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Konšerencije 
prasidėjo

London, XI. 26. (Dena). — Pirmojo 
posėdžio metu 4 užs. reik, ministe
rial susitarė dėl darbotvarkės punk
tų, kurie konferencijos metu turės 
būti išnagrinėti, tačiau nesusitarta 
dėl punktų eilės tvarkos.

Dėl pirmųjų 4 punktų buvo susi
tarę ir užs. reik. min. pavaduotojai. 
Šie punktai yra: 1) Austrijos taikos 
sutarties komisijos pranešimas; 2) 
būs. Vokietijos provizorinė politinė 
struktūra; 3) būs. Vokietijos ekono
minės struktūros bruožai; 4) taikos 
sutarčių paruošimas (sienos). Taip 
pat nutarta į darbotvarkę įtraukti 
du naujus punktus: 1) sovietų pa
siūlymą paskirti vieną Keturių Di
džiųjų atstovą Vokietijai nuginkluo
ti ir demilitarizuoti, kaip kadais tai 
buvo pasiūlęs Byrnes; 2) sovietų pa
siūlymą išdiskutuoti klausinę, kiek 
įvykdyti Maskvos nutarimai Vokie
tijai demilitarizuoti.

Pagrindinis diskusijų punktas po
sėdyje buvo: kuris klausimas pirma 
apsvarstytinas — Vokietijos ar Aus
trijos. Marshallis pareikalavo pirma 
apsvarstyti Austrijos problemą. Ta
čiau Molotovas reikalavo šį klausi
mą atidėti. Bidault kompromisinį 
pasiūlymą, darbotvarkės pirmuoju 
punktu įrašyti Austrijos problema, 
tačiau ją tuoj pat perduoti įgalio
tiniams ištirti — Molotovas atmetė

London, XI. 27. (Dena). — Antro
sios dienos posėdyje buvo priimtas 
kompromisinis Bidault pasiūlymas. 
Tuo būdu, techniškai pirmoje eilėje, 
bus svarstoma Austrijos problema, 
o debatai pradedami dėl Vokietijos.

Kongreso delegatai judina riooDP įsileidimo klausima
dividualinių karo aukų atžvilgiu. 
Gaišatis šią problemą padarė dar 
sunkesnę — neapsakomai sunkesnę 
patiems tremtiniams ir žymiai bran
giau kaštuojančią toms vyriausy
bėms, kurios DP aprūpina. Gaišatis 
taip pat reiškia, kad dalis gerųjų 
privalumų pabėgėlių, kurie dėl savo 
kvalifikacijų yra labai reikalingi, 
bus patraukti į kitus kimštus, kur 
šios kvalifikacijos taip pat labai pa
geidaujamos. Įstatymo, atatinkamai 
DP daliai įsileisti į JAV, išleidimas 
yra vienas iš pirmųjų klausimų, ku
ris reikalauja reguliarios kongreso 
sesijos dėmesio.“

Y. H. Tribūne“ laįkr. 23 d. 
viename vedamajame rašo:

„Amerikiečių lankymasis po trem
tinių/ stovyklas Europoje jau neša 
vaisių. Repr. Rūmų užs. reik, pako
misė, vadovaujama atstovo James G. 
Fulton, formaliai pasiūlė įsileisti 
neaprėžtą skaičių DP į JAV ir jau 
parengė kontūrus išsamiam vidaus 
politikos planui tremtinių atžvilgiu. 
Amerikos Legiono vykdomasis komi
tetas, kurio atstovai taip pat lankėsi 
Europoje, rekomenduoja Amerikai 
jai priklausančią dalį pabėgėlių pa
imti pas save. Atrodo, kad kongresas 
šito įstadymavystės organų ir tokių 
įtakingų organizacijų, kaip Ameri
kos Legionas, tiesioginių stebėtojų 
nusistatymo bus paskatintas imtis 
akcijos. Klausimas — ar bus išleistas 
įstatymas DP reikalu — toliau ne
bestatomas, bet — kaip tas įstaty
mas atrodys.

Repr. Rūmuose eigos laukia Strat- 
tono bilius, o senate — Fergusono. 
Strattono projektas numato per ket
verius metus įsileisti 400.000 DP, 
juos patikrinus ir derinantis prie 
normaliomis imigracijos kvotomis 
numatytų apsaugos priemonių. Sis 
projektas yra susilaukęs stipraus pri
tarimo iš abiejų profesinių sąjungų 
organizacijų. Fergusono bilius trem
tinių įsileidimą numato taip pat ket
vertų metų laikotarpyje, tačiau ne-

,N. stato jokių sąlygų, išplaukiančių iš 
imigracinių įstatymų, o nužymi tam 
tikrus pirmumus įvaž:avimo eilei. 
Repr. Rūmai išreiškė pageidavimą 
sušaukti tarptautinę konferenciją, 
kuri kiekvienai valstybei, galinčiai 
įsileisti DP, paskirtų tam tikrą dalį 
tremtinių, kuriuos ji turėtų pas save 
Įkurdinti. Tokia akcija, kuri api
brėžtų ir JAV įnašą vienam iš di
džiųjų taikos žmoniškumo įgyven
dinimų, galėtų pagreitinti atatin
kamo įstatymo išleidimą.

Sis laikraštis yra pasisakęs, kad 
JAV nenustums ir. pagaliau, negali 
nustumti i šalį savo atsakomybės in-

Streikuoja 2 mil. prancūzų
Paris, XI. 27. (Dena) — Ketvirta- 

dieno rytą streikavo per 2 milijonus 
prancūzų darbininkų ir tarnautojų. 
Į streiką įsitraukė geležinkelių, me
džio ir metalo apdirbimo, valstybi
nių įstaigų, transporto, tekstilės, ka
syklų, dujų gamybos ir malūnų dar
bininkai. Be to, dalinai streikuoja 
mokytojai, uostų darbininkai ir che
mijos pramonės darbininkai. ' Visi 
ženklai rodo, kad streikas turi ten
dencijos dar plėstis, nes premjero 
Schumano naujieji pasiūlymai buvo 
atmesti.

INS žiniomis, streikai persimetė ir

Memorandumas IRO Vyr. Būstinei
Estų, latvių ir lietuvių DP ir pa

bėgėlių atstovai vyr. PC IRO būsti
nei Heidelberge įteikė memorandu
mą tremtinių reikalais. Memoran
dume sakoma:
. „Norėdami bendradarbiauti su PC 
IRO, aprūpinant ir globojant pa
bėgėlius ir DP, Estų, Latvių ir Lie
tuvių DP ir pabėgėlių bendruo
menių atstovai 1947 m. liepos 10 d. 
pasiuntė Zonos Vyr. Būstinei keletą 
pageidavimų bei pasiūlymų. Ka
dangi šie klausimai iki šiol dar nėra 
išaiškinti, mes leidžiame sau kreip
tis į Jus vėl šiais reikalais, pridė
dami kelis naujus pasiūlymus.

1. Kaip mes pareiškėme, savo me
morandume iš 1947 m. liepos 10 d., 
DP ir pabėgėliai per savo išrinktus 
atstovus gali prisiimti visą atsako
mybę už stovyklų administravimą,

ir todėl mes prašome nuspręsti, kad 
visi karininkai ir visas stovykįų 
personalas būtų skiriami DP išrink
tų atstovų, b) taip pat karininkai 
paskirti aukštesnėms pareigoms negu 
stovyklų administracijai, tarp tų ir 
Apygardos atstovai (Field Observer), 
būtų renkami iš mūsų tautybių DP 
ir pabėgėlių.

2. Mes norėtume būti painformuoti 
apie pareigas ir teises Apygardos 
Atstovo (Field Observer). Šio klau
simo išaiškinimas yra reikalingas, 
kadangi Apygardos atstovo veikla 
įvairiose stovyklose' yra skirtinga: 
kai kuriose stovyklose pabėgėlių ir 
DP atstovai patys vykdo stovyklos 
administravimą ir Apygardos atst. yra 
tik ryšio karininkas tarp komiteto ir 
Vyr. Būstinės įstaigos, iš kitos pu
sės, kai kuriose apygardose Apygar
dos atstovai ignoruoja komitetą ir

,New York Herald Tribune'

administruoja stj'yklą*' mohokrati- 
niais principais, * ,

Jei IRO dar nėra davusi šiuo klau
simu instrukcijų, ar jei šios instruk
cijos dar nėra išdirbtos, mes pra
šome sutikti su pabėgėlių ir DP nu
sistatymu, pagal kurį stovyklos gy
ventojų demokratiniu būdu išrink
tiems stovyklų komitetams būtų 
leista visai savarankiška administra
cija, ir Apygardos atstovai paliktų 
tik ryšių karininkais tarp stovyklos 
ir Apygardos Vyr. Būstinės.

3. Maloniai prašome įsteigti pabė
gėlių ir DP atstovybes prie IRO apy
gardų ir IRO US Zonos Vyr. Būsti
nės su patarimo ir informavimo 
teise, į kurias tautinės grupės būtų 
įgaliotos siųsti savo atstovus. Kai 
kuriose apygardose, pav., Frankfurt 
a/M, jau praktikuojamas šaukimas 
tokių tarybų posėdžių.

4. Stovyklos yra painformuotos, 
kad nuo 1947 m. lapkričio 1 d. žy
miai sumažintas stovyklų darbininkų 
skaičius, turipčių teisę į dirbančiųjų 
davinį. Šis sumažinimas drauge su 
jau įvykdytais sumažinimais suardo 
visus mūsų darbų projektus, stato į 
pavojų DP norą dirbti ir paraly
žuoja jų nervų atsparumą. Mes ne
galime priimti nuostato, kad IRO, 
kaip organizacija, įsteigta DP ir pa
bėgėlių aprūpinimui ir pagalbai, no
rėtų paraližuoti savo globojamųjų 
žmonių norą dirbti, ir dėl to mes 
prašome Jus skubiai pakeisti pasku
tiniuosius patvarkymus, liečiančius 
personalo sumažinimą, ir painfor
muoti mus, kiek dirbančiųjų davinių 
leidžia IRO ištekliai, nustatant abso
liutų skaičių visai zonai ir paskirs
tymą tarp apygardų, taip pat, dėl 
kurios priežasties dirbančiųjų davi
niai sumažinami taip, kad paraly- 
žuojamas noras dirbti labai nepa
lankiu būdu.“

į prancūzų Afriką. Cran srityje tre
čiadienį pradėjo streikuoti prancūzų 
laivyno ir aviacijos bazių persona
ls, uostų darbininkai nori pravesti 
/ienos dienos įspėjamąjį streiką, ku
ris būtų tęsiamas, jei jų reikalavi
mai nebūtų patenkinti.

Iki penktadienio streikuojančių 
skaičius pakils iki 3 mil., jeigu strei- 
kan įsijungs komunistų kontroliuo
jamai bendrajai profesinei sąjungai 
priklausą tarnautojai.

Tvarkai palaikyti ir apsisaugoti 
nuo galimo komunistinio perversmo, 
generalinis štabas į miestus sutrau
kė kariuomenės dalinius, kai ku
riuos atitraukdamas net iš Vokie
tijos ir Austrijos prancūzų zonų.

Kaip praneša INS, Jungtinės 
Valstybės naujajai vyriausybei ne
žadėjusios savo paramą tuo atveju, 
jei komunistai pabandytų daryti 
perversmą arba sukelti pilietinį ka
rą. Spėjama, kad amerikiečių da
liniai tuo atveju perimtų prancūzų 
okupacinę zoną, kad Prancūzija ga
lėtų atpalaiduoti savus dalinius 
tvarkai atstatyti.

Ir Suomijoje
Kopenhagen, XI. 26. (Dena-INS) 

— Apie 70.000 susisiekimo darbi
ninkų trečiadienio rytą Suomijoje 
pradėjo streiką ir praktiškai atkirto 
Suomiją nuo viso pasaulio.

Streikas prasidėjo, nežiūrint vy
riausybės pareiškimų, kad jis pažei- 
džiąs veikiančius susitarimus. Vienu 
metu vidunaktį nustojo veikti paš
tas, telefonas ir transporto susisie
kimas. Streiko priežastimi nuro
domi reikalavimai pakelti atlygini
mus.

Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės savaitraštis „Tėviškės Gar
sas“ išleidžia šimtąjį numerį. 
Kaip šimtas tremties gyvenimo sa
vaičių, taip ir tremties savaitraščio 
šimtinė — yra vis dėlto nemažas 
sunkaus gyvenimo ir kūrybinio 
darbo laikotarpis. Visa ta juodoji 
tremties nežinia, visos mūsų vil
tys ir nusivylimas, visos tos žmo
giškosios benamio žmogaus kūry
binės pastangos ir nepalaužiamas 
pasiryžimas išsilaikyti, be abejo, 
privalėjo atsispindėti visoje mū
sų tremties spaudoje, taigi, ir mū
siškiam savaitraštyje

Laikraštis niekuomet nesti vieno 
ar keleto žmonių darbo vaisius. 
Tai yra didžiulis, judrus, gyvas 
organizmas, tai plačiausiai išsi
kerojęs kuo gausesnio bendradar
bių kiekio organizuotas kūrybi
nis darbas. O jeigu taip, tai Ir 
mūsų svaitraščio atliktasis darbas 
tiek buvo sėkmingas, kiek redak
cijai pavyko tuos pagrindinius 
laikraščio kūrimo principus įgy
vendinti, tą dijįjį laikraščio orga
nizmą išjudinti, ugdyti ir tobu
linti. Tuo pačiu didėlė atsakingu
mo ir atpildo dalis tenka visiems 
mūsų gausiems bendradarbiams, 
rūpestingai, su meile ligi šiol 
dirbantiems „Tėviškės Garse“. 
Kaip šis bendrasis sunkus darbas 
visiems pavyko — tegali bešališ
kai įvertinti tiktai trečioji ir pati 
didžiausioji laikraščio organizmo 
dalis — tūkstantiniai skaitytojai. 
Jiems ir paliekama tarti blaivų 
kritikos ir moralinio atpildo žodį.

/Nežiūrint geriausių pastangų, 
dar ir pas mus justi kai kurių 

nepilnumo. Tai . artl- 
miatfsias visų — tiek redakcijos, 
tiek bendradarbių, tiek skaity
tojų — uždavinys tai įžvelgti, nu
rodyti ir tobulinti. Iš savo, ben
dradarbių laukiame savosios 
originales nė s, dinamiš
kos medžiagos, žodžiu i r 
vaizdu, iš DP tremties gy
venimo. Šių istorinių dienų lie
tuviškasis laikraštis privalo būti 
tremties gyvenimo, jo vargo, kū
rybinio darbo, žūtbūtinio išsilai
kymo noro ir kovos pilnutinis 
veidrodis. Tokiu jį padarysime 
vėlgi tiktai sutelktinėmis jėgomis.

Šia kuklios sukakties proga 
esame giliai dėkingi viešiems mūsų 
bendradarbiams, 
darbo rėmėjams ir talkininkams.

Tad su ryžtu ir dar didesne 
spaudos kūrybos meile į antrąją 
šimtinę!

visiems musų

Rytai Europa blokuojasi
Sofia, XI. 26. (Dena) — Kaip ofi- sirašė. 

cialiame Bulgarijos vyriausybės ko
munikate pranešama, Varnoje tarp 
Bulgarijos ir Jugoslavijos pasira
šyta bendradarbiavimo, draugiškumo 
ir savitarpinės pagalbos sutartis. Iš 
Jugoslavijos pusės sutartį pasirašė 
Bulgarijoje viešįs maršalas Tito. 
Sutarties pasirašymo proga jis pa
reiškė: „Mes sukursime didelę ir 
galingą Pietų slavų bendruomenę, 
kurios nepalauš jokia audra.“

Kaip UP praneša, šiuo metu Veng
rijos min. pirmininkas vieši Rumu
nijoje ir ruošiasi pasirašyti tokią 
pat sutartį. Čekoslovakija. Jugosla
vija ir Lenkija tarp savęs ir su So
vietų Sąjunga tokias sutartis „apsi
ginti nuo vokiečių agresijos“ jau pa-

4000 aiidevilų laukia eilės
$ Amerikiečių zonoje yra užregis

truota apie 4.000 afidevitų, su kuriais 
žmonės betgi negali iškeliauti. IRO 
nusprendė daryti žygių, kad turin
tieji afidevitus grei u būtų išvežti 
ir tuo būdu suma itas globotinų 
skaičius.

♦ Su IRO bendradarbiauja 35 lab
daros organizacijos. — Pirmojoj se
sijoj pabaltiečiai nebuvo įsileisti. Tik 
trečiojoj min. E. Turauskui, kaip 
BALFo atstovui, pasisekė įeiti. Pa
skutinėj sesijoj pabaltiečių delegatai 
jau galėjo sėdėti bendroje sesijos 
salėje, stebėti eigą ir paskui žodžiu 
ar raštu privačiai reikšti savo pasta
bas atskiriem dalyviam, o komisijose 
jie galėjo ir aktyviai dalyvauti.

★ Se’hojo IRO sekretoriąus, arba 
gen. direktoriaus, Altmeyerio nėra.

Jo vietoj yra Tuck, rimtas ir rūpes
tingas, iš kurio tremtiniai gali laukti 
palankumo. Tarp centro tarnautojų 
yra tik vienas pabaltietis — latvių 
Valdmanis. Daugumas amerikiečiai, 
anglai, prancūzai. Britų zonoje IRO 
tarnautojų estų yra 22, latvių 123, 
lietuvių 5; amerikiečių zonoje — 125 
estai, 209 latviai. 49 lietuviai; pran
cūzų zonoje — 9 estai, 12 latvių, 9 
lietuviai.

♦ IRO veiksianti ne mažiau kaip 
trejus metus.

♦ Tarptautinis Raudonasis Kryžius 
pažadėjo intervenuoti dėl sunkios 
remtinių padėties Danijoje. Taip 

pat sutiko daryti pastangų, kad siun- 
os tremtinių reikalam būtų atleistos

nuo muitų (E.)

Ruošiamasi Čekoslovakijos 
su Bulgarija bei Rumunija ir Jugo
slavijos su Vengrija paktams.

Istanbul. (Dena-Reuter). — Kelei
viai, atvykstantieji iš Bulgarijos į 
Istanbulą, pasakoja, kad Bulgarijos 
kariuomenė Turkijos pasienyje vyk
danti milžiniškus manevrus. Šautu
vų ugnis girdima Turkijos pasienio 
kaimuose.

Teheran. (Dena). — Gandai an’e 
sovietų kariuomenės koncentravimą 
Kaukaze, kaip AFP iš gerai infor
muotų šaltinių praneša, paneigiami.

= Sov. S-ga Persijai įteikė notą, 
protestuodama dėl jos atsisakymo 
ratifikuoti 1946 m. sutartį. Notoje 
ypač piktinamasi, kad persų sutar
tis su sovietais anuliuojama, o tuo 
pačiu metu britų koncesijos pieti
nėje Persijoje paliekamos. Persija | 
notą atsakė, tačiau atsakymo turinys 
dar nepaskelbtas.
= Graikijos min. pirm, vieno parado 

metu pareiškė, kad reikia tuoj pat 
laukti graikų partizanų didžios'os 
ofenzyvos.

= De Gaulle partijos kalbėtojas 
pareiškė, jog jis netikįs, kad Schu- 
manno vyriausybei pasisektų iš- . 
spręsti dabartinius sunkumus.

Vėl rausės Italijoj
Roma, XI. 26. (Dena-Reutrr). — 

Calabrijos provincijoje (Pietų Ita
lijoje) iš naujo prasidėjusios r.au’ is 
tebesitęsia. Į neramumų sritį pa
siųsti policijos sustiprinimai. B o- 
masi, kad Calabria gali tapti naujų 
politinių neramumų židinių.

/
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Nenykstdnčios 
ir laikinos 
vertybes

Prieš savo valią, netekę tėvynės, 
tremtyje mes esame tarsi keleiviai, 
beiešką tiesos ir teisingumo. Deja, 
tiesa su melu dar tebesigrumia. Di
delė pasaulio dalis tebeskęsta klas
tos ir apgaulės tamsybėse. Gal būt, 
praeis dar laiko, kol tiesa laimės, o 
tuo pačiu ir mes atgausime savo 
tėvynę.

Tuo tarpu savo vargo ir kelionės 
galo dar nematome. Tremtyje, čia, 
Vokietijoje, esame tarsi poilsiui su
stoję, keliaudami į savo galutinį 
tikslą. Ir tas „poilsis" vieniems jau 
baigėsi — jie išvyko į Kanadą, 
Angliją, Belgiją, ar kitur; kitiems 
gi tas „poilsis “ ankščiau ar vėliau 
baigsis.

Aišku, jog visa mus gaubianti ap
linkuma yra tik laikina. Laikinos 
tos stovyklos su jose nustatyta tvar
ka bei gyvenimo būdu Ir visa tai, 
ką jose sukūrėme — gero ar blogo
— kada nors turėsime palikti.

Yra betgi tremtyje sukurtų ver
tybių, kurios mums ir toliau tar
naus, kaip lietuvių tautos dvasinis 
indėlis. Tai kultūros srities darbo 
vaisiai, būtent, tremties spauda, 
švietimas, menas.
Šias vertybes mes drąsiai galė

sime parsinešti į atsikuriančią Lie
tuvą, kaipo tremtyje praleistųjų 
dienų gyvuosius liudininkus. Mūsų 
tauta mielai jas priims ir tos verty
bes tarnaus tolimesnei kūrybai, nes 
jos nenykstančios. O kol klaidžio
sim po svetimom padangėm, tos 
tremtyje sukurtos vertybės gaivins 
lietuvišką dvasią ir kels pavargusių 
širdžių viltis.

Kasdieniniam gyvenime susidu
riam ir su įvairiomis laikinomis 
vertybėmis. Be abejo, tuo tarpu 
tenka su jomis skaitytis, nes mūsų 
gyvenimas ne savarankiškas.

Nuo gaunamo maisto išteklių pa
reina mūsų sveikata. Suprantama, 
kad sveikatingumo klausimas yra 
mums nemažos reikšmės. Jeigu no
rime išlikti galutinam tikslui — ne
priklausomai Lietuvai, turime būti 
sveiki kūnu ir dvasia. Gyvenamų 
patalpų kokybė veikia į mūsų svei
katą, nuotaikas ir darbingumą. Daž
nai nuo jų pareina ir kultūrinio 
darbo galimybės.

Demokratinio gyvenimo apraišys
— stovykliniai komitetai turi reikš
mės, nes nuo jų pareina tinkama 
ar netinkama mūsų reprezentacija, 
pagaliau ir mūsų susiorganizavimas. 
Bet šioj srityj lenktynės ambicijų 
ribose dažnai tik nustelbia damų 
sugyvenimą. Privačios asmens pa
žiūros, atrenkantkandidatus į vado
vaujančius organus, neduoda pagrin
do varžytynėms.

Juk kokių bebūtume_ pažiūrų, 
vienu klausimu visų musų nuo
monės sutampa. Tai yra lietuvių 
tautos išsilaikymo ir Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo klausi
mas. Juk šiandien jokia grupė, 
-'.‘stovaujantl vienas ar kitas pa- 

'ž’ūras, nėra tiek tvirta, kad pati 
Viena pajėgtų nešti laisvės kovų 
raštą. O mūsų nėra tiek daug, jog 
kitų pažiūrų žmonės galėtų, su
dėję rankas, ramiai sau laukti.
Esame maža tauta, o dar labiau 

negausūs tremtyje, svetimųjų jūro
je. Šita aplinkybė turėtų mus tik 
jungti, bet ne skirti. Ypač dėl kokių 
nors asmeniškų nusistatymų ar sto
vyklinio gyvenimo vertybių.

Yra dar visa eilė mažesnių verty
bių, su kuriomis tenka susidurti 
pilkoje stovyklos kasdienybėje. Ta
čiau jos yra laikinos, kaip ir laikinas 
stovyklinis gyvenimas. Jos netiks 
nei į Lietuvą parsivežti, nei į emi
graciją išsivežti. Atrodo, nevertėtų 
jVmis ir perdėtai sielotis, ypač tiek 
daug, kad kartais nenutolus nuo 
mūsų, kaip tremtinių, uždavinių bei 
tikslų. Tai yra būtina prisiminti, 
gyvenant po vienu stogu stovyklose, 
nors toks gyvenimo būdas indivi
dualiam mūs charakteriui gal kiek 
ir svetimas, o tuo pačiu ir neigia
mai veikiantis.

Mūsų tikslas ne ši diena, bet 
ateitis. Užtat daugiau dėmesio ne 
toms vertybėms, kurios tarnauja 
tik tai dienai, bet toms, kurios gali 
sulaukti nors ir tolimą ateitį.

J. Antanaitis

„Kad nepatektu Stalinui"
New York, (Dena-INS) — Buv. 

JAV pasiuntinys Maskvoje William 
Bullit pareiškė, kad padėtis Kinijoje 
su pavasariu nepaprastai pablogė- 

‘sianti, jei Kinijai nebus tuoj pat su
teikta parama. Kinijai reikia „gink
lų, ekonominės paramos ir McAr- 
thuro, kad ji nepatektų i Stalino 
rankas.“

Bullito siūlymu. Jungtinės Valsty
bės turėtų Kinijai perduoti šimtus 
tūkstančių tonų šaudmenų, ir tūks
tančius lėktuvų, š uo rr"'u rūdyjan- 
čių Aleutuose, Japonijoje.

Politinė apžvalgaDideli neramumai pasaulyje
LONDONO KONFERENCIJA PATI SVARBIAUSIA PASAULIO ISTORIJOJ. ANGLOSAKSAI PRINCIPINIŲ NUOLAIDŲ NEDARYS

Visų lauktoji keturių ministerių 
konferencija prasidėjo Londone an
tradienį 16,30 vai Konferenciją ati
darė ir pirmam posėdžiui pirminin
kavo Anglijos užs. reik. min. Be- 
vinas.

Kaip ir prieš kiekvieną konfe
renciją, taip ir prieš šią, pasaulyje 
vyksta dideli neramumai, kurie ar 
vienokiu ar kitokiu būdu veikia #ir 
pačią konferenciją. Ypač tas velia

mas dar labiau yra pastebimas, 
kada abi suinteresuotos ,šalys sten
giasi tuos įvykius pakreipti tokia 
kryptimi, kuri būtų naudinga už- 
interesuotiesiems. Tie įvykiai dabar 
kaip tik vyksta Prancūzijoje ir Ita
lijoje, ir jų vienokia ar kitokia 
kryptis turės tam tikro atgarsio ir 
Londono konferencijai.

Prancūzijoje streikai plečiasi to
liau ir graso virsti generaliniu 
•streiku, apimančiu visą Prancūziją. 
Naujai sudarytasis ministerių ka
binetas su katalikų pirm Schumanu 
priešakyje, stengiasi streiko plėti- 
muisi užkirsti kelią. Numatoma tuč 
tuojau pertvarkyti visų darbininkų 
atlyginimą, nustatant uždarbio mini
mumo normas. Kartu griebiamasi 
ir atsargumo priemonių. Paskelbta 
dalinė mobilizacija, ir iš prancūzų 
zonos Vokietijoje kai kurie daliniai 
sutraukti prie Paryžiaus. Ar pavyks 
šiomis priemonėmis lokalizuoti strei
kų bangą, sunku numatyti, kadangi 
komunistų vadovaujamos profesinės 
sąjungos kursto ir toliau darbinin-

Kas kandidatuos i JAV prezidentus
Jau keli mėnesiai, kaip JAV spau

da, radijas ir kitos informacinės prie
monės pradeda daugiau kalbėti apie 
1948 m. įvyksiančius JAV Prezidento 
rinkimus. JAV Prezidento rinkimai 
ir normaliais laikais buvo laikomai 
dideliu įvykiu, o ką kalbėti dabar, 
kada JAV yra beveik vienintelė ga
lybė, kuri gali ne tik atsispirti ko
munistinėms užmačioms, bet ir jas 
suvaldyti. JAV šiandien pasidariusios 
pirmoji pasaulinė jėga, kuri ateities 
įvykius gali vienaip ar kitaip nu
lemti. Ir todėl, to krašto valstybės 
galvos rinkimas yra ypatingai svar
bus. Apie tai kalba valstybių vyrai, 
apie tai kalba eiliniai gyventojai, 
apie tai kalba JAV simpatikai ir jos 
priešai. Visi nori sau palankesnį as
menį valdžios viršūnėje matyti, visi 
iš palankesnio asmens nori vienokią 
ar kitokią naudą turėti.

Šiuo metu JAV labai daug kalba
ma ir rašoma apie tai, kas kandida
tuos į JAV prezidentus. Ir iš demo
kratų ir respublikonų pusės minima 
visa eilė kandidatų. Bet visos kal
bos sukasi apie tai, kad demokratai 
savo kandidatu statys dabartinį Pre
zidentą Trumaną. Demokratų kon
vencija įvyks 1948 m. pradžioje Phi
ladelphia, Pa. Toje konvencijoje tu
rės būti formaliai Trumanas nomi
nuotas kandidatu į prezidentus. Taip 
pat čia bus išrinktas ir kandidatas į 
vice-prezidentus. Bet demokratų 
partija, po paskutiniųjų pralaimėji
mų į senato ir atstovų rūmų rinki
mus, turi vadinamųjų vidaus sunku
mų, kuriuos dabar stengiamasi paša
linti. To pasėkoje įvyko pasikeitimas 
ir išrinktas naujas demokratų par
tijos nacionalinis pirmininkas. Dabar 
pirmininku išrinktas senatorius 
McGrath. Jį respublikonų partijos 
nacionalinis pirmininkas Carroll 
Reece savo propagandinėse kalbose 
tituluoja „raudonų pažiūrų milijo
nierium“. Demokratų sliiogsniuose 
tikimasi, kad, atėjus pirmininku se
natoriui McGrath, pasiseks demokra
tų partijoje išlaikyti seną padėtį ir 
apsaugoti nuo skilimo, kurį labai ak
tyviai organizavo Henry Wallace. 
Net jis pats jau buvo minimas, kaip 
trečios, atskilusios partijos, kandida
tas į prezidentus. Bet budrios de
mokratų akys pastebi, kad, suskilus 
demokratų partijai, nei vienos nei 
kitos šakos kandidatai tikrai ne
praeis. Todėl paskutiniuosius demo
kratų sucementavimus ir reikia lai
kyti tokiais, kurie apsaugotų skilimn 
ir į rinkimus ne’ne^ų nepageidau 
jamą balsų išbarstymą.

Respublikonų partijoje kandidatų 
minima visa eilė. Respublikonų par
tijos konvencija taip pat įvyks Phi
ladelphia, Pa. Jų partijos naciona
linis pirmininkas Carroll Reece, taip 
pat vykdo vidaus cementavimą. Pa
čiu. paskutiniuoju metu, kada pradėta 
plačiau kalbėti apie kandidatus į 
prezidentus, JAV laikraščių kores
pondentų, esančių Japonijoje, rašo
ma, kad generolas MacArthur, Japo
nijos nugalėtojas, ruošiasi į JAV 
grįžti 1948 m. balandžio ar gegužio 
mėnesiais ir po triumfališko sutiki
mo sutiksiąs respublikonų sąraše 
kandidatuoti į JAV Prezidentus. Ži
noma, jei taip įvyktų, yra labai daug 
duomenų, kad rinkimus ir laimėtų.

