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IRO apeliuoja j 
Jungt. Tautas
Bad Nauheim, X. 30. (Dena) 

Kanados radijo pranešimu, Tarp
tautinė Pabėgėlių Organizacija, 
šiuo metu posėdžiaujanti Žene
voje, apeliavo į visas Jungtines 
Tautas, prašydama įsileisti Iii 
milijono benamių pabėgėlių.

Jei ši problema nebus pasku
binta sutvarkyti, Organizacijos 
nuomone, praeis dar 10 metų, iki 
visi šie žmonės galės susirasti 
sau naują tėvynę. Pagal Pabėgė
lių Organizacijos planą, ši pro
blema būtų išspręsta per 3 metus.

Iki šio! tik D. Britanija, Bel
gija ir Kanada aktyviau įsileido 
pabėgėlius. Kanada šiuo metu yra 
įsipareigojusi iki sekančių metų 
gegužės mėn. priimti 20.000 DP. 
Iš jų jau 4.000 yra atvykę Kana- 
don. Vykstantieji pagal kvotą Ir 
turintieji Kanadoje artimų gimi
nių į šį skaičių neįeina.

Saukiama nepaprasta JAV 
kongreso sesija

EUROPAI PAGALBA BUS SUTEIKTA DAR PRIEŠ KALĖDAS

Vėliniu, mistika 
ir tikrovė

Italija šelpia DP
Roma. (Dena-INS) — Italija Tarp

tautinei Pabėgėlių Organizacijai pas
kyrė 1 miliardą lirų Italijos teri- 
toriįe gyvenantiems DP šelpti. Užs. 
reik. min. Carlo Sforza su IRO at
stovu S. M. Kenney pasirašė ati
tinkamą sutartį. Šiuo metų Italijoje 
gyvenantiems 32.500 DP IRO per 
metus išleidžia apie 10 mil. dolerių.

Washington. (AP) — Prezidentas 
Harry Truman po nepaprasto po
sėdžio, su. vadovaujančiais kongreso 
atstovais paskelbė, kad JAV kon
gresas lapkričio 17 d. bus sušauktas 
nepaprastajai sesijai. Eilinė parla
mento sesija turėjo prasidėti tik 
1948 m. sausio mėn. Prezidentas Tru- 
manas pareiškė, kad dabartinė pa
dėtis Europoje esanti tokia rimta, 
jog su pagelba Europai negalima 
delsti.

Washington. (Dena-OANS) — Pre
zidentas Trumanas savo kalboje per 
radiją išdėstė priežastis, kodėl yra 
šaukiama nepaprastoji kongreso se
sija. „Lapkričio 17 d. šaukiamas ne
paprastas kongreso posėdis, kame tu
rės būti išspręsta aukštų kainų pro
blema ir išnagrinėtas skubios pagal
bos reikalingumas užsieniui. Nuo 
pat Japonijos kapituliacijos mes 
pastoviai siekėme dviejų tikslų. Mes 
siekėme taikos ir gerbūvio — gerbū
vio savo tautai ir taikos visam pa
sauliui. Šiuo metu mūsų tautos ger
būviui grasina infliacija, o pasaulio 
taikai grasina badas ir šaltis. Šios 
abi kliūtys turi būti kuo greičiau
siai pašalintos.“

Bado ir šalčio pavojus Europą pri
ves prie lemiamų visai istorijai pa
sėkų. Europos tautos turi šią žiemą 
ištverti nesugniužusios, kad galėtų

išsigelbėti nuo gresiančio chaoso. Di
džiausias pavojus gresia Prancūzijai 
ir Italijai. Prancūzijai iki ateinančiu, 
metų kovo pabaigos reikia 357 mik 
dolerių, o Italijai iki šių metų pa
baigos 142 mil. dol paramos. Toliau, 
JAV mato didelių sunkumų okupuo
tuose kraštuose — Vokietijoje, Japo
nijoje ir Korėjoje, — kuriems nuga
lėti taip pat reikalinga parama. Visa 
tai negali būti atidėliojama iki eilinės 
kongreso sesijos sausio mėn.

Jei Amerika tinkamu laiku grieb
sis reikalingų priemonių, tai galės

būti sustabdyta infliacija Amerikoje 
ir badas bei šaltis užsieniuose, o 
draugiškai nusiteikusiems kraštams 
bus pagelbėta atsistoti ant kojų.

Boston (Dena-INS) — Senatorius 
Taft pareiškė, kad pirmajame savo 
nepaprastosios sesijos posėdyje kon
gresas pradės svarstyti Marshallio 
planą, ir Europai dar prieš Kalėdas 
galėsianti būti suteikta pagalba. Kon
gresas dar prieš gruodžio 19 d. ap
svarstys Trumano pasiūlymą, kuriuo 
siūloma Prancūzijai ir Italijai su
teikti 642 mil dolerių.

Nauja JAV armijos politika
Berlin, X. 29. (Dena) — JAV ka

rinis gubernatorius Vokietijai, gen. 
Lucius D. Clay, grįždamas iš Vašing
tono, spaudos atstovams Berlyne 
pareiškė, kad jis sekančiais metais 
atsistatydinsiąs iš karinio guberna
toriaus pareigų ir pasitrauksiąs iš 
armijos.

.Principus, į kuriuos mes tikime, 
aš ginsiu“, pareiškė Clay toliau, o 
su tais, kuriais mes netikime, ko
vosiu.

„Žinoma mes netikime jokia ko- 
mun'zmo forma“, pridūrė generolas. 
Vokietijos spaudai esanti suteikiama 
galimybė dalyvauti kovoje už žmo
gaus teises ir garbę. Amerikiečių ka-

Miko’ajczyk išvengė sunaikinimo
Warszawa. (UP) — Lenkijos ūki

ninkų partijos lyderis Mikolajczyk 
su savo sekretore ir dviem bendra
darbiais. slapta pabėgo iš Lenkijos. 
Jis yra vienintelis egzilinės lenkų 
vyriausybės narys, dalyvavęs poka
rinėje Lenkijos vyriausybėje, tačiau 
pasiliko seime ir viešai kritikavo 
vyriausybės vedamą politiką.

Politiniai stebėtojai laukia, kad 
dabar, pabėgus ūkininkų partijos ly-

deriui, Lenkijoje Bulgarijos tėvy
nės fronto pavyzdžiu bus pravestas 
visų lenkų partijų sujungimas.

London. (AP). — Mlkolazczykas, 
kaip praneša vienas jo partijos atsto
vas Londone, jau yra atvykęs } Stock- 
holmą. - Apie tolimesnį jo kelionės 
tikslą dar nieko nežinoma.

Mikolajczykui grėsė pavojus būti 
areštuotam ir nutektam. Reuterio 
korespondentas iš Vatikano lenkų

Pietų Amerika salina komunistus
10.000 darbininkų demonstruoja už savo prezidentą

Rio de Janeiro, X. 28. (Dena-INS)
— Brazilijos senatas 35 prieš 19 bal
sų nutarė atimti iš komunistų man
datus ir pašalinti juos iš parlamento, 
bei atleisti iš visų įstaigų. Nutari
mas, prieš jam įsigaliodiant, turės 
būti dar kartą balsavimo keliu pri
imtas senate bei parlamente ir prezi
dento pasirašytas.

Rio de Janeiro. (Dena) — INS ži
niomis, Brazilijai nutraukus santy
kius su Sovietų Sąjunga, Brazilijos 
sostinėje įvyko milžiniškos demon
stracijos, kuriose dalyvavo 100.009 
darbininkų. Jie susirinko prie prezi
dento Dutra rūmų pareikšti solida
rumą vyriausybės politikai.

Šių demonstracijų metu preziden
tas Dutra pasakė kalbą, kurioje 
Brazilijos komunistus pareikalavo 
išvykti Sovietų Sąjungon, jei jiems 
gyvenimas Brizilijoje nepatinka.

Santiage de Chile. (Dena-Reuter)
— Ryšium su streikais, daugelyje 
Čilės vietų areštuota daug rusų, ju
goslavų ir įspanų. Areštuotieji už
sieniečiai bus ištremti. Dviejose 
šiaurinėse Čilės provincijose pas
kelbtas apgulos stovis.

San" Jose, X. 29. (Dena-Reuter) — 
Costa Ricos parlamento opozicija 
prezidentą Theodoro Picado parei
kalavo sušaukti 
greso posėdį ir 
griežtų priemonių 
munistų partiją.

Paris. (Dena-Reuter) — Andre 
Mutter, Prancūzijos parlamento ra
dikaliųjų dešiniųjų partijos lyderis, 
parlamentui įteikė rezoliuciją, kurio
je vyriausybė prašoma paleisti ko
munistų partiją.

nepaprastą kon- 
tuo pat griebtis 
prieš krašto ko-

sluoksnių patiria, kad jis būtų buvęs 
apkaltintas ir dėl Sikorskio, žuvusio 
1943 m. lėktuvo avarijoje, mirties, 
nes savu laiku tuo pat buvęs apkal
tintas buv. Lenkijos pasiuntinys Ro
moje dr. Kot.

London (Dena-Reuter). 'L- Anglų 
laikraščių „Daily Herald“ ir „Daily 
Mail“ žiniomis, Mikolajczykas yra 
pasiruošęs vykti Londonan. Esą, Mi- 
kolajczyko žmona, gyvenanti vie
name Londono priemiestyje, praeitą 
savaitę aplankiusi savo sūnų vie
name Cambridge koledže ir jam pra
nešusi, kad tėvas netrukus atvyksiąs 
į Londoną. Tačiau kiti laikraščiai 
spėlioja, kad Mikolajczykas vyksiąs 
Washingtonan ir prisidėsiąs prie 
tarptautinės ūkininkų unijos, kurią 
įsteigė buv. Vengrijos premjeras Fe- 
rence Nagy.

London, X. 29. (Dena-Reuter) — 
Lenkijos seimas sudarė komisiją, ku
riai pavedė ištirti lenkų ūkininkų 
partijos lyderio Mikolajczyko ir ke
leto kitų pabėgusių partijos vadų 
veiklą.

= Buv. Bavarijos minfsteris ypa
tingiems reikalams H. Schmitt išsto
jo iš komunistu partijos.

rinė valdžia taip pat nevengs progų 
paaiškinti, kodėl Jungtinės Valsty
bės tiki savo valdymosi forma ir gy
venimo būdu.

Į klausimą, ar šios naujos ameri
kiečių karinės valdžios politikos pa
sėkoje nebūsianti uždrausta vokie
čių komunistų partija, generolas at
sakė: „Nebūtų nieko nedemokratiš- 
kesnio, kaip uždrausti komunistų 
partiją. Aš nenumatau tai daryti.“

Karinis amerikiečių gubernato
rius toliau pareiškė, aid jis iš ka
rinės valdž os postų išjungsiąs visus 
tuos valdinikus, kurie netiki į tuos 
pačius principus. Čia turimi gal
voje tie amerikiečių valdininkai, 
kurie „remia komunizmą“.

Maršalo Sokolovskio atsakymas į 
jo (Clay) protestą dėl pulk. Tulpa- 
novo kalbos SĖD partijos kongrese 
esąs nepatenkinamas. Tačiau jis ir 
šį atsakymą „įdėsiąs į bylą“, nes 
nenorįs tęsti abipusiško priekaišta
vimo. „

Dėl artėjančios Londono konferen
cijos Clay pareiškė, kad jis tikįs jos 
sėkmingumu, „nes būtų neįmanoma 
milijonus žmonių nuolat palikti be 
jokios vyriausybės“.

Komunistų užma 
čios Korėjoje

Seoul (Dena-INS) — Jei JT nu
tarimu amerikiečių ir sovietų dali
niai iš Korėjos būtų atitraukti, šiau
rinėje Korėjoje suorganizuota ma
rionetinė kariuomenė tuoj pat vi
same krašte sukeltų komunistinę 
revoliuciją, — pareiškė Yoon Chang 
Sun, buv. šios „armijas“, veikiančios 
sovietų zonoje Korėjoje, karys. Yoon, 
buv. vieno, taip vadinamo „taikos 
apsaugojimo korpo“ vadas, pasakoja, 
kad jau praeitų metų birželio mė
nesį buvę paruošti planai invazijai 
į amerikiečių okupuotą Korėjos dalį 
ir buvę pareikšta, kad Sovietų Są
junga pasiūlysianti višnu metu ati
traukti amerikiečių ir sovietu dali
nius, kad ši „armija“ galėtų tą re- 
voliucįjos planą įgyvendinti Rytai ir Vakarai

'----- Trumpai
= JAV pasiuntinys Argentinoje 

pareiškė protestą dėl „Pravdos“ 
skleidžiamų gandų, kad JAV ver
čianti Argentiną išstoti prieš ko
munizmą.

— Spalio 28 d. žydų teroristai Je
ruzalėje bandė išsprogdinti vyr. po
licijos būstinę.

= Kašmiro kunigaikštystė nu
tarė prisijungti prie Indijos Unijos. 
Krašte prasidėjo kruvinos riaušės.

= Italų Somalijoje prasidėjo kru
vini susirėmimai tarp čiabuvių ir 
arabų. Priežastys dar nežinomos.

= Olandijos kalėjimuose šiuo 
metu randasi 23.000 asmenų, areštuo
tų už politinius nusikaltimus karo 
metu.

= Choleros epidemija Egipte iki 
šiol pareikalavo 6132 mirimų. Vie
name karantine prie Aleksandrijos 
ligoniai, norėdami pabėgti, užpuolė 
sargybinius. 25 sužeisti.

De Gaulle pirmauja
Paris, X. 29. Galutini Prancūzijos 

balsavimų duomenys dar nėra pa
skelbti. Analizuojant iki šiol turi
mus abiejų balsavimų skaičius, gau
nasi toks vaizdas: iš 82.000 savival
dybių atstovų miestuose ir provinci
joje. laimėjo: Tautos Unija (de 
Gaulle partija) — 29.137 vietas, so
cialistai — 15.439, radikalai — 14.904, 
konservatorai — 8750, komunistai 
— 6487 ir MRP — 6239.

Gūdų Vėlinių vakarą krikščio
niškasis žmogus giliai susikau
pęs palinksta prie Jam brangaus 
kapo. Tyra širdies skausmo ir 
meilės ašara jis papuošia brangų 
vėlionies atminimą.

Mirusiųjų bei žuvusiųjų atmi
nimą savaip pagerbia kiekviena 
šeima ir visa tauta. Nuo amžių 
titaniškoje kovoje užsigrūdinusi 
lietuvių tauta ypač jautriai ir 
prasmingai surišdavo mūsų did
vyriškąją senolių dvasinę galybę 
su šiandienos gyvenimu.

Dabar, kada mūsų gimtoji žemė 
apsiklojusi partizanų kapais, kada 
nekalto žmogaus lavonas yra kas
dieninis radinys — Vėlinių vakaro 
mistika ir žuvusiųjų pagarba 
glaudžiai siejasi su žiauriąja gy
venimo tikrove. Tiek išvežtųjų į 
nežinią, tiek kovojančioje tėvy
nėje, tiek ir čia, tremtyje, radu- 
siųjų kapus realusis atminimas 
įpareigoja mus tęsti Lietuvos lais
vės kovą, neatsižvelgiant į jokias 
aukas, niekinimus ir grasinimus. 
Todėl, šalia mistinio žuvusiųjų at
minimo, turi iškilti šventas, neat
laidus jų testamento vykdymas. 
Nes tiktai:
„Amžiais budėję, laisvę laimėjom 
Per aukas ir pasišventimą.“

Šiandien mes ne vieni. Lemia
moje kovoje atsidūrė viso žemės 
rutulio tautos, 
prasminga yra ligšiolinė musų 
tautos auka ne tik Lietuvos, bet 
ir viso pasaulio laisvei Šiandien 
tai jau nevengia pasakyti žymūs 
didžiųjų valstybių vyrai, ar tai 
pasaulinės spaudos skiltys.

Taip, kultūringieji pasaulio 
žmonės! Ąmžių kryžkelėje sto
vinti, nedidelė, svetimųjų terio- 
jama Lietuva pirmoji surengė 
Mažąjį Nūrnbergą vakarų tota- 
listams, pirmoji ginklu rankoje 
1919 m. užstojo kelią komunisti
nėms ordoms iš Rytų. Toje kovoje 
Lietuva tebestovi ir ligi šios die
tos. Mes to nenutylime, mes ' tuo 
didžiuojamės ir tai atvira širdimi 
skelbiame! >

Tad šių ketvirtųjų tremtyje 
Vėlinių vakarą mes simboliškai 
liūdime prie kiekviena lietuvio 
kapo. Mūsų gi žuvusiems tautos 
kankiniams, kariams ir partiza
nams pakelta širdimi ir su ryžtu 
tariame:

„Garbė jums tebūna, pirmieji 
kariai,

Kurie taip Lietuvą mylėjot
giliai!...“

Didi ir kokia

Turkija pasiruošusi
Istambul, X. 28. (Dena-INS)—Tur

kijos užs. reik, ministerijos kalbėto
jas pareiškė, kad į Vyšinskio kaltini
mus Jungt. Tautose, būk, Turkijoje 
veikią reakciniai elementai, turkai 
visiškai nekreipiu dėmesio.

Dėl iš naujo keliamų sovietų pre
tenzijų į Karšo ir Ardahano sritis 
kalbėtojas pareiškė, kad Turkija, 
jau senai esanti pasiruošusi gintis 
nuo kiekvieno pasikėsinimo į turkų 
žemę.

Internuota dar 10 ukrainiečių
Heidelberg, X. 30. (Dena) — Vo

kiečių policija vėl suėmė 10 asmenų, 
jų tarpe vieną moterį, kurie pa
sisakė esą pabėgusieji Benderos 
šalininkai. Šiuo metu amerikiečių 
zonoje yra internuoti jau 94 vyrai 
ir 1 moteris.

„Sovietai užnuodija atmosferą“
New York (Dena-Reuter). — Bri- goję. Kadangi Vyšinskis mėgstąs 

tų delegatas Hector Me Neil JT Po
litinėje Komisijoje pareiškė, kad 
sovietai, nuolat atakuodami „karo 
kurstytojus“, užnuodija visą at
mosferą.

„Aš primenu Vyšinskiui tai, kad 
mes esame atradę ne vien tik vokie
čių užsienių reikalų ministerijos do
kumentus. Mes turime dar keletą 
tokių dokumentų, kuriuos panaudo
sime tik išprovokuoti ir, žinoma, so
vietus iš anksto apie tai įspėję.“

Toliau Mc Neil atsakė į Vyšinskio 
puolimus prieš britų spaudą ir nu
švietė spaudos padėtį Sovietų Sąjun-

vartoti rusiškus priežodžius, tai ir 
jis pakartojęs vieną rusų priežodį, 
kuris skambąs: „Kaip ,Pravdoje‘ nė
ra tiesos, taip ,Izvestijoje‘ — nau
jienų“.

Bormannas Rusijoje?
zNūrnberg. (AP) — Nūrnberge vyk

stančioje byloje prieš SD, kaitina
masis Otto Ohlendorf pareiškė, kad 
Bormannas jau 1943 m. slaptai dir
bęs Maskvos naudai. Ohlendorfo 
įsitikinimu. Bormannas šiuo metu 
gyvas ir laisvas ir gyvenąs Rusijoj*
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Politinė apžvalga

Ne žodžiai, bet veiksmai prieš kominformą
KOMUNISTAMS SIŪLOMA IŠMĖGINTI SOVIETŲ TVARKĄ — TURK U A VĖL GRASOMA — SOVIETAI NERVUOJASI DEL MIKOLAJCZYKO

Praėjusios savaitės Įvykiai dau
giausia sukosi apie paskelbtąją kom- 
jnformo pirm. Ždanovo kalbą. Visos 
Vakarų Europos radijo stotys, per
duodamos šią kalbą ir tos kalbos 
komentarus, nurodė j tikslus, kurių 
siekia kominformas. Viena galima 
nurodyti, kad atsakymas į kominfor- 
mo sukūrimą buvo visiškai aiškus — 
ne žodžiai, bet veiksmai.

