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Istorinės reikšmės žingsnis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei besikuriant

S. m. birželio 14 d., minint anas 
liūdnąsias ir skaudžiąsias birželio 
dienas, Vys. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas priėmė Lietuvių Chartą 
ir, ja bei JTO visumos susirinkimo 
Visuotine Žmogaus Teisių Deklara- 
oija pasirėmęs, paskelbė laikinę Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės san
tvarką.

Kad tautybės ryšys neatsileistų, 
kaip teisingai ir įsidėmėtinai sakoma 
įvedamajame žodyje, kad jis būtų 
nuolat jaučiamas ir gyvas, reikia tau
tiečiams savo tarpe bendrauti. Tau
ta yra gyva tik nuolatiniu savo narių 
bendravimu. Nulūžusi medžio šaka 
sudžiūsta. Nuskintas žiedas suvysta. 
Nutrūkęs ryš| su savąja tauta nu- 
gursta ir savo tautai žūsta. Tautinis 
bendrumas ir nuolatinis tautiečių 
bendravimas sudaro tautinės ben
druomenės pagrindą ir turini.

Kai tariame Lietuvių Bendruome 
nė, turime minty ne kokią tam tikrų 
lietuvių įsteigtą draugiją, klubą ar ki 
tą organizaciją, bet iš tikrųjų kurio 
Vietovės, kurio krašto ar viso pašau 
lio visus lietuvius. Lietuvių Ben 
dtuomenei priklauso savaime, be jo 
kio pareiškimo, kiekvienas lietuvi 
kuriam plaka lietuviška širdis, kuri 
gyslose sruvena lietuviškas krauja 
kuriam lietuvišlępmas reiškiasi būde 
papročiuose, lietuviškoje kilmėje 
Draugiją sudaro norintieji joje būt 
nariais, gi bendruomenę sudaro vis 
lietuviai. Žinoma, gali atsirasti ui 
aispyrėlių ir net atkritėlių, kurie st 
vo nusistatymu ir darbais kenks ben 

■druomenei, kaip yra kenkiančių Lie
tuvai ir ją išduodančių. Tokie negal 
būti prileidžiami bendruomenę tvar 
kyti, jos organizacijoje jie netur 
balso, bet vistiek jie bendruomenėj 
pasilieka ir dėl savo nusistatymo be 
darbų nenustoja' būti lietuviais.

• Lietuvių Bendruomenė yra nu 
tada, kai atsirado lietuvių tauta. J 
gali išnykti itk išnykus paskutiniam 
lietuviui. Tačiau ligišiol Lietuvii 
Bendruomenė neturėjo organizaci 
jos. Buvo palaida. Teisybė, di
džioji jos dalis turėjb pačią tobuląją 
organizaciją — Lietuvos valstybę. 
Šiandien, kai Lietuva svetimųjų oku
puota, pasaulyje pasklidę lietuviai 
ypatingai privalo vieningos ir veiks
mingos savo bendruomenei organi
zacijos.

Pirmieji j ledai šiuo reikalu buvo 
pralaužti 1946 m. kovo 4 d., vakari
nėse Vokietijos zonose ir Austrijoje 
sudarius lietuvių tremtinių bendruo
menės organizaciją. Ji pateisino vi
sas j ją dėtas viltis ir tapo pavyzdžiu 
bei akstinu Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės organizacinei struktūrai 
Savo apylinkėmis sujungusi visus 
tremtinius, suorganizavusi šimtus 
mokyklų su tūkstančiais mokinių 
rėmusi ir globojusi tautinės kultūros 
ugdymą, Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės organizacija yra padariu
si dideli darbą Lietuvai ir lietuvybei 
Tai buvo graži užuomazga.

Šiandien yra žengiamas tolimesnis 
žingsnis į viso Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vieningą organizaciją, 
sakoma įvedamajame žodyje toliau. 
Tai istorinės reikšmės žingsnis. Kai 
kam senosios išeivijos jis atrodo nau
jas ir todėl gali kelti suprantamo 
santūrumo ir net abejojimo. Teesie 
leista visiems abejingiesiems ir abe
jojantiems čia priminti Izraelio tau
tinės bendruomenės organizacinis pa
vyzdys. Ištisus tūkstančius metų 
bendruomėnės organizacija įgalino 
Izraelio tautą išsilaikyti be valsty
bės. Mes tegalime ir privalome pa
sekti šiuo amžių išbandytu ir užgirtu 
pavyzdžiu.

Yra nuogąstaujančių, kad PLB 
organizacija prarysianti veikiančias 
lietuvių išeivių draugijas. Baimė be 
mažiausio pagrindo. PLB organisa- 
eija ateina ne esamos tvarkos ir esa
mų draugijų keisti, griauti ar nal- 
kinti, bet tik jų veiklos paremti, pa

pildyti ir apvainikuoti bendra visų 
lietuvių organizacija.

Yra nuogąstaujančių, kad kai ku
riuose kraštuose PLB organizacijai 
kažin ar oficialiai būsią leista veikti. 
Gal kai kur pasitaikyti tokių tota- 
listinių kėslų. Tačiau 1948 m. gruo
džio 10 d. JTO visumos susirinkimo 
paskelbtoji Visuotinė Žmogaus Tei
sių Deklaracija laiduoja kiekvienam 
žmogui tautybės teisę (15 str.). Yra 
tad pagrindo laukti, kad valstybės — 
JTO nariai savo pripažintąsias pa
grindines žmogaus teises gerbs, nes 
tik veiksmingas tų teisių gerbimas 
sudaro pasaulio Laisvės, Teisingumo 
ir Taikos pagrindą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
organizacijos svorio centras palieka
mas paskirų kraštų lietuvių bendruo

LIETUVIŲ TAUTA, 
užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės laisvai ir 

nepriklausomai gyventi savo tėvų žemėse, 
vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, tauti

nes bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti ir 
ugdyti,

kad, sava tautine kultūra visuotinei žmonių gi
minės pažangai bendrada.’-biaudama, vykdytų Visa
galio valią ir laisvo žmogaus pašaukimą.

Lietuvių Tautos amžinųjų siekimų vardan skel
biama ši LIETUVIŲ CHARTA:

1.
Tauta yra prigimtoji žmonių bndruomenė.
Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšį 

su tautine bendruomene nutraukti.
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.
2.

Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir 
ugdyti savo tautybę.

Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lie

tuvis perduoda ateities kartoms, kad amžinai gy
ventume.

3.
Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės 

ryšys.
Lietuvių kalba lietuviai yra tautinė garbė.

4.
Seimą yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.

V 5.
Tautinė kultūra yra kelias | tarptautinį pripa

žinimą ir bendravimą.
Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultūra įne

ša savaimingą indėlį į visuotinius žmonių giminės 
laimėjimus.

Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas 
tautinei kultūrai.

6.
Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruome

nės organizacija.
Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kul

tūros ugdymo ir išlikimo būtinoji sąlyga.

Tremtyje, 1949 m. birželio 14 d.

NYHT bendradarbis rašo, kad 
JAV planuojančios paprašyti marš. 
Tito padaryti kai kurių politinių 
nuolaidų, atsižvelgiant į amerikiečių 
siūlomą 200 mil. dol. paskolą, kuri 
būtų gauta iš IBRD banko.

Be to, JAV norinčios, kad Jugo
slavija keistų savo politiką Triesto 
ir Italijos požiūriu. Taip pat norima 
išaiškinti Tito pozicija Graikijos su
kilėlių rėmimo atžvilgiu. Tai esą 
svarbiausi JAV klausimai, kuriuos 
norima išsiaiškinti su Jugoslavija, 
jau daugiau kaip metai vedančia ko
vą prieš kominformą. Laikas tam

menėms. Tūlame krašte bendruome
nė turi skirtingas sąlygas, todėl daug 
santvarkos dalykų paliekama krašto 
organizacijos statutui. Tatai įgalins 
kiekvieno krašto bendruomenę prisi
taikyti vietos sąlygoms ir suteiks jai 
savarankumo bei lankstumo.

1914 m. birželio 14 d. masinėmis 
deportacijomis Sovietų Sąjunga pra
dėjo beatodairinį Lietuvių Tautos 
naikinimą. Toji diena yra nuolat gy
va kiekvieno lietuvio sąmonėje, kaip 
skausmo ir susikaupimo diena. Vy
riausiajam Lietuvos’ Išlaisvinimo Ko
mitetui šiemet tą dieną paskelbus 
LIETUVIŲ CHARTĄ ir Laikinuosius 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
santvarkos nuostatus, birželio 14-ji 
įgauna naujos prasmės. Ji tampa

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

Lietuvių Charia
Darbu, mokslu, turtu Ir pasiaukojimo lietuvis 

kovoja, kad apgintų ir išlaikytų neprllr’aHSOi^ą Lie
tuvos valstybę, y 

/ T.
Mokykla yra tautinės dvasios žtuinys.
Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga būti lie

tuvių mokyklos rėmėju.
8.

Draugija yra tautinės kultūros veiksminga tal
kininkė.

Lietuvis kuria ir palaiko religines, kultūrines, 
jaunimo, savišalpos, profesines ir kitas lietuvių 
draugijas.

9.
Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos kny

gos yra testamentinis įpareigojimas visoms Lietuvių 
tautos kartoms.

10.
Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja.
Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tauti

nius papročius.
Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad 

paliktų pagarbų pasididžiavimą savo palikuonims.
11.

Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė 
dorybė.

Lietuvis ugdo tautinį solidarumą.
. v Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos valkai, 
tarp savęs broliai.-'’

Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės žonk- 
lan kiekvienas lietuvis moka nuolatinį tautinio soli
darumo (našą.

12.
Lietuvio^, tautinės spalvos: geltona — Žalia — 

raudona.
Lietuvio tautinė šventė — Vasario 16-ji diena.
Lietuvio šūkis: „Lietuviais esame mes gimę, lie

tuviais turime ir būt!“
13.

Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui.
Lietuvio santykius su nelietuviu nustato artimo 

meilė ir pagarba kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, 
gyvybei, sveikatai ir turtui.

VYRIAUSIASIS LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

............

Tito gali suartėti su Vakarais
esąs patogus, nes Tito iš Sovietų pu
sės priremtas prie sienos. Satelitiniai 
kraštai jau beveik.visi nutraukė pre
kybos sutartis, o su Vakarais tokie 
ryšiai dar vis neužsimezga dėl Jugo
slavijos komunistinio nusistatymo ir 
politikos, nukreiptos prieš Vakarus.

NYHT laikraštis taip suformuluo
ja JAV reikalavimus Jugoslavijai:

1) Triestą JAV yra linkusios per
duoti Italijai ir todėl jos nori, kad 
marš. Tito sutiktų atslsakyti nuo B 
zonos laisvoje Triesto teritorijoje.

2) Austrijos klausime JAV sieks 
išgauti Jugoslavijos vado užtikrini-

mą, kad jis atsisakytų kampanijos, 
nukreiptos prieš antibolševiklnę 
Austrijos vyriausybę ir nekeltų ne
ramumų Jugoslavijos-Austrijos pa
sieny, kur iš Austrijos reikalaujama 
Karlntijos provinciją perleisti Jugo
slavijai.

