijos Pirmininko, Vyriausio Skauti
ninko, Vyliausios Skautininkės, Vy
riausiojo Dvasios Vadovo ir kitų na
rių. Be to, Garbės Teismas ir Kon
trolės organai. Šiuo būdu apjuosta® 
visas žemės kamuolys vieningos va
dovybės kiekviename kontinente. 
LSS Taryba prie išsisklaidymo sąly
gų nustotų ėjusi savo pareigas. Su
važiavimas įgaliojo Tarybą pravesti 
emigracijos statutinę reorganizaciją.

Iki išsiskirstant suvažiavimas iš
rinko dar visus pagal statutą valdo
muosius organus. Naujai perrinkti 
skautų vadovai: Pirmijos Pirmininku 
— vyr. sktn. Palčiauskas, Vyriausiu 
Skautin'nku — vyr. sktn. V. Čepas, 
Vyriausia Skautininke — J. Augu- 
staitytė-Vaičiūnienė. Jų pavaduoto
jais Išrinkti sktn. Plateris, sktn. Et 
Pūtvytė, sktn. Reizgienė Ir kt

Sutvarkęs visus prieš išsiskirsty
mą organizac’nius reikalus, suvažia
vimas užbaigė savo būtinus darbus 
Ir perdavė LSS Tarybai įvykdyti di
džiąją' lietuvių jaunimo auklėjimo 
misiją mūsų kenčiančios tautos labu! 
ir laisvės kovai. A. Krausas

A. VILKAS (45)

SIAUBAS EINA PER EUROPĄ
ATSIMINIMAI

— Vyrai, saugokite, kad Vilkas Bricdžia (mūsiškių pa
vardės) nesuėstų, — kažkas linksmai įspėja.

Kalba nukrypsta į lengvesnes temas. Kazys (suvalkietis) 
peikia žemaičius:

— Žemaičiui pasakyk žodį; jau jis putoja iš piktumo.
— Jau nepeik, nepeik žemaičių.
— Kas iš jų: juos Vytautas kryžiuočiams pardavė, į sa- 

magoną išmainė.
— O kas gero iš suvalkiečių: tik kasinėja, knaisioja žemę 

ir ieško Napoleono turtų.,.

Žiūrime iš III aukšto, kaip sanitarė hito kare’v’nlų b’iko 
atvirame rūsyje tikrina nuogų vyrų sveikatą, labai ai džiai 
apžiūrinėdama: mums net gėda žiūrėti. Tačiau po keltų dienų 
patys patenkame į panašią komisiją. Šerno ir Juodžio; nors 
jie be galo silpnos sveikatos, kadangi neturi žaizdų ir matomų 
trūkumų, neatleidžia. O Stasį, kurs turi atvirą žaizdą blauz
doje; bet yra sveikas ir labiausiai dūksta, nugabena į ligoninę.

Kieman vakarais Išeina mūsų orkestras ir užgroja. Šoka 
dažniausiai vyra* su vyru, ir tik rusai. Moterų maža — kele
tas sanitarių ir karininkių; jos labai įsivaizduo’a ir turi malo
numą šokti tik. viena su kita: tevarvina vyrai seilę;

Tuo laisvu laiku su Pienininku einame skaityti ant sienų 
iškabinėtų laikraščių. O Kazys mums primena, kad viską 
įsidėmėtume ir jam papasakotume. Pasigėrėdami žūr.’me į 
Rooseveitoį Churchillio ir Trumans paveiksiu** lyg t išgel
bėtoju** •

Viename atvaizde — susitikimas Rostok’e gen. Montgo
mery su maršalu Eosokovskiu.

— Nenusimink, Kazy, sąjungininkai tik už 100 km., — 
raminu jį.

Vieną dieną patenkame virtuvės darbams. Skutame bul
ves, kapojame mėsą. Vieno sargybinio paprašau laikraščio.

— Ne, negaliu duoti.
Jis bijo, kad aš nesurūkyčiau. Sovietų S-vungoje laik

raščiai nesimėto: mažiausią gabalėlį rūkoriai kelia nuo žemės.
Mane paima vertė'u, ir važiuojame į miestą. Greifs- 

wald’as puikus. Gal dėl to, kad jau seniai matęs nesugriautą 
miestą.

Pamažu dardėdami važiuojame ir ieškome dešrininko. 
Surandame. Pamatau, kad vokiečiai patekę ton. pcčlon būk- 
lėn, kurioje mes buvome Lietuvoje vokiečių metais, kada 
re'kėjo dirbti už pfenigtus visą dieną ir prašyti, kad tai būtų 
laikoma darbu kariuomenei.

Dirbtuvėlę saugoti, žinoma,' nuo rusų, ne nuo vokiečių, 
palieka vieną sargybinį. Mane parveža, įduoda nunešti sviesto 
gaba'ą vokiečiui, kad paruoštų pavakarius. Rusai, valdy
dami milž'niškus sandėlius, nesigaili eikvoti.

Einu vienas gatve, sveikinuosi su karininkais. Galvo'u:
— Aišku, vokiečiai mano, kad aš rusas; jiems neateina 

į galvą mintis, jog esu d'desnis bolševikų priešas, negu jie... 
A to's momentas, k-d vokiečiai pi’s iš pistoletų į tokią uni
formą dėvinčius. Reikia pasistengti pasprukti į VAKARUS.

Išgirstame gandų, kad važiuosime į Petrapilį.
Kazys sako:
— Jei mus veš į Rusiją, bėgsime, persirengsime civiliais, 

dėsimės vokiečiais;
— Bėgsime, — sakau aš, — bet pirma pa’aul-s'me: man 

rodos, kad’ rusai patys mus nuveš prie sienas. Ee to, bua 
karas, bu* proga pabėgti.

— Fronte sunitu. Rusai žmonių nesigaili ir grūdžia ma
sėmis. Galime greitai žūti. Žiūrėk, suomių kare žuvo 200.000 
rusų. Ar manai, kad rusai gailėjosi. Ne. Vorošilovas pasakė! 
„Kas čia ypatingo: 2 mėnesiai sust'printo... (veisimos!). 
ir nuostoliai bus atstotyti“. Mūsų rolė čia labai menka. Žū
sime kur fronte, ir nė šuva apie tai nesuloa.

Rajone sutinkame rusų, prisikabinusių net po 4 meda
lius. Aš į juos žiūriu beveik su pagarba. Ar šiaip, ar taip — 
tokie turėjo parodyti narsumą.

Mūsų seržantas turi tris medalius. „Rumšą pasakoja ži
novo baisu: ♦

— ... Medalis — tai kario duona. Kas turi medalį, per 
metus gaus 3.000 rublių pensijos... Kai amerikiečiai Tehe
rane susiėjo su rusais, už vieną medalį davė po 10.000 dolerių 
(pamanau: „porą pakelių cigarečių“). Dėl to Slalinas įsakės 
kas pames medalį, gaus IO m'tų kalė'imo...

Viename sandelyje besėd's senukas prisikabinęs net 5 
medalius. Mes jį pakalbinę me.

— Et, kas iš tų skardos gabalų! O Įdek aš dėl Jų nu.to- 
jau sveikatos!

Mus paskirsto sltyrla'ą. Kaip tyčia, aš ir Au'-^ta't’s- (pra
vardžiuojamas ..Dzūkeliu“) pu'-nkrme į Fur 'c* skyrių (tas 
prisip’akėlis sako „addilcnl.a“). Mudviejų j's labiausiai ne
kenčia. ' '

Kažkas iškabina skyrininkų karikatūras su charakterin
gais 'lems posakiais:

Dūkštą: „Na, vyrai, vyrai, paskubėkite"’-
Rumšą: ,.Aš tam „Dzūkeliui“ parodysiu..."
Ignas: „Vyrai, atsargiai su karšta bulve c-'e siūbą".
Jonaitis: „Vyrai, aš jus patempsiu. Aš, taip sakant, tar

navęs artilerijoje ir ž’nau drautmę".
Kai kada padarome pratimus. Skyrininkai, ynač Rumše* 

nelabai moka rikiuotę; Įvyksta daug ginčų, rusai instrukto
riai jų neišsprend’la. Vad'ncsi, galima daryti ir taip ir kitaips 
Rumšą, prie manęs nckimba.
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Sovietiškas epizodas Kravčenkos byloje
Jau pereitame laiške minėjau, kad 

Paryžiaus spauda Kravčenkos bylai 
skiria dešimteriopai vietos daugiau, 
negu UNO konferencijai. Vakariniai 
laikraščiai net ii- savotišką sutrumpi
nimą sugalvojo, rašydami „.Krav“. O 
po juo seka jau pats proceso apra
šymas. v

Paskutines dvi savaitės procese 
vyravo „liudininkai“ iš Maskvos. Tai 
sudarė savotišką „sovietiškąjį epizo
dą“ Šioje garsioje byloje. Manau, bus 
įdomu susipažinti ir su ą,svečiais“ iš 
Kremliaus.

GORLOVA — KRAVČENKIENĖ
Stambi moteris, neva vaikų gydy

toja. Visose karikatūrose kažkodėl 
vaizduojama su nenatūraliai aukštai 
esančiomis krūtimis ir, kas be ko, la
bai stambiomis. Kaip komunistų 
„L'Humaitė“ pareiškė, „tikra Sovie
tų Sąjungos duktė“...

Taigi — toji duktė pirmiausia vi
somis keturiomis išplūdo Kravčenko 
ir pareiškė, kad anų dienų meilė ir 
vedybos su Kravčenko buvusi pati 
didžiausia nelaimė jos gyvenime. Aiš
ku — seka abortai, muštynės, Krav
čenko kartą net šovęs į ją... Teisė
jas klausia, su kuo šovęs. Gorlova 
tik gerai pagalvojusi atsako, kad su 
pištalietu...

Pagal Gorlovą, Kravčenko yra 
pats didžiausias visų laikų „don Jua
nas“, nors ji pati persiskyrusi su 
Kravčenko, jau spėjo dar du kartu 
ištekėti. Niekas nepaklausė, ar se
kančios vedybos buvo laimingesnės..

Kravčenko, tas Simonovo „žiur
kė“, pasirodo, nors ir Kremliuje au
klėtas labai taktingai. Jis nė nesi
stengia atremti moteriškus Gorlovos 
puolimus, o tesako, kad nieko prieš 
ją kaip asmenį neturįs. Jis tik ap
gailestaująs, kad Gorlova, kaip ir kiti 
milijonai Kremliaus paunksnėje, pa
sidarė MVD auka. Gorlova kalbanti 
tai, ką įsakė jai kalbėti MVD.

Pagaliau Kravčenko paklausia, 
kur gerbiamosios Gorlovos tėvai? Si 
sumišo, gniaužo nosinę. Pagaliau:

— Mirė plaučių uždegimu.
Kravčenko sarkastiškai juokiasi ir 

pasako teisybę:
— Tėvas išvežtas 10 metų j Sibi

rą be teisės susižinoti su likusiais, 
motina — ištremta.

Kravčenko paduoda smulkius fak
tus, datas, vietas.

Gorlova klausosi išbalusi ir tei
štaria:

— Tai yra tik melas...
Ji bando dar keletą sakinių iš

spausti ... Tokių, kokius Maskvoje 
jai padiktavo. Bet nevyksta, painio
jasi. Salėje ir juokas, ir šiurpas. Per
bėga Kremliaus šešėlis ir visi pajun
ta visą sovietiškojoapiliečio tragizmą.

Nesisekė Gorlovai Paryžiuje: Iš 
kitos pusės — sunku moterėlei. Te
gu ir staliniškojo .rojaus" vaikas — 
bet vis ne robotas. Sako, kad di
džiausi nusikaltėliai, prisiminę mo
tiną, suvirpa... Gorlova išbalo, kai 
prasidėjo kalba apie tėvą ir motiną, 
bet ją spaudė toks sunkus Kremliaus 
šešėlis, kad susivaldė ir judiškai iš
davė motiną ir tėvą.

Na, neapsieita ir be romantikos. 
Vienos audiencijos pabaigoje kažkoks 
individas puolė su peiliu ant Gorlo
vos ... Komunistai aiškino, kad tai 
niekšiškas atentatas ir t. t., o kiti, 
kad tai nevisai vykęs Kremliaus 
maskaradas. Tik neaišku, ko norėta 
tuo pasiekti.

Gorlova pasižadėjo būti iki pro
ceso pabaigos, bet vasario 21 d. ne
lauktai išvyko Maskvos link. Vaka
riniai komunistų laikraščiai šitai pa
žymėjo didelėmis raidėmis. Sako, su 
entuziazmu Gorlova kalbėjusi apie., 
procesą ir Maskvą, kur jos laukiąs 
įsijungimas į penkmečio planą.

Įdomu, kur ir koks paskutinis ke
lionės galas jos laukia?...

