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V. Europos gynimas atsieis
milijardus dolerių

Atlanto paktas ir jo įgyvendinimas
Po to, kai popierinis S. Atlanto 

paktas jo dalyvių bus ratifikuotas 
. Ir padėtas J.A.V. vyriausybės sei
fuose, prasidės tikrasis šio pakto 
realizavimas, o jo realizavimas turi 
konkretizuotis V. Europos tokiu ap
ginklavimu, kad pajėgtų sulaikyti 
raudonosios lavos slinkimą Atlanto 

. kryptimi. Broliai Alsopai rašo: „At
lanto pakto paskutinis taškas ir 
kablelis jau padėti, bęt darbas su 
Atlanto pakto Siamo dvyniais — su 
priemonėmis, kurios reikštų paktą 
ir padėtų V. Europai atsiginkluoti, 
— nėra baigtas. Svarbiausias spren
dimas .. “ šiuo metu esąs nustaty
mas- lėšų pirmiesiems metams ir tai 
turi būti padaryta greitai. Vakarų 
Europos atsiginklavimo programą 
turi patvirtinti kongresas ir paskirti 
lėšas. Ir tik tas. gali garantuoti V. 
Europos kraštų vidaus saugumą. 
Dabar' esą, rašo broliai Alsopai, rei
kalinga esamas dvylika divizijų 
aprūpinti moderniškais ginklais įs
kaitant tankus, šarvuotus automobi
lius, artileriją ir visų svarbiausia 
transporto priemones. Dabar šios 
divizijos esančios labai skurdžiai ap
ginkluotos ir jos negalinčios net 
prieš komunistų sukeltą netvarką 
atsilaikyti, nes komunistai, kiek yra 
žinoma, turi dideles ginklų atsargas 
suslėpę, .rašo NYHT.

Pirmojoje šio pakto stadijoje ir 
reikalinga esą apginkluoti šias divi
zijas, kad krašto viduje būtų pati
krintas saugumas. Antroje fazėje 
jau turi būti suorganizuotas išorinis 
saugumas ir tai bus vienas sunkiau
sių uždavinių. Šios fazės tikslas yra 
apsaugoti Europą nuo raudonosios ar
mijos. Per antruosius metus turi 
būti apginkluotos 8 divizijos. Per 
trečiuosius metus jau būtų ginkluo
jama dar 10 divizijų. Tuo būdu, per 
trečiuosius metus turėtų būti apgin
kluota 30 divizijų. Koks planas bus 
vėliau, kol kas esą dar nesuplanuota.

Planuotojams esą kyla uždavinys 
nustatyti, kokios reikia jėgos, kad 
apsaugotų karo atveju Europą nuo 
Sovietų armijų invazijos. Tiek Ame
rikos, tiek maršalo Montgomery štą- 
bai jau esą susitarę dėl šio klausimo 
atsakymo. Atsakymas esą nesiremia 
vien divizijų skaičiumi. Svarbiausia 
yra ne tiek divizijų skaičius, bet jų 
ginklavimas ir paruošimas.

Pirmiausiai turi būti elitiniai 
daliniai, aprūpinti artilerija, dideliu 
ginkluoti! rezervų kiekiu ir svar
biausia taktiška puikiausia aviacija, 
kad galėtų sovietų armijas sulaikyti. 
Šitaip apginklavus, sako Alsopai, V. 
Europos didžioji dalis karo atveju

BALF-o atstovas p. J. VALAITIS Vokietijoje, savo darbo kabinete

galėtų būti išlaikyta net ir su dvide
šimts divizijų. Ir tai galėtų būti at
siekta jau antrais veiklos metais. 
Šios nuomonės laikosi ir gen. Eisen- 
howeris, kuris gerai žino Sovietų jė
gos aprūpinimą. Kiti strategai ma
no, jog sovietų invazijai sulaikyti 
reikia gerai ginkluotų 40 divizijų.

Alsopai, nagrinėdami būsimus 
įvykius ir iš Atlanto pakto išeinan
čias pareigas, numato, jog reikia tam 
tikro užsitikrinimo prieš Sovietų tą 
dieną, kada jų fizikai pagamins ato
minę bombą. O ši diena tikrai atei
sianti ir gal būt jau 1952 metais, o 
1957 metais jų pasigamins jau efek
tyviam veikimui. Jei iki to laiko V.

Europa vis dar bus beginklė, Krem
liaus žmogus gali būti sugundytas. 
Ir jei Vakarai nori gintis, nelygios 
jėgos turi būti išlygintos. Ir tai turi 
būti padaryta, (am)

Paskutinės aktualijos

Vengrų manevrai ties Jugoslavija
NYHT pranešimu, Vengrijoj ruo

šiama išeities bazė prieš marš. Tito 
ir jo rėmėjus. Ypačiai ryškūs pasi
ruošimai esą vykdomi pietinėje Ven
grijoje, iš kur prasidėsianti akcija 
prieš Jugoslaviją. Vengrijos kariuo
menė manevruojanti. Čia pat įsteig
ta naują komunistų mokykla propa
gandai Ir agitacijai varyti ir naujo
kams apmokyti, kurie atvyksta iš 
Slovėnijos, Serbijos ir Kroatijos.

.Pats. pikčiausias puolimas prieš 
Jugoslaviją išeinąs iš Vengrijos ko
munistų vado Ralkoši, kuris yra svar
biausias kominformo vardu kalbėto
jas. Sis neramus židinys tampa nau
ja parako statine Europos pietryčiuo
se. Nuolatinis sovietų „oro tiltas“ | 
Albaniją taip pat nėra naudingas 
Jugoslavijai.

RUSIJA GALINTI SIŲSTI 
KARIUOMENĘ I IRANĄ

Paskutiniu metu Sovietų Sąjunga 
vis labiau pradėjo varyti priešišką 
akciją prieš Irano vyriausybę. Radi
jo žiniomis, Sovietai uždarę savo tris

konsulatus Tabrize, Mešede ir Ahvoj, 
o iš Irano pareikalavo, kad jis už
darytų savo Baku konsulatą. Pasiun
tinybės kol kas paliekamos Maskvoje 
ir Teherane. Maskva kaltina Iraną, 
nes jis su amerikiečiais įrengiąs ba
zes, kurios galinčios būti panaudotos 
karo atveju prieš Sovietus.

Įdomu pastebėti, kad Iranas su

Maskva turi sudaręs 28 metus galio
jančią sutarti, kuri leidžia Rusijai 
pasiųsti savo kariuomenę į Iraną, jei 
Rusija pajustų, jog tokia akcija yra 
reikalinga krašto apsaugai. Kuo da
bartinė politinė Įtempta padėtis tarp 
šių kraštų baigsis, dar neaišku, nors 
kol kas neatrodo, jog ji išsivystytų Į 
didesni negu diplomatini konfliktą.

— Prancūzijos kantonaliniuose 
rinkimuose vyriausybę palaikančios 
partijos išėjo laimėtojomis, tarybose 
gaudamos 699 vietas. Gen. de Gaulle 
sąjūdis gavo 389 vietas, o komunistai 
tik 37, kai 1946 m. jie turėjo 184( 
socialistai gavo 279, r. soc. — 261, 
MRP (katalikai)

— Londone 
Europos kraštų 
rencija, kurioje
Tarybos statutas. Pasiuntiniai atliks 
paruošiamuosius darbus būsimai Eu
ropos ministerių konferencijai, kuri 
susirinks po Velykų.

— 111.
prasidėjo dešimties 
pasiuntinių konfe- 
svarstoma Europos

Vergai ir taika

Stalinas nuvertė savo karo minister!
MARŠ. VVASILEWSKI PASKIRTAS MARŠ. BULGANINO VIETOJE 

SOVIETŲ KRAŠTO GYNINIMO MINISTERIŲ

Staigmena, kurią sudarė Sovietų 
Sąjungoje užs. reikalų ministerio V. 
Molotovo pakeitimas A. Višinskiu, 
buvo mėginta aiškinti tuo, kad So
vietai pagal Stalino siekimą sten
giąs! konsoliduotis viduje, tačiau to
limesnis vadovaujančių asmenybių 
keitimasis tikina, kad tai gali turėti 
įtakos ne tik vidujiniam gyvenimui, 
bet ir karinei sovietų politikai. At
sisakant nuo platesnių komentarų, 
taip bent prasitariama sąryšy su ko
vo 24 d. Maskvos radijo paskelbta 
žinia apie seno partiečio, nuo 1917 m. 
bolševiko marš. N. A. Bulganino pa
keitimą krašto gynimo ministerio pa
reigose vienu jo pavaduotoju — marš. 
A. M. Wasilewskiu.

Britų vyriausybės organas „Daily 
Herald" šią žinią paskelbė pirma
jame puslapyje, po visą jo plotį iš- 
nešančia antrašte: „Stalinas nuvertė 
jau ir savo karo minfsterį.“

Ryšium su didėjančia Vakarų pa-

saullo konsolidacija ties Atlanto 
paktu, laukiama Maskvoje ir daugiau 
panašios rūšies nekasdienių pasikei
timų.

JUGOSLAVAI IMSIS GINKLO 
PRIEŠ KOMINFORMĄ

Vienas aukštas Jugoslavijos gene
rolas, kaip praneša UP, kreipėsi į 
Jugoslavijos sunkaus darbo darbi
ninkus, kviesdamas gaminti ginklus, 
reikalingus Stipriai kariuomenei su
daryti, kaip galingą garantiją Jugo
slavijos nepriklausomybei išlaikyti 
kovoje prieš kominformą. 
pasakė, kad kraštas be 
pramonės negali sukurti 
be jos negali būti gerai
kariuomenės o be armijos nėra 
stiprios garantijos revoliuciniams 
laimėjimams ir nepriklausomybei 
apsaugoti. Jis nurodė, kad kominfor- 
mas siekiąs sukelti Jugoslavijoje ne
ramumus.

The Milwaukee Journal rašo, kad 
J.Tautos patvirtinusios, jog vergų 
darbas turi būti patikrintas visame 
pasaulyje. J.T. ekonominė ir socia
linė taryba 14 balsų prieš 3 pasisakė 
už patikrimą. Laikraštis klausia: 
„Spėkite, kas balsavo prieš jį! Nie
kas kitas, kai tik „demokratijos“ ir 
darbo žmonių pagyrų čempijonas (a 
la Russe).

Taigi, pasipriešino patikrinimui 
vergų darbo Sovietų Sąjunga, Balt- 
gudija ir Lenkijos „iškamša“. Štai 
ir turime taikos apaštalus ir darbi
ninkijai gerovės nešėjus.

Šis naudingas J.Tautų nutarimas 
niekad nebus Įgyvendintas, nes So
vietai j| užblokuos, kaip užblokavo 
ar mėgino blokuoti praktiškai kiek
vieną J.Tautų pasiimtą darbą nuo jų 
įsteigimo dienos.

Pagal tą vergų darbo patikrinimo 
pasiūlymą, J.T. gener. sekr. Trygve 
Lie kreipsis į kiekvieną vyriausybę, 
.kuri bus apskųsta naudojant darbo 
vergus ir prašys leisti patikrinti. Iš 
to matys, kuri valstybė nori bendra
darbiauti. Kai Sovietų vyriausybė 
niekad nenorėjo bendradarbiauti su 
J.Tautomis.

Ir iš to kiekvienas žinos, kodėl

taip yra. Bendrai yra žinoma, kad 
milijonai žmonių yra laikomi Sovietų 
Sąjungoje vergų darbo sąlygose. Ži
noma, Sovietai neleis patikrinti. Jie 
niekad neleido bet ką patikrinti. Jie 
nenori teisybės išvilkti švieson.

Vienintelė J.Tautų mėginimo pa
tikrinti vergų darbo stovyklas vertė 
yra ta, kad jis parodys, jog Rusija 
yra prieš bet kokius patikrinimus, 
kad ji yra trukdytoja tarptautinio 
bendradarbiavimo ir kad ji yra pačio 
blogiausio — nepaliaujamos propa
gandos ir melo naudotoja. (NYHT/m)

SIUNTĖJAS YRA PIRMINE 
KOMUNISTU ORGANIZACIJA
JAV Rūmų atstovai svarsto įsta

tymo projektą, kuriame numatyta, kad 
komunistinės organizacijos, siųsda
mos paštu spaudinius turėtų ant vo
ko prirašyti tok| prierašą: „Siuntėjas 
yra komunistų pirminė organizacija“. 
Už nusižengimą šiam potvarkiui, įsta
tyme numatyta bausmės iki 5.000 do
lerių ir 5 metų kalėjimo komunistų 
„pirminėms organizacijoms", kurios 
prasilenktų su šiuo potvarkiu. (So
vietams daug kalnotų išlaikyti toki 
tarifą, nes neskelbtų, jog literatūrą 
siunčia komunistai, red.) (AP)

ANGLIJA REMIA SIAMĄ
„Nieuwe Rotterdamše Courant" 

laikraščio vedamasis nurodo j pasku
tiniu metu sustiprėjusi bendradar
biavimą tarp Didžiosios Britanijos i» 
Siamo, kur tarp bendrųjų interesų 
kova prieš komunizmą vaidina ir ne
mažą vaidmenį. Apie pavojus ir ga
limybes įsiviešpatauti komunistams 
Siame laikraštis rašo: „Kaip indone- 
zai taip daugumoje ir siamiečiai yrs 
smulkūs ūkininkai, kurie yra savo že
mės savininkai. Maisto yra pakan
kamai. Apskritai, ūkinė padėtis yra 
tokia, kad tauta didžiumoje yra at
spari prieš komunistines įtakas. Ka
dangi Siamas visą laiką buvo nepri
klausomas, nėra krašte prieš V*a- 
karus nukreiptos nuotaikos, tad ko
munistų šūkiai apie išlaisvinimą iš 
vakarinių imperialistų čia nerandi 
jokio pritarimo. Kad suprasti, kodėl 
vyriausybė tiki galimu komunistų 
pavojumi, prieš kur} ji ketina imti( 
priemonių, reikia prisimint}, kad 
Siamas tarp 17‘/« milijonų savų gy
ventojų apie 4 mil. turi kiniečių.

Nuo karo siamiečiai kiniečius laike 
tiek ūkiškai tiek politiškai pavojin
gus kraštui. Šalia nuolat gręsianči* 
komunistų pavojaus iš Indokinljos, 
susidaro naujas pavojus, kad didžiu
ma Siamo kiniečių, remdamiesi tau
tiniais motyvais, neprisijungtų prie 
Kinijos.

Generolas 
sunkiosios 

socializmo, 
ginkluotos

Amerikiečiai Vokietijoje pademonstruos karinę galybę

100.000 lietuviu Vorkutoje kalinta jau 1940 m.
TARPTAUTINE DARBO ORGANIZACIJA (ILO) ĮGALIOTA IŠTIRTI

PRIVERSTINIUS DARBUS VISAME PASAULYJE

Sąryšy su tuo, kad Jungtinės Tau
tos pavedė Tarptautinei Darbo Or
ganizacijai ištirti visame pasaulyje 
vergiškų ir pri^rstinių darbų sąly
gas ir apimti, „Die Neue Zeitung“ 
pateikia vėl medžiagos apie privers
tinio darbo stovyklas Sov. Sąjungoje. 
Laikraštis, be kita ko, rašo: „Prieš 
trejii metus prasidėjo masinės de-

portacijos iš Pabaltijo valstybių. 
1946 m. rudeni viename vienintelia
me deportacijos centre šiaurinėje 
Sov. Sąjungos dalyje — Vorkuto- 
j e buvo priskaitoma 100.000 lietuvių, 
60.000 latvių ir 50.000 estų. Bendra
sis gyventojų skaičius tuose trijuose 
kraštuose prieš karą tesiekė apie 4 
milijonus gyv.“

AP iš Frankfurto praneša, kad 
JAV kariuomenė savo dieną — ba
landžio 6 Vokietijoje pademonstruos 
savo galybę. Mažiausiai dalyvaus 
250 tankų, per 800 kariškų autove- 
žimių. Be to, parade dalyvaus ir 
aviacija. Naikintuvai sudarys tan
kams priedangą. Kiekvienas karinis 
postas Vokietijoje savaip švęs ka
riuomenės dieną. Didysis paradas 
įvyks Grafenwoehre.

Neoficialiai sakoma, Jog kariuo
menės pareigūnai nori per š| paradą 
(tikinti vakarų Europą, kad Ame
rika Atlanto paktą remia didėjančia 
galia agresijai užblokuoti. Kovo 
11 d. Augsburge įvykdytas paradas 
buvęs mažo maštabo, kai dabar 
dalyvaus motorizuota kavalerija, ar-

tilerija, pėstininkai ir tankų batali- 
jonai.

Tie patys šaltiniai praneša, kad t 
amerikiečių zoną Vokietijoj jau at
gabenta modemiškiausl priešlėktu
viniai pabūklai, kurie yra labai 
efektyvūs. Čia figūruoja jau 90 mm 
priešlėktuvinės patrankos. 40 mm 
patrankos ir kiti ginklai jau atga
benti prieš mėnesi laiko. Aptarnau
jantis personalas esąs labai gerai 
paruoštas. Vienai patrankai aptar
nauti reikia 5 vyrų, veiksmai atlie
kami elektros pagalba. Panaudojant 
radarą, patrankos šaudo automatiš
kai į lėktuvą ir per minutę išleidžia 
25 šūvius. Jos esą galima naudoti 
ir prieš tankus, atitinkamai nusta
čius. (NYHT/m).

BELGIJOJ NUSISTATOMA PRIEŠ
- KOMUNISTUS

Belgijos katalikai parlamente 
pradėjo akciją prieš komunistus. 
Reikalaujama, kad komunistai būtų 
išgulti iš užsienių reikalams ir kraš
to gynybos komitetų parlamente. 
Premjeras Spaakas palaiko šią 
veiklą. Kalbėdamas senate Spaakas 
pagrasino komunistams, jog jiems 
bus atimtas radijo pusvalandis, jei 
jie tęs toliau kolektyvini išdaviška 
darbą.' Spaako kalbą, trukusią 8 mi
nutes, užgynė katalikai, socialistai ir 
liberalai.

Debatai buvo iššaukti katalikų 
senatorių po to, kai komunistai vie
šai pareiškė, jog jie palaikys Sovie- ' 
tų pusę karo atveju. (UP/m)

Negi emigruotume! užjurin „Musų Kelio" neužsisakęs?
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Nepriklausomybės Šventė LondoneIš musų menininkų gastrolių
Sugrįžus iš 17 dienų trukusios 

ko.-certinės kelionės su Didž. Brit. 
„Meno Tarybos“ (Arts Council) tar
nyboje mūsų menininkams teko be
veik dvi savaites išgyventi Londone. 
Šis laikas tačiau irgi tik iš dalies bu- 

- vo pašvęstas poilsiui. Artėjo mūsų 
Nepriklausomybės Šventė, sąryšyje 
su kuria mūsų solistų laukė nauji 

' uždaviniai.
Pati Tautos Šventės diena' Lon

done praėjo kaip ir kitos darbo die
nos. Suprantama, kad jos negalėjo 
švęsti mūsų „EVW“; darbščiai pra
leido ją ir pareigomis perkrautas 
D.B.L. Sąjungos Centras. Visos iškil
mės buvo atidėtos į savaitgalį. Šeš
tadienį, vasario mėn. 19 d., visame 
Londone afišos skelbė lietuvišką 
„Operatic concert“. Tačiau ir pačią 
vasario m. 16 d. mūsų solistams teko 
koncertuoti: nuvykome į Letchworth 
darbininkų stovyklą, netoli Londono 
(maždaug viena valanda kelio trau
kiniu). Koncertą suruošė apie 10 as
menų mūsų tautiečių grupė paties 
hostelio salėje; daug padėjo palan
kus ir simpatingas hostelio direkto
rius anglas. Čia menininkams, kaip 
ir pernai Coventryje, teko asmeniš
kai susipažinti su darbininkų buiti
mi: nakvoti mažyčiuose kambariu- 
kuose-kabinose, kuriose, jei vienas 
kito nemato, tai-bent puikiausiai gir
di Koncerto sąlygos, žinoma, kuklios, 
tačiau jis praėjo gražiai: publikos iš 
nedidelės stovyklos ir Jš miestelio 
(direktoriaus kvietimu) prisirinko 
apie pora šimtų. Mūsų Sąjungos 
skyrius „in corpore“ dalyvavo gau
sioje vakarienėje drauge su angliška 
stovyklos vadovybe. Daug pagelbėjo 
ta apystova, kad čia (kaip ir daug ki
tur) mūsų tautiečiai „įsitaisė“ prie 
stovyklos virtuvės; prie tos „garbin
gos“ vietos dirba ir Skyriaus pirmi
ninkė, energinga koncerto iniciatarė 
p-lė Skripkūtė. Koncertas Letchwor- 
the buvo vienu iš pavyzdžių, kaip 
net mažos mūsų tautiečių grupės ir 
visai kukliomis sąlygomis gali pa
siekti gražių rezultatų.

Kitą dieną solistai, kad ir kiek ne
išsimiegoję (kai kurie) dėl „akusti
nių“ sąlygų barakuose, bet patenkinti 
dvasiškai vaišingu priėmimu pas sa
vo tautiečius, po trumpos kelionės 
vėl atsidūrė Londone.

Koncertas vasario 19 d. čia buvo 
laukiamas su įtempimu. Salė paimta 
1800 vietų, reklamai išleista nemažai 
pinigų (tie dalykai Anglijoje labai 
brangiai kainuoja). Lietuviai ir prie 
didžiausių pastangų, suvažiavus vi
siems „EVW“ iš apylinkės, galėtų 
pripildyti apie ketvirtadį salės. Apy- 
stovoms susidėjus, tą patį vakarą ki
toje Londone salėje turėjo vykti lat
vių violončelisto Teichmanio koncer
tas (sale buvo gauta jau iš rudens), 
kas atitraukė laukiamą šiokį tokį lat
vių publikos kiekį. Sunkiai besiver
čiančiai Sąjungos kasai tai sudarė 
problemų; surizikavę imti tokią di
delę salę, Sąjungos vadovai jaustųsi 
taip pat atsakingi prieš solistus už 
pustuščią salę.

Dar kępcerto išvakarėse būklė 
buvo neaiški; bilietų pardavimas iš- 
anksto davė tik mažiau pusės salės. 
Tačiau „vakaro kasa“ viską kompen
savo: paskutiniu momentu „prigrlu- 
vo“ aibė angliškos publikos; per kon
certą buvo jau nemažiau 13 šimtų 
žmonių; vieton deficito, Sąjungai te
ko nemažas pelnas.

Koncertas vyko įtemptoje nuotai
koje; menininkai buvo nervuoti, bet 
susikaupę ir pasiryžę: visi davė savo 
geriausius sugebėjimus. Atsakingą 
koncertą reikia laikyti laimėjimu.

Rezervuotas ir kritiškas dienraš
tis „The Times“, pernai pašventęs 
jungtiniam baltų koncertui vos ke
lias eilutes, šį kartą reagavo plačia 
recenzija, išreikšdamas daug kritiškų 
pastabų (šiame dienraštyje jų neiš
vengia ir pasaulinės garsenybės), bet 
visumoje koncertą apibūdindamas 
itin palankiai. Vėliau kiekvienas so
listas gavo asmenišką laišką iš žino
mos muzikos mecenatės ir žinovės 
kunigaikštienės Atholl, kuri, apgai
lestaudama turėjusi išeiti prieš kon
certo ' galą, kartu reiškė savo aukš- 
čiausį pripažinimą mūsų solistams. 
Netrūkus -po koncerto p. Nauragis 
gavo pranešimą iš BBC (britų radio
fono), kad jis kviečiamas ten dai
nuoti. Atrodo, kad su šio pakvietimo 
įvykdinimu bus nelengva problema, 
nes programai esant nustatytai ilgam 
laikui pirmyn tektų ilgesnį laiką pa
silikti Londone terminui sulaukti (ar 
specialiai vykti iš Vokietijos).

Kaip ten bebūtų, Londone kon
certo rezultatai buvo sutikti L. Są
jungos vadovų su tikru džiaugsmu.

