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Plyšiai Vakarų pylime Žymiu latviu linkėjimai saviesiems
S. Gedminas

Kaip sunku pokariniame pasau
lyje surasti bendrą kalbą tarp nu
galėtoji bei pralaimėtojų ir tarp 
pačių buvusių karo meto sąjung
ininkų, aiškiai parodo naujai iškilę

kaltinimus vakariečiams vainikavo 
gen. de Gaulle trečiadienį padary
tas pareiškimas Paryžiaus spaudos 
konferencijoje. Gen. de Gaulle kal
tino amerikiečius ir britus už tai,

Latvijos nepriklausomybės 30 
metų sukakties proga latvių lai
kraščiai „Latvia" ir „Latviešu Zi
nas" paskelbė žymių latvių bei or
ganizacijų atsišaukimus.

Tat švęsim tą didelę mūsų tau
tos ir valstybės dieną ne su nu
lenkta galva, bet su viltimi spin
dinčiomis akimis, su pergalės žo
džiais lūpose ir su meile Dievui, 
tautai ir kiekvienam žmogui . . ."

Baigiant reikia pasakyti, kad lat
vių tauta be vargo nieke nėra 
pasiekusi — nei lapkričio 18-sios 
prieš 30 metų. Tai žinant, šiandien 
mums belieka tik vienas kelias, 
suspausti stipriau gretas, tikėt 
šviesesnei ateičiai, kovoti, nepalūž-

nesutarimai tarp Vakariečių Ruhro 
krašto klausimu. Anglų ir ameri
kiečių nutarimas Ruhro pramonę 
vėl perduoti į vokiečių rankas 
Prancūzijoje sukėlė baisią audrą. 
Lengvai įjaudinama prancūzų spau
da ir rimti Prancūzijos politikai 
vėl priminė pasauliui skaudžias Vo
kietijos Europai pamokas, dėl ku
rių Prancūzija jau nekartą liejo 
kraują ir skendo ugnyje.

„NEDOVANOTINAS ŽINGSNIS"
Siems pareiškimams prancūzai 

randa šiltą pritarimą ir iš sovietų 
bei anglų konservatorių^ pusės. 
Konservatorių „Daily Mail" viena
me straipsny, pavadintame „Smū
gis į veidą“, rašo, kad Didžioji Bri
tanija ir Amerika, atiduodamos 
Ruhrą į vokiečių rankas, atiduoda 
kartu ir didžiausią Europos arsena
lą Vokietijai. Prancūzų preziden
tas Vincent Auriol pareiškęs, kad 
jei šis pasiūlymas būsiąs įgyven
dintas, būtų padarytas nedovano
tinas žingsnis. Laikraštis, pritarda- 
damas prezidento pareiškimui ir 
nurodydamas, kad tai būtų dviejų 
karų metu sudėtų aukų neįvertini
mas, primena 1945 m. rugsėjo mėn. 
pasakytą Bevino kalbą Ruhro klau
simu Potsdame: „Aš netikiu, kad 
karingai rasei, kuri nebūtų kitų 
kontroliuojama, vėl atiduotų vieno
kio ar kitokio pobūdžio arsenalus. 
Aš nenoriu sunaikinti Vokietijos 
taikos pramonės, bet jeigu vaikins 
jau tris kartus j mane šovė, aš ne
matau reikalo jam duoti pistoletą, 
iš kurio tikrai šautų ir ketvirtą 
kartą.“

PAJĖGIAUSIA EUROPOS TAUTA
„Tai yra kaip tik tai, ką dabar 

Britanija ir 'Amerika daro“, pri
duria „Daily Mail", „jie duoda 
plieną ir anglis, kurie reiškia šau
tuvus, lėktuvus, tankus, bombas ir 
povandeninius laivus, vėl Vokieti
jai, kartu pridėdami savo nuošir
džius linkėjimus."

„Neapgaudinėkime patys gavęs. 
Vokiečiai, gavę pramoninės galy
bės dalbą į rankas, antruoju smui
ku niekam negros. Jie patys nus
pręs savo likimą. Jie savo žaidime 
gali greičiau pasirinkti Rytus, ne
gu Vakarus. Vokiečiai gausi, darbš
ti ir karinga .rasė. Ji dabar yra po
tencialiai pajėgiausia tauta, neiš
skiriant nė Rusijos. Todėl nesiste- 
bėtina prancūzų pasipiktinimu."