3) Graikijos reikalu JAV manan
čios, kad Jugoslavija jau nebesiun- 
čianti Graikijos sukilėliams ginklų, 
bet oficialiai konkrečių duomenų 
tam neturi. Šį klausimą JAV taip 
pat nori išsiaiškinti su Jugoslavija. 
Po tokio išsiaiškinimo turėtų Tito 
neberemtt Graikijos komunistų.

Lietuvių Tautos išsilaikymo ir išsi
laisvinimo kovų ir siekimų, didžio
sios vilties paskelbimo diena.

LIETUVIŲ CHARTOS paskelbi
mu ir laikinosios PLB santvarkos 
nustatymu yra tartas naujas žodis 
viso pasaulio lietuviams. Netrukus 
pradės veikti Vyriausias PLB Orga
nizacinis Komitetas ir PLB organi
zaciniai komitetai paskiriems kraš
tams. Reikia tik palankumo, noro, 
valios ir pasiryžimo visų dorųjų lie
tuvių, be skirtumo lyties, amžiaus, 
verslo, religinių ir politinių pažiūrų,, 
ir suklestės Lietuvių Tautos gyvas
tingumas iš naujo, kai kiekvienas 
lietuvis pajaus, jog

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

JAV rengiasi pripažinti 
raudonųjų Kinija

Iš Washingtono ateina žinios, kaip 
rašo NYHT, kad Valst. Departamen
tas ruošiasi de facto pripažinti ko
munistinę Kinijos vyriausybę. Pre
kybos ekspertai jau tariasi Londone 
su britais dėl prekybinių ryšių už
mezgimo su Kinijos komunistais. 
Tačiau prekybą vesti JAV tegalės 
tik po to, kai komunistinė vyriausybė 
bus de facto pripažinta.

Kad tokie reiškiniai vyksta, rodo 
tas faktas, jog JAV nenori pripa
žinti nacionalinės Kinijos vyriausy
bės paskelbtos blokados, kuria nori
ma nutraukti bet kuriuos užsienio 
saitus su komunistų užimtomis sriti
mis — Kinijos uostais.

Pavojingos Sovietų 
vylionės

AP iš Londono praneša, kad Lon
done Sovietai paskleidę 4.200 žodžių 
Sovietų pareiškimą, kuriame Višin
skis nurodęs, jog Sovietų Sąjunga 
galinti ir daugiau „nuolaidų“ pada
ryti Vakarams, jeigu tik Vakarai nu
sileistų Sovietams.

Višinskio pareiškimai „Pravdoje“ 
ir „Izvestijose“ nurodo, kad dėl rusų 
nuolaidų Berlyne galėjusi įvykti Pa
ryžiaus konferencija. Dabar Sovietai 
galį atšaukti visus suvaržymus, jeigu 
Vakarai atšauktų savuosius, kiek tai 
liečia transportą.

Toliau Višinskis nurodo, kad jo 
kietumas Paryžiuje privertęs vaka
riečius pakeisti savo nusistatymą 
tiek Vokietijos, tiek Austrijos klau
simais. Mat, anot Višinskio, Mar- 
shallio planas nenusisekęs ir todėl 
vakariečiai buvę priversti padaryti 
nuolaidas. Jie sunaikinę Vokietijos 
klausimu memorandumą dėl griežtos 
Sovietų laikysenos. Jie nusileidę ir 
dėl Austrijoje esančio nacių turto. 
Jugoslavijai atidavę Austrijos turtą 
ir slovėnų mažumai užtikrinę Austri
jos apsaugą.

Tarybų Lietuva - 8-ji 
respublika

Kaip žinoma, Sovietų Sąjungos 
pavergėjai, prisijungdami svetimu* 
kraštus, duodavo tiems kraštams — 
respublikoms — eilinius prisijungi
mo numerius. Dabar, kaip praneša ii 
Švedijos, respublikos sugrupuojamos 
pagal jų didumą ir tuo būdu sovie
tinė Lietuva tampa 8-j a respublika, 
sovietinė Estija — 15-ji ir Suomijos 
Karelija — 16-ji. Spėjama, jog Ki
nija tapsianti pirmąja. (Laiškai iš už 
geležinės uždangos.)

Naujos deportacijos 
Ukrainoje

Vėl pranešama, kad naujos dide
lės deportacijos vyko š. m. kovo ir 
balandžio mėn. buv. Rytų Galicijoje 
ir Kijevo apygardoje. Daugelyje 
Ukrainos vietų gyventojai esą iš bai
mės dėl išvežimų panikiškoje būklė
je. Dažnai MVD čiumpa žmones iž 
darboviečių ir gabenasi prie traukinių 
transportui. Tokių deportacijų prie
žastimi esanti iš naujo suliepsnojusi 
nauja partizanų veiklos dvasia, ypač 
R. Galicijoje ir Volynijos apygardoje. 
Sovietų įstaigos gaudo partizanus iš- 
veždamos ištisus kaimus, jei bent 
kiek įtaria, jog kaimas padeda parti
zanams.

Kad dabartinės deportacijos yra 
didelės, rodo tas faktas, jog į Ukrainą 
yra atgabenta dvi sovietinės armijos 
divizijos MVD padėti. Jos apsupan
čios Ištisas sritis. Šios divizijos esan
čios atgabentos iš Turkestano.

Šios žinios paeinančios iš ukrai
niečių pabėgėlių, kurių nemaža at
vyksta į Lenkiją.

(Laiškai iš už geležinės uždangos)
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G. L Židonytė - Paryžiaus Universiteto 
Sorbonnos Daktaras

ziją. Romanistika susidomėjo dar 
Lietuvoje ir sėkmingas prancūzų kal
bos bei literatūros studijas Kauno ir 
Vilniaus universitetuose užbaigė- 
1942 m., šalia studijuodama dar Kau
no Konservatorijoje.

Dr. Brunonas Kalvaiti* 
pakely j JAV 

Patriotiškoji Amerikos lietuviu

PIRMOJI DISERTACIJA SORBONNOJE APIE O. V. DE L. MILAŠIŲ

Jau 10 metų esame be Milašiaus,
o tik dabar tepradedame justi, kad 
netekome didžiausio iš didžiausių 
pastarųjų laikų poeto visoje pasau
linėje literatūroje. O. V. de L. Mi
lašius buvo kolosali asmenybė, tie
siog neaprėpiama. Jo kūrybinis ge
nijus kaskart vis daugiau ir daugiau 
ima šviesti ir kilti.

Neieškojęs minios populiarumo ir 
nesiekęs pigaus pripažinimo, Mila
šius susilaukė panašaus likimo, kaip 
ir daugelis didžiųjų poetų — Poe, 
Baudlaire, Mallarmė ar tapytojų — 
Bonnard, Munch, Čiurlionis... Tik 
laikui bėgant, jie buvo pripažinti ir 
apipinti nepraeinančios garbės vai- 
ninkais. Lygiai ir Milašius „Genijus, 
nusipurtęs visas asmeniškumo dul
kes, suabstrakttntas, iškyla visu savo 
ryškumu ir tampa žibintu tose lai
ko amžinybės ir būties problemų 
ūkanose, kurias beviltiškai sten
giasi peržvelgti kiekvienas mąstantis 
žmogus.“

Ilgesys ir pažinimo noras padarė 
Milašių dideliu keliautoju. Pažinęs 
daugelį tautų, gyvenęs Prancūzijoje 
ir rašęs prancūziškai, jis savo dva
sios gelmėse liko lietuviu. Jo tyra, 
didelė ir poetiška meilė Lietuvai ir 
lietuviams buvo ne tik vaizdžiai pa
rodyta jo kūryboje ir darbuose, bet 
taip pat tai buvo ir jo dvasinis 
džiaugsmas ir pasididžiavimas.

Paradoksalu ir, sakyčiau, tiesiog 
nesusipratimas, bet tiesai reikia žiū
rėti į akis: mes nemokėjome, o gal 
dar nepajėgėme suprasti kolosalios 
Milašiaus reikšmės ir jo įvertinti, jau 
nekalbant paprasčiausią dėkingu
mą... Tad visu nuoširdumu sveikin
tinas G. I. Židonytės pasiryžimas ra
šyti pirmąją disertaciją Sorbonnoje 
apie O, V. de Milašių. Ir mūsų 
džiaugsmas juo didesnis, kad lietu
vaitės darbas apie žymųjį lietuvių 
kilmės poetą Paryžiaus Universitete 
buvo įvertintas aukščiausiu pažymiu 
(_ąyęę mention trės honorable) ir žy
miojo profesoriaus J. M. Carrė nuo
širdžiu įvertinimu ir pagyrimu.

Disertacija, kuri sudaro storą 
knggą, apima penkias pagrindines 
dalis. Pirmojoje dalyje G. I. Zido- 
nytė apžvelgia Milašiaus jaunystę. 
11 vaikystės metų, praleistų istori
nės Lietuvos aplinkumoje, paliko 
neišdildomą įspūdį visame. Milašiaus 
gyvenime. Lietuvą jis brangina ir 
ją myli mistiška, šventa meile. Mi
lašiui visi lietuviai dideli žmonės, 
dvasios galiūnai. Jis nevažinėja lai- 
svon Lietuvon, bet visu nuoširdumu 
jai dirba. Meilė iš tolo — didesnė ir 
skaistesnė. Toji tyra Lietuvos meilė 
palieka įtaką jo kūryboje.

Antroje dalyje autorė nagrinėja 
tolimesni Milašiaus gyvenimą ir pir
muosius literatūrinius darbus: „Le 
Poėme des Decadences“ ir „Sept

tarpio kūrybą. Siame laikotarpyje jis 
Lietuvai skiria visą savo meilę, o 
karo audros metu išleidžia „Sym
phonies“, „Confession de Lemuel“, 
„Poėmes“, „Contes et fabliaux de la 
vielle Lithuanie“, „Contes Lithua- 
niens de la mėre Loye", „Les origines 
de-la nation lithuanienne" etc.

Paskutinę dalį autorė skiria Mila- Į 
šiui, kaip „d’expression franęalse“ 
rašytojui, kuris savo raštuose nau
dojo labai turtingą ir įvairų žodyną, 
jo raštų stilių, „techniką“, esteti
ką etc.,

Pabaigoje G. I. Židonytė gražiai 
nušviečia Milašiaus asmenybę, kuri 
iš lietuviškos prigimties paveldėjo 
misticizmą, intuiciją, begalines dva
sios gelmes, o prancūziškas auklėji
mas pakreipė ją racionalizmo ir 
skepticizmo kryptimi.

„Milašius pilnai įkūnijo savyje 
Fausto išdidumą, puikybę ir maištin
gumą — su Šventojo Pranciškaus 
gailestingumu ir meile. Šių dviejų

prigimčių jis buvo dramatiška sin
tezė,“ sako G. I. Židonytė.