Sekanti diena, sekmadienis, vasa
rio mėn. 20 d.' buvo paskirta Nepri
klausomybės šventės minėjimui Lon
done, lietuvių kolonijoje. Prieš piet 
mūsų solistai giedojo per pamaldas

lietuvių bažnyčioje, po to pasiliko 
viešėti pas „senosiės“ lietuvių kolo
nijos šeima — Liūdžius ir Parulius. 
5 vai. popiet R. Kat. Westminsterio 
Katedros salėje sekė minėjimas, ku
riame be min. Balučio, D.B.L. Są
jungos pirmininko p. Varkalos, lat
vių ministerio Zarinio ir estų Pasiun
tinybės patarėjo prakalbų dalyvavo 
neblogai pažengęs Londono lietuvių 
choras, ved. p. Manaičio, Londono 
tautinių šokėjų grupė ir su pora lie
tuviškų dainelių pasirodė mūsų so
listai.

Po koncerto, po ilgos kelionės per 
visą Londoną, buvo aplankytas Lie
tuvių Klubas; čia buvo nepaprasto 
susigrūdimo; daugelis mūsų tautiečių, 
suvažiavę į šeštadienio koncertą, pa
siliko Londone visam savaitgaliui ir 
visi' susirinko vakare pasilinksminti 
į klubą. Įvyko „ekonominė krizė“: 
nepasiruošusiame klubo restorane 
buvo suvalgyta viskas iki paskutinės 
duonos plutos. Vakare klubo šeimi
ninkų emisarai bėgiojo po Londono 
„East End“, ieškodami nusipirkti bent 
duonos, kas sekmadienio vakare so
cialistinėje Anglijoje nėra taip leng
vai jvykdoma.

Iš klubo žinomas Londono lietu
vis britų armijos majoras Liūdžius, 
specialiai atvykęs iš Vokietijos i „di
dįjį“ Londono koncertą, dar parsi
vežė vakarienei visą menininkų tru
pę į savo tėvų šeimą.

Tuo užsibaigė Nepriklausomybės 
Šventės dienos Londone, davusios 
mūsų solistams nemažai įspūdžių, 
bet kartu uždėjusios jiems ir neleng
vų meniškų ir visuomeniškų pareigų. 
Po penkių dienų poilsio Londone 
jiems teks vykti į ilgesnę koncertinę 
kelionę iki pat Šiaurės Škotijos, šį 
kartą jau D.B. Lietuvių Sąjungos 
tarnyboje. Vi. Jakubėnas

Kursai pabaltiečių krikščionims studentams
Kovo 7—14 d. Berchtesgedene, 

Pasaulinės Liuterionių Federacijos 
(LWF) išlaikomame Liuterionių Stu
dijų Centre, įvyko kursai pabaltie- 
čių krikščioniškiems studentams. 
Juose dalyvavo 120 klausytojų — lie
tuvių, latvių ir estų tautybių. Dau
gumą sudarė latviai. Tikybos žvilgs
niu daugumą sudarė evangelikai liu- 
terionys. Bet buvo keletas ir kata
likų bei stačiatikių.

Kursų darbai apėmė Šv. Rašto 
nagrinėjimą ir mokslines paskaitas. 
Visos, paskaitos ėjo vokiečių kalba. 
O diskusijos dėl jų, taip pat ir dar
bas atskiromis grupėmis bei Sv. 
Rašto nagrinėjimas ėjo lietuvių, lat
vių ir estų tautinėse grupėse jų gim
tąja kalba. Bet tose grupėse prieitos 
išvados buvo vėliau pranešamos ben
drame visų klausytojų susirinkime 
vokiečių kalba. Lietuvių grupė buvo 
mažiausia, bet aktyviausia.

Sv. Rašto nagrinėjimo grupėms 
vadovavo: latvių prelatas Valteris, 
latvių kun. Selins, liet, ir latvių kun. 
Urdzė ir lietuvių privatdocentas Dr. 
jur. Kavolis.

Paskaitos ėjo šiomis temomis: | joje.

latvių teisių doc. Abers: Naikinimų 
laikmetyje; latvių Dr. teol. Bilzens: 
Dievo teisingumas; latvių prof. Dr. 
fil Jurevic: Modernusis žmogus ir 
tikyba; Krikščionybė ir dabartinė 
krizė; lietuvių privatdoc. Drrjur. Ka
volis: Pabaltijo liuterionių religinė 
krizė Šv. Rašto šviesoj; estų prof. 
Dr. jur. Perandi: Religinės ir teisinės 
normos; estų prof. Dr. fil. Rebansse: 
Naujoji fizika ir krikščioniškasis pa
saulio vaizdas; latvių prof. Dr. teol. 
Smits: Kristaus bažnyčia mūsų lai
kais; latvių doc. Treus: Palaima ir 
prakeikimas Sen. Testamente; kun. 
Urdze: Pasaulinė krikščioniškųjų 
studentų sąjunga ir jos reikšmė eko
nominiame judėjime; Pabaltiečių 
krikščioniškųjų studentų sąjungos 
istorija.

Kursams vadovavo kun. Urdzė, 
pabaltiečių krikščioniškųjų studentų 
sąjungos generalinis sekretorius. 
Kursams pasibaigus, posėdžiavo tos 
sąjungos vykdomasis komitetas, su
sidedąs iš lietuvių, latvių ir estų, ir 
aptarė įvairius svarbius organizaci
nius reikalus tremtyje ir emigraci-

Dalyvis

Paminklinis kryžius Seligenstadte
Nekartą esame skaitę ir girdėję 

apie Seligenstadtą. Tai yra kukli ir 
varginga lietuvių stovykla. Mediniai 
barakai sukrypę, kiauri. Vėjas pro 
kiauras sienas švilpia ir lietui lyjant 
vanduo pro lubas bėga, o kiemas ru
dens, žiemos ir pavasario metu šla
pias ir pilnas purvo. Taip šioje sto
vykloje gyveno ir vargo nuo. 1945 
metų birželio mėn. 28 d. virš tūk
stantis lietuvių. Laikui bėgant šis 
skaičius vis mažėjo ir mažėjo. Taip,, 
kad šiuo metu šis skaičius net vienu 
ketvirtadaliu yra sumažėjęs. Maty
dami didesnę galimybę išvykti j, Už
jūrius ir turėdami galvoje, kad gali

Gyvenimas Monirealyje
Laiškas iš Kanados

Dailės Instituto meno 
paroda Freiburge

Kovo m. 15 d. Augustinermuseum 
patalpose, prancūzų okupacinės val
džios gubernatoriaus p. Pene atsto
vui p. Daty ir kitiems žymiems sve
čiams dalyvaujaht, buvo iškilmingai 
atidaryta Dail. Instituto menininkų 
grupės paroda. Atidaromąją kalbą 
pasakė Henrikas Nagys, kuris tarp 
kitko pareiškė, kad nuo 1905 m. lie
tuvių tauta galėjo gyvent geresnėse 
sąlygose, o dabar jos žmonės nuo 
šito karo kenčia tremties vargą. Pa
rodoje yra išstatyta 12 dailininkų 
kūrinių, kurie atstovauja beveik vi
sas mūsų meno šakas: P. Augius, J. 
Bakis, A. Dargis, P. Kaufmanas, V. 
Petravičius, V. Rataiskis-Ratas, A. 
Vaičaitis, A. Valeška, T. Valius, L. 
Vilimas, V. Vizgirda ir T. Zikaras. 
Pažymėtina, kad kai kurie dailinin
kai (V. Petravičius, A. Vaičaitis) kai 
kuriuose savo kūriniuose atvaizduo
ja tremties gyvenimo tragizmą, o li
kusiųjų dalis patiekia žiūrovams kū
rinių iš Lietuvos nepriklausomybės 
laikų. Ar nevertėtų tuos kūrinius 

reprodukuoti ir išplatinti?
Apskritai imant, šią parodą gali

ma laikyti visais atžvilgiais pasise
kusią, nes ji tinkamai reprezentuoja 

> lietuvių dailę ir parodo svetimtau
čiams aukštą mūsų dailininkų me
ninę kultūrą. Paroda tęsis iki š. m. 
kbvo mėn. 31 d. Tautvydas

(Pabaiga iš praėjusio Nr.)
Jeigu kas turėtų labai didelių vil

čių savo turtingų giminių atžvilgiu, 
tas turi skubiai persiorientuoti. Tie 
žmonės, kurie per pora dešimčių me
tų sunkaus prakaitavimo pasistatė 
namelį, mums neįsivaizduojamai jį 
brangina. Kad būtų aiškiau apie tą 
perdėtinumą, duodu iš šiolaikinio 
gyvenimo vieną pavyzdėlį. Prieš me
tus atvažiavęs vienas vargšas dipu
kas numetė ant grindų mažą nuorū
kos gabalėlį, kuris, nesuspėtas, greit 
paimti, paliko rūpestingai išvaškuo
tose grindyse vos įžiūrimą dėmelę. 
Lauktasis svetys mušti už tai nega
vo, bet iki kulnų nutirpo, kai šeimi
ninkai iki išprakaitavimo tą Įvykį 
pergyveno: visi ant grindų suklupę, 
įbedę skausmingas akis, į tą taškutį 
spoksodami. Svetys, atjausdamas 
„nelaimės" dydį, taip pat šaukė: „Jė
zus su Marija, kas dabar bus, ką pa
ryšime!?“, o širdy viską keikė, ne
galėdamas suprasti, ar taip elglamąsi 
iš skausmo, ar iš kvailumo. Ir kada 
kas nors iš artimųjų šiais metais ap
lanko „šiuos namus, tokiam su di
džiausiu atodūsiu parodoma ta ma
žytė, blusos didumo dėmelė grindy
se. Tai juokingas, bet tikras faktas. 
Taip pat vietiniams charakterizuoti 
paminėsiu nuosava „skūra“ patirtą 
pavyzdėlį. Eini kur nors pas tautietį, 
kuris turi nuosavą namą ir gyvena 
kilimiukų prisidangstęs, ir netyčia 
brūkšteli guminiu užkulniu „šventą
sias“ grindis. Reikia labai stipraus ir 
susivaldančio šeimininko-kės, jei tuoj 
pat rūpestingai neišvalytų skuduriu- 
ku tamsųjį brūkšnelį. Pradžioje man 
sunku buvo prie to priprasti: gyvena 
žmones namuose ir, rodos, bijo prie 
sienos prisiliesti ar grindis priminti. 
Bet pagyvenęs, pasiklausęs apie per
gyventus nedarbo metus, pasižiūrėjęs 
į tautiečio anglies juodumo odą ir 
sugrubėjusias rankas, puikiai supran
ti tokį skrupulingumą. Tokie šeimi
ninkai po dešimties, penkiolikos ar 
dvidešimties sunkaus darbd metų, 
įsigijo tuos namiukus! Tai šventeny
bė, kurioje tikisi praleisti senatvę. 
Taip pat darosi suprantamas tas ne
kaltas „pavydas“, kai išgirsta čia tiek 
už būvį kovojęs senas kanadietis, jog 
neseniai atvažiavęs dipukas ir, šiaip 
taip pradžiai sukombinavęs 3000 do
leriu, garma išsimokėjimui 11.000 dol. 
vertės dviejų aukštų namą, kuriame 
įsileidžia nuomininkų ir iš jų gauna
mos nuomos sumoka kas mėnesį pri
valomus įnešti įnašus — 60, daugiau 
ar mažiau dolerių.

Yra labai daug dalykų, kurie ii-

gus metus skyrė atvykusį, kitokius 
vargus vargusį dipuką nuę seniau 
atvykusio, kurte? aišku savaime, irgi 
negyveno kai kieno įsivaizduojama
me rojuje, bet turėjo kitokios rūšies, 
gal nė klek nemažesnius vargus ir 
rūpesčius už atvykusį naujoką. Dėl 
to ir prasideda skirtumas net smul
kiausiuose dalykuose. Niekad nesi
rengs vos atvažiavusi dipukė tarnai
tė, kaip čia ir gana didoką sumą tu
rinti kanadietė, kurį ilgus metus nuo 
ankstaus ryto iki tamsos triūsdama, 
neturėjo laiko taip išlepinti savo sko
nį puošnumu. Todėl suprantamas jos 
pyktis, jeigu kut nors viešumoje ta 
dipukė atrodys „spritniau“, negu įsi- 
pilietusi kanadietė arba jos dukra. 
Liūdnai pažiūrės ir energingas mūsų 
tautietis veikėjas visuomenininkas, 
kuris čia po sunkaus darbo, ištisus 
metus stropiai varė į priekį visuo
meninį darbą, o dabar turi jį perleisti 
daugiau išsilavinusiam naujokui, — 
dipukui. Taip, nors ir skirtingais 
jausmais lydimas, vyksta senųjų ir 
naujųjų lietuvių emigrantų susilieji
mo procesas.

Montrealy lietuviškų mokyklų 
nėra. Kad Ir būtų, bet vaikams var
gu bau Įmanoma būtų jas nuolat lan
kyti, nes turėtų J jas rinktis iš šito 
didmiesčio visų kampų. Dėl to vaikai 
turi lankyti angliškas mokyklas. Jie 
iškeliauja j mokyklą 8 vai. ryto ir 
grĮžta 16 vai. Taigi, daugiausia laiko 
praleidžia su svetimtaučiais, todėl 
nenuostabu girdėti, dar jaunus lie
tuviukus su sulaužytu liežuviu. Ir 
kada jau vaikams paūgėjus, abu tė
vai išeina i darbą, tai moksleivis lie
tuvis visai apmiršta. Liūdnas, bet 
beveik neišvengiamas reiškinys, nai- 
kinys, naikinąs mūsų tautos kūną. 
Jau daug čia gimusio jaunimo visai 
nebekalba lietuviškai ir draugauja 
tik su vietiniais. Tik maža dalelė to
kių susižavėjo atvykusiu jaunimu ir 
prie jo taikydamos!, pradeda lankyti 
lietuviškas sueigas.

Šalia liūdnų dalykų, tartum ga
linga upės srovė, plaukia ir švieses
nioji gyvenimo pusė. Atvykusieji 
naujomis jėgomis, sutaupydami nuo 
darbo kad ir trumpą laiką, lyg ži

greit ateiti toks momentas kuomet 
šioje stovykloje neliks nė vieno lie
tuvio ir kad įamžinus čia jų buvimą 
ir palikus lietuvių religingumo ženk
lą Seligenstadto Lietuvių Stovykloa 
gyventojai padirbo gražų medinį lie
tuviško tipo Kryžių ir pastatė Sto
vykloje prie plento.

S. m. vasario mėn. 16 d., Šven
čiant Lietuvos Nepriklausomybės 31 
metų sukaktį, šis Kryžius buvo paš
ventintas. Kryžiaus šventinimą at
liko stovyklas Klebonas kun. Santa
ros, dalyvaujant Prosselsheimo R. K. 
parapijos klebonas, L. T. Ansamblis 
ir Stovyklos gyventojai. Paminkli
nio Kryžiaus Statymo Komisijos Ak
tą skaitė L.T.B. Unterfrankeno Apy
gardos atstovas P. Žilys. Šis aktas 
yra surašytas lietuvių ir vokiečių 
kalbomis 6 egz. Vienas egz. padėtas 
Paminklinio Kryžiaus pamate, vie
nas perduotas saugoti Prosselsheimo 
R. K. Parapijos Klebonui, kuris yra 
pasižadėjęs, apleidus lietuviams šią 
stovyklą, jį prižiūrėti ir globoti, vie
nas paliktas LTB Seligenstadto apy
linkės komiteto raštinėje, vienas —- 
Seligenstadto R.K. parapijos archy
ve, vienas pasiųstas Archives Biblio- 
graphlques Lituaniennes, Berne, ir 
vienas Eichstatto-Rebdorfo istorinė* 
medžiagos archyvam A. G-niug '

bintą neša lietuvišką dvasią. Ir dai
nai Montrealyje pasijunti lyg ir Lie
tuvoje. Pasirodynai, dainos, spauda, 
minėjimai, kuriuose žilaplaukiul ir 
čia gimusiam jaunuoliui neretai aša
rą nusirita skruostu, pamačius, kad 
Lietuva dar gyva, veikia ir kovoja. 
Vis naujų kovotojų atsiranda ir įsi
jungia j senesniųjų gretas.

Baigdamas noriu palinkėti Jum» 
pirmoje eilėje sveikatos, o su ja nie
kur nėra labai blogai. Bet visų ge
riausia gali būti tiktai gimtame kraš
te, laisvoje ir nepriklausomoje Lie 
tuvoje. Jūsų Jonas

Montreal, 1949. II. 22."

Kas Bremene leista ir kas ne
Kiekvieną savaitę emigracines 

stovyklas apleidžia transportai su 
naujais emigrantais j užjūrius. Pa
gyvėjus emigracijai į USA nemažas 
nuošimtis lietuvių jau išvyko, dar 
daugiau išvyks ateityje. Iki šiam lai
kui daug nesusipratimų kėlė bagažo 
reikalas, nes sklido daug gandų apie 
tai, kas yra leista Įsivežti j tranzitinę 
stovyklą, kas ne.

Neseniai Įvykusios YMCA-os emi
gracinių centrų Gerovės karininkų 
konferencijoje pavyko gauti iš Bre
meno stovyklos Gerovės karininko 
smulkesnių informacijų, kurias noriu 
patiekti emigruojančiai lietuvių ben
druomenei.

BAGAŽAS. Esant galimybei kiek
vienas šeimos narys turėtų turėti če
modaną su asmeninio vartojimo reik
menimis — baltiniais, tualeto reik
menimis ir kt.

Laive kiekvienas keleivis turi tei
sę turėti tik vieną čemodaną. Atvy
kus j tranzitinę stovyklą vyrai ir mo
terys apgyvendinami atskirai. Vai
kai iki 10 metų paliekami prie moti
nų, berniukai virš 10 metų priskiria
mi prie tėvo. Ta pati tvarka lieka ir 
laive, tad, skirstantis rankini bagažą 
šeimoje, reiktų šio fakto neužmiršti.

MITIBA. Atvykus i Grohną, kaip

jau daugeliui teko girdėti, daroma 
krata, atimant maisto produktus. 
Tikrinamas tik rankinis bagažas. As
meniškos kratos nedaroma. Kodėl 
atimamas maistas?

Grohno tranzitinėje stovykloje gy
venamieji kambariai apstatyti tik lo
vomis. Nei kėdžių nei stalų nėra. 
Lovos padengtos švaria patalyne. 
Jeigu emigrantams būtų leista Įsi
vežti maistas, tai savaime jis būtų 
paruošiamas ant lovų. Sekantieji 
transportai rastų suterštą, nehigie
nišką patalyne, o stovykla neturi ga
limybės kiekvienam transportui pa
tiesti naują. Šiais sumetimais mais
tas Įsivežti j stovyklą draudžiama.

Grohno stovykloje yra 3 valgomos 
salės ir speciali virtuvė vaikams — 
kūdikiams, tad motinoms nėra reika
lo imtis specialius virimo prietaisus. 
Patariama pasiimti buteliukus arba 
indą kūdikio maistui pernešti Iš val
gyklos iki gyvenamojo kambario. 
Maistas stovykloje yra silpnokas. Ta
čiau čia yra gera „kantinę“, kur ga
lima prisipirkti. Tad patartina vieto-^ 
j e maisto pasiimti šiek tiek pinigo.

ELEKTRINIAI PRIETAISAI. Vi
siems primenama, kad USA ir KA
NADA vartoja tik 110 voltų prietai
sus. Todėl nėra tikslo 220 voltų prie-

taisus vežtis į minėtus kraštus. Ta
čiau, kurie vežasi elektrinius prietai
sus, tiems patartina juos įpakuoti J 
sunkųjį bagažą, kuris įduodamas pa
reinamuose stovyklose. Visi virimo 
elektriniai prietasai ir lygintuvai 
(prosai) tranzitinėje stovykloje, jeigu 
jie randasi rankiniame bagaže, lai
kinai konfiskuojami ir gražinami tik 
apleidžiant stovyklą. Stovykla turi 
savus skalbimo ir prosymo įrengi
mus. —

Draudžiama įvežti: alkoholiniai 
gėrimai, narkotikai, degamoji me
džiaga, ginklai, amunicija, gyvuliai ir 
augalai.

Bendra informacija. Stovykla ap
rūpinta puikia maudykla, šaltas — 
karštas vanduo ir kt sanitariniai 
įrengimai. Esama skaityklos, biblio
teka, vyrų-moterų kirpykla, paštas. 
Stovykloje galioja tik D-markė.

Baigiant tektų primitni, kad tega
lima išsivežti tik vieną foto aparatą. 
Taip pat ir kiti optikos bei preciziški 
įrankiai leidžiami išvesti įrodžius, 
kad jie reikalingi asmeniškam varto
jimui. ©

Tokios tai sutrauktos informaci
nės žinios, kurios . gali būti naudin
gos kiekvienam besiruošiančiam | 
užjūrius. Vytautas Jaunina
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Prieš dešimt metų Klaipėdoje
1939 m. kovo 22 d. nuo Lietuvos buvo atplėštas Klaipėdos kraštas. Tuo įvykiu prasidėjo

Jau 1938 m. rudeni daugeliui lie-Į 
tuvių Klaipėdos mieste ir krašte bu-Į 
vo aišku, kuria linkme vystosi vis„ 
padėtis Lietuvos pajūryje.

1938 m. istorinės Lapkričio 1 die
nos jvykiai, kada "Lietuvos vyriau- 
«ybės nutarimu kartu su karo stovio 
nuėmimu Klaipėdos kraštui buvo 
grąžintos visos demokratinės laisvės, 
kada pirmą kartą Klaipėdos gatvėse 
pasigirdo vokietininkų šūkiai; „Ein 
Volk, ein Reich, ein Fūhrer“, kada 
pirmą kartą Lietuvos pajūryje viešai 
suskambėjo Reicho himnas „Deutsch
land, Deutschland uber alles...“ ir 
ncionąlsocialistų „Die Fahne hoch,.“, 
tos atmintinos dienos vakaro {vykiai 
aiškiai parodė, kad tariamieji Klai
pėdos krašto laisvės ir demokratijos 
gynėjai ištikrųjų buvo aršiausi de
mokratijos ir laisvės priešai, didžio
jo Lietuvos vakarų kaimyno didžio
sios diktatūros šalininkai, kurie nie
ko. kito daugiau netroško, kaip jų 
tariamai reikalaujamas demokratines 
laisves panaudoti tik tų pačių lais
vių sunaikinimui.