STOK, RUDENKO!...
Bene stambiausia žuvis iš Mask

vos, tai — neva generolas Rudenko. 
Lietuviškai galvojant, mes turėjome 
tokį „generolą“ Macijauską. Sis lie
tuviškai kalbąs politrukas iš karto 
pasidarė „generolu", lygiai kaip juo 
pasidarė ir Rudenko. Be abejo, tai 
stambi MVD žuvis. Vien medaliai 
sveria apie kilogramą. O kur dar 
antpečiai...

Rudenko teisme pasirodė visu 
Kremliaus puošnumu — uniforma, 
kokios nė caras neturėjo. Net kuprą 
lenkia iš baimės, kuri atsiranda vien 
pažvelgus į tokį generolą. Kaip 
„L’Humanitė“ gyrėsi — tai visokie- 
riopas herojus. Matyt, kad būta he
rojaus, nes ir liudyti neišdrįsi eiti 
vienas. Teisme pasirodė globėjų ap
suptas. O kai reikėjo eiti prie teismo 
stalo kalbėti, kai kurie iš globėjų no
rėjo pono nepaleisti. Teismo pirmin- 
kul M. Durkheim teko įsikišti: Pran
cūzijoje liudijame pavieniui...

Kaip tikras MVD prokuroras, jis 
pirmiausia pareikalavo, kad Krav
čenko būtų suimtas ir perduotas už 
išdavimą teisti Sovietų Sąjungos ka

Paktas apsaugos nuo trečiojo karo
PAREIŠKĖ JAV SENATORIUS TAFTAS

JAV sen. respublikonų partijos 
komiteto senate pirmininkas pareiš
kė, jog jis pasiūlytą S. Atlanto pak
tą remia, nes jis tikisi, kad tuo būdu 
bus išvengta karo su Rusija. Tačiau 
jis priešingas esąs dėl V. Europos 
ginklavimo, nes tuo būdu galėtų būti 
iššaukta Sovietų agresija. Anot jo, 
šis paktas esąs ,.sulaikąs“ nuo karo. 
Siaurės Atlanto paktas yra apsigy
nima Rusijos adresu taip senatorius 
pasakė: „Jei tu pradėsi karą, mes 
būsime jame. Bet jei pradėsime ap
ginkluoti Europą, tai kažin ar nesu
darysime preteksto rusams jausti, 
kad jie yra apjuosiami kariškai tau
tų, besiruošiančių puolimui? Jeigu 
jie taip jaustų, tai ar jie negalėtų 
pulti? Jei rusai mano, kad kova yra 
neišvengiama, jie galėtų pasakyti: 
„Kodėl jo neturėti dabar?"

Musų Paryžiaus korespondento
riniame tribunole. Ir čia pat apelia
vo j tarptautinę teisę.

Rudenko buvo Kravčenkos šefu 
Washingtone. Aišku, jam teko nema
žai pipirų kad paleido Kravčenką iš 
nagų...

Bet šiuo kartu Rudenko turi pro
gos pasidaryti dar vienu herojum, 
ir plūsti kiek ir kaip išmano krav
čenką.

Rudenko nori ir psichologiškai 
paveikti teismo dalyvius. Jis nieki
na patį Kravčenką, jo garbė nelei
džianti jam net į jį pažvelgti, bet jis 
atvykęs atitaisyti sovietiškos garbės, 
kurią šis „niekšas bandė sutrypti“.

Rudenko bando giedoti 'jau pase
nusią giesmę ir sako, kad Kravčenko 
pasidarbavo vokiečių naudai. Bet 
Kravčenko „nepėsčias:“

— O kiek Kremlius pasitarnavo 
vokiečiams, duodamas milžiniškus 
tiekimus?

Rudenko „muša ant meilės“ tarp 
rusų ir prancūzų, tai Kravčenko:

— Jūs milijonus kišote vokie
čiams, kad šie žudytų prancūzus ...

Rudenko kalba, kad Sovietų Są
junga ruošiasi dideliems darbams, tai 
Kravčenko įsikiša:

— Pagniaužti visą Europą.
Salėje juokas.
Generolas nori įrodyti, kad Krav

čenko tik guzlkas pakelėje, bet... ko
dėl jis buvo priimtas į jo talkininkus 
Wašingtonan?

Užkliūva kalba, koks generolas 
Rudenko? Karjeros ar staiga paš
ventintas? Rudenko — išdidžiai:

— Karjeros!
Kravčenko visu karštumu:
— Jis bolševikų partijos genero

las... Jis žino, kodėl čion atvyko kaip 
generolas aprengtas. Tai tik sovie
tinis maskaradas...

Ir prideda:
— Jūs esate nusikaltėlis. Jus esa-

Senatorius pridūrė, kad, Jei karas 
iškiltų, JAV teksią daugiausią ka
riauti jr tai būtų geriau laikyti na
mie kariuomenę. Britanija taip pat 
esanti gerai ginkluota, (am)

GENEROLO CARL SPAATZ 
NUOMONĖ

JAV aviacijos generolas Carl 
Spaatz, šiuo metu dimisijoje, pareiš
kė „Newsweek“ žurnalui;

Amerikos gyventojai turi suprasti, 
kad kitas karas būtų nuostolingas ir 
rūstus. Tuo pačiu metu jie neprivalo 
drebėti prieš bet kokio agresoriaus 
karingas gestikuliacijas.

Dabar mes turime 90 B-29 Euro
poje. Ką tai reiškia priešui bombų 
padaromų nuostolių potencialo ter
minu?

Atominės ugnies pajėgumo termi

te kaltas už masines Europos žmo
nių, vaikų, moterų žudynes...

„Generolas“ dar vis nepasiduoda:
— Aš turiu giliausią respektą so

vietų tautoms ir ypač rusų tautai. Aš 
ją mylių, aš ją mačiau kovos lauke 
ir aš negaliu paneigti tos įtakos' ir 
vadovavimo, kuris visą begalinį jėgų 
bloką jungia sovietų tautos stipry 
bėn: tai yra sovietų valdžia ir partija. 
Tai nėra rusų tauta iš rusų-japonų 
karo ar I-jo Pasaulinio karo. Val
džia ir partija pasikeitė — ir tauta, 
nors ta pati, bet kita. Sovietų val
džia ir partija parodė savo vaidmenį 
ir tik akli to, negali matyti, — užbai
gė tvirtu balsu Rudenko.

Štai dėl šių žodžių ir atpuškėjo 
Rudenko j Paryžių, apsikabinęs visu 
kilogramu medalių.

Bet istorija nebaigta. Kravčenko 
įsileidžia į karštą ginčą su Rudenko, 
kad nė vertėjai neturi progos pagauti 
kokį nors žodį. Jie — kaip ir reikia 
laukti — žodis po žodžio ir pradeda 
aiškintis... rusiškai! Kas antrą se
kundę... „...mat", kad net sienos 
plyšta.

Pagaliau, visi sovietai sukyla ir, 
pačiupę Rudenko, nešasi iš teismo sa
lės. Audiencija baigiasi dideliu triuk
šmu. Kurie mokėjo ir suprato ru
siškai išgyveno tyrą „made In Mos- 
cou...“

GASPADIN ROMANOV...
Siam „liudininkui" sekėsi dar blo

giau. Jis inžinierius, taip skelbiasi. 
„L’Humanitė" pažymi, „ir neblogas 
inžinierius“. Staras. Tipiškas rusas 
iš Gogolio „Mirusių sielų". Tik gaila, 
kad ne tie laikai. Dabar ir reikalai 
su MVD, ir su partija, ir velniai žino 
su kuo... Taigi draugas Romanov 
turi garbę parodyti, kad jis „ir ne
blogas inžinierius", o Kravčenko nė 
velniui netikęs.

nais išreiškiant, 90 B-29 yra lygu 
19.800 B-29, pakrautų paprastomis 
sunkiosiomis sprogmenimis.

Tačiau ir tai dar nepasako visos 
istorijos. Per paskutinįjį karą svar
biausias strateginio oro karo instru
mentas buvo ne B-29, bet mažesnis 
bombonešis — B-17 ir B-24. Nors 
šie tipai šiandien yra laikomi per- 
senę, vis dėlto griuvėsiais suversti 
Europos pramonės centrai šiandien 
tebėra jų efektingumo liudininkai. 
Įdomu pažymėti, kad vienas B-29 sa
vo keliamuoju pajėgumu yra lygus 
keturiems B-17 pakrautiems bombo
mis, ir kad dėl to šiandien mūsų 
sunkiųjų bombonešių pajėgumas Va
karų Europoje, išverčiant atominės 
ugnies jėgos terminais, yra lygus oro 
laivynui iš 79.200 pilnai pakrautų 
B-17, nešančių TNT sprogmenis.

— Aš stebiuosi iš kur Kravčenko- 
turi inžinieriaus diplomą...

Išgarbinęs partiją, Ir valdžią, Ro
manov stebisi, kaip Kravčenko drįso- 
pasidaryti išdaviku. Jis daro aliu
zija, kad jis nesąs tikras rusas... Ko
kios tautybės Kravčenko? Taip ir ne
pasakė Romanov.

Romanov kartu dirbo su Krav
čenko ir Washingtone ir papasakoja, 
kaip jis patyrė apie Kravčenko pa
bėgimą. Šita vietelė po 10 dienų su
silaukia didelio Kravčenkos advoka
tų susidomėjimo. Mat, Romanov pa
pasakoja apie Kravčenkos pabėgimą 
vienaip, o atvykęs „generolas" Ru
denko — visai kitaip.
KOVERTI SOVIETU LIUDININKAI?

Taip visi iš eilės „pagal tą pačią 
plokštelę", anot Kravčenko. Bėda tik 
ta, kad teismas ne Maskvoje, o Pa
ryžiuje. O čia jau kitaip. Advoka
tai arba Kravčenko pats ima ir stato 
klausimus, apie kuriuos nė Maskva 
nepagalvoję. Tada puiki išeitis: me
las. Arba patys meluoja arba į kon
kretų faktą atsako „tai melagystė“..,.

Vieną liudininką iš Ukrainos adv. 
Izard paklausė, kur tokie ir tokie jo 
pažįstami. Jis atsakė, kad jų niekada 
nepagalvojo. Tada puiki išeitis: me- 
jęs. Tik jam esą keista, kodėl apie 
juos klausiama? Atsakė Kravčenko: 
tas ten nužudytas, kitas — ten nu
teistas, trečias — išvežtas... Ir taip 
visa eilė! Ilga liūdnų pavardžių eilė;

Prieš pasirodant „liudininkams" 
iš Maskvos, Kravčenkos advokatas 
Izard perspėjo, kadajis sovietų liudi
ninkų parodymus priima su tam ti
kru rezervu, to prašo ir Iš Prancūzų 
teismo, nes sovietų liudininkai kitaip 
supranta, teisę, negu Vakarų pasauilo 
žmonės. Višinskis, tas malonusis pro
kuroras, net savo geradarius palydė
jęs pas Abraomą, taip rašo apie so
vietų teisę:

„Sovietų teisė yra efektyvus so
vietų politikos organas. Ji siekia tų 
pačių tikslų, kaip ir sovietų politika. 
Sovietų teisėjas nevisada privalo va
dovautis logiška teise: tarp įstatymo 
Ir partinės disciplinos, neabejojant n 
reikia pasirinkti pastarąją, nes juk 
įstatymas ne kas kita kaip partijos 
disciplina“.

Leninas dar trumpiau yra nusa-- 
kęs: „Mums — teisės kriterijus yra 
tik veiksmo (akcijos) pasisekimas". 
Be abejo maskviškiai liudininkai ži
no, ką reiškia nukrypti nuo sovietiš
ko veiksmo... ir suabejoti pasiseki
mu! ...

Tuo sovietiškąjį epizodą Krav
čenkos byloje ir užbaigsiu. Epizodas 
tikrai įdomus. Visas procesas būtų 
nulis, jei nebūtų iš Maskvos atvykę 
„generolai“ ir „damos". Deja, jie 
Kravčenkai teatnešė tik... riešku
čias laimėjimų. Sovietų liudininkai 
parodė skurdą ir tragišką sovietų 
žmogų, kokie jie iš tiesų ir yra. O 
ko, ar ne to ir Kravčenko siekė?

Maskva prašovė pro šalį, siųsda
ma liudininkus į Paryžių.

Teismas dar „tebeina“.
Pagyvensim — pamatysimi Juk 

visas pasaulis laukia, kuo toji byla 
užsibaigs Z. U.

(2) A. M. Katiliškis

Vaizdeliai
Akordeonai, armonikos ir styginiai instrumentai plėšė 

meliodijas be sustojimo kasdien, nuo sutemos iki gaidykstės. 
Šokis tapo būtinybe ir jo pašėlę šuoliai turėjo ženklinti pir
muosius naujos gadynės žingsnius. Šokis ir daina po duonos 
ėjo svarbiausiu punktu. Šoko visi, o kas nenorėjo, smagia! 
sau vartėsi čia pat ant grindų, smelkė cigaretes arba pypkes, 
gėrėjosi muzika, kojų eiklumu, čiaudėjo duHcėse ir dūmuose, 
arba ėjo į kiemą atsigerti tyresnio orą Bet dėl tokių ne
reikšmingų dalykų niekam galvoj nekilo mintis bartis ir 
drumsti harmoniją. Pagyvenę ir jaunikaičiai, mergaitės ir 
mituslos moterėlės, sugyveno pavyzdingai anomis auksinio 
pavasario dienomis, kuris Užpelnytai galėtų stoti pavyzdžiu 
kitiems laikams, sekusiems įkandin.