Demokratų partija, kaip praneša
ma, seka su didžiausiu dėmesiu res
publikonų ė’imus ir taip pat zon
duoja galimybes įsitraukti į savo

kus streikuoti, tuo pačiu dar la
biau įtempdamos situaciją, kuri 
ir taip yra neraminanti. Kaip anglų 
taip ir prancūzų spauda nurodo, 
kad naujasis Schumano koalicinis 
kabinetas yra pereinamasis, ir jeigu 
streikai įgaus aštresnę forma, šis 
kabinetas paruošiąs kelią gen. de 
Gaulle į valdžią.

Pietų Italijoje po poros dienų per
traukos vėl pasidėjo streikai ir ne
ramumai. Įvyko eilė susirėmimų su 
policija ir nemaža yra iš abiejų pu
sių sužeistų ir užmuštų, nes milicija 
atidarė ugnį į demonstrantus. Šie 
įvykiai Prancūzijoje ir Italijoje gali 
pagreitinti ir Londono konferencijos 
rigą, paspartinti jos -darbus ta pras
me, kad mėnesiais nesitęstų ginčai 
dėl procedūrų.

Kartu šie įvykiai verčia ir JAV se
natą greičiau spręsti finansinės pa
galbos suteikimą Italijai ir Prancū
zijai. Kaip pranešama, šioji pa
galba dar šios savaitės bū
vyje galinti būti patvirtinta abejų 
rūmų. Antradienį, svarstant Italijos 
ir Prancūzijos reikalus JAV senate, 
demokratų senatorius Tomas Conal- 
ly, kreipdamasis į senatą, pareiškė: 
„Prancūzijai ir Italijai pagalba turi 
būti suteikta tuoj pat. Turime Euro
pą išgelbėti nuo Sovietų Sąjungos 
vergijos ir tironijos“. Toliau Conally 
pareiškė, kad, nepavykus Londono 
konferencijai, reikia nedelsiant pasi
rašyti separatinę taiką su Vakaru 
Vokietija.

Prasidėjusiai Londono konferen
cijai perspektyvos yra labai ūkano
tos. Prieš konferenciją prasidėjęs 
įtempimas tarp Rytų ir Vakarų ne 
tik nesumažėjo, bet priešingai, dar. 
labiau įsitempė. Konferencijos išva-j 
karėse sovietų zonos Vokietijoje vir-| 
šininkas gen. Sokolovskis apkaltino: 
JAV ir Angliją imperializmu, pa-i 
reikšdamas, kad jos specialiai daran
čios taip, jog Vokietija būtų pada-l 
linta į dvi dalis. Sis padalinimas 
esąs reikalingas anglosaksams kaip' 
tramplynas pulti Sov. S-gą. Baig
damas savo dviejų valandų trukus’ 
apkaltinimą, gen. Sokolovskis pa
reiškė, jog sovietai stengsis anglo
saksų imperializmui užkirsti kelią ir 
reikalausią Potsdamo nutarimų įgy
vendinimo. Į šiuos ggn. Sokolovskio

Pabaltijo klausimas Maskvos konferencijoj
Pabaltijo kraštų — Lietuvos, Lat

vijos ir Estijos „tarybinių respubli
kų“ — įsileidimo į 1946 metų Pary
žiaus taikos konferenciją klausimas 
buvo iškilęs 1945 m. gruodžio mėn. 
Maskvos konferencijoj, — rašo bu
vęs JAV valst. sekretorius Byrnes 
savo knygoj „Speaking Frankly“. 
Molotovas ir Stalinas buvo pasiūlę 
Pabaltijo respublikas į taikos konfe
renciją pakviesti; JAV parengtame 
kviestinųjų valstybių sąraše jų ne
buvo.

Bymes šitą epizodą (pasimatymą 
su Stalinu, dalyvaujant Molotovui, 
1945 m gruodžio 18 d.) taip aprašo 
(cit. iŠ „Gazette de Lauzanno“ 1947. 
XI. 12):

„Aš, pranešiau Stalinui apie dis
kusijas, kurias mes turėjom su Mo
lotovu užsienių ministerių konferen
cijoj Spiridonovkos rūmuose dėl 
mūsų pasiūlyto į taikos konferenciją 
pakviestinų valstybių sąrašo. Aš 
mačiau, kad Stalinas tą sąrašą tu
rėjo prieš save. Aš pabrėžiau, kad, 
jeigu Indija ir trys Pabaltijo valsty- 
bės^ būtų įsileistos į taikos konferen
ciją, „tatai reikštų, kad joje daly
vautų D. Britanija su penkiom do
minijom ir Sovietų S-ga su penkiom 
respublikom“.

— Man būtų sunku JAV patei
sinti tokį nutarimą. — aš pareiškiau. 
— Tada aš į sąrašą turėčiau prira
šyti dar penkias valstybes, tarp jų
avo gimtąją Pietų Karol’ną.
Molotovas pastebėjo, jog, net In-

dijos nepakvietus, Britų Imperija 
taikos konferencijoje būtų atstovau
jama, be pačios D. Britanijos, ketu
rių dominijų.

— Sovietų Sąjunga ir JAV yra 
pakankamai galingos, kad būtų vie
nos, — aš pastebėjau. — Aš esu tik
ras, kad p. Molotovas galės konfe
rencijoj tinkamai apginti tų trijų 
tarybinių (!E) respublikų interesus. 
Mes jau esam padarę reikšmingų 
nuolaidų dėl taikos sutarčių, ir ne
bus perdaug, jeigu mes reikalausim, 
kad mūsų sąrašas konferencijai bū
tų priimtas.

Stalinas pasisakė nematąs, kur 
tos mūsų nuolaidos yra, nes kalba
masis klausimas esąs tas pats, kurį 
Harrimanas, mūsų ambasadorius 
Maskvoj, jam rodęs spalių mėn. Aš 
patikslinau, kad mūsų nuolaidos 
daugiau liečia galutinį sutarčių pa
rengimą bei patvirtinimą, kaip tą 
sąrašą.

Stalinas pabrėžė, jog paliaubas 
kiekviename krašte pasirašė tie są
jungininkai, kurie kare liejo kraują, 
ir kad tiems sąjungininkams reikia 
pasirašyti ir taikos sutartis. Pvz., 
Belgija ir Olandija nekovojo su Ru
munija ir Italija. Po to jis priminė, 
kiek Pabaltijo respublikos prisidė
jusios prie karo, ir pareiškė esąs 
pasirengęs priimti mūsų sąrašą, jei
gu į jį bus įrašytos ir tos valstybės.

Susidariau įspūdį, kad tą vakarą 
Stalnas nenorėjo pasisakyti prieš 
Molotovo poziciją, tačiau jis tai pa-

puolimus gen. Clay pareiškė, kad jis 
prieš Londono konferenciją nenorįs 
aštrinti jau ir taip įtemptos padėties 
ir todėl papunkčiui neatsakysiąs į 
gen.’ Sokolovskio puolimus.

Artodo, kad tai jau anksčiau pa
darė senatorius Vandenbergas, kal
bėdamas dėl Marshallio plano ir sku
bios pagalbos Italijai ir Prancūzijai, 
pareikšdamas: „Tarptautinis bendra
darbiavimas, kuris leido mums lai
mėti karą, yra dingęs. Komunizmo 
agresija žygiuoja pirmyn, J. Tautų 
posėdžiuose boikotuodama visus mū
sų užsimojimus. Naikinamosios ko
munizmo jėgos yra paleistos prieš 
Marshallio plano įgyvendinimą. Tie
sioginis JAV interesas yra kuo sku
biausiai padėti komunistų puola
moms valstybėms . . .“

Tuo tarpu Maskvos radijas ir spau
da su dar didesniu įnirtimu puola 
JAV ir Angliją, įrodinėdamos, kad 
kaip tik anglosaksai siekia pavergti 
ir užvaldyti pasaulį. Vokiečių audi- 
cijose Maskva atidengia savo planus 
ir nurodo, kad tik suvienyta Vokie
tija su centrine vyriausybe prie
šakyje, atnešianti taiką ir ramybę 
pasauliui.

Į tai atsakydamas, vienas JAV ra
dijo komentatorius kreipėsi į vokie
čių tautą, nušviesdamas JAV pažiū
ras į Vokietijos ateitį. Jis nurodė, 
kad per Vokietiją slenkanti nusimini
mo dėl busimosios Londono konfe

rencijos banga. Vo- 
ziečiai visi trokšta 
uvienytos Vokie- 
ijos. To pat, esą, 
lekia ir amerikie- 
•iai. Tik Vokietija 
urinti būti federa- 
yvinė.
Toliau komenta- 
orius nurodė, kad 
>er dvejus metus 
iAV puikiai pa- 
natė, kas dedasi 
ovietų zonoje. Ji 

mačiusi, kaip vis
kas vežama iš Vo
kietijos, kaip s6^ 
vietų zonoj dingstą 

vokiečiai. Kartu jis nurodė, jog JAV 
buvusi liudininkė, kaip kuriasi „de
mokratinės“ valstybės Balkanuose, 
kaip jas užgrobia komunistinės ma-

tarpą aukštų kariškių. Tyliai pakal
bama apie gen. Eisenhoverį, kaip 
atsvarą McArthurui. Bet respubliko
nai kol kas tyli, arba iš karto kalba 
apie daug kandidatų. Pačių respu
blikonų tarpe minima, kad kandida
tais į prezidentus ir vice-prezidentus 
gali būti šie respublikonų veikėjai: 
Dewey iš New Yorko, Taft iš Ohio, 
Warren iš- Kalifornijos, Green iš II- 
linonis, Saltostall iš Massachusetts, 
Martin iš Pennsylvania, Vandenberg 
iš Michigan, Morse iš Oregon ir 
Europoje nesenai važinėjęs Stassen 
iš Minnesota. Šiuo metu daugiausiai 
kalbama apie Taft, Dewey ir Van
denberg© kandidatūras. Pačių res
publikonų spauda svarsto, ar jie gali 
nominuoti Dewey, kuris 1944 metų 
rinkimuose pralaimėjo prieš Roose- 
veltą, nes tokio papročio respubliko
nai neturėjo. B. Gaidžiūnas 

žumos ir galų gale kaip jos virsta so
vietų satelitais. Toliau jis pareiškė, 
kad amerikiečiai puikiai“ žino, ką 
vekia Paulus© armijos, ir koks jų 
busimasis uždavinys. Komentatorius 
pareiškė, jog JAV siekia pastovios 
taikos pasauliui ir laimingos ateities 
vokiečių tautai. Baigdamas komenta
torius pabrėžė, jog JAV savo prin
cipų neatsisakys ir savo užsibrėžius 
tikslus įgyvendins. Tam dar reikia 
laiko ir kantrybės.

Šitie visi įvykiai rodo, kad politinė 
padėtis yra itin įtempta ir kad Lon
dono konferencijos eiga bus viso pa
saulio stebima su dideliu nerimu.

Pažiūrėkime, kaip šią konferenciją 
sutiko anglų politikai ir spauda. 
Anglijos užs. reik. min. Bevinas savo 
spaudai duotame pasikalbėjime pa
reiškė: „Šioji konferencija pasaulio 
istorijoje bus pati svarbiausia“. Lyg 
ir paaiškindamas šį Bevino pareiš
kimą, laikraštis „Yorkshir Post“ rašo: 
„Atėjo momentas, kada dvi sistemos 
— komunizmas ir liberalinė demo
kratija — turės apsispręsti, ar jos 
gali eiti Vienu keliu“. O konservato
rių „Scotsman“ baigia: „Jeigu Rytai 
ir Vakarai nesusitars, bus didelė ne
laimė žmonijai“.

Konferencijos dieną anglų radijas 
paskelbė oficialią Anglijos užs. reik, 
ministerijos nuomonę dėl konferen
cijos eigos ir anglosaksų laikysenos 
Vokietijos ir Austrijos klausimais. 
Kalbėtojas nurodė, kad per pasima
tymą tarp Bevino ir Marshallio nusi
statyta jokių, nors ir mažiausių, es
minių nuolaidų Molotovui nedaryti. 
Jeigu bus prieita išvados, jog sovie
tai neturi noro bendradarbiauti ir 
eiti prie susitarimo, tuo atveju kon
ferencija bus trumpa ir baigsis dar 
prieš Kalėdas. Nepavykus susitarti, 
anglosaksai yra numatę be Sov. 
S-gos atstatyti vakarinę Vokietijos 
dalį su laikina vyriausybe. Ekono
miniai — trumpiausiu laikų Vokie
tija bus pastatyta ant kojų. Ąpglo- 
saksai tikisi, jog šį jų nusistatymą 
paremsianti ir Prancūzija.

Kitaip tariant, laukti daugiau ne
begalima, nes problemos yra degan
čios. Be to, prieita nuomonės, kad 
komintemo sukeltos riaušės Euro
poje ar tik nebus pasiekusios zenito. 
Įsidėmėtinas W. Lippmanno straips
nis „N. S. Herald Tribūne“, kuriame 
rašoma, jog Kremlius ir kominternas 
susidūrė su klausimų, kaip Italijoje 
ir Prancūzijoje pradėtąją ofenzyvą 
užbaigti. Lygiai su tokių pat klausi
mu buvo susidūrę japonai prie Ka
mikaze ir Hitleris prie Ardėnų. 
Paskutiniai įvykiai Italijoje ir Pran
cūzijoje įgavo desperatinio pobūdžio, 
būtent, bet kuria kaina diskredituoti 
Italijos ir Prancūzįjos vyriausybes, 
iki konstruktyvi programa pradės 
veikti.

Turint visus šiuos faktus prieš akis, 
darosi aišku, kodėl anglosaksai yra 
numatę nedaryti principinių nuolai
dų Molotovui. Ar šis nusistatymas 
bus įgyvendintas, parodys Londono 
konferencijos eiga. Ranionis

Roma, XI. 26. (Dena-INS). — Giu
seppe de Vitorio, laikraščių prane
šimų išvyksta į Paryžių, pasiruošti 
bendram italų-prancūzų streikui. De 
Vittorio bandysiąs gruodžio 1 d. 
Prancūzijoje ir Italijoje suorgani
zuoti bandomąjį streiką.

darys vėliau. Aš jį įsakmiai prašiau 
tą klausimą apsvarstyti, tikėdamasis, 
kad mes galėsim rasti sprendimą. 
Jis man prižadėjo tai padaryti. Kitą 
dieną (45. XII. 19) popiet Molotovas 
atsiprašęs paliko konferencijos stalą. 
Grįžęs jis priėjo prie manęs ir pa
sakė, jog generalissimus jam ką tik 
skambinęs ir pasakęs priimąs mūzų 
pasiūlytąjį kviestinų valstybių są-

2
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Kaip suprasti šiuos laikus

Kas mums trukdo susižinoti
Aleną Devenienę išlydėjus

Gyvename baisius laikus. Tatai 
mes žinome. Bet ar mes suprantame 
tuos laikus? Mes nesame tikri. Nėra 
lengva suprasti laikus, kuriuose 
žmogus pats tebegyvena, ypač jei jie 
yra tokie kaip dabar — sąmyšių ir 
persivertimų laikai. Aiškėjimas pra
sideda tik laikui bėgant, o savo lai
kus pergyvenantieji niekuomet ne
gali nuvokti prasmės to ką jie mato 
savo akimis. Tačiau šiokią tokią nuo
voką galima susidaryti ir apie gy
venamuosius laikus. Ypač tai turėtų 
būti įmanoma šiame laikraščių, ra
dijo ir kino amžiuje.

Pabandykime' atspėti, kaip į mūsų 
laikus žiūrės mūsų tolimieji pali
kuonys.

Pirmiausia, mes turime žinoti, kas 
dedasi. Deja, tatai yra labai sunku, 
nežiūrint visų mūsų pasaulinio masto 
informacijos priemonių, ir tai dėl 
dviejų priežasčių.

Iš vienos pusės yra cenzūros fak
tas, — tai vyriausybių priemonė 
kontroliuoti ir egzaminuoti į užsienį 
išeinančias žinias. Cenzūra yra pa
teisinama kariniu reikalu — apsau
goti tautos karinių operacijų paslap
tis. Tačiau dabar tuo dangčiu den- 
g'ama viskas. To pasėkoje mes teži
nome tik tai, ką valdžios autoritetai 
nori, kad mes žinotume ir žinotume 
taip, kaip jie nori. Ką mes tikrai 
ž'iome apie Franko Ispaniją? Kiek 
tikrų žinių pareina iš Palestinos ir 
Indijos? Kas vyksta Graikijoje arba 
Italijoje? Mūsų žinios apie tuos 
kraštus yra visiškai nepakankamos, 
o turimosios yra beviltingai netikros

Tačiau tatai dar pusė bėdos, nes 
šiandien yra ištisų pasaulio dalių iš 
kur bendrai jokių žinių negaunama. 
Ryškus pavyzdys yra Sovietų Są
junga. Beregint tamsybė apsupa tuos 
kraštus, kuriuos ji okupuoja. Austri
ja, Vengrija, Rumunija, Jugoslavija, 
Latvija, Lietuva, Estija, Lenkija — 
visos jos dingo nakties tamsoje, ta
rytum jų niekuomet nebūtų buvę... 
Mes šiandien labai maža težinome, 
kas tuose kraštuose vyksta — kokie 
žmonės ten likviduojami, kokios gy
ventojų dalys iškeliamos, kokios 
teisės pažeidžiamos arba ignoruoja- 
mos Rusija savo pačios noru slaps-
tosi šešėliuose. Ji beveik tiek pat 
atkirsta nuo pasaulio, kaip buvo at
kirsta nuo Europos Kinija ir Toli
mieji Rytai Marko Polo laikais.

Tačiau cenzūra nėra vienintelė 
kliūtis sužinoti, kas dedasi. Antroji 
kliūtis, tiek pat rimta, yra propa
ganda. Cenzūra yra pastanga nu
slėpti tiesą, o propaganda yra pas
tanga ją perdirbti. Tačiau, kai ji 
perdirbama, ji* nebėra tiesa, o yra 
apgalvotas melas, patiekiamas už 
tiesą. Propaganda, kitais žodžiais, 
yra pauostas melo pavadinimas. Psi
chologai pasakytų, kad propaganda 
yra sąmoningas viešosios nuomonės 
prievartavimas tikėti tai, kas nau
dinga vyriausybei. Dėlto mes turime 
nekęsti ir juodinti priešą karo metu, 
dėlto užsieniams skelbiamos įvairios 
istorijos apie jo žvėriškumus. Tuo 
pat ruožtu mes turime gerbti ir my
lėti savo sąjungininkus — begalinės 
istorijos Čia skelbiamos apie jų nar
sumą ir žygius. Jei netikėtai priešas 
pavirsta draugu, arba draugas prie-

D r. John Haynes Holmes

šu, tai visas propagandos aparatas 
turi persiversti ir prisiderinti naujai 
padėčiai. Ir kaip persiverčia!

Įdomi iliustracija yra Josifas Sta
linas, Rusijos diktatorius. Buvo lai
kas — nuo 1939 m. rugsėjo mėn. iki 
1941 m. birželio mėnesio — kada į 
Rusiją žiūrima pro kitokius akinius. 
Kai ji su Hitleriu sudarė nepuolimo 
sutartį, ir gana gražiai sugyveno su 
tuo nacių vadu, Stalinas beregint 
virto sąjungininkų propagandos auka. 
Buvo rašoma, kaip jis pradėjęs savo 
karjerą nuo bankų apiplėšinėjimo, 
buvo pasakojama apie jo būstinę 
Kremliaus pilyje, kur retas žmogus 
jį gali matyti. Keistos istorijos sklido 
užsieniuose apie paslaptingas apysto- 
vas, supusias jo pirmosios žmonos 
mirtį. Stalinas buvo dolimas, rūstus 
tamsi1 figūra, labai panaši į didžiulį 

is

vorą, kuris voratinklio kampe pasi
slėpęs, tykoja aukos.

Pagaliau 1941 metais prasidėjo na
cių invazija į Rusiją. Reikalo ver
čiama, Rusija persimetė į mūsų pusę. 
Vienu ypu propaganda pakito. Sta
linas staiga pavirto labai žmonišku 
maloniu ir kilniu žmogumi. Tuoj 
buvo atsiminta, kad ankstyboje jau
nystėje jis lankęs teologijos mokyklą. 
Jis pradėtas vadinti „Uncle Joe“ 
(dėdė Juozas), tarytum jis būtų bu
vęs mūsų šeimos narys, ir tas vardas 
prigijo. Laikraščiai pradėjo populia- 
rizuoti jo patogiąją pypkę ir ją de
rinti prie Roosevelto cigaretės ir 
Churchillio cigaro Kino teatruose 
pasirodė paveikslai, vaizduoją Rusi
jos diktatorių maloniai besišypsantį, 
ir visuomet prie jo kelių kiūtojo šuo. 
arba mažas vaikas buvo vaizduoja
mas bebėgąs Stalinui į glėbį. Pame
nu, kai mano lankymosi Vokietijoje 
metu (1933 m.) buvo platinami pa
veikslai, vaizduoją Hitlerį besišneku

čiuojantį su kaimietėmis moterimis, 
žaidžiantį su gyvulėliais arba gla
monėjantį mažus vaikus. Tai yra 
senas triukas, bet labai sėkmingas.

Štai, kas mums trukdo sužinoti, 
kas vyksta pasaulyje: cenzūra ir 
propaganda! Su pirmąja kalba trum
pa. Karo pabaiga daug kur ir cenzū
rai atnešė galą. O dėl antrosios mes 
turime visą laiką būti budrūs. Ne
pamirškime. kad visa atmosfera yra 
persunkta propaganda, ir kiekvienas 
oro įkvėpimas yra užnuodytas. Ne
galime tikėti niekam, kas nėra pa
grįsta tvirtais įrodymais, paimta iš 
autoritetingiausių šaltinių. Turime 
stebėti, kur pro tirštus debesis, lyg 
saulės spindulėlis, prasiverš tikroji 
tiesa. Tik visiškai atsargiai ir labai 
iš lėto mes galime surankioti šiek 
tiek tiesos trupinių. J. Pr.

Lietuva -
— Šitaip praneša „Continental 

News Cervice“ (X. 24. d.). Agentūros 
teigimu, Lietuvoje ir Gudijoje veikia 
apie 200.000 partizanų. Be lietuvių, 
prieš okupantus kovoja lenkų ir 
raudonarmiečių dezertyrų kovos bū
riai. Aktyvusis pasipriešinimas prieš 
komunistinę santvarką yra vienos 
centrinės vadovybės vairuojamas. Į 
kovą prieš partizanus Lietuvoje mes
ti sovietinės vokiečių kariuomenės 
smogiamieji daliniai.

= Belgijoje einąs ukrainiečių laik
raštis „Visti“ nr. 47 teigia, kad UPA 
(ukrainiečių sukilėlių armija) kovos 
prieš komunizmą neatsisakė. UPA 
nepabėgo, bet persirikiuoja. UPA 
strateginiais sumetimais išsiskirstė į 
3 grupes: viena iš jų telkiasi centri
nėje Ukrainoje, antroji pasuko į 
Čekoslovakiją, o trečioji nutarė su
eiti į ryšius su Lietuvos partizanais.

Lapkričio mėn. 8’d. būrelis trem
tinių Frankfurto/Main aerodrome iš
lydėjo brangią tremtinių viešnią A. 
Devenienę S. Amerikon. Kelionė pro 
Airiją ir per Atlantą gerai pavyko ir 
jau lapkričio mėn. 9 dieną atsidūrė 
Waterbury/Conn. — nuolatinėje gy- 
ven. vietoje. Tiek kelionės, tiek buvi
mo Vak. Europoje A. Dėvenienė gero
kai buvo išvarginta. Nežiūrint to, ji 
sekančią dieną išvyko Chicagon da
ryti smulkaus kelionės pranešimo 
Amerikos‘Lietuvių Tarybos egzeku- 
tyvui.

A. Devenienė užtruko tremtinių 
tarpe apie keturis mėnesius. Aplankė 
Švedijos, Vak. Vokietijos ir Pran
cūzijos lietuvius. Švedijoje ji rado 
nuoširdžią ir tikrai lietuvišką kalbą 
su visais čia gyvenančiais lietuviais, 
nors jie iš seniau tarp savęs nelabai 
kaip sugyvendavo. Net ir nuošaliau 
gyvenantieji žvejai, kurie buvo lai
komi lyg ir nutolusiais nuo. lietu
viško kamieno, gana maloniai vieš
nią priėmė ir savo opius reika
lus bendrai aptarė. Visų nuotaika pa

kančių ir kovos šalis
= D. Britanijos katalikų „The 

Tablet“ praneša:
Daugumas Lietuvoje veikusių vie

nuolynų uždaryta. Sunkiomis sąly
gomis, bet dar veikia jėzuitai, pran
ciškonai ir kazimierietės. Lietuvoje 
beliko vos apie 500 kunigų. Į Klai
pėdos kraštą kunigų iš viso neįsilei- 
džiama. Tarybinė valdžia į bažny
čias žiūri kaip į pramogų vietas, 
todėl bažnyčios yra apkrautos dide
liais mokesčiais. Pvz., Panevėžio ka
tedra per metus turi sumokėti 40.000 
Rb. mokesčių. Be to, kunigai privalo 
mokėti viengungių ir kitus kitokiau- 
sius mokesčius. Valstybinių įstaigų 
tarnautojams draudžiama lankytis 
bažnyčiose. Per 150 kunigų yra pa
sislėpusių giriose, nes jiems grėsė 
ištrėmimas į Sibirą.

= Hamburgo radijo žiniomis, vie
nintelei Lietuvoje kunigų seminari

kilo, likosi gražus prisiminimas.
Vak. Vokietijoje A. Devenienė lan

kė tremtinių stovyklas visose trijose 
vakarinėse zonose. Lankė taip pat 
ir vykusius svarbesniuosius tremti
nių ir jų atstovų susivažiavimus. Vi
sur darė plačius pranešimas apie 
Amerikos lietuvių, jų viešųjų orga
nizacijų bei sambūrių gyvenimą ir 
darbą, apie jų pastangas ‘Lietuvės 
išlaisvinimo kovoje, palengvinimą 
būklės tautiečių pasilikusių už ge
ležinės uždangos, Sibire ir Vak. Euro
pos tremtinių įkurdinimo reikalus. 
A. Devenienė daugeliui tremtinių pa
sižadėjo pagelbėti, nuvykusi į JAV 
arba į Kanadą.

A Devenienės iškeltieji projektai 
sudaryti žemdirbių arteles ir pradėti 
žygius nekvotiniu keliu išvykti S. 
Amerikon rado pritarimo mūsų ati
tinkamose įstaigose, ir jau tūks
tančiai 
sąrašai 
JAV 
įteikti. _ .
vykti mokslininkai ir kiti aukštų 
kvalifikacijų specialistai taip pat 
gavo daug tikslių nurodymų saviems 
išvykimo planams realizuoti. Gimu
sieji Rusijoje, Lenkijoje ir kitose 
valstybėse susilaukė tikslių infor
macijų apie galimybę išvykti šių 
kraštų kvotomis. Ji užmezgė reika
lingus ryšiu? JAV konsulatuose bei 
Kanados misijose. Viešnia daug įkur
dinimo klausimų išaiškino R. Kata
likų, krikščionių ir liberalų I. R. R. 
C. misijose Frankfurte, Stuttgarte, 
Mūnchene ir Hamburge. Šiose įstai
gose jos pastangos palengvino ne 
vienam lietuviui išvykti pas arti
muosius žmones į užjūrius.

Garbinga Amerikos lietuvių atsto
vė lankėsi ir JAV okupacinės vy
riausybės ir IRO įstaigose', kėlė 
tremtinių opius reikalus ir nuodug
niai aiškino jiems daromas skriau
das. Jos svarus žodis nepasiliko be 
reikiamo atgarsio.

Maloni viešnia visą laiką tyrinėjo 
lietuvių tremtinių gyvenimą, rinko 
konkrečią medžiagą apie tremtinių 
teisinę, materialinę ir dvasinę būklę, 
apie jų siekimus ir uždavinius arti
miausioje ateityje. Medžiagos su
rinko gana daug, ir ji bus panau
dota Amerikos lietuviams informuoti 
ir atitinkamiems memorandumams 
parengti.

Po A. Denvenienės apsilankymo 
tremtiniai pasijuto, kad savo var
guose ir nelaimėse nėra palikti vien 
jų pačių likimui, ir jų dvasia žymiai 
pakilo. J. Šalna

žemdirbių suregistruoti ir jų 
A. Devenienės išvežti 

atitinkamoms įstaigoms
Nekvotinlai galį iš

jai uždrausta naudotis šviesa ir 
vandeniu. Iš klierikų atimtos maisto 
kortelės.

= Ankaros radijo pareiškimu, lie
tuvių tauta kuria už Termopilus 
gražesnę kovos dėl nepriklausomy
bės tradiciją. p. br.

PASIUNTĖ PASIIEŠKOTI NAUJOS 
DIRVOS SAVO PROPAGANDAI
Paris, XI. 26. (Dena-INS).Laik

raščio „L’Aurore“ pranešimu, tre
čiadienį iš Prancūzijos ištremti 4 
sovietų žurnalistai. Prancūzų spau
dai pranešta, kad jie ištremti dėl 
perdidelio maišymosi į Prancūzijos 
vidaus politikos reikalus. 4 sovietų 
piliečiams mandagiai, bet aiškiai 
buvę nurodyta, kad jie savo agita- 
toriškus sugebėjimus gali panaudoti 
kur nors kiti^r.

Idėjų kova Walter Kerr, Ned Russel,

Lentinėje būdoje, užkištoje už po- 
•os Stalino gatvės griuvėsių, Varšu
voje, telpa visas United States Go
vernment Publik Relation Office 
(JAV informacinio biuro) persona
las. 25 mil. gyventojų turinčiame 
krašte prieš milžinišką komunistinės 
propagandos mašiną pastatyti ame
rikiečiai ir 8 pagalbininkai lenkai, o 
juos remia tik „Amerikos balsų“ ra- 
iijo transliacijos.

Tai yra beviltiškas uždavinys. 
JAV informacinės tarnybos ginklai 
yra pora rotatorių, biblioteka iš 2000 
tomų ir pora dokumentinių filmų. 
Prieš šią skurdžią pajėgą stovi ištisa 
kontroliuojamos spaudos, radijo ir 
kultūros organizacija, kuri antiame- 
rikietiškoms ir prosovietiškoms te
moms su visa nenuilstama energija 
janaudoja komercinės reklamos tak
tiką.

Tą patį radome daugelyje Rytų 
Europos kraštų. Rumunijoj, pvz.. 
Walter Kerr rado štabą, susidedantį 
iš 4 amerikiečių (kuris taip pat tuoj 
;urįs būti sumažintas iki dviejų), ku
rio darbui per metus paskirta 7500 
iol., o jo vienuolikai vietos tarnau
tojų — 5400 dol. Bulgarijoje JAV 
interesus atstovauti stengiasi vienų 
viena amerikietė. Nė vienas vietinis 
laikraštis nespausdina jokio palan
kaus pranešimo apie bet kokią ame
rikiečių politinę arba kitokią akciją.

Russel Hill, William Attwood

Vedėja turi pasitenkinti maža bi
bliotekėle ir (kasdieniu „Balsų“ per
davimu.

