
Kur Tu,mūsų kariuomeiae !? He vienas lietuvis šiandien stato sau 
klausimą,ir patsai duoda sau atsakymą,-viskas Žuvo. Bot tikrumoje taip nė
ra. 1940 motai sugriovė Lietuvos Kariuomenę,visas jos turtas išvežtas Ru
sijos gilumon.daug karių išžudyta,ištremta į Sibirą bei į gausias kondent- 
raoijos stovyklas,bot pačios kariuomenės,jos dvasios.nepajėgta sugrūsti į 
konocntraoijos stovyklas bei nužudyti. Ta kariuomenės dvasia liko kiekvio- 
no doro lictuvio-patrioto širdyje ir jis ją nešioja visur,ar tai Sibiro 
taigose,ar būdamas ištrenime toli nuo savo tėyyhės.ar Lietuvos miškuose*. 
Kiekvienas subrendęs jaunuolis skaito savu Lietuvos Kariuomenės kariu it 
laukia valandos stoti į jos geložinęs eiles.

Lietuvos Kariai! Kaip Jūsų vyresnysis karys sveikinu Jus šios Šventės 
proga ir linkiu,kad Jūsų troškimai kuo greičiausiai išsipildytų. Būkite 
tvirti ir nepalaužiami savo kovoje už mūsų Motinos-Lietuvos Laisvę ir Ne
priklausomybę. Vargai ir sunkenybės užgrūdins mus dar labiau,o padarytos 
klaidos pamokys. Tikėkite man,kad nėra pasaulyje jėgos,kuri galėtų nuga
lėti Tėvynės meilę,o ta meilė atves Jus mūsų daug kenčiančios Motinos 
prioglcbjtin. Būkite dori ir taurūs visiems geros valios žmonėms,bot rūs
tūs savo Tėvynės kankintojams, išmuš ir mums valanda,kada vėj išgirsimo 
mūsų Laisvės Varpo balsą:

0 skambink per amžius vaikams Lietuvos,kad Laisvės nevertas,ka0 ne
gina jos.

go n .P .Plechavičius

LIETUVOS KARIUOMENĖS - ŠVENTĖ
nežiūrint Į tai,kiek mums baisus būtų žodis ’’karas”, Žmonijos istoriją 

yra lydima šios ’’neišvengiamos blogybėsn.nuo seniausių laikų. Kiekvienos 
tautos gyvenamas atrodo susidedąs iš kovų ir pasirongimxj karui. Ir mūsų 
laikais nereikia laukti taikaus visų tarptautinių klausimų išsprendimo, 

Lietuvos istorija taip pat karinga,gal daugiau,r.egu kurios kitos ma
žos tautos,nes mūsų geografinė padėtis veržia būti nuolatinėje gynimosi 
stadijoje. Mažos tautos,lyg pakelės smilgos.nuolat turi atsitiesti pra
riedėjus ratams. Juo daugiau lankstumo ir^atsparumo kuri tauta parodo,juo 
labiau užtikrina savo egzistenciją. ?«fūsų žeme yra praėję daug svetimų 
pulkų,pavertusiu kraštą plačiu vieškeliu ir nuklojusio musu sodybų pele
nais. Bet tauta"lyg feniksas iš tų pelenų atgimdavo. Ir vienam ir ki
tam šio grumtynių vieškelio galo likdavo sulaužytų ginkltj ir kovos veži
mų kalmį ir išsirikiuodavo zuyusixj karių kryžiai. Juo kotesnis likimas 
mūsiį tautą ištikdavo, juo atspariau ji kovojo.

1918 m. vasario mėn. 16 dioną lietuvių tauta viešai deklaruoja pasau
liui savo teises į nepriklausomybę. Svetimos pajėgos,laikiusios kraštą 
vergi jo j, turėjo jį palikti. ”Tautos turi teisę pačios spręsti savo likimąj’ 
-nuaidi per pasaulį. Ši tautų apsisprendimo teisė, buvo aiškiai nusakytą 
JAV prezidente yilson’o 14-kojo puktų. Deja,ši apsisprendimo teisė buvo 
tik beginklė id c ja tiems,kurio jautėsi turį pakankamai jėgos įgyvcndiiiti 
rc-vo grobuoniškus tikslus. ' iXku buvo, kad knygnešių ir žodžio knrįų k*- 

vcp etanas buvo baigtas. Reikėjo griebtis paskutinės priemonės - ginklo, 
V-šorio'16 aktas turėjo būti Įgyvendintas, 1)17 m. lapkričio .13 d, 
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krašto apsaugos ministeris išleidžia pirmąjį ginkluotoms pajėgoms kurti 
įsakymą. Šios dvi datos yra svarbiausios Lietuvos valstybės atstatymo is
torijoj ir viena neatskiriama nuo kitos:viena pareiškia tautos valią,ant
ro ji- ją įgyvendina. Pirmieji, ginkluoti Saliniai kuriami iŠ savanorių,. 
Rinkimosi pSktai- sostinė Vilnius,vėliau Alytus ir Kaunas. Vyriausybės 
balsas rado tautos pritarimą:susid aro pirmieji savanorių būriai.kurle pa-