Vieną saulėtą apypietę stovyklos vedėjas pašnekino tre
jetą pas duris rūkanč.ų vyrukų ir paaiškino, kad jau prade
dama tuštinti salė. Ji bus panaudota kitam, o gyventi reikės 
mūriniame name, kaip pridera žmonėms. Jie galėsią užimti 
kambarį, kuris tuojau jiems būsiąs parodytas.

Vyrai negaišo. Plovė grindis, valė langus, šveitė sienas. 
Išnarstę ir pasistatę Vidury kiemo geležines lovas, kas karštu 
vandeniu, kas benzinu ar chlorkalkėmis žudė visus nereika
lingus gyvius, sočiai tarpusius pirmykščių gyventojų kaimy
nystėje. Klausant nurodymų iš aukščiau kambarį užėmė iš
naudojant paskutinį ploto centimetrą. Dviem aukštais išsiri
kiavo dvidešimt šešios lovos. Dar pavyko surasti ir Įsprausti 
spintą, siaurutį stalą ir dvi nuplautomis atlošom’s kėdes, kas 
ir sudarė visus baldus,, skirtus bendram naudojimui. Liko 
takelis ir palovės, kurias savo ruožtu stengėsi paversti nuo
savo turto podėliais.

Dvi sąyiitęsrvyko judėjimas kambaryje, kurį vadino ant- 
tuoju, pagal seną numeraciją ant durų. Liepos pirmoje pu

sėje jis jau buvo pilniausios sudėties. Visos dvidešimt šešios 
lovos ilsino sąnarius žmonių, spėjusių šio ir to paragauti, iki 
atsikasė šion ankšton bendruomenėm Kambarys gavo vidaus 
tvarkos taisykles, išsirinko seniūną, kasdien šlavė palovius ir 
grindų takelį, nešėsi rytais ir vakarais kavą, o pietums po 
dubenėlį sriubos.

Pamažu tvarka įsigyveno visame kieme. Dingo palapinės 
ir mygiai iš pašiūrės. Salėje šoko tik šeštadieniais ir sekma
dieniais, bet užtat ten įsikūrė mokykla, kursai, paskaitos. 
Chorelis derino balsus, gf žvaliausi jaunuoliai miklino kojas 
lenciūgėliui, kubilui, bei kitiems didžiai smagiems šokiams. 
Ant aukščiausio stiebo plasdėjo tautinė vėliava ir jos nuleisti 
vakare susirinkę stovyklautojai giedojo himną ir graudžiai 
mielą giesmę.

Ė, visko vlstiek neįveiksi suminėti.
O jau rudeniop žmones vėl pagavo nerimas. Jie sklido 

kaip paukščiai J pietus, į kitas sritis, Ieškoti giminių, dar 
artimesnių, geresnės duonos ir pavilgo. Po metų, uždarant ir 
pačią stovyklą, jau maža! kas bebuvo likę. Juos visus mums 
priseina sutikti gerokai pasikeitusius kitose stovyklose. Jie 
tada nė nemanė, kad bus dar kiti išgyvenimai, be tų, kuriuos 
turėjo apleidę namus. Dveji — treji metai išarė savo bruo
žus taip, kad kai kurių jūs nebepažinsite, nors būtumėte gu
lėję gretimose lovose. Patirtis, prisitaikymai, nusivylimas, 
ilgesys, bodėjimasis, tai vis ne pigiai kaštuoją dalykai. O jų 
buvo, ir nemažai Gal kartais juos sutikus, verta būtų už
kalbinti, paploti per petį surūkyti cigaretę, ar stiklą vyno 
palenkti. Na, bent jau tuos, kurie dar užsikorė nuo emigra
cinių ir kitokių vėjt) ir kantriai neša savo lažą.

2. AMERIKONAS '
Dienelei švintant visas kareivinių rajonas prisipildo aist

ringo gaidžių giedojimo. Jeigu tuo metu esi pabudęs, bet dar 
galutinai ne’sijungęs dienos eigon, pamanai, kad guli kaimo 
gryčiutėje. Ne tik gaidžiai, bet ir yištos kudakina ir gagena 
žąsys, dar staiga piktai sužviegia kiaulė. Pro atvirą langą 
vėsus rytmečio vėjukas kartu su nykstančiais nakties garais 

įpučia ir šiltą tvartų tvaiką. Neper toliausia aikštėje, už 
mūrinių blokų, eilėmis rikiuojasi tvartai — tvarteliai, narvai, 
laktos ir kitokios gūžtos. Išmūrytos iš plytų ir akmenų, su
kaltos iš lentgalių ir aptrauktos viela arba stačiai metrinių 
malkų pagaliais suręstos. Tai iš ten plaukia ir srovena pro 
langą pakirdusiam piliečiui kaimo idilija, dar be to susti
printa šunų vamsėjimu ir karučių bildesiu per akmenis. Tik 
vėliau gatvėje suūžia mašinos, suriliuoja gaižios sirenos ir 
ūkiškos svajonės dingsta. Čia pat miestas ir jo gyvenimas 
staiga įgauna greitį ir toną. Dar anksti ir drąsiai galima pora 
valandų nusnūsti. Bet apačioje kažkas vienodai, ritmingai 
brūškuoja kietai suplaktą kiemo žvyrą.

A... Juk tai mūsų pažįstamulis, Petras Alkevyčia, dar
buojasi su šluota.

Dvidešimt šešių lovų kambaryje jisai įsikūrė bene pir
masis. Jis buvo vienas iš pirmųjų ir tada, kai ten viešpatavo 
rusai ir lenkai. Jis turėjo guolį salėje, ten vykstant nesi
baigiantiems šokiams, ir nors patsai nešoko, tačiau šakyje 
aktyviai dalyvavo, mušdamas koja į taktą ir švilpiniuodamas. 
Jis mirkčiojo moteriškosioms ir vis negalėjo apsispręsti, ku
rią iš jų turėtų išvesti ratan, jeigu kurią dieną taip susti
prėtų drąsybėje ir jei muzikontai sugrotų ką nors iš vin- 
gierkų ar pedispanų. Jis buvo vienas iš geriausiai apsiren
gusių anose linksmybių dienose, nes vilkėjo pakaitomis pora 
ilgų, senovinio sukirpimo, bet stangios vilnonės medžiagos 
švarkų Šventadieniais ant liemenės per pilvą nukardavo 
storą laikrodžio grandinėlę ir pakaklėje įsprausdavo margą 
kaklaraišti po kieta, truputį pageltusia apykakle. Tuos visus 
puošmenis jis atsivežė ii Amerikos.

Kas nežinojo, kad Alkevyčia amerikonas? Kad tokiu 
patapo bėgdamas nuo maskolių kariuomenės ir kad išdirbo 
apvalių dešimtį metų Čikagos štokjarduose? Patsai tačiau gi 
ne ką apie tą šalt tepasakojo. Na, kad syki saliūne įsigėri 
draugai jį mėginę nusivesti pas juodąsias merginas, kad ga
vęs pelenų t akis vakare eidamas apytamse gatvele ir po to 
pasigedęs pinigų. O grįžtant l tėvynę, dideliame Bremų 
mieste, žulikai iš po rankos nujojo du sunkiausius lagaminui.
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Arch. Vizgirda advokatauja
(2) Rašo V. K. Jonynas

Mūši; švietimas tremtyje
Švietimo valdybos pirm-ko m. židonio pbanesimo

SELIGENSTADTE TĘSINYS

Toliau p. a.~V. dar pasitaiso „Ir 
taip vieną gražią dieną architektų 
vardas bus išvilktas viešumon tam, 
kad viena dailininkų grupė galėtų 
juodinti savo oponentus“. Man 
rodos, p.a.V., kad ta graži diena jau 
atėjo drauge su Tamstos atspausdin
tu straipsniu Gaunu Įspūdį, kad — 
žydas muša, žydas rėkia. Tamsta ne
būdamas dailininkas, visai be pa
grindo, jau juodini savo brolio opo
nentus. (Koks nemalonus sutapimas I 
Jis yra dar nemalonesnis, kad Tams
ta brolio bail. Viktoro Vizgirdos 
grupę '— Lietuvių Dailės Institutą, 
— esi parėmęs ir žymia materiale 
parama, apie ką taip pat skelbta vie
šai spaudoje).

Toliau straipsnyje p.a.V. pats 
abejoja: „Jeigu prieina iki to, jog 
nesidrovima panaudoti spaudos pus
lapiuose tarpusaviu sąskaitų suvedi
nėjimui ir savęs reklamai, tai sunku 
tikėtis, kad architektai galėtų išsi
laikyti nuošaliai'nuo tų rietenų, ku
rias kai kurie dailininkai jau ne 
šiandien yra užmaišę ir ieško kom
panijom) surūgusiam viralui srėbti“, 
čia p.a.V. tikrai „gegutė pati savo 
vardą išsikukavo“. Tamsta, nebūda
mas P.L.D. ir Arch. S-gos narys ir 
dailininkas, pradedi pirmas nešvan
kias rietenas. K

Mes, dailininkai, labai gerai atsi
mename Lietuvos dailininkų gyve
nimą ir „organizatorius“ ir juos ne
blogiau pažįstame už patį p.a.V. Tu
riu pasakyti, kad ir bimbininkų ne
trūko ir iš tos klikos vienas antras 
net tremtyje yra atsiradęs. Manau, 
kad ir čia p.a.V. kažin ar norės ti
kruosius adresatus nurodyti.

atpalaiduoja žmogų nuo diletantizmo 
Ir nevisuomet vainikuoja išminties 
aureole!

Ar ne Juokingai skamba, p.a.V., 
kad ir šios dvi citatos: „Prisipažin
kime atvirai, ar tas pats Naujų Me
tų Sąjungos pasveikinimas, neseniai 
tilpęs spaudoje, nėra pigios rekla
mos priemonė“. Tačiau ją pasirašė 
visiems mums žinomas dali. Adomas 
Varnas. Toliau p.a.V. apie dail. ad. 
Varną, taip rašo: „Toks yra fasadas, 
jei nuo jo nuimti prof. A Varno ir 
kitų rimtų dailininkų pavardes,... 
kurie čia atėjo pirmoje eilėje vedami 
savo pašaukimo ir, reikia manyti, 
nenujausdami to, kas už uždangos“. 
Visos šios velniavos aš kitaip nega
liu išaiškinti, kaip nevykusia p.a.V. 
akrobatika. Vienur p.a.V. dail. A. 
Varną laiko siekiantį pigios rekla
mos priemonės, o čia pat pripažįsta, 
kad Varnas yra rimtas dailininkas, 
tik žinoma, neturįs tokio gero nu
jautimo, kaip pats p.a.V. ((kaip gaila).

Atrodo, kai p.a.V. galvojo apie 
dail. Ad. Varną, kaip P.L. D ir A.S- 
gos kūrėją ir pirmininką, tai čia jam 
Varnas tik pigios reklaminės prie
monės autorius, o kuomet atsiminė, 
kad Varnas yra brolio organizacijos 
garbės narys, tai, aišku, Varnas jau 
pasidaro rimtas dailininkas. Nema
nau, kad čia būtų reikalinga paaiški
nimų.

Pgaliau p.a.V. užkliūva už „pro
fesoriaus“ titulo. Būtų doriausiai, Jei 
p a.V. iš karto nurodytų asmenį, tai 
galėčiau suteikti išsamesnių žinių.

Ką pasakoja mūsų žemė

tačiau manau, kad jis galvoja apie 
vieną dail. buv. Dailės Instituto narį, 
kuris iš šios organizacijos išstojo ir 
įstojo į P.LJ). ir A.S-gą. Čia atkreip
tinas dėmesys į du momentus. Pir
masis, kai šis dailininkas buvo Dai
lės Instituto nariu, jo titulas niekam 
neužkliuvo. Antrasis aš esu gyvas 
liudininkas, kai šiam dailininkui su
kakus 50 metų amžiaus pagal vei
kiantį Lietuvos Dailės Mokyklų 
įstatymą (Vyr. Zin. 1940 m. gegužes 
15 d.) jam buvo suteiktas profeso
riaus titulas. Negi p.a.V. Tamsta 
manai, kad dėl to, jog Tamstai tas 
nepatinka, minimas dailininkas savo 
titulo turi atsisakyti? O Tamstą rei
kalo neišsiaiškinęs gali pamazgas 
pilti bendrai dailininkų vardu ir opo- 
nentlnę organizaciją maišyti su pur
vais. Dirbtinai sudaręs progą, p.a.V. 
jau įtaria dailininkus P.L.D. ir A.S- 
gos narius, kad jie mano kalbėti 
elito vardu, skirstytis titulais ir 
„mokslo laipsniais, kurti Lietuvos 
akademijas ir universitetus“, tai šie 
iš piršto išlaužti liguisti prlleldlnė- 
Jimai yra jau pernelyg tendencingi. 
Tiesa, buvo ir yra „advokatų“, kurie 
ne visas bylas gina iš įsitikinimo.