Skaudžiausiai, savaime supranta
ma, toks britų-amerikiečių nutari
mas, kuris, anot gen. Clay, yra ga
lutinai nuspręstas ir nebėra ko dėl 
jo ginčytis, paliečia artimiausį ir 
didžiausį Vokietijos kaimyną Pran
cūziją.
LEMIAMAS XX A. SPRENDIMAS

Visų spaudos, radio ir politikų

kad jie norį įkurti naują vokiečių 
reichą. „Ka amerikiečiai padarė,“ 
kalbėjo generolas, „yra lemtingiau
sias dvidešimtojo amžiaus sprendi
mas." Jei vokiečių reichas su savo 
galybe ir didingais planais vėl at
gims, pasakė de Gaulle, Prancūzi
ja negalės dalyvauti Vakarų Euro
pos sąjungoje. Ir prancūzų zonos 
su kitomis zonomis suliejimas yra 
nereikalingas.

„Aš žiniau", tęsė de Gaulle, 
„kad anglosaksų pusėje tikima, jog 
naujai įkurtasis reichas būtų pas
tatytas prieš Sovietų Sąjungą. Tai 
tvirtinti yra labai didelė rizika. 
Hitleriui nesunku buvo su sovie
tais susitarti. Aš žinau, kad sunku 
yra Europą suprasti, tuo labiau, jei 
neseniai Europoje jie tegyvena ir 
visos šitos problemos studijuoja
mos Frankfurte bei rately žmonių, 
kuriems labiausiai rūpi karjera ir, 
kurie neperdaug inteligencijos te
turi."

„Mums sakoma, jei mes eisime 
prieš šią politiką, mums bus nu-, 
traukti Marshallio plano tiekimai. 
Mes be Marshallio plano šimtus 
metų gyvenome. Aš Marshallio 
planą sveikinau ir rėmiau jį, bet 
su viena sąlyga: jis negali Euro
pos ir Prancūzijos likimo laikinų 
privilegijų pagalba pastatyti žaidi
mui."

KOMUNISTAI SU DE GAULLE
De Gaulle, anot Associated Press, 

toliau savo kalboje nurodė, kad 
Prancūzija turinti pati pagalbinių 
šaltinių, kurie leidžia jai laisvai 
politiškai veikti. Jos rankose esąs 
Saaro kraštas, ji disponuojanti 
Pfalzu ir dalimi Badeno bei Wuer- 
tenbergo. Vokietijos problemą 
sprendžiant, negalima esą pamiršti 
Prancūzijos ir visos Europos. Ge
riausias kelias — Vokietiją pada
ryti Bundesstaatu ir užvesti ją ant 
bendradrabiavimo kelio.

Prancūzijos ambasadorius Va
šingtone Henry Bonnet savo pasi
kalbėjime su JAV užs. reik. min. 
pavad. Robert Lovett dar kartą 
pareiškia priešingą Prancūzijos 
vyriausybės nusistatymą prieš ang
losaksų nutarimą, kuris, anot am
basadoriaus, Vokietijai dešimties 
ar dvidešimties metų būvy leis 
pradėti naują karą.

Tur būt, niekad Vakarų pasau
liui nebuvo taip reikalinga vieny
bės, kaip šiandien. Nesutarimai JT 
visumos . suvažiavime, nuomonių 
skirtumai Balkanų, Palestinos, Ita
lijos kolonijų, reparacijų, nusi
ginklavimo ir atominės energijos 
kontrolės klausimuose, „šaltasis 
karas" Berlyne, „karštas karas" 
Graikijoje, Palestinoje ir krintan
čio Ciangkaišeko šauksmas Kini
joje reikalauja Vakarus suglaudin
ti savo gretas.

EVANGELIKŲ ARKIV. T. GRIN
BERGS:

„Nuo 1918 metų didžiųjų dienų 
yra daug kas pergyventa, daug 
kentėta, daug pakelta, bet mes ne
same nustoję mylėt savo gimtinės, 
turėti vilties vėl pamatyti savo 
kraštą ir valstybę bei tikėti, kad 
Dievas nuves mus į laimingą atei
tį .. .