Mes nustebome, kaip godžiai Rytų 
europiečiai trokšta ką nors išgirsti 
apie Ameriką. Tegu komunizmas ten 
yra stipriai įsitvirtinęs, tačiau susi
domėjimas Amerika, Prancūzija. D. 
Britanija ir kitais Vakarų kraštais 
yra nepaprastas. Žinoma, Vakarų de
mokratijos randa atgarsio Britanijos 
4r Prancūzijos pastangų dėka. Pran
cūzija yra tikroji visos Europos kul
tūros tėvynė. Į jos literatūrą, auklė
jimo metodus, piliečių teises žiūrima 
su susižavėjimu. Prancūzijos infor
macinė tarnyba dalinai patenkina 
Vakarų idėjų badą.

Ką daro Amerika?
Lenkijoje, kur per karą išlikusieji 

seni amerikiečių žurnalai eina iš 
rankų į rankas. USIS (JAV informa
cinė tarnyba) leidžia dešimties pus
lapių žinių biuletenį, kuris išdalina
mas lenkų laikraščiams. Retai kada iš 
jų ką bepanaudoja kontroliuojamoji 
spauda. Tačiau USIS direktorius 
žino, kad jo biuletenį bent redak
toriai rūpestingai perskaito. Jis įsiti
kino tada, kai vieną dieną paskuti
nių pulapin įdėjo trumpą žinutę apie 
tūlą Wallace kalbX kurioje pastara
sis gyrė Lenkijos atsistatymą. Kitą 
dieną žinutė buvo atspausdinta pen
kiuose lailuraščiuose.

Į Krokuvas universitetą praeitais 
metais atvyko vienas jaunas ame
rikietis skaityti apie amerikiečių li
teratūrą. Beveik 500 studentų bandė 
įsiregistruoti paskaitoms. Tik 4 pa
sirinko savo specialybe rusų kalbą. 
Sis jaunasis mokytojas Bill Attwood’ 
ui pasakė: „Neįmanoma i uos visus 
priimti arba į visus jų klausimus at
sakyti. Aš negaliu parūpinti jiems 
prašomų knygų. Man gaila, tačiau ką 
turiu daryti?“

Kiekvieną vakarą prieš 6 vai., kai 
Bukarešte, arba Sofijoje, arba net ir 
Belgrade atidaromos amerikiečių 
bibliotekos, mažan kambarėlin su
plaukia šimtai vyrų ir moterų pastu
dijuoti knygų apie mediciną, tech
niką, moderniuosius žemes ūkio me
todus arba architektūrą. Jie rausiasi 
į nudėvėtus amerikiečių laikraščįus 
ir žurnalus. Kitą dieną jie ateina 
vėl — skaityti tęsinį.

Tačiau USIS jų smalsumo dėl ne
pakankamo biudžeto patenkinti ne
gali.

Tokio ryškaus Amerikos nesido- 
mėjimo Rytų europ;ečių mintimis 
pasėkoj žmonės nusivilia ir pasijunta 
to krašto, kuriuo daugumas jų ža
visi, užmiršti. Savaime aišku, JAV 
dėl tokios savo politikos netenka 
draugų. „Jei visa tai, ką komunistai 
apie Ameriką skelbia, yra melas, — 
pasakė vienas jaunas studentas če
kas, — tai kodėl jūsų žmonės nepa
sako mums tai. Nejaugi negalite į 
kaltinimus atsakyti?“
Ką pasakoja komunistinė spauda Ry

tų Europos tautoms?
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje, kur 

vokiečių neapykanta yra gili ir vi
suotinė, komunistų laikraščiai „Glos 
Ludu“ ir „Rude Pravo“ nuolat kar
toja, kad Amerika siekianti atgai
vinti vokiečių imperializmą. Narsiai 
ir tautiškai susipratusiai vengrų tau
tai pasakojama, kad Amerika ban
danti įsimaišyti į jų vidaus reikalus. 
Austrijoje komunistinis „Volks- 
stimme“ talpina ištisas skiltis uži
mančius reportažus apie būtus ir ne
būtus amerikiečių kareivių blogo el
gesio pavyzdžius. Balkanų tautoms, 
kurios tikisi, kad najasis socialistinis 
ūkininkavimas ir žemės reformos 
atneš gerų pasekmių, pasakojama 
apie tamsiuosius amerikietiškojo ka
pitalizmo kėslus Europoje. Demokra
tiškiesiems suomiams nuolat prime
nama, kad Amerika yra kraštas, ku
riame linčuojami negrai ir dominuoja 
biznio politika.

O bendrai visoje Rytų Europoje, 
kur milijonai bijo ir dreba dėl nau
jo karo, Sovietų Sąjunga vaizduo
jama^ taikos gynėja ir buferiu prieš 
„amerikoniškųjų karo kurstytojų“ 
intrigas.

Be abejo, ši propaganda turi įta
kos. Tačiau didžioji jos dalis žlunga 
nuo tų priemonių, kurių griebiasi 
komunistai, norėdami pasigrobti ir 
išlaikyti valdžią.

Kai JAV pasiuntinybė Sofijoje bir
želio mėn. paskelbė, kad priimsiamti 
pare’šk’mus 100 vizų, konsulatą per 
2 dienas atakavo 16.000 bulgarų, o 

kiti 8000 užsiregistravo raštu. Jų 
tarpe buvo darbininkų ir ūkininkų, 
tarnautojų ir valdininkų. Vienas se- . 
nis atėjo iš kalnų kaimo pakalbėti 
už visą kaimą. Jis prašė 67 vizų. Ki
tas pasirodė su duonos kepalu pa
žastyje. Jis buvo pasiruošęs tuoj pat 
išvykti. Trečias buvo uniformuotas 
policininkas. Dvi dienas šie tūkstan
čiai išstovėjo eilėse, o tuo metu viso 
krašto spauda komunistų įsakymu 
juos keikė, kaip „sugadinto jaunimo 
padugnes“, nors vidutinis susirin
kusiųjų amžius buvo apie 37 m.

Šiose Balkanų valstybėse šiandien 
ir nebeįmanoma ką nors, išskyrus 
„Balsų“ transliavimą, padaryti. Ta
čiau transliacijos galėtų būti page
rintos, daugiau pritaikytos Balka
nams, daugiau liestų tuos daiktus, su 
kuriais susiduria, ir pačios žinios būti 
inteligentiškiau suredaguotos.

Siaurinėse valstybėse, kur spauda 
laisva arba kiek laisviau kontroliuo
jama, galima rasti daugiau formų 
nuomonei pareikšti.

Idėjų kova Rytų Europoje dar ne
baigta. Nežiūrint perpildytų kalė
jimų. veiklios slaptosios policijos, 
sovietų valdžia šiuose kraštuose nie
kad nebus garantuota tol, kol komu
nizmas nebaigs savo mūšio dėl žmo
nių nelaimės, mūšio dėl žmonių dva
sios.

Sovietai žind (ką naciai atrado), 
kad tam tikrą būrį žmonių turėti 
savo pusėjė yra gera jėgos; politika. 
Komunistinės propagandos mašina 
tam ir veikia. — luk —
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Tremties spaudai į tre- Žodis jaunam žurnalistui
čiuosius metus žengiant

Šiemet mūsų tremtyje esančiai pe
riodinei spaudai sukako dveji metai. 
„Mūsų Kelias“ ir „Žiburiai“ jau mi
nėjo savo dvejų metų ir šimtųjų 
numerių sukaktis. Štai dabar tokią 
sukaktį mini ir „Tėviškės Garsas“.

Aš šiuo kart leisiu sau nukrypti 
nuo šios įprastinės tradicijos ir „Tė
viškės Garso* sukakties proga pa
žvelgsiu, kas mano manymu musų 
periodinėje spaudoje negero, taisy
tino ir tobulintino Tai darydamas, 
aš anaiptol nenoriu nuneigti didelės 
mūsų periodinės spaudos pažangos 
ir reikšmės Mūsų periodinė spauda 
per dvejus metus ir savo turiniu ir 
forma yra padariusi didelę pažangą. 
Tai faktas kurio niekas neneigia. 
Mūsų periodinės spaudos reikšmė 
tfemtyje taip pat yn didelė ir kiek- 
venam aiški bei suprantama. Tad 
man nėra reikalo jos čia beaiškinti. 
Spauda yra tas didysis ir stiprusis 
ryšys, kuris mus glaudžiai sieja į 
tautinę bendruomenę, kuris nelei
džia mums pakrikti klaidžiame 
tremties kelyje.

Ir jeigu aš šiandien drįstu mūsų 
spaudai iškelti kai kuriuos taisyti
nus dalykus, ar gal teisingiau pa
sakius, kai kuriuos pageidavimus, 
tai tik tam, kad mūsų periodinė 
spauda ir toliau dar labiau tobulėtų, 
darytų ir toliau nuolatinę pažangą, 
kad ji sėkmingai vykdytų iai skirtus 
uždavinius.

Kurie gi yra periodinės spaudos 
uždaviniai? Juos būtų galima nu
sakyti trimis žodžiais- formuoti, in
formuoti b fiksuot’

Kaip ir kuria kryptimi mūsų pe
riodinė spauda turi formuoti lietu
vių tremtinių bendruomenės sąmonę? 
Tai yra aiškiai ir tiksliai nusakyta 
Lietuviu Tremtinių Bendruomenės 
Statuto įvade: „Esančiai ištrėmime 
lietuvių tautos daliai sveikai ir pa
jėgiai išlaikyti, lietuvio vardui sau
goti, lietuvių tremtinių švietimui 
tvarkyti, profesiniam pasiruošimui 
ir specializacijai vykdyti, tautiniam 
solidanmui ir darbo meilei ugdyti, 
tremtinius globojančioms įstaigoms 
bei administracijai talkinti ir tuo 
keliu naujam gyvenimui nepriklau
somoje tėvynėje ruoštis — yra Lie
tuvių Tremtiniu Bendruomenė “

Mūsų periodinė spauda nuo čia iš
dėstytų tikslų nenukrypsta. Ji savo 
straipsniais ir ugdo musų tremtinių 
bendruomenę tų tikslų siekti.

Kaip gi mūsų spauda atlieka savo 
informacinę tarnybą? Ji savo skai
tytojus informuoja apie tai kas 
vyksta plačiajame pasaulyje, kas 
veikiama mūsų tremtinių bendruo
menėje, kaip gyvena kituose kraš
tuose lietuviai ir kas dedasi mūsų 
pavergtojoje tėvynėje. Mūsų laik
raščiai savo skaitytojus plačiausiai 
stengiasi informuoti apie pasaulinės 
politikos įvykius Ir tai visiškai su
prantamą kodėl: susidomėjimas pa
saulinės politikos įvykiais yra labai 
didelis ir nuo vienokios ar kitokios 
politinių įvykių raidos juk daugiau 
ar mažiau pareina ir mūsų pačių to
limesnis likimas. Pasaulinės politi
kos įvykių informacija yra tokia 
gausi dar ir dėl to, kad esama ir pa
kankamai šaltinių, iš kurių tos in-
formacijos galima pasisemti. Ra
dijo žinios, telegramų agentūrų tar
nyba, užsienių laikraščiai — duoda 
gausios informacinės medžiagos.

Pavarčius mūsų laikraščius, tuo-
jau krinta į akį, kad juose daugiau 
rašoma apie tai, kas dedasi kituose 
kraštuose, negu apie tai, kas vyksta 
savojoje tremtinių bendruomenėje. 
Tai, aš pasakyčiau vienas iš pačių 
didžiausių mūsų periodinės spaudos 
trūkumų. Mūsų 'periodinė spauda 
turi turėti savą lietuvišką veidą. 
Dabar gi mūsų periodinėje spaudoje 
medžiaga apie svetimus kraštus nu
stelbia medžiagą apie mūsų tremti
nių bendruomenės gyvenimą, dar
bus ir siekimus. Lietuviškame laik
raštyje turi vyrauti lietuviška me
džiaga, lietuviškieji reikalai. Jeigu 
esama priešingai, tai gerokai iškrai
pomas mūsų periodinės spaudos sa
vas lietuviškas veidas. Mano nuo
mone, mūsų periodinėje spaudoje 
lietuviškoji medžiaga turėtų suda
ryti tris ketvirtadalius visos laik
raštinės medžiagos. Dabar gi esama 
priešingai

Aš čia nediskutosiu, ar toji nelie
tuviška medžiaga mūsų periodinėje 
spaudoje yra vertinga ar ne, ar ji 
įdomi ar ne, aš tik viena noriu pa
brėžti, kad ji nėra tiek svarbi ir bū
tina, kaip sava lietuviškoji medžia
ga, kaip tie straipsniai kuriuose ke
liami ir nagrinėjami savi lietuviški 
reikalai. Kas vyksta plačiajame pa
saulyje, mes galime sužinoti ir iš 
radijo ir iš spaudos svetimomis kal
bomis, kai tuo tarpu, kas dedasi 
mūsų tremtinių bendruomenėje, mes 
tegalime sužinoti tik iš savos perio
dinės spaudos, iš savu laikraščiu. 
Mūsų periodinė spauda turi būti 
mū'ii eyvonimo veidroRs, kuriame 
atspindi, visa tai, kas mūsų veikia- l 

ma, siekiama ir galvojama. Ar mū
sų periodinė spauda šiandien tokia 
yra? Be abejo ji tokia neri būti, ji 
ta kryptimi žengia, bet joje dar 
daug ko trūksta.

Jeigu mūsų periodinėje spaudoje 
silpnoka informacija apie tremtinių 
bendruomenės gyvenimą, tai dėl jos 
silpnumo tenka kaltinti ne vien tik 
laikraščių redaktorius. Mes konsta
tuojame, kad toji informacija yra 
ir silpna ir nepakankama. Tai fak
tas, kurio, manau, niekas nedrįs nu
ginčyti Ir laikraščių redaktorių, ir 
bendradarbių ir, pagaliau, pačios 
zremtinių bendruomenės vadovybės 
turėtų būti daugiau dėmesio krei
piama ir labiau stengiamasi, kad 
toji informacija būtų pakankama.

Periodinėje spaudoje esama straips 
nių, kurių aktualumas yra laikinis. 
Tai daugiausiai politiniai straipsniai 
ir publicistiniai straipsniai dienos 
klausimais Tačiau periodinėje spau
doje esama ir tokių straipsnių, kurie 
savo aktualumo nenustoja nei atei
ty. Tai daugiausia tokie straipsniai, 
kuriuose mes fiksuojame ir verti
name savo kūrybinius žygius ir lai
mėjimus. Periodinėje -spaudoje lyg 
kokiame metraštyje fiksuojami visi 
svarbesnieji įvykiai Tuo būdu pe
riodinė spauda ilgainiui tampa ir 
svarbiu šaltiniu pažinti praeičiai to 
laikotarpio, kuriame tas laikraštis 
buvo leidžiamas. „Aušra“, „Varpas“, 
„Tėvynės Sargas“ ii kiti spaudos 
draudimo meto laikraščiai yra labai 
svarbus šaltinis to laikotarpio pra
eičiai nušviesti. Ir mūsų dabartinė 
periodinė spauda' ilgainiui taps ver
tingu šaltiniu mūsų tremties gyve
nimui nušviesti. Taigi ir š;os savo 
labai svarbios paskirties mūsų pe
riodinė spauda neturėtų iš akių iš
leisti

Mūsų periodinė spauda turi kruopš
čiai, tiksliai, objektingai, ir visa
pusiškai fiksuoti visa tai, kas mūsų 
tremties gyvenime yra svarbaus ir 
kas ateities gyvenimo istorikui ir 
vertintojui bus vertingo ir įdomaus. 
Jei šis mūsų periodinės spaudos už
davinys jau ir anksčiau buvo svar
bus, tai šiuo metu jo svarba yra dar 
didesnė. Mažesnės mūsų stovyklos 
jau buvo likviduoios, suliejant jas 
su didesnėmis, mūsų tautiečių kas 
kart vis daugiau ir daugiau išemi
gruoja. tad labai svarbu, kad šiuo 
metu mūsų stovyklinis gyvenimas, 
stovyklinė kronika būtų kuo plačiau
siai fiksuojama. Tatai mūsų spaudą 
darys ir lietuviškesnę ir kai kuriais 
atžvilgiais net įdomesnę.

Spauda yra bene vienintelis stip
rus ir pastovus ryšys išvykusiųjų su 
likusiais Kvykusiems įdomu žinoti, 
kaip gyvena ir ką beveikia pasiliku
sieji, o pasilikusiems, kaip įsikūrė, 
kaip gyvena ir ką beveikia išvyku- 
sieji. Tad juo daugiau bus straips
nių mūsų periodinėje spaudoje apie 
mūsų pačių gyvenimą, juo ta spau
da bus mums įdomesnė, mielesnė ir 
artimesnė. Tad mūsų spaudai įžen
gus į trečiuosius savo gyvenimo me
tus ir linkiu šia kryptimi žengti.

A. Merkelis

Nutolusi meilė
Jau saulei nusileidus, iš vakarų 

pasikėlė juodas brūkšnys ir paleng
vėle sėmė dangaus įraudusį kraštą. 
Vaikai nėjo gulti, rėkavo, lakstė, ir 
senieji draudė juos sakydami, kad 
tii ne prieš gera Aišku — bus lie
taus. Aš nuėjau ant šieno ir pro 
skliautų plyšius mačiau kaip lėtai 
pilkėja vakaras, ir klausiausi, kaip 
jo garsų vilnis ritasi slėniu tarp 
miškų ir atsimuša upelio skardu- 
mos^. Nemiegojau, ir Vincentas dar 
ilgai krabždenosi po šieną, kaip ne
rami peliukė. Atsiliepė iš kažkur 
daina, ir sutartinės keliose vietose 
plaukė graudžiai ir iškilmingai. Dai
nuoti nesiliovė ir pradėjus dundėti 
griaustiniui, ir kai žaibas plieskė, 
melsva, baugi- Sxriesa, mirksniui lie
josi pro plyšius į daržinę

Vis garsiau ir vis arčiau gri&udė 
ir žaibavo ir stambūs lašai kaip žir
niai subeldė į stogą.Migdantis oši
mas pripildė žemę, ir tartum girdė
jau, kaip ji, ištroškusi, traukia pa
laimingą dangaus rasą

Rytoj keliausiu bažnyčion ir dairy- 
siuos šventoriuje. Ji juk ateis su 
žolynais ir gėlėmis, ir tada ją pama
tysiu iš arti. Tai Emilija jos vardas, 
koks gražus ir tinka jai! Mano ausy
se skambėjo jos balsas, ilgai, kol ne
galėjau užmigti Ir kažkodėl mari 
pasidarė graudu ir ilgu, ilgu neiš
pasakytai. Pasirėmęs ant alkūnių, 
žiūrėjau ton pusėn, kur taip aiškiai 
atsispindėjo jos liemuo vandenyje. 
Tr ten taip pat spindėjo tamsus, ide- 
gęs veidas, bei-a. nedrąsi šypsena ir 
vinklios kojos, rausvoje pavakario

Vokiečių žodis „Zeitung“ (į' kurį 
nusižiūrėjus, atrodo, sudarytas ir 
mūsiškis „laikraštis“ — Vert.) yra 
islandiškos kilmės ir reiškia žinią. 
Pirmoji žinia, kuri rekordiniu tempu 
paplito ir buvo išversta į visas kal
bas, kilo iš Kristofo Kolumbo. Tai 
buvo laiškas iždo kancleriui Rafae- 
liui Sanchezui, pranešąs apie Ame
rikos atradimą. Su šio laiško multi- 
plikavimu ir platinimu atsirado ir 
žurnalistų veislė. Jos lopšys yra toji 
Strasburgo bažnyčios niša, kurioje 
galima buvo nusipirkti tuos „piaus- 
tytus“ laiškus — vienoje pusėje 
spausdintus lapelius, atspaustus nuo 
išpiaustytų medinių lentelių. Sį 
strasburgiečių specialybė, viduram
žiais taip pagarsėjusi, kaip vėliau ir 
žąsų kepenėlių paštetai, gyvavo jau 
prieš spausdinimo išradiną, kuris 
pasireiškė gaminimu ir sumontavimu 
atskirų judomųjų raidžių.

Kolumbo laiškas buvo pats pirmas 
didysis šlageris, kurį 1494 metų laiš
ko piaustinėtojai galėjo atžymėti. 
Kito panašaus pranešimo laikraščių 
leidėjai tebelaukia iki šiol. Kolumbo 
laiškas yra reporterių žvaigdždė. Jos 
spindėjimo nesusilpnino net šimt
mečiai. Liudviko. XVI nukirsdinimas, 
Emzės telegrama, tuberkuliozės baci
los arba šiaurės ašigalio atradimas, 
Korpeniko darbai, I-jo Pasaulinio 

J. Baublio medžio dailės darbų dirbtuvė, Schwabisch-Gmiind

kafo pabąiga, penketuko gimimas ir 
atominė bomba Hirošimoje taip pat 
buvo geri dalykai. Tačiau nė vienas 
jų nepadarė to, ką pasiekė Kolumbo 
pranešimas. Jis ne tik pranešė apie 
Naujojo Pasaulio atradimą, jis jį ir 
sukūrė. Nuo tos dienos žmonės tapo 
kitoniški. Jie pasidarė optimistai ir 
įgijo drąsos, kuri tebesilaiko iki šios 
dienos. Kolumbo laimėjimu laikraš
tininkai vis dar tebesižavi. Viena 
žinia galėti pakeisti žmones — apie

Borjero nuotr. 
revoliucijų ir indiskretiškumo.

Bendrais bruožais darbas buvojau 
atliktas. Jį apipavidalino italai ir 
prancūzai. Italai sugalvojo už nau
jienų skaitymą paimti pirmuosius 
pinigus. Šio sumanymo paminklas — 
žodis „gazetta“. Reguliariai pasiro- 
dąs laikraštis prancūzams davė min
tį sukurti prenumeratoriaus — visa- 
kuo tikinčio ir iš anksto apmokančio 
— figūrą.

Tikėjimas pažanga ir vylimasi#

ALBINAS MARIUS KATILIŠKIS

saulėje. Melsva skarelė, parišta lais
vai po kaklu, plaukė virš javų, kaip 
rugiagėlė.

Aš niekaip negalėjau suprasti sa
vo ilgesio ir nerimo, jo palyginti' su 
kuo nors ir duoti jam vardą. Baž
nyčion išėjau pasišveitęs kaip tikras 
kavalierius, pasirišęs kaklaraištį ir 
balčiausiais marškiniais. Širdis tuk
sėjo, kaip genys drevėje, bet grįžau 
daug liūdnesnis negu ryte, o artėjant 
vakarui, krūtinėje jaučiau keistą 
niežtėjimą, tartum paukštis, auginąs 
didžiąsias sparnų plunksnas.

Iki sutemos išstovėjau prieš liep
telį ir nemačiau jos niekur, tik per 
kalną kažinkas nuėjo niūniuodamas, 
ir aš nebuvau tikras, kad tai ji.

Velniai mane griebtų! Bet aš pasi
dariau niūrus, ir nešnekus, ką tuoj 
visi pastebėjo. Surinkau knygas ir 
mėginau skaityti, bet neturėjau to
kių, kurių neaiškiai geidė mano šir
dis. Mano rūpesčių teiravosi, bet 
nieko, nieko negalėjau pasakyti ir 
patsai nesupratau, bet knietė kas
kart vis labiau žinoti, kas ji per vie
na ir kodėl niekur nesirodo. Ir net 
Vincentui nedrįsau priminti, jis ra
mus čiulpė savo pypkelę ir be per
stojo pasakojo, kad jau būsią gana 
ir š;emet paskutiniai tarnystės metai, 
nes jis pradėsiąs gyventi ant savęs. 
Bet Emilė, ten iš sodybos anapus 
upelio? Kodėl ji nebeateina su'kibi
rais prie vandens? Ar jau jie niekada 
nebek’-’rens pirties9 įsitaisiau meš
kerę ir mažai ką sugavau per visą 
savaitę. Per visa savaitę tik kartą

WALTER KIAULEHN

tai ir šiandien tebesvajoja ir slap
tai viliasi visi žurnalistai — ne
svarbu, geri" ar blogi, piktos valios 
ar geros širdies jie būtų.

Laikraštis yra prancūzų-vokiečių- 
austrų darinys. Prancūzai išrado ve
damuosius ir atkarpą, austrai — tuš
čiažodžiavimą ir kavines. Tačiau 
didžioji prancūzų ir austrų žygių 
reikšmė tuoj pat atsiduria antroje 
arba trečioje vietoje, atsiminus vo
kiečių įnašą. Sumanymas laikraštį 
leisti reguliariai, — nesvarbu, ar 
būtų kas pranešti ar ne — kilo vie
nam Frankfurto leidėjui (Emmel, 
1615).

Pašto raitininkams, jodinėjantiems 
nuo Frankfurto iki Paryžiaus, Briu
selio, Nuernbergo, Hamburgo, įtei
kinėti reguliariai išeinantį spausdin
tą laišką su žiniomis — nėra jokia 
nepaprasta idėja. Nuostabus yra tik 
drąsumas, glūdįs šiame sumanyme — 
tai reikalingumas sukurti žmogaus 
tipą, kuris nuolat rinktų žinias, taigi, 
žurnalistą, ir ugdyti šio-tipo ampli
tudę per amžinai žinių ištroškusi 
skaitytoją. Šiame sumanyme slypėjo 
moderniosios žmonijos gimimas. 
Naujas amžius atvėrė duris. Išėjo dvi 
figūros — prenumeratorius ir žur
nalistas. Išaušo viešumo epocha —

žmonija, viltis, kad mūsų planeta 
turi laimingą paskirtį — yra šį amžių 
vedančiosios žvaigdždės.

Žurnalistas ir jo abonentas įvykdė 
Herkulio ir Don Kichoto darbus. Jie 
leidosi kvailinami, jie vaikėsi vien
dienius drugelius, jie lapiojo ant 
barikadų, jie buvo nuo vėjinių ma
lūnų sparnų nutrenkti į žemę, jie 
sukūrė institute! j as (a la londoniškis 
„Times“), jie įsteigė — Amerikoje — 
pastovias valstybes

Savo kūrinyje „Jankis karaliaus 
Arturo dvare“ Mark Twainas sako: 
„Pirmiausia konstitucija, paskui gy
vybės draudimas, o tada — pirmyn 
su laikraščiu!“ Tai yra amerikiečio 
politinė religija. Amerika, su kurios 
atradimu prasidėjo žumalizmas, 
šiandieną yra pati didžioji laikraščių 
žemė visame pasaulyje. Anglija, 
Prancūzija, Vokietija ir Austrija ve
jasi ją, bet tebėra gana toli atsiliku
sios. Iš dviejų šimtų tūkstančių žur
nalistų (jų, kaip spėjama, tiek yra 
visame pasaulyje) šimtas dvidešimt 
tūkstančių tenka vien Amerikai.

Yra nelengva pasakyti, kas yra šio 
amžiaus viešpats. Žurnalistai nėra — 
lygiai kaip nėra ir žydai, rangovai, 
sindikatai, partijos, Kremlius arba 
Jungtinių Tautų plenumas. Tačiau 
yra aišku, žurnalistai maišosi galios 
atmosferoje.*Jie turi šį tą1 pranešti, 
jie dalyvauja, jie gali sukurti nuo
taiką, — reikia su jais skaitytis. Kas 
gi tad jaunam sveikam žmogui gali . 
būti artimesnio už norą tapti žur
nalistu?

Tačiau pirmiausiai čia susiduria
ma su abejingumu ar nepalankumu, 
kas daugelį išgąsdina. Tačiau ir teo
logų bei diplomatų profesijas supa 
nepalankumas. Pirmasis žurnalistas 
išėjo iš anos katedros nišos. To ne
valia užmiršti.

Mūsų laikų optimistai yra nuo
monės, kad žuralizmas leidžiasi iš
mokstamas, lygiai kaip medicina ar-** 
ba teisė. Iš pirmo žvilgsnio gali atro
dyti, kad nėra nieko paprastesnio už 
laikraščio išleidimą. Štai, čia žinios, 
ten rinkykla — sujunk juos, ir turi 
laikraštį. Voilė!

Tačiau ar visuomet žinios yra čia, 
o jei ir taip — tai kas, pagaliau, yra 
ta žinia? Laimingasis Amerikos atra
dimo įvykis niekad nesikartoja. Zur- 
nalizmas prasideda vienareikšmišku
mu, tačiau su savimi jis nešas tūks
tančius abejonių. Šių abejonių kir
minas žurnalizme slypi jau nuo pat 
pradžios. Jis pulsavo jau pačioje pir
mojoje žinioje. Tačiau pirmasis re
daktorius to nei matė, nei girdėjo. 
Tai ir buvo jo laimė. Kitaip jis gal 
iš karto būtų nuleidęs rankas. Ko
lumbas parašė, kad jis atradęs jūros 
kelią į Vakarų Indiją ir Vakarų In
dijos žemes. Jis tuo buvo įsitikinęs 
visą savo gyvenimą. Tik gana ilgai
niui pradėta kalbėti: su savo didžiąja 
žinia Kolumbas paleido pirmąją antį. 
Jis atrado ne Vakarų Indiją, bet 
Ameriką. Ši istorija yra tinkama 
skepticizmui stiprinti, tačiau ji paro
do mums, kokiu netikru dugnu tenka 
žurnalistams klaidžioti. - Kaip reikia 
juos apšarvuoti tokiam sunkiam ir 
pavojingam keliui? Patirtis, surinkta 
prenumeratoriaus arba jo tarpininko, 
leidėjo, su vien tik aukštųjų mokyklų 
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ją teišvydau ir vistiek neužkalbinau, 
nutaręs, kad per toli

Ar tikėsi mano drauguži? Tuose 
sąsiuviniuose tebėra eilės, sukurtos 
didžiojo nerimo metu. Iš kur atėjo 
mintis griebtis tokios priemonės savo 
meilės ilgesiui reikšti? Pasiklausyk:

Išvydau prie upelio krištolinio 
Tave, kaip deivę, kaip undinę, 
Papuoštą aukso spindulėliais 
Ir žėrinčią, kaip rojaus gėlės. 
Naktimis neužmiegu ir sapnuoju 
Tave, o mano Nepažįstamoji . . .

Jas rašiau mėnesienoje, įsižiūrėjęs 
į dunksančią ant kalno sodybą. Tada 
susiradau gero popieriaus, išpuošiau 
gėlėmis ir tas eiles jai pasiunčiau, 
pridėdamas, kad mano gyvenimas 
nieko nevertas be jos, kad aš gal 
mirsiu arba ką nors,/jau nepamenu, 
imsiu ir padarysiu, jeigu ji man nie
ko neparašys, ir neatsiųs, vistiek, 
paštu ar per pasiuntinį. Dar vieną 
savaitę laukiau ir, žinoma, tuščiai. 
Taip, ją matydavau kartais iš toli, 
kaip skubančią ir nepavejamą, kaip 
laumę, kuri pasirodo taip aiškiai, bet 
pasineria miglose, gundanti dar di
džiau ir paliekanti dar skaudžiau il
gėtis.