1939 metų slenksti peržengus, vis 
labiau aiškėja, kad mažosios Klaipė
dos krašto demokratijos dienos su
skaitytos. Vokiečių nacionalsocialis
tai, prisidengę taip vadinamosios 
„Einheitspartijos“ vardu, darbavosi 
visu smarkumu. Šios partijos „Ord- 
nungsdiensto“ pavadinimu krašte 
steigiami SA ir SS būriai. Anksčiau 
būvąs pogrindinis nacių veikimas da
rosi visai viešas ir vis labiau aki
plėšiškas. Nevienas krašto lietuvis 
sielojasi tokia {vykių raida. Tačiau 
beveik visa anuometinė lietuviškoji 
spauda žiūri j viską perdaug opti
mistiškai ir vis dar „liūliuoja“ tiek 
Didžiosios, tiek Mažosios Lietuvos 
visuomenę gražiose iliuzijose, dargi 
net ir tada, kada betkokioms iliuzi
joms nebelieka jau jokio pagrindo. 
Tuo tarpu Rytprūsių vokiečių spau
da dabar jau viešai kišasi į Lietuvos 
vidaus reikalus ir leidžia sau net 
brutalų diktavimo tonąl Štai vienas 
pavyzdys: I Lietuvos spaudoje pasi
rodžiusius abejojimus dėl „Tvarkos 
Tarnybos“ (minėto „Ordnungsdien- 
*tp“) Klaipėdos krašte buvimo teisė
tumo vok. dienraštis „Preussische 
Zeitung“ tik trumpai diktuoja: „Lie
tuvos valdžia, matyti, tesupranta tik 
jėgos kalbą! Mes sakome — „Tvar
kos Tarnyba“ pasilieka!“

O štai mūsų spaudos gražiosios 
iliuzijos. Maždaug tuo pačiu metu 
(1939 m. sausio 15 d.) vienas žymus 
kauniškis dienraštis taip išvedžioja: 
„Visi pradeda matyti, kad pirmosios 
pranašystės nesipildo. Ir Klaipėda 
tebėra, ir apie anšliusą kalbos jau 
baigia tilti, ir susikalbėjimo, klek rei
kalinga, atsiranda...“

Šio straipsnio autoriui to jau per
daug! Jis laiko savo pareiga lietuvių 
tautą dėl gręsiančio pavojaus per
spėti. Savo sausio 30 d. Klaipėdoje 
paskelbtame straipsnyje dėl Lietuvos 
politikos Klaipėdos krašte jis baig-

lieiuvių tautos kančios. / Rašo Inž. Stasys Tyškus
damas maždaug taip rašo: „Įdomu, I 
kuo paremtos tokios optimistiškos 
viltys? Argi pacituotu „Preussische 
Zeitung“ susikalbėjimo tonu? Tai 
būtų neblogos susikalbėjimo per
spektyvos! Tačiau jei toks susikal
bėjimas' bus tęsiamas ir toliau, jei 
dar ir toliau bus slepiama tikroji pa
dėtis, niekas neturi stebėtis, jei vieną 
gražią dieną bus prarastas ne tik 
Klaipėdos kraštas, bet, gal būt, ir vi
sa Lietuvos nepriklausomybė!“

• • •
Tuo tarpu sausio ir vasario mė

nesiai praslenka bematant. Gyveni
mas Klaipėdoje verda ir kunkuliuo
ja. Uoste judėjimas ir gyvumas — 
net miela žiūrėti! Užgavėnėms atė
jus — puikių balių sezonas. Miestas 
ūžia. Kiek žibėjimo! Paskutinį kar
tą .Klaipėdoje linksmai šokame di
džiajame Prekybos Instituto studen
tų baliuje. Paskutiniai mieli Klaipė
dos prisiminimai...

Ir štai, kovo mėnesiui įpusėjus, 
galutinai pribręsta daugelio jau se
niai numatyti tragiški {vykiai. Jau
noji Cekoslovakų respublika dar kar
tą tampa Hitlerio agresijos auka. 
Kultūringa, aukštai civilizuota Če
kija brutalia jėga paverčiama papra
stu „protektoratu“, lyg tai būtų ko
kia puslaukinė Afrikos teritorija. 
Čekų tauta pradeda savo kančių ke
lią. Šiomis įtemptomis kovo mėn. 
dienomis aukščiausio krizės laipsnio 
pasiekia ir padėtis Klaipėdoje. Ne
vienas mūsų galvoja, kad nuo tokių 
lengvų savo „Fūhrerio“ laimėjimų 
apsvaigę Klaipėdos vokietininkai pa
naudos kovo 25 d. šaukiamą krašto 
seimelio posėdi viešam Klaipėdos 
krašto anšliuso prokląmavimui. Ta
čiau {vykiai užbėga už akių ir to
kiems spėliojimams.

Sekmadieni, kovo 19 d., Klaipė
dos mieste didelis taip vadinamųjų 
vokiečių karių Draugijų (Krieger- 
vereine) suvažiavimas. Vienas jo da
lyvių, senas mano pažįstamas. Lie
tuvos muitines valdininkas, vokietis, 
lietuviškai temokąs tik vieną kitą 
žod{ (puikus lietuviškos tolerancijos 
pavyzdys!), atvykęs iš Usėnų (Pagė
gių apskr.), tos dienos vakare atsi
lanko mano bute. Žmogelis jau ge
rokai įsilinksminęs. Į mano paklau
simą apie politinę padėt}, jis trum
pai vokiškai atsako: „Rette sich, wer 
kann! (Gelbėkis, kas gali!)“ šis šū
kis, jo nuomone, jau artimiausiu lai
ku daugeliui tapsiąs realybe. Šiuo 
atsakymu tas dar lojalus klaipėdiš- 
kis-vokletis norėjo pabrėžti Klaipė
dos lietuvių padėt}, bet kartu parodė 
taip pat, kad vokietininkų sluoks
niams Klaipėdos dramos finalas jau 
visiškai aiškus. Tuo tarpu lietuvių 
spauda ir radijas vis dar tyli, o vo
kiečių žinių agentūra DNB vos tris 

dienas prieš- „anšliusą“ netgi oficia
liai dementuoja:

„Visi dėl Klaipėdos krašto kur
suoją gandai neturi nei mažiausio 
pagrindo!“

Nuo šios kovo 19 d. vakaro ne
praslinkus dargi ir 48 valandoms, 
Lietuvos radijas ryžtasi pagaliau Lie
tuvių tautai pranešti karčią tiesą:

'„Lietuvos ir Vokietijos susitarimu 
Klaipėdos kraštas kovo 22 d. grąži
namas Reichui..."

Kokiu būdu buvo pasiektas tas 
„susitarimas“, — kiekvienam iš mū
sų aišku. Šis oficialus pranešimas 
sugriauna paskutines iliuzijas net ir 
visiems tiems, kurie buvo dar tiek 
naivūs tikrosios padėties nematyti 
Šiuose lietuviškos visuomenės sluoks
niuose kyla didžiausias sumišimas. 
Kovo 21 d. vakare prasideda masinis 
bėgimas iš Klaipėdos: traukiniais, 
automašinomis, vežimais ir pėsčio
mis. Dėl suprantamų priežasčių di
delė panika viešpatauja ypač žydų 
tautybės Lietuvos piliečių tarpe. Tos 
kovo 21 d. vakaras liks visuomet 
mano atmintyje. Eidamas gatve ma
tau, kaip žydai krautuvininkai sku
biai meta savo turtus į sunkvežimius; 
kiti vežasi savo mantą { stotį; treti 
bėgioja ir puldinėja, visiškai'netekę 
galvos. Tai ne taikingo tarpvalsty
binio susitarimo, bet karo meto eva
kuacijos nuotaika!

Kovo 22 d. rytui išaušus, mieste, 
palyginamai, dar ramu. Bet štai apie 
8 vai. staiga pradeda kaukti visų 
fabrikų ir uoste esančių laivų sirė- 
nos. Vienur kitur pasirodo „haken- 
kreuzo“ vėliava. Tai anšliusas! Vos 
sirėnų aidui nutilus, l mūsų butą 
{puola apačioje gyvenanti kaimynė, 
maloni senesnė ponia ir šiaip jau lo
jali vokietė. Pradeda dejuoti ir net 
verkti: „Kas bus, kas bus!?“ Pasiro
do verkianti dėl mūsų likimo! Mes 
gi l padėti žiūrime daug šalčiau: 
„Tai juk dar ne karas, o tik taikin
gas tarpvalstybinis susitarimas, taigi 
ir mums‘■neturėtų nieko blogo atsi
tikti!“ raminame ją.

Mieste tuo tarpu prasideda {stai
gų ir turto perdavimas krašto vokie
čių autonominių organų žinion. Lie
tuvos kariuomenės {gula irgi ramiai 
evakuojasi. Klaipėdoje viskas vyk
sta tvarkingai ir maždaug be incin- 
dentų. Tik krašte įvyksta vienas ki
tas vokietininkų išsišokimas prieš 
lietuvius, ypač žymesnius veikėjus. 
Po pietų Lietuvos kariuomenės įgu
los viršininkas per Klaipėdos radiją 
viešai dėkuoja vokiečių vietos įstai
goms už pagalbą, vykdant Lietuvos 
kariuomenės evakuaciją, kuri baigia
ma pilnoje tvarkoje.

Mieste tvarką palaiko krašto poli
cija. Gatvėmis važiuoja automašinos 
su garsiakalbiais, skelbdami pasku
tines naujienas. Stotis užversta įvai
riausios mantos iŠ miesto bėgančių 

lietuvių šeimų. Vietos vokiečiai kas 
valandą laukia ir vis dar negali su
laukti pirmųjų Reicho kariuomenės 
dalinių. Tačiau pavakaryje garsiakal
biai skelbia, kad pastarieji atvyksią 
tik sekantį rytą. Tai vokietininkams 
nerpažas nusivylimas!

♦ * •
Kovo 23 d. rytui auštant, prasi

deda didžiulė invazija: motorizuoti 
Wehrmachto daliniai ties Tilže per
žengia iki šiol buvusią Lietuvos-Vo- 
kietijos sieną ir triukšmingai rieda 
Klaipėdos link. Vjsa eilė įvairaus di
dumo vokiečių karo laivų įplaukia į 
Klaipėdos uostą. Oras dreba nuo ūž
iančių -lėktuvų eskadrilių. Grandio
ziškas, bet begalo slegiantis vaizdas. 
Kam tokia didžiulė galybės demon
stracija?!

Jau labai anksti rytą radijas ir 
garsiakalbiai skelbia naują sensacin
gą žinią: pats „didysis Fūhreris“ 
šiandien atvyksiąs į Klaipėdą! Adol
fas Hitleris atplauksiąs jūra didžiuo
ju šarvuočiu „Deutschland". Čia pat 
skelbiamas ir griežčiausias įsakymas, 
įpareigojęs visus miesto gyventojus 
tuojau atiduoti krašto policijoje vi
sus jų privačiai turimus ginklus.

Tuo tarpu miestan atvyksta vis 
daugiau motorizuotų kariuomenės ir 
SS dalinių. Uoste išlaipinama jūros 
infanterija, kuri sudaro špalėrius 
gatvėse, kuriomis važiuos Hitleris. 
Vokietininkų džiūgavimas nepapras
tas. Miesto gatvės, ypač prie uosto, 
prikimštos žmonių, kurie nuo pat 
ankstyvaus ryto valandą po valan
dos kantriai laukia, norėdami pama
tyti jų tariamą „išvaduotoją“. Vokie
tininkų būriai apspinta ir sveikina 
tankus ir kitas karo mašinas. Di
džiulės minios žmonių laukia ir tea
tro aikštėje, kur nuo miesto teatro 
rūmų balkono' greitai prabils jų taip 
dievinamas vadas. Prie teatro rūmų 
stovi „Ofdmmgsdiensto“ garbės sar
gybos. Garsiakalbiai be pertraukos 
drožia kariškus maršus. Tuo tarpu 
diena jau gerokai įpusėjo. Galingas 
šarvuotis „Deutschlarjd“ jau seniai

Jugoslavija puola Albanija
Jugoslavijos komunistų laikraštis 

įsidėjo provincijos laikraščio redak
toriaus parašytą laišką, kuriame 
įspėjama Albanija dėl imperialisti
nių ir nedraugiškų siekimų. Laiške 
Albanijos pasiuntinybei rašoma: 
„Mes gavome jūsų biuletenį, nors jo 
neprašėme. Mes jo nenorime, nes 
jūs neinformuojate mūsų savo biu
letenyje apie tikrą dalykų būklę ir 
santykius tarp Jugoslavijos ir Alba
nijos po kominformo rezoliucijos. 
Priešingai, šie jūsų biuleteniai turi 
priešiškų ketinimų ir siekia nuver
tinti mūsų žmonių draugiškumą ir 

atvykęs ir plūduriuoja ant inkaro gū
roje, tačiau Fūhreris vis dar nesiro-
do. Minia teatro aikštėje vis labiau 
nerimauja ir kas porą minučių šau
kia:

„Wir wollen unseren Fūhrer 
sehen!“ (Mes norime matyti mūsų 
vadą!)

.Pagaliau teatro rūmų balkone pa
sirodo pranešėjas, ir sako:
x „Dvidešimt metų jūs laukiate, tai 
20 minučių irgi dar galite palaukti!“

Ir vėl praeina pusvalandis po 
pusvalandžio, o Fūhreris vis dar 
neatvyksta. Prieš Išlipant 'kran- 
tan, jis čia pat ant laivo pir
ma dar pasirašo įstatymą, automa
tiškai suteikiantį Reicho pilietybę 
visiems Klaipėdos krašte gimusiems 
jo gyventojams. Tada pagaliau Adol
fas Hitleris atvyksta į uostą, kur ji 
sveikina vietos vokietininkų vadai su 
dr. Neumannu priešakyje. Lydimas 
Himmlerio, 'gen. Keitelio ir kitų 
aukštų palydovų, iš uosto jis važiuo
ja per miestEj. Kaip visuomet, savo 
istorinėje Romos karžygio pozoje, 
pakelta ranka, stovėdamas automo
bilyje. Pervažiavęs per miestą ir pa
sakęs trumpą kalbą nuo teatro rūmų 
balkono džiūgaujančiai, šaukiančiai 
Klaipėdos vokietininkų miniai, gar
susis „užsienio vokiečių išvaduoto
jas“ vėl išvyksta į uostą ir grįžta ant 
laivo.

Ak, kad tą dieną mūsų vokieti
ninkai būtų žinoję, kaip pagrindinai 
jis juos visus išvadavo, „išvadavo“ 
nuo jų turtų, nuo jų namų, nuo arti
mųjų ir pastogės, išvadavo, kad pa
leistų po pasaulį ubagais! Jeigu jie 
tai būtų žinoję, gal jie jam būtų su
ruošę kitokį priėmimą!

• • •
Puikios pavasariškos dienos saulė 

nusileido. Tamsi naktis apgaubė 
miestą ir uostą. Tik karo laivų pro
žektorių šviesos dar ilgai raižė tam
sųjį dangų. Kažkokia slegianti, vis
ką slopinanti karinės galybės šmėkla 
lyg sunki letena užgulė tą vakarą ir 
ant mūsų širdžių. — Simbolinė karo 
nelaimių ir kančių naktis nusileido 
ant neseniai dar taip linksmo, saulė
to ir taikingo Lietuvos pajūrio,...

vienybę, kad nepasisektų mūsų kraš
te socializmas. Su šiuo biuletiniu ir 
su jūsų veikla, kuri yra mums labai 
gerai žinoma, jūs vykdote antirevo- 
liucinl darbą prieš mūsų kraštą. Ne
tinkamai panaudojate diplomatini 
imunitetą ir Jugoslavų tautos sve
tingumą. Jūs sviedžiate melą nau
jajai Jugoslavijai ir jos tautai, kaip 
tai daro imperialistai“.

UP nurodo, kad jei Albanijos pa
siuntinybė ir toliau taip darys, Jugo
slavijos vyriausybė uždarysianti in
formacinę tarnybą. (NYHT)

A. VILKAS (50)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI

Pratimai fiziškai nevargina. Mūsų karininkai nurodo puo
limo barus. Besipraktikuojant prieina generalinio štabo ka
pitonas, gražiai atrodąs. Uniforma pasiūta iš nacių unifor
minės medžiagos..

Kažko paklausia manęs, rodos, apie orientyrų nusakymą. 
Atsakau gerai, bet nepilnai. Jis ima žiūrėti į mane tiriamu 
Žvilgsniu ir aiškinti. Aš stebiuosi, kad veidu ir balsu primena 
vieną Vilniaus pašto darbininką ir kad gerai moka savo da
lyką. Klaidas, kurias darė mūsų bukapročiai puskarininkiai, 
jis pastebi ir atitaiso. Jis bent teoriškai gerai paruoštas. Su
žinau, kad karininkų yra 2 rūšys (taip kareiviai skirsto): 
„frontiniai“, t. y. kurie laipsnius užsitarnavo fronte (pav. Itn. 
L., mus kankinęs ligi pusiaunakčio su savo gimnastikos pra
timais), ir „kursantai“, užsitarnavę laipsnius kursuose. Jie 
esą griežti ir bjaurūs (pav., vyr. Itn. V.), o „frontiniai“ — geri 
Ir atjaučią kareivius. ,

Po pietų — šokinėjimas per kliūtis ir šautuvų valymas. 
Skyrininkai stovi ir prižiūri mus. Na, čia tai nereikalingas 
„persistengimas" ir laisvo laiko atėmimas: greit sudils vamz
džiai.

Mano šautuvo vėl nėra. Kuopininkas Neidonov liepia 
paimti kitą. Valau. Pribėga kitos kuopos rusas ir pradeda 
mane plūsti: jis tris dienas ieškojęs . r., o štai kur kaltininkas. 
Aš jį irgi — plūsti: jei čia būsi mandagus, negyvensi. Rusas 
mane tuojau įvertina ir nueina šalin.

Mus dar kartą išrikiuoja apžiūrai. Konfiskuoja mano 
kojines, baltinius. Žodžiu — oficialus apiplėšimas. Mano ci
vilines kelnes pakeičia į sovietiškas, bet batų auliukų 1 „ap- 
motkas“ ir belgiškos kuprinės t — rusišką neturi kuo pa
keisti, ir tai visą laiką išnešioju.

1945. V. 29. Antr.
Rytą majoras, kuopos vadas, užstojo duris ir privertė 

kiekvieną praeinantį kareivį pasiprašyti leisti praeiti. Kazį 
pamokiau, ir mes abu laimingai prasmukome. Tačiau varg
šas Pienininkas pakliuvo: jis gražiai pasiprašė praeiti, tačiau, 
gavęs sutikimą, mandagiai linktelėjo galva, lyg prieš jį sto
vėtų koks gerb. direktorius ar referentas.

— Kaip, kaip? — sušuko majoras, — pakartok.
Pienininkas iš naujo priėjo, pridėjo ranką prie kepurės 

ir, linktelėjęs galvą sako:
— Drauge majore, prašau leisti praeiti.
— Che, che,... jūsų didenybė, leiskite, jūsų didenybė .... 

— pridėjęs ranką prie Ijepurės, darydamas reveransus, pa
mėgdžiojo majoras, — čia yra buržujų paprotys. Na, dar 
kartą. , ' ■

Pienininkas iš-naujo prieina, nenusilenkęs prideda r ’ ę 
prie kepurės ir raportuoja:

— Drauge majore, prašau leisti praeiti.
— Prašau.
— Cha, cha, ... che, che..., — juokiasi visokiais atgar

siais choru aplinkui žiopsą rūstokai Jau pati Pienininko iš
vaizda išduoda jo buvusį gerą gyvenimą. Toks Sovietų Są
jungoje laikomas „buože, kurs geria liaudies kraują“.

— Chi, chi,... — juokiasi ir majoras, — na, dar kartą.
Bet tuo momentu į JI kažkas kreipiasi. Pienininkas atra

portuoja, mandagiai linkteli galva ir sprunka l šalį. Tuojau 
mus rikiuoja, apžiūrinėja marškinius.

Politinė pamoka tema: „Didžioji mūsų tėvynė SSSR". 
Praveda vyr. Itn. V...

Vienas jaunas kareivis nežino paprasto dalyko (neatsi
menu kokio).

— Kiek tau metų? — paniekinančiai klausia vyr. Itn. V..
— 23.
— Na, matai. Aš 24 metų, o jau vyresnysis leitenantas. 

O tu net nežinai...
Mūsų pulko vadas 22 metų, o naujas griežtas kuopos va

das, gvardijos kapitonas M., — 28 metiį

Kazį, mane, Mogilą (vilnietį lietuvį) ir 5 rusiokus paėmė 
sanitarijos karininkas pirties rengti. Mes užeiname į jo butą. 
Čia pat barakuose, ir laukiame. Jis, geras, paprastas žmogus, 
ištaria neaiškiai, lyg burbuliuodamas. Užeina ir jo draugas 
— kapitonas. Jie kalbasi apie girtavimus, moteris ir me
dalius. '

— Įsivaizduok, visą karo metą išbuvau fronte ir nė kar
to nebuvau sužeistas. Padaviau pareiškimą gauti medaliui... 
Kur tau? Paklausė: „Kiek kartų buvai sužeistas?“ „Nė kar
to.“ „Kadangi kraujo už tėvynę nepraliejai, negali gauti me
dalio.“ Taigi, štai, kokia biauri tvarka, — pyko kapitoną*.

Su sanitarijos leitenantu žygiuojame pro miestelį.
Oras gražus, vaizdai i jūrą puikūs. Horizonte matyti 

Pomeranijos ruoželis. Einame pakrante. Pagaliau — ir na
mukas, atimtas nuo civilių vokiečių, kur mes turėsime baigti 
įrengti pirtį. Kambarys, kur turės būti kaitinami drabužiai, 
jau įrengtas, pečiukas {statytas, tik. vamzdžius garui išveda
me. Rengiame rūbinę lauke, o kambariukuose, kur kariai 
maudysi*, išgręžiame skyles medinėse grindyse, kad vanduo 
nubėgtų. Ar rusams gaila vokiečių grindų?

Savininkai nepatenkinti, dreba dėl kiekvienos smulkme
nos, prašo, kad nužmestume žemėmis bulvių daigų.

— Et, kvailiukai, — galvoju, — tik gyvybę Išneškit*.
Jaunas, su akiniais, jau praplikęs, kultūringai atrodą* 

pesčiais.
Jaunas, su akiniais, jau praplikęs, kultūringai atrodąs, 

silpno fizinio sudėjimo vokietis, šeimininko sūnus ar žentas, 
ateina Ir pakartotinai prašo nesužaloti jo daržo. Ta proga 
mes pasikalbame. Aš drąsiai pasakoju, kas mes esame Ir 
ką matėme.

— Ko jūs gailitės? Vakarų Prūsija juk jau mirusi Ten 
nėra žmonių. Dvarai .deginami. Mes patys matėme. O po- 
meranlečiai kaip elgetos vaikščioja pagrioviais. Jūs dar, pa
lyginti, laimingi, ir aš nesuprantu, dėl ko dar rusai čia ne
parodo savo tikrojo veido... Jūs, tur būt, mokytojas,

— Ne, geležinkelietis.

3
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Pasakojimai apie pragarq
SUGRĮŽIMAS IS DVIEJŲ PASAULIŲ. — KEISTO BUDO ŽMONES. — KĄ PASAKOJA BELAISVIAI, 
SUGRĮŽĘ IS VELNIO ŽEMES. — FOTOGRAFIJOS, ADATOS IR AMERIKONIŠKI BATAI. NUO

TYKIAI LIETUVOJE SU PARTIZANAIS. / Alb. Plumpk *■

Kartą Stuttgarto stotyje teko ma
tyti (domų atsitikimą. Vienu metu, 
bet iš priešingų pusių, stotin atvyko 
du ešalonai su tėvynėn grįžtančiais 
vokiečių belaisviais: vieni grįžo iš 
Sovietų Sąjungos, antrieji iš JAV ir 
D. Britanijos. Likimas jau taip no
rėjo, kad šitie du traukiniai — iš 
Rytų ir Vakarų šalies — su buvusiais 
Reicho fronto kovotojais sustojo ant 
gretimų kelių vienas priešais kitą 
šioje didžiulėje Wiirttembergijos so
stinės centrinėje stotyje. Buvusieji 
fronto draugai ir kovotojai už .nau
jąją Europą“ vienkart pasipylė iš va
gonų į tą patį peroną. Tie patys žmo
nės, bet iš dviejų skirtingų pasau
lių...

Vaizdas buvo ir šiurpulingas ir 
linksmas.

Iš vieno traukinio lipo tylūs še
šėliai, it paslaptingos mirusios sielos. 
Jie vienas kitą prilaikė, silpnuosius 
vedė užu porankės ir tylūs buvo kaip 
nebyliai. Ir atrodė jie šiurpiai ir bai
siai: akys užgęsę ir gilios kaip šu
liniai, veidai kaulėti it giltinių arba 
visiškai išpurtę ir sutinę. Badmięys 
sutinsta prieš gyvenimo galą. Jie 
buvo apsivilkę purvinais ir jau su
driskusiais rūbais ir būtinai per lie
menį persijuosę virvėmis. Tokia jau 
„uniforma“ yra bolševikijoje. Visi 
jie buvo kojas apsivynioję purvu ir 
kraujais suskretusiais skudurais bei 
apsiavę medinėmis klumpėmis. Ant 
kaktų užmaukšlintos suplyšusios va
tinės bolševikiškos kepurės su „per
kūnsargiais", o per pečius perkabinti 
tabalojo tušti tuštitėliausi duonmai- 
šiai... '

Iš jų bebuvo likęs tik paveikslas 
žmogaus. Visa tai buvo panašu i Go
golio mirusiųjų sielų paradą. O dar 
tik prieš kelis metus jėga ir sveikata 
pas juos per kraštus liejosi... At
raitotomis rankovėmis ir atlapotomis 
krūtinėmis jie tada su didžiausia 
smarkybe vijo bolševikines ordas į 
rytus atgal... Paskui jie ’ pasiryžo 
kapituliuoti tik prieš Vakarus, tačiau 
vakariečiai jų kelis milijonus per
leido savo rytiniam „sąjungininkui“ 
kaipo karo grobį; idant pastaruosius 
išgelbėtų bent nuo gėdos ...