Darbas didelis, originalus, neabe
jotinos vertės netolimos ateities li
teratūros moksle, o mums, lietu
viams, itin brangus. Autorė susidū
rė su visa eile sunkumų, ypač liečia 
dokumentus, nušviečiančius Mila
šiaus gyvenimą. Ola autorei teko ver
stis privačiose bibliotekose, kores
pondencijose, kalbėtis sua buvusiais 
Milašiaus artimiausiais gyvenimo ir 
kūrybos draugais. Savo darbe ji 
paskelbė .daug iki šiol nežinomų Mi
lašiaus gyvenimo bruožų ir įvairiau
sių smulkmenų, nušviečiančių Mila
šiaus asmenį.' Tai iš viso pirmas to
kio didelio masto veikalas apie Mi
lašių. To veikalo išleidimas turėtų 
būti mūsų visų rūpestis! Be abejo, 
reikia manyti, kad susilauksime ka
da nors ir lietuviškos šito didelio ir 
brangaus veikalo laidos.

Dr. G. I. Židonytė yra kilusi iš 
Dzūkijos ir baigusi Alytaus gimna-

Patekusi Paryžiun, ji tuoj įstojo 
į garsųjį Sorbonnos Universitetą sa
vo žinių pagilinti. Po kelerių metų 
darbo studijas užbaigė aukščiausiu 
pažymiu įvertinta teze apie Milišių.

Be mokslinio darbo, Dr. G. I. Ži
donytė yra uoli mūsų spaudos talki
ninkė, pasidalindama naujausiomis 
literatūrinio ir mokslinio gyvenimo 
naujienomis.

Belieka mums pasidžiaugti, kad 
jos ryžtas ir sunkių studijų vaisius, 
toks lietuviškas ir toks mums bran
gus, yra pasaulinėje mokslo sostinė
je — Sorbonnoje — taip gražiai įver
tintas, ir Daktarei G. I. Zidonytei 
palinkėti ko gražiausios ateities.

G. I. Židonytė: Un poete lithua- 
nien, d’espnit cosmopolite et d’ex
pression franęalse: O. V. de Milosz- 
Milašius. Universitė de Paris, 1949.

G. I. Židonytė: E. A. et Mallarmė. 
Universitė de Paris, 1949.

G. I. Židonytė: La mission tragi- 
que de Sanct Adalbert chez les Prus- 
siens (997). Universitė de Paris. 1949.

Z. Ubr.

Kempteno kolonijos vadovai išvyksta
Sparčiau pradėjus veikti emigra

cijai, Kempteno lietuvių kolonija 
pradėjo smarkiai mažėti. Dar prieš 
Naujuosius Metus kolonija turėjo 
1.100 gyventojų, gi dabar beliko 
tik 500.

Ketveris su viršum metų gyvavu
si Kempteno lietuvių kolonija buvo 
gražiai susitvarkiusi: turėjo savo lai
kraštėlį, gimnaziją, pradžios mokyk
lą, vaikų darželį ir kitas kultūrines 
įstaigas. Gi dabar, jeigu neatvyks 
naujų gyventojų iš kitų kolonijų, yra 
baimės, kad nesubyrėtų, kas buvo 
statyta per vargingus tremties metus.

Prieš kurį laiką su kemteniškiais 
atsisveikino kolonijos laikraštėlio 
įsteigėjai ir redaktoriai — p. p. Sur- 
dokas ir Mikeliūnas. Šiuo laiku dar 
džiaugiamės, laikraštėlio leidimą ap
siėmė gimnazijos mokytojas p. Ba
džius.

Gimnazija, savo laiku turėjusi 
tiek daug mokinių ir mokytojų, šian
dien stovi užsidarymo išvakarėse. 
Ilgesnį laiką buvęs gimnazijos di
rektorius p. Zalubas jau pakeliui į 
Ameriką. O dabartinis direktorius p. 
Gasparėnas irgi pašauktas išvykti. 
Neskaitant daugiau išvažiavusių gim
nazijos mokytojų, taip pat yra į 
Ameriką išvažiavę gimn. vicedirek- 
toriai p. p. Graužinis ir Eidėnas.

Nemažesnis smūgis pasllikusiems 
kemteniškiams yra tai, kad šiomis 
dienomis išvyksta kom-to pirm-kas 
pulk. Tautvilą. Tai darbštus, ener
gingas, su didžiausiu pasišventimu 
kolonijos komitete išdirbęs per 4 
metus.

Be to, šiomis dienomis irgi į Anie-

Lietuvių kolonijos gyventojai, no
rėdami pagerbti jų labui pasidarba
vusius tautiečius, šiomis dienomis 
atsisveikinti su išvykstančiais tautie
čiais surengė kuklų pobūvį.

Išvykstančius kolonijos gyventojų 
ir komiteto vardu atsisveikino komi
teto narys Jonas Skladaitis. Jis jau
triais žodžiais atsisveikino su išvyk- 
stančiaisiais ir priminė jiems ir to
liau, kaip ir ligi šiolei, nepamiršti 
vargstančių tautiečių ir to brangaus 
krašto, kurio vardas — Lietuva. Pa
sidarbavusiems kolonijos labui p. J. 
Skladaitis prisiminimui įteikė dova
nėles — pinigines. Dovanėlės buvo 
įteiktos: p. p. Tautvilai, Rimkai, Sta- 
dalninkui, Dr. Jakševičienei. Be to, 
kolonijos motinos už rūpestingą at-

sidavimą vaikučių sveikatingumui 
išlaikyti, o ne vienam ir gyvybę iš
gelbėjusiai Dr. Jakševičienei įteikė 
gėlių ir komplektą sidabrinių šauk
štų, peilių ir šaukštukų.

įteiktosios dovanėlės — piniginės 
pagamintos pačių lietuvių ir papuoš
tos lietuviškais motyvais. Išvykstan
tiems jos bus gražus prisiminimas, 
kad jų- pasidarbavimą tautiečių la
bui pasilikusieji, nors menka dova
nėle įvertino. Sunku čia būtų tų pa
sišventusių tautiečiams visus darbus 
aprašyti. Šiuo kartu tenka tik pa
linkėti laimingos kelionės, o taip pat 
ir Ištvermės, iki susitiksime ten, kur 
mūsų širdys traukia — Laisvoje Tė
vynėje. A. Kilčius

visuomenė artimiausiu metu susi
lauks iš tremties atvykusios dar vl^ 
nos stambios visuomeninio ir poli
tinio gyvenimo pajėgos — tai Dr. 
Brunono Kalvaičio. Prieš savai
tę atsisveikinęs gu Augsburgo sto
vykla, kur jis gyveno ir dirbo savo 
(teisininko) profesijoje, šiuo metu jis 
baigia atlikti emigracinius formalu
mus.

Dr. Br. Kalvaičio nuopelnai trem
tiniams yra tikrai dideli. Atsidėjęs 
savo profesijai, jis eilę metų teikė 
teisinę pagalbą tautiečiams, kurie 
neaiškioje pokarinėje būklėje jos 
dažnai ir ypatingai prisireikdavo. 
Kaip didelių gabumų advokatas, jis 
ne vienam į įstatymų ir karinės val
džios potvarkių labirintus pateku
siam tauiečlui ištiesė pagalbos ran
ką, padėjusią išvengti neužtarnautos 
skriaudos ir nuostolių. Jo vardas bu
vo plačiai žinomas tremtinių visuo
menėje, jo asmuo buvo ypatingai 
respektuojams ir amerikiečių bei vo
kiečių teismo institucijose, su kurio
mis jam labai dažnai tautiečių rei
kalais tekdavo bendrauti. Neretai jo 
autoritetingas žodis turėdavo ir le
miančios įtakos IRO įstaigose, kur 
jam, Augsburgo IRO juriskonsultui, 
prisieidavo pareikšti savo nuomonę.

Kad ir labai apsikrovęs savo pro
fesijos pareigomis, Dr. Brunonai 
Kalvaitis rasdavo laiko bei neišsen
kančios energijos ir visuomeniniam 
veikimui. Jį matome eilę metų pir
mininku L. T. Teisininkų Draugijai, 
atsakingose pareigose LTB suvažia
vimuose bei centro organuose, veik
liu L. Tautinio Sąjūdžio pareigūnų, 
pagaliau nevengiančiu ir spaudos 
darbo. Čia itin malonu pažymėti, 
kad jis buvo vienu nuoširdžiausiu ir 
„Mūsų Kelio“ bendradarbių, dažnai 
per laikraščio skiltis teikusiu skai
tytojams aktualiuausių ir reikalin
giausiu teisinių informacijų ir kėlu
siu balsą prieš tremtiniams neužtar
nautai sagstomus jM-iekaištus. Jo 
straipsniai tačiau nesiribojo vi* 
tremtimi.

Tremtyje, antspauduotam DP žy-
, Dr. Br. Kalvaičiui nebuvo pro

gos tiek pasireikšti pavergtosios Lie
tuvos laisvinimo reikalui, kiek ji* 
turės sąlygas užjūryje. Puikiai var
todamas anglų kalbą, tikėkime, jta 
iš pat pirmųjų savo dienų J.A.Vat 
stybėsi suras kelius įsibrauti į di
džiąją spaudą ir tenai, savo žodžiu* 
paremdamas teisiškai pagrįstais ass* 
gumentais, taps vienu aktyviausių 
Lietuvos laisvės kovotojų didžiosios 
spaudos skiltyse, kartu būdama* 
veiklių Amerikos lietuvių visuome
nininkų eilėse. To iš Dr. Br. Kalvai
čio laukiame ir visa širdimi jam lin
kime.

Iš amerikiečiu zonos išvyko jau 237.000 DP
Amerikiečlų zonos tremtinių sto

vyklose š. m. birželio 1 d. bebuvo 
191.519 DP. Tuo būdu šis skaičius 
pirmą kartą po paskutinio karo, kaip 
tai iš Heidelbergo pranešdamas pa
stebi „Die Neue Zeitung“, nebesiekia 
200.000. Be šių, 12.309 DP dirba ci
vilio darbo vienetuose ir .apie 180.000 
gyvena vokiečių ūkio rėmuose.

Iš EUCOM vyr. būstinės Heidel
berge vedamos statistikos matyti, 
kad nuo 1946 m. kovo 1 d., t. y. nuo 
įkurdinimo programos vykdymo pra
džios, iš amerikiečių zonos yra iš
vykę jau maždaug 287.300 DP. Jų

54.600 apsigyveno JAV, o 44.000 įsi
kūrė Izraelyje.

Liepos 1 d. , sukako dveji metai 
kaip veikia IRO. Ta proga JAV ka
rinių pajėgų Europoje virš-kas gen. 
Įeit. Clarence R. Huebner pasveikino 
IRO, pasidžiaugdamas joą^ėkminga 
veikla. Gen. Huebner atkreipė dė
mesį į tai, kad savo pagrindinį už
davinį — išvietintųjų asmenų repa
trijavimą ar įkurdinimą IRO sėkmin
gai vykdžiusi glaudžiai bendradar
biaudama su amerikiečių kariuome
ne. Čia pat jis išreiškė viltį, kad su 
nemažesniu sėkmingumu IRO tę
sianti savo darbą ir ateityje.