Pirmas smūgis, pagal Londono ra
dijo komentatorių, komunistams bu
vo suduotas Prancūzijoje, per savi
valdybių rinkimus. Ten de Gaulle 
susivienijimas per antruosius rinki
mus dar daugiau sustiprėjo, ir jau 
pats gen. De Gaulle dabartinei Pran
cūzijos vyriausybei pastatė tam tik
rus konkrečius reikalavimus. Tie rei
kalavimai visiškai aiškūs: tuojau pa
leisti parlamentą ir skelbti naujus 
rinkimus, nes dabartinė Ramadier 
vyriausybė yra remiama labai mažos 
visuomenės dalies ir todėl negali 
atstovauti visos prancūų tautos in
teresų.

Antras argumentas yra tai, jog de 
Gaulle sąjūdis vienas pats laimėjo 
tiek atstovų, kiek dabar parlamente 
jų turi drauge sudėjus visas dešinią 
Šias partijas, išskyrus komunistus.

Situos de Gaulle reikalavimus 
svarstė visos parlamento partijos ir 
paskelbė savo nutarimus, galutinai 
dar nepasisakydamos dėl parlamento 
paleidimo. Socialistų partija, kuri 
dabar sudaro koalicinę vyriausybę, 
remiama katalikų (MRP) ir radikal- 
socialistų, pareiškė, kad su gen. de 
Gaulle susivienijimu nebendradar
biaus. Panašų nutarimą pad. ir MRP, 
nurodydama, jog ji imsis atatinkamų

priemonių „Cezariui užkirsti kelią į 
sostą“, ir pažymėdama, kad su gen. 
de Gaulle sąjūdžiu nebendradarbiaus. 
Komunistai išleido atsišaukimą j 
Prancūzijos darbininkus, ragindami 
sujungti visas jėgas kovai prieš gen. 
de Gaulle diktatūrą Nežiūrint visų 
šių pareiškimų, viena yra aišku, kad 
Prancūzijos visuomenė visiškai aiš
kiai pasisakė prieš komunistus, o 
kartu ir prieš kominformą, nes Pran
cūzijos kompartija yra kominformo 
narys.

Brazilija dar aiškiau pasisakė prieš 
kominformo įsteigimą — nutraukda
ma diplomatinius santykius su Sov. 
S-ga. Sis reikalas jau tiek toli nuėjo, 
jog Sov. Š-ga Maskvoje areštavo

, Brazilijos pasiun- 
I inį. Atsakydama i 
l iias represijas, 
, 3razilija pasielgė 

rgi panašiai, nu
rodydama, kad so
vietų pasiuntinys 
iŠ Rio de Janeiro 
tik tada galės iš
vykti, kada Brazi- 
'lijos pasiuntinys 
išvyks iš Maskvos.

Esant šitokiai situacijai, Brazilijos
prezidentas kreipėsi į savo tautą, pa
reikšdamas, kad Brazilijos komunis
tai, jeigu jiems yra perankšta gyventi 
Brazilijoje, kiekvienu momentu gali 
išvykti iš Brazilijos į Sov. S-gą. To
liau prezidentas nurodė, kad komu
nistų keliamas aliarmas, jog Brazili
joje nėra asmens, spaudos ir kitų 
laisvių, yra tik gryna komunistinė 
propaganda. Šiomis visomis laisvė
mis Brazilijos komunistai galėsią

pasinaudoti, nuvykę į Sov. S-gą O 
nuvykti į ten jis jiems visiems ma
loniai padėsiąs, duodamas net susi
siekimo priemones.

Panašiai reagavo į kominformo 
įsteigimą ir Čilė, kuri taip pat nu
traukė diplomatinius santykius su 
Sov. S-ga.

Šitoji reakcija prieš komunistus 
padarė didelį įspūdį JAV. Vienas 
Amerikos radijo komentatorius nu
rodo, kad, po kominformo įsteigimo, 
komunistų įtaka pasaulyję žymiai su
silpnėjo, o Marshallio plano realiza
vimas — priešingai, dar daugiau sus
tiprėjo. Tai jau parodo ir tas faktas, 
kad JAV skubiai šaukiama nepa
prasta kongreso sesija, kuri pagrei
tinsianti Europos stabilizaciją. Prezi
dentas Trumanas dėl nepaprastos 
kongreso sesijos skubaus sušaukimo, 
savo kalboje i amerikiečiu tautą nu
rodė, kaa skubi pagalba Prancūzijai 
ir Italijai yra būtina, nes šios pa
galbos pavėlavimas tiems kraštams 
atneštų totalitarinę diktatūrą. Be to, 
Trumanas nurodė, kad panašios pa
galbos yra reikalingos: Austrija, Ko
rėja ir Vokietija. JAV užsiangažavi
mą Vokietijos reikalu dar aiškiau 
nurodė gen. L. Clają gr;žęs iš Va
šingtono į Berlyną. Jis spaudos 
atstovams pareiškė, kad skleidžiami 
gandai apie JAV karinių dalinių ati
traukimą iš Berlyno neatatinką tik-, 
renybės. Esą iš Vokietijos JAV pasi
trauks tik dviem atvejais: 1) jeigu 
dėl Vokietijos bus prieita vieningo 
susitarimo, 2) tik jėga mus galėtų iš 
čia pašalinti. Toliau gen. Lucius Clay 
užakcentavo, jog artimiausi šeši mė
nesiai Vokietijai ;bus lemianti.

Turint galvoję, kad JAV armijai 
ir toliau pasilieka Vokietijos admi
nistravimas ir Jog numatytasis pla
nas Vokietijos reikalų tvarkymą per
duoti JAV užsienių reikalų ministeri
jai nepraėjo, šie gen. Clay žodžiai 
turi nepaprastos svarbos.

Jdomu pažvelgti, kaip Sov. S-ga 
reagavo į šiuos įvairių valstybių pa
darytus konkrečius žygius prieš kom
informo įsteigimą. Maskvos radijas 
sustiprino propagandą prieš anglo
saksus, ypač prieš JAV. Ištisomis va
landomis duodamos Sov, S-gos fabri
kų darbininkų priimtas rezoliucijas 
prieš „imperialistus“. Jose nurodo
ma, kad Sov. S-gai gręsia apsupimas 
ir jos sunaikinimas iš karo kurstyto
jų pusės. Įsakoma visiems būti pasi- 
ruošusiems atremti „imperialistų“ 
puolimus.

Tuo tarpu Višinskis JT posėdžiuose 
be pertraukos koiioja visus tuos, 
kurie Jik pasisako prieš Jo siūlomą 
rezoliūtiją — uždrausti karo propa
gandą. Jo satelitai: Lenkija, Jugosla
vija ir Čekoslovakija taip pat neat
silieka nuo Višinskio. Pritrūkę argu
mentų, galų gale griebiasi net DP 
problemos. Štai, Lenkijos atstovas, 
kalbėdamas apie karo kurstytojus, 
prašė nepamiršti, kad pagrindiniai 
karo kurstytojai esą ne kas kitas, 
kaip tik tas milijonas PD, kurie varo 
didžiausią akciją už busimąjį karą ir 
kurie esą globojami anglosaksų. Žo
džiu, nervų karas yra pasiekęs kul
minacinį tašką.

Kodėl de Gaulle laimėjo?
Rašo Franęois Gėrard. NZ Paryžiaus korespondentas

Iš gautųjų doumenų aiškėja, kad 
de Gaulle sąjūdžio laimėjimą nu
lėmė šie elementai: 1) visi dešinieji 
pasisakė už sąjūdį, 2) didelė radi- 
kaL socialistų rinkėjų dalis, savo 
partijos vadovybės nurodyta (dau
geliu atvejų net sąrašai buvę sublo- 

-kuoti),. balsavo už de Gaulle, 3) ka- 
, talikų socialistų partija (MRP) 
,gaullistams atidavė daugumą savo 
rinkėjų, 4) apie 15% rinkėjų, 1946 m. 
lapkričio 10 d. balsavusių už kai
riuosius. dabar balsavo už de Gaulle 
arba visiškai susilaikė.

Prancūzijos dešinieji už de Gaulle 
daugiausiai baslavo dėlto, kad 
jame matė griežčiausią komunizmo 
priešą ir valstybės autoriteto gy
nėją nuo visų revoliucinių ele
mentų.
Dešinieji pc karo dar nebuvo pa

jėgę galutinai susiorganizuoti. Juos 
perdaug buvo sokompromitavęs kai 
kurių jų sparno vadovaujamųjų as
menybių bendradarbiavimas su 
Vichy vyriausybe Jie tebelaukia 
naujos asmenybės, apie kurią jie 
galėtų iš naujo susigrupuoti.

Radlkas-sociaiistai paskutiniuoju1 
metu suskilo į du sparnus, kurių

už de Gaulle, su kuriuo jie jautėsi 
susirišę dar nuo pogrindžio veiklos 
laikų. Daugely vietų, socialistų rin
kikai ypač ryškiai nuo balsavimo 
susilaikė

Susilaikymas nuo balsavimo atsi
liepė ir į balsų, atiduodamų komu
nistams, mažėjimą. Bet atsižvelgiant 
į tai, kaip aštriai komunistai 
buvo kritikuojami dėl komin
formo sukūrimo, pasteoint dar, kad 
rinkimų metu vyko didysis Paryžiaus 
susisiekimo streikas, už kurį atsako
mybę neša komunistai tenka pripa
žinti, kad komunistų partija šių rin
kimų metu, palyginti, laimėjo dau
giau, negu buvo galima laukti.

Bendiai paėmus, didžioji de Gaulle 
Tautos Un'jos laimėjimo priežastis 
yra ta, kad

de Gaulle yra tapęs kovos prieš 
revolulclją ir komunizmą sim
bolio — kaip tai jis buvo pasi
priešinimo sąjūdžio simboliu vo
kiečių okupacijos metu (1940— 
1945 m.).
Čia reikia priminti dar vieną fak-

tą, kad de Gaulle yra aršus dabar
tinės vyriausybes politikos priešas. 
Ypač smarkiai jis yra pasisakęs 
prieš dabartinę konstituciją, kuri, jo 
nuomone, vykdomajai valdžiai tei
kianti permaža galios. Todėl pir
majame savo programos punkte Jis 
reikalauja pakeisti vyriausybę. Ry
šium su konstitucijos keitimu turį 
įvykti ir nauji rinkimai. Naujieji 
rūmai turį pradėti naują ekonominę 
politiką, kuri turėtų stabilizuoti eko
nominę padėti privatinės iniciatyvos 
pagrindais. Valstybės autoritetas, o 
tuo pačiu ir Prancūzijos pozicijos pa
saulyje turinčios būti sustiprintos.

Tokia yra bendro*! programa. Ta
čiau laikraščiai, jų tarpe ir „Le 
Monde“, kelia klausimą, ar dabar
tinėmis sąlygomis gauliistams pa
vyks visą tą margąjį elementą, rin
kimų metu pasisakiusį už de Gaulle, 
sujungti bendrai veiklos akcijai. O 
vyriausybės politika priklausys nuo 
to, kiek de Gaulle šalininkams par
lamente pavyks sugrupuoti atstovus 
pagal spalio 19 d. rinkimų duomenis.

„L'Osservatore Romano" 
apie liet tremL religini 

gyvenimą
„L’Osservatore Romano'“ 1947 m. 

rugsėjo 15—16 d. nr. Įsidėjo dviejų 
skilčių informacini straipsnį ant
rašte „Lietuvių tremtinių religinio gy
venimo sąlygos Vokietijoje“'. Jame la
bai konkrečiai statistiniais skaičiais 
ir išsamiai apžvelgiamas religinis, 
organizacinis ir spaucos gyvenimas. 
Tik klaidingai sumažintas bendras 
lietuvių tremtinių skaičius iki 46.500; 
tikrai jis siekia 68.500.

NYKT skaitytoji dėl 
Pabaltijo valstybių

„New York Herald Tribune'“ re
porterių grupė skelbia reportažų se
riją „Už gėlėžinėc uždangos“. Tarp 
kraštų, esančių už tos uždangos, Pa
baltijo valstybės neįtrauktos. Laik
raščio Įsidėtam žemėlapy Pabaltijo 
valstybės priskirtos sovietams. P. 
Delille iš Briuselio laikraščiui prime
na, kad JAV niekad nepripažino ne
teisėto Pabaltijo kraštų prijungimo 
ir kad žemėlapio piešėjas, jeigu tu
rėjo abejonių, galėjo išsiaiškinti pa
skambinęs valstybės departamentui. 
Kitas skaitytojas, Peteris Asmens, 
klausia, ar Pabaltijo valstybės per 
mažos, kad dėl jų likimo tylima, ir 
pastebi, kad tai nesuderinama su 
Atlanto Charta.

JAV turi būti stiprios
Washington. (Dena-INS) — JAV 

laivyno dienos proga pasakytose kal
bose prez Trumanas ir kiti vadovau
jantieji kalbėtojai pareiškė, jog 
Jungtinės Valstybės dėl Įvykusio pa
saulio suskilimo turinčios išlikti mili- 
tariškai stiprios, kad galėtų karo 
sukrėstam pasauliui garantuoti pa
stovią taiką.

Tačiau atrodo, kad sovietai yra 
padarę ir rimtesnių žygių. Štai, Tur
kijos informacijų miništeris spaudos 
atstovams pareiškė, kad Sov. S-ga 
pakartotinai pa
reikalavusi Karšo 
ir kitas srytis per
leisti sovietams. Į 
tai Turkijos užsie
nių reikalų mini
sterijos atstovą 
pareiškė, kad Tur 
kija geruoju neuž 
leis nė vienos pė 
dos savo žemiu 
Tik tai jėga Sox 
S-ga galėsianti ja 
pasiimti. Šitie Sov. 
Sąjungos reikala
vimai įnešė didelį
kijoje. Juk ne be reikalo-TurkiJos 
gen. štabo viršininkas yra išvykęs į 
JAV ir ten veda pasitarimus su 
Amerikos gen. štabo atstovais.

O Sov. S-gos nervingumą dar dau
giau padidino Lenkijos buv. vice
premjero Mikolajczyko ir jo artimų
jų bendradarbių dingimas iš Varšu
vos. Kol kas dar nėra tikslesnių ži
nių, kur jie randasi. Tačiau Maskvos 
radijas, komentuodamas šį įvykį, nu
rodo, kad Mikolajczykas pabėgęs į 
užsienius vienos svetimos valstybės 
pagalba. Toliau tas pats radijas pa- f 
žymi, jog Mikolajczykas jau seniai1 
veikęs prieš Lenkijos dabartinę vy- Į 
riausybę, susidedamas su imperialis-1

tų agentais ir dirbdamas prieš savo 
tėvynę.

Nesigilindami, kur ir kaip Miko
lajczykas pabėgo, turime konstatuoti 
faktą, kad. po Mikolajczyko dingimo, 
Lenkijoje prasidėjo galutinis opozi
cijos likvidavimas. Tąip, kaip Bulga
rijoje, su Petkovo nužudymu, buvo 
likviduota opozicija, taip su Miko
lajczyko dingimu prasidėjo paskuti
nis Lenkijos susovietlnimo etapas.

Taigi, šis nepaprastas Įtempimas 
turėtų vesti prie kokios nors kon
krečios atomazgos, kuri netolimoje 
ateityje turėtų galutinai susipainio
jusius reikalus išspręsti vienokiu ar 
kitokiu būdu. Šitaip samprotauti 
duoda pagrindo Anglijos užs. reik, 
min. Bevino pareiškimai parlamen
te, padaryti pereitos savaitės gale dėl 
Sov. S-gos atstovo Višinskio puolimų 
Anglijos adresu. Bevinas nurodė, 
kad, kaip ten bebūtų, visos Višinskio 
kalbos į taiką neveda. Kartu jis įspė
jančiai pareiškė: „Būsimoji keturių 
ministerių konferencija Londone pa
rodys, ar bus prieita susitarimo ar 
ne. Jeigu susitarti su sovietais nepa
vyktų, tai kas po to įvyks — Anglija 
nesiims jokios atsakomybės.“

Banionis

J. CICĖNAS
didesnysis yra artimas de Gaulle są
jūdžiui. Ir radikal-sociallstai dar 
nėra atsigavę po savo klaidingos 
politikos karo išvakarėse ir Vichy 
laikais Jų silpnas laimėjimas per
nykščiais metais įrodė, kad partija 
jau nebeturi ankstyvesnio stipraus 
pagrindo.

Iš pirmo žvilgsnio nemaža staig
mena atrodo krikščionių-socialistų 
pralaimėjimas Tam išaiškinti reikia 
atsiminti vieną aplinkybę, kuri bu
vo reikšminga jau praeitųjų metų 
lapkričio 10 d. rinkimų rezultatams. 
Tuoj po išvadavimo prie MRP pri
tapo daug tokių asmenų, kurie su 
partijos idealais neturėjo nieko 
bendra. MRP yra k’lusl iš katalikų 
pogrindžio organizacijų, tačiau prie 
jos plakėsi ir daugelis buv. Vichy 
vyriausybės šalininkų, tikėdamiesi 
išvengti kraštutinumo pasiekusios 
valymo akcijos, kurios ypač reika
lavo kairieji. Su de Gaulle ir Tau
tos Unijos kilimu padėtis pasikeitė 
jų naudai. Jiems jau nsbereikia 
remti tokio sąjūdžio, kuris neatitinka 
slaptoms jų pažiūroms. Be to, čia 
įtakos turėjo ir griežtųjų katalikų 
sluoksniuose

ryšk’ai didėjąs nepasitenkinimas 
vyriausybe, kurios politika, kai 
kurių šių sluoksnių atstovų nuo
mone, Prancūziją vedanti bankro
to ir anarchijos bedugnėn.
Taip, MRP šių rinkimų metu ap

sivalė nuo ją apnikusių parazitų. 
O darbininkų sluoksnių rinkikai be
veik visur liko jai ištikimi.

Socialistai taip pat dėl nepasiten
kinimo vyriausybės politika turėjo 
netekti dalies savo rinkikų. Tačiau, 
atsižvelgiant i tai, kad ši politika 
buvo tiek kairiųjų tiek dešiniųjų 
aštriai puolama, socialistu nuostoliai, 
palyginti, yra gana maži. Daugely 
vietų jų rinkikai taip pat balsavo

Vėlinių vakarą
Slogus yra Vėlinių vakaras trem

tyje. Vienišumas, lyg iš naujo atsi
vėrusi žaizda, ir savyje, ir aplinkui, 
kur tik žvilgsnį bemestumel. Atei
nanti prietema gniaužia, sakytumei, 
kristų pats dangaus skliautas. Ir 
apima žmogų ilgesys ir susimąsty
mas. Užsimerki, į delnus įsikniau
bęs, ir čia pat, rodos, neramia paukš
te atsiduri gimtojoje erdvėje ir lai- 
k°, kuris buvo ne taip šiurpus ir 
ne toks atkarus, kaip šiandie.