O dabar šitie nemitę kariaunos 
stovėjo susigūžę į būrį, it avių kai
menė. Atrodė, jog jų prigęsę akys 
bijojo bepažvelgti į žmones ir į skais
čiai žibančius stoties žiburius.

”aip atrodo žmogus, sugrįžęs iš 
Stauno „žemiškojo rojaus“.

'Kšai priešingas vaizdas buvo prie 
antrojo traukinio. Iš jo urmu ver
žėsi vyrai švilpaudami, klykaudami 
ir juokdamiesi, tartum tikri ameri
konai ... Veidai rausvi, sprandai ant 
kalnierių pakibę, nauji amerikoniški 
rūbai, rodos, tuoj plyš nuo vyrų drū
tumo. Vietoje medinių klumpių — 
naujutėliai amerikoniški batai. O sa
vo kuprines ir lagaminus vos paneša 
vargšai belaisviai...

Stotyje buvo tūkstančiai keleivių.

Žmonės neprieinamai apspito belais
vius.

— Iš kur jūs?, — šaukė jie.
— Iš Dėdės Šamo šalies, — ap

šaukė grįžusieji.
— O iš kur jūs, nabagėliai? — 

klausė minia gyvųjų nabašninkų.
— Iš „dėdės“ Stalino šalies..., — 

šie vos girdimai murmėjo.
— Ar nematėte mano Frico, mano 

Johano, ar negirdėjote ką apie Rup- 
rechtą?.... — klausinėjo daugybė 
balsų.

— Nei žinome, nei girdėjome, — 
kalbėjo jie tyliai. — Ten viešpatauja 
tik giltinė su dalge. Gal ir paliko. 
Paliko ten milijonai užrausti žemė
mis aplink' belaisvių stovyklas...

Tie, kurie sugrįžo iš „tėvelio Ir 
mokytojo“ Stalino šalelės, prašė ke
leivių duonos ir rūkyti. Kaulėtais, it 
giltinių pirštais, jie jau net nebeįsten
gė susukti nė „bankrutkės“. Minia 
pradėjo nuo jų trauktis pamažu at
bula, kaip nuo raupsotųjų. Vokietis 
myli ir gerbia tiktai tokį, kuris smar
kiai rėkauja, turi šautuvą, bizūną ar
ba amerikonišką cigaretę. Kitokie 
jiems neinponuoja. O juoba tokie, 
kurie taip baisiai tapo nugalėti, su
maitoti, į skuduminkus paversti ir 
dar prašo užrūkyti...

Prie sugrįžusiųjų iš „rojaus“ pa
siliko tiktai vienatinė sena moterėlė, 
beraudodama ir besišluostydama aša
ras graudžias, kad keturi jos sūnūs 
nebesugrįžo iš Stalino šalies. Nei vė
jelis, nei paukštelis daugiau iš ten 
nebeatnešė jokios žinios,. žinelės... 
Ji išdalino savo kelionės duoną ir sa
vo markes nebegalintiems dasikasti 
iki savo gimtojo kaimo.

Bet užtat minia smalsiai grūdosi 
prie „amerikiečių“. Čia tuoj atsirado

Sibiro lokys piktai urzgia
Laukinio žvėries nepasotinsi. Jis 

visada yra alkanas. Iš jo ir malonės 
neįgysi, jeigu nuolat jam neduosi. 
Panašiai yra ir su Kremliaus val
dovais, kurie nuolat urzgia, pyksta, 
priekaištauja, ką nutvėrę prariją, ir 
vėl urzgia ir vėl ieško grobio. Iki 
šiol jų niekas neužpuolė, nieks jiems 
skriaudos nepadarė, o vis reiškia 
rūstų veidą. Teisingai patarlė sako: 
pats muša, pats rėkia.

Sovietų armijos laikraštis „Kras- 
naja Zvezda“ rašo, kad Švedijos ka
riuomenės vadas „paklusniai kvie
čiąs užjūrio „bosus“ panaudoti Šve
dijos teritoriją karinėms bazėms, 
įsteigti“. Šį priekaištą jam padarė 
dėl to, kad jis neseniai pareiškė, jog 
Švedija prisijungsianti prie Atlanto 
pakto ir atsisakysianti trukusios 135 
metus neutralumo tradicijos. Ir kas 
čia nuostabaus. Juk ir Sovietų Są
junga pirmoji sudarė nepuolimo ir 
tarpusavio pagalbos paktus su visais 
satelitais. Net ir ekonomines sutar
tis sudarė, kad galėtų juos iščiulpti, 

daugybė pažįstamų ir draugų. O be
laisviai linksmai aiškino jiems savo 
nuotykius, traukė iš kuprinių ameri
koniškas cigaretes ir vaišino savo 
tautiečius. Po labai trumpų kalbų 
čia pat paaiškėjo, jog šie paskutinius 
karo metus praleido daug kartų lai
mingiau, negu jų laisvieji tautiečiai 
savo laisvame reiche' po „fūhrerio“ 
sparnu...

Girdėjau, kaip nuošaliau stovėjęs 
solidnios išvaizdos vokietis kitam sa
vo tautiečiui tarė:

— Sis vaizdas yra daug daugiau 
veiksmingesnis, negu ištiso mėnesio 
šnekos per „Voice of America“. Šva
bas tiki tik tam, ką mato...

— Jawohl, — atsakė antrasis ir 
įlipo į traukinį.

Matydami parvykėlius taip pigiai 
besišvaistant cigaretėmis, kiti iš ke
leivių pradėjo „perflluchteriais“ keik
tis ir balsu graužtis, kam ir jie ne
pateko pas Dėdę Šamą į nelaisvę...

Atrodo, tai buvo paskutinieji be
laisviai iš Vakarų. O kada grįš pas
kutinieji iš Rytų? ...

* • «
Tie, kurie sugrįžo iš „Dėdės Sta

lino“ šalies — jaučiasi it būtų su
grįžę iš kito pasaulio. Dėl to žino 
papasakoti visokių „dyvnų“ dalykų. 
Nors vokiečiai ir yra didžiausi šovi
nistai ir nepakenčia visų kitų tautų, 
bet kaip žmonės jie yra civilizuoti, 
todėl matyti vaizdai sovietijoje jiems 
kartu sukelia ir balsų šiurpą ir ska
nų juoką. Jeigu su bile kokiu vokie
čiu užvesi kalbą apie bolševikiją, tai 
jis jau manosi daug apie ją nusima
nąs ir todėl pirmasis pasakys:

— O, ja! Aš žinau jau. Štai ma
no pažįstamas grįžo iš bolševikų be
laisvės ir papasakojo...

kaip pritinka Sibiro lokiui, o paskui 
išspiauti proletariato kauliukus.

„Krasnaja Zvezda“ pridūrė, kad 
generolas N. Svedlund „hysteriškal 
šaukiąs apie pavojų Švedijai iš So
vietų Sąjungos“. Anot straipsnio 
autoriaus, Rusija niekad negrasinusi 
ir negrasinsianti Švedijos saugumui. 
Tik JAV ir Britanijos agresyvinė po
litika esanti mirtinai pavojinga ma
žųjų tautų taikai ir nepriklausomy
bei“.

Sovietai paleido visame pasaulyje 
savo mašiną, kuri varo propagandą 
prieš Atlanto paktą, kuris nori pa
žaboti Sibiro lokį. Štai Amerikoje 
amerikiečių - sovietų draugiškumo 
draugija smarkiai puolė Atlanto 
paktą. Draugijos taryba protestuoja 
prieš Europos ginklavimą. Henry 
Wallace, progresyvinės partijos va
das, taip pat pasisako prieš Atlanto 
paktą. Anot jo, amerikiečių daugu
ma pasisakytų prieš jį, Jei Jie turėtų 
progos pasisakyti prieš tai, kas buvo 
slaptai padaryta. Ta proga p. Wal

Ir iš tikro, Jeigu taryblninkai gal
vojo dar pasaulyje revoliuciją sukel
ti, tai jie visiškai bereikalo įsivėlė į 
visokias-painiavas su vakariečiais ir, 
atidarę savo kromelį, parodė ką iš- 
tikrųjų turi...

Vienas vokiečių majoras, karo gy
dytojas, neperseniausiai grįžęs iš be
laisvės, šitokią istoriją pasakoja:

— Aš su kitais savo nelaimės 
draugais patekau į vieną belaisvių 
stovyklą į šiaurės rytus nuo Maskvos. 
Tenai mūsų buvo nemažai tūkstan
čių. Iš pradžių kaimiečiai tik iš tolo 
stebėdavo mūsų stovyklą, bijodami 
kiek arčiau prisiartinti. Laikui bė
gant, jie vis jau arčiau prieidavo, 
kol pagaliau pradėjome su jai kal
bėtis pro spygliuotų vielų tvoras. 
Jaunimas, ypač merginos tuoj šokosi 
prašyti mūs fotografijų. Iš pradžių 
mes nieko nesupratome. Aiškinomės, 
kad savų fotografijų neturime, o 
antra — dar nesame tokie geri pažį
stami draugai, kad jau galėtumėm 
keistis fotografijomis. Tačiau jie pra
šė, kad mes tik parodytumėm jiems 
bile kokių fotografijų. Mes rodėme 
savo šeimų nuotraukas, žmonas, vai
kus. Rusai su didžiausiu įdomumu 
ištisomis valndomis džiaugdavosi sve
timomis fotografijomis, žmonėmis, 
kurių jie visai nepažįsta ir niekada 
nėra matę. Sekmadieniais ištisi bū
riai jaunimo iš tolimiausių kolchozų 
atkeliaudavo pasižiūrėti fotografijų. 
Paaiškėjo mums, jog fotografija Sta
lino „rojuje“ rusų liaudžiai yra neįsi
vaizduojama ir nepasiekiama, pra
banga. Iš viso sovietuose fotografuoti 
yra griežtai uždrausta, todėl ten nėra 
ir jokių fotografų. Kas turėtų iš kur 
nors gavęs foto aparatą, toks be kal
bų tuoj būtų paskaitytas šnipu ir sa
vo „saulėtą gyvenimą“ be teismo 
baigtų kartuvėse... Civilizuotam 
žmogui toks dalykas tiesiog sunku ir 
Jsiyaizduoti, — sako tas buvęs be
laisvis. — Šiandien net Afrikos juo
dukai nešiojasi foto aparatus šalia 
saidoko prisikabinę ir fotografija ten 
nėra jokia sensacija... (B. d.)

lace reikėtų priminti, jog jis neger
bia Amerikos kongreso, kuris, yra 
tautos rinktas ir todėl jis daugumos 
ir norus reiškia. Suprantama, kad 
komunistiniai agentai jokių parla
mentų ir kongresų nepripažįsta, jie 
vykdo diktatoriaus valią.

Maskva rūsčiai žvelgia ir į Iraną. 
Ir ten tie anglai su amerikiečiais pila 
lėšas ir atstato pramonę, stato aero
dromus, taiso uostus, susisiekimą. 
Maskvos radijas puola Iraną už tai, 
kad jis vykdąs krašte terorą, vado
vaujant amerikiečių ir britų patarė
jams.

„Trud“ rašo, kad Irano septynių 
metų planu amerikiečiai norį Iraną 
kolonizuoti ir paruošti naujam ka
rui. (NYKT)

• JAV karo ministerls p. Royall pa
reiškė, kad JAV viską darys, kad ga
lima būtų Išvengti karo su Rusija, 
bet Amerika neišsižadės savo teisių 
nei principų derantis su Sovietų Są
junga. (UP) /

Mirė garsus vokiečio 
teologas

JIS MOKĖJO SUDERINTI KUNIGO 
PASAUKIMĄ SU MOKSLININKO 

^GYVENIMU.
Š. m. sausio mėn. 9 d. Eichstaett’e 

mirė žymus teologas prelatas Mar
tynas Grabmanas, sulaukęs 74 m. 
amžiaus ir prieš metus atšventęs auk
sinį kunigystės jubiliejų.

Prl. M. Grabmanas baigė kun. se
minariją Eichstaett’e, studijavo to
liau Romoje filosofiją ir teologiją. 
Studijas baigė kaip geriausias stu
dentas su dviem daktaro laipsniais. 
Grįžęs iš Romos, profesoriavo kun. 
seminarijoje Eichstaett’e. Vėliau bu
vo pakviestas į Vienos universitetą, 
o nuo 1918 m. perėjo į Muencheno 
u-tą. 1943 m. sugrįžo atgal į savo 
gimtąjį miestą, kur ir toliau tęsė savo 
mokslinį darbą iki mirties.

Prl. Grabmanas buvo didelė as
menybė kaip kunigas ir mokslinin
kas. Jis mokėjo suderinti kunigo 
aukštą pašaukimą su mokslininko gy
venimu. Visa savo gyvenimą jis bu
vo pašventęs gilintis į viduramžių fi
losofiją ir teologiją, arba į scholasti
nius mokslus, kurių viršūnėje yra 
šv. Tomas iš Akvino. Bet jis nesi
tenkino vien scholastinių raštų tyri
nėjimu, jis ėjo prie pačių vakarų 
Europos mokslo pagrindų, būtent, 
prie Aristotelio, Platano, šv. Augus
tino; N. Alberto. Galima sakyt, jis 
suėmė visą dviejų tūkstančių metų 
dvasinių turtų lobyną, kurį stengėsi 
jis savo raštais bei gyvu žodžiu pa
daryti prieinamu mūsų laikams. Tą 
milžinišką darbą atlikti jam padėjo 
nepaprastai aštrus mokslininko pro
tas ir geniali atmintis. - Bet daugiau
sia nuopelnų, žinoma, tenka jo ne
paprastam darbštumui, Pats mėgia
miausias prelato darbas buvo ieškoti 
po bibliotekas seniai pamirštus raštus 
ir iškelti į dienos šviesą, juos pra
leidžiant per mokslininko prizmą. Jis 
yra išvažinėjęs daugiau kaip 60 bi
bliotekų, ieškodamas sau metodinės 
medžiagos. Salia bibliotekų jis tu
rėjo kultūringame pasaulyje visą eilę 
savo bendradarbių net nekatalikų 
tarpe, su kuriais palaikydavo glau
džius santykius. Šiuo prelato vardas 
buvo greitai žinomas visur. Didieji 
mokslo institutai priėmė jį į garbės 
narius. Taip pv., Bavarijos mokslo 
akademija nepriėmusi visą šimtmetį 
naujo nario, įrašė Grabmano vardą 
į savo skaičių. Jis priklausė taip pat 
ir kitoms mokslo įstaigoms užsienyje. 
Keturi didieji universitetai. — Mila
no, Liuveno, Budapešto ir Insbruko 
— sutelkė jam garbės daktaro laips
nius. Popiežius pakėlė jį į savo namų 
prelatus.

Iš viso jis turėjo virš dvidešimt 
įvairiausių garbės titulų. Bet jam na 
titulai rūpėjo, o tiesos ieškojimas pa
gal jo šūkį: credo ut inteligam. Gal 
geriausiai išreiškia jo asmnybę pas
kutinis titulas: šv. Domininko tre
čiojo ordeno narys. Kaip pavyzdin
gas kunigas ir tretininkas jis darba
vosi visada su didžia energija iki pat 
mirties, palikęs dar visą eilę neuž
baigtų raštų ir straipsnių.

Klier. A. S.

(7) A. M. Katiliškis

Vaizdeliai
Iš Belgijos po pusantrų metų vėl atsirado negras mūsų 

stovykloje. Jokios mantos jis neužgyveno. Sudėvėtas ameri
kietiškas švarkas ir atbrizgusios kelnės jam ištikimai tebe
tarnauja. Jis nedaro jokių žygių atgauti pateriotus asmens 
popierius ir įstoti stovyklon. Gatvė su tykančiais klijentų 
prekijais, rajonas su vaikais ir besiruošiančiomis moteriš
kėmis, jo namai.

Jis pramokęs angliškai ir prancūziškai, ir su kitų tauty
bių atstovais švebeldžiuoja jų kalba. Jis papjausto malkų, 
už kitą nueina plytų pakrauti ir, dienų kaip nebūta. Nors 
ir sustembęs, bet mergaičių neužkabinėja.

— Svarbu užkąsti šią dieną, — sako jis, skambindamas . 
vynuogių kekę, ir po vieną uogą mesdamas burnon. — Bet 
kur tiek kiaulių užaugina, išsimaitinsiu ir aš. Kokia čia 
bėda...

7. BATSIUVYS
Didelio pastato centriniame korpuse, ūžia ir kaukia ma

šinos, žviegia tekarnės, girgžda varstotai, kaukši plaktukai, 
zirzia pjūklai, čiauška replės ir žirklės. Jei pradėsi dairytis 
nuo frontinių durų, būtinai užeisi šaltkalvių skyrių, pro kurį 
skubink kuo greičiau pranerti, kad neatšiptų dantys nuo gai
žaus metalo žviginimo. Automechanikai turi atskiras erdvias 
patalpas, užgriostas velniškiausių modelių mašinomis ir jų 
dalimis. Elektrotechnikai vynioja špūles, radistai zirzina vi
sokias bangas ir švytruoja lempomis. Toliau staliai, kalviai, 
šveicuotojai, medžio raižytojai. Trys moteriškieji, būtent siu
vėjų, rankdarbių ir modisčių skyriai, sukelia tam tikrą pa
garbą, kuri nejučiomis verčia pasitaisyti kaklaraštį ir išpūsti 
krūtinę, staiga prisipildžiusią prakilniausių jausmų. Cią dar
bo įrankiai ir medžiagos apdorojimas nekelia trukšmd, jis 
kyla K pačių žaviųjų darbininkių bei meisterių ir, ausiai, kaip 

ir širdžiai be galo malonūs. Čiulba, čiaušką, niūniuoja, barasi, 
akis statinėje įvairiausio amžiaus gražuolės, pasiryžusios įsi
gyti naujų specialybių ir iš to lengvai duonutę valgyti už 
jūrų, už vandenų.

Nuošaliausiai, žemam kambaryje, apsėdę ilgą stalą ant 
žemų kėdučių, susikūprinę darbuojasi kurpiai. Siuva, kala, 
lopo. Bado ylomis, pjausto aštriais peiliais visokias odas ir, 
iš po jų juodų rankų išeina poros suremontuotų ir naujai 
pagamintų batų. Ant vienos kėdutės beplušąs ir Antanas 
Jankūnas, lovos kaimynas iš Arklių Vandens gatvės.

Vokietiją jis pasiekė bene vėliausiai. Jis niekur nemanė 
trauktis iš savo ūkelio Šiaulių apskrityje. Nuo ryto iki tam
sos ruošėsi su savo kuliamąja mašina, kol vėlai rudenį bene 
spalio gale, raudonieji paskelbė mobilizaciją. Ne visi pakluso 
to įsakymo, ne visi. Bet jisai atsibučiavo su žmona, paglostė 
vaikus ir išėjo su tarbele. Žiemą praleido Viniuje ir Pabra
dėje, mankštinamas ir gainiojamas kartu'su naujokais, o pa
vasariop metė jų dalinį į frontą.

Jis perėjo Lenkijos dalį, nusiaubtus Rytprūsius, turėjo 
šaudyti, šaukti ūra ir, pasiieškoti maisto. Viename mūšyje 
prie Piluvos, jis pakliuvo priešui belaisvėn. Tačjau tame ap
suptame pamaryje viskas jaukėsi pervien: — kareiviai, civi
liai darbininkai, moterys su vaikais ir belaisviai. Beregint ap
tiko gausų vargstančių tautiečių būrį, dėjosi prie jų, įsimaišė 
ir, visai gniūžtant karui, tapo atplukdytas į Vakarus, kaip 
niekur nieko.

Tai tik trumpai. O, daug jis moka papasakoti prisimin
damas rūsčiąsias anos vasaros ir rudens dienas. Iš pradžių 
nekaip žmogui sekėsi stovykloje. Neminint nesenų išgyveni
mų, jį dar kamavo skrandžio liga. Globėjai, kad ir gera
širdžiai, tada maitino tokia rūkščia ir dažnai nedakepusia 
duona, kad net žandai sukosi, o jam verkiant reikėjo pyra
gėlio. Neturėdamas iš ko pirkti, vienok jis rado būdą įsigyti 
baltai duonai. Anksti, kol dar nesukilę vaikėzai ir kiti dūmo 
smaguriai, jis išeidavo gatvėn ir surinkdavo nuorūkas. Pat
sai rūkymo iš tolo kratėsi. Surinktą tokiu būdu tabaką, jis 
keitė į savo skrandžiui tinkamą maistą.

Vėliau, laikams keičiantis, jis griebėsi darbo. Būdamas 
nagingas ir kruopštus, išmoko ne vieną amatą, bet labjausial 
pamėgo kurpiaus. Na, namie, iš bėdos gebėjo atšokusį pus
padį prikalti, o čia nejučiomis tapo pačiu gabiausiu meistru. 
Jis nesitenkina valandomis dirbtuvėje ir mažesnę įsitaisė savo 
kambaryje.

Ne tik pyrago, bet ir mėsos ir kitokio pavilgo netrūksta 
Jankūnui.. O netrūksta todėl, kad netrūksta darbo, ir jo dar
bas vertinamas ir gerai apmokamas. Ponios ir šmaikščios 
panelės ateina Jo dirbtuvėlėn, geisdamos dailaus apavo savo 
kojytėms. Jankūnas mandagiai pasodina gerbiamas viešnias 
ir pradeda pokalbėlį Jis trumpas. Visuomet susitariama, nes 
jis sudegtų iš gėdos, jei kuri išeitų nesusitarusi. Tada atsar
giai ir delikačiai, kaip salonuose augintas kavalerius, paima 
grakščią koją juodais, suraižytais pirštais ir pamatuoja. Už
sakymai atliekami greitai ir pavyzdingai.

Dirba Jankūnas ir vyrams, bet daugiausia jį mėgsta mo
terys. Jis gerai orientuojasi visose naujose madose ir mode
liuose. Naudoja visas modernias medžiagas, pradedant žal
čių odomis ir baigiant ispanišku kamščiu.

Darbas jam viskas, dėl to retai jį tematysite. Tik šven
tadieniais jis mėgsta išeiti aikštėn ir paplepėti, pasiklausyti 
naujienų ir pasiguosti. Vidutinio ūgio, liesas juodbruvys, ap
sivilkęs nauja eilute, išsičiutnijęs ir susitvarkęs. Jis nesilaiko 
savo kolegų geležinių tradicijų šeštadieniais ir sekmadieniais 
ūžti, o pirmadieniais pagirioti. Ir gal ir tai prisideda prie 
geros jo išvaizdos. Ir norėdamas neduosi jam kturių dešimtų 
metų. Jo veidas šypsosi.

Bet šypsena dingsta labai dažnai. Kaip bevargsta Jo 
žmona ir vaikai? Ak, kad jis juos dabar pasiektų! Juk jam 
nieko netrūksta.

— Eche, kokiais batukais Jūsų kojytes apaučiau!... Rei
kia tik man sugrįžti...