.ųnų kaimu /tarp Šėtos ir Kėdainių/. Por šias 
•Į kautynes Žūva Povilas Lukšys. Tai 
>pirmoji Nepriklausomybės auka. Prio- 
1 so mėginimas užimti Kodainšus paver
čiamas niekais. Vasario 12-13 d. jau 
platesnio masto kautyhės ties Alytum 
Pr'ošas puola Alytų 3 ve om, supa amas 
jį iŠ dviejų pusių. Lietuvių dali-

se kautynėse žūva einąs pulko vado 
pereigas karininkes Antanas Juozdpa- 
vioius. Alytus laikinai patetika į 
priešo rankas. Kovos vyksta toliau 
Siesikų,Pagirių,Sušalotcir kitose 
vietovėse,kurias gina atskiri sava- ■ 
norių pulkai ir partizanai.
i Tačiau krašto gynimas keliuose • 
frontuose reikalauja gerai organizuo- 

kuri bū-

— - v tj — j. v m. .į- u. v v x /• ■. v .... (uu v v
1919 m.-pradžioje rytų x, riešai pasiekia Varėną, Daugus, Vievį. Sėtą, Šiau

lius ir veržiasi pietiniu sparnu į Nemuną.. Sausio 8 dieną įvyksta pirmos 
stipresnės kautyhės ties TaučiU\ ’ ' ■ ■ - -

L.Žitkęvišius
• TREMTINIO KELIAS

Liūdnas vėjas ir dulkantis kol?fa.
O aidai panemunėmis plaukia. 
O' aušra spinduliuodama kelias . 
Liūdnas vėjas.kaip tremtinio kelias. 
Gula dulkės į tuščią palaukę, 
Kaip troškimai, vilei-ų noprisaukę.
Pūsk-t,vėjai,ir lykite,lietūs, 
Ir priplokit man dulkes prie veido. 
Teprimins jos laukus numylėtus, 
Kai svetur plaksis vėjai ir lietūs, 
Kai laukuos negirdėsiu to aido, 
Kurs.kaip saulė,Širdy nusileido.
Pūskit .vėjai, ir lykite,lietūs,
Ir priplokit man dulkes prie, veido... ^.os arj os kariuomenės
- ----------------- . ' tų centralizuota ir lanksti
gilumoje formuluojami ir skubiai apmokomi, reguliarios kariuomenės dali
niai,kurie jau balandžio mėnesio pradžioje pradeda puolamuosius veiksmus, 
pirmiausia Vilniaus kryptimi. Balandžio‘22 d .„Viir.ių užėmus lunkams,puoli
mas vykdomas Daugpilio kryptimi. Rytų fronte kgufeynės buvo baigtos spalių 
mėn. pradžioje. Dar nesibaigus kautynėms rytuose-, tomaiti jo j ir šiaurės 
Lietuvoje atsiranda naujas priešas. Tai nenorį iŠ Pabaltijo kraštų pasi
traukti vokiečių kariuomenės dalini?i,žinomi "bermontininkų’’ ir’’kolcaki- 
ninkų” vardu. 'Spalių mėn. ji r. užima Joniškė?. į, Saulius ir Radviliškį, parar- 
ližuodami tos srities gel už inkelių susisiekimą. Visos mūsų turimos kari
nės pajėgos metamos į Šį frontą. Lapkričio 22 d.-sprendžiamoji kautynių 
diena. Radviliškis -kovų centrus. Priešas atstumtas,ir 1920 metai sutin
kami mūsų kariuomenei pasiekus vakarinę Lietuvos sieną. Plotų kaimynas 
taip pat reiškiu pretenzijų į mūsų teritoriją. 1919 m. užėmęs Vilnių,sie
kia didesnių Lietovos platų. 1920 m. šis frontas buvo Merkinės.Daugų,Vie
vio,Stakliškių, Gelvonų, Vaitkuškio, Želvos ir Tauragnų rajone. Rusų-lankų 
kovų metu mūsų kariuomene?, buvo pavykę atsiimti' Vilnių ir išeiti iki ^pie
tinių ir rytinių Lietuvos sienų. Bet 1929 m.spalių 9 d.priešą? . sulaužęs 
Suvalkų sutartį,netikėtu puolimu atsiduria ties Vieviu,dirviniais ir Gied
ra ioiais,grą’indamas visai Lietuvos teritorijai. Tačiau mūsų kariuomenė 
Širvintų-Giedraičių kautynėse ne tik .užkerta kelią-šioms priešo'uzmaoions
bet Ar sudaro galimybę atsiimtas ostinę, bei kitas prarastas sritis. Ta- 

. oiau tarptautinei misijai įsikišus,tolimesnės kautynės sustabdomos ir pa
sitikima teis o,kurią lietuvių tauta aukščiau už viską vertina. Bet ir §į

. kartą beginklė teisė liko tik nerealia idėja.,apvilta ginklu paremtos klas
tos. ši trumpa Lietuvos-laisvės kovų apžvalga aiškiai įprasmina lapkričio 
23 Sienos aktą,be kurio vasario 16 dienos aktas būtų likęs neįgyvendintas 
dokumentas. Dar kartą pasitvirtino tiesa,kad laisvė dykai nedalinama, o 
perkama brangiausia kaina- kraujo kaina. Tokia pat kaina ?‘»isvę pirko 
Jungtinės Amerikos Valstybės,Šveicarija ir daugelis kitų tautų,tokios kai- 
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nos buvo pareikalauta ir is mūsų.