Prieš daugelį metų Vėlinių atveju 
Vaižgantas yra rašęs:

„Aš šiandie ypač jaučiu, nors ne
suprantu, matematikos spėjamąjį 
ketvirtąjį išmatavimą: tą ypatingą 
už medžiagos vietą, kurią išbrėžia 
savim slinkdamas kūnas — kūbas, 
trijų matavimų, kaip taškas slink
damas išbrėžia liniją vieno matavi
mo. Tas ketvirtasis matavimas, nors 
ne čia pat — čia pat; medžiaga jam 
nekliudo, ir jame gana vietos viso
kiai nemedžiagal drauge su visomis 
mano bočių vėlėmis. AŠ noriu iš
brėžti savim ketvirtąjį išmatavimą 
ir išvysti mano bočių vėles; tas, ku
rios sudarė visą mano būdą ir veda 
mane tais, o ne kitais veiksmo ta
kais . . .“

„Man rodos . . . mano bočių čia 
pat tebesama; tų bočių, kuriems ir 
mirus, jų vėlės čia pat tebenerimsta. 
nepalieka vienų savo ainių. Jos te- 
besikiša J visus gyvųjų reikalus: 
joms viskas teberūpi. Kas savo siela 
į darbus dėjo, tas Jos nebeatsiims; ji 
paliks ir sudarys drauge su kitomis 
— tautos dvasią, kuri ainius lenks 
šiaip ar taip daryti, tą apkęsti, šiuo 
biaurėtis; tą mylėti, ant šio apmau 
dą griežti ..

Aiman, jei koks nors burtininkas 
šią valandą paklaust:

— Ko trokšti, žmogau neramusis?
Ir būtų pasirinktinai: čia rūbai iš 

purpuro, kurie nenublunką; čia val
gis ir vynas, kurių paragavus nuo 
senatvės išsiperkama; čia rūmai, ku
rių marmuro laiptai iki žvaigždžių 
priveda; čia garbė ko ne nuolankiau
sių minių, ir visa kita, ko ir pasako
se dar nepaminėta. Ir į visa, tai 
numotum ranka ir tartum maldau
jamai:

— .... bent valandėlei į Tėvynę!
Atsimenu (lyg šią valandą regė

čiau), kai Vilnių apgaubdavo vaka
ras, būdavo, kaip ir versmių pavasa
riais pakilę vandenys, žmonės gatvė
mis ir skersgatviais tvindavo į Rasų 
kapines. Šįmet, rasit, Rasų kapi
nėse ir vėjas, tas palaidasai, tarp 
išlakių pušų ir akacijų krūmų be- 
siausdamas, neužklius sparnu už 
būkščiai spinksinčių žvakučių. Ei 
varge — varge — vargeli mano, jau 
nuo daugelio metų nebeišskirti, kur 
kapinės baigiasi, o kur arimai pra
sideda, tai kaip gi viena kita žva
kele paženklinsi, kad čia ar antai 
kapo esama, reikėtų visa gimtoji že
melė liepsnų lava apžerti. Ir nebe
gali būti abejojimo, ir varpai nebe
skamba . . . Bet ateis ta diena, kada 
mes, gyvieji, kaip reikiant pagerb
sime tuos, kurie mirė, įdant palikuo
nys gyventų. Šią valandą į Tėvy
nės plotuose ir už Tėvynės ribų esan. 
čias, kapines užsuktina ne vien už 
širdį ir darbus atsiteisti širdimi ir 
pagarba, bet iš mirusiųjų perimti jų 
nebaigtos kovos įsakymus ir čia pat 
sugrįžti į didžiojo budėjimo sargybą.

Ne viskas miršta kūnui mirštant. 
Pranašūs darbai ir žygiai lieka lyg 
švyturys Tėvynei ir palikuonims. 
Niekur gi nėra tiekos daug tautai 
nusipelniusiųjų, būrių amžinojo 
poilsio atgulusių, kaip Vilniuje Rasų 
kapinėse. Jei pro didžiuosius var
tus įeisi (manau, tautieti, ne kartą 
esi buvęs) po dešinei paėjėjus, prie
šais kapinių koplyčią, granito pa
minkle įkalta žodžiai: Kai mes ing 
dulkes pavirsime ir lietuvių kalba 
bus gyva pastojus, tąsyk mums ir 
kapuos gulėti bus ramiau. Tai dr. 
Basanavičiaus žodžiai. Kun. Tumas, 
belaidojant didįjį Aušrininką, pa
brėžė, kad Basanavičius savo mirti
mi dar labiau įprasmino kovą už 
laisvę Ir „negalime nurimti, kol ta 
pareiga nėra pilnai atlikta“.

Dr. J. Basanavičius 1883 m. rašė:
„. . . mes netrokštam sau kitokio 

pelno nei naudos, vlenat, kad mūsų 
žodžiai pultų į gražią dirvą ir atneš
tų šimteriopą dvasinę naudą Lietu
vai."

Ir šiandie jis iš už anapus ribos 
šaukia:

„Mes kiek pajėgdami 'r įmanyda
mi triūsklme, tos dūmos būdami, jog 
ir mūsų darbas gali būti naudin
gas ... Be kovos negali būti pa
siektas joks laimėjimas.“

Nuo dr. J. Basanavičiaus kapo gali 
pasukti dešinėn ar kairėn, vis tieK 
eini lyg istorijos palydimas. Kaip 
gamtoje, taip ir kiekvienos tautos 
gyvenime pasitaiko sutemų ir pra
giedrulių. Jei ne kelrodžiai, dažnai 
lengva būtų išklysti į šalį. Kartų 
kartos eina neiškrypdamos iš tautos 
kelio, nes kelrodžiai šviečia ir pačią 
tamsiąją naktį.

Va, P. Višinskio kapas. Jo kapą 
kominformtninkai gali kiekvieną va
landą sulyginti su žeme, bet nepa
jėgs ištrinti iš atminties jo žodžių. 
Didžiojo Vilniaus Seimo dienomis.

tartų moterims, aukas ginklams 
pirkti rinkusioms:

„Su pavergėju kalba viena: žūt
būt ar jam ar mums. Kova, neži
nanti kompromiso. Netūpčioti, bet 
dirbti privalome; turime griebtis 
kiekvieno veiksmo, kuris tautai yra 
Išganingas . , .“

Antai, kalniūkštyje, pilko akmens 
paminklas M. K. Čiurlioniui. Per jo 
muziką ir dailės paveikslus ir kita
taučiui atsivėrė perspektyva į sopu
lingąją ir kūrybingąją Lietuvą. Iš 
pat vaikystės dienų susibičiuliavęs 
su gimtuoju peizažu, visą gyvenimą, 
ypač Vilniuje būdamas, mėgo tylią 
šneką su akiratyje mėlynuojančia 
giria, kalnais ir daubomis, arimais 
ir jų pagairėje vienišais kryžiais, 
ilgesingu Ir giliu tėviškės dangumi. 
Ir piramidės pas Čiurlionį yra lietu
viškos statybos, per lietuvio prizmę 
įžvelgiamos, nes kūrėjas suprato pa
grindinį kūrybos dėsnį — tik per 
savo tautą į žmoniją! Dr. J. Šlapelio 
liudijimu, M. K. Čiurlionis ruošėsi 
didelei kelionei pėsčiomis po Lietu
vą, nes „tik savo pėda pajutęs žemę, 
girdžiu jos raudą ir himnus“. Mirtis 
nutraukė jo sumanymą. Bet meilė 
Tėvynės žemei šviečia kaip pavyz
dys kartų kartoms. Neišdrįsčiau 
teigti: ar tai atsitiktinumas ar kas, 
bet širdies aukos papėdėje sudėta 
kita, kraujo, auka — kapas Nežino
majam Karininkui. Tai lyg aidas 
per laiko platumas šaukiąs mylėti 
visa kas gimta ir kovoti ir, jei rei
kia, žūti už savarankiškumą ir ne
priklausomybę.

Vai tu man, pasuk per kapines 
toliau, vis žymės ryžto ir žmonišku
mo. Čia brolių Vileišių kapai, čia 
maža žinomos visuomenfnkės Emi
lijos Vileišienės kapas. Kai 1920 m. 
spalio dienomis ant tilto per Nerį 
sukniubo pašautas Lietuvos karys, 
ji iš susišaudymo lauko paėmė tą
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Lietuvių tautinis atgimimas — tai 
mūsų kultūrinis renesansas plačia 
to žodžio prasme. Pirmosios mūsų 
kultūrinio renesanso gairės, nužy
mėtos „Aušroje“, per 25-rius metus 
išryškėjo* ir „Viltyje“ susiformavo 
i kultūrine renesanso ideologiją, api
mančią plačius lietuvių visuomenės 
sluoksnius. Kas, .Aušrai“ švintant, 
vos buvo įžiūrima, „Viltyje“ igijo 
aiškius kontūrus.

Jono Basanavičiaus „Aušroje“ lin
kėjimas, „kaip aušrai auštant ant 
žemės nyksta nakties tamsybė, o kad 
taip jau prašvistų ir Lietuvos dva
sia“, buvo tapęs realybe. Lietuvos 
dvasia ne tik prašvito, bet tapo ir 
gyva, sąmoninga, žinanti, ko ir kaip 
siekianti „Aušros“ spindulių gaivi
nama. ji per 25-rius metus tiek sus
tiprėjo, jog su viltimi drąsiai ir ryž
tingai žengė į kultūrinę ir politinę 
laisvę.

Kas aušrininkams tebuvo graži 
viliojanti svajonė, tas viltininkams 
jau buvo konkretus tikslas, prie 
kurio organizuotai ir planingai buvo 
žengiama. „Aušros“ romantizmas ir 

■ „Varpo“ realizmas „Viltyje“ rado 
darnią sintezę. .Aušra“ gaivino lie
tuvių tautos sąmonę, skatino lietu
vius siekti tokių pat teisių, kokias 
turi ir kitos kaimyninės kultūringos 
tautos. „Juk ir mes esame tokie pat 
žmonės ir norime visomis teisėmis, 
priklausančiomis visai žmonijai, ly
giai su mūsų kaimynais naudotis“, 
— 1883 m. pavasarį rašė Jonas Ba
sanavičius „Aušros" prakalboje. Va
dinas, ko lietuviams siekti, jau buvo 
aišku ir aušrininkams, bet kaip to 
siekti, teišryškėjo tik ilgainiui.

„Aušra“ siekė dabartį susieti su 
praeitimi. „Viltis“ gi, pervertindama 
iš praeities paveldėtą kultūrinį lobį, 
smaigstė gaires ir ateičiau Kiek auš
rininkų žvilgsnis nukreiptas >į Lietu
vos praeitį, tiek viltininkų — į Lie
tuvos ateitį. Viltininkams buvo aiš
ku, kad prie savarankiško gyvenimo, 
prie laisvės reikia eiti per savo tau
tos kultūrinį atgimimą, per savo tau
tos kultūrinį renesansą. Todėl „Vil
tyje“ didžiausias dėmesys kreipia
mas savo tautinės kultūros gaivini
mui ir ugdymui Sava tautinė kul
tūra nebe tik didžiuojamasi ir gro- 
žimasi, bet stengiamasi ją pažinti, 
kritiškai vertinti, iš jos šalinti visa 
tai, kas svetima, kas savą tautinę 
kultūrą slopina, trukdo jai plėstis ir 
tarpti. „Viltyje“ neišleidžiama iš 
akių nė viena lietuvių kultūros sritis. 
Gimtoji kalba, tautinis menas, lite
ratūra, mokslas, mokyklos, įvairios 
kultūrinės bei visuomeninės organi
zacijos plačiai ir visapusiškai svars
tomos.

„Vilties" redakcijai aplink save 
pasisekė suburti geriausias ano meto 
lietuvių menines, intelektines ir vi
suomenines pajėgas. Kultūriniai 
klausimai svarstomi ir nagrinėjami 
gerų ir patyrusų savo dalyko žinovų. 
Štai „Viltyje“ lietuvių kalbos ugdy
mu bei tobulinimu sielojasi mūsų 
bendrinės kalbos kūrėjas Jonas Ja
blonskis, Kazimieras Būga, Juozas 
Balčikonis, Antanas Smetona. Lietu
vių rašomoji, arba bendrinė, kalba 
stropiai valoma nuo svetimybių ir 
turtinama tarmių kalbine medžiaga.

kūną ir su keliomis paprastomis mo
terėlėmis palaidojo, ir budėjo, kad 
pikta ranka neįžeistų tos, šventa 
tapusios, vietos. Kai prasidėjo (1920 
m.) okupacija, ji našlaičius ir pames
tinukus rinko į krūvą auklėti ir pa- 
sidariuosioms gyvoms spragoms už
tverti. «

Vasarą krūmai suželia ir pridengia 
standartinius cementinius kryžius. 
Vėlinių dieną iš kiekvienos atšlaitės 
jie matomi kaip ant delno. Tai Ne
žinomųjų Lietuvos Karių, žuvusių 
pirmųjų kovų už nepriklausomybę 
metu, amžinojo atilsio vieta. Ir tą 
šventa vieta 1944 m liepos mėnesį 
buvo įžeista. Ar nuostaba? Man de
das, tai ne atsitiktinumas, bet žan
darų iš Naumiesčio tradicijų tęsinys. 
Tada slaptomis kalteliu bandyta iš
kalti „Tegul saulė Lietuvos . . .“ Ta
čiau idėja nė kapų akmuo, idėjos 
neiškalsi ir nesunaikinsi, nors ir 
kaip bandytum.

Išeik iš Rasų pro didžiuosius var
tus ar iš Rasų „naujamiesčio“ už
kopk palei geležinkelį į skardžių, po 
kairei nuo Belmonto girios — lap
kričio glūdumoje susigūžęs, lyg 
paukštėlis be motinos, mūsų amži
nasis Vilnius. Jis miega giliai? Taip, 
gal būt. nori save nuraminti iš ste
pių kilęs ir į Vakarus eiti pasišovęs 
Džingisdiano palikuonis. Tiesa yra 
kita. Pasuk iš Rasų Rūdninkų girių 
linkui, pro Panerius, pro šeškinės 
šlaitus, pro Antakalnį, eik dieną ir 
naktį, išvaikščiok skersai ir išilgai 
vargstančią Tėvynę — ta šalis ne
miega . . . Kur beeitum, pėda pėdon 
su tavtnri eina didysis Varpininkas 
ir kužda:

Jeigu žūtų nuo rankos priešo ar 
likimo 

Viens tų, kur augin garbę, dvasią 
jūs kilimo. 

Rimkit — tegul jūs širdis drąsums 
neatstoja,

Su Viltimi į Laisvę A. Merkelis
Lietuvių mokslo reikalus svarsto 
Lietuvių Mokslo Draugijos nariai, 
ypač jos pirmininkas Jonas Basana
vičius. '

Naujas ir didelis ano meto mūsų 
kultūrinio gyvenimo veiksnys buvo 
lietuviškoji dailė. 1906 m. Vilniuje 
buvo suruošta pirmoji lietuvių dailės 
paroda, o 1907 m. .pradžioje įsteigta 
ir Lietuvių Dailės Draugija. Lietuvių 
dailės parodos Vilniuje buvo ruošia
mos kasmet. Jomis domėjosi ne tik 
lietuviai, bet taip pat ir lenkai. Tos 
parodos buvo dar vienas ryškus įro
dymas, kad lietuvių tauta yra priau
gusi prie Vakarų Europos kultūros. 
Lietuvių dailės parodos buvo plačiai 
aprašomos „Viltyje“ ir ryšium su 
tomis parodomis ne kartą buvo ke
liami ir lietuvių tautinio meno klau
simai. Tais klausimais „Viltyje“ yra 
rašęs ir genialusis mūsų dailininkas 
Mikalojus Konstantas Čiurlionis. Jis 
viename savo straipsnyje pabrėžė, 
kad liaudies menas (tautodailė) yra 
tas pagrindas, iš kurio turi išaugti 
lietuvių tautinis menas. To principo 
ir laikėsi mūsų dailininkai.

„Viltis“ nemažą įnašą yra davusi 
ir mūsų grožinei literatūrai. „Vil-

„Nuliudo kapais apsiklojus Tėvynė. Ir molinos išverkė šviesias akis..."

ties" redaktoriaus kunigo Juozo 
Tumo-Vaižganto dėka „Vilties" pus
lapiai buvo atdari jaunosioms mūsų 
literatūros pajėgoms. „Viltyje“ savo 
literatūrine kūryba pradėjo reikštis 
ir vienas pačių žymiųjų mūsų rašy
tojų Vincas Krėvė-Mickevičius. Maž
daug su „Viltimi“ pradėjo mūsų lite
ratūroje reikštis ir nauja linkmė. 
Ligi tol mūsų literatūra daugiau ar 
mažiau buvo utilitarinė: jos svar
biausias tikslas — žadinti ir kelti 
tautos sąmonę. Žymiausias tos lite
ratūros atstovas — Maironis.

Naujosios lietuvių literatūrinės 
linkmės ryškiausias pradininkas 
Juozas Albinas Herbačiauskas —

Tik tai, ką anas darė vyrs pasi
šventimo,

Tegul kits kartoja . . .
Ak, šiandie, kaip niekad, norėtųsi 

bent valandėlę pabūįi Tėvynėje, kad 
ir kapinėse, bet gerai pažįstamoje 
lapkričio drėgmėje, kai kiekvienas 
daiktas, gimtaisiais arimais prade
dant, šaukiasi žmogaus ir veiksmo 
vardan tos Lietuvos. Deja, kol kas 
mums, tremtiniams, tebeina didžioj# 
laukimo valandos. Šį vakarą mes 
tegalime pabendrauti su Tėvynės 
geografija ir literatūra. Geografiją 
nešiojamės širdyje, o literatūros iš
traukų pasiskaitykime ir paskaitę 
apsvarstykime:
Neverkit prie kapo narsiųjų draugų. 
Kas krito kovoj, tie didvyriai.
Kiekviena kova reikalinga aukų, — 
Laimingi už laisvę numirę.

(J. Janonis)
„Prisiekiu pelenais tavo, mūsų 

tėvo pelenais, šventa ugnim, kad ne
užmiršiu tavo takų, kaip neužmiršiu 
ir tavęs, broli.“ (V. Krėvė)

. . . tautinio mano pasididžiavimo 
arba tikriau pasigėrėjimo, jog esu 
lietuvis, niekados ir niekas nestengė 
(ir nestengs) sumažinti.“

(V aižgantas) 
Dabar ne eglė ten siūbuoja, 
Išskėtusi plačiai šakas. — 
Tai motinėlė ten dejuoja. 
Iškėlus sielvartoj rankas.

(F. Vaičaitis) 
Neapsėti laukai mane šaukia, 
Ir visur aš jų balsą girdžiu.

(K. Bradūnas) 
Lietuva. Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo. 
Tu benamių sūnų už kalnų ir kalvų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

(B. Brazdžionis) 
Per sielvartą, pasiaukojimą ir mirtį 
Sukursim skaiščią ateitį tėvynės.