Bet labai Jankūnui nusidėtumete, jei suabejotumėte )e 
svajonių realumu. O, o, kaip šventai jis tiki Ju įsikūnšjimiĄ
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’Ugdykime tautines tradicijas
Rašo J. Ignatonis

Gyvename emigracijos karštligę. 
Pradedame iš stovyklų skirstytis i 
(vairius pasaulio kraštus. Kiekvienas 
rūpinamės tik savo emigraciniais rei
kalais. Išbadėję savarankaus gyve
nimo, tik ir rūpinamės, kaip įsikur
sime, kokį darbą gausime ir kokią 
laimę vienur ar kitur sutiksime. Bet 
ar pagalvojame, ką mes nusivešime? 
Čia turima galvoje ne gausius baga
žus, ne akordeonus, foto aparatus ar 
kitokias brangenybes, bet kokias tau
tinės tradicijas, kokius papročius, ko
kias būdo ypatybes mes nusivešime, 
kuriomis mes- išsiskirtume gerąja 
prasme iš kitų tautybių ir kuriomis 
praturtintume, ar, kur būtų reikalin
ga, atgaivintume lietuviškąjį savo 
tautiečių tarpe kultūrinį bei politinį 
gyvenimą.

Išsiskirstydami į visus pasaulio 
kampus ar dar laikinai pasilikdami 
DP stovyklose Vokietijoje, turime gi
liai įsisąmoninti į pagrindinius mūsų 
uždavinius tremtyje ir būsimoje, gal 
ir laikinoje, išeivijoje. Mūsų visų pa
grindinis tikslas — Laisva. Nepri
klausoma Lietuva. Mes visi dar te- 
benešiojame savo širdyse, savo min
tyse ir savo darbuose-Gyvą Lietuvą, 
kurią palikome svetimųjų priespau
doje. Todėl pagrindinė mūsų būdo 
žym'ė turėtų būti kovingumas. 
Kiekviena idėja reikalauja aukų, taip 
ir mūsų' tėvynės laisvės idėja reika
lauja iš mūs jų. Laisvės kovų aukos 
— kruvinos ir nekruvinos — jeigu 
Jos tikslingai panaudojamos, yra ly
giai vertos ir naudingos. Už tatai, 
kur tik mes bebūtume, visur; priva
lome savo tėvynės reikalus kelti ir 
reikšti didį aktingumą jos išlaisvini
mo darbe. Tą kovos ryžtumą, kurį 
dar mes jaučiame savo širdyse, tau
soti ir jį jaunose kartose ugdyti, nes 
nežinome, kiek ilgai mums dar teks 
už savo tautos laisvę kovoti. Taip 
pat kovingtfmu reikėtų užkrėsti ir 
kiekvieną lietuvį, kuriame tėvynės 
laisvės idėja pradėtų jau blėsti. Tai 
būtų viena pagrindinė mūsų būdo 
žymė, kuria turėtume užkrėsti kiek
vieną, net svyruojantį. Tą būdo žy
mę turėtų lydėti ir dar labiau ją iš
ryškinti sąmoningas tautinis tradici- 
jonalumas.

Lietuvių tauta turi daug gerų pa

sėjo 8 ir Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo dieną, vasario 16. Ką jos 
mums reiškia, netenka čia aiškinti. 
Kiekvienam sąmoningam lietuviui 
šios datos daug ką pasako. Tačiau 
tenka su apgailestavimu pastebėti, 
kad šių švenčių 'minėjimo progra
mos, bent tremtyje, labai panašios ir 
turiniu ir forma. Nesigilinant į šių 
švenčių idėjų skirtumus, čia norima 
tik kiek labiau išryškinti Vasario 16 

1 šventės idėją ir pamėgintį šiai šven
tei iškelti būdingą tautinių tradicijų 
projektą.

Vasario 16 šventė yra netolimos 
praeities ilgų kovų laimėjimo šventė, 
mūsų tautos epochinė šventė. Josios 
idėja yra tautos laisvės idėja. Ji ypač 
iškyla dabar, kada mūsų tautai lais
vė išplėšta. Kada mes ją minėdavo
me Nepriklausomais laikais, galėda
vome reikšti tik džiaugsmą ir pasi
didžiavimą kultūrinio, politinio bei 
ekonominio gyvenimo laimėjimais. 
Bet dabar, kada iš mūsų nepriklau
somybė išplėšta, josios minėjimo po
būdis taip pat kinta. Salia džiugesio 
elementų atsiranda ir liūdesio^ Bet 
tuo mes neprivalome tenkintis. Šios 
šventės minėjimas mums kaip tik 
turi priminti kovą už tautos laisvę. 
Mes kiekvienas privalome tą dieną 
padaryti metinę sąžinės apyskaitą, 
ką mes esame padarę tėvynės išlais
vinimo reikalu ir ką turėtume arti-, 
miausiu metu nuveikti. Taigi, Va
sario 16 Šventės metu turėtume dau
giau išryškinti ir iškelti ryžtumą*ko- 
voje už tautos laisvę. Tas kovos ryž
tumas turėtų būti ugdomas tol, kol 
būtų laisvė iškovota. Akstinas, kuris 
tą ryžtumą nuolatos stumtų bei pa
laikytų, galėtų būti tam tikros tradi
cijos, kurios nuolatos kartų kartoms 
primintų mūsų uždavinius ir savo 
tautai pareigas. Tam reikalui, man
ding, geriausia tiktų Šventės minėji
mo programoje įvesti metinę kultū
rinės bei politinės veiklos apyskaitą. 
Šios apyskaitos aktas turėtų būti 
vykdomas su tam tikromis ir iškil
mingomis ceremonijomis.

Pirmiausia Vasario 16 dieną vi
soms lietuviškoms organizacijoms bei

LTB apylinkių komitetams derėtų 
padaryti savo tautine Naujųjų nuo 
Nepriklausomybės Paskelbimo Metų 
diena. Iki Vasario 16 tiktų padaryti 
visus grynai techniškus atsiskaito
mus metinius susirinkimus ir išrinkti 
naujus organizacijų valdomuosius 
organus. Vasario 16 dienos vienu mi
nėjimo dienotvarkės punktu galėtų 
būti senosios valdybos ar komiteto 
naujai išrinktai valdybai ar komite
tui pareigų perdavimo aktas. Sis ak
tas turėtų būti rašomas į tam tikrą 
atskirą knygą. Tosna knygosna tu
rėtų būti įrašoma žymesnieji nuveik
tieji valdybos ar komiteto darbai, ku
riais būtų buvę keliama tėvynės iš
laisvinimo reikalai ar būtų ugdoma 
tėvynės meilė; taip pat tiktų sumi
nėti žymesnieji įvykiai, įvairūs minė
jimai bei paskaitos. Juk kiekvienas 
tremtyje ar išeivijoje mūsų susibūri
mas, kuriame aptariami Lietuvos rei
kalai, yra nekruvinos aukos ant tėvy
nės išlaisvinimo aukuro. Todėl tokiai 
aktų perdavimo knygai geriausia tik
tų vardas „Tėvynės Laisvės Auku
ras“. šis pareigų perdavimo aktas, 
surištas su iškilmingumu, įgytų gi
lios prasmės, kai į tas knygas būtų 
įrašyta apylinkės komiteto, ar kurios 
organizacijos valdybos žymūs nu
veiktieji darbai. Jau vien tos kny
gos palietimas ilgainiui taptų lygus 
priesaikai, ir perimantiejl valdybos 
ar komiteto pareigas pajustų atsako- 
mingumą prieš lietuvišką visuomenę 
ir prieš pačią lietuvių tautą.

Reikia manyti, kad tokios tauti
nės tradicijos, o ypač taip reikšmin
gą mūsų tautai dieną, daug padėtų 
mūsų bendruomenėje ugdyti sąmo
ningą tautinį susipratimą, gimtojo 
krašto ir jo kalbos meilę. Atgavus gi 
nepriklausomybę, grįždami, galėtu
me pervežti tas knygas kaip geriau
sią savo Tėvynei Lietuvai dovaną. 
Tai būtų nuveiktų darbų Tėvynei 
apyskaita, kartu ir įrodymas, Jog ir 
mes būdami tremtyje ar laikinoje 
išeivijoje pagal galimybes ir sąlygas 
tėvynės reikalais rūpinomės, sielojo- 
mės, Jos vardą pasaulio švieson kė
lėme ir josios laisvės sargyboje bu
dėjoms.

Dėl Pagėgių vardo lietuviškumo
Vienas skaitytojas (V. R.) prikiša 

straipsnio „Ką pasakoja mūsų žemė“ 
(kur, tarp kitko priminsiu, ne dėl 
mano kaltės yra įsispraudusių ir ko
rektūros klaidų) autoriui, kam šis ra
šąs Pagėgiai, o šalimais tekančią 
upę G ė g ė, nes Pagėgiai tesanti 
suvokietinta lytis. Vietos gyventojai 
lietuvininkai savo kaimą tevadiną 
Pajėgiai; o upę Jėgė (taip ją 
radęs rašant ir vokiečių kariuomenės 
žemėlapiuose. NepriklausomojojeLie- 
tuvoje‘kurį laiką Pajėgių lytis 
buvusi vartojama ir lietuviškame ap
skrities viršininko antspaudo (o vok. 
Pdgegen).

Abejojimas Pagėgių ir Gėgės 
lyčių lietuviškumu visai nepagrįstas. 
Kad šiandien vietos gyventojai lietu
viai sako Pajėgiai, Jėgė su pir
muoju j, visai nerodo, jog šiokios ly
tys yra lietuviškos, o su g (Pagė
giai, G ė g ė) suvokietintos. Kaip 
tik yra antraip! Lytys su pirmuoju 
jotu čia yra vietos vokiečių žemaičių 
lūpose atsiradusios iš senesniojo lie
tuvių g. Kaip Gintautas tenykščių 
vokiečių žemaičių tariamas J In
ta u t, Gedkantas — Jettkandt, 
Geniai — (Cullmen) — J e n n e n, 
Begėdžiai — Bejehden, o Gy- 
ventė arba Gyventis (Kuršių pamario 
žvejų krašte) J u w e n d t, taip ir 
vietoj liet. G ė g ė imta tarti J e g e 
(J 8 g e), o dėl vėliau plačiau įsigalė
jusios vokiečių įtakos paskui juos ir

lietuvių J ė g ė, P a j ė g i a i. Šią ii*' 
vadą kaip tik paremia ir tai, kad lie* 
tuvių j vietiniai vokiečiai neverčia 
g, kaip turėtų būti, jei iš tikrųjų 
Pagėgių lytyje pirmasis g būtų 
vokietybė, kaip mūsų skaitytojai 
mano. Kad tas pirmasis g Gėgėl 
ir Pagėgių lytyse yra ne nuo va
kar dienos, matyt iš senųjų doku
mentų (ne vėliau kaip XIV a. pra
džia pradedant), pvz.: Gigen 1307, 
Gigenfeldt, Am Giege 1540, 
Pagėgeje 1669 (lietuviškai!). Bū
tų keista, iš kur šaltiniai g būtų iš
traukę, jei jis tada nebūtų būvęs čia 
tariamas (ten, kur iš tikrųjų liet, žo-1 
džiuose j buvo tariamas, jis ir para
šomas). Taigi palyginti neseniai vie
tiniai lietuviai ėmė čia tarti, sekda
mi vokiečiais, jotą. Pagaliau tokį pat 
vardą randame ir Didž. Lietuvoje: 
Gėgė yra kaimas Šimkaičių vis., 
o Gėgės pievos (tarp Vadžgirio, . 
Viduklės ir Raseinių). Tos pat šak
nies vardas pažįstamas ir Guduose, 
kur seniau būta irgi baltų sodybų: 
2 e ž e 1 k a (pvz. Berezinos int. buv. 
Minsko gub.), kuri kildintina iš pra- 
baltiškos lyties Gegelė -a (su ilgu 
pirmuoju ir paskutiniuoju e ir a).

Taigi ne Jėgė su Pajėgiais 
yra lietuviškesnės lytys, bet Gėgė 
ir P a g ė g 1 a i. Ir taip, o ne antraip 
(kaip minėtas skaitytojas su pasiti
kėjimu siūlo) ir mūsų tos vietos turi 
būti vadinamos. Dr. J. Kontrimai

Milašiaus mirties dešimtmečiu minėjimas
Paryžiaus lietuvių kolonija Mila

šiaus mirties dešimties metų minė
jimą pradėjo 1948. 10. 27 d., kada 
Lietuvių Šalpos Dr-jos Prancūzijoje 
suslVinkime doktorantė p. G. Žido- 
nytė (parengusi apie Milašių tezę) 
laikė apie šį poetą paskaitą. Tuo pa
čiu metu Paryžiuje, Rochefort teatre 
buvo vaidinama Milašiaus misterija 
„Miguel Manara“, p. Paul Pasųuier 
it jo trupės „Lozanos Pilies Teatro“ 
rūpesčiu. Misterija buvo vaidinta 
kelias dešimtis kartų, ir į ją lankėsi 
rinktinė publika. Vėliau, lapkričio 2 
d. Lietuvių Šalpos Dr-jos Prancūzi
joje buvo padėtas vainikas ant Mi
lašiaus kapo Fontainebleau kapinėse.

pročių, gražių tradicijų, tačiau sunku 
būtų rasti vieną, kurią mes būtume 
visuotinai ypatingai pamėgę ir kuri 
mus kaip lietuvius charakterizuotų. 
Geriausia tautą charakterizuoja są
moningas tautinis tradicijonalumas. 
Sąmoningos tradicijos ne vien tik iš 
išorės charakterizuoja tautą, bet jos 
palaiko ir tautinę idėją, išreiškia vi
dinį tautos charakterį ir pagaliau pa
čią tautą konsoliduoja, jungia. Mes 
būdami tremtyje ar išvykdami išei- 
vijon, turėtume iškelti kaip tik tas 
tradicijas, kurios įvairių pažiūrų lie
tuviams būtų - bendros ir jos mus 
visus jungtų, o ypač tos, kurios mums 
primintų tėvynės išlaisvinimo darbą.

Mes esame atsivežę gražias tautos 
bei valstybines švenčių minėjimo tra
dicijas. Minime Tautos Dieną, rug-

Pirma pažinti, o paskum teisti

Pačių mirties 10 metų sukaktuvių iš
vakarėse Milašių labai gyvai prisi
minė Prancūzijos radijas ir spauda, 
kaip lygiai ir lietuvių kolonija.

Radijo savaitraštis „La Semaine 
Radiophoniąue“ (1949. 2. 27 nr. 9) ra
dijo programoje smulkiai nurodė, 
kaip Milašiaus sukaktuvės bus mini
mos per radiją. Būtent, 1949 3. 1 d. 
Nacionalinė Prancūzijos Radijo pro
grama nuo 20 vai. 30 min. ligi 22 vaL 
15 min. paskyrė Milašiaus garbei. 
Pradžioje ėjo trumpas Milašiaus as
mens, jo kūrybos ir diplomatinėi 
veiklos (buvo pavadinta ta veikla 
„Lietuvos išlaisvinimo veikla po 1914 
—18 m.m. karo") apibudinimas, nu
rodęs, kad Milašius yra šių laikų žy
miausias „poete chrėtlen“. Tai buvo

Š. m. sausio 28 d. „Minties“ 11 (533) 
nr. tilpo str. „Prašome tyliau!“, ku
riame kažkoks E. A. puola ką tik 
įsikūrusią Kanados Liet. Rašytojų 
Draugiją, ypač jos pirm, ponią Ma
riją Aukštaitę.

„Vienybės“ redaktorius J. Tyslia- 
va kovo m. 11 dienos numery labai 
gyvai reagavo į tą „Minties“ str., be 
kita ko pastebėdamas, kad „berods 
tuo tarpu tik ponui E. A. sukasi gal
va, nes Marijos Aukštaitės vardas 
yra žinomas ir Kanados ir Amerikos 
lietuviams“. Girdėt, čia reaguos ir 
kiti.

Kadangi JAV liet, spauda Vokie

M. Šalčius

Ir vėl pavasaris skaistus ateina, 
Jau paukščiai grįžta iš pietų. 
Kada gi mes su laisvės daina 
Grįšim prie Nemuno krantų?

2inau, gimtinėj vyturys Jau gieda, 
Bet ir šį pavasarį nebus ten mūs. 
Kas skins žibutės pirmą žiedą?
Kas sės apleistus arimus?

Kas priglaus verkiančią benamę našlaitę?
Kas gi motulę seną suramins? — -
Ne mums žydės gėlės gimtinės pašlaitėj, 
Kol svetimieji tėviškėlę mins.

Saulutei tekant žvelgiu aš į rytus,
Su paukščiais norėtųs nuskristi kartu.

Ten žaliuoja rūta žiemą nenuvytus,
Ten rymo smūtkeiis prie kiemo vartų.

I ri Lauktas pavasarėlis ir vėl ateina
' Paukšteliai grįžta iš pietų šalies.

I , Tikėk, užtrauksim laisvės dainą
Prie Gedimino senos pilies.

SS.

tijoj mažai teskaitoma tremtyje, JAV 
Liet. Rašytojų D-ja laiko sau pareiga 
ir tremties spaudoj ginti savo Kole
gę — Kanados Liet. Rašytojų D-ją, 
ir paneigti neteisingus bei ironiškus 
E. A. užsipuolimus, nukreiptus prieš 
tos D-jos Pirmininkę.

P. Marija Aukštaiti yra ir JAV 
Liet. Rašytojų D-jos narė. Ji buvo 
į mūsų draugija pakviesta tuo tiks
lu, kad palaikytų ryšį su mumis ir 
kartu suburtų Kanados liet, plunks
nos jėgas. P. Marija Aukštaitė visą 
laiką palaikė ir šiandien palaiko 
glaudų ryšį su JAV Liet. Rašytojų 
D-ja. Ji rūpinosi ten esamais plunks
nos žmonėmis, ėmėsi iniciatyvos 
jiems suburti, kreipėsi į mus, kad 
atsiųstumėm savo atstovą į jų stei
giamąjį susirinkimą ir t.t.

Kad p. M. Aukštaitė nėra žinoma, 
tai ne jos, bet p. K. A. neapdairu
mas. Pradėjusi rašyti prieš kelloliką 
ar daugiau metų, ji bendradarbiavo 

. ne tik JAV liet, spaudoj, bet ir Nepr. 
Lietuvos laikų laikraščiuose. Šitokiu 
p. M. Aukštaitės nežinojimu netu- 

. rėtų didžiuotis joks padoresnis lie
tuvis. Deja, taip yra.

Šia proga mes norėtumėm prisi
minti vieną gana liūdną tendenciją, 
kuri neretai pakartojama. Būtent — 
pasiskaičius literatūros istorijos va
dovėlius ar šiaip jau kultūrines ap
žvalgas, į akis krinta nedėkinga iro-

AP Iš Anglijos praneša, kad jau
nas ligoninės technikas D. Gregory 
išradęs naują chirurginį peilį, kuris 
tuojau grąžina pacientui į venas jo 
išleistą operacijos metu kraują. Savo 
išradimą užregistravęs britų patentų 
įstaigoje. Išleistas kraujas tuojau ei
nąs peilio vamzdeliu į valytoją o iš 
ten maža elektrine pompa į veną at
gal ligoniui. Tuo būdu apsaugoma 
nuo kraujo Nutekėjimo, darbas esąs 
švaresnis ir lengvesnis, pareiškė prof. 
Newman, vienos Washingtono labo-

1 ratorijos direktorius.

nija: mūsų išeivijos tautiniai kultū
riniai darbai neteisingai nutylimi. 
Išeivijoj net šnibždama, kad aniems 
labiau rūpi sunkiai uždirbti mūsų 
doleriai, negu mes patys ir mūsų kul
tūrinės pastangos bei rūpesčiai. Iš 
tikrųjų, šitokie šnabždesiai, kaip ma
tom, turi pagrindo. Tad gaila, o kar
tais net ir gėda.

Pripažįstam, kad čionykštės lite
ratūros lygis nėra aukštas. Bet čia 
nemaža ir mūsų kaltė: kai galėjom, 
nepalaikėm su mūsų išeiviais nuo
širdesnio ir glaudesnio kultūrinio ry
šio. Kol patys gerai vertėmės, jie 
mums nerūpėjo, ir atsimininėm juos 
tik tada, kai teko šauktis visokios 
pagalbos.

Išeivijai reikia kitas kriterijus tai
kyti, kitais niatais jų kūrybą matuoti, 
atsimenant dar ir tai,' kad čia rašy
tojas negali virš skaitytojo šokti visa 
oktava aukščiau, nes vienas antro ne
supras. Tad rašto žmonės čia prisi
derino ir šitomis patriotinėmis pas
tangomis šiandie mes turėtumėm tik 
džiaugtis, nes šių dienų išeivijos nu
tautėjimą ir rašytojų gretos nemažai 
yra užtverusios.

Dar kartą norim priminti, kad p. 
Marija Aukštaitė yra šviesi ir didelė 
lietuvė. Ji savo tautai atdidavė tokį 
talentą, kokį Dievas jai davė. Ji ne
pagailėjo ir kitų didelių aukų: jos 
sūnų, mūsų kariuomenės karininką, 
nužudė bolševikai, ji šiandien šelpia 
ne vieną tremtinį, atspėdama nuo sa
vo šeimyninių rūpesčių ji uoliai ben
dradarbiauja plačioje JAV liet, ir Ka
nados spaudoje ir t.t.

Tad pašiepti galima, jei yra rei
kalas, tik žmonių ydas, bet negalima 
niekinti paties žmogaus. Ir tenka 
apgailestauti, kad panašus ironijos 
grubumas įsiveržia ir į mūsų spaudą.

J. Aistis,
JAV Liet. Rašytojų Draugijos 

Pirmininkas
Stasius Būdavas,

JAV Liet. Rašytojų Draugijai 
Sekretorius

daryta pagal papasakojimus ir liu
dijimus Ponios Clermont de Ton- 
nerre, Misš N. Barney, rašytojų Fran
cis de Miomandre- et Armand Godoy. 
Paskui rašytoja artistė Mme Simone 
padeklamavo keletą Milašiaus poe
mų, pradėdama eilėmis „Lithuanie“ 
(jos yra atspausdintos veikale, iš
leistame Milašiaus atminimui — „Mi
losz, Cahier Spėcial de Poėsie 42‘‘). 
Po to buvo transliuojama Milašiaus 
misterija „Miguel-Manara“, su Henri 
Tomasi muzika, dalyvaujant artis
tams — Henry Vermail (kurio nuo
pelnu-veikalas yra pradėtas vaidinti 
ir dabar radijas transliavo), Jean 
Chėvrier, Alain Cuny, Luce Feyrer 
etc. Visi didieji laikraščiai dedą ra
dijo programas įsakmiai nurodė Mi
lašiaus mirties sukaktuvių minėjimą 
per radiją (kaip „Le Monde“, „Le Fi
garo“ ir kiti). Pats Prancūzijos radi
jas 1949 3. 3 po žinių biuletenio 20 
vai. paskyrė dar kelias minutes, įspė
damas klausytojus, kad 20 vai. 30 
min. bus Milašiaus 10 metų mirties 
sukaktuvių minėjimas ir kad bus 
transluojama „Miguel Manara", kar
tu nurodydamas, kas buvo Milašiui, 
ir ką jis dirbo Lietuvos labui.

Prancūzų spauda Milašiaus mir
ties sukaktuves taip pat plačiai pa
minėjo. Literatūros, meno ir muzi
kos savaitraštis „Opera“ 1949. 2. 23 d. 
numeryje įdėjo Armand Godoy ve
damąjį straipsnį „Milosz et la Soli
tude“. Meno, Literatūros muzikei 
savaitraštis „Arts“ 1949. 2. 25 d. nr. 
203 skyriuje „Courier des Lettres“ 
davė straipsnį Edm. Humeau „Pre
sence de Milosz“. Savaitraštis „Le 
Figaro Littėraire“ 1949. 2. 26 d. nu
meryje įdėjo Andrė Billy, Goncourt 
Akademijos nario straipsnį „Le dl- 
xieme anniversaire de Milosz. Une 
prophėtie dans la Cour des Adieux. 
La mort de 1’Ami des Oiseaux“. Gal 
plačiausiai žinomas savaitraštis lie
tuviams — „Nouvelles Littėraires“ 
1949. 3. 3 d. numeryje paskyrė keliai 
dešimt eilučių, pavadindamos tai „Le 
souvenir de Milosz“.