SKAITYK „MUSŲ KELIĄ" — BOSI 
GERIAUSIAI INFORMUOTAS

Solitude* kurie pasirodo jaučiamoje 
simbolistų įtakoje.

Taustiško pažinimo nerimo ska
tinamas, Milašius 1966 m. pradeda 
plačiai keliauti. Ir keliauja iki 1914 
m. per daugelį kraštų, susipažinda
mas su jų praeitimi, žmonėmis. Bet 
tat ne geografo kelionės. Milašius 
folosofas — keliautojas ir kosmopo
litas — 3-sios dalies tema. „Chefs- 
d’ocuvres lyriques du Nord“, „Les 
Elements", „L’Amourense imitation”, 
„Miguel Manara“, „Mephiboseth“ etc. 
vainikuoja šio laikotarpio Milašiaus 
kūrybą.

Ketvirtojoje dalyje G. I. Židony
tė nagrinėja likusią Milašiaus gyve
nimo dalį Iki jo mirties ir to laiko-

riką išvyksta km-to narys, stovyklos 
vadovas agr. Bašinskas, o taip pat 
Installation direkt. p. Stadalninkas. 
Pastarasis taip pat yra buvęs kom-to 
narys ir stovyklos vadovas. O kolo
nijos komiteto vicepirm-kas p. Rim
ka yra pasiruošęs ir laukia pašauki
mo i Australiją.

Be visų jau minėtų vadovaujan
čių asmenų išvykimo, kemteniškiams 
tenka atsisveikinti ir su Dr. Jakše- 
vičiene, kuri taipgi išvyksta { Ame
riką. Dr. Jakševičienė irgi su ne
mažesniu pasišventimu nuo 1945 me
tų gydė mažuosius DP ligoninėje. Ji 
net naktimis, be jokių atsikalbinėji
mų, jeigu tik kas šaukėsi, skubėjo 
į pagalbą.

TU NETURLSAVIGARBOS
Vytautas-Jonas Narbutas

Naujos knygos ir leidiniai
BUDĖK: Vienkartinis Montrealio 

vyr. skaučių ir skautų Vyčių leidi
nys. 1949 m. balandžio mėn. Ilius
truotas, žurnalo formato 16 psl. Ti
ražas 1.006 egz. Redaktorius K. An
driuškevičius. Spausdinta „Nepri
klausomosios Lietuvos“ spaustuvėje. 
Redakcijos adresas: „Budėk“, 85 — 
8 th Ave., Villi Lasalle, Montreal, 
Que., Canada.

LIETUVIS TEISININKAS, LTD 
leidinys, 1949 m. Nr. 1. Eina kas trys 
mėnesiai. Žurnalo formato 38 psl. 
teksto, spausdintas rotatoriumi. Re
dakcijos adresas: 17.600 Lindsay 
Ave., Detroit 19. Mich., USA įžan
giniame str. „Pirmąjį numerį išlei
džiant“ deklaruojama: „Sis žurna
las bus forumas, kuriame atsispin
dės nuolatinės kovos už Lietuvos 
Laisvę darbų rezultatai. Jis turi ap
jungti visus lietuvius teisininkus, iš

sklaidytus po platų pasaulį, vykdant 
šią kovą... Jis bus ir teisinės kul
tūros šaltinis.“

ŠVIESA. Kultūros žurnalas. 1949 
m. Nr. 7 32 psl. teksto žurnaliniame 
formate. Leidžia Sambūris „Šviesa“. 
Atsak. red. Jurgis Jaks-Tyris. Re
daguoja V. Trumpa ir V. Saulius. 
Redakcijos adresas: (14 b) Tūbingen, 
Lindenstr. 23, Administruoja „Sūdu
va", (13 b) Augsburg-Hochfeld, v. 
Richthofenstr. 24/11.

AIDAI. Mėnesinis kultūros žur
nalas, 1949 m. birželio mėn. Nr. 23. 
Žurnalo formato 48 psl. Paskiro Nr. 
kaina 3 DM. Leidėjas Povilas Gau- 
čys, Redaktoriai — Jonas Grinius ir 
Paulius Jurkus. Redakcijos narys 
JAV — Juozas Laučka. Redakcijos 
ir administracijos adresas: (14 a) 
Schw. Gmūnd, Bismarehstr. 1.

Kiekvieno žmogaus siela 
yra daugiaveidė.

3 paskutinėje savo gyvenimo 
oje, žiūrėdama* į man paruoš
tų kartuvių Kilpą, aš kartosiu: „aš 

esu nekaltas"! nors tai ir aš pada
riau, nors teisinas mane kaltu pripa
žino. Bet aš tikiu, aš dar atrasiu pa
saulyje žmonių, kurie, praeidami pro 
manąjį kapą, nenusigręš nuo jo, kaip 
nuo didžiausios nelaimės vietos, bet 
tars: „Viešpatie, pasigailėk nekal
tojo."

„Tu neturi savigarbos“, — pasa
kė ji man. kurią aš čia pavadinsiu 
Agnes, nes aš nenoriu kad jos tikra
sis vardas tų lūpose, kurie tikės ma
ny nekaltumu (nes tikrenybėje tik 
tokiems aš tai ir aprašau), skambė
tų prakeikimo vietoje. Ir tie josios 
pasakytieji žodžiai buvo pradžia vi
sos tos Istorijos, privedusios mane 
prie taip žiauraus veiksmo, bei įdie
gę mano širdyje neapykantą, pagar
bą ir net meilę tai būtybei. Ne, aš 
nieko nebuvau pasakąs, kas būtų ga
lėję pažeisti kieno nors orumą a* 
garbę, ir tuo būdu josios pasakytieji 
žodžiai neturėjo nė mažiausio pa
grindo. Tiese, aš kalbėjau daug ir 
laisvai. Ir gal būt mano pasakytieji 
žodžiai buvo dviprasmiai, betgi spe
cialiai aš nieko nei pažeisti, nei 
ką nedrovaus pasakyti nenorėjau. Iš 
viso, mano siela, nuvargusi po sa
vaitės įtempto kūrybinio darbo atel

jė, troško išsilaisvinti iš sustingu
sios vienumos. Troško būti laisva ir 
nerūpestinga. Tiesiog nieko negal
vojanti. Nes tai ir buvo josios poil
sis. Poilsis, be kurio nėra kūrybos. 
Bet to Agnes kaip tik nesuprato. Ir 
šitąją manosios sielos poilsio išraišką 
ji palaikė už bendrąjį sielos vaizdą.

Aš turiu prisipažinti — josios žo
džiai suglumino mane. Nes aš esu 
jautrus. Iš viso, aš pasijutau įžei
stas. Ir dar todėl — ji tai pasakė 
daugeliui girdint.

Ir aš apleidau pobūvį. Pilnas įtū
žimo ir neapykantos Agnei.

Bet kai aš vėliau sėdėjau užsida
ręs savoje atelje (mano mintys visą 
laiką sukosi ties Agne ir josios man 
pasakytaisiais žodžiais); mano širdin 
įsiveržė visiškai priešingi pykčiui 
jausmai. Toji silpna būtybė, kurią 
Dievas į žemę siuntė būti vyro, že
mės valdovo, palydove ir ramsčiu, 
išdrįso man, pilnam vyro paveiks
lui (nes argi yra dar charakterin- 
gesnė Ir Dievui artimesnė vyro būdo 
savybė už kuriamąją?), pasakyti: „Tu 
neturi savigarbos? Argi tai .nerodė 
charakterį, nenusileidžiantį ir nesu
tinkantį su kiekvienu vyro pasaky
tuoju žodžiu? Taip, tai buvo moteris, 
kokią ją Dievas sutvėrė: lygi vyrui, 
nors ir jo palydovė, ir tai sukėlė 
manyje pagarbą Agnei. O kai aš 
prisiminiau, kokiu baku ji man tai 
pasekė, mano širdin įsiveržė meilė. 
N «e*ų, M tttt tada pastebėjau, kaip

pilni buvo josios žodžiai meilės bęi 
kas per grožis toje būtybėje slėpėsi.

Ne, aš nesu nei romantikas, nei 
perdaug sentimentalus, bet aš jau
čiau — tai buvo moteris, kurią m a* 
Dievas siuntė, kuri buvo mano sva
jonių žemiškasis įsikūnyjimas.

Ir meilė taip suliepsnojo manp 
širdyje, kad aš jokiu būdu negalė? 
jau atsilaikyti sielos veržlmuisl i 
Agnę. Ir aš jau kitą dieną nuėję* 
pas ją.

Betgi pakelyje aš aiškiai jaučia* 
— manosios meilės aistra su kiekvie
nu žingsniu blėso ir virto vis augan
čia pagarba. Lyg kažkokia nepasie
kiamai kilni ir didingą būtybė išro
dė man Agnes manoje vaizduotėje. 
Gi kai ji gyva prieš mano akis at
sistojo, mano sieloje nebeliko nė še
šėlio meilės bei pagarbos jai. „Argi 
ne ji pažemino mane visų akivaia- 
duoje“, — galvojau aš, ir neapykan
tos liepsna įsiveržė mano sielon. Ma
ne tiesiog net slėgė josios artuma* 
bei kiekvienas josios pasakytasis žo
dis. „Ir kodėl aš pas ją atėjau?“ — 
klausiau aš pats save įtūžęs. Ir a* 
palikau ją-

Bet kai aš sugrįžau namo, mačiau 
Agnes paveikslą tarsi pro rūkus siū- 
turiuojantį savo atelje, ir mano šir
dis buvo pilna kilniausios meilės 
jausmų, kurie galiausia vėl nuvedė 
mane pas Agnę.

it taip visada: kai aš būdavau 
kartu su Agnės — neapykanta ir pa
nieka jai siausdavo mano sieloje, gi 
vienumoje — meilė, kaip pakely -ė 
pagarba ir tiesiog šRdlevinimas.
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Edipas prieš kiniškąjį sfinksą Asmuo, vaidinos Montgomerį
Arti de Gaulle sąjūdžio stovis 

prancūzų savaitraštis „Le Carrefour" 
įdėjo bendradarbio Robert de Saint 
Jean straipsnį, kuriame nušviečiami 
kiniečių ir amerikiečių tarpusavio 
santykiai. Skaitytojams pateikiame 
to autoriaus kai kuriuos samprota
vimus.

„Kinijos didieji įvykiai verčia 
State Departement politiką peržiū
rėti. Tai daroma ne skubomis, bet 
labai atsargiai. Jam iškyla klausi
mas: Ar galima pasitikėti raudonąja 
Kinija, siųsti jai prekes, kurios ne
patektų sovietams? .