Nežinome',kada ir kokiomis aplinkybėmis prisois ginti tėvynę, todėl 
turime būti visada pasirongę. Ei)l yra mūsų laisvės priešų, tol. turi būti 
ir jos gynėjai. Bevertinkime istorinių faktų šios dienos akimis,o.pažvel
kime į juos iš istorinės perspektyvos . Taip turi būti vertinamas ir lapk
ričio'23 dienos aktas. Lietuvių tauta myli taiką ir brangina laisvę,uz 
kurią yra pasirengusi kovoti. Ir nėra tokio įstatymo,kurs draustų ginti 
savo krašto laisvę. V-

S U G R Į Z,
Plauk,laiveli,tolyn pro krantus. 

Beak keleivį tolyn į marias. 
Nieks sugrįžtant nelaukia čia mt[s, 
Nieks per kopas namon neparves.

kai tad l iŠ namų keliavai, 
Umė jūra aplink nerami. 
Sunkiai stūmės nuilsę laivai 
Ir dainavo matrosai girti.

Ir namus tu ir ją palikai 
Ir sakei:-Gal dar grįšiu į čia...
Ją ant kopų matei dar ilgai 
Tau mojuojant žydra skarele.

Slinko metų eilė nerami, 
/Tiek žuvėdrų praskrido pro muši/ 

■tS toli,mėlynam pajūry 
Vėjai draskė ir plėšė tinklus.

IMAS
Šiandien grįžti atgal į namus 

Ir pro sielvartą krantan Žvelgi. 
Tuščios kopos. Tik vėjas lakus 
Beria smėlį į jūros vilnis.

Ir tau liūdna ir gaila kažko. 
Ir verki tu su jūra kartu. 
Gal pirkelės tarp kopų pilkos? 
Gal suplėšytų vėjuos tinklų?

Tylūs pirkios melsvieji stiklai. 
■Tik 'ši jūra tokia nerami...
-.Argi niekas krantu neateis 
Manęs grįžtančio Čia pasitikt?..

Plauk...laiveli,tolyn pro krantus. 
Nešk keleivį tolyn į marias.
Nieks sugrįžtant nelaukia Čia mus, 
Nieks per kopas namon neparves.

J. Me kas

POLITINIS AM I K D S IDEALIZMAS
/’’Bene Zilrchor Zeitung"/

Šiandiena priklauso -jėgai. Ji visų pirmiausia nulemia pasaulio susi- 
formavimą. Dvasia.taip sakant.atostogauja. Jororcias Gotthclf kartą laiko
tarpį aharaterisavo kaip "Pinigai ir Dvasia" .Šiandieną laiko problema'at
rodo lyg "Jėgos ir Dvasios" susikirtimas, kas turi didesnę jėgą,tas daro 
didesnę įtaką laikotarpio dvasiai ir valiai.

Tai matoma šiandieną vakarų,ypač amerikiečių politiniame idealizme.Jis 
pasireiškė pagrindiniuose Atlanto Chart os punktuose .lygiai kaip ir. Nov 
Deal,taipogi ir pavieniuose amerikiečių valstybės vyrų,kaip prezidento 
Roosevelt o ir CordolI Hull, taip pat ir Henry R.Wallaoo ir Sunner Welles 
išsireiškimuoso. Kartais rodėsi,lyg senasis Platonas.politikas ir filoso
fas,kurs norėjo politiką sudvasinti ir fil0sofus valstybės.vyrais pada
ryti* vėl ėmė kalbėti.

JĖGA IR DVASIA. Jaaob Burckhardt bijojosi jėgos. Jam ji buvo pikto mi
na,kuri ankščiau ar vėliau turėjo naikinančiai sprogti. Jau jo laikais 
Nietzsohes buvo išdirbta savotiška jėgos filosofija,kuri ilgainiui tapo 
dvasine, totalinės jėgos politikos baze. Todėl Nietzsahes kūrinys buvo 
dovana diktatoriams. Tautų Sąjunga manė galėsianti jėgos atej kratyti. Ji 
tikėjo pralkJsančia. teisingumo. taikos, laisvės, taigi dvasios, jėga. Tautų 
Sąjungos sugriuvimas parodo,kad šiandieną vien su dvasia neįmanoma jokia 
politika. Jėga reikalauja no tik savo vietos,bet ir savo teisės. Ir to 
jai negalima visiškai nepripažinti. Valstybė negali ■valdyti vien tik su 
rinkimų lapeliu. Jai reikia sankcijų,kariuomenės,taigi- jėgos. Taipogi 
ir demokratija nereiškia vien grynos dvasios ir negali išvengti jėgos t O 
loravimo. Tai yra savaime suprantami dalykai siaurame šeimos.mokyklos, 
miestelio rate. Tačiau jėgos ir Dvasios problema šiandieną yra pasaulinė.