Lietuvių Kolonija Paryžiuje su
kaktuves baigė 1949. 3. 3 d. gedu-

(Nukelta į 6 pusi.)
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Kanados lietuvių rūpesčiais
HAMILTONE FORMUOJASI VIENAS KULTŪRINIŲ CENTRŲ

Argentinos lietuvių Vasario 16-sios minėjimas
Apie lietuvius Hamiltone, berods, 

m: 'ai girdime. O ten taip pat jau 
lietuvių būrys ir visuomeniškai tvar
kosi. Čia čtiiodame laišką iš Kana
dos hamiltoniškio.

Hamiltono miestas dažnai prime
na mums Kauno senamiesčio gyven
tojus, nes panašus gyventojais ir 
švara. Maždaug pereitų metų balan
džio mėn. pradėjo vyrai plaukti bū
reliais ir pavieniui iš miškų į savo 
pramone garsų mūsų miestą, ieško
dami naujo darbo, nes jau buvo pa
baigę savo sutartis. Mergaičių žy
miai mažiau — tik po keletą iš Vo
kietijos ■ atvažiuodavo ruošos dar
bams. Tuo būdu mūsų lietuvių ben
druomenė didėjo ir didėjo. Be vien
gungių vyrų ir mergaičių, augo ir 
Vyresniųjų skaičius: susirado šeimos.

Stipresnis lietuvių veikimas pra
sidėjo atvykus į Hamiltoną gegužės 
m. Kun. Dr. J. Tadarauskui. Bažny
čia,,gal jau visuomet taip būna emi
gracijoj, pasidarė mūsų tautybės 
centuos. Mūsų kunigas labai ener
gingas, jam nestinga ir gero sugyve
nimo nuovokos. Jis sugebėjo pa
traukti visus lietuvius prie visuome
nės darbo, nežiūrint įvairių įsitikini
mų. Į pirmas pamaldas (kur buvo 
tik 20 žm.) atsilankė net Hamiltono 
vyskupas, kurs sveikino lietuvius ir 
žadėjo paramos, Tai vėliau ir paty
rėme.

Pradžioje buvo gauta koplytėlė 
prie vengrių vienuolių. O mūsų bū
rys vis augo, nebetilpome. Po dviejų 
mėnesių (liepos 25 d.) buvo viešas 
iškilmingas parapijos šventinimas — 
Vitaiaus Aušros Vartų Panelės Šven
čiausios — Motinos Gailestingosios 
vardu. Pasiruošimui įdėjo daug dar
bo tiek vietos, tiek ir naujai atvykę 
lietuviai. Tai buvo pirmas viešas 

• lietuvių pasirodymas. Vienuolyno 
Bode, gražioje vietoje įrengtas alto
rius, vyskupo sostas ir t.t. Aikštė 
išdekoruota lietuviškais vainikais 
(kanadiečiai vainikų gyvenime ne
matė!), gėlėmis ir tautinėms vėliavo- 
njis. Vyskupas vėl kalbėjo, šventė 

“ sutraukė ne tik daug lietuvių iš apy
linkės, bet dalyvavo k žymių miesto 
pareigūnų ir bažnyčios atstovų.

Kitą dieną vietos laikrašty buvo 
ilgas straipsnis su nuotraukomis apie 
Šias iškilmes. O vyskupas, rodyda
mas palankumą, lietuviams pavedė 
bažnyčią, kur daug metų buvo spor
to salė. Tai buvo didelis lietuvių 
laimėjimas, nes kitos tautos tik po 
daugelio metų galėjo įsigyti parapi
jas. Visi lietuviai vieningai griebėsi 
remonto — sporto salę vęl paversti 
bažnyčia. Užvirė darbas: kas fabrike 
dirbo iš ryto, ėjo dirbti po pietų, kas 
dirbo po pietų, tas bažnyčiai talki
ninkavo iš ryto.

Spalių 3 d. bažnyčią šventinom. 
Lietuvių buvo gausybė iš vistu-, net 
iš Amerikos. Vaizdas, kaip per at
laidus Lietuvoje, tik trūko būdelių 
bu riestainiais ir saldainiais. Po baž
nyčia atsiremontavome salę. Po iš
kilmių čia buvo vakaras (gavus spe
cialių leidimą, nes Ontario provin
cijoj sekmadieniais linksmintis griež
tai draudžiama!), didelis koncertas, 
dalyvaujant Koveliul, Rimkui, Ma- 
rijošiui, Ščepavičienei.

Parapijos gyvenimą smulkiai ap
rašiau ne dėl to, kad būčiau „da
vatka“, bet kad tokie įvykiai mūsų 
gyvenime yra tikrai įspūdingi ir 
naudingi.

Čia turime Kanados Liet. Tary
bos skyrių. Gaila, bet jis neveiklus. 
Dėl Tarybos nejudrumo, čia įsisteigė 
„Jaunimo Klubas“ (artėjo rugsėjo 8

Šių metų kovo 20 d. Freiburgo 
Lietuvių Studentų Valdybos pakvies
tas coli. Vilius Pitkunigis pa
skaitė paskaitą tema „Mažosios Lie
tuvos problema“, sukėlusią gyvų 
diskusijų ir pokalbių.

Istoriškai apžvelgęs susidariusią 
ypatingą Maž. Lietuvos padėtį, pre
legentas iškėlė visą eilę klausimų, 
liečiančių jos praeitį ir dabartines 
aplinkybes. Paliesdamas nepriklau
somo gyvenimo metus, prelegentas 
pažymėjo, kad Didž. Lietuvos val
džia, daug pastangų sudėjusi Maž. 
Lietuvos atstatymui, yra padariusi ir 
nemaža klaidų šio krašto atžvilgiu. 
Taip pvz. dažnai buvo palaikomi 
glaudesni ryšiai su vietiniais arba iš 
Vokietijos atsikėlusiais ir pilietybę 
gavusiais veikėjais. Tai ne kartą 
juos pastatydavo kėblion padėtin. 
Be to, prelengtas pažymėjo, kad di
dele dalimi M. Lietuvos suaugimą su 
visu kraštu stabdė ir centrinės val
džios personalinė politika. Kraštui 
administruoti didele dalimi buvo si
unčiami žmonės iš Didž. Lietuvos, 
kurie nustelbdavo vietinius lietuvius. 
Gi 'Patys dažnai atvykę Klaipėdos 
kraštan, lyg' ir ištrėmimo bausmės 
atlikti, nevisad buvo tinkami vie
šoms pareigoms. Si aplinkybė dau
gelį vietinių karštų lietuvių apvilda
vo ir atstumdavo. Tokiu būdu dažnai 
M. L. gyventojai likdavo tik tarpi
ninkų vaidmeny tarp vokiečių ir cen
trinės valdžios, turėdami pakelti 
abiejų pusių jiems daromus priekaiš
tus.

Reikalas nėra pagerėjęs k- trem
tyje. Ir dabar M. Lietuvos ir jos gy
ventojų reikalams skiriamas lyg ir 
antraeilis dėmesys. Prelegentas pa
žymėjo, kad ir dabar pvz. vieninte
liam kompetentingam ir teisėtam M. 
Lietuvos interesus atstovauti orga
nui — Mažosios Lietuvos Tarybai 
nėra leidžiama pasisakyti M. Lietuvą 
liečiančiais klausimais tiesioginiai ir 
betarpiškai. Reikalą dar sunkina 
mūsų dabartiniai laisvės kova už
sienyje koordinuoją organai, ne tik 
neremdami M. Lietuvos Tarybos 
veiklos, bet dar ir neigdami jos teisę 
tuose organuose atstovauti mažlietu- 
vius, o tuo tarpu patys pasiimdami 
teisę kalbėti jų vardu. Prelegentai 
pabrėžė, kad ši M. Lietuvos gyven
tojų teisė yra lygiai neginčytina, 
kaip nepaneigiamai jie yra tos pa
čios rezistencinės kovos dėl visos 
tautos gyvybės dalyviai. Negana čia 
teoretiškai nutarti ir padaryti sche
matinį sprendimą teigiant, kad mes 
neturime M. Lietuvos problemos. 
Negalima pamiršti, kad ateities per- 
spektyvoje, visiško susijungimo su 
D. Lietuva eigoje, savaime iškils visa 
eilė specifinių klausimų, liečiančių 
mūsų vakarų sritis ir jųjų gyventojų 
apsisprendimą ir aspiracijos bus la
bai svarus faktorius. To negalima 
jau šiandien nepaisyti. Todėl yra 
nesuprantama, kodėl M. L. Taryba, 
atstovaujanti pačius M. L. gyvento
jus, yra lyg ignoruojama. Juk sa
vaime suprantama, kad M. L. gyven
tojų atstovai labiausiai supranta ir 
atjaučia juos liečiančus klausimus, ir 
jų tikslas ne kuris kitas, kaip būti 
vienalytėje ir laisvoje Lietuvoje.

Paskaita sukėlė gyvų diskusijų, 
kurių metu iškilo nuomonių, kad ; 
mūsų vadovaujantys organai, būda- ’

Milašiaus mirties...
(Pradžia 5 pusi.)

lingomis pamaldomis už Milašių St. 
Thomas d’Aquin bažnyčioje. Pamal
das laikė Tėvas J. Kubilius, S.J., o 
po pamaldų vargonai sugrojo Lietu
vos himną. Be kitų asmenų, pamal
dose buvo matyti buvę Milašiaus 
draugai, bendradarbiai ir gerbėjai — 
p.p. Bačkiai, Baltrušaičiai, Ministeris 
E. Turauskas, Tėvas Liuima, Masiu
lis, Šlimavičius, Vilutis, Latvijos 
Chargė d”Affaires p. Berends, Estų 
kolonijos atstovas p. Pehme, Konsu
las rašytojas H. L. Dubly; iš Pran
cūzų pusės dalyvavo užsienių reika
lų ministerijos kultūrinių santykių 
departamento atstovas Markizas G. 
de Lauris, artistas Henry Vermeil 
bei kiti asmenys.

Žinią, kad Lietuvių Kolonija ren
gia pamaldas už Milašių įdėjo laik
raščiai „Le Monde", „Le Figaro" — 
10491 3. 3 d. ir „La Croix" 49. 3. 2 d.

(«. u.)

d., o niekas nesiruošė minėjimui). 
Prie J. Klubo veikla sporto sekcija, 
kurios sportin. krepšininkai jau ke
letą kartų pasirodė viešai. Ir vėl 
apie lietuvius stambiomis raidėmis 
laikraštis rašo!

Kiek čia lietuvių? Vietinių, Ha
miltono ir apylinkės, priskaitoma 
per 100 Šeimų, o DP pačiame Hamil
tone per 400. Dalis vietinių įsiliejo 
j bendrą lietuvių gyvenimą, o dalis 
laikosi nuošaliau. Vietiniai lietuviai 
labai nuoširdus ir kiek galėdami pa
deda naujai atvykusiems žengti pir
muosius žingsnius. Seniau atvykę 
lietuviai (1926—28 m.) daugumoje tu
ri savo namus ar farmas ir gerai gy
vena. Inteligentų neteko sutikti. 
Mūsų atvykusieji visi sunkiai dirba 
plieno, tekstilės ar kituose fabrikuo
se. Uždirba gerai, ypač plieno fa
brike, bet brangus ir pragyvenimas. 
Kas norėjo, kaip sakoma, pinigo už
dirbti, tas sezonui vėl išvažiavo į 
miškus, kur nėra progos uždirbtam 
pinigui išleisti.

Kadangi pragyvenimas viengun
giams brangus, tai kiekvienas sva
joja tuoktis. Atvykusiųjų ir amžius

toks jau, kad tuoktis laikas. Visa 
bėda — Hamiltone trūksta lietuvai
čių jų yra gal 100, o vyrukų tris kar
tus tiek. Per septynis rrėn. kunigas 
sujungė jau 10—12 porų. Su mažo
mis išimtimis, vis lietuviškos šeimos.

Dėl grįžimo į Lietuvą niekas nea
bejoja, nes mūsų jaunimas patriotiš
kai nepalūžo, gal net sustiprėjo, tad 
ir nenori į namus parsivežti svetim
tautę žmoną ar vaikus, nemokančius 
lietuvių kalbos.

Vienas dalykas mums labai rūpi, 
tai savos spaudos gavimas. Ameri
koj leidžiami laikraščiai mūsų ne
patenkina, nors juos ir skaitome. 
Tikime, kad „Nepriklausomoji Lie
tuva“ Kanadoje gal sustiprės, bet 
vistiek nei „Mūsų Kelio“ nei „Min
ties“ neatstos. O kaip juos čia užsi
prenumeruoti? Dolerių siųsti nega
lime, o įgaliotinio čia negirdime. 
Man rodos, mūsų laikraščiai tuo rei
kalu rimtai turėtų susirūpinti. Laik
raščiams nauda, o mums dvasios pe
nas”. Ir siuntimas turėtų būti išspręs
tas. Gal oro paštų? .Dabar, kai gau
name po mėnesio ar daugiau, jaučia
si stiprus pavėlavimas.

Diskusijų iema - Maž. Lietuva
mi sudaryti' partiniais pagrindais, 
tikrai neapima savy M. Lietuvos at
stovų. Jie ir teritorialiniais pagrin
dais, neįeidami J šiuos organus, ne
gali atstovauti šio krašto gyventojų. 
Išdava — mums visiems opūs M. Lie
tuvos klausimai reikalingi atsargaus 
ir vienijančio sprendimo, rišami be 
pačių M. Lietuvos atstovų.

Susirinkusiųjų daugumos nuomo
ne buvo išreikšta pageidavimas iš
kelti ši klausimą spaudoje, kaip rei
kalinga susirūpinimo ir dėmesio, nes 
tik teigiamas ir vieninjantis mūsų 
vadovaujančių organų nutarimas 
priartins mus prie bendro visų tikslo 
— nebeturėti nei M. Lietuvos, nei 
„mažųjų“, nei „didžiųjų“ lietuvių — 
o tiktai lietuvius ir vieną Lietuvą.

Po diskusijų buvo nutarta pasvei
kinti Mažosios Lietuvos Tarybą, pa- 
linkėt jai ištvermės kovoje dėl mūsų 
tautos dalies gyvybinio išlaikymo.

Taip pat telegrama pasveikintas 
Vydūnas, šiomis dienomis baigęs 81- 
sius gyvenimo metus. As

Freiburgas. IRO pakvietė apie 20 
lietuvių j paruošiamąją komisiją į

Technikos ir mokslo pasauly
„Magnetine energija — ateities 

pasaulio jėga“. Šia antrašte viename 
žymiame šveicarų laikraštyje, jau 
prieš dešimtmečius pagarsėjęs austrų 
fizikas Ch. Fr. Paul Lamberty, apra
šo savo tyrinėjimus vidurinių žemės 
sluoksnių spindulių srityje. P. Lam
berty tvirtina, kad taip vad. „kosmi
niai“ spinduliai kyla ne Iš kosmoa, 
bet iš — žemės. Žemės viduryje siau
čia gigantiška kosminių jėgų audra, 
kurioje minėtos jėgos daužosi, skai
dosi ir trinasi. Ten, žemės viduryje, 
yra ta milžiniška elektronų „gimimo" 
vieta, iš kurios elektronai nenutrūk
stančia srove per žemės paviršių pra
siveržia J atmosferą.

Žmonės gyvena kosminės energi
jos „vandenyje“, kuriame be paliovos 
skaidosi elektronai, sudarą neišsemia
mą elektrinę jėgą telkiančią srovę, 
šį elektronų skaidymąsi žmogus savo 
labui gali išnaudoti pagalba specialių 
magnetų, kurie iš šio neišsemiamo 
elektrinės jėgos lauko gali teikti mil
žinišką energiją.

Kaipo šios energijos išnaudojimo 
ir praktiško pritaikymo pavyzdį, 
Lamberty nurodo ateities lėktuvą, be 
degalų balasto išsilaikantį savaitėmis 
ore, pasiekiantį bet kurią vietą že
mėje bei be sustojimo ja apskren- 
dantį daugelį kartų.

Iš visų plačiųjų mokslo sričių, pa
lyginti, mažiausia yra ištirtos aukštos 
frekvencijos garso bangos. Virš žmo
gaus ausies pagaunamų bangų, tyri
nėtojų dar laukia slėpininga nežinia. 
Jau visgi yra žinoma ir ištirta, kad 
šios negirdimos „mirties bangos“ gali 
būti sėkmingai panaudojamos žmonių 
gydymui, naikinti bakterijoms ir 
vabzdžiams, jos užmuša net varles ir 
mažas žuvytes. Šiomis bangomis JAV 
jau homogenizuojamas pienas, be to 
jų veikimu pasinaudota žibalo apdir
bime bei maišant dažus.

Garsusis atominės energijos tyri
nėtojas G. Seaborg, aktyviai dalyva
vęs I atomo skaldymui tinkančių

Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 31 metų sukakties minėjimas 
įvyko 1949 m. II mėn. 20 d. 10 vai. 
ryto Sv. Marijos belaisvių išvadavi
mo bažnyčioje. Lietuvių kunigo bu
vo atlaikytos gedulingos pamaldos 
už Lietuvos laisvę žuvusius ir žūvan
čius karius. Po pamaldų/buvo susi
rinkta klebonijos kieme bendriems 
pietums. Per pietus buvo pasakytos 
vieno kito pralegento kalbos, pade
klamuota keletas patriotiškų eilėraš
čių, padainuota lietuviškų dainų. 
Šventės programa buvo baigta su
giedojus Argentinos ir Lietuvos him
nus.

Argentinoje, Rosario mieste ir 
apylinkėse, gyvena daug lietuvių. 
Dauguma jų yra dideli patriotai ir 
puikūs savo tautos mylėtojai. Čia 
daug lietuvių turi savo nuosavus na
mus, krautuves ir kitokias įmones. 
Patriotiškieji lietuviai liūdi ir laukia, 
kada žiaurojo okupanto grandinės 
sutrūks ir vėl pakils laisva nepri
klausoma Lietuva. Tada žada nekil
nojamus turtus pakeisti pinigais ir 
grįžti į savo tėvų gimtines, padėti 
atsikurti savo mielai tėvynei. Nema
žas skaičius yra ir tokių lietuvių, ku
rie baigia užmiršti, kad jie yra lietu-

JAV ir apie tiek pat į Kanadą. Pirmie
ji vyksta pagal vardines darbo ir buto 
garantijas, o antrieji — kaip šeimos 
nariai ankščiau išvykusiųjų į darbus. 
Be to, pranešta, kad ryšium su nau- 

*jos Venecuelos valdžios emigracijos 
planų pertvarkymais, užsirašę i šį 
krąjjtą galės emigruoti į Australiją 
ar Braziliją, į kurią atlikę priėmimo 
formalumus, nors ir- pamažu (dėl lai
vų stokos). Į Kanadą dar gali vykti 
įvairūs specialistai pagal schemą iki 
45 metų amžiaus. YMCA rodė orien
tacines spalvotas garsines filmas apie 
JAV ir Australiją. Seanse dalyvavo 
ir prancūzų karinės valdžios atstovai 
— Badeno krašto DP skyriaus virš, 
p. Filler ir Freibtirgo miesto ir'apskr. 
DP skyr. virš. p. Mercier.

Miesto karinis komendantas p. 
Monteux pranešė, kad dėl katastro
finės butų stokos išbombarduotamė 
karo metu Freiburgo mieste negalės 
gauti apsigyvenimo leidimo užsienie
čiai ir neužsieniečiai. Anksčiau, nors 
Freiburgas buvo paskelbtas uždaru 
miestu, dėl rimtų priežasčių (giminės, 
studijos etc.) buvo daromos išimtys.

Alfa

naujų elementų suradime, pranešė, 
kad artimiausioje ateityje bus galima 
surasti dar eilę šiam tikslui tinkan
čių elementų. Vienam amerikiečių 
žurnalistui jis pareiškė, kad, neilgai 
trukus, atomo skaldymui bus panau
dojamas net ir auksas.

Nors ir kaip baisus ir nuostolingas 
yra pražūtingasis karas, tačiau net ir 
karščiauslejl pacifistai neneigia, kad 
karas, iššaukdamas naujus ar išvys
tydamas senesnius išradimus, yra la
bai daug prisidėjęs prie mokslo ir 
technikos pažangos.

Prie tokių karo meto sąlygų iš
šauktų išradimų priklauso ir taip 
vad. kalbančioj! ir dainuojančioji 
viela, pastaruoju metu'jau pritaikyta

Sostakovičiii nervina Vakaru pasaulis
Kaip žinome, praėjusią savaitę 

prasidėjo New Yorke vadinamoji 
„pasaulinė taikos konferencija“, su
organizuota prokomunistinio elemen
to, kad pademonstruotų Sovietų tai
kingumu ir parodytų Amerikos agre- 
singumą. Sovietai į šią „taikos" ak
ciją labai daug dėmesio atkreipė, nes 
patys išleido net 7 savo intelektua
lus, kurių tarpe yra žymus Sovietų 
kompozitorius, nuolat vadinamas 
buržuazinės dvasios, Dmitri Šosta- 
kovič.

JAV paskelbė, kad šie Sovietų at
stovai galės laisvai kalbėti, ką jie 
norės arba, tikriau pasakus, tai, ką 
Kremliaus politikai bus jiems įsakę 
ir ką jie pakartotinai bus išmokę, 
nes Rusijoje yra tik viena galva, vie
nas galvojimas, o visi yra tik gar
siakalbiai.

Nežiūrint kaip ten jiems Krem
lius įsakė, šie 7 atstovai, rašytojai ir 
mokslininkai, susitikę su Vakarų pa
saulio spaudos atstovais Berlyne, pa
sidarė labai nervingi ir Šostakovi- 
čiul dėl to suskaudo galvą. Net tris 

dabar dar

visai nėra 
Lietuvoje, 
tik skaitė 

radiją.

viai, o iš vaikų tai nėra ko ir beno
rėti: jie kalba jau ispaniškai, o lietu
viškai tai tik vierą kitą žodį* be
supranta. Nemaža yra ir tokių mūsų 
tautiečių, kurie dirba kitataučių 
naudai.

Mus džiugina tik mūsų tautiečiai 
patriotai, kaip pav., p. Pranas Ma
kauskas. Jis atvyko į Argentiną dar 
prieš aną pasaulinį karą, 1913 metais. 
Atsirado čia būdamas jaunuoliu, tu
rėdamas vos 20 metų amžiaus. Bū
damas jaunuo’is jis nenutautėjo, jis 
nenuėjo svetimiems tarnauti kaip 
daugumas tai padarė ir 
tebedirba savų naudai.

P. Pranas Makauskas 
gyvenęs nepriklausomoje 
Apie laisvą Lietuvą jis 
laikraščiuose ir klausėsi per 
Tik tokiu būdu jis sužinojo apie Lie
tuvos kariuomenę. Šaulių Sąjungą, 
mokyklas, sparčią techniką ir kitas 
įvairias kultūros, mokslo bei sporto 
šakas. Vienu žodžiu, jis domėjosi vi
sos Nepriklausomos Lietuvos gyveni
mu, pažanga bei kultūra. Žinoma, 
jis ir dabar tebesidomi Lietuvos liki
mu ir nenuilstamai dirba savo Tė
vynės naudai. Jis organizuoja įvai
rius Lietuvos švenčių minėjimus, 
įvairias labdaros draugijas ir t.t. 
Pats padeda ir kitus ragina padėti 
tremtiniams gyvenantiems vakariečių 
zonose Europoje. Tokiam tauriam 
tautiečiui kaip p. Pranui Makauskui 
reikia palinkėti sveikatos, ilgiausių 
metų ir geriausios sėkmės darbuotis 
dar su didesniu ryžtingumu ir ištver
mingumu savo tautos labui.