Mes žinome, kad Washingtone yra 
einama žymiai lėčiau, kaip mes no
rėtume ar mes patys darome. Azi
joje gi galvojama, kad neišvengiamo 
niekuomet neišvengsi. Amerikiečiai 
dideliu susidomėjimu seka komuni
stų kiniečių svarbesnių miestų užė
mimą. Jie labiausiai nustebo, kad 
komunistų užimtoje srityje neliečia
mas svetimas turtas. Tiencine tik 
trumpą laiką bankai uždarė lange
lius. Amerikiečių bendrovės tiekian-
čios elektros srovę, kontroliuojan
čios telefoninį susižinojimą, tvar
kančios žibalo paskirstymą tokiame 
mieste, kaip Šanchajus, iš komuni
stų pusės nesulaukė mažiausių nes
klandumų. Reikia pripažinti, kad 
patarlė, aptarianti revoliuciją, yra 
visai teisinga, kai sakoma: revoliu
cija prasideda galvų laiminimu, to
liau jų plovimu Ir baigiasi nukirti
mu. Kiniečių ūkininkų revoliucinis 
nusiteikimas suprasti. Nūdien kinie
čių komunistų kariuomenė pergyve
na tą patį, ką vokiečiai 1940 m. Ne
paprastai greitai užimtos milžiniškos 
sritys, kurias kontroliuoti nėra leng
va. Jų užimtoje srityje randama 
trys ketvirčiai stambiosios pramonės 
ir geležinkelių, svarbiausi uostai ir 
bankai. Toms įmonėms tvarkyti 
šiandien komunistai neturi atitinka
mų specialistų Ir laiko. Jei komu
nistai paskubomis darys valymą, ne
turėdami specialistų, netrukus pra
gyvenimo lygmuo kris dar žemiau,

Sovietai kovoj
Pastaruoja metu vis dažniau atei

na žinios, kad sovietuose ir jiems 
priklausančiuose kraštuose yra pra
sidėjęs žydų persekiojimas. „New 
York World Telegramm“ praneša, 
kad sovietai žydus persekiodami ne
siskiria nuo hitlerinės Vokietijos. 
Laikraštyje, tarp kitko, rašoma:

„Stalino šalininkai pastaruoju 
metu pradėjo varyti milžiniško ma
sto puolimą, kuris mažiausia nesiski
ria nuo buvusio Vokietijoje, kad žy
dus įgąsdinus. Sovietiniai žurnalistai, 
komunistų partijos nariai, oficialioje 
sovietinėje spaudoje juos vadina 
„nusigyvenusiais kosmopolitais“, 
„valkatomis be paso" ar „išdavikiš
kos sielos apgavikais, kurie jau par
siduoda amerikietiško imperializmo 
vergijon“.

Kremlius yra davęs įsakymą pa
naikinti žydų tikybinį auklėjimą ir 
bet kurias jų organizacijas, kurios 
domisi žydiška kultūra ir jų visuo
meniniu sugyvenimu. Sovietuose da
bar vyksta toks pat žydų persekio
jimas, kaip jis yra buvęs Vokietijoje, 
kai žydai pasidarė atgailos ožiais 
ruošiantis užpuolikiškam karui.

(Beb.)

MILIJONAS VOKIEČIŲ SOVIETŲ 
DARBO STOVYKLOSE

Vokiečių socialdemokratų partija 
pareiškė, kad Sovietai vis dar tebe
laiko apie vieną mil. vokiečių k. be
laisvių, sutalpintų 2.000 stovyklų. 
Šiuos duomenis socialistai surinko iš 
grįštančių belaisvių ir jų giminių ap
klausinėjimo. Iš to skaičiaus 300.000 ar 
600.000 belaisvių priklauso nacių or
ganizacijoms (SS) ar rudmarškiniams 
(SA), kurie laikomi specialiose sto
vyklose už Uralo. Iš paskutinio 1.000 
sugrįžusių belaisvių tebuvęs tik vie
nas iš Stalingrado apsupimo, tuo tar
pu kai ten buvo paimta nelaisvėn 
350.000—400.000. Be to, ten esą ven
grų, rumunų ir austrų, kai rusai pri
sispyrę tvirtina, jog šių belaisvių jie 
Iš viso nebeturį. (DM)

SUSTOTI, ŽIŪRĖTI IR KLAUSYTIS
William Koledže New Yorko gu

bernatorius p. Dewey ir ekonominio 
bendradarbiavimo administratorius 
p. Hoffman pareiškė, jog jie nemato 
perspektyvų, kad šaltasis karas pa
sibaigtų. P. Hofman’as pasakė, kad 
Racija dabar nusprendusi savo poli
tiką pakeisti taip — sustoti, žiūrėti

kaip prie nacionalistų. Tačiau ne
reikia būti dideliu optimistu, kad 
komunistai leis įvykiams ir toliau ta 
linkme riedėti. Jei jie neperims 
įvairių svarbiausių vietų, komunisti
nė nuotaika tebus tuo rūkšties lašu, 
kuris patenka vandens litran.

Washingtonas kai ko ieško ir ko
munistinėje Kinijoje. Komunistai 
ten reikalingi mašinų, dolerių. Dean 
Acheson yra nusistatęs respublikl- 
ninkų senatorių nusistatymą pa
laužti ir Cankaišekui neskirti nė 
cento. (Pastaruoju metu JAV lin
kusi pripažinti komunistinę Kiniją, 
taigi tuo pat nutraukti ryšius su 
Cankaišeku. Respublikininkai sena
toriai įteikė Trumanui protestą są
ryšyje su daromais pasiruošimais 
naująją Kiniją pripažinti de facto. 
G. R.).

Kyla klausimas, ar amerikiečiai

• Vokiečių feldmaršalo Rommelio 
žmona pareiškė, kad vyras, kurį 1944 
m. spalių 14 d. aplankę du vokiečių 
generolai, pasakęs žmonai, jog jis 
per 15 min. turėsiąs numirti. Žmo
nos pareiškime sakoma, kad apsilan
kę generolai atnešę nuodų ir pareiš
kę Rommeliui, jeigu jis jų nepaim
siąs savo noru, tai būsiąs teisiamas 
liaudies teismo. (R)
• Praėjusį kartą buvo rašyta apie 
B. Borucha priekaištus JAV vyriau
sybei dėl neturėjimo mobilizacijos 
plano, kuris esąs reikalingas, jeigu 
iškiltų naujas karas. Po tokio pa
reiškimo, Baltieji Rūmai yra prane
šę, jog toks mobilizacijos planas lai
komas nuolat iki paskutinės dienos. 
Atseit, JAV yra pasiruošusios arba 
yra nuolatinėje paruoštyje. (AP)
• Ant Anglijos vyko aviacijos ma
nevrai, kuriuose dalyvavo per 16.000 
civilių piliečių ir 90 amerikiečių tvir
tovių, kurios stovi Anglijoje. (DM) 

a prieš žydus
ir klausyti. Kitais žodžiais tariant 
ji nori gyventi ir leisti kitiems gy
venti. Bet ar ilgam? Gubernatorius 
Dewey nurodė, kad talkos ar karo 
klausimas pareina nuo „trylikos po- 
litbiuro vyrų kremliuje“.

Kodėl esą šie 13 vyrų turi būti 
kvaili keisti šaltąjį karą į karštąjį? 
Jie per ketveris metus laimėję daug 
daugiau negu tautos per karą. Jie 
užgrobė 200.000.000 vid. Europoje ir 
beveik 400.000.000 Kinijoje gyvento
jų. Jie tikisi, jog panaudodami vietos 
gyventojų išdavikus gali laimėti In
dokiniją, Siamą, Malajus ir eventua
liai visą Aziją. Geriausia priemonė 
apsisaugoti nuo karštojo karo esanti 
Europos pagalbos programos vykdy
mas ir kartu Europos apginklavimas, 
kad ji pati būtų pakankamai stipri 
apsiginti nuo užpuolikų. Hofman’as 
dar pridūrė? kad per Europos pagal
bą buvusi apsaugota Europa nuo su- 
komunistinimo.

SOVIETAI NORĖJO JUGOSLAVI
JĄ PAKLUPDYTI

Jugoslavijos užs. reik, ministeris 
p. Kardelį savo kalboje Jogoslavijoje 
puolė kominformą, nes jis įvedęs 
„terorestinius metodus“ Europos ko
munistiniuose kraštuose. Kominfor- 
mas, vadovaujamas Sovietų Sąjun
gos, mėgina nuversti marš. Tito re
žimą, kad galėtų pajungti svetimųjų 
naudai. Kardelj nurodė, jog Jugo
slavijos komunistai nekariavę per 
antrąjį karą tam, kad pasiduotų sve
timųjų galybei. Esą Rytai susijungę 
su Vakarais prieš Jugoslaviją.

Prašau atsiliepti Robertą KINCI- 
NĄ iš Laižuvos, išvykusį Australi
jon. Mečys GALEJAUSKAS, (22 a) 
BEDBURG-HAU, Block M 7, Kr. 
Kleve.

eis taip toli ir pripažins komunistinę 
Kiniją. Komunistų vyriausybės pri
pažinimas dar nereikštų panaikini
mo Pacifiko santarvės, kuri nukreip
ta prieš komunizmą. Reikia pripa
žinti, kad Ramiojo vandenyno san
tarvei priklauso valstybės, kurios toli 
neturi vidinės pusiausvyros. Japo
nijos išjungimas toje sąjungoje ke
lia nemažą ginčą.- Tuo tarpu Ache
son veda politiką, kurią galima va
dinti „wait and see" — lauk ir da
bok. Tai nereiškia, kad amerikiečiai 
būtų tokie sustingę ir neveiktų. Jie 
užkulisyje varo savo rūšies kursty
mą, kuris būtų jiems naudingas. Ne
sudarant ypatingų sutarčių, stengia
masi sutvirtinti savo padėtį Siame, 
Indokinijoje, Burmojė, Malajuose, o 
ypač Japonijoje, kad būtų galima 
išlaikyti Filipinus."