Jėgos filosofijoje,kuri šiandieną yra naujosios Jėgos politikos pagrįs 
de, dabar vadovaujančiuose amerikiečių sluogsiiiuose vyksta pasikeitimas, 
kuriam reikia skirti ypatingas dėmesys. Tas pasikeitimas pasireiškia ne 
tik valdžios vyrų pareiškimuose,tačiau ir gerai pagrįstojo bei apgalvo
tojo naujausioje Walter Dippmanno knygoje aplo JAV užsienio politiką.Jis
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nukrypsta'nuo-'ankstyvesni6jo idealistinio Vilsonizmo'Ltppmannas.'p’ir- 
masis amer Įklosiu spaudos "kolumnlst8S",r>1-rmHtHnėaA onirn nata
stovėjo gana arti šiam idealizmui,t.y.

mą militarizmo forma,prieš ginklavimąsi,

irmutinėse savo knygose pats 
is buvo prieš jėgos pavartoji- 

imperializmą,klasių kovas. Jo
nauja knyga rodo jo persiorientavimą. Didelis kraštas,tauta,kaip JAV,- 
sako jis.- turi visą savo jėgą pilnai ir be atsižvelgimo įstatytiįtiks- 
lius politinius uždavinius.vietoj kad kromelninku panamiais su aukštais
idealais vaikščioti. Bet šis valstybinės jėgos funkcijos pripažinimas to
li gražu nesutampa su europietiška jėgos filosofija ir prievartos poli
tika. Tikrai,gryna jėgos politika buvo jau prieš pirmą Didįjį karą ana
chronizmas, kadangi ji buvo stipriai suvaržyta įvairiom sutartim,politi
niu bendradarbiavimu ir kt. Taskutiniame kare jėga vulkaniškni vėl išsi
veržė aukštyn,po Nietzsches,Treitschkes,Lagarde.Georg Sorel ir kt. dva
siniai paruošto kelio. Jėgą čia tapo brutaliu prievartavimu,pagrįstu 
stipresniojo teise. Pirmiausia reikiama,ir tik po to politinė veikla pa
grindžiama dvasiškai-idejiškai. Jėgos primatas pilnai pirmauja prieš dva
sios primatą. Lippmanno ir nauja vakarų politika siekia irgi jėgos. Jos 
dinamika neišvengiama tikrajai ligšiolinei pasaulio struktūrai,apsaugai, 
tvarkos išlaikymui ir naujam visuomenės sutvarkymui. Tačiau jėga turi bū
ti surišta su aukščiausiu atsakingumo jausmu. Jėga plus atsakominruvmr 
yra truputi kitkasnegu jėga ii- n-atsakomingas jėgos vartojimas. Šitame 
ivasiniame jėgos ir etinio atsakcmingumo susirišime šiandieną vakarai 
ieško sintezes tarp ano ankstyvesniojo fantastiško idealizmo ir politi
nio realizme.

—Idealas ir tikrovė. Kas nori politinėje srity įbesti Jėgą ir Dvasią, 
stovi prieš milžinTšką uždavinį Koks gali būti išrišimas? Api-ėžta jėga 
ar politiniai galingesnė ir kūrybingesnė dvasia? Amerikietiškas Idealiz- 
rnas jau ankstyvesniuose politiniuose siekimuose bandė dvasinius uždavi
nius perkelti į politinę ir socialinę tikrcvęjvisų pirma j vidaus poli
tiką. Tai yra fonas Vilscniškos Tautų Sąjungos projekto.pirmosios laivy- 
ių tiuginklavimo konferencijos,Atlanto Chartos,New Deal,pacifizmo.

Šis idealizmas šiandieną aiškėja. Lippmannao nenori,kad Amerika atei
ty kaip "visiškas kvailys" per pasaulį eitų,bet kad jausdama savo jėgą 
rūpintųsi jų pavartoti apgynimui reikalų,kuriuos amerikietiška dvasia 
apgina sąmonėje. Bet kas griebiasi jėgos ,tą tuaj ima vilioti progos ki
tus prievartauti. Taipgi ir sujungiu Jukai.nežiūrint aukšto dvasiniu pin 
no,negali šiandieną pilnai apsisaugoti nuo ydų,kuri©s lydi kiekvieną 
žmogiškos jėgos vartoj imą. Kur nepasiseka jėgos pavertij liną sugretinti 
3,u dvasiniais reikalavimais .tuo j išnyra Imperial izmo šmėkla. Dėl to va
dovaujančio alkte uždavinys yra jėgos J švystimą visur lydėti su tvirta 
mintimi,kad jėga turi būti atsakinga dvasini,nes ten,kur Šis atsakingu
mas pamirštamas,ne tik jėga,bet ir dvasia gali virsti demoniška.