Mes klystame po pasaulį kaip 
bitės rudenį tuščiuose laukuose. 
Taip pat mes dabar žinom, ką reiš
kia netekti gimtinėsf ką reiškia 
siaurose patalpose gyv^iti, ką 
reiškia matyti vaikus, išstatytus 
visokioms nelaimėms ir negalėt 
jiems _ padėt, ką reiškia senatvėj 
drebėt ir bijot dėl duonos kąs
nio . . .

Tiesa, Dievas yra mums prisiun
tęs sunkius laikus, tačiau ne dėl
to, kad mus pražudyti, bet kad 
parodyti, jog jis nori mus dar pa
naudoti mūsų valsybės labui. Mū
sų jėgas jis palaužia, kad tuo Jo 
jėgos mumyse dar labiau padidė
tų .. .

KATALIKŲ VYSK. RANCANS:

„Šiandien, kada mes matom per 
-30 metų nueitą kelio tarpą, mums 
reikia prisipažinti, kad lapkričio 
18-ji mums nėra kokia paprasta 
prisiminimo dina, bet nauja kovos 
diena už teisybės ir teisės per
galę, nes prieš aštuonerius metus 
pikta jėga pagrobė latvių tautai 
laisvę ir nepriklausomybę. Su to
kia padėtim latvių tauta negali 
sutikti. Mūsų tauta kategoriškai 
atmeta svetimos jėgos kišimąsi į 
mūsų valstybės gyvenimą. Todėl 
nenuostabu, kad didelė mūsų tau
tos dalis siandien yra atsidūrusi 
svetur ir tremty.

Šios mūsų valstybės šventės pro
ga reikia pažymėti, kad jokia lais
va ir demokratiška valstybė nėra 
pripažinusi mūsų valstybės prijun
gimo į kitų, mums priešingų tautų 
bendruomenę. Vakarų demokrati
jos ir toliau pripažįsta mūsų teisę 
į laisvę ir nepriklausomybę —prie 
jų veikia mūsų pasiuntinybės ir 
Latvijos valstybės atstovybės.

ti, ištvert ir pasitikėt Visagalio 
Dievo pagalba , .

K. ZARINŠ, LATVIJOS ĮGALIO
TAS MINISTERIS LONDONE:
Dar mes tebesam tremtiniai, dar 

mūsų brangią Latviją slegia sve
timas jungas, dar mūsų broliai tė
vynėje kenčia baimę dėl savo gy
vybės ir viso, kas jiems brangu 
ir šventa. Nakties tamsoj dar žmo
nės tebežūna be ženklo . . .

Karas yra pasibaigęs, bet taikos 
dar. nėra, ir ta padėtis, kurioje pa
saulis dabar yra, negali pasilikti. 
Dar įvyks daug permainų ir jos 
atneš Latvijai laisvę. Be laisvos 
Europos negali būti laisvo pasau
lio, laisva Europa negali būti be 
laisvos Baltijos jūros, o Baltijos 
jūros laisvė nėra įmanoma be lais
vos Latvijos. Latvija turi būti lais
va — tai yra būtinybė.

Sis sunkus laikotarpis yra ban
dymų laikas ir mums jis uždeda 
didelius uždavinius. Kančios už
grūdina žmogaus asmenybę, o atei
ty mums bus reikalinga stiprių as
menybių. Mūsų broliai, mūsų tėvai

MOTINA LATVIJA GEDI KRITUSIŲ SUNŲ
Paminklas Brolių kapuose Rygoje. V. Adomavičiaus nuotr.

ir motinos, mūsų žmonos ir vaikai 
Tėvynėj ir tolimose Sibirio taigose 
mus prašo mūsų mintyse ir dva
sioj būti stipriais, kad mes grįžę į 
savo Tėvynę galėtumėm kurti lais
vą Latviją, geresnę ir gražesnę 
negu buvo.

Mūsų pirmas ir svarbiausias už
davinys yra šį tikslą turint prie* 
akis, paduot viens kitam rankas 
ir tvirtai laikytis draugėje."