Vincentas klausdavo, kodėl aš nak
timis vartausi, murmu neaiškius 
žodžius, arba šūkaloju ir dejuoju. 
Bet ar galėjau kam nors patikėti sa
vo meilę? Todėl turėjau išgalvoti 
nebūtus daiktus. Ir tas mane slėgė 
ir dusino, ir vis labiau pasigedau 
savo svajonėse ir vaikščiojau dūsau
damas paupiu ir medžių žievėse iš
raižiau jos vardą ir širdis, apipintas 
grandinėmis ir vainikais

Taip susikūriau pilnutėlį jos vaiz
dą. Žinojau jos vardą, metus, įsi
žiūrėjau akis ir kaip lendrę liauna 
1;em»nėli. Ar ji su kasomis? Būti
nai ji su kasomis, ir jos ilgos ir sto
ros ir tamsios kaip beržo-svyruoklio

driekenos rudenį, o akys blizgančios, 
tartum šaltekšnio uogos.

Sesei s kambaryje slapčiomis atsi
stodavau prieš didelį veidrodį ir žiū
rėdavau, ar jai galėsiu patikti, tik
rindamas ūgį, plaukus, pablyškusį 
veidą, su pradedančiais stagaruoti 
juosvais ūseliais.

Aš ją susitinku po nusvirusiais 
gluosniais ir sakau: „Labas vaka
ras, meldžiamoji“, o ji atsako tučtuo
jau: „Ačiū už labą vakarą, gerbia
masis“ Aš paimu ją tada už lankos 
ir mes ilgai žiūrime vienas kitam 
į akis. Taip einame per pievas, 
braukiame rasas ir kur tik pano
rime, kol pavargstame Apkabinu 
tada per pusiaują ir sakau: „Tu esi, 
kaip rojaus gėlė, tartum rasos la
šelis, ir už tai tave myliu“, o ji nu
leidžia akis ir atsidūsta. Aš dar sa- * 
kau: „Laimė, kaip žvaigždynai, 
prikladsys mums, tik tu padėk savo 
galvą ant mano krūtinės“ Ir tada 
ją pabučiuoju.

Ne, mano drauguži Jos nepa
bučiavau niekad., niekad. Aš tuo
jau pabaigsiu. Galiu prisiekti, ne
juokais buvo daroma ir dūsaujama,' 
jeigu noriu būti teisingas. Per ke
turias savaites sunykauk paaugau, 
suvyrėjau ir pasikeičiau taip, kad 
netrukus po to mano klasės draugai 
beveik nepažino. Kad ir kaip juo
kingai beatrodytų šiandien, bet po 
tiekos metų esu patikėjęs anų jaus
mų- tikrumu ir nuoširdumu. Man 
trūko kažinko ir gana, ir maniau 
kad reikės padaryti ką nors pana
šaus į skaitytus graudžių istorijų 
nutikimus, jeigu jos nepasieksiu. 
Ten buvo mano laimė, o niekaip 
negalėjau jos priartinti. Baigės atos
togos. Šimtai planų, išugdytų vie
natvėje, brendo ir gniuždė vieni 
kitus.

Ankstų ir skaistų, kaip uoėlio 
tėkmė, rytą, tai buvo sekmadienis^
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Aktualijos kalbos reikalu Naujos . .
z= knygos

Kaip nepriklausomoje Lietuvoje, 
taip ir tremtyje vienas iš aktu
aliausių bendrinės rašomosios kal
bos praktikos' reikalų yra rašybos 
dalykai, nes kiekvienas kalbos var
totojas nuolat su jais susiduria savo 
darbe ir turi juos šiaip ar kitaip 
Vartoti. Šios vartosenos lengvumas 
daug priklauso nuo jos santvarkos: 
jei jos pagrindiniai dalykai yra aiš
kiai nustatyti, daugumos priimti ir 
vienodai visų vartojami, tai jie 
kiekvienam yra labai paprasti ir 
nesunkūs vartoti. Pvz. vokiečiai, tu
rėdami savo garsųjį Dudeną, kodifi
kuotą rašybos vadovą, gali visai 
lengvai ir taisyklingai rašyti vokiš- 
kai: jei kam kokio žodžio rašymas 
yra neaiškus ar abejotinas, tai jis 
pasižiūri į tą vadovą, ir visos abe
jonės išnyksta. j

Tokį lietuvių kalbos vadovą norė
jome ir mes savo tėvynėje išleisti, 
bet tam pasiryžimui skersai kelio 
stovėjo keli ambicingi žmonės, kurie, 
eidami atsakingas pareigas, patys 
dėjosi daug suprantą ir vis dėlto 
nieko pozityvaus nedarė šitam di
džiai svarbiam visuotiniam reikalui 
galutinai sutvarkyti; priešingai, jie 
savo paviršutiniškumu taip viską 
sujaukė, kad paskiau bet koks pro
tingas rašybos tvarkymo darbas pa
sidarė nebeįmanomas. Ir taip mes, 
atsidūrę tremtyje, neturime kalba
mojo bendrinės kalbos vadovo, kuris 
dabar yra taip didžiai reikalingas.

Skirstydamiesi po visą pasaulį, mes 
vis daugiau nuteistame nuo savo gy
vosios žmonių kalbos,. vis daugiau 
pamirštame bendruosius tos kalbos 
dėsnius ir todėl pamažu kiekvienas 
pradedame eiti savais, skirtingais 
keliais. Neturėdami bendrųjų nuro
dymų, rašto darbininkai, atsidūrę 
svetimose aplinkybėse ir kasdien 
susidurdami su naujais dalykais, 
dažnai rašo viena savo nuožiūra, 
kaip jiems geriau atrodo' arba kaip 
jie rašymo metu tai supranta arba 
Įsivaizduoja. Štai vienas toks kas
dieninis reiškinys. Susidūrę su nau
ju anglų žodžiu screening, vieni 
lietuviškai ėmė rašyti screenin- 
g a s, kiti s k r i n i n g a s, o tre
ti skryningas. Jei kas nors 
kompetentingas7 iš pradžios būtų 
nurodęs, kad paskutinysis rašy
mas mūsų kalbai yra tinkamiausias, 
tai dabartinėj mūsų spaudos kalboje 
būtų buvę galima lengvai išvengti 
šitos nereikalingos ir didžiai sun
kinančios Įvairybės. Bet dar geriau 
būtų, jei rašantysis tokius dalykus 
galėtų kur kiekvienu metu pats pa
tikrinti, pvz. rašybos žodyne ar ko
kiame nors vadovėlyje.

Bet čia kai kas galės pasakyti: mes 
turime Jono Jablonskio gramatiką ir 
jo nustatytą rašybą, ir mums nieko 
daugiau šiuo metu nereikia. Bet 
tokie sakytojai viena pamiršta: J.. 
Jablonskio, arba vilniškė, rašyba 
buvo sudaryta pirmojo karo metu, 
todėl daugelio dalykų, kuriuos dabar 
gyvenimas iškelia aikštėn, ji prieš 
kelias dešimtis metų nenumatė ir 
negalėjo numatyti; pvz. svetimybių 
rašymas, žodžių rašymas skyrium 
arba drauge, didžiųjų raidžių bei su
trumpinimų vaitojimas ir daug kas 
kita toje rašyboje visai trumpai 
tepaliesta arba net visai neliečiama.

pabaigoje rugpiūčio, išėjau su šau
tuvu 1 mišką ir bridom skersai ir 
išilgai. Mano liūdesys darėsi tam
sesnis ir dar dėlto, kad baigėsi mano 
dienos. Pasišaukiau šunį ir jį vadi
nau Ezopu. Aš buvau leitenantas 
Glanas ir turėjau pypkę ir ta
bako, o taip pat ir medžioklės 
krepšį. Samanos ir žolė spaudėsi 
po kojomis, ir uogienojai buvo pa- 
bėrę atokaitoje gausų uogų derlių, 
ir lazdynai sviro kekėmis riešutų, 
ir grybų tiltai bėgo epušrotais.

Žvėrių pramintais takais, pra- 
skleisdamas šakas, ėjau į tolį, ir 
paukštės kilo iš po kojų ir voverai
tės liuoksėjo iš medžio į medį. Kar
tais sustodavau pasižiūrėti, kaip 
nusirita lašas rasos nuo vangarykš- 
čios lapo, ir kai sujuda jisai, ne
tekęs krištolinės naštos, kaip lipa 
žieve skruzdės, ir ūbauja laukinis 
karvelis prie tuščio lizdo.

Jau buvau apsukęs didelį ratą. 
Iš gilaus liekno pašoviau dvi jau
nas ančiukes ir jos minkštai pūp
sojo mano krepšyje, prie šono. Po
ryt reikės išvažiuoti, ir aš turėsiu 
išsivežti širdį, paliestą laukinių erš
kėčių. Kas bus, kas ne, bet šian
dien pat eisiu ir ją surasiu.

Nušvitusi, lygi ir apvali kaip 
dangtis aikštelė, apsupta aukštų me
džių, patraukė mane Prisikimšau 
pypkelę ir žiūrėjau, kaip kyla dū
mas, lengvai ir nekliudomas pro 
galvą, į patį žydrą dangų. Permir
kusios kojos garavo, ir visas buvau 
apkibęs šapeliais, žiedlapiais, vor
tinkliais ir spygliais. Kitame aikš
telės pakraštyje, po tankių berželių 
stogu, sėdėjo ji. mano Emilija, ir 
dėl’oįo pintinėje grybus Tik per 
plauką nesurikau visam miškui išsi
ilgusios širdies šūkio. Ne, pajutau, 
kad tirpsta rankos, ir vos neišmečiau 
šautuvo. Jau buvau bekyląs iš tank-

Be to, J. Jablonskis (Rygiškių Jonas) 
vėliau pats ėmė visaip kaitalioti tą 
savo rašybą, juo pasekė kiti, ir tuo 
būdu rašybos painiava nuolat didėjo. 
Pvz. dabar vieni rašo kažin kas, 
kažin kur, šalia kažkas, kažkur, 
o kiti, šalia kažkas, drauge rašo ir 
kažinkas. Arba štai vėl: vieni rašo 
sluoksnis, baikštus, r ū k š - 
t u s, s t r i k t a s, o kiti sluogsnis, 
baigštus, rūgštūs, strigtas. Pagaliau 
tremties spaudos kalboje vieni jau 
rašo pjauti, pjaulai, pjudyti, spjauti, 
spjūvis, bjaurus, jiešmas, jieškoti, 
o kiti dar laikosi čia senovinės, 
jablonskinės, rašybos. Ir savaime su
prantama, šitoks nuolatinis rašybos 
įvairumas labai sunkina tiek spau
dos, tiek mokyklos darbą ir, be to, 
didina anarchiją pačioje bendrinės 
kalbos vartosenoje. Ir juo toliau, juo 
daugiau ši painiava didėja, virsta 
tiesiog žargoniniu chaosu ir ilgainiui 
grebia pakirsti pagrindinius mūsų 
bendrinės rašomosios kalbos dėsnius 
ir taisyklingumą. Ypač ši žala darosi 
ryški, turint prieš akis mūsų visų 
išsiskirstymą po pasaulį ir vis didė
jantį nutolimą nuo svarbiausių ben
drinės kalbos šaltinių.

Todėl visa tai gerai suprasdama, 
Lietuvių Kalbos Draugijos Valdyba, 
Steigiamojo susirinkimo įgaliota, 
ėmėsi žygių šiai nenormaliai ir žalin
gai padėčiai sutvarkyti. Tam reikalui 
ji numatė atskirus numaningus dar
bininkus, pirmoj vietoj ilgamečius ir 
prityrusius mokyklos bei spaudos 
praktikus, ir pavedė jiems parašyti 
praktinį lietuvių kalbos vadovą, ku
ris apimtų visus svarbiausius šių 
dienų rašybos ir su ja susijusius kal
bos dalykus. Šie paskirtieji žmonės, 
nepaisydami be galo sunkios šių 
laikų kasdienybės, tuojau ryžtingai 
ėmėsi darbo ir dabar jį jau beveik 
baigia.

Jų pasirinktasis kelias yra šioks: 
šiuo metu, visiems išsisklaidžius, bet 
kokia didesnė rašybos reforma yra 
neįmanoma, ir todėl nuo jos atsi
sako, taigi bet koks raidyno pakeiti
mas yra atmetamas; svarbesni pa
grindiniai dalykai paliekami jablons
kinės, arba vilniškės, rašybos, todėl 
patariama ir toliau rašyti: mesda
mas, vesdamas; grįžta lūžta šalia 
grįžti, lūžti; spūra, svyla šalia kęra, 
šąla; įleisti, įteikti, įvažiuoti (ne i n - 
leisti, inteikti, invažiuoti, 
kaip kad savo laiku žymesni val
džios žmonės norėjo);, biologija, so
cializmas, patriotas (ne bijologi- 
ja, socijalizmas, patrijotas) 
ir t. t. Bet šalia to, kad būtų dau
giau tvarkos bei vienodumo ir dau
giau atitiktų mūsų gyvosios žmonių 
kalbos vartoseną, remiantis anksty
vesnių rašybos komisijų nutarimais 
ir Lietuvos Mokslų Akademijos po 
rusų invazijos priimtu projektu, no
rima rašyti: spjauti, pjauti, bjaurus 
(taip iš tikrųjų tariama beveik vi
soje Lietuvoje); jiešmas, jietis, jieš
koti (rašoma panašiai kaip jie, Jiez
nas, Jiesia ir kt.); baugštus, baigštus 
(šalia baugus, baigus), rūgštus, taip 
pat ir augštas (šalia augesnis, auga
lotas, augumas, augti ir kt.),’ sluogs- 
na, sluogsnis (šalia sluogas, sluogti, 
sluogtis ir kt ). strigtas (Salias strigti, 
striegti), grįžti, tįsoti (šalia grįžti, 
gręžti, tįsti, tęsti); kažinkas, kažkas,

mės ir besileidžiąs per aikštę, ta- 
čau baimė nuvyti svajonę, lengvą ir 
kraupią, kaip žvilgančią peteliškę, 
mane sustabdė. O gal buvo dar kas 
nors šalia manęs, ir pasuko mano 
žingsnius?

Aš apeisiu aplink ir prišliaušiu iš 
miško prie jos, kaip kurtinių me
džiotojas, ir tada išeisiu priešais su 
šautuvu ir pypkę ir pasveikinsiu. 
Šliaužiau neužgaudamas nė sausos 
šakelės ir širdis plėšėsi ir daužėsi 
krūtinėje, tartum genys, kalenantis 
drėvėjė. Aš buvau nuo jos už trijų, 
ne daugiau penkių žingsnių, prigulęs 
prie žemės; pažvelgiau pro žoles ir 
šakas. Ji baigė dėlioti grybus ir pa
kėlė galvą. Tamsios kaip anglys 
akys pasisuko į saulę, ir aš pajutau 
šaltų, negyvų, kaulėtų pirštų gniauž
tą savo gerklėje. Kalikstai, mano 
bičiuli! Aš tuojau pabaigsiu. Jos vei
das buvo tamsus ir taip šiurpiai 
duobėtas, jog pasirodė man, kad 
tai kirvarpų išėstas medis. Ir tuo 
metu ji nusirišo skarelę. Ar tu ži
nai? Bet tai tikriausiai buvo. Jos 
galva blizgėjo saulėje, apvali ir 
sudrėkusi, be jokio, be mažiausio 
plaukelio ... Ji nusišluostė pra
kaitą ir, susidėiusi rankas ant kelių, 
truputį atsilošė. Jos lūpos sukru
tėjo. Kaip mane matai dabar! Aš 
negalėjau juk ūmai apkursti. Ji lin
gavo galvą ir šnabždėjo žodžius, 
įsižiūrėjusi tolyn:

Išvydau prie upelio krištolinio 
Tave, kaip deivę, kaip undinę. 
Papuoštą aukso spindulėliais 
Ir žėrinčią kaip rojaus gėlės. 
Naktimis neužmiegu ir sapnuoju 
Tave, o mano Nepažįstamoji...

Dvi ašaros sublizgo tamsiose aky
se ir skubiai nuriedė’o skruostais 
žemvn R->!sių maro duobių išgrauž
tais veidais.

pergeras, pergudrus, vos nevos, kas 
nekas, kada nekada, nelabai, nevisai 
ir kt.

Iš svarbesnių su rašyba susijusių 
kalbos dalykų yra dar paminėtina: 
grendimas („laitas“), klausimas 
(„Frage“), motina, dalija, dalijo (ne 
grendymas, klausymas, mo
ty na. d a 1 y j a, d a 1 y j o), bet 
įmygis, pokylis, atokrytis, sąspyris, 
sąjūdis, pojūtis; įtaka, (takas, įtar- 
pas, įtapas, įkilas, bet indas, indėlis, 
indėvė („nuodai“); debesis, debesies, 
debesys, debesų; šuo, šuns, šunys (ne

visų čia negalime išskaičiuoti, tai 
visa bus išdėstyta žodyne. Be to, 
tame žodyne, kirčiuotame, bus duo
dama nemaža ir šiaip »isiems būti
nai reikalingų dalykų, pvz. svarbes
nės tarptautinės santrumpos, būdin
gesni svetimybių rašymai ir net ta
rimai, žymesnių bendrinių svetimy
bių kilmės nurodymai ir retesnių 
reikšmių nusakymai, sunkesnių vie
tovardžių rašymai ir kt

Painformuodami platesnę visuo
menę apie šį visiems didžiai svarbų 
ir dabar itin aktualų darbą, autoriai

Borjero nuotr.

š u n e s), šunų; jautis, medis, varis, 
snukis, kąsnis, bet spyrys, ryšys, 
žymys, dagys; aktyvus, pasyvus, na
tūralūs, konkretus, delikatus, akura- 
tus, solidarus (ne aktyviškas ar 
aktingas, pasyviškas ar pa- 
singas, natūrališkas, dell- 
katnasardelikatiškas, a ku
rą t i š k a s ir kt.).

Šitokios rūšies įvairuojančių kal
bos dalykų yra daugybė, todėl jų

Kaip begalėdamas tyliau atsitrau
kiau atgal ir, kai jau buvau pakan
kamai toli, pasileidau per mišką be 
tako ir krypties, vejamas klaikaus 
siaubo. Namie parsiradau' tik va
kare. Gerai neatsimenu, ką veikiau 
sukritęs tankumyne prie upelio. Ro
dos verkiau.

Taip apraudojau savo meilę. Pir
mąją, skaidrią ir tyrą kaip ašarą, 
nepaliestą, neišbučiuotą. Gal ver
tėtų pasijuokti? Tačiau mane visuo
met sulaiko kažkas ir . . . tartum 
nepatogu išjuokti kaitrią jaunystę.

Senai, senai . . . Mano drauguži. 
Aš nemiriau ir nepersišoviau kojos, 
kaip leitenantas Tomas Glanas...

Tik po dvejų metų išdrįsau pasitei
rauti labai atsargiai ir iš tolo. Man 
pasakė, kas buvoištikę tą vargšę mer
gaitę. Ji sirgo raupais, būdama ke- 
lerių metų. Vos pasveikusi, atkrito 
ir šiltinė tik nenuvarė į kapus, bet 
gal tik dėlto, kad gyvenimą pada
rytų tamsesnį už kapą. Juodoji mir
ties ranka atsitraukdama ne tik 
sudarkė skaistų veidelį, bet atėmė 
ir plaukus — juodas, ilgas kasas, 
kain jos motinos.

Ji užaugo daili ir lieknutė. Tyki, 
viena, užsidariusi. Tik labai pamėgo 
knygas. Ką ji dar mėgo, nežinau. 
Bet aš nuo ios pabėgau kaip pasku
tinis nenaudėlis ir bailys

Juk tu girdėjai? Taip? .
Jis pritarė galvą palenkdamas.
Mes išgėrėme romo, kadangi kam- 

rys išvėso ir vėjas tebestūgavo už 
lango. Ir kurį laiką tylėjome.

— Tai buvo taip senai.. . Taip 
senai . . .

— Ir bus taip senai praėjusi ir 
nutolusi ir tavoji meilė . - tvirti
nau aš. — Na. dar po stiklelį. Už 
olimą laimę .

(Pabaigą)

nori patirti ko daugiau pageidavimų, 
ypač iš mūsų spaudos darbininkų, 
rašytojų, mokytojų, mokslo žmonių 
ir šiaip įvairių praktikų. Jie nori, 
kad ko daugiau būtų nurodyta da
bar pasitaikančių rašybos Ir su ja 
susijusių kalbos negerovių, kurias 
būtinai reikėtų taisyti ir iš mūsų 
raštų kalbos šalinti. Mes manome, 
kad visi šį kolektyvinį darbą kaip 
reikiant supras ir savo patarimais 
bei nurodymais mums ateis į pagal
bą. Dabar yra ne ginčų, plačių kri
tikų ar ilgų įrodinėjimų, bet sku
baus ir konkretus darbo laikas: visa, 
kas .mūsų supratimu yra negera ir 
taisytina, tuojau, jei tik galima, yra 
kolektyviai taisytina ir tvarkytina, 
kol dar mes esame drauge, po pla
tųjį pasaulį nevisi išsiskirstę. Atsi
sakę nuo visokių griežtesnių refor
mų ir šiaip kokių eksperimentų, mes 
norime tik kodifikuoti ligšiolinę var
toseną. pašalinti didesnes įvairybes, 
viską griežčiau susisteminti, papil
dyti šių dienų aktualiomis naujeny
bėmis ir. viską krūvon sutraukę ir 
kaip reikiant apdoroję, pateikti pla
čiajai visuomenei, kad ji turėtų pa
rankų lietuvių kalbos vadovą ne tik

LIŪNE SUTEMA

Is „Ilgųjų naktų sapnai
Šią naktį aš buvau sugrįžus į namus 
ir ten prie slenksčio apsnigto ilgai stovėjau — 
viduj man rodėsi kažkas kalbėjo tyliai 
ir juokiantis giedrai, kaip niekados, girdėjau.

Bet aš neišdrįsau praverti durų — 
o kas? jeigu viduj bus visiškai tamsu; 
jei tik voratinkliai per mano veidą drieksis, 
ir bus be galo šalta ir tamsu.

Geriau jau taip. Geriau stovėti tyliai 
už slenksčio ir klausyt linksmos kalbos — 
tada sugrįžus vėl anoj šalyj žinosiu: 
mano širdis gyva manuos namuos.

Taip neilgai. Ir vėl mane kažkas paėmęs 
už rankos vedėsi atgal per lygumas plačias — 
ir kai atsisukau, mač’au namuos du žiburėl’us, 
tartum mane palydinčias akis šviesias.

„Kalbėk Ispaniškai“ — „ispaniš
kai lietuviški pasikalbėjimai“. Spau
dai paruošė Valentinas G-s. Wurz
burg, 1947 m. 11 pst Maldaknygės 
formato.

Visų įlrma reikia autorių pagirti, 
kad jis parengė ne „gramatiką“, 
kaip Pulgis Andriušis o konversa- 
cijų knygutę, nes gramatikos tinka 
inteligentams, o ne liaudžiai, kuri 
net savo gimtosios kalbos gramati
koje menkai orientuojasi. Paprasti 
žmoneliai tiesiog bijo gramatikų ir 
meta lankę svetimų kalbų kursus, 
kai tik juose ilgiau sustojama prie 
gramatikos.

Valentinas G-s pasinaudojo vie
ninteliu šaltiniu, Almazovo „Raz- 
govomik“, bet nesiteikė nė to auto
riaus pavardės paminėtu Kaip A. 
Almazovo „Raągovornik’ui“, taip ir 
Valentino G. knygutei trūksta skait
menų pavadinimų, o juk skaičių 
pavadinimai eina į elementariausią 
kalbos mokėjimo laipsnį. •

Praktiškai imant, didžiausią šitos 
knygutės trūkumą sudaro tarimas: 
jos autorius atkreipiu dėmesį į 
c ir z tarimą ir pataria savo moki
niams kreiptis į mokančius angliš
kai, kad jie „padėtų praktiškais nu
rodymais“. Tai visai nereikalingas 
žygis, nes Pietų Amerikoje c (prieš 
1 ir e) ir z praktiškai tariamos be
maž kaip mūsų s. Ispanų tarime 
svarbiausias dalykas yra b, v, d, x 
tarimas bei jo taisyklės, o tuo tarpu 
Valentinas G-s savo lietuviškoj 
transkripcijoj moko, pvz., savo mo
kinius d tarti kaip lietuvišką d ir 
net „usted“. Tai yra grubus savo 
mokinių klaidinimas.

Ispanų skąitymas lengvas: tik 
reikėjo pačioje įžangoje dorai paaiš
kinti skaitymo taisykles ir vėliau 
žymėti kirčius ten, kur ispanai juos 
žymi. To autorius nepadarė ir to
dėl jo po teksto dedamas ištarimas 
ne tik negali „daug padėti", bet 
dar grubiai klaidina. Toks ištari
mas niekam nenaudingas; jo vie
toje galėjo būti daugiau ispaniškų 
posakių, nedidinant knygutės pus
lapių skaičiaus. Kirčiavimo tai
syklių nėra ir ištarime kirčiai ne
žymimi, tad vargu darbininkas ar 
amatininkas pajėgs bent dešimtą 
dalį tų žodžių išmokti be klaidų. 
Klaidingai iškalę, žmonės keiks to
kio vadovėlio autorių.

Korektūros klaidų perdaug, ir jos 
gale neištaisytos, o tuo dar labiau 
mokiniai bus klaidinami. Kai kur 
net nesinori tikėt, kad tai korek
tūros klaida, pvz., ispaniškai „ven- 
ga“ autorius rašo „venge" ir liepia 
tarti „venge“ (38 psL), „cambiar“
autorius rašo „cambier" ir liepia 
tarti „kambier“ (33psL), „traigame“ 
rašo „trėigame“ ir taip pat liepia 
tarti (50 psL), „dinde“ rašo „den- 
da“ ir taria „denda“ (66 psL). Vie
name laikrašty autorius buvo pik
tai išbartas už aukštą šios kny
gutės kalną; mums atrodo, kad jis 
bartinas ne tiek už aukštą kainą, 
kiek už savo mokinių grubų klaidi
nimą ir už nerūpestingumą, už at
sakomybės jausmo trūkumą

J. Gobis

Vak. Europoj, bet ir kiekviename 
kitame pasaulio kampelyje.

Todėl visus prašome savo’pageida
vimus ar šiaip kokias pastabas siųsti 
Mūsų Kelio „Kalbos Kampelio" re
dakcijai (Dillingen-Donau, DP Camp, 
Litauisches Lager), kuri visa toliau 
persiųs Lietuvių Kalbos Draugijos 
valdybai arba tiesiogiai autoriams.

Dr. Pr. Skardžius,
Lietuvių Kalbos Draugijos 

pirmininkas
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’ Nuo Kurtuvėnų už kilometro, prie 
vieškelio į Šiaulius, stovi senelis ža- 

.liagalviš Jurgiškio ąžuolas. Jau se
nas jis ir paliegęs. Apačia gerokai 
išpuvusi, ir jo pūzruose susisukusios 
sau lizdus širšes saugo senelį, kad 
išdykėliai piemens nedraskytų jo at
sivėrusių žaizdų

Daug didžių audrų siautė aplink jį. 
Raustė storiausius beržus ir topolius, 
guldė miškus ii nešiojo namų stogus, 
žmones iš kojų vartė bet ąžuolas 
stovėjo tiesus ir nesilankstė jokioms 
autirpms. Atlaikė sveikas visas ša
kas. Negana, kad jis pats buvo drū
tas, bet tūrėjo ir gerus sąjungininkus 
audrų šėlimams atlaikyti Jį iš visų 
pusių supo Jurgiškio. Kartuvių ir 
Dirvonų kalneliai, gegučių kukavimų 
pilna Žalioji girelė, dvi tankios eilės 
baltųjų beržų, vieškelio kraštuose 
išsirikiavusių lyg karališkoji gvardi
ja, ir dar daug smulkesnių ąžuolo bi
čiulių.

Vietos žemaičiai nesistebi, kad 
perkūnas nedrįsta į jį trenkti. Juk, 

■ jų nuomone, jis šventas. Senieji žmo
nės tvirtina, kad jis turi tūkstanį 
metų, ir jų sentėviai prieš penkis 
šimtus metų jį garbinę, po juomi de
ginę aukas savo dievui Perkūnui.

Ką ąžuolas senovėje pergyveno, 
niekas nebeatsimena tik padavimai 
ji apipina iš paskutiniųjų šimtmečių. 
Karai nuo Napoleono žygio į Maskvą 
iki pat paskutiniųjų vis neaplenk
davo jo. Sumuštos Napoleono armi
jos likučiai bėgdami pakasę jo šešė
lyje geležinę dėžę su auksu. Suko 
senieji žmonės galvas, kurioje vie
toje būtų užkasti tie lobiai, bet nie
kaip negalėjo išspręsti nes neži

Is spaudos platintojo pastabų
Kodėl neužnešei Garso?

Kai tolimoje Vokietijos šiaurėje 
Susigūžusią mažutę mūsų stovyklą 
pasiekė „Tėviškės Garso“ numeriai, 
kiti laikraščiai jau buvo pas mus 
įgiję „pilietines teises“, vadinas, .nuo 
seniau gaunami ir jau pažįstami. 
Savo stovykloje turime daug šeimų, 
kurios neturėjo žinių apie savo vy
rus arba atvirkščiai. Tokie pirmiau
sia pervertė visus puslapius, ieško
dami skelbimų — paieškojimų. Apsi
vylė! Kituose daugiau jų rasdavo. 
Ir atrodė, kad „Tėviškės Garsas“ 
gerbėjų pas mus nesuras. *

Ilgą laiką man, kaip spaudos pla
tintojui, te^o sekti savo stovyklos 
skaitytojų nuotaikas. Daugiausia 
grobstė tuos laikraščius, kuriuose 
rasdavo daugiau paieškojimų.

Prasidėjo išvykimai į Angliją ir 
Kanadą. Staiga priimta išvykti į 
Angliją keliasdešimt jaunų asmenų. 
Iš mažutės stovyklos tai buvo gana 
žymus skaičius. Atrodė, smarkiai 
sumažės skaitytojų armija. Spaudos 
platintojui irgi rūpestis: juk senojo 
gaunamų laikraščių skaičiaus nebe- 
išplatinsiu. Paimu popieriaus lapą, 
apeinu barakus ir apklausinėju dar 
pasiliekančius, kokius laikraščius jie 
norės skaityti. Kai surinkau visų 
pareiškimus, teko sumažinti gauna
mų laikraščių kiekį. Iš tuomet mė
giamųjų mūsų stovykloje laikraščių 
„Tėviškės Garsas“ užėmė antrąją 
vietą.

Vėliau vėl po kelis bei keliolika 
išvykdavo užjūj ’n, bet jau nebeteko
mažinti laikrašč ų kiekio. Kvyku
sieji pradėjo pasilikusiųjų prašyti 
siuntinėti jiems Vokietijoje leidžia
mų lietuviškų laikraščių, nes be jų 
ten ilgų ir nuobodu. Vietiniai laik
raščiai jų nepatenkina.

Praėjo vos keletas mėnesių, pasi
keitė ir skaitytojų skonis. „Tėviškės 
Garsas" atsistojo iš antrosios vietos 
į pirmąją. Pradėjo vis labiau man 
jo pritrūkti.

— Tamsta, ir aš jau norėčiau gau
ti „Tėviškės Garsą“.

— Gal vietoj seniau savo užsira
šiusio, galėčiau gauti „Tėviškės 
Garsą“?

— Zinai, pradėjo ir man labiau 
patikti „Tėviškės Garsas“. Užnešk 
kiekvieną numerį ir man.