G. R.

Įvairios žinios
• Britanijos užs. reikalų ministeris 
Bevinas pareiškė, kad Heigolando 
sala būsianti ir toliau bombarduoja
ma, nors prieš tai Ir protestuoją vo
kiečiai. Tai nesąs paprastas noras 
sugriauti gražią atostogų ir poilsio 
vietą. (AP)
• Iš Pietų Korėjos, kurią buvo 
okupavę, amerikiečiai pasitraukė, 
palikdami karinės misijos apie 500 
karininkų ir kurių. Padėtis nerami, 
nes jau vyksta kovos tarp pelinės 
Ir šiaurinės, komunistų valdomos 
Korėjos dalies.
• JAV senatas 61 balsu prieš 42 
priėmė Taft-Hartley darbo įstatymo 
projektą. Prieš šį įstatymą griežtai 
pasisako prez. Trumanas. Dabar šis 
(statymas siunčiamas Atstovų rū
mams svarstyti. Spėjama, kad prez. 
jį vetuosiąs.
•Graikijos vyriausybę sudarę Alek
sandras Diomedes ir prisiekė kara
liui Povilui II-jam. C. Tsaldaris bus 
ministerio pirm-ko pavaduotoju ir 
užs. reik, ministeriu. Didelio pasikei
timo kabinete nėra. (UP)
• Austrijos vicekancleris A.Schaerf 
pareiškė, kad rusai .sutikę leisti bet 
kurioms politinėms partijoms ar jų 
grupėms dalyvauti spalių mėnesio 
rinkimuose, jeigu jas pripažins vy
riausybė. Jis nurodo, jog Sovietai 
sutikę leisti vykdyti Austrijoje lais
vus ir netrukdomus rinkimus, Ir tai 
socialistų partija reiškia didelį pasi
tenkinimą, praneša UP.
• Los Angeles susirinko per 300 
matematikų ir fizikų, kurie nagri
nės Monte Carlo lošimų sistemą. Dr. 
Curtiss pareiškė, kad šis lošimo bū
das jautriai pasiduodąs statistinei 
analizei, kaip tai priimta pagal gali
mumo teoriją. Azartinių lošimų tech
nika gali būti pritaikyta fizinėms pro
blemoms, kuriose dažnumas gali 
reikštis pagal galimybių teoriją. (UP)
• Reuterio pranešimu, JT Korėjos 
komisija nurodo, Jog Korėjoje vyk
sta rimtos kovos tarp šiaurinės res
publikos, kurią turi Sovietai okupa
vę, ir pietinės kariuomenių. Jos 
naudoja ne tik kulkosvydžius, bet ir 
artileriją. (DM)
• Britų prekybos ministerija pra
neša, kad tarp Ispanijos ir Britani
jos vykę prekybiniai pasitarimai dėl 
atsiskaitymo užbaigti sėkmingai. Di
desnio masto prekybiniai ryšiai už- 
simegsią rudenop. (R)
• Amerikos vyriausybė primygti
nai reikalauja iŠ Izraelio, kad jis 
leistų sugrįžti Izraelin arabams, ku
rie yra pabėgę iš žydų užimtų sri
čių, palikdami visą savo turtą ir pa
stogę. Žydai labai nenori įsileisti 
arabų, nes tuo būdu lieku turtų ir 
pastatų, kurie dabar naudojami Iš 
Europos atvykstantiems žydams.
• Vokiečių socialdemokratų parti
jos vadas Dr. Schumacheris labai 
griežtai puola Vakarų kraštų užs. 
reik, ministerius dėl Paryžiuje So
vietams padarytų nuolaidų aukojant' 
vokiečių tautą. Paryžiuje Sovietai 
dar labiau sustiprinę savo ekspansi
nę politiką. Spaudos konferencijoje

Su prieš B metus įvykusia Vaka
rų sąjungininkų invazija istorijoje be 
lygaus pavyzdžio ankštai susijusi 
anglų feldm. Montgomerio pavardė. 
Tačiau retas težino, kad invazijos 
metu Anglijos karo tarnyboje vadi
nosi du feldmaršalai Montgomerial, 
kuriuos, nieko nesuvokdami, svei
kino pulkininkai ir generolai.

1944 m. birželio pradžia. Vokie
čiai gerai žinojo, kad į Anglijos pa
krantes sutraukta milžiniška sąjun
gininkų armija jiems nieko gero ne
atneš, ir jie įtemptai laukė invazijos 
pradžios.

Staiga vokiečių šnipai praneša 
atitinkamoms įstaigoms, kad Mont
gomery keliauja po šiaurės Afriką ir 
kad jo atvykimo proga Gibraltare 
suruoštas iškilmingas priėmimas.

Vokiečių OKW klek aprimo. Jei 
Montgomery yra pakeliui, tai dar 
nėra tiesioginio invazijos pavojaus.

Dr. Schumacheris pareiškė, kad Va
karai pripažinę rusų planą Vokieti
jai suskaldyti, o tas pripažinimas 
esąs ne kas kita, kaip pataikavimas 
Rusijai.
• Sovietai iš naujo pradėjo neš
vankią kompaniją prieš savo karo 
meto sąjungininkus. Gen. major. 
Znbkov rašo „Raudonoj Zaigždėj,“ 
kad JAV, ir Britanija pasisavinusios 
Hitlerio politiką ir karines teorijas. 
Jie turį tą pačią ideologiją, kaip fa
šistinė Vokietija ir laukia tokio pat 
likimo“. (DM)
• Austrija ir Italija susitarė dėl 
kultūrinio bendradarbiavimo. Šiuo 
susitarimu abi šalys pripažins vieni 
antrų akademinius laipsnius. Sutar
tis pasirašyta Romoje. (AP)
• Šanchajaus komunistų įstaigos 
uždraudė skliutų organizaciją, kari
nį apmokymą, „reakcionieriškas“ 
knygas ir klasinės literatūros moky
mą. Taigi Kinijos komunistai imasi 
tokių pat „žygdarbių“, kokius visa
me pasaulyje vykdo komunistai. Dar 
toliau, jie uždraudė minėti Kinijos 
„tėvą'* Sun Yatsen ir jo mokslą pa
keitė politiniu mokslu. Kai kuriose 
vietose, praneša patys komunistai, 
ūkininkai pradėję riaušes prieš ko
munistus.
• Partugalijoje pašalinti 12 profe
sorių iš eitųjų pareigų, nes jie atsi
sakę bendradarbiauti su Salazaro vy
riausybe. (AP)

Leidžiama „Lietuvos Istorija"
STOKIME VISI ( TALKĄ SlĄ BRANGIĄ KNYGĄ 
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Užsakymai gali būti siunčiami ir grupėmis, pridedant už
sakytojų sąrašą su pilnais adresais.

Ligi LIETUVOS ISTORIJOS išleidimo dienos, kiekvienas 
pilnai užsimokėjęs prenumeratorius, leidykloje betarpiai už- 
šisakęs knygų, gaus 25% nuolaidos nuo visų mūsų leidy- 
idos leidinių.

Leidykla įsipareigoja emigracijos atveju visiems pilnai 
užsimokėjusiems prenumeratoriams LIETUVOS ISTORIJĄ 
atsiųsti į kiekvieną pasaulio valstybę, jei užsakytojas išvyk
damas paliks savo adresą.
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TUS PARAGINK!

Leidykla P ATRIA
FELLBACH b. Stuttgart 

Schwabstr. 105, Tel. 6 07 26

Bet kada vokiečiai raminosi, sąjun
gininkų armija pradėjo kopti į Nor
mandijos pakrantes.

Kas gi įvyko? Labai paprastai — 
šiaurės Afrikoje kariuomenę inspek
tavo kitas asmuo, neišskiriamai pa
našus į Montgomerį. Anglų mėgini
mas suklaidinti vokiečius puikiausiai 
pasisekė.

Montgomerio vaidmenį Afrikoje 
vaidino aktorius Clifton James, abie
jų karų dalyvis. Kai jis vieną nak
tį, po spektaklio kariams, ruošėsi 
išeiti iš Londono Comedy Theatre, 
prie jo priėjęs fotografas kreipėsi:

— Jūs labai panašus į Montgo
merį. Sutiksite, kad padaryčiau ke
lias nuotraukas?

Pasakyta — padaryta! Nuotrauka 
tilpo viename laikrašty. Po kelių 
dienų Clifton James kviečiamas į 
Karę Ministeriją neva armijos fil
mavimo darbams.

Netrukus kviečiamas vėl vykti į 
Leicesterio viešbutį pas puįk. Lester, 
kuris pašnekesio metu pareiškė:

— James, Jūs mylite savo tėvynę 
ir norite padėti mums laimėti karą.
Sakykite, ar sutiktumėte, jei prireik
tų, tylėti?

James linktelėjo galva, o šalia bu
vęs pulk. Niven paprašė jo parašo, 
kad sutinkąs vaidinti Montgomerį.

James, jį nugabenus į vyriausią 
Montgomerio stovyklą, studijavo 
feldmaršalo balsą, eiseną ir papro
čius. Tai vyko pietų Anglijos pa
krašty. Anglų kareiviai suko galvas, 
kurio vėjo tas leitenantas sekioja 
paskui Montgomerį. Padėties išaiš
kinimui buvo paskelbta, kad Clifton 
James pakeltas į Intelligence Service 
seržantus.

Montgomerio asmenį pakankamai 
išstudijavus, įsikalus į galvą, kad 
gen. nerūko, dažnai vandenį geria, 
nevalgo kiaušinių ir kiaulienos, — 
Cl. James sodinamas į lėktuvą: koks 
jau ten generolas, jei nepakels skri
dimo! Po bandymo papučiami kiek 
ūsai, dar daugiau pasidabrinami 
plaukai ir — į Afriką. Vaidmuo pa
vyko.

Šiandien Cl. James yra bedarbis. 
Norėjo grįžti į teatrą, bet visur juo 
kratosi. Girdi, publika ne tiek vei
kalu, kiek buvusiu „Mončiu“ domė
sis. Jam buvo pasiūlyta, kad jis pa
sakotų publikai savo atsiminimus, bet 
jis tai atmetė, nes šis blogo skonio 
pasiūlymas žemina jo tuomet atlik
tus uždavinius.

Iš to meto jo surašytus atsimini
mus netrukus sulauks spaudoje Ame
rikos visuomenė. V.
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ir parduotus paskirus numerius gauna 10 % nuolaidos.' Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 1,- DM, -cš- 

■sienyje 4,- DM. - ■» - Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Verlagsanstah Manz, Dlihngen/ttonau. — Population to be served: 20.000.

Įg| MUSU KELIAS
Išeina trečiadieniais Ir šeštadieniais
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius Al. Lalkūnas 
Redaktorius A. Musteikis

Lithuanian Newspaper „OUR WAY", Semi
Weekly. Authorized by EUCOM HQ, Civil Af
fairs Division. Authorization No. UMPP 20Ū

Circulation 4000.

I

3



4 pel. Nr. 51 (241) I 1849. VII. «

MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KurėjiĮ-SavanoriiĮ vėliava i JAV
Birželio 27 d. Hanau lietuvių sto

vykloje Įvyko retos iškilmės. Lietu
vos Kariuomenės Kurėjai-Savanoriai 
Veteranai atsisveikino su savo vėlia
va, kurią buv. Sąjungos centro kom- 
to pirm-kas J. Dragunevičius išvežė

Kūrėjų-Šavanorių įsipareigojimo ak
tą, kuriame tarp kita sakoma: „Tvir
tai tikėti laisvos Lietuvos prikėlimu 
ir mūsų Tautos pergalės triumfu. 
Visur ir visuomet būti Tautos ir vie
nybės apaštalais, drausmingais, gy-

Tarybinės santvarkos priešai
VIDINIAI PRIEŠINGUMAI SOVIETŲ IMPERIJOJE. — KREMLIUS BIJO TITOIZMO BACILŲ VENGRI' 

JOJE. — 18 LATVIJOS DEPORTUOTA 100.000 ŽMONIŲ.

Rašo J. Kuzmickis
1939 m. Sov. Rusijos užsienio rei

kalų ministeris Molotovas, kalbėda
mas su Lietuvos min. pirmininku, 
pasakė, jog praėję mažų vals
tybių laikai.

Šita aukšto sovietų pareigūno te
zė nebuvo improvizuotas teigimas: 
pastarieji laikai, kada sovietų oku
puotuose kraštuose vykdomi beato- 
dairiniai nęt aukštas vietas užiman
čių komunistų „valymai“, rodo, jog 
šia teze yra grindžiama vadinama so
vietų užsienio politika okupuotųjų 
valstybių atžvilgiu.