LATVIŲ CENTRINIS KOMITETAS:
„Niekad dar latvių tautos pra

eity mes nesam buvę taip išblaš
kyti po visą pasaulį, bet taip pat 
niekad dar nėra kilęs į dangų Lat
vijos himnas nuo tokio ploto, kaip 
šiandien — 1948 m. lapkričio 18 — 
ją. „Dievs, sveti Latviju ..." Šian
dien kaip malda skaitoma arba už
darose latvių šeimos trobose arba 
tyliai girdima miškuose, sklis nuo 
viso Latvijos pakraščio. Taip pat 
ji kils j dangų iš Rusijos ir Sibiro 
pašiūrių ir miškų ar laisvai skam
bės Vokietijoje, Austrijoj, Italijoj, 
Prancūzijoj, Anglijoj, Belgijoj, 
Olandijoj, Danijoj ir Švedijoj. Ji 
skamba už okeanų — Australijoj, 
Kanadoj, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Argentinoj, Brazilijoj 
— visame pasaulyje!

Šiuo metu duokime Latvijai visa, 
ką galim, o išvykę į svetimus 
krantus, netapkim tik savo asmens 
egzistencijos, pfenigo ar cento ver
gai, nes naujais batais ir skrybė
lėmis dar nė viena tauta neišsiko
vojusi savo gyvenimo ir laisvės. 
Mes neturim pamiršti tų šauksmų, 
kurie ateina iš Latvijos ir Sibiro."
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Kaip jaučiuos Amerikoj
ATVIRAS LAIŠKAS DP MOTERIMS

Ona Lemešytė-Galvydienė.
Nemažas skaičius DP moterų 

imigravo į JAV. Jos laiškais in
formuoja savo drauges bei pažį
stamas apie čionykštį gyvenimą 
(ypač kiek liečia moterį), nes tai 
kiekvienai norinčiai vykti JAV 
rūpi. Dar besiruošdama važiuoti 
į JAV ir aš dažnai galvojau bei 
planavau, kaip nuvažiavus teks 
pradėti normalų gyvenimą, ką iš 
turimų dalykų verta vežti, ką ne, 
ir daugybė klausimų bei neaiš-' moralias filmas, vaikai ima iš jų 
kūmų liko be atsakymo. Taigi čia 
noriu dabar pakalbėti apie visa 
tai, kas rūpi 
JAV.

Svarbiausia 
kalbos. Labai 
jai atvykęs praeivio negali pa
klausti gatvės ar, įėjęs į krau
tuvę, turi pirštais paaiškinti, ko 
pageidauja. Ieškodamas ' darbo, 
jis turi imt su savim vertėją, ku
ris padėtų jam • susikalbėti ir už- 
pildyt reikalingus blankus. Tokį 
vertėją nelengva gauti, nes visi 
valandas vertina kaip gryną pi
nigą. Todėl svarbu yra bent kiek 
anglų kalbos pramokti. Kada jau 
kasdienio gyvenimo žodžiai žino
mi, nuolat aplinkoj girdint anglų 
kalbą, nejučiomis pasilieka at
minty vis daugiau ir daugiau 
angliškų žodžių, ir kalba eina 
sklandyn.

Antras svarbus klausimas at
važiavus — tai buto susiradimas. 
Pav., Čikagoje yra labai didelis 
butų trūkumas, New Yorke dar 
didesnis. Naujai atvažiavusiems 
DP dažniausiai tenka apsigyventi 
namų rūsiuose, „basement“, kaip 
čia vadina. Tokie rūsiai dauge
liui namų tarnauja kaip skalby
kla ar sandėlis, daugelis gi savi
ninkų išnuomuoja juos neturtin
giems gyventojams. Butas rūsyje 
ypač blogai .veikia į vaikų svei
katą, nes drėgnas, pelėsiais dvel
kia ir saulės trūksta.

Pasitaiko gauti ir žmoniškų bū
tų, bet tokie kainuoja palygina
mai brangiai, ypač gražesnė j, 
švaresnėj miesto daly. Šu vai
kais surast butą yra dar sunkiau,

nai nėra taip kruopščiai atlie
kamas, kaip kad kiti darbai.