<K. Boruta) 

Jaunutis Vienuolis (1876. X. 20—1944. 
XII. 16), 1907 m. Krokuvoje išleidęs 
„Gabijos“ literatūros almanachą, o 
1908 m. savo „Erškėčių Vainiką“. 
Naujosios lietuvių literatūrinės link
mės kūrėjai savo kūryboje siekia 
nebe patriotinių ir visuomeninių, bet 
estetinių tikslų, ieško naujų formų. 
Kaip dailei, taip ir literatūrai di
džiuoju kūrybos šaltiniu tampa tau
tosaka. Joje ieškoma lietuvių litera
tūrai ir naujo turinio ir naujų for
mų J. A Herbačiauskas „Erškėčiu 
Vainike" šaukia: „Tverkim vis nau
jas, vis turtingesnes, vis gražesnes 
gyvenimo formas! Nesibijokim nei 
skausmo nei persekiojimo! Tvėrimo 
dvasia su mumis — mumyse!... 
Jaunos Lietuvos dvasia privalo pa
sireikšti jaunoj — pavasario for
moje ... Neišdžiūvo ir niekados neiš
džius tas mūsų tautybės šaltinis, iš 
kurio yra pasemtos Lietuvos dainos, 
mitai, legendos!... Taigi semkim iš 
to gyvo Šaltinio visas mūsų meniš
kas spėkas ir tverkim dar gražesnę, 
dar galingesnę Naujos Lietuvos Le
gendą.“

Šia linkme bene pirmasis bus pra
dėjęs eiti Vincas Krėvė-Mickevičius, 

savo kūryboje duodamas mūsų lite
ratūrai tokius didžios meninės vertės 
veikalus, kaip „Šarūnas“, „Dainavos 
šalies senų žmonių padavimai“ ir 1.1. 
Vincas Krėvė-Mickevičius savo „Li
kimo Kelių“ misterijoj teisingai nu
rodė, kad praeitis yra didysis šalti-

Laiškai iš Paryžiaus (2)

Cafe de Flore ir literatūra
Gana mums žiūrėti į daugybę 

meškeriotojų prie Senos, kurie išti
somis valandomis ramiai lyg suak
menėję sėdi ir, tarytum negyvomis 
akimis, stebi plūdę. Nuo Senos pa
sukam į Saint-Germain-des-Prės, į 
garsiąją šiuo metu Cafė de Flore. 
Senai ruošiausi aplankyti šią kavinę 
ne vien dėlto, kad pamatyčiau dirb
tinai išgarsintą Jean-Paui Sartre, bet 
prabuvočiau taip vadinamoje Pary
žiaus literatūrinėje kavinėje.

Iš tiesų Paryžius jau geroką šimt
metį garsus savo literatūrinėmis ka
vinėmis. Paryžietis — viešumos žmo
gus ir savo kasdieninį aperityvo 
stikliuką mieliau geria nuolatinėje 
pasirinktoje kavinėje, negu namuose. 
Prie vieno stikliuko jis gali išsėdėti 
Ištisas valandas, stebėdamas minią 
bulvare. Žinoma, šiandien kavinės 
nebeturi tos ypatingos paskirties, 
kokią turėjo pereito šimtmečio bū
vyje, šiandien 'dažnai jau sunku ats
kirti restoraną nuo kavinės.

Kavinės į Prancūziją ir iš viso į 
Europą atkeliavo 17 šimtm. iš Ara
bijos. Pradžioje tai buvo vieši salo
nai, į kuriuos susirinkdavo meninin
kai, literatai, artistai ir, stiprios ka
vos veikiami, įsileisdavo į gyvas dis
kusijas. Kurį laiką toks salonas su
burdavo vienos krypties ir pažiūrų 
literatus ir dailininkus ir iš jo pa
mažu, kaip iš Mekkos, sklisdavo tam 
tikros idėjos. Juo didesni žmonės 
šiuose salonuose būdavo, tuo jie gar
sesni pasidarydavo. Toks pav. garsus 
salonas - kavinė ir dabar tebeveikia iš 
18 šimtmečio, tai „Procope“, kur 
savo metu lankydavosi ir su savo 
šalininkais bei priešais diskutuodavo 
Dideroi, Fontenelle, Marmontel, Vol
taire, Jean-Jacques Rousseau ir kt. 
Priešais Theatre Franęaise jūs pa
matysite jaukią kavinę „Regence“, 
kur Victor Hugo anuomet kūrė Ruy 
Bias ir Hemani, ir čia pat šalinin
kai jam iškėlė didelę šventę, o lite
ratūriniai ir net politiniai priešai 
žiauriai puolė. Šiandien nežymi ka

nis, duodąs jėgų ateičiai kurti.
„Viltyje" taip pat nepamiršta nei 

lietuviškos muzikos, nei teatro, kurio 
užuomazga siekia devyniolikto am
žiaus pabaigą. Iš „lietuviškų vaka
rų“, turėjusių nemažos reikšmės 
mūsų tautiniame atgimime, eita pa
laipsniui prie profesinio teatro, kuris 
tebuvo įgyvendintas tik nepriklauso
moje Lietuvoje.

Tautiškai ir kultūriškai atgyjan
čios Lietuvos žingsnius lydėjo švie
sa, plintanti ne tik iš lietuviškų laik
raščių ir knygų, bet taip pat ir iš 
lietuviškų mokyklų kurios dideliais 
vargais ir pastangomis visur, kur 
tik galima, buvo kuriamos. Jau nuo 
pat „Aušros“ lietuviškos mokyklos, 
lietuvių tautos švietimas buvo klau
simai, daugiausia ir plačiausia gvil
denami mūsų spaudoje. Turbūt, ne
rasime nė vieno „Vilties“ numerio, 
kuriame nebūtų daugiau ar mažiau 
rašoma švietimo ir mokyklų klau
simais.

„Vilties“ nuopelnai lietuvių tautos 
švietimui dideli, daug didesni, negu 
bet kurio kito lietuvių laikraščio. 
„Viltyje“ ne tik skatinama jaunimą 
leisti į mokslus, bet taip pat nuro-

doma ir pati švietimo bei auklėjimo 
kryptis, kuri lietuviškoje mokykloje 
prigijo ir kurios su mažais korek- 
tyvais ir šandien mūsų mokykla 
tebesilaiko. Vyskupo Motiejaus Va
lančiaus iškeltasis- reikalas lietu
viams mokytis amatų „Viltyje“ nuo

vinė „Tabourey“ savo metu buvo 
dažniausiai lankoma Baudelaire, 
Banville, Murger, Pierre Dupon, 
arba „Divan Lepelletier“, kur daug 
idėjų perdiskutavo Musset, Theo- 
phile Gautier, Gerard de Nervai ir 
t. t.

Anuomet būta šaunių literatūrinių 
idėjų ir kovų tad frontais pasiva
dindavo ir atskiros literatūrinės ka
vinės. Žinoma, iš daugybės tų kavi
nių lankytojų ne visi buvo verti 
„literato“ vardo — jie būtų geresnį 
darbą atlikę, jei iš viso į tas kairines 
būtų nesilankę, tuomi būtų išvengę 
„cafemanijos“, kaip pastebėjo Paul 
Verlaine viename savo autobiografi
niame veikale.

Bet šiandien jau atrodo, kad auk
siniai kavinių laikai praėjo. Seni 
paryžiečiai su gailesčiu žiūri į šių 
dienų kavines ir nė apsirikę į jas 
neužsuka. Tiesa, sienos ir stalai yra 
išlikę tie patys, o kai kurioje kavi
nėje ir kasininkę užtiksi iš praeito 
šimtmečio, bet nuotaikos ir dvasios 
jose nebėra. Retoje kavinėje groja 
padoresnis orkestras, o dažniausiai 
visai jo nėra.- Pagaliau ir kava... 
Ką čia ir kalbėti senam paryžiečiui.

Karas ir kiti pergyvenimai pakeitė 
paryžietį, o taip pat ir šių dienų 

Vilniaus radijas pranešė, kad š. m. spalių 16 d. Vilniuje nuo šir
dies priepuolio staiga mirė ir spalių 18 d. palaidotas

Prof. Dr. BALYS SRUOGA,
poetas, dramaturgas, literatūros kritikas, vienas Lietuvių Rašytojų 
Draugijos steigėjų, Vytauto D. Universiteto ir Vilniaus Universiteto 
profesorius, Stutthofo KZ kankinys.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Valdyba reiškia nuošir
džią užuojautą velionles žmonai ir dukteriai ir drauge su jomis giliai 
liūdi dėl per anksti mus palikusio neužmirštamo „Milžino paunksmės“ 
kūrėjo.

S. m. lapkričio 16—18 d. skelbiamos rašytojų tremtinių gedulo 
dienomis. Kolegos rašytojai ir LTB komitetai kviečiami tomis dieno
mis surengti Balio Sruogos minėjimus.

Liet Rašytojų Tremtinių Draugijos Valdyba

lat buvo keliamas ir visu rimtumu 
svarstomas. Lietuviai raginami ama
tų mokytis ne tik dėlto, kad galėtų 
sau lengviau duoną pelnytis, bet ir 
dėl to, kad lietuviškesni taptų Lie
tuvos miestai, kuriuos daugiausia 
buvo nutautinę kitataučiai ama
tininkai, ir kad kuo daugiau lietu
vių nebetelpančių žemės ūkyje ir 
negalinčių sau darbo rasti menkoje 
Lietuvos pramonėje, galėtų savo tė
vynėje verstis amatu ir nebebūtų 
verčiami duonos ieškotis svetur.

Daug lietuvių baigusių aukštuo
sius mokslus, likdavo Rusijoje, ves
davo ten kitatautes įr tuo būdu 
dingdavo savo tautai, „viltyje“ nuo
lat šaukiama, kad lietuviai, įsigiję 
Rusijoje aukštąjį mokslą, švįesos švy
turiais nešini grįžtų į savo tėvynę ir 
čia, nors ir skurdžiau gyvendami, 
dirbtų savo tautai, o nebernautų sve
timiesiems. Ar daug kas iš lietuvių 
to balso paklausė, sunku būtų pasa
kyti. Tačiau tas balsas neliko balsu, 
šaukiančiu tyruose; jis veikė lietu
vių sąžinę, ir, Lietuvai atstatant savo 
nepriklausomą valstybę, daugelis tų 
lietuvių iš Rusijos grįžo ir savo pa
tirtimi daug padėjo laisvės sulauku
siai tėvynei.

Dvasinės kultūros klestėjimas ne
įmanomas be madžiagin^ kultūros 
kilimo. Juk skurstąs lietmris neįs
tengs nei savo vaikų leisti į mokslą, 
nei laikraščio bei knygos nusipirkti, 
nei kitomis kultūrinūmis vertybėmis 
naudotis. Lietuvis savo pavergtoje 
tėvynėje tikrai skurdo. „Viltis“ susi
sielojusi kaip savo tautą iš skurdo 
išvesti į geresnį gyvenimą. Ūkinin
kai raginami skirstytis viensėdžiais, 
burtis į savitarpinės pagalbos ban
kelius, supirkinėti nusigyvenusių 
dvarininkų licituojamas žemes, kad 
jos netektų rusams kolonistams. 
Jaunimą raginama leisti į žemės ūkio 
mokyklas, ūkininkai skatinami mo- 
derniškesnėmis priemonėmis dirbti 
savo žemę, burtis į kooperatyvus, 
kad mažiau būtų išnaudojami kita
taučių vertelgų.

„Viltyje“ daug dėmesio kreipiama 
į rytinių Lietuvos pakraščių atlietu- 
vėjimą (Vilnius' laikomas Lietuvos 
širdimi), ieškoma būdų, kaip sulai
kyti nuolat didėjančią lietuvių emi
graciją. „Viltyje“ siekiama, kad lie
tuvis savo žemėje kuo stipriau įsi
tvirtintų kad iš jos nepajėgtų jo 
išversti jokios audros ir viesulai.

Iš to, kas čia bendrais bruožais 
pasakyta apie „Viltį“, jau galima 
spręsti, kad jos reikšmė mūsų tautos 
kelyje į laisvę ir nepriklausomos 
valstybės atstatymą buvo labai di
delė. „Viltis“ ruošė mūsų tautą lais
vam nepriklausomam gyvenimui. 
Laisvė tautai iš dangaus nenukrin
ta: ji prie laisvės turi priaugti ir 
ją laimėti per kovą, aukas ir pasi
šventimą.

rūpesčiai bei kišenė neleidžia jam 
ištisomis valandomis sėdėti kavi
nėje. Tad dažniausiai jos apytuštės, 
tarytum, jose tik šeimininkas su 
kelneriais ir dar pora pažįstamų 
sėdėtų. Ir klausi: iš kur išsilaiko 
tokia daugybė kavinių? Paryžiaus 
restoranai, naktiniai lokalai ir pana
šios „įstaigos“ šiuo metu pergyvena 
žydėjimo laikotarpį.

Bet keičiasi laikai, keičiasi ir lite
ratų bei menininkų kavinės. Seniau 
garsios kavinės tebesilaiko vien iš 
„garbingos praeities“ nuošimčių už
tat po šio karo iškilo naujos „gar
senybės“: literatų „Cafė de Flore“ 
ir „Lipp“ prie bažnyčios St. Germain 
des Prės, d dailininkų bei artistų 
„Dome“ ir „Rotonde“ Montparnasse.

„Cafė de Flore“ šiandien yra 
Mekka visų Paryžiaus egzistencia
listų Čia dažnai iš auksinės taurės 
geriausios markės vyną geria pats 
„maestro“-Jean-Paul Sartre. Taurę 
jam padovanojo viena didelė jo ger
bėja. Taip pat čia bent kartą apsi
lanko per Paryžių pravažiuoją užsie
niečiai ar tai „susidomėję“ egzisten
cialistais, alias — naujo tipo nihilis
tais, arba iš tiesų turį noro pabuvoti 
„literatūrinėje“ aplinkumoje.

(nukelta į 4 psl.)
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Nejaugi tai ne jumoras?
Amerika, tas didysis laisvės kraš

tas, yra taip pat ir visokių galimy
bių ir keistenybių kraštas. Tos keis
tenybės, ypač tuviškuos laikraš
čiuos, yra tokios savotiškos, jog, jas 
paskaitęs, nebežinai, ar čia juoktis 
ar čia verkti.

Štai, Philadelphia, Pa, kur ya ne
mažai jau nuo seno gyvenančių mūsų 
kraujo žmonių ir neseniai dar atvy
kusių šauniais titulais DP, jau de
vinti metai leidžiamas ir lietuviškas 
mėnesinis laikraštis „Lietuvių Nau
jienos“. Iš jo turinio atrodo, kad tai 
daugiausia reklamai skiriamas laik
raštis. Betgi, šalia graborių, Švento 
Rašto tyrinėtojų, grožio kremo ga
mintojų, saliūnininkų ir kitokių 
skelbimų, yra taip pat ir straipsnių 
ir net eilėraščių. Jeigu mums jau 
savotiškas laidotuvių direktoriaus 
skelbimas: „Visuomet Nuliūdimo Va
landoje Kreipkities prie manęs, su
teiksime malonų patarnavimą“, tai 
dar savotiškesni to laikraščio straip
sniai ir eilėraščiai.

Pradėsime nuo eilėraščių. 1947 m. 
rugpiūčio mėn. „Lietuvių Naujie
nose“ išspausdintas Padangės Aro 
eilėraštis „Amerikos Lietuvių Poe
tams“. Padangės Aras, savo eilėraš
tyje pažymėjęs, kad seniau lietuviai 
tėvynės laisvę gynę kardu, toliau 
rašo:

Šiandieną gi mes — taurūs 
poetai ir garbios poetės / Vedame 
kovą už savo Tėvynės idealus ga
linga plunksna, /.Kuri gal būti 
baisesnė už atominę — kosminę 
bombą / Jei tik ją sugėbesim pa
naudoti visi vieninga jėga.

Padangės Aras, pasiskundęs, kad 
„nėra glaudžiaširdės vienybės mu
myse“, siūlo tokį projektą:-

Tat laikas sujungti spėkas ... 
rugp. 1 d. tebūnie toji valanda / 
Suvienyti frontą galingą plunks
nos' bendrų pajėgų, / Ir viens 
kitam ranką padavę, sujungtoje 
dvasiojoje, / Sukurkime „Ameri
kos Lietuvių Katalikų Poetų Są
jungą“.

.Amerikos Lietuvių Katalikų Poetų 
Sąjunga“ * Literatūros premijuotas 
asmuo ♦ Pataria į Lietuvą rašyti 

švelnius laiškus

Dar toliau, dar gražiau, tik klau
sykime:

Gyvendami šioje laisvės šalyje, 
tikrame spaudos rojuje, / Būkime 
švyturiu visur išblaškytiems tėvy
nainiams, / Ištieskime pagelbos 
ranką poetams — rašėjams trem- 

,-tyje, / Ir -siėkim įsteigti „Pasau
ki lio Lietuvių Katalikų Poetų Vie

nybę“.
Atsišaukimas „Amerikos Lietuvių 

Poetams“ baigiamas tokiais žodžiais:
Tat ir Valio! tegyvuoja rašybai 

patraukliai gentkartiems ateities / 
Garbinga Amerikos Lietuvių Ka- 

' talikų Poetų Sąjunga, / Ir būkim 
tikri — mūsų darbą, plunksną, 
dainą, giesmę ir lyrą, / Gausiai 
laimins Dangus ir šiandien tebe- 
kančianti Lietuva!!!

Na, ir pasakykite, mieli skaityto
jai, ar, šią žodžių makalynę perskai
čius, reikia juoktis ar verkti; ar čia 
Padangių Aras rimtai kalba, ar iš 
rimtų dalykų nori tik nerimtai pasi
juokti? Čia tik, gal būt, vienas Pulgis 
Andriušis tebūtų kompetentingas 
„Dievo Paukštelyje“ savo linksmą 
žodį tarti. Lauksime jo pasisakant

* * *
„Lietuvių Naujienos" kelia aikš

tėn ir žymiuosius rašytojus (tikėkim, 
kad tai ne jumoras, juk ir mes ra
šoma be kabučių) Kažkoks X pa
rašė straipsnį „Rašytojas Gustaitis 
Philadelphijoj“. <Tik pagalvokit: ar 
nepanašiai antraštė skamba, kaip 
„Tohmas Mann Londone?“). Antraš
tė verta straipsnio turinio. Kadangi 
straipsnis gali būti labai įdomus 
visiems, kurie domisi žymesnybėmis, 
tai mes čia jį visą pacituosime (jis 
neilgas ir kantrybės skaitytojui už
teks). Rašoma:

Tarp naujai iš Vokietijos į Phi
ladelphia atvykusių lietuvių tarpe 
yra patyręs žurnalistas ir jaunas 
bet pasižymėjęs rašytojas Algir
das Gustaitis. Jis įvairiuose lie-

Amerikos lietuvių kultūrinėje 
veikloje didelių nuopelnų turi Con
necticut Valstybėje, Thompson mies
tely, 1931 m. Marijonų įsteigtoji Ko
legija — Marianapolis. Per keliolika 
metų šitoji mokykla yra sutelkusi 
ir čia lietuviškoje nuotaikoje iš
mokslinusi šimtus Amerikos jaunuo
lių. Materialiai ir moraliai Kolegiją 
remia sąmoningoji šio krašto lietu
vių visuomenė, kuri šiai mokslo 
įstaigai išlaikyti turi planingai or
ganizuotus skyrius.