Vidiniai priešingumai
Marksizmas kalba apie kapitaliz

mo vidinius priešingumus.
Markso teorija skelbia, jog tų vi

dinių priešingumų egzistavimas au
tomatiškai ir neišvengiamai prives 
kapitalizmą prie suirimo. Tik dėl tų 
vidinių priešingumų kapitalistinės 
valstybės išgyvenančios ekonominės 
krizės, kuri privedanti prie paskirų 
valstybių ūkinės konkurencijos ir 
pagaliau karų.

Šiandien tačiau realybė juokiasi 
Iš tos „neklaidingos“ marksizmo te
zės: vakarų (komunistų vadinamos — 
kapitalistinės) valstybės suranda vis 
glaudesnių ūkinio ir politino bendra
darbiavimo formų ir tekalba tik apie 
apsigynimo karą; tuo. tarpu komu
nistinės tvirtovės viduje pastebimas 
simptomas marksistų paskelbtos te
zės apie vidinių priešingumų de- 
struktyviškumą.

Šiuo metu jau ne tik Kominfor- 
mas, bet pati S. Rusijos vyriausybė 
visa gerkle šaukia apie grandioziš
kus priešingumus tarp komunistinės 
S. Sąjungos ir Jugoslavijos; šiuo me
tu, pabėgėlių pranešimu, Vengrijoje 
slaučiąs politinis chaosas, kai *net 
pats prezidentas Sakasits sėdĮs „na
mų arešte“...

Namų karas
Komunizmas tik paskutiniu 

veju jišjuda j atvirą karą.
Paprastos komunizmo ekspansijos 

priemonės paprastos: darbininkų 
streikai, ekonominio gerbūvio pla
ningas smukdymas, pozicijos ir opo
zicijos piudymas, manevravimas šal
tojo karo propagandiniais ginklais.

Įvykius, kuriuos pastebime Jugo
slavijoje ir Vengrijoje, galime pava
dinti komunistinės tvirto
vės namų karų. Juk šiuo laiku 
šaltasis karas tarp Kominformo ir 
Jugoslavijos pasiekė ar ne tik aukš
čiausiąjį laipsni. Marš. Tito, norė
damas sugriauti Molotovo Lietuvos 
ministeriui pasakytą tezę, jog ma
žųjų valstybių laikai praėję, vis la
biau artinasi su Vakarais: Paryžiaus 
konferencijos metu jo ambasadorius 
tarėsi su JAV ir D. Britanijos mini- 
steriais; jo vyriausybė kreipėsi i Pa
saulini Banką dėl 250 milijonų do
lerių paskolos; su D. Britanija ren
giama 5 metų prekybinė sutartis.

Jeigu Jugoslavija šiuo kelių eis be 
atodairos, savaime suprantama, jog 
palaipsniui ji ūkiniu atžvilgiu įsi
jungs j Vakarų pasauli. Juk dabar
tinio Jugoslavijos ir Sov. Sąjungos 
namų karo motyvai nėra nei ideolo
giniai, nei socialiniai: tai yra Jugo
slavijos nepriklausomybės karas.

Politinis chaosas
. Neseniai Maskvos radijas prane

šė, jog ambasadorius G r e -

gorji Puškin atšaukiamas 
išVengrijos. Jo vieton paskirtas 
T i š k o v.

Tuo tarpu sklinda gandai, kad G. 
Puškin yra įsivėlęs l buv. užsienio 
reikalų min. Rajek „trockistinę afe
rą“ ir kad jis pasipriešinęs Vengrijos 
kultūros ministerio J. Revaj, gavusio 
plačius įgaliojimus iš Kremliaus, pa
tvarkymams.

Kai Vengrijoje netikėtai buvo su
imti žymūs komunistų veikėjai — 
min. Rajek ir 18 jo draugų — už 
„nacionalistinius nukrypimus ir šni-> 
pinėjimą“, krašte pasidarę neramu, 
Kaip politiniai pabėgėliai tvirtina, 
„nacionalistinis nukrypimas“ Ven
grijoje apėmė, palyginti, plačius ir 
labai atsakingus sluogsnius. Tai pa
liudija prez. Sakasits įkalinimas (kol 
kas dar prezidentūroje), sovietų am
basadoriaus Puškino atšaukimas, 
min.- Rajek’o suėmimas ir apkaltini
mas ir daugelio atsakingų komunistų 
pareigūnų suėmimas.

Yra gandų, kad vengrų kultūros 
min. Revaj nuvažiavo į Maskvą pain
formuoti apie „sukilėlius“. Kremlius 
įgaliojęs ji suimdinti visus įtaria
muosius su Puškinu priekyje. Kai 
ministeris su policija apsilankęs pas 
amb. Puškiną, šis gindamasis net pa
leidęs šūvi ■ • •

Kad padėtis Vengrijoje chaotiška, 
liudija įvairūs komunistų, pasistūmė
jimai: Budapešte dabar tvirtinasi iš 
Maskvos atsiųstas gen. Svirinov ir 
vadovauja policijai, o politinės poli
cijos šefas Gabriel Petr ir Budapešto

policijos komendantas Minnich su
imti.

Ir vii trėmimai
Baimė paprastai turi dideles akis.
Sovietai, nors jau keleris metus 

smaugia bet kokj pasipriešinimą Pa
baltijy, vis dar suranda „mirtinių 
socializmo priešų“.

Kaip švedų spauda (Stockholms 
Tidningen ir k.) praneša, po didelių 
trėmimų iš Estijos atėjusi eilė Lat
vijos gyventojams. Kelių savai
čių laikotarpyje esą iš Lat
vijos deportuota 100.000 ž m o - 
n i ų. Pirmiausia buvę deportuoti 
tie, kurie paskutinio karo metu su 
ginklu rankose priešinosi sovietų in
vazijai; paskum visi tie, kurie esą 
politiškai nepatikimi ir netikri; pa
galiau ūkininkai ir žemės savininkai, 
kurie nenorėję prisidėti prie kolchozų 
stachanovietiŠko kūrimo...

Apie mirtiną kovą prieš „buožes“ 
skaitome ir okupuotos Lietuvos „Tie
soje“: „Žengdami naujo gyvenimo 
keliu, darbininkų klasė ir darbo vals
tiečiai turėjo sutriuškinti 
buožes — šiuos žvėriškiau
sius darbo žmonių paver
gėjus ir pačius aršiausius, 
pačius pikčiausius tarybi
nės santvarkos priešus“ (74 
nr.).

Visi tie „valymai“ ir „likvidavi
mai“ yra iškalbingi faktai; jie sako, 
kad sovietų imperializmas susiduria 
su dideliais vidiniais prieštaravimais, 
o tai, marksizmo teorija einant, veda 
prie suirimo.

1 JAV.
Atsisveikinimo iškilmes organi

zavo Lietuvos Kūrėjai-Savanoriai ir 
Laisvės Kovų Dalyvių S-gos centro 
valdyba. Vakare kryžiaus aikštelėn 
susirinko minėtų organizacijų nariai, 
mokyklų mokiniai ir gausus visuo
menės būrys. Iškilmes 20 vai. pra
dėjo stovyklos vadovas J. Grigolaitis. 
Po jo kalbos pakelta tautinė vėliava 
ir uždegtas aukuras. Kūrėjų-Sava- 
norių S-gos pirm-kas J. Kaminskas 
pasakė atsisveikinimo kalbą. „Dai
navos“ choras sugiedojo „Apsaugok, 
Aukščiausias ...“ ir „Zuvusiems ka
riams“. Tada J. Kaminskas paskaitė

venime pavyzdingais ir teisingais, 
aktyviais, drąšiais, stiprios dvasios, 
tolerantingais, kantriais ir kartu ko
vingais.

Po akto Kūrėjai-Savanoriai, sto
vyklos vardu — kom-to pirm-kas A. 
Survila, mokyklų vardu — mokinių 
poros atsisveikino su vėliava, pabu
čiuodami jos kampą. Tada vėliava 
buvo perduota p. J. Dragunevičiui, 
kuris savo žodyje išreiškė vilt], kad 
šis Lietuvių tautai brangus simbolis, 
Laisvės Varpui gaudžiant, gr|š į lai
svą tėvynę ir vėl plėvesuos mūsų 
tautos šventovėje. J. Gr.

Vatikanas prieš jėgos naudojimo
ČEKIJOJE ORGANIZUOJASI PARTIZANAI

at-

Paskutinė proga
MŪSŲ KELIO Redakcijoje, (13b) 

Dillingen/D., Kapuzinerstr. 16, dar 
yra ribotas kiekis šių anglų kalbai 
mokytis vadovėlių, kuriuos kiekvie
nas ruošdamasis emigruoti j anglo
saksų kraštus turėtų įsigyti: 1) A. 
Herlitas, ANGLŲ KALBOS VADO
VĖLIS, kaina 4,- DM (specialiai pri
taikytas pradedantiesiems) ir 2) J. 
Kukanauza, ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, kaina 5,- DM (šiek tiek 
pažengusiems, išėjusiems pirmąjį). 
Siunčiama gavus iš anksto pinigus 
arba išperkamuoju mokesčiu. Platin
tojai, užsisakantieji nemažiau kaip 
B egz., gauna 10% nuolaidos ir at-, 
atskaito už laikraščius atsiskaityti 
nusistovėjusia tvarka.

Mirė Georgij Dimitrovas
Bulgarijos komunistų partija, mi- 

nisterių kabinetas ir tėvynės fron
tas bendru atsišaukimu pranešė, 
kaip nurodo Dena/Reuter, kad š. m.

■ liepos 2 d. Berdicha sanatorijoje ne
toli Maskvos mirė Bulgarijos prem-

> j eras ir komunistų partijos pirminin- 
I kas, eidamas 68 mt. savo amžiaus.
■ Maskvos radijas skelbia, medicinos 

ekspertai konstatavę, kad Bulgari-
■ jos premjeras jau daug metų sirgęs 

chronišku kepenų sukietėjimu, cu
kraus liga ir greitąja arteroskleroze. 
Tatai savo parašais patvirtinę ketu
ri TSRS medicinos mokslų akademi
jos nariai ir vienas šiaip jau nusi
pelnęs medicinos daktaras.

Dimitrovas iš Bulgarijos išvyko 
š. m. balandžio 15 d., kaip teigė tuo
met valdinis komunikatas, Sovietų 
Sąjungon „poilsio“. Netrukus po to 
dėl ligos jis buvo iš savo pareigų 
atleistas. Vos tik sp’ėjo jis išvažiuoti, 
Bulgarijoje tuojau jvyko didelių pa
keitimų vyriausybėje ir komunistų 
partijos vadovybėje.