Visokios knygos ir filmos vai
kams taip pat prieinamos. Vaikų 
knygelių, esančių rinkoj, kiekvie
noj saldainių parduotuvėj, virše
liai mirgėte mirga gangsteriais, 
plėšikais, revolveriais, indėnais, 
nuotykių ieškotojais. Skaitydami 
visokį šlamštą ir matydami su 
kovbojais, žudymais bei šiaip ne-

imigruojantiems į

pramokti anglų 
nejauku, kai nau-

sau pavyzdžius ir kuria sau pa
saulėžiūrą. Gatvėj beveik kiek
vieną vaiką pamatysi su revolve
riu (ne su arkliuku ar kareivėliu 
kaip kitose šalyse) ir labai mur
ziną, nes suodžių dulkės mie
stuose yra didžiausia nešvarumo 
priežastis.

Ne tik gatvėse juntami suod
žiai, bet ir namų viduj. Kovoja 
su jais šeimininkės kaip beįma- 
nydamos, bet priešas yra labai 
įkyrus.

Norėdama namuose palaikyti 
švarą, šeinininkė turi nuolat bu
dėti, valyti. Noriu duoti pavyzdį, 
kiek daugiau čia reikia dėt pa
stangų švaros palaikymui nei 
Lietuvoj. Pav., Lietuvoj pakak
davo langų užuolaidas skalbt 
2—3 syk į metus, čia gi reikia 
skalbt kas dvi trys savaitės, taigi 
ir darbo ir išlaidų kur kas dau
giau.

hienas, lubas čia reikia valyt 
kiekvieną pavasarį, nes po žie
mos nuo išorės ir nuo vidaus šil
dymo suodžių jos esti pajuodu
sios. Drabužius bei kūną taip pat 
reikia dažnai plauti. Tokios šva
ros sąlygos sudaro miesto gyven
tojams daug vargo. Todėl pritai
kyti yra visokį palengvinimai 
švarai palaikyti.

Beveik kiekviena šeimininkė 
turi modemišką plovimo mašiną, 
kuri nauja kainuoja nuo 80 iki 
250 dolerių. Plovimo darbas labai 
lengvas. Naujausiose skalbimo 
mašinose pakankamai pasukti ir 
nustatyti automatine rodykle lai
ką, per kurį mašina plovus pati 
sustoja. Gręžtuvai bematamt

gali išlaikyti kelias savites mėsą, 
žuvį bei kitokį maistą. Taigi du
jų krosnis, šaldytuvas, dulkių 
siurblys ir plojimo mašina tai 
keturi didžiausi šeimininkės 
draugai. Visos tos mašinos nau
jos kartu kainuoja apie 600—1000 
dolerių.

Dar vienas dalykas, kurį kiek
viena šeima stengiasi įsigyti, tai 
automobilis. Automobilis Lietu
voj buvo laikomas prabangos da
lyku. JAV gyvenant, automobilis 
yra reikalingas kiekvienam. Be jo 
žmogus priverstas važinėt tram
vajum, o tai dvigubai bei trigu
bai ilgiau trunka. Daugelis dar
bininkų, neturinčių savo automo
bilių, vien nuvykt į darbovietę ir 
sugrįšt atgal sutrunka keletą 
valandų. Ypač šeimoms su ma
žais vaikais reikalingas automo
bilis. Tramvajais mažus vaikus 
tolimesnį’ kelią vežtis labai sun
ku dėl daugelio žmonių ir dėl 
persėdimų, be to, higienos atžvil
giu nepatartina.

Tačiau automobilį įsigyti ir iš
laikyti reikalinga nemaža pini-

gų. Be to, reikia mokėti apdrau- 
dos mokestį, kad nelaimės atveju 
(kurių čia pasitaiko labai daug) 
mašinos vairuotojas nebūtų pri
verstas nukentėjusiam ar jo šei
mai mokėti atlyginimą, o jei patį 
ištiko nelaimė, kad jo šeima ne
patektų į sunkią būklę. Šiais lai
kais, kai JAV darbą gaut labai 
lengva .ir jis gerai atlyginamas, 
kas trečias žmogus turi automo
bilį

Toliau noriu pakalbėti apie 
drabužius. Drabužius čia mote
rys nešioja labai įvairius: ilgus, 
trumpus, siaurus, plačius, įvai
riausių spalvų, dažniausiai labai 
ryškių (šviesiai raudonų bei ža
lių), įvairiausių modelių bei ipa- 
dų. Kiekvienu metu tačiau vy
rauja tam tikra mada. Pav., da
bar madoj ilgi (iki pusės blauz
dų) drabužiai, žieminiai apsiau
stai ilgi, platūs, su didele apva
lia apykakle, ir vidutinio pločio 
rankovės su siauru rankogaliu.