Vartodamas straipsnyje žodį „ar
chitektai“ daugiskaitoje, ar liesdamas 
architektų reikalus bendrai, turėjau 
galvoje tik vieną p.a.Vlzgirdą. Sį 
atsakymą į p.a.V. straipsnį „Daili
ninkai ir Architektai“ rašiau kaip 
dail V. K. Jonynas, su tuo nesaisty
damas įstaigų ir organizacijų, kuriose 
dirbu ar priklausau.

KNYGŲ LEIDIMO KOMISIJOS 
VEIKLA

Tai yra statutinė Švietimo Val
dybos institucija, turinti uždavinį 
rūpintis tinkamais mokyklai vadovė
liais, lektūra, knygomis bibliotekoms 
papildyti ir t.t.

1948 m. Knygų Leidimo Komisija 
patikrino ir aprobavo šias knygas: 
1) A. Sešplaukio „Vokiečių k. vado
vėlį*', 2) Minkūno „Anglų k. skaity
mus“, Meko „Aguoniniai pyragai
čiai“, A. Bendoriaus „Europos ge
ografija“, V. Liulevičiaus „Senojo 
pasaulio istorija".

Iki šio laiko tremtyje mūsų mo
kykloms išleisti šie vadovėliai:

a) Pradžios mokyklai: tikybos 
vad., „Aušrelės“ I, II ir III d., skai
tymų kn., gramatika, sintaksė, arit
metikos uždavinynai II, III, IV ir 
VI skyr., istorijos vad., gamtos 
mokslo vad., geografijos,

b) Aukšt. mokyklai: tikybos va- 
dov., skaitymų knyga, lietuvių kal
bos gramatika, sintaksė, lietuvių li
teratūros istorija, visuotinės litera
tūros istorija, literatūros teorija, al
gebra, Lietuvos istorija, vidurinių 
amžių istorija, žmogaus kūno vad., 
Europos geografijos, lotynų kalbos 
vad., anglų kalbos vadovėlis ir skai
tymai, vokiečių kalbos vad. ir skai
tymai, visuom. mokslo vad.

Išleista mokyklai reikalingų kny
gų (knygų leidyklų nuopelnasl).

Dr. J. Balio „Liet. Tautosakos 
skaitymai", Pietario „Algimantas", 
V. Krėvės „Raganius", „Dainavos

Dr. J. Kantrimas
Ten, kur p.a.V. sako „Mes svei

kiname kiekvieną iniciatyvą, kuri re
miasi ne reklama, bet kultūriniu 
darbu, tačiau mes neturime jokio 

« noro tapti garsiais žmonėmis“, aš 
norėčiau paklausti, ką Tamsta laikai 
kultūriniu darbu, o ką reklama. Pvz., 
Tamsta išleidai knygą apie Vilnių, o 
paskui keliose kolonijose esi paskai
tęs paskaitas šia tema. Apie šias 
paskaitas spauda įsidėjo kronikines 
žinutes. Ar čia Tamsta skaitai darai 
sau reklamą ar dirbi kultūrinį dar
bą? Jeigu dailininkas rengia paro
das ir apie šias parodas parašo mūsų 
ir svetimoj spaudoj, tai čia, p. archi
tekte (kadangi tai dailininko darbas). 
Tamsta turėtum laikyti tik reklama 
ir dar bloga, nes (tari, kad toks dai
lininkas nori tapti garsiu žmogumi?! 
Visai atviros durys tapti garsiu žmo
gumi yra ir architektui, o tuomet 
vėl, p.a.V., neišvengiamai architektų 
vardas gali būti linksmiuojamas per 
viso pasaulio spaudą, net ir nebūnant 
P.L.D. ar A.S-gos nariu. Kaip p.a.V. 
mano apdrausti Inžinierių S-gos na 
rius, kad jų vardas nebūtų sutryptas 
cukrinių nendrių plantacijose ar 
Brazilijos pampose? Gal Tamsta pa
sitikrinai. kad į šias vietoves bus ve
žami tik P.L.D. ir A.S-gos nariai?

Jei mes Tamstos, p. architekte, 
saiku pradėsime matuoti reklama ir 
kultūrinį darbą, tai kiekvieną trem
tyje pasireiškusį aktyvumą galėsime 
suvesti į žemiausius asmeniškumus, 
o idealiu asmeniu pasidarys tas, ku
ris nieko neveikia. Ar tikrai to 
Tamsta savo stralpnlu sieki ir kam 
nori pasitarnauti?

Kaip malonu, kad p a.V. taip su
sirūpino P.L.D. ir AE gos narių kva
lifikacijomis. Turiu prisipažinti, kad 
šis reikalas dailininkams taip pat 
rūpi. Tačiau mes jį matome kitoje 
šviesoje nei Tamsta. Pirmiausia dai
lininkui vardą sudaro ne vien diplo
mas, bet ir sugebėjimas darbą dirbti 
Pas architektus, dažnai be diplomo, 
architekto darbo negausi, o dailinin
kas kūrėjas šią sąlyga nėra saisto
mas. Negi p.a.V. nelaiko gerais dai
lininkais, pvz., M. K. Čiurlionio, Van 
Gogh’o ar Picasso!? Tačiau jie ne- 
dlp'.omuott Diplomas ne visuomet

(9) Lietuvių vietovardžiai
Daugiau atrodo pagrista, kad vie

tą žymį („geografiniai“) vietovių var
dai yra kilę tiestai iš bendrinių žo
džių, sakysime, Užupiai, Užballal, 
Didlaukiai, Lieplaukė ir t.t Bet ko
dėl kai icurie iš daugelio šių pavadi
nimų negalėjo atsirasti iš gyventojų 
pavardžių, pvz. Užupio, Užballo, jei 
pavardės daugiskaita taip buvo įpra
sta daugeliui lietuvių gyvenamųjų 
vietų (kaimų) praminti? Neišsiskirta 
čia ir Didlaukiai, nes yra žmonių, 
pavarde Didlaukys (pvz. Maž. Lietu
voje). O tokia Lieplaukė ne būtinai 
visur težyml tik liepų, bet ne Lie- 
po(s), lauką.

Kai kurių ir šiame straipsnyje 
duotų vietovardžių aiškinimas, žino
ma, tėra galimas, bet ne visur bū
tinas.

19. Neaiškūs vietovardžiai. Eti
mologijos. — Mes ilgi šiol kalbėjome 
apie tokius vietovardžius, kurie bent 
kalbininkui yra visai aiškūs arba 
kurių kilmė palyginti lengvai suse
kama.

Bet yra nemaža ir tokių gyvena
mų vietų, ir ypač negyvenamų, van
denų, kurių vardo kilmė yra neaiški 
ir tik po specialinlų tyrimų tepaalš- 
kėja. Kuo aiškintinas toks dviejų 
rūšių vietų vardų buvimas? Ogi tuo, 
kad aiškesnieji apskritai yra vėles
nio laiko padaras, o neaiškieji — 
ankstyvesnio. Mat, kurie vandenys 
arba ir gyvenamosios vietos yra 
išlaikę savo vardus iš tų žilosios 
senovės laikų, kada mūsų protėvių 
kalba nemaža kuo skyrėsi nuo šian
dieninės. Tada buvo kai kurios ly
tys kitaip sudaromos (pvz. su kito
mis priesagomis) ir ypač buvo dar 
gyvi tie žodžiai, iš kurių buvo da
romi tikriniai, vietų vardai. Kai ku
rie vietų pavadinimai gali siekti dar 
tuos laikus, kąda mūsų protėvių 
kalba ne tik nesiskyrė nuo latvių 
kalbos, bet, gal būt, ir nuo prūsų, 
net ir kai kurių kitų indoeuropiečių. 
Ilgainiui lietuvių kalbos raidoje pa
kito kai kurios žodžių formos, jų 
daryba, kai kurie žodžiai visai išny
ko iš bendrinio, kasdieninio žodyno. 
Todėl nevienas toks vietovardis pa
liko izoliuotas ir iš šiandieninės gy
vosios kalbos sunkiai beišaiškinamas 
ar ir visai nebeaiškus. Kartais tik 
kitos kalbos bepadeda jį suprasti. 
Kaip jau anksčiau minėta, Guovai- 
nlų vietovardžio šaknis mūsų gyvo
joje kalboje nebevartojama, bet dar 
gyva latvių kalboje (ir kai kuriose 
kitose indoeuropiečių kalbose). Ne
retai tik specialistas kalbininkas, ir 
dar gerai apsityręs kitose kalbose, 
tegali susekti kai kurių mūsų vieto-

vardžių kilmę. Bet ir tai toli- gražu 
ne visada tepavyksta rasti patikimą 
ir galutinį kilmės aiškinimą (etimo
logiją); kartais vienas vietovardis 
susilaukia kelių savo etimologijų 
arba tas pats tyrinėtojas keičia savo 
nuomonę.

Kauno vietovė yra sena: jis mi
nimas ne tik kryžiuočių šaltiniuose, 
bet čia gyvenus žmones rodo ir 
archeologinės iškasenos. Tad ir jos 
vardas bus vienas iš senesniųjų. 
Nors Kauno vardo kilmės aiškinimu 
tyrinėtojų jau ir seniau domėtasi, 
bet visai įtikinamo aiškinimo, atrodo, 
dar neturima. Vienų tarta Kauną 
reikiant sieti su kauti, kitų su 
asmenvardžiu Kaunas (tokių pa
vardžių ir šiandien turime). Plačiau 
buvo pagrįsta kita (G. Studentus) 
etimologija, pagal kurią Kaunas ne- 
skirtinas nuo (latviu) žodžio kauns 
(iš senesnio k a u n a s) „gėdai. Nors 
dabartinė šio latvių žodžio reikšmė 
vietos vardo kilmei aiškinti netinka, 
bet yra galimas daiktas (ir tam kal
bos istorija nesipriešina, turi para-

lėlių), kad seniau kaunąs (kuris 
tada galėjo būti ir lietuviams dar 
pažįstamas) reiškė ne tik „gėdą“ 
(moralinį žemumą), bet turėjo ir 
konkrečią, fizinę reįkšmę — reiškė 
žemumą. Pastaroji reikšmė kaip tik 
ir atitinka Kauno geografinę padėtį. 
Tokiam aiškinimui pritartą ir roma
nų kalbų duomenys. Tačiau ši eti
mologija vis dėlto neišskiria ir ki
tokio aiškinimo galimybių, pvz. kad 
ir minėtosios asmenvardinės, t. y. 
kad vieta pavadinta nuo žmogaus, 
vardu Kaunas. Kai kurių tyrinėtojų 
baimė šiuo būdu aiškinti Kauno 
miesto vardo kilmę dėl to, kad tam 
ko gera tegalima būtų tik vieno Su
dargo pavyzdį nurodyti, nėra pagrįs
ta, nes matėme, kad tokių pavyzd
žių, kur asmenvardžio vsk. vardi
ninkas eina vietos pavadinimu, lie
tuvių kalboje turime ir daugiau. 
Žinoma, pastaruoju atveju nebūtų 
išaiškinta paties asmenvardžio Kau
no kilmė, bet tik pačios vietos var
do atsiradimas.

(Bus daugiau)

Naujos knygos ir leidiniai

Vatikano radijas 
lietuviškai

Sv. Kazimiero šventės proga (ko
vo mėn. 4 d.) per Vatikano radiją 
transliuojama speciali programa lie
tuvių kalba. Bangos 19,87 ir 30,10.

Lietuviškoji Vatikano radijo va
landėlė reguliariai esti šeštadieniais 
20 vai. bangomis 48,47; 50,26 ir 391.; 
sekmadieniais 15 vai bangomis 19,87 
ir 30,10.

Vllius Pėteraitis, LIETUVIŠKAI 
ANGLIŠKAS ŽODYNAS — LI
THUANIAN-ENGLISH DICTIONA
RY. Išleido M. Sutkevičius MUnche- 
ne 1948 m. Spaudė Georg Wagner 
spaustuvė Nordlingene. Žodynas nor
malios knygos, Din A 5, formato, 580 
psl. apimties. Gaunamas pas spau
dos platintojus arba pas leidėją M. 
Sutkevičių, (13b) Miinchen 9, Pilgers- 
heimerstr. 21/1.