L. Neužmirštuolis

taikos gyvenimui ir taip ištobulinta, 
kad kai kuriose šalyse jau baigia iš 
apyvartos išstumti plokštelinius pa
tefonus. Aparato veikimo principas 
yra visiškai paprastas. Mažytis mi
krofonas yra sujungtas su elektro
magnetu, tarp kurio polių išvesta 
maždaug žmogaus plauko storumo 
viela. Garso bangos veikia mikrofo
no diafragmą ir iššaukia atitinkamą 
variaciją magneto elektros srovėje. 
Tarp polių einanti viela šiuo būdu 
magnetizuojama įvairiais laipsniais, 
priklausančios nuo srovės stiprumo 
tuo momentų. Taip toje vieloje gau
nasi visiškai tikslus mikrofonan įė
jusio garso magnetinis atvaizdas, ku
ris priešingu procesu per garsintuvą 
vėl paverčiamas garsu.

Kalbančioji viela visais atžvil
giais pralenkia įprastinius gramofo
nus: 1500 gr sveriąs „siųstuvas“ gali 
būti patogiai nešiojamas apsiausto 
kišenėje, jo miniatūrinis mikrofonas 
— atlapo kilpoje. „Priimtuvo“ veiki
mo laikas priklauso tik nuo grojamo 
kūrinio vielos ilgumo; vidutine rita 
su 2 myliomis vielos groja 66 minu
tes, didesnės gi — net virš 8 vai. be 
sustojimo. Taigi ištisos simfonijos 
gali būti grojamos be jokio sustojimo 
ar nedūžtančių ričių pakeitimo net 
virš 200.000 kartų. Aparate garsas 
atkuriamas taip tobulai ir darniai, 
kad nusistebėjimą dainuojančiąja Vie
la gražiausiais žodžiais išreiškė ir D., 
Defautv, Čikagos Simfoninio Orkestro 
dirigentas (Niekada negirdėjau tobu
liau atkurto mano diriguoto kūri
nio"). Įdomiausia gi yra tai, kad 
kiekvienas turįs „Siųstuvą“, radijo, ar 
prieinąs kitus muzikos šaltinius, gali 
pats sau pasidaryti „plokštelių“. Taip 
pat ir svarbiosios kalbos kalbančiąja 
viela užfiksuojamos amžinai.

(Pabaiga kitame Nr.)

kartus mėginę rusai pasprukti iš 
Tempelhofo- aerodromo laukiamųjų 
kambarių, bet vis neišvengę nesusi
dūrę su Vakarų pasaulio spaudos 
žmonėmis.

šostakovičlus, žurnalistų užpul
tas, pasakė: „Neklauskite manęs nie
ko ir nefotografuokite manęs. Jūs 
sudarkysite mano kelionę ir man dar 
labiau skaudės galvą.“

Šitaip kalba Sovietų intelektualas, 
kompozitorius, nuolat puolamas dėl 
buržuazinių tendencijų. Atsakyda
mas į rusų kalba paklausimą, šo- 
stakovičius pareiškė: „Aš manau, kad 
ateityje aš galėsiu nugalėti tas bur
žuazines tendencijas.“

Sovietų Sąjungos rašytojų gene
ralinis sekretorius p. Fadiejev, stebė
damas aerodrome kas dvi minutes 
nusileidžiančius vakariečių transpor
to lėktuvus ir užklaustas, ką jis mano 
dėl šio judėjimo, atsakė: „Aš esu ra
šytojas, ne politikas“. Taip sovietų 
intelektualai negali kalbėti, jei jiems 
nėra įkalbėtos maldelės i* Krank* 
liaus, (am)
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„Mūsų Kelio“ 15(205) Nr. š. m. 
vasario 23 d. p. A. Musteikis, straips
nely „Į Pietinę Ameriką ar į Pieti
nes JAV valstijas“ gvildena klausi
mą, ką DP turi pasirinkti emigruo
damas iš Vokietijos: Pietinę Ameri
ką ar pietines JAV valstijas?

Autorius visai pagrįstai, parem
damas argumentais, siūlė DP pasi
rinkti JAV pietines valstijas, nei 
Pietų Ameriką. Po ilgų įrodinėjimų, 
autorius padaro išvadą: kas neturi 
kitos galimybės į JAV, tepasinaudoja 
NCWC siūlomomis nevardinpmis ga
rantijomis. Straipsnelį užbaigia: 
„Aš, jei neturėčiau darbo garantijos, 
tuojau prašyčiau NCWC atstovą, kad 
man duotų nevardinę garantiją ir 
važiuočiau į didįjį, galingąjį ir demo
kratinį kraštą, visai nežiūrėdamas 
Pietų Amerikos kraštų.“

• Taip, aš irgi pilnai sutinku su p. 
A. Musteikio išvadžiojimais ir esu 
apsisprendęs vykti į JAV, nors ir į 
pietines valstijas, bet deja, neturiu 
dbrbo ir buto garantijų ir NCWC jos 
neduoda. \

Pagal p. A. Musteikio išvedžioji
mus atrodo, kad užtenka tik panorėti 
ir tuoj gauni nevardinę garantiją iš 
NCWC. Aš, tiesa pasakius, irgi buvau 
kokios nuomonės pernai, nes dalyko 
tikrai nežinojau.

Jau prieš metus aš esu gavęs iš 
NCWC garantiją, kad man ir mano 
šeimai ji pagelbės nuvažiuoti į JAV,

• nors jokių affidevitų neturėjau. 
Priėmus DP „bilių“, iš NCWC gavau 
užpildyti geltoną blanką. Ją užpil
dęs ir per stovyklos kleboną grąžinęs 
atgal NCWC, buvau tikras, kad tuoj 
važiuosiu. Būdamas-tikras, iš kitur 
nesirūpinau gauti vardinę garantiją.

Jeigu Tų, mielas Skaityto
jau ar Platintojau, tikrai įsi
vaizduotume!, kiek sūnkumų 
sudarai laikraščiui neatsilygin
damas mums ša^o skolos, — 
tai šiandien pat, nieko nelauk
damas, imtumei pašto perlaidą 
ir pasiustumei mums tiek pi
nigų, kiek esi dar skolingas.

Mūsų Kelias

Teko labai apsivilti, kai sužinojau, 
Nhd nevardinės garantijos ne taip 
lengvai dalinamos.

Man teko patirtį, kad NCWC ne- 
vardinių garantijų turi tik ūkio dar
bams ir Saugiausiai į pietines valsti
jas. Jas teikia tik buv. ūkininkams 
arba ūkio darbininkams. Nevardinės 
garantijos prašytojas, užpildydamas 
geltoną blanką, savo profesiją turi 
nurodyti „ūkininkas“ arba „ūkio 
darbininkas“. Priešingu atveju vil
tys nevardinei garantijai gauti yra 
visai mažos. NCWC pasiūlius nevar
dinę garantiją, IRO dar turės patvir
tinti profesiją, gi neatitikus profesi
jai negausi ir nevardinės garantijos. 
Be to, NCWC, turėdama nevardinę 
garantiją, turi kandidatus parinkti 
pagal garantijos davėjo pastatytas 
sąlygas. Pavyzdžiui: NCWC negali 
duoti tos garantijos 3 asmenų šeimai, 
jei garantijos davėjas nurodo 6 as
menų, arba atvirkščiai.

NCWC įstaigos pareigūnai patys 
patvirtina, kad gavimas nevardinės 
garantijos tai laimės dalykasr~Nely- 
ginant nusipirkęs loterijos bilietą, 
gali laimėti, bet gali ir nelaimėti. O

Pranešimas
Žemės ūkio Darbuotojų Sąjunga, 

norėdama užjūryje gyvenantiems 
lietuviams palengvinti „Lietuvos že
mės Ūkio ir Statistikos" įsigijimą, 
steigia tuo vienu tikslu savo atstovy
bes įvairiuose užsienio kraštuose:

1) T. Dambrauskas, 955 Wildwood, 
Detroit 3, Michigan, US A m e - 
-r i c a,

2) K. Valaitis, 387 Sherman Ave., 
Hamilton, Canada,

3) K. Jonelynas, Chase Ind. Hostel 
(Staff), Coventry, England, ir

4) J. Mockūnas, Calvary Hospital,
N. Adelaide, S.A., Australia. 

„Žemės Ūkio ir Statistika“ vienas 
egz kaštuoja:

Vokietijoje — 8 DM
J.A.Valstybėse — 2 dol.
Kanadoje — 2 dol.
Anglijoje — 8 šiL
Australijoje — 10 šil.

Kiekvienas, įmokėjęs čia nurody
toje atstovybėje pažymėtą pinigų su
mą ir pranešęs savo adresą atstovy
bei, gaus knygą tiesiogiai iš Vokieti
jos. Sąjunga pageidauja, kad visi į

laukimu nevardinės garantijos, nes 
jos daugelis tikrai nesulauks. Bus 
gaila praleisto laiko. Jeigu jau kam 
tektų laimė gauti nevardiną garan
tiją, mano manymu, nereikėtų bijo
tis nei pietinių valstijų. Ta pačia 
proga norėtųsi pabrėžti, kad lietuvis 
DP yra užgrūdintas praeito karo ir 
laimingai pemešęs visas baisenybes, 
didžiausius vargus ir nepriteklius, 
sugebės pakankamai gerai praleisti 
metus ar ir kitus nors ir pietinėse 
valstijose. A. Laukaitis

IRO VEIKS PO 1950 METŲ LIEPOS 1 DIENOS?

nelaimėti yra didesnės galimybės: 
laimėti daug norinčių, o maža lai
mingų, tai paties gyvenimo dėsnis. 
Visai tas pats ir su nevaresnėmis ga
rantijomis. Galima išlaukti dvejis 
metus ir pasilikti neišvažiavusiu iš 
Vokietijos. Kad nebūtų suklaidinti 
„Mūsų Kelio“ skaitytojai, šį savo as
menišką patyrimą pasidalinu su mie
lais skaitytojais.

Manau, kad geriau būtų, jei kiek
vienas mielas tautietis stengtųsi gauti 
vardiną garantiją, bet negaištų laiko

J.Tautų ekonominė ir socialinė 
taryba spaudžianti, kad IRO savo 
darbą užbaigtų nustatytų laiku, bū
tent, 1950 m. liepos 1 dieną. IRO di
rektorius p. W. Tuck daro žygių, kad 
ši organizacija ir toliau veiktų, nes 
iki numatyto laiko negalėsianti lik
viduoti DP, kurių vis dar atvyksta. 
Sis klausimas jau svarstomas vyk
domojo komiteto.

IRO pranešimu, vis dar tebesą

• AP iš Frankfurto praneša, kad 
Vokicčitū paskutiniu metu buvo pra
dėję labai jaudintis dėl vieno neži
nomo astrologo pranašysčių, pagal 
kurias kovo 17 dieną turėję įvykti 
pasaulio galas arba bent trečias pa
saulinis karas. Vienas aludės pilsty
tojas pareiškę?: „Alus liejasi kaip 
paprastai ir kol alus taip liesis, pa
saulis yra „okay". Pasaulio katastro
fa neįvyko.
• JAV Valstybės departamentas 
paskelbė, kad JAV tikisi Vakarų Eu
ropą apginkluoti su sausumos ir oro 
ginklais iki 50 metų vidurio. Jei šią 
apginklavimo programą Kongresas 
patvirtinsiąs, tai ji papildysianti S. 
Atlanto saugumo paktą. Ginklų ga
benimą numato pradėti jau liepos 
mėn. (UP)
• Čekoslovakijoje komunistinė val
džia jau išvarė 6370 studentų. 2400 
taip pat laukia savo eilės. Kaip vyk
sta valymas Slovakijoje, dar nėra 
duomenų. (UP)
• AP iš Londono praneša, kad ne
trukus civiliai lėktuvais skris 8 my
li, aukštyje specialiose kabinose, nes 
ten spaudimas į vieną kvadratinį colį 
sieks 8 svarų arba Į kabinos duris 7,7 
tonos.
• Sovietų Sąjungos aukš. taryba 
patvirtino polltbiuro nutarimus dėl 
11-kos ministerijų panaikinimo ar 
prijungimo prie kitų, paliekant tik 
48 ministerijas, labiau sukoncentruo
tas.
• Prezidentas Trumanas paskyrė 
Edward R. Dudley iš New Yorko am
basadorium į Liberiją. P. Dudley bus 
pirmasis negras, kuris tampa pilnu 
ambasadoriumi krašto istorijoje. Da
bar jis yra jau mlnisterlu Liberijoje.
• Rusų karinė vadovybė Vokietijoje 
paskelbė, kad „Voikspolizei“ sudaro 
30—40.000 ginkluotų vokiečių ir kad 
jie dalyvausią pavasario raud. armi
jos manevruose Vokietijoje. Jie bus 
paruošti naudoti kai kuriuos ginklus.
• Naujasis Centrinės Kinijos vy
riausybės galva generolas Ho Ying- 
cbin pareiškė, kad jo vyriausybės po
litika sieks pastovios taikos su ko
munistais. Užsienių politika ves drau
giška su visais kaimynais. (UP) 

užjūrį išvykę tremtiniai užsisakytų 
per Vokietijoje likusius.. pažįstamus, 
nes tuo būdu Sąjungai palengvėtų 
atsiteisimas su spaustuvėmis, o trem
tiniams knyga atsieitų pigiau.

Pirmomis balandžio mėnesio die
nomis bus pradėtas išsiuntimas vi
siems, kurie knygą iki šiolei jau yra 
užsisakę ir pinigus įmokėję. Dėl 
spaustuvės kaltės galutinis ątspaus- 
dinimas nusitęsė dvi savaites.

Užsakymus siųsti seniau mūsų 
praneštu adresu, būtent: A. Mustei
kis, (13b) D i 11 i n g e n / D., Litaui- 
sches Lager.

Ž. Ū. D. Sąjungos Įgaliotinis 
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700.000 DP, prie jų prisidėję dar apie 
15.000 čekų nuo komunistų pervers
mo Čekijoj. IRO globojanti 560.000, 
o kitiems teikianti tik teisinę para
mą." Amerika teišvežusi vis dar ne
daug. Savanoriškos organizacijos at
sisakančios likusius DP blogoti ir to
dėl esą'reikalinga, kad IRO pratęstų 
dar savo veiklą ir po nustatyto ter
mino, nes' iki to laiko nebus nei iš
emigravę nei repatriavę visi DP.

Įvairios žinios
• Briuselio sutarties tautų atstovai 
svarstė strateginius, ginklavimosi ir 
Europos Unijos klausimus. Konfe
rencijoje dalyvavo .visų penkių kraš
tų karo ir finansų ministerial.
• UP iš Washlngtono praneša, kad 
Rusija labai padidinusi“ savo propa
gandą prieš Iraną, pareiškė Irano 
ambasadorius JAV užsienių reikalų 
ministeriui D. Achesonui. Šioji pro
paganda kelianti didelio rūpesčio, sa
ko jis. Valstybės departamentas pa
reiškęs, jog JAV planuojančios pa
siųsti 52 karinius lėktuvus , Iranu!.
• Britų profesinių sąjungų kongre
sas išleido specialių įspėjimą 8.000.000 
narių, kad jie saugotų nuo komunistų 
dominavimo vietos darbo unijos įstai
gose. (HT)
• Sovietų vyriausybėje toliau vyk
sta perstatinėjimai. Planavimo ko
misijos virš. Voznesensky atleistas, 
šiose pareigose jis dirbo nuo 1938 
metų, jo rankose buvo valstybės pla
no paruošimas. Jo vieton paskirtas 
Maxim Saburov. Yra ir daugiau pa
keitimų.
• Atbėgęs buvęs čekų lakūnas pa
reiškė, kad visi čekų karininkai, da
lyvavę kovose prieš nacius, išvalomi 
iš čekų armijos. Civiliai taip pat iš
valomi, jei jie kovojo prieš nacius. 
Karininkai nurodė, kad Čekoslovaki
joje komunistų koncentracijos sto
vyklos yra tikrai tokios pat, kaip buv. 
vokiečių Gestapo.
• Daily Mail spec, korespondentas 
praneša iš Berlyno, kad ginkluoti vo
kiečių būriai, surinkti iš Sovietų zo
nos policijos, yra pasiųsti į Graikiją 
komunistų banditams pastiprinti. Ši
tai paskelbė Vidaus reikalų komu
nistų ministerls rusų zonoje, kada 
pradėjo kampaniją daugiau surinkti 
„kovotojų“ už raudonuosius. Pirmoji 
grupė susideda iš 4 kuopų. Jos gin
kluotos granatomis, šarvuotais auto
mobiliais ir patrankomis. Jie visi 
apmokyti policijos mokyklose. „Liau
dies policijos“ administracija Vokieti
joje yra pasisakiusi, jog jie pasirū
pins, kad būtų suruošta visa brigada 
iš 5000 „savanorių“.
• Izraelis kaltino Rumuniją, kad ši 
areštavusi 7 Izraelio piliečius, ir rei
kalavo juos paleisti, bet Rumunija 
atsakė motyvuodama, jog Izraelis ne
gali kištis į Rumunijos vidaus tvarką.
• Radiumo išradėjos duktė Eve Cu
rie pareiškė, kad Prancūzijoje komu
nistai netenka žemės po kojomis. Dar
bininkai vis labiau ir labiau pailsta 
nuo panaudojimo jų kaip įrankių. 
Vis daugiau ir daugiau jie prisideda 
prie nepriklausomų unijų, kurios yra 
laisvos nuo komunistų valdymo.
• D. Britanijoje pabaigė .tekstilės 
dalykų normavimą įvestą nuo 1941 m. 
birželio mėn. Tekstilės kainų regu
liavimas dar paliktas, bet jokių ku
ponų jau nereikės.
• Į Frankfurto aerodromą atskrido 
keturi čekai lėktuvu iš Pragos aero
dromo. Jie skridę į Kolną, bet dėl

S. m. sausio 23 d. atsisveikinome 
su Prancūzijon išvykstančiu mūsų 
krepšinio rinktinės kapitonu V. Gry
bausku. Nepraėjo net keletas mėne
sių ir jau Prancūzijos spaudoj skai
tome apie Grybauską, kuris apsigy
veno Mulhous’e ir žaidžia už vietinį 
L’Esperance klubą, žaidimą prieš 
įvairas komandas. L’Esperance eki
poj taip pat šiuo metu žaidžia šiame 
mieste gyvenąs ir puikiai pažįstamas 
buvęs „Kovo“ dešinysis puolikas- — 
Birutis. Šie du vyrai, nekalbant apie 
senąjį šarūnietį Varkalą, kurį jau 
gerai pažįsta visi Prancūzijos sporti
niai sluogsniai ir kuris gyvendamas 
Montbrisone žaidžia už F. C. Mont- 
brison ir Prancūzijos rinktinę, o mū
sų tėvynę garsindamas ir lietuvių 
krepšinio klasės populiarindamas, 
atlieka milžinišką ir neįkainojamą 
reklamą. Malonu apie jų atliktą 
darbą skaityti Prancūzijos spaudoje, 
kuri pabrėžia juos esant lietuvais.

Štai, vasario 19 d. į Mulhousą 
draugiškų rungtynių atvyko Pran
cūzijos aukščiausios klasės krepšinio 
pirmenybių kvartflnalistas F. C. 
Montbrison su mūsiškiu Varkala 
priešaky. Užvirė žūtbūtinė kova tarp

benzino stokos turėję čia nusileisti. 
Jų pavardžių paprašyta neskelbti, 
kad nebūtų imtasi prieš jų šeimas, 
likusias Čekoslovakijoje. • Lėktuvas 
keturių vietų. (AP)
• JAV didžiausias pasaulyje bom
bonešis B 36 be sustojimo ir be pa
pildymo kuru nuskrido 9600 mylių. 
Nešėsi 5 tonas bombų. Tai viena il
giausių kelionių, kada kas yra su lėk
tuvu padaręs. Skrido 43 vai. ir 37 
minutes. (AP)
• D. Britanijos karaliui Jurgiui VI 
buvo padaryta kairės kojos opera
cija. Šioje kojoje kraujas negalėjęs 
normaliai cirkuliuoti dėl nervo sutri
kimo. Operacija pavykusi ir kara
lius jaučiasi gerai.
• Dr. Albert Einstein atšventė savo 
70 metų amžiaus sukaktį. Jis, kaip 
reliatyvumo teorijos kūrėjas, stovi 
greta žymiaus vokiečių mokslininko 
Planko.
• AP pranešimu, Hitlerio „slaptasis 
ginklas“ V 2 yra tiek ištobulintas, jog 
jau galima jo lėkimą nukreipti į tai
kinį 1,8—1,5 mylių tikslumu. Šį iš
radimą padarė dr. W. Riedel, kuris 
ir dabar dirba pas amerikiečius prie 
raketų. Jis vadovavo Hitlerio laikais 
raketų darbams Pomeranijoj.
• Sovietų Sąjungos žurnalas „Rau
donasis laivynas“ rašo, kad JAV stei
gianti stiprias laivyno bazes abie
juose Viduržemio galuose ir Šiaurės 
Afrikoje. Turkija turinti vaidinti ry
tinio laivyno prietilčio rolę, kai Fran
co Ispanija būsianti vakarinio laivy
no tvirtovė. Anot Sovietų, „šios prie
monės esančios tramplinu Sovietų 
Sąjungai pulti“. (AP)
• Per paskutinius 1948 m. tris mė
nesius į Australiją nuvyko 22.000 
emigrantų. Per pirmuosius š. m. 6 
mėnesius tikisi priimti 35.000 trem
tinių. (AP) K

Mrs. GAIDAUSKAITE - RUKUI- 
ŽIENE Ieva, gyv. 6420 S. Kilpatrick 
Ave, Chicago 29, Ill., USA, kilusi iš 
Kundročių km., Skaudvilės valsč., 
ieško savo sesers dukterų Kinderai- 
tės-Gedgaudienės Antaninos ir Vai
čiulienės Juzefos arba jų vaikų.

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI
Paskubėkite įsigyti praeitų metų 

gale išleistą vertingiausią knygą — 
J. Grigolalčio atsiminimus iš Kazeto 
„Nacių Pragare“, kurių maža atsar
ga dar yra likusi.

Platintojai prašomi už šios kny
gos išplatintus egzempliorius kuo sku
biausiai atsiskaityti.

MŪSŲ KELIAS

'gAVELIENE-NAVOKAITE Pau
lina, gyv. Oldenburg i. Old., Unterm 
Berg, Litauisches Lager, ieško savo 
vyro GA VELIO Vinco. Zinančiųjų 
apie jo likimą prašoma pranešti 
aukščiau pažymėtu adresu.

Ieškoma STAUSKAITE-LUIMIE- 
NE Stasė, gyvenusi su šeima ir tė
vais Hassebdorf stovykloje prie Ro^ 

dviejų komandų, kurių vienoje žai
džia Grybauskas ir birutis, kitoje 
Varkala. Apie šią kovą prancūzų 
laikraštis „Est-Matin“ savo 43 Nr. 20/ 
21 d. po antrašte „Varkala — savo 
tautiečių pažabotas“ toliau rašo: 
„Daugiau kaip 1.500 žiūrovų susirin
ko į puikią „Canal Convert" halę 
stebėti būsimos kovos, kurioje susi
tiko F. C. Montbrison prieš L’Espe
rance. Vargas tiems, kurie šių rung
tynių nematė, nes šioje kovoje buvo 
demonstruojamas auksčiausias krep
šinio menas.

Rungtynės buvo reto grožio, ir 
abi komandos stengėsi parodyti savo 
plonąsias puses. Ir tas joms pilnai 
pavyko. Varkalos, iš vienos pusės ir 
Grybausko ir Biručio iš kitos, dvi
kovė, kuri baigdavosi tikrai geriau
sio Prancūzijos žaldiko naudai (šiuo 
atveju kalbama apie Varkalą. Iki 
šiol panašaus mūsiškių įvertinimo 
nebūta. R. V.), sukeldavo milžiniš
kas publikos ovacijas, tačiau L’Espe
rance penketukas prašoko kaip vie
netas savo darnumu ir visi žaidikai 
pateikė vieną iš geriausių krepšinio 
sezono partijų. . x

Pas L’Esperance, po Grybausko 
akinančios formos žaidiko ir Biručio 
tokio, kokį jau mes jį pažįstame, pui
kiai pasirodė ir Specht (L’Esperance 
žaidikas R. V.). Šie trys Vyrai buvo 
didžiausi L’Esperance laimėjimo .kal
tininkai“. Likusieji trys žaidimo bė
gyje prisiderino prie pirmųjų.