S. m. spalio 12 d. Marianapolyje 
įvyko metinis Rėmėjų Seimas. Gau
sus atstovų skaičius suvažiavo iš1 
Connecticut, Maine, Massachusetts, 
Rhode Island, New York ir kitų 
valstybių. Seimas buvo pradėtas iš
kilmingomis pamaldomis Kolegijos 
koplyčioje. Jas laikė Kolegijos rek
torius Tėvas Alf. Jagrninas MIC. Po 
pietų didžiojoje Kolegijos salėje pra
sidėjo seimo posėdis, kuriam vado
vavo „Darbininko“ ręd. Kazys Čibi
ras. Pagrindiniu punktu Seimas 
svarstė Kolegijos reikalus: kaip pri
traukti į šią mokslo įstaigą kuo dau
giau Amerikos lietuvių, praplėsti jos 
patalpas ir t. t. Tomis temomis pla
čiai kalbėjo žinomieji Amerikos vei
kėjai — kun. Valantiejus, kun. Pr. 
Juras, tėvas Žvirblis, kun. Vaitiekū
nas, red. K. Čibiras ir atskirų vals
tybių atstovai. Aktualiai čia buvo 
pajudinti ir tremtinių reikalai. Ko
legijos rektoriaus pakviestas šia tema 
čia plačiai kalbėjo neseniai Amerikon 
atvykęs rašytojas kun. St. Būdavas. 
Realiais pavyzdžiais kalbėtojas Sei
mui pavaizdavo Vokietijos tremtinių 
materialinius rūpesčius, skryningo 
vykdytojų sauvalivimus ir kitokius 
vargus, kuriuos tūkstančiai lietuvių 
neša Europos griuvėsiuose. Kalbos 
pabaigoj jis ragino dalyvius atkreipti 
dėmesį į vis blogėjančią mūsų tau

ALOYZAS BARONAS

VĖLINĖS
•

Kaip vakaro šviesa, iš lėto gelsvas vaškas tirpsta,
Kaip motinos viltis pašėlusioj tamsoj nakties.
Per malda šnarančius lapus ateina nerimas šaltais, nervingais pirštais, 
Tarp pasilenkusių paminklų eisenų siūbuojančių paliest.

Ateina čia sesuo, rudens žiedais, graudžiai baltais ir paskutiniais, 
Papuošti kapą kažkieno nežinomo ir užmiršto, kaip džiaugsmą sutemų, 
Mąstydama, kodėl nueina dienos į tolumas plačias ir begalines, 
Pranešdamos laidotuvių fakelus pro vienišų tėvų namus.

Kaip žvaigždei, šaltyje žiemos sunkiajam, mirga žvakės,
Ir toj skaudžioj šviesoj, lyg’vasarų prabėgusių plazdenime, paskendus 

t toluma,
Ateina ji, kuriai giedrioj jaunystės mėnesienoj tu paslaptį esi širdies 

pasakąs, 
Ir meldžiasi, skaudžiai į nykią aukštumą rankas iškeldama.

O krinta lapai, lyg dienos vasarų šviesiųjų,
Ir vaikšto liūdesys, kaip vėjas rudenio laukuos tuščiuos.
Mes, nuskambėjus metams, lyg vardams litanijos Visų Šventųjų, 
Dar susitiksime anapus sielvarto iv žudančios kančios.

tuviškuose laikraščiuose pradėjo 
bendradarbiauti būdamas visiš
kai jaunas. Per darbą ir atkaklu
mą jo raštai buvo spausdinami ne 
tik žymiausiuose Lietuvos laikraš
čiuose, žurnaluose, bet jis prasi
mušė ir į kitų šalių spaudą. Taip 
jo rašiniai pasiekė ne tik Latviją, 
Estiją, bet net Argentiną ir USA. 
Kaip žurnalistas Algirdas Gustai
tis buvo siunčiamas į Prancūziją, 
Belgiją, Vokietiją, Latviją, Estiją. 
Kaip rašytojas yra parąšęs keletą 
įdomių knygų, kurių viena apie 
lakūnus Darių ir Girėną laimėjo 
pirmą premiją. Dėl A. Gustaičio 
tykaus ir ramaus būdo Amerikos 
lietuviai, susispietę apie Dariaus 
ir Girėno postus, šito įvykio (lite
ratūros premijuoto asmens) dar, 
turbūt nežinojo. O nusipelnęs ra
šytojas dabar sunkiai dirba kaip 
eilinis darbininkas Philadelphijos 
automobilių fektory. Tuo tarpu 
prie spaudos darbo neturi gali
mybės prieiti; nors iš visur gauna 
gražių raginimų šį-tą parašyti.

Philadelphijos lietuviai tiki, kad 
rašytojas Al. Gustaitis vėliau 
galės laimingai gyventi ir vėl 
savo raštais džiuginti skaitytojus. 

Prie straipsnio pridėtas ir atvaiz
das, su parašu: Rašyt Algirdas Gus
taitis. Kadangi apie tokį patyrusį ir 
pasižymėjusį rašytoją ir žurnalistą 
Algirdą Gustaitį nei Lietuvoje nei 
tremtyje neteko girdėti, tai bene 
bus tas pats, kuris tremtyje išspaus
dino knygą „Nuo Šveicarijos ligi 
Danijos“ (o gal ir antraip), kuri ju
moristinėje sraudoje rado platų at
garsį. Pažįstąntieji autorių iš at
vaizdo, galėtų suteikti tikslesnių in
formacijų. * * *

„Lietuvių Naujienų“ redakcija

skelbia dar vieną sensaciją: „Gavo 
iš Lietuvos Registruotą Laišką“. Dėl 
jo redakcija rašo: „Laiškas užregis
truotas Lietuvoje, bet ant laiško 
būna rusiškos štampos su Bacenko 
paveikslu už 2 rubliu ir 30 kapeikų." 
Duodama ir laiško citata, kurioje, be 
kitko, rašoma: „Mes tebegyvename, 
ačiū Dievui, kaip gyvenę.. Šiandieną 
didieji atlaidai Žemaičių Kalvari
joje. Nors oras nelabai palankus, 
tarpais lyja, tačiau daug žmonių ten 
išvyko. Telšių miestas liko apytuš
tis."

Iš tos niekuo dėtos laiško ištraukos 
„Lietuvių Naujienų“ redakcija daro 
toli' siekiančias ir daugiau negu ju- 
moristiškas išvadas. Štai jos:

Iš minėto laiško duodasi su
prasti, kad žmonis ir bažnyčia 
Lietuvoje moka prisitaikynti prie 
gyvenimo aplynkybių teip, kaip ir 
mes Amerikoje. Už tai jie dran- 
siai vyksta į Žemaičių Kalvari
jos atlaidus, ir meldžiasi pagal 
savo norą. Todėl patartina ameri
kiečiams ir kitiems lietuviams ra
šyti saviškiams į Lietuvą švelnius 
laiškus, ir nebloginti jų gyvenimą 
tinai. Jei nenorit švelnei laišką 
parašyti jiems, tai geriau visai 
nerašyt ir ne sunkint jų gyvenimą 
Lietuvoje.

Kokie tie „švelnūs laiškai", taip ir 
neaišku. Perskaitęs tokius „Lietuvių 
Naujienų“ patarimus, žmogus pa
traukai pečiais besvarstydamas, kam 
čia norima žvakelė uždegti: Dievui 
ar velniui.

* * *
Atrodo, kad „Lietuvių Naujienos“ 

turi gerų norų, tik, jų besiekiant, 
kažkaip avirkščiai išeina. Gal dėlto, 
kad redakcija nelabai „gramatna“. 
Jai vertėtų į talką^asikviesti, kad ir 
tą patį rašytoją Algirdą Gustaitį. 
Žmogus, prasimušęs į kitų šalių 
spaudą, „parašęs keletą įdomių kny
gų“, net „laimėjęs pirmą premiją", 
reikia manyt, sugebės „Lietuvių 
Naujienas“ redaguotu Y.1

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Seimas
tiečių padėtį Europoje ir jai palen
gvinti imtis atitinkamų ir. skubių 
žygių: siųsti maistą, rūbus, negaišti 
su afidevitais dr tremtinių, reikalą 
kuo plačiau, išgarstinti lietuvių ko
lonijose. Kalbėtojas pasiūlė Seimui 
rezoliuciją: Kolegijos rėmėjų vardu 
kreiptis į atitinkamas Amerikos 
valdžios įstaigas 400.000 DP įsilei
dimo ir kt. tremtinių reikalais. Sei
mas rezoliuciją vienbalsiai priėmė.

Rėkt. Alf. Jagminas pranešė, kad 
į Marianapolį bus pargabenta Flos- 
senburge sudegintų lietuvių pelenų 
urna, ta proga surengiant atitinkamą 
šių kankinių pagerbimą.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad be
veik visi lietuviai našlaičiai berniu-

Naujieji
Stasys Yla, „Meilė“, 1947. Sv. Sosto 

Delegatūros Liet. leid. Nr. 6; 48 psl.
Šios knygutės turinį sudaro: I. Mei

lės esmė: meilės pažinimas, meilės 
elementai, m. formos, m. savybės, m. 
visuma, m. tikslas. II. Meilės bren
dimo amžiaus meilė, jaunystės meilė, 
meilės įteisinimas, vyro-žmonos mei
lė, motinos meilė, tėvo meilė, meilės 
krizė, meilės atnaujinimas.

įžangoje pats autorius pasako, kad 
„ne įtikinti, bet pajausti, o gal ir su
simąstyti skirti ir šie puslapiai“. 
Visų pirma reikia pripažinti, jog ši 
knygutė yra aktuali, nes gyvename 
tokiose sąlygose, kada ypačiai daug 
„kūninių meilių vaikšto gatvėmis, 
kaip klajūnės ir benamės, ir nieka
da nesukuria pastovios namų idili
jos“. Savo knygute St. Yla įgalina 
skaitytoją pajausti rimtos meilės 
grožį ir reikšmę. Knygutė būtų išė
jusi įtikinamesnė savo visumoj, jei 
jos autorius būtų panaudojęs rusų 
filosofo Vladimiro Solovjovo pa
grindines mintis iš jo kn. „Smysl 
liubvi“.

Antras kn. trūkumas tai tas, kad 
autorius per tumpai, perdaug 
abstraktiškai yra- sustojęs ties meilės 
krize ir perdaug bendrai nurodęs 
meilės žudymo faktorių. Sis klausi
mas prašyte prašosi papildymo, 
praplėtimo. Kas autorių pažįsta, tas 
žino, jog jo asmenybė yra nepaprastai 
patraukli, simpatinga, subtili ir tu
rininga. Ir konclageris su savu že
mišku pragaru neįstengė deformuoti 
autoriaus asmenybės. Šitos jo ypaty
bės ypačiai atsispindi šitoje knygu
tėje bei jos stiliuje: subtilumas, pe
dagoginio takto jautrumas jaučia
mas kiekviename sakinyje. Autorius 
pabrėžtinoje vietoje, kaipo įžanginį 
„motto“, cituoja Knut Hamsuno žo
džius: „Visi meilės keliai pilni gėlių 
ir kraujo, gėlių ir kraujo“. Mūsų 
manymu, ne tiek meilės kelyje yra 
kraujo, kiek šlykščių perversijų. 
Autorius stengiasi nukreipti skaity
tojo dėmesį nuo šlykštybių, kurios 
dažnai įsimaišo į meilės reikalus, ir 
nagrinėja tik meilės „gėlių grožį“.

Spaudimas Į užs. studentus 
Bavarijos universitetuose

Erlangen — Prieš keletą dienų iš 
Bavarijos Kultus-Ministerijos j uni
versitetų kanceliarijas atėjo aplink
raščiai, kurių nuostatai turėtų labai 
skaudžiai paliesti užsieniečius stu
dentus, studijuojančius Bavarijos 
universitetuose. Išaiškinus minėto 
aplinkraščio turinį su universiteto 
kanceliarija bei atvykusiu iš Kul
tus-Ministerijos atstovu ir pačiu 
Rektorium, apytikriai paaiškėjo Ba
varijos Kultus-Ministerijos politika 
užsieniečių studentų atžvilgiu:

1) Visus studentus, įstojusius į 
universitetus be gimnazijos baigimo 
atestato originalo arba jo vertimo, 
norima iš universitetų pašalinti. 2) 
Visi studentai, kurie yra baigę po 
1945 m. gegužės mėti. 10 d. tautines 
gimnazijas Vokietijoje, negalės to
liau tęsti savo studijų. 3) Vis,i buv. 
UNRRAos univ. studentai, dabar 
studijuoją Bavarijos universitetuose, 
neturės teisės toliau studijuoti. To
liau Kultus-Ministerijos atstovas, dr. 
Trepisch, šia tema kalbėdamas ofi
cialiame Erlangeno universiteto 
„ASTA“ posėdy, užsieniečių studen
tų atstovams pareiškė, esą ameri
kiečių karinė valdžia Vokietijoje ir 
IRO nepageidauja, kad užsieniečiai 
studentai studijuotų Vokietijos uni
versitetuose, nes vistiek jie visi tu
rėsią emigruoti. Be to, užsieniečiai 
studentai daugumoje užsiimą speku
liacija ir tuo žeminą universitetų 
garbę.

Tarptautinė Erlangeno Universiteto 
Užsieniečių Studentų Sąjunga, pri
imdama dėmesin. minėtą aplinkrašti 
ir dr. Trepisch pareiškimus, savo 
spalio 24 d. posėdy priėjo išvados, 
kad minėti pareiškimai ir užmetimai 
užsieniečių studentų atžvilgiu yra 
neteisingi ir vienašališki, turį tikslą 
ne studentų stropumą ar neteisėtą 
į universitetą patekimą patikrinfi, 
bet tiesiog pašalinti užsieniečius stu
dentus iš .Bavarijos universitetų.

Studentų Sąjungos vadovybė nu
tarė daryti visus galimus žygius ne

kai, kurie atvyksta iš Vokietijos DP 
stovyklų, yra pasiunčiami į Mariana- 
polio Kolegiją ir čia, BALFo globo
jami, gauna lietuvišką auklėjimą. - 
- Marianapolio Kolegijoj- dėsto pa
tyrę pedagogai. Dabartinis rekto
rius Alf. Jagminas prieš šį karą Lie
tuvoj yra klausęs teologinių bei hu
manitarinių studijų, ir šioj Kolegijoj 
veda aiškią bei sąmoningą lietuvišką 
liniją. Anksčiau čia lietuvių bei 
prancūzų kalbas dėstė rašytojas Ant. 
Vaičiulaitis. Dabar tas pačias parei
gas eina poetas J. Aistis — dr. Jo
nas Aleksandravičius. Kolegija, ne
žiūrint įvairių realių įtakų, yra pa
siryžusi išlaikyti aiškų lietuvišką 
charakterį.

leidiniai
Pedagoginiu atžvilgiu tatai visai pa
teisinama, bet moksliniu atžvilgiu ne 
visai. Na, juk autorius bendruome
nės auklėjimui, o ne mokslui skyrė 
šį savo darbą, ir todėl reikia pripa
žinti, jog ši St. Ylos knygutė tinka 
tam tikslui, kuriam ji yra paskirta, 
tat reikia ją skaityti ir susimąstyti.

J. Gobis

Laiškat iš
(atkelta iš 3 psl.)

Laiks nuo laiko čia surypšiamos 
diskusijos., pranešimai, o kai kurie 
jaunesnieji šį tą paskaito. Tokios 
„progos“ yra labai retos, o dažniau
siai čia susirenka žymesni „tūzai“ 
savęs parodyti ir kitų pamatyti.

Ne tik kava derinasi su literatūra, 
bet neblogiau ir arbata. Dar karo 
metu vienas neva kunigaikštis ir, 
palyginti, neblogai užsirekomenda
vęs rašytojas Paul Mourousy vedė 
poetę Simone de Chevalier ir sugal
vojo įkurti literatūrinį arbatos „Car- 
rėre“. Kad salonas būtų „patrauk
lus", abu rašytojai sugalvojo atitin
kamą programą — confėrenciers tu
rėjo kalbėti taip žodžių prieš vokie
čius; taip pat čia buvo aptariamos 
naujai iškylančios literatūrinės sro
vės ir nauji talentai. Programa vyk
davo apie 17 vai., padailinta neblogo 
orkestro melodijomis.

„Carrėre“ susilaukė didžiulio pa
sisekimo, ir popiečiais čia lankėsi 
visi r- pradedant Cocteaų ir bai
giant Maurice Rostand. Be literatų, 
čia rinkdavosi filmos ir teatro gar
senybės, kaip H. P. Lenormand, Paul 
Haurigot, Henry Rolland, Edwige 
Fenillere, Berthe Bovy, Jean-Luis 
Barrault. Kaip ir reikėjo laukti, vo
kiečiai taip pat susidomėjo „litera
tūrine" arbata ir netrukus pakeitė 
conferenciers į patogesnius sjjvo 
politikai. Sekančią dieną į „Carrere“ 
teatėjo tik 6 žmonės...

Nuo to laiko iškilo ir žlugo daug

pamatuotiems kaltinimams atremti, 
pirmiausiap kreipiantis į s^vo tau
tines vadovaujamas institucijas, ka
rinę valdžią ir IRO, kad šis netei
singas Kultus-Ministerijos žygis ne
būtų įgyvendintas.

Užsieniečių Studentų Sąjunga su
tinka su visais universiteto ir Kul
tus-Ministerijos potvarkiais, liečian
čiais visus universiteto studentus, 
taigi ir vokiečius, imant dėmesin 
tai, kad dauguma ir Vokiečių stu
dentų studijuoja visai neturėdami 
brandos atestatų, o tik remdamiesi 
iškilmingais savo įstaigų pažymėji
mais, nes atestatų originalai karo 
metais daugumoje yra žuvę. Jų turimi 
atestatai taip pat yra nepilni, iš
duoti 1 dažniausiai iš paskutiniųjų 
gimnazijų klasių, pašaukus i karinę 
tarnybą.

Užmetimas dėl spekuliacijos taip 
pat yra nepamatuotas. Artimiausiu 
laiku Rektoriams bus įteiktos statis
tinės žinios, kiek užsieniečių stu
dentų yra baustų už spekuliaciją, 
palyginus su vokiečių studentais. 
Be to, panašios rūšies nusikaltimai 
sekti yra policijos reikalas, o ne 
švietimo pareigūnų.

Baigiant tenka pažymėti, kad pvz. 
ukrainiečių gimnazijos, kurios savo 
laiku buvo įregistruotos Bavarijos 
Kultus-Ministerijoje, yra pripažin
tos, ir jų abiturientai turi pilną teisę, 
kaip ir vokiečiai. Norima, kad mūsų 
Švietimo Vadyba, priimdama dėme
sin aukščiau paminėtus faktus, lie
čiančius lietuvių studentų tolimes
nius studijų galimumus Bavarijos 
universitetuose, -imtųsi skubių efek
tingų žygių. .J. Sūdavas

L Feš'pkiene-„Minfies" 
konkurso laureatė

„Minties" Redakcija šią vasarą 
buvo paskelbusi literatūrinį kon
kursą novelei parašyti. Buvo skir
tos trys premijos 2.500, 1.500 ir 
1000 RM dydžio.

Spalio 15 d. jury komisija, susi
dedanti iš Rašytojų Draugijos at
stovų V. Ramono ir B. Rutkūno bei 
„Minties“ redaktorių J. Vasaičio ir 
H. Žemelio peržiūrėjo visas 19 atsiųs
tų novelių ir nutarė pirmosios bei 
antrosios premijų visiškai neskirti, 
nes nebuvo rasta nė vieno kūrinio, 
kuris būtų atitikęs visus literatūri
nius reikalavimus. Paskirta tik tre
čioji premija, kuri teko Laimei Šeš
tokienei už novelę „Išvažiavimas“. 
Premijuotoji novelė bus atspausdin
ta „Mintyje“.

Atitaisymas
„T. G.“ nr. 89, prof. M. Biržiškos 

straipsnyje „Vilniaus Universitetas 
vokiečių okupacijos metais“, yra at
spausdinta: (rektoriaus su dr. Ger
mantu) „susitarta, kad tarėjas . . . 
neteiks lėšų nė per tą vadovybę“. 
Turi būti: „. . . neteiks lėšų ne per 
tą vadovybę“.