Tumas-Vaižgantas, PRAGIEDRU- 
LIAI. Trečias tomas: Vaduvų Kraš
tas. Švietimo -Valdybos Knygų Lel- 
cflmo Komisijai sutikus išleido „Ais- 
tia“, Kassel-Mattenberg, 1948 m. Sį 
tomą sudaro per 220 puslapių, kaina 
4,- DM.

Vydūnas, GYVENIMAS PROSŲ 
LITUVOJE APIE 1770 M., kaip Jį 
vaizdavo Kristijonas Donelaitis. Dali. 
V. K Jonyno iliustruota, viršelis 
pieštas I. Ralkevičiutės. Išleido Ma
žosios Lietuvos Tarybos Spaudos Ko
misija. 48 psL, kaina nepažymėta. 
Atskirai ta knyga išleista ir vokiečių 
kalboje. -

Jurgis Jankus, NAKTIS ANT 
MORŲ. Iliustravo L. Vilimas. Iš
leido leidykla „Patria“ Tūbingene 
1948 metais. Tiražas 4000 egz., 345 
psL, kaina nepažymėta.

Gražina Krivickienė - Viktoras 
Petravičius, DAINOS — VIEUX

CHANTS LITUANIENS. Išleido Er
win Burda, Freiburg L Br., 1948 m. 
Didelio formato (Din A 4) leidinys, 
160 psl. Kaina nepažymėta.

Tai G. Krivlckienės liaudies dai
nų, kurias ji išmoko iš savo motinos, 
rinkinys. Rinkinyje telpa 90 atskirų 
dainų, kurias dedikuoja savo dukre
lėms Irutei ir Rūtelei bei jųjų pusse
serėms Giedrutei Jonynaitei ir Biru
tei Gustaitytei. Įvadą parašė Dr. J. 
Balys. Leidinys iliustruotas dail. V. 
Petravičiaus kūriniais. Apie daiL V. 
Petravičiaus čia telpančias iliustraci
jas, kurios sukurtos taip pat pagal 
lietuvių liaudies dainų motyvus, 
prancūzų kalboje gale knygos rašo 
Aleksis Rannit, Pen Klubo narys. 
Atskirai įbrošiūruota ta pati studija 
įdėta ton pačion knygon ir vokiečių 
kalboje.

LIETUVA VAIZDUOSE —VIEWS 
OF LITHUANIA — PAYSAGES DE 
LITHUANIE — LITAUEN IN BIL- 
DERN. Tai Lietuvos vaizdų albumas 
pavadintas LITHUANIA, kuriame 
telpa 100 puikių nuotraukų ir ketu
riomis kalbomis trumpas Lietuvos 
istorijos tekstas. Albumą išleido 
LTB Hesseno Apygardos Komitetas. 
Pardavinėjamas po 6,- DM, platinto
jams 10’/« nuolaidos. Užsakomas šiuo 
adresu: LTB Hesseno Apyg. K-tas, 
DP Camp, (16) Hanau/M.

šalies senų žmonių padavimai“ Vaiž
ganto „Pragiedruliai“, Maironio „Pa
vasario Balsai“, Donelaičio „Metai“. 
Išleista ir pr. mokyklos vaikams 
naudingų knygų.

Numatoma išleisti A. Šapokos 
„Lietuvos istorija“, Lietuvos geogra
fija, Lazdynų Pelėdos, B. Sruogos, 
Vaičiulaičio rinktiniai raštai, Fizikos 
vadovėlis, „Rūtelės“ elementorius.

Tuo būdu mokyklų aprūpinimas 
vadovėliais ir lektūra pažengė į 
priekį. Dėja, piniginė reforma šiam 
darbui sudavė skaudų smūgį.

Švietimo Valdybos centrinė (buv. 
Kybartų gimnazijos) biblioteka iš 
Wurzburgo-Schweinfurto pervežta | 
Hanau ir tvarkoma Knygų Leidimo 
Komisijos. Ta biblioteka, kuri nuolat 
papildoma naujais leidiniais, naudo
jasi tremtinių gimnazijos ir mokslo 
— kultūros sričių darbuotojai. Pagal 
Švietimo Valdybos finansines išgales 
ir gimnazijų bibliotekos papildomos 
naujais leidiniais.

Knygų Leidimo Komisija rūpina
si sudaryti knygų fondų ir paskirstyti 
lietuvių kolonijoms. Paskelbta kny
gų rinkimo vajus, knygos renkamos 
stovyklose, siunčiamos Knygų Leidi
mo Komisijai Hanau, kur rūšiuoja
mos ir sutvarkomos persiuntimui Į 
užjūrius.

KULTŪROS REIKALAI
Kultūrinis ihūsų bendruomenės 

darbas rūpėjo ir teberūpi ir Centro 
Komitetui ir Švietimo Valdybai Mū
sų uždavinys padėti kultūros dar
buotojams, remti gražią kultūrininkų 
iniciatyvą bei naudingas pastangas 
ir žiūrėti, kad netinkama veikia ne- • 
kenktų bendruomenės auklėjimui ir 
tautinei reprezentacijai. Pagal ben
druomenės finansines išgales Švieti
mo Valdyba iki šiol rėmė savo subsi
dijomis bei premijomis rašytojų, sce
nos darbuotojų, dailininkų, muzikų, 
ansamblių, chorų, sportininkų, mo
kytojų, profesūros, studentų atstovy
bių ir kitų kultūrinių organizacijų 
veiklą. Kultūrinei veiklai planuoti, 
derinti bei atstovauti Švietimo Val
dyba yra sudariusi Kultūros Tarybą, 
kurioje atstovaujamos visos mūsų 
kultūrinio gyvenimo sritys. Tai spe
cialus pagalbinis Švietimo Valdybos 
organas kultūros reikalams. Anglų 
zonoje tais reikalais rūpintis Švieti
mo Valdyba turi soeclalų savo įga
liotinį p. Vaclovą Čižiūnų. Švietimo 
Valdybos centre turime kultūros rei
kalų vadovą p. Povilą Gaučį. Orga
nizacija pakankami. Kultūrinė veik
la 1946—1947 metais buvo suklestė
jusi. Didžiavomės opera, ba’etu, 
teatrais, chorais, ansambliais. Deja, 
1948 m. po piniginės reformos visas 
darbas smuko. Iš vienos pusės emi
gracija, iš antros — piniginiai sun
kumai visas kultūrinio darbo sritis 
sulaikė. 1948 m. surengėme dailės 
parodą Hanau, buvom paskyrę pre
mijų už geriausius dailės kūrinius, 
tačiau dėl piniginės reformos daili
ninkai premijų neišnaudojo. Minėta 
paroda bus išvežta j J.A.V, kai tik 
bus sutvarkyti išvežimo formalumai.

Būtų didelis dalykas, jei knygų 
leidimas pavyktų išlaikyti Vokieti
joje.

Dailiosios literatūros premijai 
šiemet tegalėjome paskirti 700 DM., 
Visomis išgalėmis perkame knygas 
savo centriniam knygynui naujais 
leidiniais papildyti.

Didžiausias Švietimo Valdybos 
kultūros reikalų vadovo rūpestis šiuo 
metu — išleisti „Lietuvių Kalbos Va
dovą“, kuris jau visai parengtas 
spaudai, o išlaidoms renkamos pre
numeratos.

Kultūros Tarybos šiuo metu di
džiausias rūpestis, kaip padėti kul
tūrininkų emigracijai, kad įsikurtų 
kitur.

(B. d.)

Lietuviu literatūrai 
premijos H. Y.

Lietuvių Spaudos Klubo susirin
kime žinoma Amerikos lietuvių vei
kėja Lapienė pasiūlė, kad klubas 
skirtų premlją'geriauslą metų novelų 
parašuslam lietuviui rašytojui. Pro
jektas klubo narių svarstomas, kaip 
rašo Amerikos lietuvų spauda, (aim)
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Ponas A. Gidžiūnas ir teisinasi ir puola
Iš pradžių, kai „Žiburių“ š. m. 

10-me numeryje p. A. Gražiūnas 
paskelbė mano adresu nei iš šio nei 
iš to sukombinuotus savotiškus klau
simus, daugelis skaitytoju salėjo pa
galvoti, jog tatai atsitiko tik per ne
susipratimą. Bet dabar, kai tas pats 
p. A. Gražiūnas „Žiburių“ š. m. 20-me 
numeryje vėl savotiškai, nutolda
mas nuo mano pareikštų minčių, 
analizuoja jam mano duotą į jo pa
klausimus atsakymą, tilpusi „Mūsų 
Kelio" š, m. H numeryje, ryškiai at
siskleidžia būvą paslėpti jo sukom
binuotuose klausimuose pikti provo
kaciniai kėslai. Tatai aiškiai paste
bėjo ir skaitytojai, kurie savo man 
atsiųstuose laiškuose siūlo vienokius 
bei kitokius naujam atsakymui argu
mentus, kuriais aš čia nepasinaudo- 
ju, nes niekada neturėjau ir dabar 
neturiu piktų tendencijų nei prieš 
„Žiburius“ nei prieš patį ,Žiburių" 
literatūros ir kultūros skyriaus re
daktorių p fu. Gražiūną. Panašiuose 
„disputuose" nemėgstu, kaip sakoma, 
I žvirblius šaudyti iš armotų, o la
biausiai nemėgstu f tok} „ginčą", ko
kį dabar be reikalo užvirė p. Gra- 
žiūnas, maišyti ir per laikraštį tam
pyti nieko dėtų asmenų ar garbingų 
organizacijų titulus, kaip tatai su pa-
sigardžiavimu, neva advokatauda
mas. atlikdamas tik lokišką pasitar- 
navimą, daro pats p. A. Gražiūnas. 
Čia tenka nusistebėti laikraščio „Ži
buriai“ vyr redaktoriaus p J. Vitėno 
neapdairumu, kad jis leidžia p. A. 
Gražlūnui taip diskredituoti jo ve
damą laikrašti.

Kasgi nepatiko p. A. Gražiūnui 
mano jam pateiktam atsakyme? Pir
moje eilėje jam nepatiko mano pa
sakymas. kad jo sukombinuotas man 
savotiškas viešas paklausimas neturi 
sau pavyzdžio „ne tik DP spaudoje, 
bet ir laisvųjų Europos tautų žurna
listiniame gyvenime." Taip ir yra. 
Ponas Gražiūnai, tas Jūsų teisinima- 
«Is, paminint vokišką laikraštį, ku
riame „iš sovietinės Vokietijos zonos 
pabėgę redaktoriai net dviem atve
jais paskelbė viešus paklausimus 
SĖD vadeivoms“, yra lygus skestan- 
čio'o kabinimasis už šiaudo. Ar ne 
perdaug naiviai atrodo, kai Tamsta 
tuo būdų teisindamasis drįsti prisily
gint! prie iš sovietinės zonos, taigi 
komunistinio bei totalitarinio režimo 
kr’’to, pabėgusių redaktorių? O tuo 
P’-'.-i manęs sugretinimą su „SĖD 
vadeivomis“ aš griežčiausiai atmetu, 
kaio didžiausią iš Tamstos pusės pa
darytą išsišokimą. Gal Tamsta, p. 
Gražiūnai, save ir priskaitai prie ko
kių nors „vadeivų", bet aš tokiu nesu, 
tad ir Tamstos sulipdytieji klausimai 
jr-n buvo visiškai nereikalingi. Ir iš, 
viso, kam taip padebesiais skraidyti, 
kaip mėgina tai daryti p. Gražiūnas: 
nei Jokios politikos, nei pagaliau emi
gracinės eigos tremtinių laikraščių 
redaktoriai negali viena ar kita 
linkme pakreipti. Jų pareiga teikti 
tremtiniams, tų laikraščių skaityto
jams, nešališką informaciją.

Visiems juk aišku, kad nė vienas 
redaktorius ligi Šiol informacinių 
Žinių iš piršto nelaužė, o naudojosi 
atitinkamais šaltiniais, taigi ir ame
rikiečių laikraščiais, tiek spausdina
mais anglų tiek lietuvių kalbose. 
Vienos perspausdinamos tremtinių 
laikraščiuose informacijos būna mums 
ma’onios, kitos ne, bet nešališkas ir 
tremtinių interesams norįs pasitar
nauti laikraštis negali ir nemalo
niųjų vengti ar jas ignoruoti. Jei 
redakcija abejoja tos informacijos 
tikslumu ar nesutinka su pateikia
mos informacijos forma bei stiliumi, 
nors pats faktas yra įtikinamai rea
lus, tada deda atitinkamą savo prie
rašą. Pakankamai žurnalistinės eti
kos turis žurnalistas, radęs prie 
stralpnio redakcijos prierašą, komen
tuodamas sau nepatinkamas tokio 
straipsnio vietas. Jokiu būdu nedrįs 
primesti be Jokių rezervų tų minčių 
redatoriui, kaip tatai padarė mano 
atžvilgiu p. A. Gražiūnas. Jei kyla 
reikalas prieš tokį straipsnį pasisa
kyti, ar atitaisyti jo tam tikrus ne
tikslumus, tai tada re'k’a kalbėti iš 
esmės, liečiant pati paimtos žin'os 
šaltini, atseit, kalbėti a d r e m. Gi
nukrypimai į asmeniškumus, kaip p. 
Gražiūnas ir pasielgė, v'suomenės 
labui nepasitarnauja, o tik parodo 
ka’kokį nekultūringą priekabumą.