Atsakomingumo ribos. Lippnannas aiškina šį pasiskirstymą viena gana 
conkrečTa politine kalba. Amerika,sako jis,o ir jos grupė su ja,negali 
būti atsakinga už visą Europą. Negalima Europos palikti iliuzijose,kad 
;tąi ateis dėdė iš Amerikos,kurs viską gerai daro,savo kviečius ir pini
gus po badaujančius kraštus išbarsto ir tvarka bei demokratija rūpinasi, 
lesama tokio turtingumo ir maisto produktų,kad būtų galima visiškai pa
naikinti dabartini katastropišką skur<ffa-,kaip europietis tikisi. Negali
ną europiečių kratuves papildyti mūsų ištuštinant. Negalima išdalinti to, 
kas dar pačiam nepriklauso. Jeigu daroma tai.ką galima,jeigu jėga nau
dojama su atsakingumu .galima 'pasauliui suteikti didesnis patarnavimas, 
iegu kad neatsakomingai liejant dvasines tiradas ir etinius sapnus.Toks 
dalyko pastatymas galima klaidingai suprasti kaip grįžimas prie jėgos 
poJitikos,kein ūkinis egoizmas,kaip politinis gobšumas Didžiųjų,kurie 
Uokų politika nori pravesti savo bendrus ir įpatingųs. tikslus. Ar ši jė
gos politika yra naujas dvasios fiasco.naujas imperializmas? Lippmannas 
turi tiesą,jeigu jis atsakomybę prieš visą pasaulį atmeta,kaip negalimą, 
j.r‘ tuo nori Europą apsaugoti nuo pavojingų iliuzijų,nes "Kraštas neaprėž- 
;ų galimybių" šiandieną galįs turėti aprėžtas dvasinės jėgos galimybes.
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Bet amerikietiškasis elitas,enot :,i’rj;ir.:nuo,norJ netik Įspėti nuo illu- 
zijų,bet ir įžiūri teisingą jėgos pavartojimą kaip priemonę pergalėti 
neatsakingam jėgos vartojimui ir taigoje dirbti. Bealus politikas,ką 
įrodo Linpmannns,pagrįnde ankstyvesniojo idealizmo bruožų.neatsisako.,' 
nes atsakominga*jėga turi vesti prie to.kad būti] atsiekti reikalingi n
dvasiniai tikslai. Jeigu Amerikai savo‘optimizmu politikoje pavyktų«pa- 
daryti sintezę tarp,,jėgės ir dvasios- tai būtų vienas iš didžiausių .* ’ 
žmogaus dvasios darbu,. Tokiai sintezei puritanizmo įtakoje. išaugę ‘vaka* 
riečia! t iki "’lengviau, negu apkerpėję europiečiai , kurie dvasią ..supranta . 
tik kaip materiją,išspinduliavimą, arba kaip idealistišką traukimą prie 
svajojimo ir neveiklumo.. Jeigu iš šio Dvasios ir Jėgos sujungimo,iš

Schi-King
KABE 1710 SSUNDA3 

Generole!
Kės esame karaliaus laiptai ir-pakopos.
Mes praplaukiau,kaiv upėm vandens sraunūs 
Be reikalo praliejai mųsų krauju, 
Generole’
Generole?

naujojo amerikietiško Izo
liavimosi , iš- apsiribojimo 
kas link atsakomybės Europos 
įvykių klausimu,išeitų fias
co, tai ant nelaimingų., tautiį 
nusileistų,- apsigavimu, naktis 
Apsigavimas toks,kad pati 
dvasia išsigąstų savęs prieš 
■’‘.durną savo reikalavimu ir

Mes esam sakalai '•karaliaus ir pelėdos. r 
Badauja mūs vaikei...Ir klykie mūsų žmonos 
0 mtteii kaulai pūva žemėj svėtirtojoj, 
Generole; • • • • . ..
Generole:
Tavo akys kibirkščiuo j.a baime ir pajuoka. 
Eina baudžiavas mūs motinos .per ‘'ienas... 
Ar dar turi sūnų gyvą motina bent viena, 
Generole! . .

pasįjpriešinimo,kurį ji sutin
ka.' Kės tikimės,kad atsako- ■ 
mindos dvasios pranašumas,- 
apie kurį tiek daug .didelių 
žodžiu pasakyta,lydi jėgą 
taip,kad dvasia nekapituliuos 
prieš jėgą,bet taip .pat nenu
eis' nė prie fantastiškų .ne
aiškių iiiuzijų,ir ,sieks to 
"noble experiment’!.,kurį Wil

liam Penn bandė kovodamas su brutalia -pasaulio tikrove,grynu 'jėgos sie
kimu. Pasaulis jau yra patyręs,ką 
jis dar nepergyveno,ką gali sukurt 
riingfe .jėga. ‘ .