Nr. 92 vietoje: „dr. Germantas, 
prieš universitetų nusistatymą, atsi
sakė duoti . . . koki parėdymą“, turi 
būti: „dr. G. atsisakė duoti prie
šingą universitetų nusistatymui . . . 
kokį parėdymą“.

Nr. 93 vietoje: „Krause . . t kur 
pobūvėlyje priimamas“ turi būti: 
„Krause . . . kur pobūvėlyje pagir
domas".

Paryžiaus •
literatūrinių arbatos salonų, tik „Le 
Grand Ecart“ ir „Le Boef sur le 
Toit“ paliko geresnių prisiminimų. 
Bet pati arbatos garbė nenuėjo nie
kais. Paskutiniu metu iškilo naujas 
literatūrinis arbatos salonas „Les 
Lumiėres de la Ville“, net filmose 
pavaizduotas. Šio salono organizato
riai Soupault ir Gilbert Prouteau 
sugebėjo į programą ir pašnekesius 
įtraukti tokias jėgas, kaip Andrė 
Maurois, Maitre-Maurice Cargon, 
Gabriel Marcel, Michel Rebida ir kt•

Visa apkalbėjom su vienu mūsų 
literatu, besėdėdami „Cafė de Flore“ 
ir bestebėdami daug miesčioniško 
snobizmo. Savaime aišku, kad ta 
proga buvo prisimintas ir „Konra
das“ ir „Rudnickis", ano meto mūsų 
literatūrinės „arbatinės“. Juk anuo
met ... Ką čia ir bekalbėti

Kai pasirengėme išeiti, pamatėme, 
kaip kavinėn įėjo du amerikoniško 
stiliaus turistai su dideliais foto 
aparatais, paruoštais fotografuotu 
Ilgai dairėsi, pagaliau, priėjo prie 
kasos ir kažką kalbėjo. Matyti, kaž
ko ieškojo, bet nerado. Tada vienas 
išėjo lauk ir po kiek laiko atsivedė 
ilgais plaukais jaunuolį, atlapa krū
tine. Pasodino jį prie staliuko ir iš 
visų pusių fotografavo. Po to „po-- 
zuotojui“ sumokėjo ir išėjo. Vienas 
dar pasidžiaugė:

— Džiaugiuos, kad pavyko pada
ryti tikro egzistencijaūsto nuotrau
ką. Z. U-

Paryžius, 1947 m. spalių pabaiga.
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Lietuviška muzika per 
anglų karmom, radijų
Spalio 21 d. BFN (British Forces 

Network) radijo stotis, esanti šiau
rės Vokietijoje, per valandėlę pasau
lio kraštų liaudies muzikai pažinti, 
šalia rusų, serbų ir pietų Amerikos 
tautų muzikos, davė ir du lietuvių 
liaudies šokius, įgrotus akordeonu. 
Pranešėjas aiškiai pažymėjo, kad tai 
buvo lietuvių liaudies šokiai. A-is

Lietuvių dovana Prin- 
’ cesei Elžbietai

„Išeivių Draugo“ žiniomis, Lon
dono lietuviai yra sumanę princesei 
Elžbietai, jos vestuvių proga, įteikti 
dovaną. Tam tikslui kiekvienas turės 
paaukoti pusės valandos uždarbį 
bendrai aukai, kuri bus skirama 
princ. Elžbietos vienai globojamai 
ligoninei. A-is

Pabaltijo Universitetas'
Pinneberg — Atostogų metu ne

nutrūksta* gyva kultūrinė veikla. 
Spalio 17. d. atvykęs iš Detmoldo dr. 
Vidūnas skaitė įdomią, aktualią 
paskaitą, kurios klausėsi lietuviai 
profesoriai ir studentai. Studentija 
nuoširdžiai dėkinga didžiajam mūsų 
Minty toj ui, kuris, nebodamas sunkios 
kelionės, jau antrąkart aplanko Pa
baltijo Universitetą.

— Spalio 14 d. įvykusiame Senato 
posėdy buvo renkama universiteto 
vadovybė naujiems mokslo metams. 
Prezidentu perrinktas prof. F. Gul
bis. Į naująjį viceprezidento postą 
vienbalsiai išrinktas prof. V. Stanka. 
Lietuvių rektoriumi liko ir toliau 
prof. V. Manelis. Iš lietuvių profeso
rių buvo išrinkti (perrinkti) deka
nais: Teisių-Ekonom. Fakult. —prof. 
V. Stanka, Chemijos Fakult. — asso 
prof. St. Kairys ir Žemės Ūkio — 
asso prof. B. Povilaitis.

— Sekant naujaisiais potvarkiais, 
yra mažmami profesūros etatai. Ta
čiau „atleidžiamieji“ profesoriai savo 
noru lieka ir toliau. Tikrai gražus 
pavyzdys, kad, nežiūrint visų sun
kumų ir neieškant jokios materiali
nės naudos, ir toliau ištikimai lie
kama Akademinėje Tarnyboje.

— Naujasis (žiemos) semestras pra
dedamas lapkričio 15 d. Kaip numa
toma, jis tęsis iki 1948 m. gegužės 
mėn. A—is

16‘ Paskutinės Trečiojo Reicho
Išsprunkame iš moderniojo faraono 

kapo
Bemdas ir aš stovime prie rašo

mųjų stalų, pasilenkę ant Berlyno 
žemėlapių. Vakar vakare nutarėme 
nebelaukti galo šiame bunkeryje. 
Mes susidarėme planą, kaip, pačiam 
Hitleriui pritariant, turėtume pa
bėgti. Yra dvi galimybės. Arba iš
eiti frontan, tai yra, užtikrinton mir- 
tin, arba gauti uždavinį susirišti su 
Wenku

Krebsui atėjus į kambarį mes 
jam išdėstome savo nutarimą. Jis 
ne tuoj pat apsisprendžia mūsų pla
nui pritarti. Kaip ir buvo galima 
laukti, jis bijosi kliūčių iš Hitlerio 
pusės. Tačiau mums pavyksta savo 
pusėn patraukti ir Burgdorfą. Pa
galiau visai netikėtai mums pagal
bon ateina ir Bormannas. Ir pik. 
Itn. Weissas nutaria pritarti mūsų 
sumanymui. Burgdorfo ir Bormanno 
pagelbimi, pagaliau įtikiname Kreb- 
są, kad būtų labai svarbu susirišti 
su Wenku apie kurį jau kuris lai
kas nieko negirdėti. Savaime su
prantama, savo argumentus remiam 
Bormanno žodžiais, kad galutinė per
galė bus tikrai mūsų

Pasibaigus padėties nagrinėjimui, 
Krebsas bando išgauti Hitlerio pri
tarimą mūsų planui. Atėjo didysis 
akimirksnis. Baigęs savo pranešimą, 
jis tarp kita ko priduria, kad trys 
jauni karininkai nori prasiveržti per 
frontą ir susirišti su Wenko dali
niais. Hitleris pakelia akis nuo že
mėlapio ir, tartum nieko nesupras
damas, žiūri prieš save.

Valandėlę patylėjęs, jis paklausia:
— Kas tie jauni karininkai? 
Krebsas išvardina pavardes.
— Kas jie toki ir kur jie randasi 

šiuo metu?
Į šį klausimą atsako Burgdorfas, 

suteikdamas pageidaujamų infor
macijų

Vėl keletas sekundžių negirdėto 
įtempimo — sekundžių, kurios mums 
virsta amžinybe. Freytagas žvilg
teli į mane, ir aš pajuntu, kad ir jo 
nervai tiek pat įtempti, kaip ir ma
no. Staiga Hitleris pažvelgia man į 
akis ir paklausia:

— Kaip jūs išeisite iš Berlyno?
Aš prieinu prie žemėlapio ir, pirš

tu rodinėdamas, išdėstau mūsų pla
ną: per Tiergarteną, Zoo, Kur- 
ftlrstendamm — Adolf Hitler aikštę

Wunsiedelio stovyklą prisiminus
Prieš dvejus metus į Wunsiedelio 

DP Camp „Henry Cochran“ rinkosi 
karo nelaimių išvarginti žmonės iš 
Hofo, Schwarzenbach (a. Saale) ir kt 

Iš pat pirmos atvykimo dienos už
virė gyva kultūrinė veikla, kuri 
anuomet, nors šių dienų akimis žiū
rint buvo „parapijinė“, tačiau atsi- 
kėlusiems lietuviams, moraliniu po
žiūre buvo labai reikšminga, nes įro
dė, kad lietuvis pemešęs didžiulius 
karo sukrėtimus nepalūžo.

Todėl čia ir norima apžvelgti Wun
siedelio stovyklos kultūrinę veiklą, 
nes š. m. spalio 2 d stovykla likvi
duota, žmones perkeliant į Bam- 
oergą.

1945 m. spalio 9—10 d. d. įkuriama 
Wunsieaelio pradžios mokykla, kurią 
jau iki šiol baigė dvi laidos. Mo
kykla dirbo itin gerose, specialiai 
mokyklai skirtose patalpose. 1946 m. 
pavasarį įsteigiafnas vaikų darželis, 
kuriam stovyklos komitetas parūpi
no reikiamus specialius baldus ir 
priemones. 1946 m. liepos 1 d. darbą 
pradeda Wunsiedelio progimnazija.

Visą laiką, kad ir su silpnėjimo 
tendencija dirbo stovyklinis ansamb
lis savo sudėtyje turėjęs mišrų ir 
vyrų chorus, tautinių šokių grupę, 
ritminės gimnastikos grupę ir atski
rų meno šakų pavienių asmenų bū
relį. Šiam „parapijiniam“ ansamb
liui teko daug dirbti, daug kliūčių 
nugalėti, bet daugely atvejų repre- 
zentuotis, nes į šį užkampį niekas 
neatvažiuodavo.

Per ištisus dvejus metus stovyk
loje velkė „stovyklos radio“. Kasdien 
buvo skaitomos dienos naujienas, ak
tualijos, rengami literatūriniai ir ki
tokį pusvalandžiai, muzikos valan
dėlės patefono plokštelėmis ir kt. 
Dienos naujienos skaitytos 700 kartų 
— specialiai išleidžiant „Dienos nau
jienų“ biuletenį. Tai didelio ir in
tensyvaus darbo išdava, nuolatinė 
informacija tautiečiams apie pasau
lio įvykių raidą.

Veikė čia ir liaudies universitetas, 
kurio gyvavimo metu įvairiomis te
momis skaityta arti 20 paskaitų. 
Ypač didelį bendruomenės ugdymo 
darbą yra atlikęs, vienintelis, kelis 
kartus perrinktas, apylinkės komite
tas Savo demokratiškumu ir' išma- 
ningumu tvarkęs tiek stovyklinius 
tiek bendruomenės lietuvių reikalus 
ir stovyklos gyventojus auklėjęs de
mokratiškai galvoti ir tvarkytis.

Veikė čia, tiesa tik vokiečių ir 
anglų kalba, 1500 tomų rinktinių 
raštų biblioteka. Veikė įvairūs kur
sai: kalbų, šoferių, matininkų, staty
bininkų, braižytojų. Veikė dirbtuvės:

stalių, kurpių, žaislų, siuvėjų, lėlių 
ir rankdarbių

Stovykla yra išleidusi vienkartinį 
leidinėlį „Sietynas", mokykloms są
siuvinių mokiniams pažymių knyge
les klasės žurnalus ir kt. Vietos 
spaustuvei buvo parūpinta lietuviški 
akcentai, tai įvairių programų bei 
blankų spausdinimas buvo be vargo.

Stovykloje veikė „spaudos kios
kas“, kuris sumaniai ir sąžiningai 
dirbdamas buvo itin populiarus. 
Wunsiedely buvo gaunami visi laik
raščiai ir knygos.

Sėkmingai veikė skautų „Šarūno“ 
ir „Jūratės“ draugovės. Sportinėje 
veikloje Wunsiedelio stovykla nebu
vo paskutinėje vietoje, nors jai į lie
tuviškąją sporto areną dėl atstumo

Pabaltijo Futbolo Turnyras
Spalio 17—19 d. d. Augsburge 

įvyko trečiasis Pabaltijo futbolo 
turnyras. Pirmą dieną susitiko tur
nyre favoritai — mūsų rinktinė su 
latviais. Po permainingos kovos lat
viai pelnė pergalę 2:0 (1:0). Pirmas 
kėlinys praėjo su nežymia latvių 
persvara, antrame — žaidimas išsi
lygino. Bendrai rungtynių lygis bu
vo žemas, ir mūsiškai sudėtų į juos 
vilčių nepateisino, prieš geriau su- 
kovojusius latvius, pas kuriuos ko
mandos pagrindą sudarė senieji in
ternacionalai: Bebris — vartuose, 
Petersons, Šeibelis — saugai, Lid- 
manis ir kt. Mūsų rinktinė žaidė 
sekančios sudėties: Perkūnas; Ba
šinskas, Kitas II; Sadauskas, Tėve
lis, Baltramonaitis, Kevelaitis, Cip-

Meno vaidybos Hanau
IRO 1022 Apygardos ir Frankfurto 

YMCA-os rūpesčiu spalių 25 d. Ha
nau stovyklos armijos salėje įvyko 
tarptautinės šios Apygardos DP me
ninių vienetų varžybos, kuriose daly
vavo Hanau stovyklos lietuvių, lat
vių, estų ir Kastel ukrainiečių vie
netai. Varžybose gausiai atsilankė 
stovyklos gyventojų ir aukštų kari
nės valdžios ir IRO pareigūnų. Var
žybose pirmą vietą laimėjo Kastel 
ukrainiečiai (kaip pranešama ne vi
sai pelnytai) su 492 taškais, antrą 
lietuviai su 489 t., estai gavo 445 t. 
ir latviai — 437 taškus. Lietuvius re- 
prezentatvo „Dainos“ ansamblis ved. 
Br. Jonušo su A. Škėmos parašyto 
ir surežisuoto montažo „Kryžkelė“ 
fragmentu „Sekmadienio popietėje".

— stadioną — Pichelsdorfo tiltą. 
Nuo ten valtimi prasiveršim pro ru
sus Havelio upe iki Wannsee. Hit
leris mane nutraukia:

— Bormannai, tuoj pat parūpink 
jiems elektrinį motorlaivį, kitaip jie 
niekad neprasiverš!

Aš jaučiu, kaip kraujas muša j 
smilkinius. Arba pavyks, arba mūsų 
planas žlugs dėl šio elektrinio mo
torlaivio? Iš kur Bormannas galėtų 
šiuo metu gauti valtį? Bormannui 
dar nespėjus atsakyti, aš sukaupiu 
visas jėgas ir sakau:

— Mano Ftihreri, mes patys pasi
rūpinsime kitokį motorlaivį ir pri
slopinsime garsą. Mums tikrai pa
vyks prasiveržti.

Jis tuo pasitenkina, ir mes lengvai 
atsidūstame. Jis lėtai atsistoja, pa
vargusiu žvilgsniu pažiūri į mane, 
kiekvienam iš mūsų ištiesia ranką ir 
taria: , .

— Pasveikinkite Wenką nuo ma
nęs. Tepasiskubina jis, nes gali būti 
pėrvėlu.

(Iš neseniai paskelbtų dokumentų 
apie paskutiniąsias Reicho dienas 
aiškėja, kad paskutinioji Hitlerio 
radiograma skambėjusi: „Kur Wen
ko avangardai, kodėl Wenkas neat
vyksta? Atsiliepkite, laukiame.“)

Burgdorfas kiekvienam iš mūsų 
įteikia leidimą pereiti per vokiečių 
frontą.

Atsidūrę už durų linksmai vienas 
kitą pasveikiname. Esame nepapras
tai laimingi. Mes pagaliau išbėgsime 
iš šio moderniojo faraono karsto, 
mums vėl švystelėjo galimybė, nors 
ir labai maža. Laikrodis rodė jau 
12.45 vai. Kuo skubiausiai susiruo
šiam, įsidedame konservuoto maisto, 
apsivelkame dengiamos spalvos dra
bužiais, užsidedame šalmus, užsika
biname automatinius karabinus, pa- 
siimame reikalingus žemėlapius. 
Freytagas nuo savo kelnių nuardo 
raudonus lampasus. Trumpai atsi
sveikinę, iškeliaujame. Yra balan
džio 28 d., 13.30 vai

Nepraėjus 24 valandoms, Axmano 
parodymu, Hitleris su žmona reicho 
kanceliarijos bunkeryje nusižudė.

Kitą dieną, gegužės 1 d., prieš pat 
rusams įsiveržiant į bunkerį, nusi
žudė Burgdorfas, Krebsas Ir Gobbel- 
sas, pirma pasiuntęs į mirtį savo 
žmoną ir penkis vaikus. Axmanas 
pasakoja, kad Bormanną jis matęs 

ir neteko išeiti, bet užtat vokiečiams, 
ypač šachmatuose ir stalo tenise 
buvo kietas riešutas.

Stalo tenise stovyklos komanda, tie
sa startavusi už vokiečių klubą — 
laimėjo šiaurės Bavarijos turnyrą.

Iš viso kas aukščiau pasakyta per
šasi išvada, kad darbas ir pasiryži
mas daug nugali. Taigi šiandien, 
kuomet kūrybinis entuziazmas yra 
žymiai smukęs, kuomet materialinės 
sąlygos lygiuojamos į išdaužytais 
langais kareivines, manau, Wunsie
del; prisiminus, nereiktų palūžti dva
sioje, per daug nesusižavėti tropikų 
šalimis, bet kantriai nešti tremtinio 
dalią iki nesvetingos žemės padangėj 
švystels išganingoji žvaigždė.

J. Rūtenis

-------------Sporfo žinios =====
lys, Birgilas, Langevičlus, Astrams- 
kas (antr. kėl vietoj Birgilo ir As- 
tramsko įėjo Adomavičius ir Jer- 
šovas).

Antrose rungtynėse latviai įveikė 
estus 1:0 (0:0) ir tuo laimėjo pirmą 
vietą. Žaidimas buvo apylygis ir 
pergalės įvartis krito į pabaigą 
rungtynių

Trečią dieną mūsų rinktinė su 
estais sužaidė lygiomis 0:0 (0:0). 
Mūsiškiai į aikštę išėjo; Perkūnas; 
Baziliauskas, Pilkauskas, Sadauskas, 
Bačinskas, Simutis; Kevelaitis, Num- 
gaudas, Adomavičius, Jeršovas, Bal
tramonaitis. Pirmą kėlinį žaidimas 
vyko beveik visą laiką prie estų 
vartų Kevelaitis, Jeršovas, Adoma
vičius kelis kartus buvo atsidūrę 
vieni prieš vartininką. Antrame kėli
nyje estai sutirština savo gynimą ir, 
nors jau mūsiškiams žaidžiant ge
riau kaip prieš latvius, nepavyksta 
išplėšti pergalės prieš atkakliai su- 
kovojusius estus.

Prieš Pabaltijo turnyrą mūsų rink
tinė žaidė su praeitam sezone iš 
Piet Vokietijos Aukštosios lygos iš
kritusią komanda, BC Augsburg, ir 
pralaimėjo 1:3 (0:2).

Pati turnyro organizacija buvo 
silpna ir rinktinė pirmoms rung
tynėms buvo sudaryta, ir labai 
keistu būdu, Augsburgo Dainavos 
sporto klubo valdybos.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 
š. m. spalų 21 d. 5.40 vai., po sunkios 
operacijos, mirė mūsų brangus vy
ras, sūnus ir brolis Vytautas Sulai- 
tis. Palaidotas Kassel-Oberzwehreno 
kapuose. Velionies žmona,

tėvai ir broliai

žuvusį ant Weidendammer tilto. Po 
keturių dienų Berlynas kapituliavo.