— Kodėl man neužnešei „Garso"?
Tokiais ir panašiais prašymais daž- 

nai mane užpila. Kelis kartus var
ginom administraciją, kad dar man 
pridėtų, ir vis dar pritrūksta.

— Kodėl jums pradėjo patikti „Tė
viškės Garsas“? — klausiu.

— Mat, tamstyte, jis pasidarė įdo
mesnis.

O tų skaitytojų skonis nevienodas. 
Vieni nori daugiau žinių, kiti leng
vesnių skaitymų, treti vėl ko nors. 
O įvairumo, daugiau įvairumo — 
kiekvienas ieško. Be to, ir į tedminę 
laikraščio pusę net ir eilinis skaity
tojas kreipia dėmesio. Beletristiniai 
ir jiems panašūs dalykai labai pa
geidaujami. Taip pat nori ką nors 
rasti ir apie savo Tėvynę, kad ją 
primintų tiek iš dabartinių, tiek ir 
iš praeitųjų laikų. Daugelis tėvų 
pabrėžia, kad jų vaikams būtų rei
kalingi tokie Lietuvos priminimai, 
nes ir jie mėgsta laikraščiuose ieškoti 
sau skaitymų. Mažiau Sugebą skai
tyti perka laikraštį tik savo vai
kams. Daug kas pabrėžia: neklimp-

Jurgiškio ąžuolas
noma, kuriuo dienos metu tie lobiai 
įlindo j žemę. Kiekvienu metu ąžuo
las meta savo šešėlį vis kitur’ rytą 
vienur pei pietus ir vakare — kitur. 
Kai ąžuolo šešėlis krinta į vieškelį, 
praeivis įsižiūri ir susimąsto: „Va, 
tur būt, šičia pakasti jie, nes Čia die
ną naktį vykstąs pėsčiųjų, raitųjų ir 
važiuotųjų judėjimas ir drąsiausiąjį 
atbaidys ieškoti užkastųjų lobių“. I

Vyko 1830, 1863, ir 1905 metų su
kilimai, ir sukilėliai v«s netoli Jur
giškio ąžuolo pasirodydavo, sekdami 
rusų judėjimą vieškeliu. 1915 m. ka
ras buvo įspaudęs ąžuolą tarp rusų- 
vokiečių pozicijų, rusų apkasai rai
tėsi jo pavėsyje, o kulkos kapojo jo 
liemenį, bet jis ir karų audras at
laikė. Senelis ąžuolas matė, kaip iš 
jo pavėsio pakilusi rusų grandinė 
nušliaužė miestelio link. Pora rusų 
krito visai netoli jo, ir prie pat vieš
kelio išdygo du nauji jų kapai su 
pravoslaviškais kryželiais Ąžuolo 
tai nejaudino. 1919 m. rudenį ber
montininkai irgi pasirinko poziciją 
palei jį ir artilerijos ugnimi apšaudė 
miestelį, gąsdindami lietuvius parti
zanus. Ąžuolas tik rūsčiai į priešą 
žvelgė ir net savo šakų nepajudino, 
kai patrankos šalia staugė

1941 m. Vasario 16 d. naktį ąžuolo 
šakose suplevėsavo slaptai Vyčio 
žemės sūnų įkeltoji lietuviška tri
spalvė. Ryto metą ąžuolas atrodė 
išdidus, iškilmingai nusiteikęs ir 
kerštingas. Plevėsuojanti vėliava 
šlamėjo: „Prisikels, prisikels!“ Ąžuo
las įš lėto nuo savo šakų mesdamas 
šerkšną pritarė: „taip, taip!1' Pas
kutinė dar nuo rudens užsilikusi 

kime vien tik į emigrantinę balą, bet 
ir prisiminkime, kad palikome Lie
tuvą ir nežadame nuo jos nutolti. 
Tai ypač reikalinga jaunikliams.

Skaitytojų dauguma nemėgsta ilgų 
korespondencijų, ypač tokių, kurių 
turinys dažnai kartojasi panašumu, 
sakysime, visokie vaidinimai, kon
certai ir 1.1. Ypač skaitytojas širsta, 
kai randa tą pačią korespondenciją 
keliuose laikraščiuose. Mūsų kores
pondentai turėtų būti sąžiningesni ir 
tuos pačius nuorašus nesiuntinėti į 
kelis laikraščius.

Kai „Tėviškės Garsas“ stengiasi 
tobulėti, daug kas pareiškia savo pa
stabas ne tik iš inteligentų, bet ir 
kitų tarpo.

Tolimi ir vingiuoti keleliai
Nemaža iš mūs išvyko į Angliją 

ir Kanadą. zIš visur pasipylė prašy
mų: siųskite lietuviškos spaudos, 
nes be jos ilgu! Na, ir siuntinėja sto
vyklose likusieji. Į Angliją ir JAV 
siuntinėti bepigu: galima spausdinių 
tarifu. Į Kanadą ir Pietų Ameriką 
iš mūs spausdinių dar nepriiminėja. 
Tenka siuntinėti kaip laiškus. Bran
goka ir nepatogu, bet vis tiek pat 
siuntinėja vokuose. Kai kurie net 
po keletą laikraščių per savaitę. To
kiu pat būdu kai kas pasiunčia ir 
knygų.

Tenka pastebėti, kad kai kurie 
mūsų laikraščių egzemplioriai pa
daro gana tolimas ir vingiuotas ke

„Dvikartes nuslėpė!..“
Į Sleifeldo stovyklą įriedėjo sunk

vežimis ir sustojo prie sandėlio.
— Jau ką nors atvežė, — smalsio

sios moterėlės iš lėto artėjo sekti, 
kokių gėrybių ten iškraus.

Sandėlininkas įvilko keletą maišų, 
patikrino, pasirašė rausvos spalvos 
nedideliame lapelyje ir jį grąžino 
atvežusiems gėrybes, o pats nusku
bėjo į raštinę.

— Drabužių atvežė, priėmiau! — 
ir įteikė gautųjų drabužių sąrašą.

Netrukus buvo sukviesta stovyk
linė drabužių skirstymo komisija. Ji 
įprastu savo uolumu ėmėsi tikrinti 
gautųjų gėrybių turinį. Varė, rūšiavo 
ir iš svetimosios vertė į lietuvių 
kalbą gautųjų daiktų pavadinimus.

— Ponai, kaip šituos pavadinsime 
lietuviškai? — pakėlė vienas kažką 
balt^, ilgą ir panašų j maišą.

— Pirmą kartą jų gauname. Pata
lynei, brolyčiai! Juk tai čekolai!

— Jonai, rašyk! Dvylika čekolų...
Jonas nesiskubina rašyti. Pakram

to pieštuko galą, įsižiūri pro langą, 
lyg ką nors pastebėjęs paliai lietu
viškąjį kryžių stovyklos aikštėje, ir 
negreit teišsteni žodžius.

— Nelietuviškai skamba. Slaviz
mu kvepia.

Visa komisija susimąsto.
— Paa, pala, palaukit! — įsikiša 

komisijos narė Barbora. — Lietuvoje 
gyvendama, turėjau „Kalbos patarė
ją“. Tokiais dalykais domėdavausi.

Visa komisija sužiuro į Barborą, 
laukdama išganingojo lietuviškojo 
žodžio.

— Ceklas, čeklas. ponai! Taip 
Kalbos patarėjuje" buvo patariama 

rašyti

stasys Širvys

gilė, žvarbaus, vėjo užgauta, kris
dama visa tai patvirtino: „Iš tik
rųjų bus taip!“ Priešas, visa tai pa
matęs įsiuto, vėliavą nuplėšė. Ąžuo
las kantriai iškentė ir giliai savo lie
menyje paslėpė lietuviškąjį skausmą.

1941 m. birželio mėn. karas, kaip 
ir visi kiti, taip pat jo neaplenkė. 
Vokiečių lėktuvas, pasivijęs raudo
nųjų mašiną, bombomis** apdaužė ją 
ir padegė. Bombos skeveldra nu
krito šalia ąžuolo Vėl, kaip ir 
1915 m., netoli ąžuolo, beveik toj 
pačioj vietoj, išdygo naujas dviejų 
rusų karių kapas, žuvusių mašinoje. 
Senas ir dievotas žemaitis, atsimin
damas ir praėjusį karą, prietarin- 
’ai pažvelgia į ąžuolą ir, naujuosius 
kapus. Nuostabu! Juk apylinkėje 
tiek plačiai vietos žūti ir mirti, nors 
ir milžiniškų armijų kariams, bet 
:ie vis pasirenka mirti šalia senojo 
ir šventoje^ ąžuolo. Gal čia veikia 
kokia paslaptingoji jėga ar iš seno 
užsilikęs, bet šiandien jau niekam 
nebežinomas, prakeikimas.

— Ką čia supaisysi Dievo kelius! 
— numoja žemaitis ranka. — Gal 
jau toks mūsų senelių prakeikimas 
toje vietoje paliktas, kai mūsų žemė 
ilgą laiką buvo maskolių pavergta.

Pačiam ąžuolui daugiausia skriau
dos yra padaręs kryžiuočių palikuo
nis. 1915—1918 m. okupacijos bū
vyje nukirto ir į Vokietiją išgabeno 
du jo sūnus, jauniausius liudytojus 
čia buvusio šventojo ąžuolyno. Liko 
tik jis vienas priminti senovę. Kry
žiuočių palikuonys taip pat nuplėšė

liones. Likę Vokietijoje draugai nu
siunčia į Angliją, ten perskaitę vėl 
persiunčia kitiems savo draugams į 
Kanadą arba į kitas Anglijos vieto
ves. Dažnai tas pats laikraščio 
egzempliorius būna pakuojamas ir 
adresuojamas po 3—4 kartus. Koks 
jis pasiekia paskutinius skaitytojus? 
Tur būt, apšiuręs, kaip nupešiota 
vištelė. Arba ir per JAV patenka į 
Kanadą. Bet nežiūrint į paskirų 
egzempliorių nusiuntimus, ten lie
tuviškos spaudos labai, oi labai 
trūksta.
z .Jylūsų spauda, kaipL^pj|ougųis, pro 
visokius ’ plyšius prasiveržia prie 
savo skaitytojo.

Laikraštis — paguoda
Mūsų stovyklos Veronika iki šiol 

neskaitė laikraščių. Ir nenešdavau 
jai jų. Kartą susitikau ją barako 
koridoriuje. Pradėjo man išmetinėti, 
kodėl aš ją aplenkiu ir neužnešu 
laikraščių. Teisinuos, kad ji iki šiol 
jų neskaitė.

— Liūdniau ir liūdniau vis darosi, 
— aiškina ji. — Kitos paguodos ne
berandu. Nors laikraštį skaitydama 
šiek tiek nusiraminu ir užmirštu 
vargus.

Taip! Juo labiau mes išsiblaško
me, juo brangesnė ir mielesnė darosi 
mūsų spauda. Spaudos netekus, dau
gelis mūsų ne tik morališkai, bet ir 
fiziškai sunyktų, turėdamas prieš 
akis neaiškų rytojų. B—us

— Nedaug ką lietuviškiau skamba, 
kaip ir čekolas, — nusivylė komi
sijos vyrai. — Gal tu, Barbora, ne
beatsimeni? Gal kitaip buvo para
šyta?

— Atsimenu gerai. Mano galvelė 
dar neišgverusi, — savo smegenų 
tvirtumui pabrėžti trenkė kumščia 
į stalą ir įsakančiu balsu paliepė 
Jonui įrašyti: dvyliką čekių.

Jonas įrašė. Vyrai neišdrįso Bar
borai priešintis, nes moterys apie 
tokius dalykus geriau nusimano. Be 
to, Barboros nė pats kipšas neper- 
ginčytų. Ji žodinėje kovoje visad 
išeina laimėtoja.

Komisija surašė gautųjų gėrybių 
sąrašą, rašomąja mašinėle atspaus
dino ir prisegė prie sandėlio gerbia
mosios stovyklinės visuomenės žiniai.

Ilgai laukti neteko. Suinteresuotoji 
stovyklos visuomenė tučtuojau ap
spito sąrašą ir ėmė iš panagių gvil
denti visas jo eilutes. Skaitė iš vir
šaus ir apačios net po kelis kartus, 
akimis varstė kiekvieną žodį, o gal 
net ir raidę, lyg bijodami ką nors 
praleisti, ar ne taip suprasti, kaip 
parašyta.

— Na, tie šėtonai, komisionieriai, 
ir nuslėpė dvilinkius! Pati mačiau 
jų krūvelę, — pirmoji suklegėjo tau- 
ragietė Veronika, nuo kurios akių 
niekas stovykloje nepasislėpdavo, ro
dos, pro sieną ji į viską įsispitrė- 
davo.

— Taip. taip, kaimynėle! — pri
tarė marijampolietė Uršulė, taip pat 
neblogesnė seklys, kaip ir Veronika. 
— Ne viską surašė toji mūsų ponia 
komisija, ne viską. Va, aš pati ma
čiau baltų dvikarčių ryšulį, o sąraše

nuo jo kūno liaudies išdirbinį — 
Sopulingosios Dievo Motinos statu
lėlę ir ją išsivežė — savo šeimai 
lauktuvių, o gal ir į muziejus. Būtų 
nepagailėję ir paties ąžuolo senelio, 
jeigu į akis nekristų jo senatvės 
žaizdos. Jiems nebuvo brangus musų 
senovės palikimas.

Truputį grįžtelkim į praeitojo 
šimtmečio vidurį.

Nors buvo prabėgę apie keturis 
šimtus metų nuo žemaičių krikšto, 
bet vietos gyventojų pagarba sena
jam ąžuolui nebuvo išnykusi. Kiek 
kartų dievotas žemaitis praeidavo 
pro jį, tiek kartų pajusdavo kažkokį 
jausmą nusilenkti šiam sentėvių 
šventajam medžiui. Ne kartą per
mesdavo per save didelį kryžiaus 
ženklą ir su malda lūpose palikdavo 
ąžuolo šešėlius. Keista! Miškais 
gaudžiančioje apylinkėje daug me
džių jis pralenkdavo, bet nė vienas 
jų nesukeldavo tojo paslaptingojo 
pagarbos jausmo, išsiliejančio iki 
maldos. \

Ilgametis Kurtuvėnų laiškanešis 
Jonas, kasdien vasaromis ir žiemo
mis mindžiodamas vieškelį nuo 
miestelio iki Bubių pašto agentūros, 
po du kartu per dieną praeidavo 
pro senelį ąžuolą buvo pripratęs 
prie jo nuo pat kūdikystės, piemeniu 
būdamas bandą aplink j| ganęs, bet 
vis dėlto kiekvieną kartą praeida
mas pro jį išgyvendavo nemažą 
vidaus kovą ir pajausdavo, kad 
šiame ąžuole slypi kažkokia paslap
tinga ir nesuprantama jėga ir didy
bė-, tylinti gyvybė ir dieviškasis še
šėlis. Nesąmoningai pati ranka pa
kildavo prie kaktos kryžiaus ženk-
lui, lūpos pačios prieš jo valią atsi
verdavo maldai. Nusigąsdavo Jonas 
pats savęs ir ąžuolo, dažnai nutrauk
davo maldą ir pagreitindavo žings
nius prO ąžuolą.

— Dieve, apsaugok mane nuo nu
sidėjimų ir klaidų! — prabėgęs ąžuo
lą, dažnai atsidusdavo. — Gal pik
toji dvasia mane klaidina garbinti 
šį mūsų sentėvių pagonių šventąjį 
medį.

Kas mėnesį eidamas išpažinties, 
Jonas atvirai kunigui išpažindavo tą 
savo vidaus kovą, kol kartą vienas 
kunigas jį nuramino kad piktoji 
dvasia neakina melstis. Čia pats 
dangus gal reikalauja, kad ant pa
gonybės griuvėsių krikščioniškąja 
malda būtų garbinamas tikrasis 
Dievas. Gal sentėvių vėlės, anksčiau 
garbinusios šį ąžuolą, šaukiasi savo 
palikuonių pagalbos krikščioniškąja 
malda išvaduoti jas iš tamsybių.

Nuo šiol laiškanešis Jonas pradė
jo be skrupulų su malda praeiti pro 
ąžuolą. Tačiau kažko dar trūko tik
rajam ąžuolo šventumui. Juk nėra 
ant jo krikščioniškojo ženklo, kuris 
pateisintų krikščionies atiduodamą 
jam pagarbą. Nuo šiol kiekvieną 
kartą jis praeidamas įbesdavo akis 
į ąžuolą ir nenuleisdavo nuo jo, kol 
palikdavo užpakalyje. Paslaptingoji 
ąžuolo tyla, rimtis sukeldavo Jono 
atmintyje senųjų žmonių padavimus 
apie buvusią senojo ąžuolo garbę ir 
senosios L-etuvos valstybės galybę. 
Suskausdavo laiškanešiui širdis. Ga
linga buvo Lietuva, o dabar ji pa
vergta, net mūsiškė lietuviškoji 
spauda rusų draudžiama. Kenčiame 
mes prispausti, kenčia mūsų žemė,

tur būt, visa tai matydamas, dar 
labiau kenčia ir sis ąžuolėlis, — pa
galvodavo laiškanešis.

Kartą sustojo jis prie ąžuolo, il
gai į jį žiūrėjo, nusiėmė kepurę ir 
ištiesė rankas į jį

— Įkeliu į tave, brangus ąžuolėlį, 
Sopulingosios Dievo Motinos koply
tėlę! Kentėjo Ji, matydama savo 
Sūnų ant kryžiaus mirštantį, ken
čiame mes pavergti, kenti ir tu, ma
tydamas Lietuvą maskolių persekio
jamą. Sujungsime savo kančias į 
krūvą!

Grįžęs namo, užsakė pas dieva
dirbį padirbti Sopulingosios Dievo 
Motinos satulėlę, su koplytėle, o 
vėliau nunešė ją į bažnyčią pašven
tinti ir įkėlęs prikalėję prie Jurgiško 
ąžuolo liemens. Paprastas, jokių 
mokslų neišėjęs, tik senųjų legendų 
įkvėptas, lietuviškosios liaudies sū
nūs sugebėjo simboliškai įjungti 
kuklioje religinėje statulėlėje pa
vergtos tautos ir lietuviškosios že
mės skausmą.

Laiškanešis Jonas ilgai ilgai žiū-^ 
rėjo į raudonuojančią prie ąžuolo 
liemens Sopulingosios koplytėlę. 
Mintyse paskendęs, nebematė vieš
keliu pravažiuojančių ir praeinan
čių praeivių, kurie, pamatę Sopu
lingosios koplytėlę, greitai kėlė ke
pures. dažnas žegnojosi ir kalbėjo 
„Sveika Marija*'. Laiškanešio min
tyse plaukė iš legendų sukelti vaiz
dai, kaip senovėje po šiuo ąžuolu 
rūko sentėvių aukos, ruseno šven
toji ugnis ir minios garbino senąjį 
dievą. O dabar . . . dabar krikščio
niškieji tos pat žemės vaikai lenksis 
šiai vietai, kels kepures, melsis. Pa- 
liai ąžuolą suplasdeno gegutė, pa
suko į Žaliąją girelę ir nutūpusi 
artimiausiame medyje pradėjo ku
kuoti. Pažadino laiškanešį iš min
čių. Jis persižegnojo, sukalbėjo 
„Sveika Marija“ ir tvirtai į vieš
kelį įbedė savo kelionių palydovę 
lazdelę.

— Tebūnie Dievui garbė, mums 
išganymas, o mūsų žemei ramybė! 
Užtark už mus, Sopulingoji! — atsi
duso laiškanešis.

Ir nuo tos valandos laiškanešis 
nuolat jau iš tolo prieš ąžuolą drąsiai 
ir be svyravimų nusiimdavo kepurę, 
pagarbindavo Sopulingąją ir savo 
maldą paaukodavo už kenčiančią lie
tuviškąją žemę ir jos vaikus. Si 
vieta jam liko lyg mažoji antroji 
bažnyčia, kur jis galėdavo susikaupti 
iš tikrųjų nuoširdžiai ma.dai. Ir kitų 
širdyse pakilo didelė ir jau vieša 
pagarba senajam ąžuolui, nes be se
novinės garbės, jis pasipuošė ir 
krikščioniškuoju simboliu.

1915—1918 m. okupantui išplėšus 
nuo ąžuolo liemens visų pamiltąją 
Sopulingosios statulėlę, netrukus 
ąžuolas gavo naują koplytėlę. Vėl 
su Dievo Motinos satulėlę. Sį kartą 
pasenęs ir paliegęs laiškanešis nebe
pajėgė naujos įkelti. Tai padarė jau 
kita, nežinoma, bet taip pat šį ąžuolą / 
pamilusi ranka.

Naujoji statulėlė sulaukė šio karo 
ir naujų okupacijų. Apie pora mė
nesių ąžuolo apylinkėje vėl, kaip ir 
1915 m., tęsėsi karo veiksmai. Ar 
svetimųjų rankns nepalies ir dabar
tinės koplytėlės? Ar neteks trečią 
kartą vėl įkelti? O ąžuolas, atrodo, 
dar drūtas dar atlaikys ir naujus 
okupantus.

jie neįrašyti. Tur būt, pati komisijai Jonas tris kartus pabalo ir keturis 
sugalvojo juos nukniaukti, sau ir' kartus paraudo, kol savo veido iš-
savo vaikams baltinių pasisiūdinti.

— Teisybė, teisybė, Uršulyte! — 
pritarė Veronika. — Ir dvilinkių, tur 
būt, mūsų akys nepamatys. Ir iš jų 
komisija baltiniais apsisiūdins.

— Jeigu jau dvilinkius ir dvikar
tes nuslėpė, tai, moterėlės, bus ir 
daugiau ką geresnio į sąrašą neįrašę. 
Vagys, toji komisija, jau ne kartą 
esu sakiusi, bet vis dar niekas man 
netikėdavo, — širšo kaunietė, bu
vusi Žaliojo kalno pažiba, Mari
jona. — Na, bet iš tų čekių turės 
man duoti. Neturiu kuo savo ant
klodės aptraukti.

Klegėjo, zirzė moteriškosios visuo
menės rinktinė, dairėsi į stovyklos 
raštinę, kurioje tuo metu pasėdžia- 
vo drabužių skirstymo komisija.

— Eikime į raštinę peklą sukelti.
— Eikime! Išdrėbkime viską į akis! 

Taip, taip, nesivaržydamos. Tegul 
žino, kad ir mes akis turime, — ūžė 
visas skaruotasis spiečius.

— O kur dvilinkiai, kad neįrašė?
— O kur dvikartės? Taip pat ne

įrašytos.
Vyrai numojo ranka ir išsiskirstė 

po savo barakus. Kaukėnas grįžo 
baigti klumpę tašyti, Gaurys nudū
lino tabako palaistyti, prisiekusiųjų 
„karuselninkų" ketvertukas nutrauk
tąją karuselę tęsti ir visi kiti prie savo 
paliktų darbų. Visą gautųjų gėrybių 
rūpestį paliko komisijai ir moterims, 
nes ir šį kartą, kaip visada, vyrams 
šykščiai buvo teatvežta, todėl jie ir 
nematė reikalo veltui bumas aušinti. 
Tik margaskarė visuomenė su Vero
nika ir Uršule priešakyje, iškelto
mis galvomis ir kovai išstatytomis 
krūt'nėmis, nulingavo, nuūžė į raš
tinę. Kemisija, pamač usi tokią gau
singą delegaciją, sumišo. Kuklusis 

raišką atitaisė į normalią būklę.
— Ponai, o kodėl nuslėpėte dvi

linkius, neįrašėte, a? Gražu? Vadi
nas, mes jų nematysime! — pir
miausia altu pragydo tauragietės 
Veronikos balsas.

— O dvikartes taip pat manote 
tarp savęs pasidalyti, ką? Manote, 
mes akių neturiipe, nematome, ką 
atveža, — sopranu papildė Veroniką 
marijampolietė Uršulė.

Komisija pečiais patraukė.
— Moterėlės, ką radome, tą ir 

įtraukėme į sąrašą. Jokių dvilinkių 
ir dvikarčių neradome.

Jonas tylėjo ir dairėsi čia į mote
ris, čia į gėrybių sąrašą, galvodamas, 
koks čia paibelis įlindo į šią amžinai 
nemalonią klampynę, kad stovyklos 
visuomenė įžiūrėjo tokias gėrybes, 
kokių jie, nors ir labai atidžiai pati- 
rino. nerado. Pakėlė galvą į moteris.

— Sakykite, susimildamosios, kas 
per paukščiai tie' dvilinkiai ir dvi
kartės? Iki šiol neteko jų girdėti.

— O kur gyvenai Lietuvoje? Gal 
po statine pakištas? — metė piktą 
žvilgsnį Veronika.

— Kauno mieste, o ne po statine, 
mieloji Veronika.

Po ilgo aiškinimosi pagaliau paaiš
kėjo, kad tuos pačius čekolus ar 
čekius, kaip juos miest'ečiai pravar
džiavo, mūsų liaudis vienur vadina 
dvilinkiais, o kitur dvikartėmis. Kai 
Jonas norėjo suabejoti, o gal mies ą 
čekiai yra skirtingi nuo kaimų dvi
linkių ar dvikarčių, moteriškoji dele
gacija nenusileido:

— Tas pats daiktas, tas pats. Juk 
ir m'estų, ir kaimų kelnės taip pat 
kelnėm;s vadinamos, o ne kitaip, 
nors ne visos jos vienodos.

St. Gumbutis
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Nuomonės apie moteris
JAV laikraštis „Weekend“ tarp 

karių, kurie išvažinėjo beveik visų 
pasaulį ir matė įvairių šalių ir ra
sių moteris, paskelbė anketą apie 
moteris. Iš karių atsakymu susidarė 
toks vaizdas

Anglė — visų labiausiai mėgsta 
savo židinį ir vyrus žavi nuolanku
mu ir jautria globa. Bet po vestuvių 
susiranda ir kitokių žodžių Austra
lietė — linksma ir graži, sunkiai be- 
pamirštama moteris. Kinietė — ge
riausiai verda, bet nieku būdu neat- 
pranta prasijuokti netinkamiausių 
metu. Prancūzė - giedri, anksti ke
liasi ir dirba. Po vestuvių ištikima. 
Japonė — tai mpteris, kuri vyrą ge
riausiai supranta. Vokietė — darb
šti, bet nervinga. Rūpinasi esamais 
ir nesamais vyrais, bet daug geres
nė, negu opinija apie ją Norvegė — 
blondinė, liekna, o degtinės gėrime 
pralenkia ne vieną vyrą.

Vienoja neseniai išėjo kažkokio 
Scharfenbergo „Knyga apie pabučia
vimą*. Autorius su vokišku siste
mingumu aprašo < visokias pabučia
vimo formas ir teigia, kad pabučia
vimas priklauso nuo tautybės. Ir 
taip: amerikietė — iš viso nemoka 
bučiuotis. Havajietė bučiuoja kaip 
vaikas motinos žindomas. Rusė bu
čiuoja karštai, bet tik tada, kai nuo
bodžiauja. Vengrė bučiuoja ne -tik 
lūpomis, bet ir rankom, pečiais, ju
dėdama lyg malūnėlis. Čekės pabu
čiavimas daugiau žada, negu ištesi. 
Suomė bučiuoja ramiai. Portugalės 
pabučiavimas turi sardinių su alyva 
skonį. Vokietė, kaip ir irlandė, bu
čiuoja skersai lūpas ir tuo metu kvė
puoja taip suhkiai, lyg įdegusi kros
nis, be to, niurna po nosimi. Olan
dės pabučiavimas yra namų darbo 
ir grynai ūkiškas..

Scharfenberg aprašo dar visą eilę 
pabučiavimų, bet te sau tie pabučia
vimai! Mums čia įdomus visai kitas 
dalykas:

— nei „Weekend“ nei „Knygoje 
apie pabučiavimą“ nėra mūsų lie
tuvių. Tuomi tegalime pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti. Šia proga pasiskai- 
tykime, ką apie mūsų moteris yra 
rašę saviškiai — dr. V. Kudirka ir 
Vaižgantas. !

1839 m. „Varpo“ Nr. 12 rašoma:
'„Visados su pasigėrėjimu žiūrėda

mas ant „mėlynakių“, ir turėdamas 
tame dalyke gerai išmiklintas akis, ! 
užtėmijau, kad mūs kaimų „mėly
nakės“ tankiau ir tankiau pradeda 
vartoti nematytą kitąsyk kaimuose : 
inkvizicijos prietaisą, vadinamą gor- ■

Ekrano margumynai
Trisdešimtoji Tarzano filmą pra

dedama sukti Hollywoode. Ji va
dinsis „Tarzanas ir undinės“.

Grace Moore, žuvusios lėktuve 
avarijoje garsiosios filmų žvaigždės 
ir dainininkės, atminimui spalio 29 d. 
New Yorke City muziejuje atidaryta 
paroda, kurioje išstatyta šios artistės 
kostiumai, vilkėti vaidinimų metu, 
fotografijos, programos, įvairūs ar- 

' tistėš pagerbimo aktai ir jos pačios 
rašytos autobiografijos rankraštis.

Clark Gable filmoms Vengrijoje 
paskelbtas boikotas. Sis populiarusis 
filmų aktorius „demokratiškų“ ven
grų filmų vadeivų apkaltintas „bend
radarbiavimu su imperialistų sluoks
niais“.

Vokiečių filmų komikas Teo Lin
gen, mūsų matytas visoje eilėje 
linksmų filmų, atsuko nugarą Vo
kietijai, priimdamas Austrijos pilie
tybę. Šiuo metu Teo Lingen dirba 
prie naujos filmos su savo . dukra 
Ursula, kuri turi vyriausiąją rolę.

Pirmoji marokietiška filmą, kuri 
vadinasi „Septintosios durys“, iš
leista arabų kalboje. Prie šios filmos 
pastatymo daug prisidėjo prancūzų 
režisieriai ir kiti filmų darbuotojai. 
Artimoje ateityje laukiama ir dau
giau arabiškųjų filmų

„Kaukė Lukrecijai“ vadinasi nau
joji "Paramount filmą, vaizduojanti 
Lukrecijos Borgia gyvenimą.

Metro - Goldwyn - Mayer išleidžia 
visą eilę naujų filmų: „Sugrįžimas“ 
su Clark Gable, „Kalbėk man apie 
meilę“ su Greer Garson, „Johanna iš 
Lotaringijos“ su Ingrid Bergman ir 
„Valstybė unijoje“ su Spencer Tracy 
ir Claudette Colbert.

Kas mėgstama Prancūzijoje? Iš 
709 filmų, rodytų pirmaisiais šių me
tų mėnesiais Paryžiuje, amerikietiš
kų buvo 328, prancūzišku 300, bri
tiškų 50, itališkų 6, sovietiškų 3, bel
giškų 2 ir po vieną šveicarų ir vo
kiečių filmą. Šias filmas žiūrėjo 23 
milijonai žiūrovų: amerikietiškas — 
11,3 milijonai, prancūziškas — 93 
mil., gi sovietiškas — tik 16.049 žiū
rovai. ,

National Advisory for Aeronautics 
Amerikoje išrado naują filmų ka
merą, kuri per vieną sekundę pa
dare 200.000 nuotraukų.