LIETUVI1; TREMTINIU ŠVIETI’': 5 
Galine ‘’konstatuoti jau rusėti-.

las.menini us ansambliui,laikraš
čius ir'kt.Yra apskaičiuojamą,kad 
jeigu visa tai,ką mes dabar iš
laikome patys,reikėtų apmokėti 
pinigais, susid’arytų didžiulės su- 
mo s. P.v.. vai k į d a rže 1 i a i, j i f išlai
kymas kainuotų 75.000 'Em. ,pradž. 
mokyklos-3... •' .*/00i<ri, gimn'ązi j os- 
289.200Rm,liaudies' universite
tą i -60 .00 JRm, amatų mokyklos-’ 
22 .lOOJta, s tipenai jos -1.125 ..O-’O , 
atskiri atlyginimąi-156.ODCKm, 
ūkio reikalai-lS.OOOl.m,knygų ir 
vadovėlių leidimas-143.OOOKm, 
mokslo priemon’ės-40 .OOOEm,sočia- • 
linis. priėdas-16 ' .•JU0.<m,meno rei

ver ž ima s is j jėgą gali padaryti. Bet 
;i‘Dvasia,kada jai -suteikiama atsako-

, ‘ -. L I E T U V k
• SvečiųJų šalys šilku nekietos,
j Broleliai rankom ne auksą pilsto. 
! Vai,matos matos per mūrių plotus 
'Namai'ir žemė,kai pasiilgsta:
'Kaip baltos gulbės,ant kalno uolos, 
; Pad a ngę d eng i-a klevą i išdidūs.-
• Sidabro lapai upeliu puola,
Į Ir akmenėliai ,-ant kelio žydi...
I Nes- tau iškelsim miestus ir.uostus: 
š Bus ger-a gera namuos, pabūti!
į Nasturtos žydi ant tavo skruostų, 
Pamėlę akys- la'uk’f žibutėm.
jškirsim rankom dyviną kelia, - 
Nes mes negalim tau netikėti ■- 
Ant rankų nešėm,iš pančių, kėlėm 
Ne.-dėl manieros ir etiketo.

į A.. Miškini s
kalens-78. OOOnr , sport':. Laika.-e m s .......................... .
-20'5'.'00Qįtn,De ja ,r."iS ‘tu sumų niekam neišmokame-,Už tai. turime, būti . dėkin
gi visiems tiems pasišventėliams-,kurie be jokio atlyginimo ’irb° didelį- 
kultūrinimo ii' švietimo darbą,.Jeigu mes .neturime lėš”,tas dar nereiškia, 
kad mes negalime turėti savo mokyki'; 'ir kitų ‘švietimo iųstįtucijų,Pasi
ryžimas ir bendras visų darbas nugali viską.
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TVAIRIOS POLITINĖS ŽINIOS.
NVERifeĖEGO PROCESAS TĘSIASI. Frankfurtas. Vakar Nuernberge visa vo

kiečių pramonė buvo apkaltinta rėmusi pasiruošimus karui. Ypatingai 
Kruppo ir I.G. Ėnrbe.n Įmonės.Buvęs finansų ninistc-ris Srhacht Hitle
rio iškilimui padėjęs daugiau, negu ilgamečiai nacių partijos nariai. 
Bylps eigoje iškilo aikštėn, kad nacini suklastojo Hindenburgo testa
mentą. Tikrąjame testamente jis pareiškęs norą Vokietijoje Įvesti mo
narchiją ir pasisakęs prieš vieno asmens užėmimą prezidento ir kancle
rio vietų*

IŠ KINIJOS PILIETINIO KARf. Chungkingas. Čiangkalšeko kariuomenė 
užėmė komunistų valdomą svarbų Man&žiUri jo s uosta Hulutao. Maršalas 
Malinavski paprašė Kinijos vyriausybės valdininkus, apleidusius Man- 
džiūrijos sostinę,sugrįžti atgal deryboms. Rusu kariuomenė apleidžian- 
ti miestą, bet jos vietą užima kinai komunistai.

STARS AND STRIPES rašo: *■ De Ga’.ille ir raudonųjų kova yra Europos 
mbsto* Tai, dėl ko dabar kovojama Paryžiuje, nėra tik paprastas vieti
nis De Gaulle ir jo politinių priedų reikalas* Tai yta daug platesnės 
reikšmės klausimas - ar komunizmas bus dominuojanti jėga Europoje ?”

DE GAULLE KlNlSTERItį KABIUSIAS. Paryžius. Jau yra paskelbtas tiks
lus De Gaulle vyriausybės sąstatas: min .pirm. ir krašto aps.min. - 
De Gaulle / su armijos niiisteriu Michelet, kataliku p. ir ginklavimo
si nin. Tilon, komunistas /* Finansų min. rinven / soc./, Teisingumo 
min. Henri Teitgen / katei/. Valstybės nin. F.Gay /ketai./, Vidaus rei
kalų mln. A.Tixier /soc./, Užsienio reik. min. G.Bidault /katei./,Ūkio 
mip. F.Bil.loux /komunistas/, Industrijos M.Paul /komun/, Darbo min. 
A.Crvisat /komun/, Auklėjimo min. P.Giacobbi /soc./, Pešto.m:in. Ii.Tho
mas /soc./, Atstatymo nin. Dautry /bepart./, Kolonijų min. J.SonHbeJi 
/soc./, .informacijos rain. A.Melroux /bepart./, Maitinimo Tmigny - PrJ - 
gent /soc./, Susisiekimo nin. J.Kooh /soc./, Sveikatos R.Prinreht Į. 
katalikų p./.

.LONDONAS. Lapkričio 21 dieną mirė JAV generolas A. Pateli. Jis ypač 
pasižymėjo invazija į pietų Prancūziją.