Šioje vietoje G. Boldto atsimi
nimai, tiesioginiai liečią paskuti
niąsias Reicho kanceliarijos die
nas, baigiasi. Išleidę tolimesnių 
jo nuotykių aprašymą, žemiau 
patelkiame ištrauką iš H. R. Re
perio knygos „Paskutiniosios die
nos“, liečiančią pačius paskuti
niuosius įvykius Reicho kancelia
rijoje. Autorius yra istorijos pro
fesorius Oxfordo universitete, ka
ro metu buvęs britų Intelligence 
Service karininkas. Knygai pa
naudota medžiaga yra surinkta 
iš visų rastų dokumentų ir liu
dininkų parodymų

THE LAST DAYS
Hitleris paskutinėmis dienomis

Apie Hitlerį jau pakankamai pri
rašyta. Šiandien mes gana aiškiai 
matome, kad ir jam sekėsi lygiai taip 
pat, kaip ir visiems kitiems pasaulio 
istorijoje žinomiems despotams, jėga 
pagrobusiems valdžią. Toji ne ri
bota valdžia jo neapsaugojo, ir jis 
pagaliau virto savo bendrininkų, ku
rie jį stumdė ir palaikė tikėjimu, 
kad pasaulio likimas esąs surištas su 
jo asmenybe, žaisliuku. Šita ne
lemta jo aplinkumos įtaka ypač pa
stebima po nepavykusio atentato. 
Po jo Hitleris apsistatę visiškai men
kaverčiais žmonėmis, turėjusiais 
saugoti jo gyvybę.

Vokiečių armija turėjo gerą tradi
ciją — pavaldiniai turėjo teisę lais
valaikiu kritikuoti savo viršininkus. 
Sis paprotys ypač buvo įsigalėjęs 
gen. štabe ir vyr. būstinėje. Čia nie
ko negalėjo pakeisti net galingoji 
NSDAP. Tačiau viskas pasikeitė po 
atentato. Visokia kritika pasidarė 
nebegalima. Hitleris užsidaro nuo 
pasaulio, nes jam atrodo, kad jį su
pa tik žmogžudžiai Jo artimiausiųjų 
draugų ratelį sudaro tik keletas ge
nerolų ir sekretorių kurie kiekvienu 
žodžiu Hitleriui pataikauja. Jis ne
belanko fronto, nelanko sunaikintų 
miestų, nebežino, kas dedasi už kan
celiarijos sienų

Juo padėtis blogėja, Juo labiau jis 
pasiduoda svajonėms. Mėgstamiau
sia jo svajonė — būti turtingu pensi
ninku Linze. Linzę jis laiko savo 
tėviškę. 1

dienos
Jis ruošia planą Linze pastaty

dinti puošnią operą. Tuo pat metu 
sąjungininkų bombonešiai vokiečių 
miestus verčia griuvėsiais. Hitlerio 
kabinete po jo mirties rasta keletas 
Linzo operos rūmų projektų

Pagaliau jis pasijunta vienišas. 
Niekuo nebepasitiki. Tik Eva Braun 
ir vilkų veislės kalė Blondi gali pa
sididžiuoti jo visišku pasitikėjimu. 
Jis žino, kad abi jos niekam jo neiš
duos ir seks jį iki karsto. Įvykiai 
parodė, kad jis neklydo.

Žmonės, mačiusieji Hitlerį prieš 
pat katastrofą, pasakojo, kad jis jau 
buvęs panašus į žmogaus šešėlį. 
Daugelis manė, kad tai esą nuo su
žeidimų Tačiau toks galvojimas 
klaidingas, nes žaizdos greit sugijo. 
Daug daugiau jam pakenkė jo gy
dytojai, ypač dr. Morell

Morell, buv. venerologą, Hitleriui 
pasiūlė Hoffmannas. Jis gydė Hit
lerį piliulėmis, kurios buvo specia
liai gaminamos Budapešte. Tai bu
vo vitaminizuotas šokoladas ir sul- 
fonamydo preparatas vardu Ultra- 
septly. Jau 1943 m. pasireiškė Mo- 
relllo gydymo pasekmės. Hitlerio 
rankos ir kojos, ypač kairioji ranka 
ir koja, kurią jis jau vilkdavo, pra
dėjo drebėti. Kūnas smarkiai pa
linko priekin, ir gydytojai konstar 
tavo prasidedantį paralyžių. Tačiau 
kiti gydytojai vėl tvirtino, kad tai 
buvę isterikes reiškiniai. Tiesos da
bar jau nebegalima nustatyti.

Jo sveikatai pakenkė ir 1944 m. 
liepos 20 d. atentatas. Pasekmės iš 
karto buvo gana sunkios. Nuo to 
meto Hitleris pasidarė ligonis, ne
norįs nė valandėlei pasitraukti iš 
vyr. būstinės požemių Gydytojų 
patarimą — pasitraukti poilsiui į 
Obersalzburgą — jis atmetė. Iš lo
vos išlipdavo tik tada, kai vyr. būs
tinėje vykdavo pasitarimai.

Liudininkai pasakoja, kad Hitleris 
po savo sugrįžimo į Berlyną atro
dęs visiškai apgailėtinai. Jo veidas 
pasidaręs pilkos spalvos, sulysusios 
rankos ir kojos drebėjusios, o bal
sas, kadaise gana skambus, likęs 
grubus ir gergždžiąs. Akys arto- 
džiusios tarytum pilku šydu ap
trauktos. Jis įtarinėjo kiekvieną 
žmogų, kad tas norįs jį nužudyti, o 
jo nuotaika kaitaliodavosi tarp bai
siausios nevilties, žiauriausio įtū
žimo ir šviesiausio optimizmo, -iuk-

Tautiečiai!
Antrasis pasaulinis karas, sukelta* 

imperialistinių jėgų privertė tūks
tančius mūsų apleisti savo kraštą. 
Pokarinė politinė padėtis neleidžia 
nei dabar grįžti į gimtąjį kraštą, 
taigi, kad ir laikinai turėjome pasi
likti čia, svetimoje žemėje.

Šio naujo gyvenimo sunkiose ir 
nepaprastose sąlygose teko ieškoti 
būdu ir priemonių suburti vienybėn 
visus tremtyje esančius lietuvius, 
kad geriau būtų galima nugalėti vi
sas kliūtis ir bėdas, o tuo pačiu pa
lengvinti nelaimės dienas. Tuo tikslu 
ir buvo įsteigta Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenė, apimanti visus trem
tinius. įvykęs 1946 m. kovo 2—4 d. 
Lietuvių Tremtinių Atstovų suvažia
vimas nustatė ir priėmė bendruome
nei tvarkyti statutą, kurio įžangoje 
ryškiai nusakyta jos paskirtis:

„Esančiai ištrėmime lietuvių tau
tos daliai sveikai ir pajėgiai išlaikyti, 
lietuvio vardui saugoti, lietuvių 
tremtinių švietimui tvarkyti, profe
siniam pasiruošimui ir specializacijai 
vykdyti, tautiniam solidarumui ir 
darbo meilei ugdyti, tremtinius glo
bojančioms įstaigoms bei adminis
tracijai talkinti ir tuo keliu naujam 
gyvenimui nepriklausomoje tėvynėje 
ruoštis, — yra Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenė.“

Suprantama, kad šiems uždavi
niams siekti ir įgyvendinti yra bū
tinos lėšos, todėl bendruomenės sta
tuto 140 straipsnis įpareigoja kiek
vieną tremtinį mokėti mokestį, kuri* 
yra pavadintas Tautinio Solidarumo 
Mokesčiu. Jis mokamas iš anksto* 
metų ketvirčiais. Su džiaugsmu ten
ka pareikšti, kad dauguma tremtinių 
šią bendruomenišką pareigą atlieka 
laiku ir sąžiningai. Bet iš atsiųstų 
apylinkių komitetų pranešimų su 
apgailestavimu konstatuojame, kad 
yra nemaža tremtinių kurie vieni 
sąmoningai solidarumo mokesčio vi
sai nemoka, kiti iš apsileidimo arba 
j: moka pavėluotai reikalo prispirti. 
Tokia padėtis sunkina bendruome
nės organų ve'klą. Todėl tremtinys 
nemokąs ar vengiąs mokėti solidaru
mo mokestį kenkia visai bendruome
nei, o tuo pačiu ir savo reikalui.

Šiuo žodžiu kreipiamės į Mūncheno 
Apygardos visų apylinkių tremti
nius, kviesdami artimiausiu laiku ji 
sumokėti savo apylinkės Komitetui. 
Gi apylinkių komitetai prašomi pri
klausančią tų pajamų dalį tuoj pa
siųsti Apygardos Komitetui. Kas ne
išgali sumokėti, tesikreipia tuo rei
kalu į savo apylinkės Komitetą.

Metai baigiasi Tenelieka nei vie
no, kuris būtų neatlikęs šios gražio* 
pareigos. Atsiminkim, jog solidaru
mo mokesčio mokėjimas yra tautinio
susipratimo įrodymas, solidarumo 
jausmų pademonstravimas, o tuo pa
čiu kiekvieno tremtinio garbės pa
reiga. Jei anksčiau mokėjome mo
kesčius savo kraštui išlaikyti, tai 
šiandien nesigailėkim nedidelės, bet 
pastovios aukos krašto vadavimo ir 
pačių remtinių reikalams.

Lietuvių Tremtinių Bendruomenė* 
Mūncheno Apygardos Komitetą*

Dėmesio lotynistam*
Yra išleista ir dar galima gauti 

Pauliaus Leono-Leonavičiau* „Loty
niškai — lietuviškas žodynas“, tu
rintis apie 6.300 žodžių Egz. kaina 
— 15 RM. Užsakymus siųsti adresu: 
(23) Oldenburg i. Old., DP Camp 
„Unseren Berg“. (123)

Paieškojimai
Ona Juzaitytė-Mičlūnlenė, gyv. O. 

Jose L. Suarės 5585, Buenos Aires, 
Argentina, ieško savo brolių ir se
sers, jų šeimų narių ir vaikų: Jono 
Juzaičio ir Broniaus Juzaičio, 
MIckienių km., Jono Bagdono, Vil
kelių km., Naujamiesčio v., Antano 
Viklro, Pavėsėčių km., Igno Kruklio, 
Dausų km., Labos v., Panevėžio 
apskrities. (124)

Ona Kiškienė (Kiškis) — Mikėnai
tė iš Šiaulių v., Dironų k., gyv. 
32 Parken St, Baltimore M. d. USA. 
prašo atsiliepti gimines ir pažįsta
mus. (120)

Čepulis Feliksas, kilęs iš Kuršėnų 
v., Lankstučių km., gyv. 36 Parken 
St., Baltimore 1 M. d. USA, ieško gi
minių ir pažįstamų (119)

Kazys Gudenis, kilę* iš Vilniau* 
krašto, gyv. Box — 31, Skogztorp 
Sweden, ieško giminių bei pažįsta
mų (118)

Nikodemas Ropė, gyv. DP Camp 
„Hungriger Wolf" b. Itzehoe, ieško 
Agnietės ir Vytauto Naųjenlų pask. 
gyv. vieta Hamburg, Finkenwerde 3.

(114)
Ona Kukanaužienę-Vlčiutę paieško 

brolis B. Kasanavičius. Pranešti J. 
Stravinskui, (24a) Stįle (Elbe), Pul- 
verweg, DP Camp. (122)

Birutė Naujelytė, gyv, Kassel-Ober- 
zwehren, Mattenberglager, Churchill- 
straBe 6, ieško brolio Naujelio Adol
fo, s. Petro, kilusio iš Lazdijų (125)

Albertas Pykls iš Jurbarko. Nor- 
gaardholz, Post Steinbergkirche, (24b) 

I Kr. Flensburg, ieško Marcelės Dit- 
kuvienės ir jos sesers Agotos Kaspa
rai tienės. (126)
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Sibire žuvo žurna
listas Vincas Gvaz- 

dinskas
Neseniai patyrėme, kad ištrėmi

me Sibire jau 1943 metais mirė žur
nalistas Vincas Gvazdinskas. Apie jo 
mirti esąs gautas iš Sovietų Sąjungos 
laiškas, rašytas j Ameriką. Zinia, 
atrodo, tikra. Jo žmona su vaikais 
ir dabar dar tebesanti Sovietų Są
jungoje.

Nors šiuo metu ir neturiu po 
ranka apie velionį sumlkesnių bio
grafinių duomenų, tačiau noriu bent 
keliais žodeliais paminėti tautietį, su 
kuriuo yra tekę vienus kitus metus 
kolegiališkai dirbti redakcinį ir ki
tokį žurnalistinį darbą.

Kilimo suvalkietis, tačiau atkaklus, 
kaip žemaitis, tuoj po Klaipėdos 
krašto išsilaisvinimo, 1923 m. tebe
tarnaudamas lietuviškoje įstaigoje, 
pamažu pradėjo rašinėti į Klaipėdos 
ir Kauno laikraščius ir spaudos dar
bą tiek pamilo, kad vėliau ir visai 
perėjo į tą sritį. Pradėjęs smulkio
mis korespondencijomis „Trimite“ ir 
kt., vėliau patiekdavo spaudai ir pla- 
šius reportažus. Nesivaikydavo jis 
prašmatnybių, stebėdavo ir registruo
davo tik faktus ir juos rankiodavo 
bei patiekdavo spaudai. Tai buvo 
žurnalistinė darbo bitė. O kai aplin- 
kybėmas susiklosčius teko jam kurį 
laiką net dienraščio (Klaipėdos „Lie
tuvos Keleivio“) redaktorium būti 
jis ir tas atsakingas pareigas išpildė 
tįkru atsidėjimu ir meile lietuviškam 
spausdintam žodžiui. Tai vienas iš 
mūsų retųjų žurnalistų, kurie patys 
nerašydavo vedantų jų straipsnių, bet 
turėdavo gerą nujautimą organizuoti 
bendradarbių štabą.

Širdies žmogus, kuklaus būdo, mo
kėdavo jis su visais gerai sugyventi 
ir buvo nuoširdus lietuvis patriotas 
ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. 
Taupiai gyvendamas, per keliolika 
metu susidarė galimumą Klaipėdoje 
pasistatyti nuosavus namelius. Bet 
čia jau neilgai teko jaunavedžių 
šernai gyventi. Hitleriui atplėšus 
nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą (1939 
m.) kovo mėn, jis persikelia į Kauną.

Sovietų valdžiai tas kuklus pilkas 
žmogelis kažkodėl įstrigo į akį, ir jis 
1941 m. birželio mėn., kartu su kitais 
tūkstančiais lietuvių, buvo ištremtas 
į Sovietų Sąjungos gilumą. Nieko 
daugiau apie jį nebegirdėjome, tik 
dabar sužinojome apie jo tragišką 
mirtį. Ramaus poilsio, mielas Vincai!

Viktoras Girlanda

t. Populiariausias žaidimas. Li
kimas lėmė, kad teko atvykti į New 
Yorką, kai ėjo baigminės rungtynės 
tarp dviejų stipriausių JAV beis
bolo komanų dėl pasaulio meisterio 
vardo. Žaidė Amerikos lygos meis
teris New Yorko Jankees ir Natio- 
nalinės lygos nugalėtojas Brooklyno 
Dodgers. Tokie baigminiai susitiki
mai yra pravedami nuo 1903 m. 26 
kartus pasaulio meisteriu tapo 
Amerikos lygos ir 17 kartų Natio- 
nalinės lygos meisteriai. Iš šiemeti
nių baigmininkų New Yorko Jan
kees pasaulio meisterystę yra iško
voję 10 kartų, o brooklyniečiams 
taip toli nužengti dar nė karto nėra 
pavykę.

Pirmasis žaidimas sutraukė re
kordinį žiūrovų skaičių — 73.365 ir 
Jankees laimėjo 5—3. Jankees lai
mėjo ir antrąsias rungtynes. Vėliau 
atkuto brooklyniečiai, ir po šešerių 
rungtynių abi komandos turėjo po 
trejas pergales. Septintasis žaidimas 
lėmė galutinę pergalę, ir Jankees 
laimėjo 5—2. Per 44 metus tik tretįjį 
kartą teko išnaudoti visus galimus 7 
žaidimus. Rungtynių serija sutraukė 
rekordinį žiūrovų skaičių ir davė 
rekordines pajamas. Tuo būdu New 
Yorko Jankees vienuolika kartų pa
sipuošė pasaulio meisterio titulu.
, Ypatingai paskutiniosios rungty
nės buvo sukėlusios visą didmiestį 
ant kojų. Jei į stadioną galėjo pa
tekti tik per 70.000 žiūrovų, tai visi 
kiti beisbolo entuziastai, o tokiu čia 
yra kiekvienas, kuris tik kruta, 
rungtynes stebėjo per televizijos 
aparatus. Beveik kiekvienas dides
nis baras ar restoranas turi tokius 
aparatus, ir jie visi buvo aplipę dau
gybės mėgėjų. Rungtynės buvo tuoj 
po pietų ir tąsyk daug biurų buvo iš
tuštėję — tarnautojai metė darbą ir 
susimetė prie televizijos. Kai kur ir

Chicago Timesarba

DP laiškas iš Brazilijos
P. Stasys Joseliūnas, buv. „Lietū

kio" aukštas tarnautojas, iš Elsaso 
Lotaringijos atsidūręs Brazilijoj, ra
šo iš Rio de Janeiros (š. m. X. 10. d.): 
„Mes esame sveiki, apsivilkę ir so
tūs sveiku ir geru maistu. Didžiau
sia man ateities problema — tai 
buto klausimas. Butų trūkumas čia 
didžiausias. Per dešimtį mėnesių aš 
jo surasti negalėjau ir neturiu vil
ties greitu laiku be stambesnės pi
nigų sumos jį surastu Gyventojų 
skaičius sostinėje taip smarkiai 
auga, jog butų parūpinimo klausi
mas pasidarė valstybine problema. 
Taigi ir mes visi trys gyvename vie
name kambarėlyje, už kurį mokame 
250 cruzeizų, — tik tiek gera, kad 
butas yra gerame miesto rajone, 
centre, prie jūros (lankos, maloniai 
vėsinančios. Dirbu toje pat miško 
prekybos firmoje, kaipo medžio ma
tuotojas — kalkulatorius. Algos gau
nu 1300 cruzeirų, iš kurios pragyve
name. Darbas lengvas: pusę dienos 
dirbu kontoroje, o kitą pusę geležin
kelių stotyse, lentpjūvėse ar medžio 
sandėliuose.

Vietinių tvirtinimu, pernykštė va
sara buvusi labai karšta, o žiema 
ypatingai šalta. Mat, sostinėje tem
peratūra buvo nukritusi keletą kar
tų iki 17° Cels. aukščiau nulio. Kai
lių biznis buvo labai gyvas. Jau šeši 
mėnesiai, kaip oras labai malonus. 
Nors jau pavasaris, bet vis dar vėsu. 
Per visą žiemą oras toks, kaip Lietu
voje vidurvasarį. Šios kolonijos lie
tuviai tvirtina, kad klimatinės sąly
gos lietuviškam kailiui visiškai pa
keliamos ir nežalingos. Senesnieji 
emigrantai, ypač turtingesnieji, ne
žada grįžti i tėvynę, nes nepakeltų 
lietuviško šalčio.