Belgų filmą mums mažai pažįs-

tama, tačiau netrukus galėsime ma
tyti jų naują kūrinį iš garsaus daili
ninko Rubenso gyvenimo su vienu 
iškiliųjų belgų aktorium Victor 
Francen. Po to seks „Erasme“ ir „Le 
Fondateur“. Filmos sukamos pran
cūzų ir flamandų kalbose, (ž)

Balzamavimas yra mokslinė ope
racija, kurią gali vykdyti tik atitin
kamai apmokytas specialistas. Jo 
pareiga parengti negedimui (prezer- 
vuoti) mirusįjį, nękeičiant jo išvaiz
dos, kad gyvieji galėtų jį pažinti.

Daugelis galvoja, kad šių dienų 
balzamavimas negali lygintis su se- 
noės egiptiečių balzamavimo pa
slaptimis. Tačiau taip nėra. Drąsiai 

' galima teigti, kad dabartinis balza
muotojas toli pralenkia senovinius 
balzamavimo būdus. Be to, dabar
tinis balzamuotojas yra išėjęs odos 
ir plastinės chirurgijos mokslą, kad 
sugebėtų pašalinti trūkumus, ypač 
kai veidas ir rankos yra dėl nelai
mingo įvykio sužalotos arba ligos 
apgadintos.

Dabartinis balzavimo būdas pra
dėtas naudoti XVIII šimtm. pradžio
je. Per pastaruosius 50 metų buvo 
išmėginta daug įvairių formulių, 
balzamavimo preparatams paruošti. 
Tačiau pagrindinis balzamavimo 
dėsnis liko tas pats- tam tikrų 
skysčių įšvirkštimas į mirusiojo 
kūną.

Pradžioje buvo Balzamuojama tik 
pilvo ir krūtinės įtalpa kad būtų 
galima sustabdyti bakterijų darbą 
ir kelias dienas išlaikyti be nema
lonaus kvapo. Tobulesnis balzama
vimas yra arterijų balzamavimo bū
das, kurio dėka kūno saugumui rei
kalingieji skysčiai pasiekia visas 
kūno daleles. Kaip žinoma, kraujas 
teka gyslomis — arterijomis ir ve
nomis. Arterijos, juo toliau juo la
siau šakojasi ir smulkėja, kol paga
liau pasibaigia kapiliarais. Šios yra 
jau nepaprastai smulkutės ir taip 
iššakojusios po žmogaus kūną, kad 
net nėra tarp jų tarpelio adatos 
smaigaliui. Ta proga tenka paste
bėti, kad arterijos neturi tam tikrų 
veržlių, leidžiančių tekėti kraujui į 
visas puses, o venose kraujas tų 
čiauptuvėliu dėka tegalį tekėti tik 
viena kryptimi — š’rd'nTl'nk. Žmo
gui mirus, arterijos lieka daugiau

TE VISK *~ * " « AS

> setu skaistų veidą teršia visokiais 
I tepalais, dėžiniais ir kitokiomis kal-
■ komis ir dumia ir dumia papirosus. 
! Kiekvieną kart, kada patėmiju mi-
• nėtus dalykus, jautri dėl „mėlyna

kių“ mano širdis skaudžiai superšti.
i Nekalbėsiu nė apie istoriją gorseto,
■ kurį pramanė vienas kalvis apkausty- 
I mui savo pačios — vydragos, nė apie
■ didelj gorseto vodingumą moteriš-
• kės organizmui, kas atsiliepia net
■ ant „klausimo šeimynos“ — mano
■ dalykas šiuomi žygiu tik estetika.

Mano ir viso svieto nuomonėje idea
lu sudėjimo moteriškės kūno yra 
dievaitė Venus, o ne širšė. Toje vie
toje, kur širšė persiflaugta, Venus 
plati. Gorsetas gi iš moteriškės — 
Venus padaro moteriškę — širšę. Er
go, priešinasi estetikai ir tegul pras
menga1 Tepalai visokį ir barstymai, 
kuriuos net^gėda pasakyti — išmano 
retkarčiais mūs kaimo neišmanėlėms 
neišmanėliai aptiekoriai ant' meilės, 
padaro iš gyvo gražaus veido veidą 
molinį ir į trumpą laiką taip sugadi
na odą, kad paskiaus jokiu būdu ne
galimą jos atgriebti — ergo ir šitie 
dalykai nesutinka su estetika ir tegul 
prasmenga! Žinoma aukščiaus mi
nėti daiktai vartojami „mėlynakės“ 
tik dėl pasičvierijimo ir atėję yra i 
kaimus nuo miesto šlehių. Kas kita 
su miesčionėmis: jų daugumas turi 
ramstyti sukliurusi kūną, turi už
vaduot stoką gamtos dovanų išmis- 
lais, turi išblyškusį, suvytusį, lašnotą 
veidą teplioti višBkiomis plyniomis, 
bet, kaip tikras žinūnas, tvirtinu, kad 
visos tos plynios ir ramsčiai mūsų 
sklaisčioms „mėlynakėms“ visai ne
reikalingi Jeigu jau tiek išsišnekė
jau apie nepritinkančius „mėlyna
kėms“ dalykus, tai pasakysiu ir apie 
papirosus — ir juos jau žinda kaimo 
merginos. O jūs mergelės! kad jūs 
žinotumėte, kaip bjauriai išrodote, 
leisdamos per savo gražias lūpas 
smirdančius dūmus, tai išsižadėtu
mėte papirosų ant amžių amžinųjų. 
Su tais brudais papirosais verčiate 
mane, didžiausią garbintoją jūsų, net 
prie negražių palyginimų, o ką aš 
kaltas? Matydamas „mėlynakės“ 
dantyse papirosą, tuojaus manau 
taip: „Kiaulei vainikas, karvei balnas, 
o lietuvaitei papirosas . . visai ne
tinka.“ '

Pas Vai?, ntą Vilniaus laikų pub- ' 
licistikoje randame tokias pastabas:

„Ji (lietuvė) pirmam sykiui nepa
traukia moteriškaisiais savo malonu- ' 
mais: nei pienu praustu baltu savo 
veideliu, nei savo figūros dailumu. :

i Ji dar nemoka ir nemėgina kalbėti 
• apie politiką ir kitus „vyrų dalykus“. 
. Ji — „neišmanėlė“; dažnai temoka 

svečią valgymais patenkinti, ne savo 
protu. Tai pirmajam žvilgsniui.

Iš tikrųjų gi, lietuve moteriška tai 
reiškėją labai ir labai aukštos lietu
vių kultūros; nesulyginamai aukštes
nės, neg rusų, ir aukštesnės, neg pa
čių vokiečių. Ne tos kultūros, kuri 
skaisčiai blizga; tik tos kuri stengia 
duoti tų, lietuviškai švelniu jausmų.

Tik ne kiekvienam lietuvės siela 
prieinama ir pasiekiama Lietuvaitė 
baili ir jautri, kaip mimozos augme
nėlis, kurs, tik pūstelėjus, savo lape
lius suglaudžia; kaip ežys žvėrelis, 
kurs tuoj visas kamuoliuku susirie
čia; kaip sližiukas, kurs tuoj savo 
ragelius į kietą kiautą įtraukia. Nori 
pažaisti su jais, pamatyti jų būtybės 
dyvų, elkis iš lengvo, nesiskubinda
mas. Žemdirbių sielą tingi, nerangi; 
įspūdžiai negreit juos teįjudina. Ne
sistenk lietuvės „interviuoti", pakiš
damas saviškai formuluojamus klau
simus, tik leisk jai pačiai nuo ko 
nori pradėti ir saviškai savo sielos 
siūlą vynioti, kaip daro šilkų vikšre
lis. išvyniodamas savo seilę. Ir gausi 
tokio sielos verpalėlio, kurs tave nu
stebins,' kurs lietuvių tautai tik gar
bės padarys

Lietuvių kultūra vaiskiausiai pasi
rodys per jų motefis, kokią galingą 
vietą jos pasiėmė lietuvio šeimynoje. 
Moteris -■ lietuvio namų karalienė, 
amžinosios aukos dievams degintoja. 
Ji — tikroji vieno Dievo garbintoja 
jausmais. Jhm už visa gera mokė
toja. Dangaus Karalienės žemėje at- 
vaizdtntoja. Moteriškai lietuvio name 
pirmoji vieta, kaip vyriškam — vals
čiuje ir rinkoje.

Koks Skirtumas tarp lietuvių san
tykių su savo moterimis ir rusų su 
savo „baba — dura“, reikia „učlt“, 
destis, „bit“ atvarslais, prisirišus 
prie ratų. Net ir vokiečiai, nežiūrint 
jų kultūros, savo moterims namie 
teskiria 3 „k": Kinder, Kirche, Kūche, 
vaikus, bažnyčią, virtuvę. Gi lietu
vės vardu paprastai visi namai va
dinas.

Pasisakyk, kaip tu apsieini su savo 
moterimis, aš pasakysiu, kokios tu 
esi kultūros. Yra ir lietuvių nepa
kančių Tik ir ta jų raganybė daž
niausiai yra dėl to, kad moteriška — 
ligų puodelis. Dešimtį, vaikų išve
džiojus, ne kiek pati beturėsi sveika
tos ir nervų. Vis tai išimtys ir žmo
niškų šeimynos santykių žiaurumu 
ir raganybė nenudažo

Tokią garbingą lietuvio gyvenime 
viėtą lietuvaitė yra ne veltui laimė
jusi. Čia jos nuopelnas, kaipo šei
mynos reikmenės rūpintojos ir daili
ninkės. Ji — ne tik visos šeimynos 
dengėja, dar visų namų dailintoja: 
ji — raštų „rinkėja“, skonies rody
toja. Lietuvė — audimo artistė, ne
mažesnė už perses .. ."

(atkelta iš 4 psl.) 
išugdytais žurnalistais, galėtų aukš
tąsias mokyklas arba vienpusiškai 
paskatinti arba vienpusiškai išgąs
dinti. Tačiau nė vienu atveju per 
aukštąsias mokyklas ateinantieji 
žumalista neįrodė, kad jie pralenktų 
tuos, kurie į žurnalistų luomą ateina 
iš kitų profesijų. ,

Dėl bendrumo būtų reikalingas tik 
vienpusiškas atsakymas, nes žurna
listų luomo svarbumas yra pakanka
mai aiškus. Deja, niekaip negalima 
įžvelgti, ar pirkliams aukštosios mo
kyklos padeda ar ne. Zurnalizmas ir 
pirklio profesija turi daug panašumo. 
Tikro pirklio dorybė slypi sugebėjime 
greitai apibudinti prekės kokybę ir 
jos naudingumą. Lygiai greitai turi 
ir žurnalistas apspręsti žinios koky
bę ir jos aktualumą. Abiems reika
lingas tam tikras sugebėjimas, susi-J. Cns.

Balzamavimas
ar mažiau tuščios. Todėl balzamuo- 
tojas ir pasirenka šiuos natūralius 
takus balzamavimo skysčiams išne
šioti po visą mirusiojo kūną.

Balzamuojant mirusį žmogų, rei
kalinga tik viena maža prapjova toje 
vietoje, kur yra storiausia arterija. 
Pro tą prapjovę įšvirkštas balza
mavimo skystis pasiekia visus arte
rijų takus. Gia reikia pastebėti, kad 
iš visų kūno dalių kraujas greičiau
siai ima gesti, todėl jį reikia sku
biai pašalinti. Kraujas išleidžiamas, 
atidarant veną, lygiagrečią arterijai 
toje vietoje, pro kur balzamavimo 
skystis įšvirkščiamas.

Senovės balzamuotojai dažniausiai, 
naudojo aršeniką, alkoholį, druską ir 
ąžuolo žievės rūgštį. Išradus forma
linę, balzamuotojas susilaukė ge
riausios apsaugos ir dezinfekcijos 
priemonės Glicerinas čia taip pat 
vaidina svarbų vaidmenį. Forma - 
linas gamina stiprias dujas, kurios 
plečia takę, o glicerinas teikia gli
tumų ir sulaiko pergreitę džiūvimų, 
kad tai nekenktų natūraliai išvaizdai.

Balzamuojant reikia žinoti mirties 
priežastį. Tai palengvina nustatyti 
atatinkamą balzamavimo būdą ir 
chemikalų proporciją. Be to, būtina 
nustatyti, ar asmuo tikrai vra mi- . 
ręs. Balzamuotojai žino nevieną 
būdą įsitikinti, kad tikrai neliktų 
jokios abejonės. Pirmutinis ir pati- ( 
kimiausias mirties įrodymas yra . 
kūno sustingimas, kuris pasireiškia į 
dėl angliarūkšties slėgimo audiniuo
se, kuomet arterijų kraujui trūksta 
deguonies. Kraujo nuslūgimas — 
į žemesnes dalis irgi parodo mirtį. 
Jei kūnas paguldytas aukštielnin
kas, tai nugara pajuodoja. Jei guli 
ant šono, tai paiuosta tas šonas ir 
viena veido pusė bei ausis. Jei, ati
darius arteriją balzamavimui, prasi
deda kraujoplūdis, jį reikia tuojau 
sustabdyti ir kuo greičiausiai ša*>k- 
‘is gydytojo pagalbos. Tačiau tai 
'-hai retai teats'tinka

Pirmiausia lavonas guldomas ant

7 psi.

Žodis jaunam žurnalistui

Borjero nuotr.
Mažiukas stiprinasi BALFo žuvies taukais

dedąs iš nuovokos ir fantazijos. Sa
vaime aišku, daugiau sugebės tas 
pirklys arba žurnalistas, kuris turės 
pakankamą išsilavinimą.

Jungtuvės tarp prenumeratoriaus 
ir žurnalisto yra nuoširdžios ir ne
laimingos. Laikraščių gamintojai ne
turi geros spaudos. Jie yra perver
tinami arba nedavertinami. Ju cha- 
rakterizavimas istorijos bėgyje ryš
kiai svyruoja. Jų bijomasi, j.e ne
mėgstami.

Tam, kas jaučiasi šiai profesijai 
pašauktas, aš noriu pasakyti: ar jis 
taps žurnalistu ar ne — tai charak
terio klausimas. Žmoguje jau paste
bima iš pačios jaunystės, ar jis turi 
žurnalistiškumo — sugebėjimo ga
lėti nustebti ir veržimosi visa tai, 
ką jis žino, išpažinti ir paskelbti. 
Žurnalistui reikalinga ir visa savo 
vertės pajutimo doza. Savaime su
prantama, nuvokimas, kad vieną da
lyką žinai arba gali žinoti geriau už 
kitus, negali virsti nekuklumu. Aš 
jau per dvidešimt metų gyvenu tarp 
žurnalistų ir nuolat stebiuosi dviem 
charakterio savybėm, kurias aš grei
čiau pastebiu geruosiuose žurnalistuo
se, negu jų peikėjuose. Šios dvi savy
bės yra: nešališkumas ir diskretiš
kumas. A

Tarp kitko: tai nėra savybės, ku
rias žurnalistas gali įsigyti arba įsi
gyja laikui bėgant. Jas abi jis turi 
jau turėti, prieš tapdamas žurnalistu. 
Tėvai, kurie savo vaikus nori pa
siųsti į žurnalisto profesiją, arba jau
ni žmonės, norintieji tapti žurnalis
tais, turi save stebėti. Nešališkumas 
nėra akiplėšiškumas. Jis yra įžūlumo 
priešingybė. Nešališkas yra tas žmo
gus, kuris su tuo pačiu draugiškumu 
ir paslaugumu yra pasiruošęs pasi
kalbėjimui su menininku, diplomatu 
arba nusikaltėliu, pasiruošęs savo 
partnerį galėti paklausti to, kas susf- 
tikimo aplinkybėse geriausiai tinka •

Iš didžiųjų žurnalistų, su kuriais 
savo amžiuje turėjau progos susipa
žinti, niekad negirdėjau tauškalų, 
niekad nepastebėjau tuščio susidomė
jimo žmonėmis. Jie visada buvo šalti 
iki pat širdies gelmių. Jie visi ven"ė 
kritikuoti kitus, nebaigę pirma kriti
kuoti patys save. Ir vien tik šio pui
kiojo charakterio bruožo dėka jie 
įgyja žmonių, su kuriais jiems tenka 
susidurti, pasitikėjimą. Yra, ž'noma, 
ir nediskretiškų žurnalistų, yra ir to
kių, kurie nėra nešališki, yra įžūlių, 
bet juk yra ir blogų artistų, blogų 
dailininkų, menkų mokslininkų, ir 
koruptiškų teisėjų. >

Kas turi abi šias savybes, tam te
reikia niekad nepalūžtančios nuotai
kos ir sugebėjimo galėti gerai papus
ryčiauti, nes, gal būt, jis ištisą dieną 
išbus nevalgęs.

Ir tie žmonės, kurie turi maža tų 
pozityviųjų pusių, apie kurias č a 
kalbėjau, iš tikro neturėtų būgštauti 
įžengti į tą bažnyčios nišą, iš kurios 
ir šiandiena išeina pateptieji žurna
listai. Tie. kurie iš nišos nebepasiro- . 
dys. bus dingę niekeno žemėje.

kalbėjau apie v'eną
Vertėj. P. P.

balzamavimo lentos ir nuprausiamas 
šiltu vandeniu, į kurį įplama balza
mavimo skysčio odai dezinfekuoti. 
Tada, dažniausiai pažastyje, pasiren
kama arterija ir pačiu paviršiumi 
daroma odos prapjova maždaug 
dvieju colių ilgio. Arteriją nuo ve
nos atskyrus arterijoje daroma 
skylutė tokio dydžio, kad tilptų plo
nas sidabrinis vamzdelis Tuomet 
nutekėjimo gravitacijos arba oro 
spaudimo, būdu įšvirkščiamas skys
tis. Skysčio švirkštimas nustatomas 
labai atsargiai ir iš lėto kad nebūtų 
naudojama per didelė spaudimo 
jėga, kas gali suplėšyti arterijas ir 
pakenkti apytakai. Balzamavimo pro
cesas trunka nuo dviejų iki keturių 
valandų *

Pradedant įšvirkštimo darbą, la
vono nosis ir gerklė išdezinfekuo
jama. skysčiais nuplaunant pavir
šių. Plaukai nuo veido nuskutami 
taip pat prieš balzamavimą. Veidas 
ir rankos gerai įtrinamos tam tikru 
tepalu. Būtina masažuoti veidą, 
kaklą ir ausis, kad būtų gauta gra
žesnė išvaizda, ir kad balzamavimo 
skystis galėtų lygiai ir tinkamai 
pasklisti po visą kūną

Vieno lavono išbalzamavlmui rei
kia 2,2—4,4 litro skysčio. Sį skys
tį supylus, sidabrinis vamzdelis iši
mamas iš arterijos, kuri suveržiama, 
o žaizda užlipinama arba susiuvama. 
Po 24 vai. tikrinama, ar nėra pu
vimo žymių ir dujų viduriuose. Du
jos ne visada atsiranda. Jei pilvas 
išpūstas, tai dėl dujų, kurias gamina 
skrandyje ir žarnose likęs maistas. 1 
Atsiradusios dujos turi1 būti tuojau 
išleistos, kad būtų pašalintas nema
lonus kvapas ir puvimas.

Reikia pastebėti, kad Europoje i 
mirusiųjų balzamavimas nėra labai 
prigijęs, nebent tik pačių žymiųjų i 
žmonijos garsenybių o Amerikoje 1 
tai nėra laikoma kokia prabanga. 'c„_, — _.

I (Pagal J. Le Vanos knygą „Gyve- Į Aš visą laiką kai 
Inimo Saulėleidis“.) (A-is)| pavojingą profesiją.
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Iš L klases krepšinio pirmenybių Trumpai iš visur

Krepšininkų kovos Scheinielde
Lapkričio 22—23 d. d. Scheinfelde 

buvo toliau tęsiamos šių metų krep
šinio antro rato L klasės pirmenybės. 
I žaidynes Scheinfelde neatvyko tik 
viena Tūbingeno Vytis, šiaip visos 
kitos komandos buvo pasirodžiusios, 
nors kai kurios labai skurdžiame są
state.

Pirmieji į kovą stojo margiečiai su 
Kasselio Lituanica. Iš „senųjų“ mar- 
giečių bėra likę tik trys — Norkus I, 
Andrulis II ir Sventickas, kiti yra 
jau pajudėję savo keliais — Bagdo
nas, Duliūnas ir Mackevičius jau Ka
nadoje. Varkala su Andruliu III — 
Monake (Andrulis III dar žadąs grįž
ti), Norkus II Wurzburgo žaidynėse 
susitrenkė smarkiai koją ir iki šiol 
dar vis negali pasirodyti aikštėje. 
Margiečiams į talką yra atėję keturi 
jaunieji kempteniečiai krepšininkai 
— gimnazistai, kurie visai puikiai 
derinasi prie užsilikusių „senųjų.vil
kų“. Susitikimo pradžioj Lituanica 
veda 6-1, bet jau pirmas ketvirtis 
baigiamas margiečių naudai — 9-7. 
Antrame ketvirtyje margiečiai dar 
„paspaudžia“ Lituanicą, ir pirmas 
kėlinys baigiamas 27-12 margiečių 
naudai. Iki rungtynių pabaigos pa
sekmę margiečiai dar pakelia ir lai
mi 56-29 (27-12).

Dillingeno Sakalui prieš Gottinge- 
no YMCA sekėsi nepaprastai puikiai. 
Jie atvyko į žaidynes keturiese, o 
penktąjį „susimedžiojo“ čia pat 
Scheinfelde (Smolskis), kuris buvo 
puikus taškų rinkėjas. Rungtynių 
pasekmė 53-23 (28-6) Sakalo naudai.

Margiečiams prieš gottingeniečius 
pradžioj sekėsi gan puikiai, — pirmą 
ketvirtį baigia savo naudai pasekme 
13-4, o kėlinį — 23-13. Antro kėlinio 
pradžioj laimė nusišypsojo gottinge- 
niečiams, kurie tiesiog meistriškai 
dėjo vieną po kito krepšį. Trečią ket
virtį baigiant pasekmė 31-31, bet 
paskutinę minutę margiečiai vėl 
įkrauna porą krepšių, ir trečio ket
virčio pasekmė — 35-31 margiečių 
naudai. Galutinė susitikimo pasekmė 
49-41 (23-13) Margio naudai.

Prieš Dillingeno Sakalą stoja į ko
vą visas koviečių dešimtukas. Saka
lui belieka tik imtis kiek bepajė
giant, nes Kovas „neatleidžia“ nė vie
nai sekundei. Pirmame ketvirtyje 
Kovas veda 11-1, bet prieš ketvirčio 
pabaigą pavyksta Sakalui įmesti po
rą krepšių, ir ketvirtis baigiasi 14-5. 
Kovo naudai. Antrame ketvirtyje 
koviečiai išleidžia į aikštę savo „jau-

♦ Latvių DP futbolo rinktinė su
kirto Wurzburgo rinktinę 9-1.

♦ Tarpvalstybinėse futbolo rung
tynėse Šveicarija nugalėjo Belgiją
4- 0, Austrija — Italiją 5-1, o Airija 
su Anglija sužaidė lygiomis 2-2,

♦ Tarpvalstybinėse stalo teniso 
rungtynėse Austrija nukirto Švediją
5- 0.

-* Tarptautinėse moterų plaukimo 
rungtynėse van Vliet (Olandija) pa
statė naują pasaulinį 400 m. krūtine 
rekordą — 5.58,6.

♦ Briuselyje įvykusiose tarptau
tinėse dviračių lenktynėse (didysis . 
sprinterio prizas) I v. laimėjo Derk- 
sen (Olandija), II v. — Senftleben 
(Prancūzija).

♦ Šešių dienų dviračių lenktinėse 
Briuselyje laimėjo Schųlte-Boyen 
(Olandija).

♦ Sunkumų kilnojime pasiekti 
nauji pasaulio rekordai: Novak 
(TSRS) abiem rankom išspaudė 141 
kg, o Brunstad (Švedija) viena ranka 
išstūmė 116 kg.

♦ TSRS įteikė 'pareiškimą daly
vauti 1948 m. Olimpinėse Žaidynėse, 
pastatydama tik tokias sąlygas: rusų 
kalba turi būti, užskaityta oficialiąja 
kalba, į tarptautinį žaidynių komite-

• tą (IOC) prezidiumą priimtas rusų 
atstovas, ir iš komiteto pašalinti . . .

i visi fašistai.

goję margiečiai dar bando Kovą vy
tis: pasekmė 11-10 Kovo naudai. Ta
čiau koviečiai išlaiko pirmavimą ir 
ketvirtį fiksuoja 14-11, o pirmą kė
linį 20-14 savo laimėjimu. Antro 
kėlinio pradžioj Kovas nenumaldo
mai plėšiasi pirmyn ir, trečiam 
ketvirčiui baigiantis, veda jau 13 
taškų skirtumu (32-19). Margiečiams 
pavyksta pasekmę sušvelninti, ir 
ketvirtis baigiasi 32-23 Kovo per
svara. Paskutiniame ketvirtyje Ko
vas vienu metu vyrauja net 19 taškų 
(47-28), tačiau tokio skirtumo iki 
rungtynių pabaigos neišlaiko. Rung
tynės baigiasi 51-33 (20-14) Kovo 
pergale.

Taškai: Kovo : Birutis — 9, Gru
žauskas — 21, Grybauskas — 15, 
Gailius — 1, Mikulskis— 3 ir An
drulis I — 2; Margio: Norkus I — 
7, Sventickas — 5, Andrulis II —14, 
Laukaitis — 5 ir Eldėnas — 2.

Šios pirmenybių žaidynės buvo 
pravestos gana puikiai, už ką tenka 
būti dėkingiems Kovo kiubo vadovy
bei, vaišingiesiems šeinfeldiečiams ir 
Vyr. Krepšinio Komiteto nariui p. 
Vengianskui. Likusios L klasės krep
šinio pirmenybių rungtynės numaty
tos baigti iki Naujųjų Metų.

L. Valiukas

sudėties, o Kovas stojo prieš Margi 
visoj savo stiprybėj. Be abejo, Mar
gis laimėti nė negalėjo tikėtis, o su- 
kovoti tik savo sudėtyje garbingai ir 
atkakliai. Pirmoj žaidimo minutėj 
Andrulis ‘II daro 2—0 Margio nau
dai. Gružauskas bauda ir metimu 
veda 3—2 Kovo naudai. Andulis II 
pilnu metimu vėl persveria margie
čių naudai, — o vėliau Margiui jau 
nebeteko pirmauti. Grybausko, Bi
ručio ir Andrulio I pilnais metimais

Sakalas nugali Kasselio Lituancią 
pasekme 50—27 (17—17).

Wurzburgo Vyčiai gan puikiai se
kėsi prieš gottingėniečius. Ypač 
šviesi diena buvo Urnevičiui, kuris 
vienas pelnė beveik pusę taškų Vy
čiai.-Wiirzburgiečiai laimi prieš got- 
tingeniečius pasekme 58—33 (33—14).

Visų dėmesio centre buvo Mar
gis ir Kovas, — šiųjų susitikimo 
visi laukė su nepaprastu susidomė
jimu. r.J ’ 
margiečiai buvo atvykę gan silpnos I Kovas veda 9—4. Ketvirčio pabai-

su nepaprastu susiaume- , 
Kaip jau pradžioj minėjau. I 
■čiai buvo atvykę gan silpnos 1

Bokso turnyras Kassely
Lapkričio 8 d. Kassel-Matten- 

bergo lietuvių stovykloje įvyko kva
lifikacinis bokso turnyras geresniems 
tremties boksininkams nustatyti. 
Turnyrui buvo laukiama atvykstant 
iš visų Vokietijos kampų geresnių 
boksininkų, tačiau atvyko tik anglų 
zonos du dalyviai ir iš artimesnių 
JAV zonos stovyklų. Iš Mūncheno, 
Augsburgo ir Hanau lauktieji daly
viai neatvyko, nors iš jų buvo gau
tas sutikimas turnyre dalyvauti.

Lengvam svory pusiaufinale 1941— 
1944 metų Rytprūsių meisteris Šlia
žas papunkčiui įveikė Viruišį (Li- 
tuanica).

Pusvidutiniam svory seligenstadtie- 
tis Mikuličius papunkčiui įveikė Li- 
tuanicos Zujų. Abu dalyviai jauni ir 
technika nepasižymėjo. Parodomo
sios rungtynės tarp sunkiasvorio 
Klumbokaičio (Schweinfurto Garso) 
ir pussunkaus svorio Rugulio (Ham
burgas) davė žiūrovams tik nusivy
limą. Abu priešai neišvystė net vi
dutinės kovos.

Vidutiniam svory vokietis Radke 
gavo „žalią“ priešą Micgaitį (Litua- 
nica), kurį lengvai papunkčiui sudo
rojo. Kova, tačiau nebuvo vertinama.

Paskutinis susitikimas — lengvo 
svorio finalas: Šliažas (Hamburgas) 
prieš Pakalnį (Frankfurto darbo 
kuopa). Karštai pradėjęs kovą, Pa
kalnis turėjo sumažinti savo ūpą, 
sutikęs šaltą Sliažo gynybą.. An
trame raunde susižeidęs nykštį, Pa
kalnis, nors ir tęsė kovą, bet taškais 
atidavė pergalę prityrusiam Sliažui.

Ringo teisėjas buvo vokietis Rad
ke, bešališkai ir griežtai pravedęs 
visas kovas. Taškų teisėjai: Mironas, 
Radke. Pape. Rungtynių pranešėjas 
— p. Šalkauskas.

Gaila, kad šis turnyras nepilnai 
pasiekė savo tikslą ir teišaiškįno 
porą geresnių boksininkų. Boksą 
kultyvuojančių klubų tremtyje labai 
nedaug turime, tačiau taip nedrau
giškai elgtis su kitu klubu ir neat
vykti, davus pažadą, yra labai nei
giamas reiškinys. Amis

niklius“, žaidimas apylygis, nors vis
tiek veda koviečiai, — kėlinys baigia
mas 26-9 Kovo naudai. Antrame pus
lankyje Sakalui pavyksta keletas ne
lauktų įmetimų, pasekmė sušvelni-

Nuo rugby iki futbolo
narna. Susitikimas baigiasi 53-32 
(26-9) Kovo naudai.

Pirmos žaidynių dienos vakare ko
viečiai susitinka su Wiirzburgo Vyti
mi. Vytis „plėšiasi“ kiek įkabinda
ma, bet visos pastangos veltui. Pir
mą ketvirtį Kovas baigia net 21—1 
savo naudai. Antrame ketvirtyje ko
viečiai išleidžia į aikštę savo antrąjį 
penketuką. Vytis pasekmę sušvel
nina, kėlinys baigiamas 25—9 Kovo 
naudai. Antrame kėlinyje visą laiką 
persvara Kovo pusėje, susitkimas 
baigiasi 53—21 (25—9) Kovo naudai.

Gbttingeno YMCA ir Kasselio Li
tuanica, tai dvi maždaug vienodo 
pajėgumo komandos, tačiau laimė 
pakrypo anglų zonos atstovams. Be
veik visą rungtynių laiką vedė got- 
tingeniečiai ir rungtynes laimėjo pa
sekme 34—28 (14—11).

Kovas prieš Perkūną laimėjo be di
delių pastangų ir gana aukšta pa
sekme. Kovas būtų dar daugiau 
krepšių įkrovęs peikūniečiams, jei 
jis visą laiką būtų žaidęs savo pirmo 
penketuko sudėtyje. Galutinė susiti
kimo pasekmė 86—43 (59—28) Kovo 
naudai.