1933 m. Dimitrovo vardas plačiai 
pagarsėjo su Reichstago rūmų gaisru 
Berlyne. Nepaprastai guviu gynimu- 
si (advokato jis atsisakęs) jam pavy
ko Leipzigo teisme ne tik pačiam 
bausmės išsisukti, bet ir porą savo 
draugų, taip pat kaltinamų padegus 
reichstagą, išteisinti. Leipzige ištei
sintas, Dimitrovas tuojau pat išvy
ko Sovietų Sąjungon, kur 1934 m. ji 
matome jau kominterno vykd. se
kretoriumi. Netrukus įsigijo Sovie
tų pilietybę ir 1937 m. buvo išrinktas 
j Aukščiausiąją Tarybą.

1946 m. lapkričio mėn., praslin
kus pusantrų metų nuo sugrjžimo 
Bulgarijon, Dimitrovas tampa Bul
garijos ministeriu pirmininku ir Bul
garijoje sukūrė diktatūrą, kurią sa
vo tobulumu pralenkė nebent pati 
Sovietų Sąjunga. Vienas mėgiamiau
sių jo planų buvo, kaip prisimename, 
Balkanų federacijos planas, dėl ku
rio jis vedė pasitarimus su marš. Ti
to. Bet Maskvos įsakymu, maždaug 
prieš metus jis nuo šio plano atsi
metė. Nuo to meto jo padėtis ėmė 
siūbuoti, o praėjusi rudeni, sąryšy 
su jo liga, buvo pradėję Sklisti gan-

dai apie jo galutini „kritimą“. Ta
tai pagaliau pasitvirtino tik šiomis 
dienomis: Dimitrovas mirė, prie jo 
karsto garbės sargybą ėjo žymiausi 
Sovietų žmonės, jų tarpe ir patsai 
Stalinas.

Sovietų Sąjungoje didieji žmonės 
nemiršta be reikalo ir be plano. Ne- 
kitaip galėjo atsitikti ir šiuo atveju. 
Kuriam tad reikalui primygtinis ka
limas ir gydytojų parašais parem
tas tvirtinimas, kad Dimitrovas mi
rė natūralia mirtimi! Būkime tikri, 
netolima ateitis atskleis ir Dimltrovo 
mirties paslaptį, kuri šiandien ir taip 
jau permatomu šydu tepridengta.

Vatikano organas „L’Osservatore 
Romano“ rašo, kad katalikiškos par
tizanų grupės Čekoslovakijoje nuta
rusios nutraukti savo pasipriešinimą 
jėga. Laikraščio vedamajame nuro
doma, kad Katalikų Bažnyčia kovo
janti tiesa, teisingumu, tikėjimo mo
raline jėga, savo sūnų ir Dievo ne
nugalimumu. Tuo būdu patariama, 
kad joks fizinis ginklas nereikalin
gas ir nepageidaujamas.

Straipsnyje išreiškiama baimė, 
kad dėl susidūrimų su valdžios pa
reigūnais gal) būti pritaikytos griež
tos bausmės krašto dvasiškijai. Jo
kia Romos Katalikų Bažnyčios cen
trinė vyriausybė nėra patvarkiusi ir 
Gorėjusi, kad įvyktų tokia reakcija. 
Vatikano laikraštis remiasi gautais 
pranešimais iš „Baltųjų partizanų 
sambūrių", kurie siekia padėti Baž
nyčiai.

AP pranešimu, Čekijos užsienių 
reikalų ministerija kaltino Vatikano 
atstovą Mgr. Verolino dėl „kišimosi 
j Čekoslovakijos vidaus reikalus“. Si 
kaltinimą paneigdamas, Vatikanas ir 
pareiškė viešai, jog jis jėgos kovos 
nepripažįstąs. 5 „..ni,-.?

Iš diplomatinių šaltinių praneša
ma, kad per susidūrimus Čekoslova
kijoje buvę nukauti du policininkai. 
Be to, jau pasirodę, tiesa, dar nedi
deliu mastu, antikomunistiniai par
tizanai krašte. (NYHT)

brook“ išplaukė 1.118 DP, lie. avių 
tame skaičiuje 235. Birželio 23 d. 
laivan „Howze“ sėdę 844 DP, lietu
vių — 185. Birželio 28 d. laivu 
„Blackford“ išvykę 1.082 DP, U jų 
173 lietuviai. Birželio 28 d. laivu 
„Sturgis" iškeliave 843 DP, kurių 107 
lietuviai.

Kinijos nacionalistai 
griežtina blokada

Kinijos nacionalistų kabinetas 
Įgaliojo savo laivyną skandinti kiek
vieną laivą, kuris priešintųsi jų pa
skelbtos blokados taisyklėms, prane-- 
ša AP iš Kantono.

Laivyno įgulos nariams esančios 
nustatytos dovanos už tų laivų pas
kandinimą, kurie naudotųsi komu
nistų uostais. Kiekvienas iš komu
nistų uostų išvykstąs ir nacionalistų 
globos ieškąs laivas turi būti nu
kreiptas i nacionalistų uostus.

Šių blokados priemonių sugriež
tinimas, pastebi NYHT, esąs iššauk
tai amerikiečių notos, kurioje pasi
sakyta'prieš blokadą.

Atviri žodžiai:

KETURI LIETUVIAMS PALAN
KUS DP TRANSPORTAI

Mus informuoja iš Bremeno, kad 
paskutinėmis birželio dienomis iš 
Bremeno išplaukė keturi DP trans
portai Į JAV. Tie transportai lietu
viams esą tiek palankūs, kad jais iš 
maždaug 3.000 DP buvę apie 25 °/o 
lietuvių. Birželio 22 d. laivu „Hol-

Pieniai ir agresija
Sako, baimė turi dideles akis. Tos 

baimės neišvengia ir budrioji Krem
liaus akis, agresijos pavojus (žvel
giama ir 14 Vak. Europos valstybių 
plentų konferencijoje, įvykusioje šio
mis dienomis Genevoje. Toje kon
ferencijoje buvo nusistatyta steigti 
„tarpeuropinj autostradų tinklą“, ku
ris apimti] plotus nuo Škotijos iki 
Sov. Sąjungos, nuo Norvegijos iki 
Italijos pietinių pakrančių. Geri Vak. 
Europos plentai ir jų plėtimo projek
tai nepatinka Kremliaus narsuoliams.

Jų oficiozas
„Praveda“

tuo klausimu rašo:-
„Iš užsienio spaudos matyti, kad 

Europos Ūkio Tarybos susisiekimo 
komitetas pastaruoju metu nepapra
stą susidomėjimą autostradomis, ypa
tingai tomis, kurios veda | Sov. Są
jungos ir liaudies demokratijų sie
nas. Kai kurie to komiteto nariai jau 
daugiau kaip pusmetis energingai 
pluša su gaminimu autostradų planų, 
kurie turėtų tarnauti, kaip pagrindi
nės tarptautinio susisiekimo arteri
jos, savaime suprantama, aiškinant 
tuos planus prekių permetimo, ūki
nių santykią atstatymo ir kitokiais 
gerų sumetimų priedangomis.

Tačiau užtenka tik geriau pažiū-

rėti i tas susisiekimo arterijas, kad 
suprastume, jog jos jokiu būdu nėra 
jau taip nekaltos. Prieš metus žemėla
piuose buvo įtraukti ir Čekoslovaki
jos plentai, šiais metais tas komite
tas kažkodėl rodo didelio susidomė
jimo Lenkijos keliais, kaip tik dar 
tais, kurie veda i Leningradą, Mas
kvą ir Kijevą. JAV atstovai dar gi 
rodo specialų Susidomėjimą Suomijos 
plentų būkle.

To komiteto tikrieji tikslai bus 
dar suprantamesni, kai pamatysi, jog 
tiems visiems keliams teikiama tam 
tikra techninė charakteristika. Prie 
to prisideda aplinkybė, kad atitinka
moms vyriausybėms komitetas iš
siuntinėja anketas, iš kurių neabejo
tinu tikrumu matytis, kad šių anketų 
autoriai išimtinai domisi tik karinės 
strategijos reikšmės duomenimis.

Pastaruoju metu tas komitetas 
kreipia ypatingo dėmesio patobulini
mui t. v. „tarptautinių kelių“. Fa- 
gerholmo vyriausybė (Suomijoj), ro
danti prielankumo transatlantiniams 
veikėjams, paskubėjo duoti savo su
tikimą įtraukti Suomijos kelius į 
„tarptautinių susisiekimo arterijų“ 
tinklą, prie ko papildomai tenka pri
durti, kad vienas tų kelių veda i 
Wyborgą, kitas šiaurės link i sovietų 
sieną. mšk.

ISRASTOS NAUJOS GYVYBĘ 
NAIKINANČIOS BAISYBES

Lordas Boyd Orr pareiškė, kad 
esanti surasta nauja mokslinė jėga, 
kuri galinti sukelti tokias naujas ir 
baisias ligas, nuo kurių apsisaugoti 
nesą jokių priemonių. Šios ligos yra 
tiek baisios, jog ir atominė bomba 
palyginti yra pasenusi. Naujoji jėga, 
kuri galinti sukelti šias ligas, galinu 
sunaikinti ir pačias baisiausias ligaa 
pasaulyje. Ar šią jėgą žmonija pa
naudos geram ar blogam, o gal per 
trečiąjį karą pabaigs Europos civi
lizaciją, tuo tarpu dar nežinia.

JAV'kariuomenės cheminis kor
pusas jau esąs nepertoli nuo gamy
bos tokių dujų, kurios laikinai pa
kertančios bet kuri kovos norą. Tolu 
ginklas esąs galėtų daug naudinges
nis negu atominė bomba. (DM)

JAV gen. štabo vlrš-kas gen.
Bradley pareiškė, kad reikalai per 

paskutinius ketverto pokario metus 
pakrypę JAV pusėn, ir agresorius, 
kurto kadais buvęs draugas, dabar 
esąs defenzyvinėje būklėje. Esą, da
bar reikalinga skaitytis su ilgalaikiu 
(tempimu, kurto dieną iš dienos gali 
tai gerėti, tai blogėti, bet negalįs būti 
prileistas tapti nepastoviu. JAV 
šiandien ginkluotoje srityje pasieku
sios stabilumo, kurto rodo, jog JAV 
esančios pasiruošusios karui, jeigu 
tokia nelaimė Ištiktų, teigia gen. 
Brodley. (AP)
• Mikolaičikas, buv. Lenkijos prem
jero pavaduotojas, o dabar tarptauti
nės ūkininkų sąjungos pirm-kas, at
vyksta iš JAV i Europą, kur numato 
išbūti apie 18 mėn.

o.

Tenebūnie nė vieno lietuvio be LIETUVOS ISTORIJOS!

Pranešame giminėms Ir pa
žįstamiems, kad š. m. birželio 
28 d. sunkiai sužeistas darbo
vietėje, po 17 vai. Kaiserslau
tern ligoninėje, aprūpintas Sv. 
Sakramentais, birželio 28 d. 3 
vai. mirė mūsų bendradarbis

BALTUONI8 ANTANAS 
gim. 1885 m. gegužės 10 d. Ku
liuose, Krėtingos apskr. (Lie
tuvoje), tėvai: Juozas Ir Marija 
Davidavičiūtė.
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