Toliau p. Gražiūnui nepatinka 
mano jam duotame atsakyme pa
reikšta ir mano gera nuomonė anie 
NCWC. Nors jis pats pripažįsta, jog 
ta mano nuomonė apie NCWC yra 
teisinga, bet tuojau pradeda plūsti 
kažkokius kitus asmenis,-kurie, anot 
jo, „de;a. ne visi taip elgiasi." Girdi. 
„Tam tikriems žmonėms šita NCWC 

akcija nepatinka,. • Na, ir keistas 
Tamsta, p. Gražiūnai. Juk Tamsta 
manęs klausei, tai aš savo nuomonę 
ir pareiškiau. Kuo aš kaltas, jei, 
Tamstos galva, yra ir kitaip galvo
jančių, — su jais ir „kariauk“, kam 
prie manęs kimbi? Nors čia pat tu
riu pasakyti, kad lietuvių tremtinių 
tarpe nesu girdėjęs apie mums emi
gracinę pagalbą teikiančią NCWC 
tokių blogų nuomonių, kokias Tams
ta, p, Gražiūnai, savo paskutinioje 
„studijoje“ išsamprotaujate. Ar ne
bus tik Tamstos vaizduotės pada- 
daras?

Savo klausimų ir mano atsakymo 
analizę baigdamas, p. A- Gražiūnas 
dar kimba prie mano atsakymo dėl 
nevardinių garantijų gavimo būdo 
lietuvių stovyklose gyvenančių asme
nų. Tuo reikalu mano buvo pasaky
ta: „Gi Tamstos vienoje vietoje pa
vartotas žodis „melas“ reikia pris- 
kaityti prie daugiau negu nekultū
ringo pasielgimo, nes tuo žodžiu no
rite nuneigti taktą, kuris visose mū
sų'stovyklose labai gerai žinomas ir 
kuriuo yra jau nemaža žmonių pa
sinaudoję. Aš pasakysiu, jog ir labai 
gerai, kad yra kas patarpininkauja 
tautiečiams gauti nevardinių garan
tijų, nes tie, kurie Amerikoje neturi

• JAV kariuomenės vadovybė pa
skelbė, jog ji numatanti nuo 1949 m. 
liepos 1 d. sumažinti savo karines 
jėgas Europoje, o padidinti Aliaskoje, 
nekeičiant esamos padėtis Talhn. Ry
tuose. Dabar Europoje esą 96.000, o 
liks 93.000, Aliaskoje yra 7.000, bus 
134100, Trieste yra ir paliks 3.000 bei 
127.000 Tolina Rytuose. (AP)
• Prancūzijos vyriausybė atmetė 
rusų notą dėl trijų Kravčenkos liu
dininkų (DP) Išdavimo, nes šie esą 
DP ir todėl Sovietai gali kreiptis į 
okupacines vyriausybes Vokietijoje. 
(BBC)
• Turkijos visų rūšių ginklų kariuo
menė vykdo manevrus abiejuose Bos
foro krantuose, netoli įėjimo į Juo
dąsias jūras. Norima patikrinti, kaip 
būtų atmuštas puolimas iš Juodųjų 
jūrų. Manevruose dalyvauja JAV 
misijos šėfos, keletas stebėtojų ir 
ekspertų. (Reuteris)
• Čekijos parlamentas priėmė įsta
tymą, pagal kur| įstaigos turi teisę 
suvaržyti užsieniečiams keliauti po 
Čekiją ir, svarbiausia, reikalaujama, 
kad patys čekai yra priversti pranešti 
kiekvieną gyvenamos vietos pakei
timą. (R)
O Libano ir Izraelio atstovai pra
dėjo ginklų paliaubų derybas. Dery
bos vyksta prie abiejų kraštų sienos, 
o Austrijos socialistų partija pa
kartotinai kreipėsi į Sąjungininkus 
prašydama mokėti okupacijos išlai
das. Į Parlamentą {nešta „okupacijos 
išlaidų mokesčiai“. (R)
• AP iš Bucharešto praneša, kad 
Rumunijoje 16 Romos katalikų mo
terų ir jaunimo organizacijų paleistos 
ir jų tartas perduotas vidaus rei
kalų ministerijai. Tuo būdu likvi
duojamas bet koks viešas pasireiš
kimas katalikiškame gyvenime.
• Čekijos komunistų laikraštis „Ru
de Prava” rašo, kad per 1948 m. aš
tuonis mėnesius iš Čekijos pabėgę 
apie 7 000 asmenų (AP).
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giminių ar gerų pažįstamų, gali pa
siryžti tam tikram laikui ir sun
kesniam darbui, kad ir karštesniame 
klimate". Tai toks mano buvo atsa
kymas t atitinkamą pi Gražiūno 
klausimą. Dabar, analizuodamas ma
no duotą atsakymą, p. Gražiūnas vėl 
prisispyręs prašo „nurodyti stovyk
las, kuriose tuo būdu tos sutartys 
dalinamos, tuos klebonus, kurie da
lina, bent vieną kitą tuo būdu 
(m. p.) tą sutartį gavusį". Mielus 
skaitytojus prašau atkreipti dėmesį 
į ką tik pacituoto sakinio du žod
žius „tuo b ū d u“. Va, kur šuo pa
kastas! Vadinas, p. Gražiūnas nori, 
kad būtų jam konkrečiai nurodyta 
stovykla,, kur Gerb. Klebonas pasi
šaukia gyventoją ir sako: „Štai tau 
duodu nevardiną sutartį, įsirašyk 
savo pavardę ir važiuok sveikas J 
Ameriką". Taip naiviai niekas ne
galvoja, nebent p. Gražiūnas, Be to, 
aš savo atsakyme ir nepavartojau 
žodžio „dalina", o tik žodį „patar
pininkauja". Kur Gerb. Klebonai re
gistruoja kandidatus nevardinėms 
NCWC parūpintoms sutartims gauti, 
tokių stovyklų nereikėtų nė nurodi
nėti, nes ta pati procedūra yra visose 
stovyklose. Taip pat nereikia nuro
dinėti nė asmenų, kurie tokių bū

Įvairios žinios
• Nuo trečiadienio vėl prasidėjo 
Amerikoje 11 komunistų vadų byla. 
Jiems buvo leista prisimedžioti liu
dininkų. Laikraštis rašo, kad daugu
ma liudininkų pasirinkta iš negrų, 
žydų, skurdžių ir vietinių darbinin
kų, atseit komunistų draugų. Atseit, 
komunistai negalės skųstis, jog jiems 
teisės susiaurintos gintis. (UP)
• Kartą vokiečių komunistas Max 
Reimann pareiškė, kad W. Churchil- 
iis pasakęs, jog be karo Rytų ir Pie
tų Europoje, kur dominuoja komuni
stai, politinės padėties negalima bus 
pakeisti. (AP)
• Per Vakarų Europos Unijos tar
nybos sąjūdžio konferenciją Briuse
lyje komunistai mėgino trukdyti 
Churchilliul ir Spaakui kalbėti. Bet, 
kaip NYHT rašo, komunistai iš 
10 006 minios buvę pavieniai išrinkti 
ir laikinai patalpinti policijos būsti
nėje. Jų tarpe buvę keli parlamento 
nariai ir senatorius.

Spaakas smarkiai puolė komu
nistus, kurie vis nori primesti savo 
Ideologiją kitiems, nors ir būdami 
mažumoje. „Bet mes būsime laimė
tojais“, pareiškė Spaakas, kai ploji
mų banga ėjo.
• Italijos garsus daininkas p. Gigli 
vis dar negali dainuoti, nes jo la
ryngitis dar nepasitaisė. Londone, 
Alberto salėje, buvo susirinkusių 
apie 8000 klausovų, bet koncertą ati
dėjo. Antroje vietoje prisirinko per 
3 000. bet ir vėl negalėjo dainuoti.
• Venecneloje vyksta streikai naf
tos ir kitose pramonės srityse. Strei
kuoja ir spaudos darbininkai, nes jų 
sąjungą vyriausybė uždarė. Caracas 
(sostinė) be spaudos. (R).
• Ženevoje viename viešbutyje 
rasti peršauti du švedų kallantojai. 
Jie abu 54 m. amžiaus.
• Ir vėl Berlyne streikuoja Lenki
jos žydai dėl britų gamybos filmos 
„Oliver Twist" rodymo. Net 5000 žy
dų demonstravo prieš šios filmos ro
dymą, nes ji esanti antisemitinė.

du (ne p. Gražiūno siūlomu suprasti 
būdu) yra gavę nevardineą garanti
jas ir išplaukę užjūrio, nes jų yra 
bent po kelis kiekvienoje stovykloje. 
Bet kad manęs p Gražiūnas apsisu
kęs vėl nekamantinėtų, vis dėlto šį 
kartą drįstu dokumentaliai vieną t o- 
kią stovyklą parodyti. Ta stovykla 
yra Augsburge, DP Camp Hochfeld, 
kur yra leidžiamos ir DIENOS ŽI
NIOS (bene dar „Žiburių“ vyr. re
daktoriaus X Vitėno redaguojamos). 
Taigi, tų „Dienos Žinių" š. m. vasa
rio 2 d. Nr. 28 pačioje pirmoje vie
toje yrą patalpintas toks pranešimas: 
„NCWC yra gauta darbo sutarčių 
moterims bei mergaitėms tarnaitės 
darbui Amerikoje. Norinčios emi
gruoti prašomos skubiai kreiptis J 
Kleboną.“ Stebėtina, kad p. Gražiū
nas tos žinios nepaskaitė, nebūtų rei
kėję manęs beklausti. Ir turiu pa
kartotinai pripažinti, jog tas Gerb. 
Klebonų patarpininkavimas mūsų 
tautiečiams gauti iš NCWC nevardi- 
nes sutartis yra užgirtina konkreti 
pagalba emigraciniuose reikaluose. 
Tai yra gerai ir tai yra tiesa, p. A. 
Gražiūnai.’ '•

Tikiu, jog Tamstai, p. Gražiūnai, 
būsiu viską paaiškinęs, kas ligi šiol 
Tamstai buvo neva neaišku. O mie
lų skaitytojų labai atsiprašau už 
priverstinai užimtą laikraštyje vietą.

D. .Fenikas

Viena vokiečių policija nesulaikė žy
dų, tada britai atsiuntė pastiprinimų 
teatrui išvalyti. Prieš filmą prade
dant- rodyti, būrys lenkų žydų už
puolė policiją, skverbėsi į kiną ir 
blaškė plakatus nuo sienų. Žydai 
šaukė: „Fašistai, fašistai!" ir tuo me
tu įvažiavo sunkvežimiai su pajėgo
mis. Vokiečiai laikėsi nuošaliai Jie 
sakė tik, kad kova vyksta tarp britų 
ir žydų. (Daily* Mail)
• Senausia Vokietijoje moteris p. 
Karolina Habn, sulaukusi 105 metų, 
pasimirė. (UP)
• D. Britanijoje nuo š. m. balandžio 
24 d. panaikinamas saldainių norma
vimas, kuris buvo vykdomas nuo 
1842 m. liepos mėn.
• JAV architektas Lorenzo Wins
low, kuris dabar dirba prie Baltųjų 
Rūmų pertvarkymo ir kurių darbai 
atseiš per 5.412.000 dolerių, pareiškė, 
jog po šio pertvarkymo rūmai atlai
kysią atominį bombų puolimą. Su
prantama, kad apsaugotų no nuo tie
sioginio užpuolimą bet nuo netiesio
ginio pavojaus.
• Patirta, kad iš Vengrijos būsią 
išleista 30.000 žydų į Palestiną dar 
1949 metais. Emigrantai vyksią per 
Rumuniją, Bulgariją ir per Juodąją 
jūrą. Žydų Vengrijoje yra 160.000.

ATLANTO PAKTO PAKEITIMAI
JAV užs. reikalų ministeris p. 

D. Acheson pareiškė, kad jis pasiū
lęs papildymus beveik visiems 
straipsniams prie jau pasiūlyto At
lanto pakto. Spaudos konferencijoj 
jis nužymėjo, kad pakto redagavi
mas einąs pirmyn. Jo manymu, šis 
paktas greitai būsiąs užbaigtas ir 
pateiktas vyriausybėms ratifikuoti. 
Jo pasiūlytieji pakeitimai būsią ne 
esminio charakterio, bet daugiau re
dakcinio pobūdžio. Paskutiniu metu 
jis tarėsi su pakto krašto ambasado
riais daugiau negu 3 valandas.