Sekmadienį, lapkričio 23 d. pirme
nybės tęsiamos toliau. Gottingeno 
YMCA stoja į kovą prieš Schein- 
feldo Kovą. Čia Kovas, kaip pap
rastai, atskaito ir gottingeniečiams 
arti šimto krepšių. Kovas laimi pa
sekme 84—38 (43—18).

Sekmadienio popietėj Dillingeno

New York, 1947 lapkričio 17 d.
Eilinis amerikietis sporto įvykius 

seka iš savo pamėgtojo rytinio dien
raščio. Sporto skyriai dienraščiuose 
yra gana platūs. Pavyzdžiui, sekma
dienio laidos „The New York Times“ 
(160 psl.i), sportui yra skiriama apie 
12 psl. Atsiminus didžiąsias JAV 
sportines silpnybes, nėra ko stebė
tis, kad daugiausia vietos užgriebia 
beisbolas, rugby ir arklių lenktynės. 
Ne be to, kad didieji kitų sporto 
šakų įvykiai, kaip bokso rungtynės 
dėl sunkaus sv. pasaulio meisterio, 
yra iš pagrindų iškedenami. Dabar 
beisbolininkai pasitraukė poilsio ir 
pirmoj vietoj plačiai aptariamos 
rugby rungtynės.

Viena iš pačių stipriųjų rugby 
komandų yra armijos Per pasku
tiniuosius dvejus metus kariai ap
leisdavo aikštes kaip užtikrinti lai
mėtojai, ir buvo įdomu, kaip ilgai 
toji pergalių serija tęsis Deja, pas
kutinėmis savaitėmis laimė ir sėk
mė nuo karių, atrodo, bando nusi
gręžti, nes jie pralaimėjo prieš Ko
lumbijos universitetą 20—21, po to 
prapylė prieš Notre Dame 7—27 ir 
lygiomis sužaidė su Pennsylvanija 
7—7. Šios trejos rungtynės gerokai 
apkarpė žavų balansą, bet tuo pa
čiu įaudrino žiūrovų dėmesį 1947 
metų sezone gerai laikosi Pennsyl
vanija, iki šiol laimėjusi septynerias 
rungtynes. Neatsilieka nė Notre 
Dame (taip pat 7 pergalės).
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Kai sena širdis aSįatenėįa
Prancūzijoje įvyko „Viellles Gloires“ 

dviračių lenktynės, kuriose šauniai'pasi
rodė septyniasdešimtmetis veteranas. Ste
fan Glaser, sulaukęs 64 metų amžiaus, 
jauniesiems pašliOžininkams įrodė, kaip 
reikia laimuti rungtynes: 14 km atstumą, 
su 2.000 m aukščio skirtumu, jis nušliuožė 
be vargo per 39 minutes. Daugkartinis 
pasaulio ir Europos meisteris norvegas 
Oskar Mathisen 1929 m., būdamas jau 
perkopęs 40 metų amžiaus ribą, savo 
prieš dvidešimt metų pastatytą rekordą 
1000 m čiuožime pagerino 0,7 sek. Oks
fordo universiteto stadijone vieną dieną 
pasirodė 62 m. vyras rungtynių unifor
moje ir pareiškė: „Aš noriu sumušti se
nių vienos mylios rekordą." (Kaip žino
ma. Anglijoj jau iš seno rungtyniaujama 
šioje senių varžyboje). Tačiau šis nar
susis senis atėjo ne vienas, bet atsivedė 
visą būrį laiko ėmėjų ir žymiųjų sporti
ninkų. kurių tarpe matėsi ollmpijados 
laimėtojas • Lovelock, maratono bėgikas 
Ferris Ir žyrausius kliūčių ėmėjas Finlay,

pats „senasis ponas", bet vis dar savo 
srity nenugalimas. Rekordų mušėjui įpu
sėjus distanciją, jo palydovai iš paskos 
šūktelėjo, kad rekordas tikrai bus pasta
tytas, jei bėgikas tokį pat tempą išlaikys 
iki galo. Ir jis išlaikė. Chronometras 
rodė 6:02,0 min. — naują rekordą, šis 62 
metų rekordininkas buvo ne kas kitas, 
kaip Phil Thomas, Oksfordo universiteto 
Ilgametis treneris, kuris, nežiūrint seno 
amžiaus, kasdien nepraleidžiu mankštos 
Ir septintąją savo amžiaus dešimtį jau
čiasi toks pat tvirtas ir jaunas, kaip ir 
prieš penkiasdešimt metų. J. 21v.

— Plaukų spalva yra svarbiausia sąlyga 
Žaidėjams, norintiems žaisti Piet. Šve
dijos miestelio Bjsernum futbolo ko
mandose. Ten neseniai sudarytos dvi 
vienuolikės, kurios ir pasivadino „rau
donplaukiais" ir ,,juodaplaukiais". Vie
noje ir kitoje komandoje gali žaisti tik 
tie žaidėjai, kurių plaukai atitinka rei
kalaujamai komandos spalvai.

Atskirai rungtyniauja rugby pro
fesionalai. Geriausios jų komandos 
yra sutelktos i All-America Confe
rence, kuri padalinta į rytų ir va
karų divizijas. Rytų divizijoj (4 ko
mandos) pirmauja New Yorkas. ir 
vakarų — Clevelandas (taip pat 
4 komandos). Abiejų divizijų ko
mandos žaidžia tarp savęs, bet len
telės sudaromos atskirai. Pvz., New 
Yorkas lapkričio 15 d. nugalėjo Los 
Angeles 16-13 ir abi komandos savo 
divizijų lentelėse atitinkamai pasi
žymi leimėtus ir prarastus taškus. 
Be All-America Conference yra dar 
National League, kur taip pat dvejos 
divizijos. Rytų divizijoj iki šiol šau
niausiai reiškiasi Pittsburgas, o va
karų — Chicagos Cards. Abejose 
divizijose kaunasi po 5 komandas. 
Toliau seka American League, kur 
ta pati sistema.

Tad visų šių rinktinių beisbolų 
vienetų dvikovės ir užkariauja spor
to skyrius. Dar tenka pridėti atskirų 
koledžų rungtynes, kuriu būna šim
tai ir 1.1.

Stebint žymiųjų rugby komandų 
sudėtis, ne taip jau retai galima už
tikti ir lietuviškų pavardžių, pavyz
džiui, Sulaitis ir kt. Tuo būdu ir 
rugby įžymybių tarpe randame lie
tuvių kilmės jaunuolių.

Krepšinio sezonas jau prasidėjo. 
Viena iš garsiausių komandų bene 
bus New Yorko Knickerbockers. Jie 
yra sužaidę keletą rungtynių ir tarp 
kitko nugalėjo Washingtoną 80-65. 
Kaip žaidžia aukščiausiosios lygos 
komandos dar neteko matyti, bet. 
kiek iš 'nuotraukų spaudoje ir apra
šymų galima spręsti, iš tikrųjų, ben» 
New Yorker Knickerbockers, yra 
milžinų vienetas. Artimiausiu laiku 
reikės į tokias rungtynės patekti (bi
lietai 1—4 dol.) ir tąsyk bus įmano
ma pasisakyti apie stipriausių iš 
stipriausiųjų žaidimo lygį.

Viso krašto bokso entuziastai dė
mesį kreipia į gruodžio 5 d., kai Ma-
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dison Square Garden išeis į ringą 
jau dešimtmetį nenugalimas Joe 
Louis taip pat prieš negrą Joe Wol
cott. Louis praras savo titulą tik 
tada, jei jo priešininkas jį paguldys 
k. o. Jau kelios savaitės, kai abu 
boksininkai pasitraukė į savo treni
ruočių stovyklas New Yersey valsty
bėje (netoli New Yorko) ir ten at
kakliai darbuojasi. Šių rungtynių 
žiūrėti taip ir neteks, nes bilietų 
kaina bent 30 dol., o tai yra ma
no beveik visos savaitės uždarbis. 
Būtų įdomu ir, kaip sporto žurnalis
tui, beveik būtina pent kartą pama
tyti titanų grumtynes, bet ... ką tu 
gali padaryti, jei esi. dar neįšilęs 
ateivis ir turi kukliai verstis. Juk 
teko kartą išgyventi savo menkystės 
pajutimą, kai išsiruošiau į simfoninį 
koncertą diriguojant Sergijui Kuse- 
vickiui (Bostono simfoninis orkes
tras) ir teko grįžti nuo pat bilietų 
kasos langelio, nes tik stovimos vie
tos kainavo 2,50 dol. Taigi, ir su Joe 
Louisu teks dar kantriai lukterėti 
Tikėsimės, jog jis dar kurį laiką 
viešpataus pasaulio meisterio soste.

Iš dabar įvykusių įdomesnių bokso 
rungtynių bus vidutinio sv. Billy 
Fox pergalė prieš užkietėjusį per
galių rinkėją La Motta. Tiesa, Billy 
Fox taip pat nepėsčias ir iš 51 rung
tynių apskritą 50-tį yra laimėjęs k. o. 
La Motta dar nebuvo niekad prapy- 
lęs k. o., o dabar, po aštuonerių metų 
rekordo, jis turėjo išgyventi kartų 
pralaimėjimą. Ketvirto rundo pa- 
oaigoje teisėjas buvo priverstas dvi
kovę nutraukti, nes La Motta tuvo 
:aip susmegęs, kad jam grėsė rimti 
sužalojimai. Šių rungtynių Madison 
Square Garden žiūrėjo 18.000 žiūro
vų, ir jie sunešė j kasą daugiau kaip 
100.000 dol.

Europos bokso viltis Cerdan (Pran
cūzija), jau kelintą kartą atvykęs į 
JAV siekti vidutinio sv. pasaulio 
meisterystės, atrodo, dar turės luk
terti ir ne kartą sėstis į transatlantinį 
laivą. Jo paskutiniosios rungtynės

su estu Raadiku Chicagoje nesu
teikė prancūzui daug pliusų. Kalba
ma, kad gegužės mėn. Paryžiuje bus 
pakartotinė kova Cerdan — Raadik.

Futbolo American League pirme
nybės vyksta toliau. Į pirmą vietą 
dabar iškopė Brooklyno Wanderers, 
ta pati vienuolikė, apie kurią jau tu
rėjome progos pakalbėti. Bent čia 
tikiuos sutaupyti dolerį sporto są
skaitom nes žaidimo lygis nevilioja 
ir nebent iš ilgesio europiniam fut
bolui dar kartą pasuksiu į nuošalią 
aikštę, kur vyksta gana skurdžios 
pastangos įveikti kamuolio užsispy
rimą, kad jis liptų prie buco ir neitų 
savais nesuprantamais keliais. Nesi- 
stebėtina, jog ne taip seniai čia vie
šėjęs vengrų Ferencvaros iš pradžių, 
tik išėjęs į aikštę, demonstravo savo 
nesugebėjimus. Žiūrovai ėmė apsi- 
vilti, nes vengrai atrodė nieko pa
doresnio nemoka, kaip- ir vietinės 
vienuolikės. Užtat antrame kėliny 
šeimininkas kaip ir neturėjo kamuo
lio ir prisirinko vien tik per 45 mi
nutes vienuolika gabalų . . .

Pabaigai grįžkime prie sporto 
spaudos. Sporto dienraščių čia nesi
mato. Jų paskirtį atlieka sporto sky
riai šiaip dienraščiuose. Yra keletas 
sporto savaitraščių, bet jie gana kuk
lus. Štai „Sports Week“ savaitraštis 
pirmam puslapy entuziastingai 
džiaugiasi, jog pavyko sugraibyti 
1087 naujus prenumeratorius visose 
48 valstybėse. Dabar „Sports Week“ 
turi 39.000 prenumeratorių. Prisimi
nus paryžiaus sporto dienraščius, 
kad ir „L’equipe-Elans“, kurie spaus
dina kelius šimtus tūkstančių eg
zempliorių , gaunamas pažymėtinas 
skirtumas. Tiesa, daug to prancūzų 
dienraščio parduodama atskirais nu
meriais, bet „Sports Week“ ir su to
kiais skaitytojais nepašoka 50.000. O 
juk ir prancūzų dienraščiuose sporto 
skyriai nėra kuklūs. JAV didesnį pa
sisekimą turi iliustruoti sporto ma
gazinai, specialiai rugby, beisbolui, 
boksui ir pan., bet tai jau kitas da
lykas. K. Cerkeliūnas

8
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Memorandumas Londono Konf. dalyviam
MŪNCHENO

LapKričio 20 d. {vyko Mūncheno 
LTB Apyg. apylinkių atstovų suva
žiavimas, kurį atidarė Ap. K-to 
p-kas A. Kalvaitis. Darbo prezidiu- 
man pakviesti pik. Tautvilą, pik. 
Naujokas ir teis. Juodelis. Mandatų 
komisija sudaryta iš Rūkuižos, kan. 
Steponaičio ir Gudo. Suvažiavime 
dalyvavo 28 ats., 7 Apyg. Komiteto 
nariai, vadovaujančių veiksnių, LTB 
VK ir spaudos atstovai.

Apyg. K-to vardu pranešimą pa
darė p-kas A. Kalvaitis.

K-tui daug rūpesčių darė beteisinė 
tremtinių padėtis, skryningai ir be
laisvių reikalai. Taip pat teko susi
durti su visai nekaltų žmonių įskun
dimais. Dėl jų buvę suimti 33 as
menys, kurių 27 paleisti, likusieji lai
komi Auschwitzo karo nusikaltėlių 
stovykloje. Didžiuma tų bylų buvu
sios iškeltos keršto sumetimais. Kaip 
typingas keršto bylas p-kas nurodė 
Jono Poderio, kuris iškalėjo net 7 
mėn., ir adv. Zovės įskundimus.

Apyg. K-tas tampriai bendradar
biauja sū Tarptautiniu DP ir Politi
nių Pabėgėlių Biuru, kuriame šio 
K-to p-kas A. Kalvaitis veda teisinę 
referentūrą. Biuras esąs paruošęs 3 
pagrindinius memorandumus apie 
DP padėtį ir šiaip gyvai rūpinasi vi
sais jų reikalais. Memorandumai da
linai susilaukė šilto atgarsio. Dabar 
Tarpt. Biuras reorganizavosi ir savo 
buveinę perkelia į Mūncheną.

Dėl Apylinkių teismų veiklos iš
kilę sunkumų labiausiai dėl pasitai
kiusių kompetencijos peržengimų, 
kai imamasi spręsti kriminalinės 
bylos, priklausančios kariniams teis
mams.

ApyL k-tų veiklai suderinti buvo 
sušaukti 6 apyl. k-tetų p-kų suva
žiavimai. XII. 11 Mūnchene, Haus 
der Deutsčhen Kunst, Tarpt.»Biuro 
Moterų Sekcija ruošianti mažą pa
rodėlę, supažindinti su DP tautybių 
kultūriniais pasiekimais.

Sporto reikalams esanti sudaryta 
Mūncheno Sporto Apygarda, kurią 
Apyg. K-tas esąs parėmęs pašalpa 
ir paskola. Besirūpindamas meno 
reikalais, K-tas parėmęs baletą ir 
teatrą Augsburge.

Baigdamas pranešimą p-kas padė
kojo savo bendradarbiams ir atskirai 
p-lei Garbūnaitei, kuri savo darbe 
parodžiusi ypač x didelio pasišven
timo. >

Ignatonis darė pranešimą švietimo 
reikalais. LTB statutu K-tų Švie
timo skyrių veikla prilyginama Lie
tuvos savivaldybių veiklai. Apyg. 
Sv. skyrius labiausiai rūpinęsis lė
šomis, o taip pat vadovėliais ir ra
šomąja medžiaga. Apyg. esą: 16 
vaikų darželių su 29 auklėt. ir 424 
vaikais, 19 pradž. mokyklų su 89 mo
kyt. ir 729 mok., 3 progimn. su 37 
mokyt, ir 64 mok., 6 gimn. su 169 
mokyt, ir 703 mok. ir Aukštoji Tech
nikos Mokykla su 20 mokyt, ir apie 
20 mok. Taip pat esą radio technikos 
kursai Eichstatte ir Mūnchene, Frei- 
mano stovykloje.

Apie piniginius reikalus praneši
mą padarė Sodaitis. Dar kartą buvo 
paraginta uoliau rinkti solidarumo 
mokestį. Kai kurių apylinkių tuo 
reikalu parodyta didelių apsileidimų.

Vaitiekūnas Vadovaujančių Veiks
nių vardu padarė politinės padėties 
apžvalgą ir nušvietė Lietuvos bylos

Lietuvių Tremtinių Bibliografija
Bibliography of Lithuanian Refugees 1945

Stovyklos Aidai. L: Liet. K-tas. 
Rotat. (16) Kassel. Įst. 1945. XI. 23. 
215x310 mm (070/1945. 105).

Stovyklos Balsas, sien. laikr. L: 
Dimokratų Kolektyvas. (13a)-Wūrz- 
ttrg, Lit. Lager. Įst. 1945. XII, 1.

Padėkos
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos 

Valdybai
Skaudžiausio mūsų gyvenime smūgio 

metu, mirus
Baliui Sruogai,

už pareikštą užuojautą, už paskelbimą 
lapkričio 16—18 dienų rašytojų tremtinių 
gėdulo dienomis ir už iniciatyvą rengti 
Balio Sruogos minėjimus, reiškiame gi
lią padėką.

Vanda Sruogienė ir
• Dalia Sruogaitė

, A. J. S. „Šviesai“
Skaudžiausio mūsų gyvenime smūgio 

mciu, mirus
Baliui Sruogai,

už pareikštą užuojautą reiškiame gilią 
padėką.

Vanda Sruogienė ir 
Dalia Sruogaitė

A. J. S. „Šviesos“ Erlangeno Skyriui
Skaudžiausio mūsų gyvenimo smūgio 

metu, mirus
Baliui Sruogai, 

už pareikštą užuojautą reiškiame gilią 
padėką.

x ' Vanda Sruogienė ir
Dalia Sruogaitė

LTB APYLINKIŲ ATSTOVŲ SUV. 
padėtį tarptautinėje plotmėje. Jis 
priminė, kad laikotarpyje tarp I-sios 
Ir Il-sios Vadovaujančių Vaiksnių 
konferencijų buvęs konstatuotas si
tuacijos pasikeitimas Lietuvos in
teresų naudai Toliau apibūdino 
vadovaujančių veiksnių akciją Lie
tuvos išlaisvinimo reikalu. Be kitko, 
dabar vykstančios Londono konfe
rencijos delegacijoms esąs įteiktas 
Lietuvos reikalu pagrindinis memo
randumas su gausiais priedais.

LTB VK vardu pranešimą padarė 
Jasaitis. Dėl LTB VK padėties, kuri 
susidarė pasitraukus vienam K-to 
nariui ir pirmajam kandidatui atsi
sakius įeiti į K-tą ir ryšium su LTB 
atstovų suvažiavimo prezidiumo pa
staba dėl balsų skaičiavimo paklai
dų, K-tas, žiūrėdamas gyvųjų LTB 
reikalų, apsisprendęs pradėti veiki
mą, bet kai tik bus paruoštas LTB 
statuto pakeitimo projektas, suderi
nant jį su Vykd. Tarybos veikla, 
tuojau šaukti visuotinį LTB suvažia
vimą, kuriam būsią atiduota ap
spręsti ir dabartinio K-to padėtį.

Dėl VK ryšių su periferija, pre
legentas paaiškino, kad nesą fizinio 
galimumo VK nariams lankyti apy
linkes asmeniškai. Informuoti bend
ruomenę esą leidžiamos VK infor
macijos. VK prašo apylinkes tų in
formacijų nelaikyti savo stalčiuose, 
bet galimai dažniau šaukti susirin
kimus ir informuoti savo žmones 
juos dominčiais klausimais. Be to, 
prašoma prie apygardų sudaryti pa
skaitininkų ir informatorių kadrus.

Dėl naujo skryningo per LRK p- 
ką dr. Jasaitį, kuris asmeniškai lan
kėsi Ženevoje buvo gauti patikini
mai, kad skryningas esąs daugiau
siai žinių rinkimo reikalui. P. De- 
venienė, pasiteiravusi įvairiose įstai
gose, pranešusi, kad tai nereikią lai
kyti skryningu. VK p-kas dr. Gy
lys lankęsis EUCOM, bet ten jam

Pačios stovyklos kuria vaidinimus
Flensburg. — Trūkstant scenos vei

kalėlių, kai kurios mūsų stovyklos pa
čios jų susikuria, atsižvelgdamos j 
savo scenines pajėgas. Buvusioje 
Tolko lietuvių stovykloje buvo įėję 
į tradiciją įvairiomis progomis su
kurti savo scenai atitinkamų vaizde
lių. Persikėlus į Flensburgą, pasi
rodo. šios 
metė.

Laikai 
ir kūrėjų 
Angliją arba Kanadą. Liko vos tik 
keletas pajėgesnių. Atrodė, kad vi
soks darbas turės sustoti. Artėjo 
Lapkričio 23 d. šventė ir tie likučiai

tradicijos ir čia neužsi-

keitėsi, žymioji dauguma 
ir vaidintojų iškeliavo į

LTB Švietimo Valdybos 
pranešimas

Tremtinių Tarnybos patvarkymu iš as
menų kuriems karo metu yra dingę 
mokslo cenzo dokumentai, prašymus tu
rimo mokslo cenzo dokumentams suda
ryti Švietimo Valdyba priima tik iki 1948 
m. kovo 15 d.

Naujai moksle cenzui pripažinti ir teik
ti kol kas prašymai nepriimami ir ne
sprendžiami.

LTB Švietimo Valdyba

Apr. iš „Žiburių” 45/12 p. 10 (070/ 
1945. 106).

Svetimoj Padangėj,' iliustr. sien. 
laikr. (14a) Nurtingen. Apr. iš „Mū
sų Kelio” 46/32, p. 2 (070/1945. 107).

Svetimoj Saly, sien. laikr. (13b) 
Nordlingen. Įst. 1945. IX. 8. Apr. iš 
VI. Lišdusko laiško (070/1945. 108).

Svetur, » L: Lietuviai Stockholme. 
Rotat. Stockholm, Švedija. Įst. 1945. 
VIII. 22. 227x285 mm (070/1945.
109) .

Svetur, literatūros laikr. L: Liet. 
K-tas. Mašin. (20) Watenstedt. DP 
Camp. Nr. 1 150x210 mm (050/1945.
110) . ,

Šiandien, dieninis laikr.. Svelvik, 
Norvegija. Apr. iš „Mūsų Vilties“ 
45/1 p. 14 (070/1945. 111).

Tėviškės Aidas, Ixsav. (13b) 
Schwabmunchen. 1st. 1945. VI. 10. 
Apr. iš „Kelio į Tėvynę” 46/2. p. 11 
(070/1945. 112).

Tėviškės Aidas, Ixsav. Svelvik, 
Norvegija. Apr. iš „Mūsų Vilties“ 
45/1, p. 14 (070/1945. 113).

Tėviškės Garsas, ^xsav. Spaust. 
(13a) Schweinfurt, Theodor-Fischer- 
Platz 28, DP Camp III. Įst. 1945. 
XII. 23 Apr. iš „Mūsų Kelio“ 46/2 
p. 4 (070/1945. 114).

Tėvynės Ilgesys, sien laikr. (24) 
Buxtehude. Apr. iš „Kelio i Tėvy
nę” 46/2, p. 11 (070/1945. 115).

Tremtinio Balsas, laikrMtėl’s. 
(13a) Ansbach. Apr. iš „Žiburių” 
46/2, p. 6 (070/1945. 116). 

buvę pasakyta, kad apie jokį skry
ningą EUCOM nesą žinių. Praktika 
anglų ir prancūzų zonose rodanti, 
kad nukentėjusių dėl šio skryningo 
nebuvę. Emigracijos reikalu, esą 
bandomi visi keliai, tačiau padėtis 
nesanti džiauginanti. IRO sudariusi 
sutartis 230.000 DP įkurdinimui. Pa
lankiausia sutartis su Australija ir 
blogiausia su Olandija. Iki sekančių 
metų VII. 1 tesumažėsią tik apie 
60.000 tremtinių. Spartesnei repat
riacijai nesą laivų. DP problema 
numatoma baigti tik per 3 metus.

Lemiančių politinių sluoksnių ir 
globojančių įstaigų nuotaika DP 
atžvilgiu esanti palanki. Tačiau pa
blogėjusios gyvenimo sąlygos neigia
mai veikiančios tremtinių nuotaikas 
ir vieningumą. Pabaltiečių repatria- 
vo apie 700—800, jų tarpe apie 150 
lietuvių. Gauti rūbų ir maisto pa
gerėjimo esą nenumatoma. Būsianti 
išlaikyta 2300 kalorijų maisto norma. 
Reikią kovpti su vokiečių maisto 
tiekėjais, kurie tiekią blogus 
produktus. Atsiradęs naujas reiški
nys, kad tam tikri elementai (mato
mai propagandos reikalui) repatri
juoja iš Belgijos.

Dokumentų sudarymas neturėtų 
būti atidėliojamas, nes dažnai dėl to 
susitrukdo emigracijos reikalas. 
Metrikas galima sudaryti per Sv. 
Sosto delegatūrą ir per vokiečių no
tarus.

Į naują LTB Mūncheno Apyg. K-tą 
dauguma balsų išrinkti: A. Kalvai
tis, Sodaitis, Tautvilą, Naujokas, Ig- 
natonis, Alksninis, Šeštakauskas, 
Gudas ir Penikas. Kandidatais liko: 
Saulaitis, Kviklys, Sugintas ir Kaz
lauskas. Kontrolės Komisijon iš
rinkti: Kanauka, Barzdukas'ir Jur
kūnas: kandidatai: Viliaudas ir 
Pranckonis.

Suvažiavimas baigtas Tautos Him
nu. A. 2s 

ryžosi ką nors suruošti, nors ir su 
vaikais ir vienu kitu suaugusiuoju. 
Vienas jau buvo parašęs atitinkamą, 
šiai šventei 3 veiksmų dramą su 
keliolika vaidintojų. Vyrų būrys iš
vyksta į Angliją ir nebelieka pajėgų 
jai pastatyti. Autorius rankų ne
nuleidžia. Iš 3 veiksmų dramos pa
darot pa veikslų^ vaizdelį 9 asmenims 
vaidinti. Ir šiuo kartu keletas vaidin
tojų išvyksta į Kanadą. Vėl vaizdelį 
perdirba į vieno paveikslo penkiems 
vaidinti. Šį kartą niekas niekur neiš
vyko pavyko sulaukti šventės. Tai 
tik vienas mūsų stovyklinio gyve
nimo britų zonoje pavyzdėlių, ko
kiomis sąlygomis tenka dirbti, neno
rint rankų nuleisti.

Flensburgo mieste, „Trollsee“ miš
rioje stovykloje gyveną lietuviai šiai 
Lapkričio 23 d. šventei patys su
kūrė ir pastatė pora vaizdelių po vie-

Atsisveikino išvykstančius
Rosenheim. — S. m. lapkričio mėn. 

15 d. vakare LTB Rosenheim sky
riaus valdyba stovyklos salėje su
ruošė viešą atsisveikinimą į Austra
liją išvykstantiems 11 tremtįnių (10 
vyrų ir 1 moteris).

Pirmas atsisveikinimo žodį tarė
Rosenheimo skyriaus pirmininkas 
N. Cerekas. Savo kalboje prašė 
visus išvykstančius nenutolti nuo 
tėvynės, nuo likusios Europoje trem
tinių bendruomenės, visur ir visada 
būti su jais. Gimnazijos direktorius 
Biliūnas kvietė išvykstančius, kur 
jie bebūtų, visad prisidėti prie Tėvy
nės išlaisvinimo, o jai esant laisvai, 
visiems grįžti į laisvą Lietuvą.

Iš išvykstančiųjų tarė trumpą 
padėkos ir atsisveikinimo žodį L. 
Jaronis.

Po nuoširdžių linkėjimų ir atsi
sveikinimo kalbų gimnazijos klasėje 
įvyko kuklės pobūvis. Išvykstantis

IŠ FREIBURGO PADANGES
Freiburg. — Administracinis Cen

tras paskelbė karinės valdžios pa
tvarkymą dėl DP važinėjimo gele- 
žineliais prancūzų zonoje. Pakarto
tinai primenama, kad DP gali judėti 
tik savo ir kaimynių apskričių ri
bose, o į kitas vietas prancūzų zo
noje reikalingas kelionės leidimas 
(vokiečiai galį laisvai važinėti po 
visą zoną). Skirtuose prancūzų oku
pacinei kariuomenei vagonuose ne
mokamai gali važinėti tik tie DP. 
kurie turi specialų pažymėjimą, o jo 
neturį, turi apmokėti už kelionę.

= Vietos lietuvių komitetas susi
tarė su vokiečių kapų administracija 
ir numato ilgesniam laikui sudaryti 
sklypo išnuomavimo sutartį, tikslu 
šioje vietoje palaidoti žuvusius per 
bombardavimą ir kitus mirusius lie
tuvių kolonijos narius.

= Iš universiteto pasitraukė 24 
liet, studentai. Dalis iš jų krito per 
semestrinius egzaminus, kiti paėmė 
atostogų, serga etc. Naujai pri'mti 9 
lietuv*ai studentai į žiemos semestrą

Dixi

Išlaikyti lietuviškumą ir 
kenčiančios tėvynės meilę
Amberg. — Iš pereinamosios sto

vyklos Kanadon išvykstantieji lie
tuviai lapkričio 13 d. surengė kuklų 
atsisveikinimo vakarą. Glaudesniam 
susiartinimui į vakarą jie pasikvietė 
kelionės draugus bei drauges kaimy
nus latvius, estus ir ukrainiečius.

Šia proga jautriuose pokalbiuose 
buvo pasižadėta tolimoje užjūrio ša
lyje išlaikyti tikrąjį lietuviškumą ir 
kenčiančios tėvynės meilę.

Dalijantis prisiminimais apie pas
kutines dienas stovyklose, daugu
moje buvo pripažintas nuoširdus 
tautiečių atsinešimas iškeliaujan
tiems. Kiekvienoje stovykloje iš- 
vykstantiesiems buvusios suruoštos 
išleistuvės ir jautriu žodžiu paminėta 
lietuvio-ės pareiga svetur. Tačiau kai 
kuriems išvykstantiesiems su savo 
stovyklomis teko atsisveikinti skau
desnėse nuotaikose. Pvz. vienoj sto
vykloj išvykdamos septynios mer
ginos (nekalbant apie nesuruoštas 
išleistuves) netik nepajuto bendruo
menės vadovų šiltesnio bendradar-

ISTEISINO LIETUVĮ
Schweinfurt — S. m. birželio mėn. 

iš Schweinfurto kapų bažnyčios ne
žinomų piktadarių buvo išvogti auk
siniai bažnytiniai indai. Tarp įta
riamųjų buvo sulaikytas ir vienas 
lietuvis, Alb. Navikauskas.

Neseniai Schweinfurto karinis teis
mas, . išnagrinėjęs bylą, tikruosius 
kaltininkus išaiškino (tai buvo ne
lietuviai), o Alb. Navikauskas buvo 
išteisintas.