F. C. Montbrison savo priekyje iš
imtinos klasės žaidiką — Varkalą, 
kuris, remiamas savo komandos, su
gebėdavo išeiti laimėtoju iš pačios 
sunkiausios situacijos. Jo didieji 
ramsčiai buvo Coteė Francois ir Ja
netta, kurie spindėjo ryškiausiai.

Tenka pastebėti, kad šis susitiki
mas prabėgo dramatiškumo ženkle. 
Pirmąjį kėlinį F. C. Montbrisęn’as 
baigia savo naudai — 27:24. Daugiau 
kaip ligi antrojo puslaikio vidurio 
pasekmė svyravo kaip laikrodžio ro
dyklė — tai vienų, tai kitų naudai. 
Gale kėlinio Grybausko vadovauja
ma ekina žaidimą dar paspartina ir 
publikos nenutrūkstamais šauksmais 
raginama, baigmėje gana dideliu 
taškų skirtumu atsiplėšia... ir rung
tynių teisėjai švilpia pabaigą. L’Es
perance, vadovaujama Grybausko, 
nugali F. C. Montbrison 62:46 (24:27)“, 
baigiamas straipsnis.
, Minėtas laikraštis savo skiltysp 
pateikia detalią medžiagą iš rung
tynių eigos, tačiau dėl vietos stokos 
perdavėme tik charakteringesnes ir 
ryškesnes mintis. R. Valaitis

DILLINGIŠKIAI SPORTININKAI 
DORNSTADTE

Per didelį vargą ir nugalėję ne
mažus sunkumus, dillingiškiai spor
tininkai š. m. kovo 19 d. pasiekė 
Dornstadtą ir ten sužaidė draugiškas 
krepšinio, tinklinio ir stalo teniso 
rungtynes su vietos lietuvių „Mar
gio“ sportininkais.

ŽaidyrAs pradedamos stalo tenisu, 
kurį pelnytai laimi dillingiškiai 5:2; 
jiems taškus iškovojo Bucholcas 3, 
Spranaitis 2.

Tinklinį svečiai pralaimėjo pa
sekme 2:0 (15:10) (16:14),

Žaidynes baigiant teko susitikti 
krepšinyje, kurį dillingiškiai gražiai 
laimėjo pasekme 44:37. Taškus pel
nė: Bucholcas 18, Spranaitiš 12, Ber
notas 8, Kulbis 4 ir Sinkevičius 4.

Krepš.

tenburg’o, anglų zonoje. Jos brolis 
Petras STAUSKAS studijavo Ham
burge, Pabaltijo universitete. Jie pa
tys arba žiną apie juos maloniai pra
šomi rašyti: Zenonas Urbonas, Nest
le’s Factory Smitht own via Kemp- 
sey, N.S.W. Australia.

Presse-Foto Paulaitis Wangen/Allf., 
Herfaz 6

Foto ir Optikos reikmenų 
prekyba siūlo

Zeiss Contax objektyvus:
Tessar 1:3,5 f = 5 cm . . 148.-
Sonnar 1:2,0 f = 5 cm

so T-Belag . . 380.-
Sonnar 1:1,5 f = 5 cm

su T-Belag . . 580.-
Knygą, apimančią visą foto 
sritį, „Meine Foto-Praxis" Dr. 
W. Heering, 424 psl. kaina 18.-. 
Foto aparatų katalogą, kaina 
1.50. Foto-kino industrijos ka
talogą, kaina 4.50.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BALF-as gaus nevardimg garantijų
NEVARDINIŲ BUTO IR DARBO UŽTIKRINIMŲ SUTEIKIMAS ŪKI
NINKAMS, NAMŲ RUOŠOS DARBININKĖMS IR GAILESTINGOMS 

SESERIMS

Mirė Antanas Vanagaitis
LIŪDNOS IŠKILMĖS CHICAGOJE

Prieš kelias dienas mane pasiekė 
inž. D. Adomaičio laiškas, kuriame 
jis rašo „Chicagos lietuviai liūdi 
„Margučio“ radijo ir žurnalo tėvo 
Antano Vanagaičio. Kartu sir p. A. 
Oliu jie atostogavo Floridoje ir be
grįžtanti ištiko širdies smūgis“... Tai 
įvyko kovo mėn. 10 d.

Antanas Vanagaitis — populia
riausias JAV lietuvis. A. Vanagaitis 
— turintis daugiausia draugų ir prie- 
telių. A. Vanagaitis gabiausias lietu
vis jumoristas, kuris savo dainomis 
ir jumoru žino ko siekia. Tokiais- ir 
panašiais sakiniais man kalbėjo JAV 
lietuviai, atvykę 1938 metais į Lietu
vą, kada jų klausinėjau apie JAV 
lietuvius veikėjus. Ir tikrai, kaip ga
lima buvo patirti, A. Vanagaitis, į 
JAV . atvykęs prieš 25 metus, su 
„Dzimdzi-Drimdzi“ artistų trupe ir 
apkeliavęs Amerikos lietuvių koloni
jas,- pajuto esant jo veiklai palankią 
dirvą. Daina ir sąmoningu jumoru 
įsitikino galėsiąs palaikyti lietuvišką 
dvasią tūkstančiuose lietuvių kas
dien besineriančių į amerikonizmo 
vandenis. Ir jis neapsiriko. Tie 25 
metai jam, reikia manyti, buvo trum
pi.' Trumpi, nes darbų buvo daug: 
Margučio žurnalas ir Margučio radi
jas, koncertai, įvairūs parengimai. Ir 
vis su naujomis dainomis, su nauja 
programa, su sąmoningu ir aktualiu 
jumoru.

, Patys Amerikos lietuviai laiko, 
kad Amerikos lietuvių visuomenėje 
lietuviškai- dainai išpopulerinti dau
giausiai yra pasidarbavę šie muzikai 
kųpipozitoriai: Mikas Petrauskas, 
Stasys Šimkus ir Antanas Vanagai
tis. Ir visų trijų jau nebėra. Dar 
tik tiek galima pasiguosti, kad į JAV 
keliasi visa eilė Lietuvos sąlygose iš
augintų muzikų. Bet ar jie mokės 
ten tiek daug pasidarbuoti, kiek pa
sidarbavo A Vanagaitis, greičiausiai 
mes patys būsime liudininkai. Dieve 
duok, kad praminti keliai neužželtų 
usnimis, bet būtų nuolat atnaujina
mi. Tik visiems reikia atsiminti, kad 
JAV gyvenimo sąlygos yra specifi
nės ir reikia mokėti prie jų prisi
taikyti. A. Vanagaitis tikrai turėjo 
tokią Dievo dovaną, kuri jį greit su 
Amerikos lietuviais surišo. Ir dabar, 
dažnas kalbės, ką veiksime ir kaip 
lietuviškai linksminsimės be Antano 
Vanagaičio.

A. Vanagaičio veikla buvo giliai 
prasminga, nors dažnas jį tegirdėjo 
linksmus dalykus pasakojant ir 
linksmas dainas dainuojant. Jis tu
rėjo savo įsitikinimus, jis savo veikla

jungėsi į tautinės srovės kelią, jis ir 
juokaudamas pasakydavo teisybę ir 
ją pasakydamas kaimyno neužgau- 
davo. Tai taip pat didelės žmogaus 
dorybės, o ypač visuomenininko, ku-

chicagiečių, bet ir visų kolonijų, nes 
Vanagaičio gerbėjų yra pilna Ame
rika. Po laidotuvių artimesnių A. 
Vanagaičio šeimos draugų būrys bu
vo susirinkę Dariaus-Girėno salėje

Tai buvo taip neseniai: šiandien gedimas a. a. Ant. VANAGAITIS (kai
rėje) prie savo „Margučio“ radijo mikrofono. Dešinėje jo pav. P. Linkus

ris keliauja per žmones ir nori, kad 
kelyje sutiktieji liktų jo draugais.

A. Vanagaičio mirtis — liūdnos 
iškilmės Chicagoje. Apie laidotuves 
DIRVA rašo: „Laidotuvės įvyko tre
čiadienį, kovo mėn. 18* d. Gedulin
gos pamaldos buvo laikomos Sv. Pa
nelės Gimimo parapijos bažnyčioje. 
Didžiuma susirinkusiųjų bažnyčioje

užkandžio, kur tarėsi kaip toliau tę
sti velionies įsiūbuotus darbus. Su
sidarė paminklui pastatyti komitetas, 
kuris netrukus žada paskelbti savo 
planus.“

Antanas Vanagaitis gimė 1890 
metais gegužės mėn. 19 d., Salduose.

B. G.

BALF-o Įstaiga Europoje tikisi 
gauti ribotą skaičių darbo ir buto 
užtikrinimų išvykti l JAV Mary- 
lando valstiją ūkio, namų ruošos ir 
gailestingųjų seserų darbams. Šie 
emigraciniai dokumentai pirmoje ei
lėje bus suteikti tiems, kurie jų dar
neturi ir nenumato iš kitur gauti. 
Išvykus minėtos rūšies užtikrinimus 
teks dirbti žemės ūky, namų ruošoje, 
o gailestingom seserim — prie ligo
nių. Norintieji gauti minėtos rūšies 
užtikrinimus yra prašomi skubiai 
pranešti apie tai BALF-o Įstaigai 
([13b] Mūnchen 27, Rauchstr. 20) su
teikiant apie save šias žinias:

t) ar sutinkama vykti į JAV Ma- 
rylando valstiją žemės ūkio ir namų 
ruošos darbams, 2) pavardė ir var
das, 3) adresas, 4) gimimo data, 5) 
šeimos narių vardai, pavardės, am
žius ir giminystės ryšys su šeimos 
galva,. 6) ar turima DP statusą, 7) 
DP Identity Card. No.

Pageidaujama, kad geilestingosios 
sesers atsiųstų anglų kalboje pažy
mėjimą, iš kurio būtų matyti“ tos 
profesijos kvalifikacijos.
Pastaba: Gailestingosios seserys ir

namų ruošos darbininkės 
registruojamos tik vien-

, gungės, t. y. tos, kurios ne-
• turi šeimų.

BALF-o ĮSTAIGA EUROPOJE

DP — PIRMIEJI PASAULIO 
PILIEČIAI

„Le Monde“ š. m. kovo 14 d. No 
1248 taip rašė apie DP:

„Žemė, kuri buvo pirmiau jų tė
vynė, dabar nebevilioja jų. Jie žino, 
jog durys į ten atviros tiktai perse
kiojimams ir vergijai. Ir jie, vargšų 
bendruomenė, gyvena čia, Europos 
širdyje, kaip nesąmonę^ dėmė, vi
duryje kitos nesąmonės dėmės, kuri 
yra šių dienų Vokietija. Jų egzisten
cija yra šių laikų gėda. Laiks nuo 
laiko keletas tūkstančių jų išvažiuo
ja: dauguma Izraelio link. O liku
sieji? Koksai jų ir jų vaikų likimas?

Garry DAVIS sudraskė savo pa
są. Jiems ir nėra reikalo tą pat pa-

daryti. Jie ir taip, noroms neno
rom:., yra pasaulio piliečiai. Štai dėl 
ko jvairių kraštų ir pažiūrų inteli
gentija, jos tarpe daug Nobelio lau
reatų, pareikalavo iš UNO nustatyti 
pasaulio piliečio definiciją.

IRO IŠLEISIANTI 1.250.000 DOL. 
DP PADĖTI

UP iš Ženevos praneša, kad IRO 
paskelbusi, jog pradėsianti vykdyti 
atsistatymo ir apmokymo programą 
27.000 tremtinių, gyvenančių Vokie
tijoje, Austrijoje ir Italijoje, kuriems 
įsikurti viltis esanti „labai menka“. 
Priskaitant dar jų šeimas, susidary
sią apie 65.000 DP, kurie negalės įsi
kurti, nes jų nepriima emigracinės 
įstaigos.

Pagal naują programą, bus jiems 
teikiamos medicinos, chirurginės ar 
psichinės priemonės ir po to jau pri>- 
fesinio paruošimo apmokymas.

IRO įsteigsianti 5 džiovos gydy
mo centrus, kur pacientai išbus nuo 
6 iki 9 mėn. Ateinantį mėnesį „pa
vyzdinis centras“ 200 džiovininkų bus 
atidarytas prancūzų zonoje, Vokieti
joj. IRO taip pat įsteigs 5 fizinės 
pataisos centrus, kur bus paruošiami 
taip, kad galėtu, reguliariose IRO 
mokyklose išmokti amatų. Vėliau 
įsteigs 2 centrus akliesiems paruošti 
— vieną bus amerikinėje, o kitą bri
tų zonose. Programai įvykdyti nu
matyta 1.250.000 dolerių, (am)

STALINO LAUREATŲ BŪRELIS 
LTSR VĖL SUMAŽĖJO...

AL komunistų spauda praneša: 
LTSR mirė nusipelnęs meno veikė
jas Juozas Tallat-Kelpša. Ilgametis 
Valst. Teatro dirigentas, keliolikos 
dainų kompozitorius Tallat-Kelpša. 
buvo žinomas ne tik dėl savo totoriš
kos, anot žurnalistų, kilmės, bet ir 
kaip nuostabiai mokėjęs prisitaikinti 
esamiems režimams. Šių metų pra
džioje ši pavardė su prierašu „lietu
vis“ buvo pagarsinta pasaulio spau
doje kaip viena pirmųjų parašiusi 
muzikos veikalą — kantatą „Stalino 
Garbei“, (aim)

nesutilpo. Pamaldas laikė kun. Al- 
bavičius. Palaidojo A. Vanagaitį Chi
cagos Sv. Kazimiero kapinėse. Kun. 
Paškauskas pasakė prie kapo pa
mokslą. Į kapines lydėjo taip pat 
milžiniškos minios žmonių. Skaičiuo
jama, kad eisenoje buvo per 500 au
tomobilių. Dar niekad lietuvių lai
dotuvėse nebuvę tiek daug žmonių. 
Ir Chicagos lietuviai dar niekad ne
turėjo tokių Iškilmingų laidotuvių. Ir 
ne veltui, nes retas kas turi tiek 
draugų ir mylinčių gerbėjų, kiek jų 
Amerikoje savo talentu ir maloniu 
būdu prie savęs pritraukė Antanas 
Vanagaitis. Ir gėlių prie karsto buvo 
tikri kalnai. Jų buvo ne tik nuo

Kravčenkos byloje irukšia sprendimo

j. o. Sirvydas
Šiuo pavadinimu knyga, redaguo

ta Vytauto Sirvydo ir išleista „Dir
vos“ Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
1941 metais, pateko į rankas. Knyga 
pasaulį 'išvydo karo metu: taigi į šį 
didį darbą nebuvo savo laiku at
kreiptas reikiamas spaudos dėmesys. 
Todėl dabar, nors ir šiek tiek pavė
luotai, tenka jį trumpai paminėti.

Pirmoje knygos dalyje a. a. Juo
zas O. Sirdydas, tas judrusis aukš
taitis, šiaudinės pastogės sūnus, kaip1 
jis pats save vadindavo, pradeda sa
vo atsiminimus, kuriuos po jo mirties 
toliau tęsia ir baigia vėlionies sūnus 
Vytautas. J. O. Sirvydas savo atsi
minimuose žurnalisto akylumu, be 
savo biografinių bruožų, — aprašy
damas Rytų Aukštaitijos vietoves ir 
asmenis, su kuriais jis dirbo, pykosi, 
kentėjo, ir pateikdamas elementari
nių Lietuvos istorijos žinių, labai pla
čiai nušviečia' lietuvių tautos vargus 
ir jai carinės Rusijos viešpačių da
rytas skriaudas. J. O. Sirvydo bio
grafiniai atsiminimai pirmoj eilėj 
gliaudo ano meto lietuvių tautos po
litinį ir visuomeninį gyvenimą, jos 
reakciją prieš rusifikaciją ir tik iš 
dalies paliečia paties šiaudinės pas
togės sūnaus asmenį ir tik tais atve
jais, kai jis integruoja J lietuvių vi
suomenę, susipina lietuviškoje vei
kloje, joje paskęsta.

Toliau a. a. J. O. Sirvydo atsimi
nimus tęsia vėlionies sūnus Vytau
tas. Jis, plačiai apžvelgdamas žur
nalistinę, visuomeninę ir politinę sa
vo tėvo veiklą Jungtinėse Amerikos

Valstybėse, išsamiai charakterizuoja 
užjūrio lietuvių visuomenę, išryškina 
jos ideologinę ir politinę diferencia
ciją. Be to, pateikiama Juozo O, Sir
vydo laikraštinių raštų rodyklė ir 
suglaustas turinys; galop nurodoma 
kai kurie jo (J. O. Sirvydo) bendra
darbiai.

■ Si knyga drąsiai galėtų preten
duoti į Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuvių visuomeninės veiklos 
istoriją. Todėl ja turėtų susidomėti 
kiekvienas lietuvis tremtinys, ypač 
tas, kuris rengiasi susirasti laikinę 
pastogę aname krašte. Si knyga ga
lėtų būti kiekvienam lyg vadovas, 
istoriškai atvaizduojąs ir išnagrinė
jęs visą eilę visuomeninių ir kultū
rinių problemų, kuros buvo, yra ir 
ateityje bus aktualios kiekvienam 
lietuviui, įkėlusiam koją į Jungtinių 
Amerikos Valstybių žemę ir ypač be
sidominčiam lietuviškumo išlaikymu 
svečiame krašte.

Kad ši knyga išvydo pasaulį, tu
rime būti, be kitų, dėkingi ir J. O. 
Sirvydo Biografijos Komiteto Pirmi
ninkui Ponui Juozui Sagiui (Sage- 
wich), kuris beveik vienas turėjo pa
kelti ant savo pečių visą finansinę 
knygos išleidimo naštą. Jis, be me
džiagos rinkimo knygos turiniui, su
telkė visą eilę prenumeratorių, kurie 
įgalino jos išleidimą, ir vadovavo or
ganizaciniam leidybos darbui.

Sis lietuvių amerikiečių ryžtas, 
reikia manyti, bus lietuvių visuome
nės tinkamai įvertintas.

Br. Pakenk

V. Kravčenkos byla po dviejų 
mėnesių ilgų kalbų ir ginčų, pfive- 
dusį prie juoko, ašarų ir beveik peš
tynių, pasibaigė. Su nekantrumu 
laukiama bylos rezultatų — spren
dimo, kuris bus paskelbtas balan
džio pirmomis dienomis.

Paskutinis kalbėjo prancūzų ko
munistinio laikraščio „Lettres Fran- 
caises“ gynėjas p. Nordmann. Jo vi
są kelių valandų kalba sukosi ne apie 
Kravčenkos knygą, bet daugiau apie 
Sovietų režimą, kuris tiek daug gera 
padaręs tautoms. V. Kravčenko savo 
knygoje ruošiąs pagrindą naujam ka
rui ir parodęs, jog Sovietų Sąjunga 
be užsienio paramos negalėsianti 
vesti kito karo. Kravčenko nurodęs 
tik šio režimo blogybes, bet nepami
nėjęs, ką jis padaręs gera, būtent, 
numušęs kainas, padidinęs {pirkimą, 
socialinių klausimą aptvarkęs ir ap
skritai daug padaręs švietimo srityje. 
(Mes geriau žinome, kad tai tik pro
paganda, tai melas, red.)

Žodžiu, komunistų laikraščio gy
nėjas gyrė Sovietų režimą, kaip ir 
turėjo daryti. Bet ši tema pasauliui 
jau žinoma. Gyvieji faktai rodo ki
tokį Sovietų režimą. Gana to melo. 
Lauksime sprendimo.

MASKVA NEPATENKINTA JAV 
SANTYKIAIS SU FRANCO

UP pranešimu iš Maskvoj, Prav- 
dos tarptautinis komentatorius užsi
puolė JAV už tai, kad šios slaptai ir 
viešai remiančios Franco Ispanijos 
režimą, kuris esąs ruošiamas ypatin
gam uždaviniui — anglų-amerikiečių 
bloko agresyviniams planams įvyk
dyti. Amerikiečiai siekią dviejų tiks-

lų, būtent: pirma sustiprinti finan
siniai Francą, paskiriant jam 200 mil. 
dolerių paskolą, ir antra — konsoli
duoti Amerikos ekonominę ir strate
ginę poziciją Ispanijoje.

Pravdos autorius rašo: „Amerikos 
monopolistai ne tik griebią Ispanijos 
pramonės srityje svarbiausius postus, 
bet taip pat atstato vokiečių hitleri
ninkų sukurtą karo pramonę. Siems 
planams įvykdyti, amerikiečių įstai
gos siunčia iš Vokietijos Ispanijai iš
montuojamus įmonių įrengimus, ypač 
Messerschmitt, Opal, Baumann, Mau
ser ir kitus. Šiuo metu amerikiečiai 
rengia karines ir aviacijos bazes ir 
deramasi dėl įrengimo naujo strate
ginio tramplyno. (ja)

Padėka
; Gyd. Dr. Stepui SVIDER- j 
j SKUI už sėkmingai padarytą j 
j man operaciją ir rūpestingą •
• globą po Jos, o taip pat Dlllin- j 
; geno DP ligoninės lietuvėms j 
j gailest. sesutėms — p. Piktur- •
• nienei, Aid. Llutkutei ir Aid. * 
; Bernotaitei — už stropų slau- ; 
j gymą reiškiu nuoširdžią pa- • 
j dėką.

Al.Lalkūnas j

Laukiama Italijos tail
Atlanto paktas, siekdamas pasau

lyje taikos ir laisvės, labai patrauk
lus pasidarė visiems dar laisviems 
kraštams. Ir Italijos parlamentas 
pasisakė už prisidėjimą, senatas taip 
pat, o komunistai iki šiol varę di
džiausią akciją prieš jį, nuleido spar
nus. Per parlamento debatus buvo 
sušaukti visi komunistų atstovai, 
kiekvienas turėjo kalbėti 10 minučių, 
kad kiek galima labiau trukdytų ir 
uždelstų pasisakymą už paktą.

Senatui pasisakius už Atlanto 
paktą, vyriausybės premjeras tuojau 
sušaukė kabineto posėdį,, kuriame 
svarstė prisidėjimo prie A. pakto są
lygas. Tuojau po to išvyko užsienių 
reikalų ministeris į Ameriką kalbėti

os sutarties revizijos
dėl prisidėjimo prie taikos ir saugu
mo pakto.

Po to, Italija pradėsianti siekti 
dėl taikos sutarties revizijos, ypač 
dėl karinių pajėgų padidinimo. Pa
gal A. sutartį, Italijai buvo leista tu
rėti 250.000 karių, 200 tankų, 25.000 
aviacijos asmenų, 200 naikintuvų, 
25.000 asmenų laivynui su 2 kovos 
laivais, 4 kreiseriais ir 4 naikintu
vais. (AP/am)

• Amerikos ginkluoių pajėgų sena
to komitetas įteikė projektą, pagal 
kurį būtų steigiama greitųjų lėktuvų, 
raketų ir kitokių aviacijos ginklų 
centras ir kuriam įgyvendinti reikėtų 
skirti 3 milijardus dolerių.

Mūsų brangiam ir neuž
mirštamam Bičiuliui

Prof. Inž.
VLADUI JAKAVICKUI

netikėtai mirus, jo žmonai Li
dijai didžio sielvarto dienose 
reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą.

Marija ir Tadas
J. VIZGIRDAI

' TMielam ir uoliam „Mūsų Kelio" bendradarbiui ir „Kalbos j
Kampelio“ vedėjui Į

! ) Prof. Pr. SKARDŽIUI, C
vienam iš spaudoje esančio veikalo LIETUVIŲ KALBOS VA- 1
DOVAS autorių, š. m. kovo 26 dieną atšventusiam savo garbingo Į 

A amžiaus 50-tles metų sukakti, siunčiame savo nuoširdžiausius c 
/ sveikinimus ir linkėjimus. I
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