PARYŽIUS. Amerikiečiai perduos prancūzams 1.300.000 vokiečių kare 
belaisvių darbams, su sąlyga, kad jie bus gerai maitinami. Kaip žino
ma, vokiečių siuntimas į Prancūziją buvo nutrauktas, kai Raudonasis 
Kryžius, ištyręs jų sąlygas, pranešė, jog prancūzai nesilaiko Ženevos 
nuostatulkąrc belaisvi1’, atžvilgiu.

MASKVA. Manoma, kad SSSR vyriausybė grįš į savo prieškarinę sudėtį. 
- Stalinas pasiliks komunistų partijos generaliniu sekretorium, c Mo
lotovas būsiąs premjeru ir užsienio reikalų komisaru,

LONDONAS. Vakarykščiuose Žemųjų Rūmų, debatuose Pevenas išnešė pa
siūlymą įkurti pasaulinį parlamentą ir pasaulinę policija. Į pasauli
nį parlamentą savo atstovus galėtų rinkti visos tautos.

LONDONAS. Didžiausios kovos Javoje vyksta Bondeenge. Į šią sritį 
lėktuvais atgabenti indų daliniai. Indams ir anglams pavyk® pasiekti 
krašto vidurį ir išvaduoti 10.000 internuotų olandų. Gubernatorius. 
Mook praneša sutinkąs derėtis su indoneaais.

LONDONAS * Eisenhbwerls, kalbėdamas JAV parlamento karo reikalų ko
misijoj, gynė UNURA reikalus pažymėdamas, kad ši organizacija įgyja 
vis daugiau reikšmės ir pasitikėjimo.

LONDONAS. Atominė bomba galinti oagatainti nuodingos dujas, kurios 
užmušt: viską tūkstančių kilometrų spinduliu, pareiškė Dr.Oliphant.

LONDONAS. Maskvos radijo komentatorius Žukov•pa reiškė, kad Japoni
jos kontrolė, kuri bus vykdoma vien tik Amerikos, negali užtikrinti 
tų radikalių pasikeitimu, kurių tame krašte reikalauja Suvienytų Tau
tų interesai. Be to, Japonijoje yra būtinai reikalinga žemės reforma, 
jis taip 'pat reikalavo dabartinės Japonijos vyriausybes atstatymo r 
nes ji esanti netinkama dėl glaudžių ryšių su Japonijos pramone.
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’.Vakar įvyko Wies
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cago Tribune 1945.
informaciųis susi- /.

ylinkimas.. Centro A(
Į atstovas padarė \0l'
| yraneSimą apie ne- 

seniai įvvkusį L.
& Sąjungos Apyg.at- ~i'

stovų suvažiavimą. « v
L.S.skyr. revizi- 
jos komisija ir 
buv.ūkio reviz.ko- 
misija peržvelgė 7///7&
savo veiklą ir su- ’<>/■<’
pažindino su ūkine // \
stovyklos padėtimi. 7//~~^://j) 7'

; Susirinkimas praėjo 7/7
karštoje nuotaika-

- Iš visą mėnesį J \^z;
:• trukusios gastroli-’ \

nės kelionės po ame- Ji- 
•rikiečių zoną, mū-
sų stovykl-on grįžo z—h| 

I Lietuvių Tautinis į Į . Įt
Ansamblis. / / / i

- Vakar mūsų stOę // / / I
vykios raštinėje \ fį // i
lankėsi UNRRA centro\ / / / 
švietimo skyr.atsto- ' / / \

Į ves ir teiravosi mū- / \
*. 3U švietimo veika- \ \ s
•; leis. Pasižadėjo x į-j
g remti vadovėlių lei- 7i\
y, dime. \

- Vaikų daržely
je įrengtos krosnys.

AMERIKOS SPAUDOS APŽVALOA/lietuvių/.
Amerikos lietuvių laikraštis ’’Draugas" rašo, jog , Maskvos "Pravdos"

pranešimu, Lietuvoje esąs toks didelis arklių trūkumas, kad daugelyje vie- 
tų ūkininkai dirba laukus naudodami raguočių darbo jėgą.

- LAIC. Keli šimtai lietuvių, gelbėdamiesi nuo bolševikų, pereitais 
metais susirado prieglaudą Švedijoje, kurią jie pasiekė žvejų-laiveliais. 
Kaip praneša Stockholm© korespondentas, dabar TSRS reikalauja tuos laive*- 
liūs, "tarybinės Lietuvos".turtą, grąžinti.

- Remdamasis JAV lenkų spaudos pranešimais, lenkų karių savaitraštis 
"Defilada" Nr.Jl praneša, kad okupuotoje Lietuvoje yra .sudarytas iš visų

f politinių grupių Lietuvių Tautinis Komitetas, kuris veikia pogrindyje kaip 
•. Lietuvos vyriausybė.

- Amerikoje priimami laiškai iki 2 uncijų ir atvirukai persiuntimui į 
Lietuvą, Latviją, Estija, Suomiją ir Lenkija lėktuvais arba laivais.

PADĖKA, p,.Meilui Vladui, paaukojusiam "W.L.BALSUI" leisti 100,Rq, 
nuoširdžiai dėkojame. . . Redakcija ir Administraciją................... ;.......... .