Pereinamoje stovykloje
Diepholz. — Jau spaudoje buvo 

minėta, kokiomis sąlygomis išvyks
tantieji į užjūrius DP gyvena perei
namoje Diepholzo stovykloje. Pasi- 

ną paveikslą: „Žinia iš Tėvynės“, 
kurią suvaidino mokyklinio amžiaus 
vaikai, ir „Kraujo kaina“, atlikta su
augusiųjų penketuko. Be šių dviejų 
vaizdelių, dar buvo suruoštas skautų 
laužas, kurio programą atliko jau
nieji skautai, Prieš meninę dalį buvo 
skautų įžodis ir iškilmingasis aktas, 
kurio metu paminėta ir 30 metų 
sukaktis nuo lietuvių karių tautinio 
sąjūdžio Rusijoje (1917 m.).

Į meninę dalį prisirinko gausiai 
stovykloje gyvenančių nelietuvių 
tremtinių, ko iš anksto nebuvo ti
kėtasi. -- —tk —

Padėkime susirasti artimuosius
Iš JAV bei kitur per C/Kartoteką yra 

paieškomi žemiau išvardinti asmenys. Ži
nantieji jų likimą prašomi apie tai pra
nešti savo LTB Komitetams.

305) Niurnaitis Jonas, Jono, iš Pilviškių;
306) Kreikšas Jonas ir jo brolis Eduardas:
307) Vaičius Pranas iš Krūčių k. ir Ga- 
siūnienė-Džiaugytė Bronė; 308) Genienė- 
Paražinskaitė Jadvyga (1913); 309) Hartu- 
sevičlenė- Verlingytė Harta (1912); 310) 
Kairiūkštytė Aldona iš Kauno; 311) Ka
zakevičius Jurgis (1923), stud, iš Kauno; 
312) Bugaillškiai iš Paežerių k ir Paša- 
karniai: Stanislovas, Juozas, Ona bei Olė 
Bielskienė, visi iš Tryškių; 313) Povilaitis 
Paulius ir jo sesuo Irena iš Kauno; 314) 
Cepulevičius Antanas iš Panevėžio ir 
Marmakienė Marija bei Jankevičius Čes
lovas iš Subačiaus; 315) Gedutytė Petro
nėlė (1922), iš Skėrių k.; 316) Matulevičius 
Pranas, iš Vitkūnų k.: 317) Jasulaičiai: 
Albinas ir Pranas, abudu kilę iš Kybar
tų; 318) šimkienė-Pupaleigytė Veronika-

Skelbimai
LIETUVIŲ PASTŲ ŽINIAI

Pastaruoju laiku. daugelis lietuvių 
stovyklų yra persikėlusių t kitas vietas. 
Su jonus drauge persikėlė ir lietuvių 
paštai. Glaudesniam bendradarbiavimui 
ir informacijos pasikeitimo reikalui, o 
taip pat tremtyje veikusių lietuvių paštų 
istorinei medžiagai surinkti, prašoma 
visus, šiuo metu veikiančius lietuvių 
paštus (visose zonose) suteikti savo 
tikslius adresus, ir. Jei galima, drauge 
atsiųsti savo paštų Įsikurt no ir veiklos 
trumpas apžvalgas.

Visas žinias prąšom*. galimai greičiau 
atsiųsti PAŠTININKŲ GRUPES VAL
DYBAI Hanau a. M. Litauisches Lager, 
Post. ’ Paštininkų Grupės Valdyba,

Hanau

IŠVYKSTANTIEMS Į P. AMERIKĄ
Jau ketvirtas mėnuo, kai sėkmingai 

vyksta ispanų kalbos už akių dėstymo 
kursai. Dar ne vėlu pradėti mokytis, nes 
galima greitai, patogiai namuose ir leng
vu būdu išmokti Galima gauti ir pir
mąsias pamokas. Siunčiama apdėtu mo
kesčiu iš karto už 1 mėn. (RM 52). Kur
sai užtruks apie 6 mėn. Rašykite: C. Jo
vaišas (14a) Bad Mergentheimu Post- 
fach 34. (161)

PRANEŠIMAS
Maironio poema „Raseinių Magdė" jau 

atspausta. Kaina 3 RM. Spaudos platin
tojams duodame nuolaidi.

J. Narbutas ir P. Indreika
(20a) Meerbeck, Kr. Stadthagen^

Haus Nr. 67 (164)

biavimo, bet negavo net mašinos at
vykti į susirinkimo vietą. Nusivylu
sios savo lėšomis turėjo samdytis ne
dengtą vokiečio sunkvežimį ir, lie
tui lyjant, važiuoti 50 km į pereina
mąją stovyklą.

Pasidalinus mintimis apie pasku
tiniąsias dienas Europoje ir nežino
mą laukiantį rytojų, atsisveikinimo 
vakaras buvo baigtas bendru pasi
linksminimu. Sim.

Lapkričio ,23-sios pa
minėjimas

Schweinfurt. — Lapkričio 23-sios 
Šventę pradedant, stovyklos aikštėje 
vėliavą pakėlė Lietuvos kariuome
nės savanoris kūrėjas. Pamaldų 
metu atgiedota Libera už ' žuvusius 
Lietuvos karius ir partizanus.

Stovyklos salėje, sugiedojus Tau
tos Himną ir susikaupimo minute 
pagerbus žuvusius dėl Lietuvos lais
vės, vietos LTB k-to p-kas A. Bal
sys nušvietė lietuvių karinių dalinių 
susiformavimą Rusijoj, Lietuvos ka
riuomenės atsikūrimą ir heroiškas 
nepriklausomybės kovas.

Minėjimo programą papildė 
schweinfurtiškis „Maironio“ choras, 
Valst. Operos solistas A. Sprindys ir 
Prižgintienė lietuviškomis daino
mis, o J. Rutkauskas paskaitė savos 
poezijos ir S. Urbonas — ištrauką iš 
apysakos „Savanorių Žemė“.

Vakare, Marijos giesme palydint, 
nuleidžiama tautos vėliava. gi.

rodęs sniegas, iš ryto apšalę langai 
nekūrentuose kambariuose, menkos 
maisto normos gyvenimą daro visai 
nepakeliamą. Dieną ir naktį šąlą 
žmonės su didžiausiu nekantrumu
laukia išvykimo dienos.

Kiekvieną vakarą stovyklos salėje, 
grojant lenkų džazo orkestrui, vyks
ta šokiai. Įdomiausia tai, kad čia tur 
būt vienintelė vieta, kur šokama iš 
reikalo. Nedavalgęs, nuolatinio šal
čio kankinamas jaunimas vargu ar 
beeitų linksmintis, tačiau nesant 
kambariuose šviesos ilgais vakarais 
neturint kur pasidėti, renkamasi į 
šokių salę (įėjimas 4.— RM).

Šiuo metu iš Ambergo, Mūncheno, 
Bucholzo ir Butzbacho pereinamųjų 
stovyklų vykstančiųjų Kanadon 
Diepholzan atsiųsta miško darbinin
kų — 408 — (73 lietuviai), moterų — 
211 (39), siuvėjų — 25 (2) ir su 
devitais — 262 (41). Iš bendro 
skaičiaus, 155 yra lietuviai. S.

afi- 
906 
Mš.

Birutė (1918); 319) Gasiūnlenė-Džiaugytė 
Bronė; 320) Grybauskas Juozas (1901/2), 
gyvenęs Vilniuje; 321) Aleščikai (broliai) 
ir Zaliaduonls Vincas, iš Kulviškių k.;

Be to, C/Kartotekoje randasi:
a) Devenlenei Elenai, gyvenusiai Bay

reuth, afidevitas vykimui t JAV.
b) Klrpylienei - Altaravičiūtei Pranei, 

Krištopaitytel Lllll ir Mikalauskui Jonui 
(gimusiam Ožkabalių k. 1922) giminių ad
resai iš JAV.

c) Prašymas siuntinėti atliekamą spaudą 
tokiu adresu: Leg. Robertas Miknevičius, 
S. P 82,388, 9me Cie, T.F.E.O., France.

LTB C/Kartoteka

Paieškojimai
B u ra gas Jonas, San Paulo, Santo 

Andre Caixa postal 25. Brasil, ieško: 
Juozo Šimkaus, Mykolo ir Onos Ruzgai- 
tės-Simkienės sūnaus, gyv. Tvibių kaime, 
Padubysės valsč., Šiaulių aps. (162)

Prof. inž. Bindoko Juozo ir Blndokie- 
nės, paskutinė gyv. vieta Lietuvoje: Tel
šiai, Žarėnų g-vė 5; Jarmalavičiaus Vla
do ir Jarmalavlčienės Veros, pask. gyv. 
vieta: Schneidemuehl, Vokietija, kilę iš 
Kretingos; Mikolaičio Otto ir Mikolaitie- 
nės Lidos, pask. gyv. vieta: Thūringen. 
Vokietija; Germano Juozo ir Germanie- 
nės Onos, buv. banko tarn., pask. gyv. 
vieta Lietuvoje: Kretinga, Kęstučio g-vė 
14, ieško A. Chmleliausk^s. Atsiliepti šiuo 
adresu: M. Balčiūnas, tE^E. C. Hospital, 
Wingham Canterbury, Kent, Great Bri
tain. (160)

PC IRO Paieškojimo Įstaiga Arolscn 
prie Kasselio, ieško sekančių asmenų:

Akelaitis Kazys, paskut laiku buvo 
Vokietijoj; Blecher-Setzer China, .43 me
tų, buvo kone, stovykloj Gutawe, Len
kijoj; IljasevĮčius Romanas, 46 metų, iš 
Kauno; Jakš^aitlenė Ona, 1945 Hi. sausio 
mėn. buvo anglų zonoj; Janavičienė Ka
rolina, 83 metų; Janavičius Alfredas, 30 
metų, iš Kauno; Jančauskas Vladas, 30— 
35 metų. Liet. kar. karininkas; Jarevsk! 
Moshe, 30 metų buvo Dachau kone, sto
vykloje, Josupat Andreas 48 metų, 1545 
m. buvo Vak. Prūsijoj. (36)

Jurkšitytė Teodora, 20 metų; Kan ar 
Kanas Shiman, 13—M metų, iš Kauno; 
Kan ar Kanas Rivia, 12—13 metų, iš Sė
tos, Kėdainių apsk.; Kaplan Chane. 50 
metų, kurioj nors DP stov Vokietijoj; 
Kaplan Sara, iš Simno; Karia Jonas, 
21 metų, buvo Vokietijoj; Karlienė Ane
lė, 45 metų, buvo Vokietijoj; K sp ra- 
vičlus Jonas, 12 metų, 1943 m. buvo Ryt- 
prūs.; Kasperavičius Juozas, 10 • m ų 
1945 m. buvo Rytprūs.: Katimat losef, 

65 metų, buvo Vokietijoj. (37)
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Tremtinio pilkoji diena Laiškas is Kanados

Pakeliui į naują stovyklą. ♦ Mažieji gardžiuojasi nedažnai gaunamu 
saldžiu patiekalu. ♦ Miško darbuose. * Įprastinis vaizdas prie kasdieni
nės sriubos. Borjero nuotr.

Sekmadienis miško trobelėje
Timmins, 1947 lapkritys

Lankstosi medžiai prie žemės, gir
džiu vaitojančius beržus, tik išdžiū
vę medžių stuobriai lyg sargybiniai 
išdidžiai stovi audros supamų medžių 
neaprėpiamuose plotuose. Juokingai 
e Įrodo mūsų stovyklėlės trobelės: 

maži laiveliai neramioj jūroj 
lietaus lašai sukerta man vei- 
ir aš pasuku atgal į miško kir- 
trobelę. Mielai būčiau klausęs

kaip 
Salti 
dan, 
tėjų 
įšėlusio vėjo meliodijos, bet, dabar, 
tur būt ir artimiausi mūsų kaimy
nai — lokiai ieško po uolomis pa
dorios užuovėjos. Piktas lapkritys 
atkeliavo į Kanados miškus.

Trobelėj šventadieniška nuotaika 
Vieni skaito knygas, mokosi anglų 
kalbos, prisiekę keturi velnio pa
veikslėlių mylėtojai leidžia pokeriui 
išspręsti, kam priklauso vakar pirk
tos cigaretės, žinoma, jei pritrūks, 
nubėgs vėl stovyklos krautuvėlėn. 
Tačiau daugumas mūsų tautiečių pa
sinėrę sapnų karalijon. Nors vieną 
dienelę per savaitę reikia skirt są
narių poilsiui. Man pačiam sprūsta 
pieštukas iš rankos: pirštai kaip sta
garai, negaliu sulenkt rankos riešų, 
lyg kas būtų aplaužęs. Bandau atsi
remti nugara į sieną, bet pajuntu 
nugaroje skausmą, lyg kas ^kuolu 
būtų jon užvažiavęs.

Rašau laišką tau, mielas Broli, ku
ris dar tebesi anapus Atlanto. Darbo 
dienomis neturiu laiko galvoti apie 
dalykus, kurie neįeina darbo sferon. 
Tik sekmadienis grąžina mane į tą 
kontinentą, iš kurio išvykau prieš du 
mėnesius.

Neseniai atsiskyriau nuo tavęs, 
todėl visos tavo gyvenimo smulk
menos dar baisesnėmis spalvomis 
stojasi prieš mano akis. Dveji metai 
DP stovykloje sumenkino mane ir 
tave kūnu ir dvasia. Kai pažiūriu į 
nuotrauką, darytą 1945 m. pavasarį 
ir tuo pačiu laiku 1947 m., pats per- 
sigąstu. Argi taip turėtų atrodyti 26 
metų jaunuolis? Deja! r

Sunkūs tremties metai mums, bet 
juk jie mūsų galutinai nepalauš, ar 
ne mielas Tautieti? Juk mes esam 
per amžius kenčiančios tautos vaikai. 
Išsilaikė mūsų tėvai, nekrisim 
mes!

Matau, dabar aš tave tik ką 
sekmadienio pamaldų sugrįžusį 
sėdintį pilkame, kaip lapkričio die
nos, barake. Tu kantriai lauki dvy
liktos, kada riebokas virėjas iš di
džiulio, karo metu belaisviams tar
navusio, katilo įpils tavo blėkinėn 
neaiškios sudėties sriubos. Parsi
nešęs barakan, pasiimsi, jei dar rytą 
nesuvalgei, juodos duonos riekę ir 
užsikąsdamas godžiai pradėsi srėbti. 
Baigdamas sukeiksi ant virėjo, kad

ir
ii

Dirbame visomis išgalėmis
Buenos Aires, 1947 lapkričio 1 d.

Kaip jau žinoma, Pabaltijo tautų 
komitetą sudarė du estai, du lat
viai ir vienas lietuvis, būtent, p. 
Padvalskis, kuris jame ėjo iždi
ninko pareigas Pirminkas latvis, 
p. J. Bitė — „Latvijos 1 leidėjas ir 
A. L. Baiso rinkėjas; sekretorius — 
p. Puura, draugijos Estonia pirmi
ninkas, kurios adresas yra A. L. 
Balso ir Lietuvių Klubo namuose 
Boedo 737, Buenos Aires

Imigr. Departamentas jau duoda 
leidimus DP atvykimui iš Vokie
tijos. — Pabaltijo k-tas pergy

vena krizę.

tau-

Argentinoje matėme

Buenos Aires. — Spalio 5 d. kino- 
teatras Bristol buvo tikra Lietuva 
pavirtęs. Teatre yra 600 sėdynių, 
kurios tapo užimtos „atomišku“ 
greitumu. Buvo stačios publikos par
terio šonuose, prie durų, ložose ir 
balkone.

Beveik ištisas dvi valandas rink
tinė, lietuvių publika stebėjo žavė
tinus Lietuvos gamtos vaizdus, vals
tiečių darbus, sportuojantį jaunimą, 
moksleiviją, kariuomenę. Vienoje 
filmoje tapo pąrodyta Kražių sker
dynėmis paversta Lietuva, kitoje — 
pabėgėlių gyvenimas Vokietijoje 
Čiurlionio vardo meno ansamblis 
žavėjo visus.

Stebint publiką, matėsi jaunimo, 
kuris tik iš tėvų pasakojimo šį tą 
žinojo apie Lietuvą. Dabar jau nors 
ekrane ją yra matęs. O buvę gusarai 
entuziastiškai plojo savo kolegoms.

Publika pageidauja dažniau maty
ti Lietuvą. Ir šį kartą keli šimtai 
lietuvių grįžo nuo perpildyto teatro 
durų. „ALB“

Minėto komiteto narys lietuvis, 
paveiktas tūlų asmenų, suformavo 
atskirą lietuvių katalikų komitetą, 
kartu pasitraukdamas iš Pabaltijo 
Tautų Komiteto. Kad nepasikartotų 
paduodamų Imigracijos Departa- 
lentui asmenų, norinčių gauti į va
žiavimo leidimus pavardės, Imigra
cijos Departamentas bando taip 
patvarkyti, kad abu komitetai turė
tų tarp savęs kontaktą ir patikrintų 
Imigracijos Departamentui pateikia
mus DP sąrašus. Pabaltijo Komi
tetas jau įteikė Imigracijos Depar
tamentui vardus tų DP asmenų — 
— lietuvių, latvių ir estų kurie į 
jį kreipės; iš Danijos, Švedijos. 
Italijos, Olandijos ir kitų šalių, ku
riose randasi Argentinos konsulai. 
Praėjus porai mėnesių po įteikimo, 
gaunami leidimai ir siunčiami Ar
gentinos konsulatams, o nuorašai 
būsimiems ateiviams

_„vajaus respublikos preziden
tūros sekretorium paskirtas žymus 
šios šalies visuomen'nin1ras. Sr. Juan 
S. Schauricht. Uruguay — Lituania 
draugijos vicepirmininkas.

Po kelių apsilankymų Imigra
cijos Departamente gauta teisė 
įteikti sąrašus ir Vokietijoje bei 
Austrijoje gyvenančių tremtinių, 
kurie yra kreipęsi į Komitetą ar į 
savo draugus Argentinoje, paduo- 
dąmi pilnas savo datas, kurios pa
rašomos vienoje eilutėje. (Skanda
lingai elgiasi mūsų „inteligentai“ 
beveik išimtinai neparašydami savo 
žmonų pavardžių. Be tų duomenų 
aplikacijos negalima įteikti, o ra
šyt atskirą laišką, prašant, kad pa
rašytų kaip jo žmonos vardas — 
pavardė bei gimimo data, jau tik
rai neįmanoma).

Išsiuntusiems darbo sutartis ir 
afidevitus PC IRO praneša, kad 
bandys, kai tik atvyks Argentinos 
misija, vien jais remiantis kviečia
mus žmones Argentinon siųsti. A. 
L Balsas dirba kontakte su Pabalti
jo Komitetu ir visų į jį atsikreipu-

šiandie, lyg tyčia tokios skystos įpylė 
ir galvosi apie liūdną dalią: kada pa
galiau šis vargas pasibaigs?

Pavalgęs pagalvosi, kad vakarie
nės šiandien nebus, todėl skubokai 
griebsi nutrinta apykakle paltą ir, 
nežiūrėdamas biauraus rudens oro. 
pasuksi prie stovyklos esančio miesto 
teatran ar kinan, kad užsimiršus alkį 
ir truputį išsiblaškius.

Šioj vietoj, greičiausiai, 
liai skirsis. Aš paliksiu ir 
noti miškinėj trobelėj ir 
atveju, prisitaikęs prie radijo, Ieš
kosiu europėjinės klasinės muzikos, 
nes amerikoniškas džazas skaudina 
man galvą. Gal būt, jei apstos lietus, 
pavakariais išeisiu miškan pasivaikš
čioti. bet greit vėl grįšiu trobelėn ir 
bandysiu kokį penkiasdešimtą kar
tą skaityti Mačernio „Vizijas“, kurias 
man šiemet vardadienio proga dova
nojo collega Česlovas. Tai vienintelę 
poezijos knyga, kurią pasisekė įsi
gyti būnant tremtyje Europoje. Gai
la. kad visus eilėraščius beveik at
mintinai išmokau, todėl kiekvieną 
kartą darosi vis neįdomiau skaityti. 
Paskui gal perversiu vakar gautus 
ir perskaitytus „Draugo“ ir „Darbi
ninko“ numerius, kuriuos pats iš 
savo uždarbio užsiprenumeravau, ar

mūsų ke- 
toliau tū- 
geriausiu

neliko koks straipsnelis neperskaity
tas. Kai rasiu, kad visi jau žinomi, 
nusivylęs numesiu ant stalo ir žval- 
gysiuos, lyg netikėdamas, kad sek- 
mandienio „programa“ jau baigta. 
Tada prieš akis stosis niekėno neį
žengtas amžinas miškas ir dangų re
miančios storulės pušys, kurias aš ry
toj vien kirvio pagalba turėsiu versti 
iš šaknų, nes toje vietoje bus kelias ir 
juo žiemą riedės tūkstančiai rąstų. 
Pajusiu vėl delne pratrintas pūsles, - 
skaudančius rankos ir nugaros rau
menis ir krisiu geležinėn, kariuo
menės laikus primenančion, lovon.

Kažkaip negaliu nepriminti da
bartinio momento mūsų trobelėj. Pil
nai atsuktas radijo apartas leidžia 
„Seni draugai“ maršo garsus. Prieš 
mane ant lovos 
koja muša taktą 
veidas nusidažė 
turbūt, prisiminė 
sias dienas, laisvos Lietuvos kariuo
menės ulonų pulko orkestre ir pil
kąją tremt; Vokietijoj, kur jis taip 
pat griežė tremtinių orkestre. Tro
belė staiga aprimo; atrodo, visi pa
sinėrė Tėvynės ir anų dienų prisi
minimuose ... '

Taip slenka mūsų seknjadienio va
landos- J. Pr.

išsitiesęs Viktoras 
į lovos rėmus. Jo 
linksma šypsena; 
jis anas linksmą-

Lietuviu delegacija pas p. Peron
Kaip jau žinoma. Argentinoje susi

darė komitetas, kuriam pavesta rū
pintis mūsų tremtinių, ypač turinčių 
afidevitus, įsileidimu į ši kraštą. Ka
dangi įsileidimas eina tuo tarpu la
bai lėtu tempu, tai lietuvių veikėjai, 
turėdami galvoje didelę p. preziden-

šių ir padavusių pilnas datas 
tiečių aplikacijas perduos Imigraci
jos Departamentui. Dirbame viso
mis pusėmis, kad tik greičiau galė
tų mūsų tautiečiai palikti badau
jančia Europą 
non, nors tam 
baltiečiams, iki 
trukdyti mūsų

Turėkite dar porą mėnesių kantry
bės, o per tą laiką jau bus suruošti 
pirmieji transportai.

Pabaltijo Komiteto Narys

ir atvykti Argenti- 
atvykimui, ypač pa- 
šiol turi didelio noro 
gimtinės „globėjai**.

Austrijos Lietuvių 
taryba

Šiuo metu Austrijoje gyvena apie 
1200 lietuvių! Vienoje — 60, ameri
kiečių zonoje — 630, britų — 110 ir 
prancūzų — 400. Dėl įvairių priežas
čių kokio nors organizacinio vieneto, 
apjungiančio visus Austrijoje gyve
nančius lietuvius, sudarymas buvo 
neįmanomas. Kiekviena lietuviška 
kolonija buvo sudariusi tautinę 
bendruomenę ir buvo išsirinkusios 
valdybas, bet pastaruoju metu kai 
kuriose zonose bet koki tautiniai 
komitetai buvo uždrausti, tad šitai 
organizacijos reikalus visai pablo
gino. Didesniam bendruomenių ats
tovų skaičiui kurioje nors Austrijos 
zonoje susivažiuoti ir išrinkti bendrą 
organą neleido sunkiai apeinami zo
ninių sienų peržengimo varžtai, tad 
dabar spalio 11 d. Linzan suvažiavo 
tik tai kurių bendruomenių pirmi
ninkai ir nutarė įsteigti Austrijos 
Lietuviu Tarybą. Šioji Taryba kreip
sis į LTB Vyr. Komitetą siekdama 
įsijungti į tautinę bendruomenę.

Susirinkimo metu buvo apsvars
tyti paskirų koloniių reikalai ir jų 
gyvenimo sąlygos. Patirta, kad yra 
kolonijų, kur lietuvių gyvenama 
ypatingai blogose sąlygose. Nereti 
susirgimai džiova. IRO sanatorijos 
priima tik stovyklose gyvenančius, 
taigi privačiai gyvenančių ligonių 
padėtis yra tragiška.

Susirinkimas nutarė 2 kart i me
tus šaukti LRK Austrijos skyrių 
pirmininkų suvažiavimą ir kartais 
daryti visų organizacijų atstovų su
važiavimus. „Pr.“

tienės įtaką viešam Argentinos gy
venimui, kreipėsi į ją prašydami pa
galbos. Toje delegacijoje buvo ir p. 
Anastazija Bagdonienė, Buenos Aires 
liet. Khtal. Moterų Draugijos pir
mininkė. Ji mums rašo: „Ponia Pe
ron, matyt, mūsų prašymo neatmetė, 
nes juoj pcA mūsų priėmimo, Liet. 
Komiteto pirmininkas p. Podvalskis 
buvo pašauktas i Imigracijos Depar
tamentą ir gavo įsakymą pristatyti 
kviečiamų lietuviu tremtinių sąrašus. 
Atrodo, kad patekę į tuos sąrašus, 
bus vežami rIRO lėšomis. Jei turite 
pažįstamų agronomų ar piniguotų 
ūkininkų, tad praneškite jiems, kad 
jie naudotus privilegijomis: Argen
tinos vyriausybė parūpins jiems lai
vakortes ir greičiau juos čia atveš. 
Jiems steigs metinius kursus, kur 
supažindins juos su čionykščia gam
ta ir vėliau paskirs darbą ar duos 
ūkius valdyt nuomininkų teisėmis ar 
kurti naujus. Agronomai, technikai, 
mechanikai, Inžinieriai naudosis įsi
leidimo pirmenybėmis.“ J. Gs.

f ' '"'*3

Keliavimas Anglijoje
(Iš laiško)

Susisiekimas yra gerai sutvarkytas 
Visos susisiekimo priemonės gerai 
atrodo, patogios ir, žinoma, su lan
gais. Tik čia daug kas kitaip, negu 
mūsų įparsta. Pvz., III kl.' vagonuose 
netolimam susisiekimui nėra WC 
(klozetų), nėra jokio kablio drabu
žiams pasikabinti, reikia juos dėti 
ant lentynos ar suolo arba 
apsivilkus. Tolimo susisiekimo 
nuošė yra kita staigmena — 
vagonan, norėdamas staiga 
nustebsi, kad nėra iš vidaus 
durims atidaryti rankenos. Pirmiau
sia reikia atsidaryti langą ir iškišus 
ranką, iš oro pusės atidaryti duris. 
Traukiniais keliavimas gana brangus, 
pvz., iš Market Harborough stoties 
iki Liverpool 6 sv. 6 šil. ir 11 pensų, 
perkant return ticket — grįžtamąjį 
bilietą. Jis galioja visą mėnesį. Per
kant single ticket — į vieną pusę 
išeina % kainos brangiau, nes grįž
tant vėl reikia pirkti ir neduoda 
nuolaidos.

Visos motorizuotos priemonės čia 
juda kaire puse. Jų yra labai daug 
ir susisiekimas jomis perpus piges
nis, negu geležinkeliais. Perkant bi
lietą kur nors toliau, patys konduk
toriai parduoda ręturn ticket ir tuo 
pač’u kel’onė išeina dar pigiau. Di
desnė 'emalis autobusų yra dvieju 
aukštų ir daugiauia raudonai arba

sėdėti 
vago- 
jlipęs 
išeiti, 
pusės

žaliai dažyti, nors pasitaiko kitokių 
spalvų. Kas charakteringa, kad sek
madienį ir šeštadienį kursuoja labai 
daug mašinų. Taip pat tomis dieno
mis labai daug keliaujančių. Dar 
pora smulkmenų — beveik visai 
negirdėti signalų sirenų ir nematyti 
krypties rodiklių. Bet būtinam rei
kalui esant signalizuoja, rečiau pa
matysi mašiną su krypties rodikliais. 
Paprastai čia rodo ranka, iškiš- 
dami per langą. St. M.Kiek lieluvir nuvyko Fieių Amerikon

Argentinon jau atvyko apie 50 lie
tuvių tremtinių iš Europos ir ren
giasi atvykti keli tūstančiai, kvie
čiami jų giminių.’

Brazilijon atvyko keturi lietuvių 
tremtinių transportai. Nuolat atvyk
sta po vieną kitą asmenį atskirai.

Venezuelon atvyko apie 60 lietu
vių, didžiumoje tai pasiturinti asme
nys arba inžinieriai, nes „balti žmo
nės ten fizinio darbo nedirba“.

Paragvajun atvyko keletas lietu
viu šeimynų.

Colombia žada įsileisti 150 lietuvių 
žemdirbių šeimynų, — praneša Bo
gota laikraštis „Ei-Siglo“. „ALB‘

XI. 18. D. Britanija ir Irakas 
pasirašė finansinę sutartį. ♦ JT 
gen. sekr. pasirašė Ženevos muitų 
sutartį. * Švedijos piliečių areš- | 
tai Lenkijoje. * Atsistatydino , 
Egipto užs. reik. min. Nokrašy . 
Paša.

XI. 19. JAV pasiuntinys Buka
rešte įteikė Rumunijai protesto 
notą dėl žogaūs teisių laužymo. * 
Atsistatydino Ramadier vyriausy- • 
bė. * Iš Vengrijos pabėgo soc.- 
dem. partijos pirm. Payer. * JAV 
ir Britanija JT gen. sekr. pranešė, 
kad okupacinius savo dalinius 
Trieste laikysiančios iki oficia
laus. gubernatoriaus paskyrimo.

XI. 20. Dalinė mobilizacija 
Prancūzijoje, kaip reakcija į ko
munistų ruošiamą sąmokslą. # 
Prancūzijos ministerių kabinetą 
sudaryti pavesta Leon Blumui. ♦ 
Švedijos vyriausybė atšaukė iš 
Lenkijos savo pasiuntinį pasita
rimams * Iš Austrijos vyriausybės, 
provokuodamas vyriausybės kri
zę, pasitraukė paskutinis komu
nistas Altmann.

XI. 21. Blumas negavo parla
mento pasitikėjimo vyriausybei 
sudaryti (trūko 7 balsų). * JT 
plenumas priėmė politinės komi
sijos planą veto klausimu. $ Pa
naikinta siena tarp Prancūzijos ir 
Saaro krašto. ★ JAV kongreso 
pakomisė skatino paskubinti Ja
ponijos sutarties ruošima, — even
tualiai ir be sovietų. $ De Ga- 
speri perrinktas Italijos krik.-dem. 
partijos pirmininku.

XI. 22. Saugumo Taryba Itali
jos ir Transjordanijos į 
mimo klausimą, rusams 
šinus, atidėjo neribotam 
Prancūzijos vyriausybę 
pavesta Schumannui. *

pradėjo pasitarimus dėl tar- 
pagalbos Europai. * Molo- 
Berlyne tarėsi su okup. so- 
organais.
23. JAV protestas Vengrijai

JT priė- 
pasiprie- 
laikui. ★ 
sudaryti 
JAV se-

natas 
pinės 
tovas 
vietų 

XI.
dėl pasiutinybės Budapešte tar
nautojų areštų. * Naujas Dani
jos vidaus reik, ministeris Je^s 
Smorum. * Schumannas sudaTė 
naują kabinetą. * K’niios ko
munistai pradėjo naują didžiąją 
ofenzyvą.
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