Atvykus iš Vokietijos ketvirtajai 
DP partijai, spauda pradėjo stipriai 
priekaištauti ten sėdinčiai komisijai 
dėl blogo žmonių parinkimo ūkio 
darbams: iš Vokietijos ir Austrijos 
išvyksta ūkio darbininkai, o kai čia 
atvyksta, tai pasirodo, kad jie inži
nieriai, gydytojai, advokatai, artis
tai, valdininkai ir kitokie, nemokan
tieji net kauptuko į rankas paimti. 
Komisijos pirmininkas turėjo atsis
tatydinti. Nė vienas iš lietuvių ūkio 
darbams neišvažiavo, nors tokiais 
užsirašiusių buvo daugiausia: visus 
užangažavo pramonininkai ir staty
bų kompanijos. Čia Rio de Janeiroj 
paliko vos keletas šeimų. Visi kiti 
išvažiavo i San Paulo. Atvykę DP 
vienerius metus turi dirbti vyriausy
bės nurodytą darbą. Vėliau nuo vi

New Yorkas pro sportiškus akinius
MUSŲ SPORTO BENDRADARBIO AMERIKOJE

gatvės buvo užsikimšę. Beisbolas 
buvo vienintelis rūpestis, ir kiek
vienas jam atidavė savo duoklę'. 
Daug pinigų surijo lažybos.

Apskritai, beisbolas yra vidutinio 
amerikiečio kasdieninė būtenybė. 
Kai vienas grinorius, neseniai atvy
kęs į JAV, įmonėj išgirdęs kalbant 
apie Dodgers, paklausė, kas tai per 
paukščiai, jis pamatė labiausiai nus
tebusiųjų pasulyje žmonių veirįps. 
Apie beisbolą dienraščiai rašo pir
muose puslapiuose, deda didžiules 
antraštes, visa kita nustumdami į 
kuklią vietą. Rungtynės aprašomos 
labai plačiai, atsiprašant, kiekvie
nam žaidiko nusikosėjimui ar iškilu
siai raukšlei skiriama keliolika eilu
čių. Naujai atvykusiems toks beis- 
boliškas entuziazmas atrodo keisto
kas, juo labiau, kad šis žaidimas 
europiečiams gana svetimas. Vis dėl
to, geriau įsižiūrėjus ir žaidimą su
pratus, beisbolas atrodo patrauk
liai, nors į vakarų Europos futbolą 
kažin ar norėtųsi keisti — dar reikia 
daugiau apsiprasti.

Siemetinėj Brooklyno Dodgers ko
mandoj figūravo ir vienas lietuvių 
kilmės žaidikas — Edvardas Mikšis. 
Smagu, kad dar vienas lietuvių kil
mės jaunuolis pajėgė iškopti į beis
bolo aukštumas, o tai nėra taip 
lengva, nes beisbolas JAV labai iš
plitęs. Liaudies žaidimų aikštėse, 
parkuose ar gatvėse beisbolas do- 
minuuoja. Teko matyti, kai vyrai 
atveža vaikus vežimėliuose į parką 
(JAV tai vyrų amatas, ypatingai sa
vaitgalyje) ir, palikę įpėdinius, grie
bia už beisbolo lazdos. Profesionalai 
beisbolininkai uždirba tūkstančius 
dolerių.

2. Kita amerikiečių silpnybė yra 
rugby, čia vadinamas futbolu Spor-

sokių įsipareigojimų atleidžiama. Bet 
ir tų metų laikotarpy, jei vienas 
darbdavys atleidžia, o antras sutinka 
priimti, tad tokiems perėjimams 
kliūčių nedaroma. Taip atsitiko su 
dviem medianikais čia Rio, kurie iš 
lietuvių firmos nuėjo dirbti į vokie
čių garažus. Albertas Šiukšta pasa
kojo, kad kartu su juo dirba dar 
koks pustuzinis neseniai atvykusių 
jaunuolių, kurie ne labai patenkinti, 
kad reikia dirbti ne savo specialy
bės darbą, o paskaidyti akmenis ir 
pastumti vežimėlį, kai jie esą užsi
rašę mechanikais ar šoferiais. Plentų, 
geležinkelių, vandens jėgainių staty
bų darbus vykdo amerikiečių, anglų 
ar kanadiečių firmos. Jos duoda ne
blogus butus ir gerą maistą. Euro
piečiams tose firmose pirmenybė. Tie 
jaunuoliai tokioje kampanijoje ir 
dirba. Atskaičius už maistą ir butą, 
jie gauna mėnesiui 1300—1600 cru
zeirų. Prancūzijoje gyvenant, paken- 
čiamesnio darbo, išskyrus angliaka
sio ir sunkenybių krovėjo, negalėjau 
gauti. Jokios pašalpos, išskyrus ke
letą konservų dėžučių iš BALF-o, iš 
niekur negaudavom. Gyventi iš ka-

Kur raktas emigracijai į JAV
Gauta iš JAV brošiūra „Displaced 

Persons. Whose responsibility?“ Iš
leista War Relief Services — Na
tional Catholic Welfare Conference. 
Į ją įdėti straipsniai ir pareiškimai 
vadovaujančių JAV katalikų, pra
dedant Kardinolu Spejlman, vysku
pais ir baigiant prelatais. Amerikos 
katalikų nusistatymas DP atžvilgiu 
iš dalies mums jau žinomas, bet čia 
yra dalykų, kurie iki šiol tremtinių 
spaudoje nebuvo paskelbti. Štai, pvz., 
Msgr. John O. Grady straipsnis „Re- 
fugges and the Americas“. Jo auto
rius, kaip „Catholic Welfare" atsto
vas, važinėjo po Pietų Ameriką, ty
rinėdamas ten DP įkurdinimo gali
mybes, kalbėjosi su vyriausybių at
stovais ir priėjo tokią išvadą:

Pietų Amerikos respublikos sutin
ka priimti pabėgėlių mases, bet lau- 
tda pavyzdžio iš JAV. Pietų Ameri
kos tautos turi įtarimą: jei JAV neį
sileidžia pabėgėlių masių, tai reiškia, 
kad šiaurės amerikiečiai turi tam 
pagrindą, ir tas pats pagrindas lygiai 
galioja ir pietų amerikiečiams. JAV 
išlaiko tremtinius, juos kontroliuoja, 
skryninguoja; jei ši vadovaujanti 
valstybė bijo daug tų žmonių įsi
leisti, tai reiškia, jog ji abejoja dėl

to laikraščiuose 90% vietos skiriama 
beisbolui ir rugby. Abiems šiems 
žaidimams leidžiami specialūs lai
kraščiai ar magazinai. Kartą kioske 
pamačiau sporto laikraštį „Sports- 
week“, kuris turi skambią antrinę 
antraštę „The only all Sports News
paper in the World“. Antraštės suvi
liotas, nudžiugau, galvoju, turėsiu 
visų sporto šakų ir įvykių rimtą 
apžvalgą, ne tiktai JAV, bet gal ir 
visam pasaulyje. Apsukau delne ke
lis kartus dešimtuką ir nusipirkau. 
Betgi pradinis džiaugsmas netruko 
išgaruoti — vėl tik beisbolas ir 
rugby, o kita kam skirta taip ma
žai vietos, kad jokio vaizdo nesu
sidarai. Tiesa, yra sunkumų kilno
jimo pasaulio pirmenybių pasekmės 
(Sovietų Sąjunga ir Egiptas nedaly
vavo), rašinys apie Sov. Sąjungoj 
savotiškai suprantamą ,'sportą ir 
prancūzų bokso meisterio Cerdan 
šaržas. Apie didžiuosius sporto įvy
kius Europoje — nieko. Dėlto labai 
pasigendu kad ir Vokietijoj leidžia
mų sporto savaitraščių ar Paryžiaus 
„L’Equipe-Elaus“, kurie daug visa
pusiškesnį ir sportinių žinių alkį 
gali gerai patenkinti.

3. Europinis fubolas, čia vadina
mas soccer, JAV dar tik vystykluo
se. Tai rodo ir pasekmės ret
karčiais čion užklystančių vakarų 
Europos ar Palestinos vienuolikių. 
Futbolą čia daugiausia praktikuoja 
ateiviai Daugiausia klūbų turi .žy
dai. Jų klūbų pavadinimai tokie, 
kokie buvo ir Lietuvoj. Dar mielai 
futbolą žaidžia vengrai, pracūzai, 
švedai, pietų amerikiečiai. Apie fut
bolą galima susigaudyti iš ne anglų 
kalba New Yorke leidžiamų laikraš
čių, kurie apie tai plačiai rašo. Cia 
futbolas žaidžiamas kietai, ir dažnas 

pitalo, kurio neturėjau, taip pat ne
galėjau. Dabar išvykimas iš Pran
cūzijos dar labiau pasunkėjo. Atvy
kęs čia visai nesigailiu, taip pat ir 
mano bendrakeleiviai. Mano sūnus 
lanko Sv. Alberto karmelitų vienuo
lių mokyklą. Kaipo karo pabėgėlis, 
moku tik pusę mokesčio, t. y. 50 
cruz. mėnesiui. Jau toje pradžios 
mokykloje mokoma anglų ir pran
cūzų kalbų.

Jungtinių Amer. Valstybių įtaka 
čia labai didelė. Visokiose jų biznio 
įstaigose bei atskirose kompanijose 
vartojama anglų kalba. Mokantieji 
anglų žodžiu ir raštu europiečiai 
gauna geras vietas.

Jūs klausiate, ar brazilų kultūra 
labai skiriasi nuo europiečių. Keliais 
sakiniais to negalima pasakyti. Išė
jus į gatvę ir metus pirmą žvilgsnį 
į publiką, ypač čia sostinėje, nieko 
ypačiai skirtingo į akis nekrenta, jei 
nekalbėt apie tai, kad apie 25 % pu
blikos sudaro negrai ir mulatai. In
dėnų rasės įtaka taip pat jaučiama; 
Rio gatvėse dažnai galima sutikti 
vaikščiojantį moters grožio idealą.

J. Gs.

tų žmonių vertės. Iš to mes turime 
pasidaryti tokią išvadą: kol JAV ne
pakeis imigracijos įstatymo, kol kon
gresas nepriims Strattono ar kitokio 
bilio, tol nei Argentina nei Brazilija 
neatidarys durų tremtinių masėms. 
Taigi iki to laiko į P. Ameriką gali 
patekti tik atskiri žmonės, bet ne 
masės. Kai JAV kongresas atidarys 
duris i savo kraštą, — tuo pačiu ati
darys ir į Argentiną bei Braziliją.

Toliau, šioje brošiūroje JAV, Ar
gentina ir Kanada laikomos tinka
momis tremtiniams emigruoti. Kiti 
Amerikos kraštai rekomenduojami 
nenoromis. Tatai turime taip pat įsi
dėmėti, nes JAV katalikai yra mums 
visai nuoširdūs, jie energingai gina 
mus nuo puolimų ir nori mums tik 
gero.

Be te, brošiūros autoriai pabrėžia, 
kad dauguma tremtinių turės kurtis 
žemės ūkyje, nes ten nėra darbinin
kų pertekliaus ir nėra butų trūku
mo, JAV „kaimietiškos“ (rural) dia- 
cezijos jau rengia pabėgėliams priė
mimą, numato įkurdinimo vietas. Ta
tai liečia ne tik JAV, bet ir Argen
tiną, Braziliją ir kitus kraštus.

3. Gobis

iš Europos atvykęs vidutinis futbo
lininkas ne iš karto gali prisitaikyti. 
Neseniai vienas danas jau po 5 min. 
išėjo iš aikštės — netiko nei jis ki
tiems, nei pačiam buvo smagu, nors 
Kopenhagoje jis žaidė vienam iš 
iškilesniųjų klubų. Skaudesni susi- 
žeidimal jokia naujiena — žaidikai 
savo temperamentą sudeda ne į iš
maningą kamuolio valdymą ar tak
tiką, bet lupa savo priešininkus ir 
nesigaili nė teisėjo. Futbolas nėra 
populiarus ir nesutraukia žiūrovų, 
nors padėtis, kad ir pamažu, gerėja. 
Betgi iki vidurio Europos įprastinės 
klasės amerikiečiams dar labai toli. 
Vyksta įvairių lygų pirmenybės, ne
mažai ir jaunių komandų, bet visa 
tai dar tik pradžia.

Kartu su manim per Atlantą 
plaukė mūsų fubolininkas Sobieskis. 
Jis ketino vykti į Chicagą ir ten 
tapti profesionalu. Žada gauti 50 doL 
į savaitę — taigi, galima verstis. 
Įdomu, kaip jam vyks apsiprasti su 
čionykšte sistema.

4. Na, o kaip su krepšiniu? Iš 
spaudos galima spręsti, dar ne krep
šinio sezonas. Kaip girdėti krepšinis 
čia popularius. Kol kas teko pasi
tenkinti žvilgsniu į mieste išmėtytas 
žaidimų aikštes, kuriose teko matyti 
16—25 metų jaunuolius. Krepšiai 
kuklūs, ant vieno stulpo, apačioj

Uz ką nužudytas Vysk. Borisev^ius
Švedijoj leidžiami „Spinduliai“ 

apie Vysk. Borisevičių rašo:
„Vokiečiams užėmus Lietuvą, na

cizmas neapkentė žydų, todėl prasi
dėjo žydų persekojimai ir žudynės. 
Kada žydams nebuvo galima eiti ša
ligatviais, įėjimas buvo draudžiamas 
viešose vietose: „Fūr Juden streng 
verboten“, pas Vyskupą V. Borise
vičių slaptai atbėgdavo žydai, pra
šydami pagelbos. Vysk. V. Borisevi- 
čius vienus paslėpdavo pas kunigus 
provincijų klebonijose, kitus pas 
ūkininkus, ir t t.

Tokiu būdu, daug žydų buvo iš
gelbėta nuo mirties. Kada vyko Vil
niuje, Lukiškio kalėjime, žiaurusis 
teismas, išgelbėti žydai liudijo už jį, 
kaip apie gerą ir taurią asmenybę.

Ateis laisvės diena, suplevėsuos 
trispalvė vėliava ant Gedimino kal
no, iš džiaugsmo minia krykštaus 
tautos Prisikėlimo Dienoje, bet Tel
šių vyskupijos tikintieji ir kunigija

21. X? Čilės vyriausybė nutrau
kė diplomatinius santykius su So
vietų Sąjunga ir Čekoslovakija. * 
Persijos parlamentas nutarė at
mesti 1946 m. persų-sovietų naf
tos sutartį. ♦ Paruošiamoji IRO 
komisija Ženevoje susirinko ap
svarstyti DP perkeldinimo klau
simus.

22. X. Ramadier sudarė naują 
Prancūzijos ministerių kabinetą 
iš 13 ministerių (buvo 25). * JT 
Palestinos komisijoje britai atsi
sakė dalyvauti bet kokioj pako
misėj Palestinos klausimu. * JAV 
pasiūlė Saugumo Tarybai įspėti 
Indoneziją ir Olandiją dėl karo 
veiksmų nesustabdymo.

23. X. JT pakomisė arabų klau
simui tirti susirinko pirmajam 
posėdžiui. * Prancūzų socialistų 
kairysis sparnas pasisakė už koa
liciją su komunistais prieš de 
Gaulle. ♦ Pakistano gubernato
rius Mohamed Ali Jinnah pasi
sakė prieš Palestinos padalinimą.
♦ Irako vyriausybė pareiškė, kad 
Palestinos padalinimo atveju jos 
kariuomenė pradėsianti žygį į Pa
lestiną.

24. X. STRS pasiuntinys' Jungt. 
Valstybėms Novikovas pakeistas 
Panjuškinu. ♦ Bulgarijos vyriau
sybė paskelbė susekusi naują opo
zicijos sąmokslą prieš vyriausybę.
♦ Atsistatydino Bulgarijos pa
siuntinys Berne. * Maskvoje 
areštuotas Brazilijos pasiuntinys 
Mario de Pimentel-Barndao. * 
Triesto komunistai prisijungė 
prie kominformo.

25. X. Britų užs. reik. min. pa
tarėjas Vokietijos reikalams lor
das Pakenham atvyko inspekcinei 
kelionei po Vokietiją. * JĄV at
sisakė išduoti Bulgarijos karo ka
bineto premjera Zankovą. * Mal
toje prasidėjo pirmieji rinkimai j 
savivaldos organus. * Čilėje areš
tuota daug rusų, jugoslavų ir 
ispanų, kurie už riaušių kėlimą 
bus ištremti. * Šveicarija pasi
rašė prekybos sutartį su Vengriją, 
o Prancūzija su Švedija.

26. X. Bulgarijos parlamento 
kadencija prailginta 1 metams.
♦ Lenkijos ūkininkų partijos ly
deris Mikolajczykas su keletu ki
tų partijos vadų dingo iš Varšu
vos; spėjama, pabėgęs į užsienį.
♦ Prancūzijoje tęsiami savival
dybių rinkimai provincijoje. * 
Šveicarijoje įvykusius rinkimus 
tautinę tarybą laimėjo pažangieji 
demokratai. * Italijos užs. reik, 
min. Sforza išvyko Londonan.

27. X. Į Bataviją atvyko JT pa
komisė tirti Indonezijos konflikto. 
♦ Kinija ir JAV pasirašė sutartį 
Kinijai šelpti. * Albanijos komu
nistų partija pasiprašė priimama 
į kominformą. * Atsistatydino 
Vengrijos pramonės ministeris 
Antal Ban (socialistas). ♦ Slap
toje JAV ekonomistų konferen
cijoje Baltuosiuose Rūmuose Mar- 
shallis skatino paskubinti pagalbą 
Europai, (pgl. Dena).

cementas. Jaunuoliai žaidžia į vieną 
krepšį, du prieš du, trys prieš tris. 
Lyginant su mūsų klase Vokietijoj, 
nieko ypatingo. Žinoma, čia matyti 
vidutiniokai, liaudis, kurią drąsiai 
galima lyginti su mūsiškiais mė
gėjais Amerikiečiai elegantiškiau 
ima kamuolį, bet mėtymai nėra 
tikslus. Susidariau vaizdą, kad 
masės lygis nėra aukštos koky
bės, ir mūsų gimnazistai čia ga
lėtų visiškai gerai jaustis. Kai teks 
pamatyti aukštos klasės žaidimų, be 
abejo, teks atsikrai pakalbėti.

New Yorko centre yra Madison 
Square Garden — patalpa, kuri 
mums žinoma iš bokso ir kt Dabar 
ten cowboy’u dienos, o vėliau ateis 
eilė ir didiesiems sporto įvykiams, 
jų tarpe ir krepšiniui.

Tai tiek pradinių įspūdžių ir spor
tiškojo New Yorko. K. Cerkeliūnas 

liūdės, nes jų tarpe nebus garbingo 
Vyskupo Vincento Borisevičiaus. Tik 
Lukiškio kalėjimo požemis bus lan
komas kunigų, įcuris tyliai be žo
džių kalbės apie to Vyskupo didvy
riškumą ir kančias“.

Perskaičius Vyskupo Vincento Bo
risevičiaus nekrologą, tuoj kyla klau
simas, už ką gi jis bolševikų buvo 
nužudytas? Ar už tai, kad vokiečių 
okupacijos metu gelbėjo iš mirties 
Lietuvos žydus?

Hanau WTC automechanikų 
skyriaus Vedėjui

P. LENDRAICIŲI
liūdint, tragiškai žuvus sūnui 
Vytukui, gilios užuojautos reiš
kia
Skyriaus meisteriai, darbinin
kai ir mokiniai
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