Šalia pakto, nurodė Achesonas, 
valstybės departamentas planuojąs 
atskirą programą, pagal kurią būtų 
teikiami ginklai Europai. Pagal šį 
papildomą įstatymą, ginklus gautų ne 
tik paktą pasirašiusieji, bet ir kiti 
kraštai. Jis nurodė, kad sen. Taftas 
pasisakęs, Jog Europos ginklavimas 
galįs Sovietus išprovokuoti puolimui.

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI
Paskubėkite įsigyti praeitų metų 

gale išleistą vertingiausią knygą — 
J. Grigoiaičio atsiminimus iš Kazeto 
„Nacių Pragare", kurių maža atsar
ga dar yra liicusL

Platintojai prašomi už šios kny
gos išplatintus egzempliorius kuo ska
biausiai atsiskaityti

MUSŲ KELIAS

Vyr.F.A.S.K-tas skelbia
L Pasibaigus Vyr. F. A. S. K-to 

kadencijai ir suintensyvėjus emigra
cijai į užjūrius, žinant sunkią spor
to darbuotojų finansinę padėtį, Vyr. 
F. A. S. K-tas kreipėsi į sporto dar
buotojus, prašydamas pasisakyti su
važiavimo šaukimo ir atstovų daly
vavimo reikalu. Buvo kreiptasi į vi
sus 22 šiuo metu veikiančius sporto 
klubus ir 9 sporto darbuotojus, kurie 
būtų sudarę 53 asmenų plenumą.

Pravestas atsiklausimas davė se
kančius rezultatus:

a) 16 sporto klubų atsakė negalį 
atsiųsti atstovus (tai sudaro 32 ats
tovus),

b) 2 sporto darbuotojai pasisakė 
atvyksią, 7 - ne.

2. Pagal turimus duomenis suva- 
žiaviman būtų atvykę 14 atstovų, ku
rie nereprezentuotų didesnės sparto 
vienetų dalies tremtyje.

3. Remdamasis šiais faktais, Vyr. 
F. A. S. K-tas suvažiavimą nešauks, 
apyskaitinį pranešimą paskelbs spau
doje, o kadencijos reikalą perduoda 
spręsti Vyr. Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Komitetui.

Vyr. Fizinio auklėjimo ir Sporto 
Komitetas;

Sporto žinios
— Slidinėjimui Švedijoje dėl 

minkštos žiemos nebuvo palankios 
sąlygos. Vienos iš didesnių varžybų 
įvyko Oestersunde, kur 18 km bėgi
me susitiko visos švedų žvaigždėj 
olimpifiių medalių savininkai. Pir
muoju buvo 50 km St. Moritze lai
mėtojas Nils Karlsson, nuotolį su
koręs per 1:4:38,0 vai., antroje vie
toje palikęs 18 km aukso medalio 
savininką Martin Lundstroem, kuris 
pasiekė laiką 1:05:11,0 vai Ake Thor 
su 1:05:52,0- buvo trečiuoju, toliau
4. Nils Taepp 1:05:53,0; 5. Harald 
Eriksson 1:06:07,0 vai Septintoje vie
toje liko prancūzas Carrara su 1:09: 
24,0 vai., kuris dabar ruošiasi švedų 
treniruočių Valodalen stovykloje.

— Geriausiu praėjusių metų Suo
mijos sportininku pripažintas slidi
ninkas Heikki Hasu, praėjusiais me
tais St Moritze šiaurietiškoje kom
binacijoje laimėjęs aukso medalį, 
Belgijos sporto . sąjungos taurę, kas 
pietai skiriamą daugiausia pasižymė
jusiam sportininkui, atiteko lt GaB- 
ly, kuris Londone gerai pasirodė Ma
ratono bėgime. • km. ■

Paieškoma
Adomaitis Bronius, g. 1922 m. Sa

kiuose, esąs kažkur Vokietijoje; Du- 
dzinskienė Jūzefina, g. 1870 rii Alek- 
sandrave, pask. žinoma gyv. vieta —• 
Aleksandravas, Marijampolės apskr.; 
Melnikas Juozas, g. 1922 m. Marijam
polės apskr. Zariškiuose, pask. žinia 
iš Tomo ligoninės; Miškinis Antanas, 
55—60 mt amžiaus, gimęs Utenoje, 
1944 m. iš Utenos apskr. Kaniūkų 
deportuotas, spėjama, į Vokietiją; Ja- 
rukaitis Viktoras, g. 1900 m. balan
džio mėn„ Jarukaitienė-Staškytė, g, 
1905 liepos mėn., Jarukaitytč Antosė, 
g. 1935 m. Lietuvoje, visų trijų pas
kutinė gyv. vieta — Raseinių apskr, 
Vadžgirys.

JULE INDRE J AT AITĖ - VAINO
RIENE ir ADOMAS VAINORIUS, 
kilę iš Papilės m„ Šiaulių apskr., ieš
kome savo giminių Vokietijoje. Pra
nešti.: A. Vainorius, Cicero 50, III, 
USA. ' ’/

LIAUGAUDAS Franz (Pranas), 
gyvenantis Norvegijoje, Ieško savo 
vaikų — Povilo ir Bronės Liaugaudų 
iš Telšių miešto. Žinančių apie jų 
likimą prašo pranešti šiuo adresii: 
Franz L’augaudas, Norge pėr Hol- 
mesfrand Vale, Paul Rcgistad.

JUZĖ GUDAITĖ, gyv. Amerikoje, 
South Boston mieste, ieško savo bro
lio Jono Gudavičiaus, kilusio iš Rau
dėnų Šiaulių apškr., kuris prieš šį 
karą mokytojavo Belvederio Žemės 
Ūkio - Mokykloje. Kas ką nors apie 
jį ir jo likimą žino, maloniai prašau 
man pranešti šiuo adresu: Juzė Gu
čaitė, "13 V7. Broadway, So. Boston 
27, Mass., ISA.

Suteikusiems apie mano brolį ži
nių būsiu labai dėkinga.

Juzė Gudaitė
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MOSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Popiežiaus Pijaus XII Jubiliejai
POPIEŽIUS PIJUS XII — TAIKOS APAŠTALAS

JAV kariuomenė gabens DP ?
PAREIŠKĖ BALTŲJŲ ROMŲ SPAUDOS SEKRETORIAUS PAVADUOTOJAS

Prezidentas Trumanas yra išdir
bęs kariuomenės transporto tarnybos 
detales tremtiniams iš Europos i 
Ameriką nugabenti. IRO vadovybė, 
sako prezidento spaudos šefo pava
duotojas p. Byers, rekomenduojanti 
DP transportą pervesti kariuomenei, 
nes tai būtų pigiausia. Devynių ke
leivinių laivų perleidimas kariuome
nei sutaupytų keletą milijonų dolerių 
per metus Privatūs laivų savininkai 
abejoja tokia Trumano akcijos nau
da. Prezidento Įsakas reikštų perda
vimą laivų kariuomenės vadovybės 
operacijai Perdavimas Įvyksiąs atei
nanti mėnesĮ. Per paskutinius trejus 
metus tais 9 laivais buvę pervežta 
arti 100.000 DP ir civilių keleivių.

Privatūs laivininkystės savininkai 
abejoja tokio žygio tikslumu ir vargu 
esą galima bus sutaupyti lėšų, nes 
kariuomenė nepasiruošusi tokiems 

• darbams kai privačios bendrovės tu
rinčios patyrimo. (HT).
VERGIŠKUS DARBUS ATLIEKA DP

Kanados žurnalistė ir karo ko
respondentė panelė Maliy Me Gee, 
kalbėdama Sarnlo Kanados moterų 
klube pareiškė, kad esančios pas*kai 
kuriuos kanadiečius darbdavius ten
dencijos namų ūkyje elgtis su DP 
kaip su vergais, mokant jiems bad- 
mirio atlyginimą tik todėl, kad „jie 
yra užsieniečiai". Ji pastebėjo, jog 
daug DP mergaičių dirba manų ruo
šos darbą ir už tai per mėnesi te
gauna 30—35 dol., ir neleidžiama 
joms išeiti vakarais ar atlikti socia
liu' gyvenimo reikalavimą.

Panašios, jei ne blogesnės, sąly
gos egzistuoja tarp DP, dirbančių že
mės ūkyje, sako ji. Nurodė korespon
dentė, jog didelė DP emigrantų dalis 
yra aukštų kvalifikacijų, gerai išau
klėtų asmenų, kurie sudarė sutartis 
ir pasižadėjo dirbti namų ar žemės 
ūkyje mažiausiai vienerius metus už 
ta' kad jie gavo atvykti Į Kanadą, j 

. e tiesa, sako ji, kad šie žmonės 
atvyko į Kanadą su netikrom inten
cijom. Jų jau per 8000 atgabenta Į

Nėra pasaulyje vietos, kur galima 
būtų surasti 6000 paruoštų namų tar
nautojų, sako ji.

Mes turime padėti DP imigran
tams, kad jie taptų kanadiečiais. Jei 
mes elgsimės su jais taip, kad mes 
patiksime, jie mėgins išmokti mūsų 
gyvenimo būdą ir taps kanadiečiais. 
Kitu atveju, jie taps nepatenkintais 
ii- jausis, kad jie tiktai iš vieno vergų 
darbo krašto pateko į panašią būklę 
šioje šalyje.

„Daugumas mūsų, atrodo, nori, 
kad jie dirbtų daugiau valandų ir už 
■mažesnį atlyginimą tik todėl, kad jie 
yra užsieniečiai", baigė ji pasakoti. 
(Sis straipsnis buvo įdėtas išeinan

čiame Kandoje anglų kalba laikraš
tyje. Tačiau atsiųstoje iškarpoje ne
pažymėtas laikraščio vardas. Red.) 

(m)

LIETUVIŲ OPEP.A J.A.V-SE?
Atvykus buv. Vilniaus Operos di

rigentui Vyt. Marijošiui, „Vienybėje“ 
tilpo straipsnis, kuriame siūloma im
tis lietuviškosios operos įkūrimo. Nu
rodama, jog turint dirigentą ir esant 
visai ęijei buv. operos daininkių-ų, 
prisidėjus dar vietinėms Darlys ir 
Kižytei, orkestro sudarymas nebū
sianti jokią problema. Atrodo, kad 
pasiūlymas yra vietinio lietuvio, (aim)

Kanadą ir tik maža jų tegalima būtų 
priskirti prie paruoštų tarnų.

Prancūzija „okupuota“
SAKO KOMUNISTŲ VADAS 

THOREZ
Tokios logikos tegalima tikėtis tik 

iš komunistų. Prancūzijos komunistų 
vadas Thorez pareiškė, kad Vakarų 
unijos karinės būstinės buvimas 
Fontainebleau yra tas pats, kas ir 
svetima invazija Į Prancūziją

Per Thorezo kalbą parlamente bu
vo šauksmų iš dešinės ir vidurio, kai 
komunistai plojo. Dešinysis sparnas 
reikalauja legalios akcijos prieš Tho- 
rezą ir jo partiją. Peirre Andrė 
prašo komunistų partiją uždrausti 
Kiti siūlo Thorezą patraukti tieson. 
„Tokiu atveju vyriausybė turi teisę 
ginti konstituciją... Niekas neturi 
teisės pulti kariuomenės moralės. 
Mes esame nusistatę panaudoti (sta
tymą visoje jo griežtumoje. Mes 
respektuosime konstituciją, mes įro
dysime, jog esam respublikonai ir 
patriotai“, pareiškė ministeris pir
mininkas.

Thorez pažymėjo, kad dabartinę 
vyriausybę jie laiką žmogžudžių ir 
niekšų vyriausybe, kaip 1914 m. yra 
pasakęs socialistas.

Kovo 2 d. suėjo 10 metų, kaip 
Kardinolų Kolegijos buvo išrinktas, 
o-kovo 12 d. — karūnuotas 265-sis 
Katalikų Eklezijos hierarchas, da
bartinis popiežius ’ Pijus Dvyliktasis.

Jo išrinkimas buvęs nepaprastas 
daugeliu atveju. Moderniaisiais lai
kais tai buvo pirmas atsitikimas, jog 
popiežium buvo išrinktas buvęs Va-

pat ir dvasią pavergianti asmenybė, 
kilęs iš kilmingos Romos patricijų 
Pacelli šeimos. Prieš 50 metų ba
landžio mėnesį buvo įšventintas ku
nigu. Prieš 45 metus tapo žymaus 
arkivyskupo Gasperri asistentu. Prieš 
30 metų buvo paskirtas Sv. Sosto 
nuncijum Bavarijai, kur, MUnchene 
kilus neramumams, iš kulkosvaidžių

tikano Sekretorius. Išrinktas labai 
greitai — pirmą dieną 3-ju balsavi
mu. Per 200 metų vėl Romos gyven
tojas užėmė toki postą, ir Pijus XII 
yra pirmasis popiežius, prieš juo tap
damas apvažihėjęs ir pažinęs daugeli 
kraštų. Įdomu, jog keliaudamas be
veik visada naudojosi lėktuvu, o ir 
iš vis jau būdamas popiežium Įvedęs 
savo valstybėn daug modernizmo. 
Neseniai pasaulio spaudoje buvo ra
šoma, jog Pijaus XII parėdymu Va
tikano valstybė steigianti savo civi
lini oro laivyną, o iki atenančių šven
tųjų metų turinti būti, Įrengta viena 
galingiausių radijo stočių.