.......”', Wiėsba‘deho'‘'Lie't'uvlų,'BAŽSAš'’f "išeina" ’kasdienb'e' šventadi'eriių'."'Redaguo-r 
ja Redakcinė Kolegija. Leidžia "Giedra". Šį numerį iliustravo Andrius Mi
ronas. Permitted by DP Camp Direction in ’’iesbaden.

. .................................7........ . ............................................................................. . ..................................................
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BALTI BALANDĖLI ai 
galiam pagirėly 
Tėvelių namai. 
Balti Balandėliai 
B ur ku rija 1 inks ma i. 

0 skaistūs žiedeliai 
Ant kranto Ventos 
Baltų balandėlių 
fclaus'yt nenustos.
Bučiuoja saulutė 
Upelių gelmes . 
Balti balandėliai 
Ten plunksną numes. 

Numes baltą plunksną, 
Kad plauktų tolyn, 
Kad baigtus vargeliai 
Gimtojoj saly.

0 vėjai nes aidą 
Sk.arnb i os mūs d a in os. 
Baltais balandėliais 
Mūs mintys plasnos.

L.Zitkovinius

PIRMASIS LIETUVOS KARALIUS^
Mes visi žinome,kad lapkričio 23 dieną mūsų tė

veliai, o su jais kartu ir mes visi,Švenčiame ka-
■ fiuomenės dieną. Prieš 27 metus,ką jūs gal jau Ži
note iŠ mokyklos,tik ką susikūrusią jauną Lietuvos 
valstybę puolant piktiems kaimynams,buvo išleistas 
pirmas įsakymas dėl Lietuvos kariuomenės įkūrimo. 
Tos dienoa prisiminimą ir Šiandien švenčiame. Tai 
jos dėka mes ir mūsų tėveliai galėjome tėvynėje 
taip gražiai gyventi. O kas seniau,prioš daug Šim
tų metų gynė Lietuvius nuo priešų,kas pirmas junge 
ir vienijo lietuvius? Turbūt ne vienas teisingai 
atsakysite, kad Mindaugas.pirmas Lietuvos karalius, 
to, carl', pradėjo, Nelengva jam tai.buvo,nos be jo 
Lietuvoje buvo dar ir kitų, kunigaikščių, kuria Min
daugui labai pavydėjo vyriausio valdovo garbės. 
Jie visi susijungė ir pradėjo prieš jį kovoti. Pa
vyduoliai net vokiečius-kryžiuočius pasikvietė 
talkon, šie Mindaugui jau iž ser.o nerodė geros Šir
dies ir dabar stojo prieš jį. Mindaugui sunkiai 
sekėsi su jais kovoti. Tada,pasitaręs su savo di
dikais, jis pasikvietė pas save kalavijuočių magis
trą ir klausė jo paturimo,kas reikia daryti. Ma
gistras ir sako:"Neišsigelbėsi,jei su visa tauta 
neapsikrikštysi ir man nepaves! globai Žemaičių 
šalies.”

Mindaugas labai susirūpino. Jis ir visa šalis 
dar tebebuvo pagonys ir garbino.ne vieną Dievą, 
bot visą gamtą. Tačiau,trokšGemas Lietuvai gero, 
jis nutarė priimti magistro patarimą ir 1251 m.su 
šeima ir keliais Šimtais savo didikų apsikrikšti
jo,priėmė katalikų tikėjimą. Tuoj po krikšto,ma
gistro patariamas/pasiuntė į Rpntfj pasiuntinius 
karaliaus karūnos prašyti. Popiežius,sužinojęs 
apie Mindaugo ir apie lietuvių krikštą,labai ap
sidžiaugė ir tuo jaus sutoikė jam karaliaus vardą 
ir garbę. Taip Mindaugas karūnavosi ir tapo pir
mu Lietuvos karaliumi, Be to,įkūrė pirmą Lietuvos 
vyskupystę. Kadangi ir krikšto metu ir vyskupystę 
kuriant Mindaugui daug padėjo kąlavijuočiai,kara
lius , ats id ėkod amas jiems , dovano jo kai kurias Ze<- 
maiČių žemes. Bet Žemaičiai,būdami gerais lietu-, 

viais .nenore jo klausyti kalavijuočių •, sukilo prieš juoę ir 1260 m, prie 
Tvurbės ežero,Kuršių Žemė je, juos labai sumušė ir atsiskyrė nuo vokiečių, 

.Mindaugas suprato anksčiau -padarytą klaidą ir norėjo vėl su Žemaičiais 
kartu gyventi,tašiau Šie pyko ant jo ir kartą,susibūrę,slaptai nužudė ka
ralių ir jo sūnus į Vėliau susiprato klaidą padarę ir nužudę gorą vadą,bet 
buvo, -jau per vėlu. Taip vyko kadaise Lietuvos vienijimas.

. _ ČIA MAN MIELA
Aš nebūsiu karaliūnus, Man
Neturėsiu aš pilies, Nei
Man saulutė spindulėlių Čia
Ir pirkelėj negailės. Čia

nereikia Svaro sodų 
jo Žydlhčių lankų, 
man lankos,Šia man sodai, 
man miela ir jauku.
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