Šv. Tėvas — 73 metų, baltaplau
kis, gražios išorinės išvaizdos, o taip

BALF'o atstovas J. B. Valaitis (viduryje), V. T. Kultūros Tarnybos Valdytojas inž. Novickis (jo dešinėje) Ir 
Švietimo Valdybos Pirmininkas M. Židonis (jo kairėje) Seligenstadt’o gimnazijos mokinių tarpe. Pirmas ii 

kairės sėdi tos gimnazijos direktorius Jurgis Sirusas

apšaudant nuncljatūrą, buvo sunkiai 
sužeistas. Prieš 25 metus jo pastan
gomis pasirašomas konkordatas su 
Bavarija, o prieš 20 metų su Prūsija, 
Badenu ir Wurttembergu.. Tada šau
kiamas Vatikanan, keliamas kardi
nolu, o 'sekančiais metais skiriamas 
Vatikano sekretorium. 1933 metais 
jis skubina pasirašyti konkordatą su 
III-Ju, tik ką įkurtu Reichu, tikėda
masis ...

Pijus XII yra taikos apaštalas. 
Pagal amerikiečių korespondentus, 
jis ir pagal savo pavardę esąs „Tal
ka“ — itališkai „Pace“. Išrinktas po
piežium, savo pirmuoju kreiplm’jsl į 
pasauli maldavo' taikos. Tai buvo 
1939 metų pavasaris. Pasiūlė taikos 
planą: kiekvienas lai gyvena laisvėje 
ir teisės saugojamas.

Deja. Karui prasidėjus, Pijus XII 
pasmerkė kai kurių valstybių rasinę 
neapykantą ir visas totalitarinių val
džių doktrinas. Po mėnesio paskelbė 
encikliką, kurioje perspėjo dėl žmo
nėse taip besiplečiančio materializ
mo, Pijus XII baigdamas ją. prašė 
daugiau dėmesio kreipti dirbantie
siems, gindamas jų teisę organizuotis.

1943 metais Pijus XII ir vėl iš 
anksto perspėjo: talka turi būti ku
riama atsižvelgiant l kiekvieną pas
kirą individą — šeimą, jų darbo tei
sę, o valstybių politikoje — vadovau
jantis tikraisiais krikščionybės prin
cipais.

Anksčiau, negu kai kurie vakarų 
dideji politikai, pramatąs atslenkant 
raudonojo imperializmo siaubą, Pi
jus XII jau prieš 5 metus inspiravo 
Pasaulio Unijos idėją, kuriat vado
vautų tarptautinė organizacija. Si 
unija „apsaugotų nuo ateityje būsi
mos agresijos."

Vokiečiams kapituliavus, Sv. Tė
vas apeliavo Į posėdžiaujančius 4-rius 
didžiuosius. „Formuojant taiką, turi 
būti leista pareikšti savo nuomonę 
kiekvienam žmogui, kiekvienai tau
tai“.

Laisvasis pasaulis, o taip pat va
dovaują — anglosaksai Pijų XII ne
paprastai respektuoja. Jie sako, jog

Vasario 16-ji Paryžiuje
Šiais metais Paryžiaus lietuviai 

Vasario 16-ją paminėjo didele rim
timi ir susikaupimu. Minėjimą ati
darė Lietuvių Šalpos Draugijos Pir
mininkė p. O. Bačkienė, pakviesda- 
ma sugiedoti Tautos Himną. Po to 
kalbėjo Lietuvos Atstovas Prancūzi
joje, Dr. S. A. Bačkis, iškeldamas lie
tuvių tautos kovas dėl laisvės, pažy
mėdamas, kad toji kova ir dabar te
bevyksta. Atsistojimu buvo pagerbti 
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės ir gar
bės. Baigė dr. S. A. Bačkis raginimu 
visu kuo remti tautos pastangos iš
likti gyvai.

Pagrindinę paskaitą skaitė pulk, 
dr. J. Vėbra. Paskaita dėl savo įdomu
mo ir aktualumo verta platesnio susi
domėjimo. Šioje paskaitoje pulk. dr. 
J. Vėbra išryškino Tėvynės ir Tėvy
nės meilės sąvokas. Tikram lietuviui 
ne tas pats Tėvynė ir tas kraštas, ku
riame gera gyventi. Tėvynės meilė 
veda j tarptautinę taiką, Tėvynės 
meilė negimdo tautinės neapykantos. 
Laisvės kovų garbingasis dalyvis už
baigė savo tikrai įdomias mintis tikė
jimu 1 Lietuvos Prisikėlimą.

Dar kalbėjo dr. Greimas, iškelda-

mas originalią minti, liečiančią mū
sų grjžimą: ar mes manome praeities 
prisiminimuose gyventi, ar raudoti 
sugriauto namo, ar visu energingumu 
ir lietuvišku' kūrybingumu pradėti 
naują statybą?..'.

Nuoširdžius žodžius tarė buv. Sei
mo vicepirmininkė p; M. Galdikienė, 
II-jo pasaulinio karo dalyvis sąjungi
ninkų eilėse — Sakavičius; studentų 
vardu — Šlepetytė.

„Nuskriaustieji“ B? i Amerika
PRANEŠIMAS Iš BREMENO UOSTO

Per vasario mėnesi iš Vokietijos išplaukė tiek DP l Ameriką:
Vasario 1 d. 1 Bostoną 550, iš jų 164 žydai ir 62 lietuviai

H 4 d. 1 NewYorką 550, iš jų 276 »» ir 80 ff

a. 10 d. j Bostoną 600, iš jų 260 ir 60
W 14 d. i NewYorką 550, iš jų 261 >» ir 51
»» 18 d. i Bostoną 550, iš jų 316 f į ir 34
»» 26 d. 1 „ 550, iš jų 218 tt ir 18 n

3.350,

Valymas Prancūzijoj
Pranešama iš Paryžiaus, kad pro

komunistinė darbininkų profsąjunga 
(CGP) pradėjo valymą, pašalindama 
„buržuazini" Ir „šaltąjį“ komunis
tams vadovaujamą elementą. Kaip 
patikimi šaltiniai nurodo, jog valy
mu siekiama sustiprinti komunistini 
vadovavimą, nes paskutiniu metu la
bai smarkiai sumažėjo narių skai
čius. Anksčiau buvę per 6.000.000 na
rių, o dabar skaičiuojama iki 2.500. 
000. Valymas esąs susijęs ir su tarp
tautine padėtlmL

Antikomunistinės stovyklos se
kretorius Andrė Lafond pareiškęs, 
jog apsivalymas nuo „buržuazinio" 
elemento esanti logiška konsekven- 
cija, išplaukianti iš Sovietų Sąjun
gos, nes jos vyriausybė vis labiau 
tampa pasaulyje izoliuota. Maskva 
dabar reikalaujanti, kad jų organi
zacijų vykdomieji organai Vakarų 
Europoje būtų absoliučiai priklauso
mi visose aplinkybėse. Ir todėl vyk
sta valymas. (NYHT)

Susirinkimas priėmė eilę sveiki
nimų ir rezoliucijų.

Po to buvo kukli, savo jėgomis, 
vadovaujant p. šiepetytei, paruošta 
meninė programėlė.

Minėjimas buvo rimtas ir Įspūdin
gas. Kalbose išvengta trafaretiškumo, 
būtų gera, kad prelegentai tas mintis 
išsisklaidymo iš Europos akyvaidzoje 
būtų gerą, kad prelegentai tas mintis 
plačiau paskelbtų.

Lietuvių Šalpos Draugijos valdy
bai teko parodyti ir energijos ir triū
so, kol buvo nugalėti organizaciniai 
„kabliukai“ — o padėka, kad minė
jimas praėjo sklandžia ir darnia nuo
taika. (z- U.)

Pijus XII tikrai nesivadovaująs jokia 
politine ideologija, esąs nesukritikuo
jamas. Jo sprendimai remiami mo
raline ir dvasine koncepcija. Jo mot
to: „Opus Justltlae Pax“.

Ką sako apie ji Kremlius, aidu at- 
silępia italų komunistų vadas, sovie
tų anklėtinls, TogliattL Praėjusios 
savaitės komunistiško laikraščio vie
nam numerių, straipsnyje „Dievas ir 
Atlanto paktas“, suslbankrutijęs po- 
litbiuro vasalas apkaltino popiežių 
Pijų XII organizuojant „šventąją są
jungą“ prieš komunizmą .., Rusija, 
bet ne Pijus XII rūpinasi tikrąją 
taika, rašo TogliattL GI pop'ežius 
prisidėjęs prie imperialistų krim’na- 
linių planų tikėdamasis, jog jais bus 
„sunal'-’ntas ateizmas ir visi, kurie 
nekenčia Dievo“.

Komentarai pačių skaitytoių.
Almus

Prancūziją išbudino iš saldaus miego
TRECIOJI JĖGA SVARSTO PRIEMONES

I» viso
Taigi, žydai DP, kurie sakosi, jog 

DP „bilius“ esąs nukreiptas prieš 
juos ir jie negali įvažiuoti l Ameriką 
lygiai su kitais, yra geriausiai trak
tuojami. Per vasario mėn. jie sudarė 
44,6% visų važiavusių, kai lietuviai 
tik 9,1 %, nori šie turėtų sudaryti

iš jų 1495 žydai ir 305 lietuviai 
nemažiau 15%. Tik vasario 27 
New Orlaną iš 843 DP žydų tebuvo 
192 ar'a 23% visų važiavusių. Lie
tuvių su šiuo laivu taip pat važiavo 
23% (197), nes l tą sritį daugelis nėra 
linkę.

d.

• Vokiečių markės kursas Šveica
rijoje vis kyla. Paskutinėmis dieno
mis už 100 DM mokėjo Zūrlcho ban
kas 59 šv. trankos. Stuttgarto radijo 
žiniomis, Šveicarijoje už DM mokėję 
jau 16 centų amerikinių.
O Generolas C.'ay pareiškė, kad Vo
kietijoje markės inflacijos pavojus 
Jan praėjęs. Jos kursas vis labiau 
kyla ir kils.

Kremliaus „big ben“ nuskambėjo 
per visas sostines Vakarų Europoje. 
Pirmasis atsiliepė Thorez, tuojau pa
kartojo Togliatti, vėliau Anglijos ir 
pagaliau Vokietijos komunistų va
dai, kviesdami vokiečius nesipriešinti 
Sovietų armijai karo atveju, nes ji 
yra išvaduotoja iš „kapitilstinės bau
džiavos“, kaip mėgsta Kremliaus ca
rai sakyti. Nuaidėjus Kremliaus bal
sui, miegančioji Paryžiaus gražuolė 
pabudo ir pasijautė visai nesmagiai. 
Po to padarė tris areštus ekstra- 
komunistinlų kairųjų laikraščių re
dakcijoje ir lėktuvų konstruktoriaus, 
kuris norėjęs išduoti, o gal jau išda
vė, paslaptis svetimiems.

Padaryta visa eilė pasitarimų. Gy
nybos ministeris Paul Ramadier pa
prašė, kad būtų nubausti visi komu
nistų centrinio komiteto 250 asmenų, 
iš kurių 166 yra parlamente atstovai. 
Jis reikalauja tuojau išvalyti ka
riuomenę nuo komunistų. Pradėta 
svarstyti ir dėl partijos uždraudimo, 
nors tai dar taip greit neis, nes gali 
„pažeisti“ demokratijos principus.

Svarbu pažymėti, kad ateinanti 
mėnesi prasidės kontoniniai rinki-

mat Ir čia tikisi nemažai laimėti de 
Gaulle, kuris nemažai simpatijų pa
traukia iš dešinės ir iš vidurio dėl 
jo aiškesnės pozicijos užėmimo ko
munistų atžvilgiu. Degaulistal smar
kiai puola trečiąją jėgą, dabartinę 
vyriausybę, nes ji nepajėgianti pri
vesti prie tvarkos kraštą.

ĮTEMPIMAS MAŽESNIS
SAKO JAV KARO MINISTERIS

JAV karo ministeris p. K. C. 
Royall pareiškė, kad Amerikos ka
riuomenė kariautų, jei Japoniją už
pultų. Tačiau jis tikisi, kad Rusija “ 
nepuls ir kad dabar nematyti greito 
karo. Be to, pasakė ministeris. beabe- 
jo dabar „įtempimas yra mažcnis“, 
negu tai buvo prieš metus. (tJP)

Dailininkui
POVILUI AUGIUI 

ir PONIAI
jų brangiam sūneliui Sauliui 
mirus, reiškiu nuoširdžią užuo
jautą. t. J. VIZGIRDA
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