Man esant Vokietijoje, teko nu
girsti, kad esą Amerikoje stinga 
kojinių, kailinių apsiaustų bei pa
talynės. Visų šių ir kitokių pre
kių krautuvės kimšte prikimštos, 
bet kadangi viskas yra trigubai 
pabrangę, negu buvo anksčiau, 
tai ir šios prekės brangios.

(Perkelta į 5 pusi.)

Kada prasidės pilna emigracija i JAV
Lapkričio 16 d. Bad Kissingene 

įvyko 12—ji DP spaudos konferen
cija. Ją atidarė laikinai spaudos 
skyriaus viršininko pareigas ėjusi 
Miss Feder ir kartu pristatė 
naująjį spaudos skyriaus šefą Mr. 
Charles T. Reyner, kuris, perim
damas konferencijos vadovavimą, 
pareiškę viltį dėl tolimesnio gra
žaus bendradarbiavimo su DP 
spauda. Po to jis pristatė { kon
ferenciją atvykusius EUCOMo bei 
šalpos organizacijų atstovus, kurie 
tuo metu Bad Kissingene turėjo 
savo konferenciją dėl viešosios 
informacijos suderinimo.

Šiai konferencijai buvo raštu pa
tiekti 35 įvairūs klausimai. Į juos 
atsakė atitinkamų IRO skyrių 
centre šefai. Pirmiausia buvo pa
liesti emigracijos klausimai.

Dėl „Neue Zeitung" X. 9 žinios, 
lapkričio galo kas savaitė bus pa
siųsta po 1000 tokių garantijų.

Ar JAV profesinės sąjungos 
priims DP savo nariais? — Tam bu
vo pasipriešinta tik mažos dar
bininkų organizacijų dalies. Di
džiausia JAV profesinių sąjungų 
dalis DP priims savo nariais.

Kodėl pirmuose laivuose į JAV 
buvo per mažai baltų? — Į pir
muosius laivus buvo paimti tie, 
kurie jau buvo atlikę formalumus 
ir turėjo darbo bei buto sutartis. 
Buvo svarbu emigracijos progra
mą nedelsiant pradėti. Be to, įsta
tymais numatytas baltams procen
tas nebūtinai turi būti išlaikytas 
kiekviename laive. DP komisijos 
uždavinys bus žiūrėti, kad tas pro
centas būtų išlaikytas.

Tarptautinio skautų biuro Londone 
direktorius Willson, šiomis dienomis 

aplankęs stovyklose DP skautus.
Don. Bulaičio nuotr.

tėvai yra karo metu dingę ar likę 
už „geležinės uždangos“? — IRO 
jų atžvilgiu jokių skirtumų nedaro 
— visi lygiai traktuojami. Tik. 
atskirų kraštų misijos pagal savo 
nuostatus jų nepriima. IRO deda 
pastangų, kad ir šie asmens galėtų 
emigruoti. Tikimasi, kad atskirų 
kraštų suvaržymai bus sušvelninti, 
ir visi galės būti priimti.

Ar dirbą darbo kuopose turės 
pirmenybių emigruoti į JAV? — 
DP imigracijos. įstatymas tokiemš 
asmenims pirmenybių nenumato. 
Nors jie lygiai su kitais yra trak-

netik didmiesčiuose, bet ir ma
žesniuose miestuose bei priemies
čiuose. Daugumoj ant išnuomuo- 
jamų butų durų rasite užrašą: 
„Be šunų ir be vaikų“. Kur to
kio užrašo nėra, vis tiek su vai
kais nenori priimti. Nieko nuo
stabaus, kad JAV šeimas su šu
nimis lengviau priima gyventi 
negu su vaikais. Skaitydamas 
laikraščius, pastebi labai daug 
vaikų nusikaltimų, padegant na
mus, pagadinant mašinas ar ki
tokius dalykus, nužudant jaunes
nius vaikus ar net tėvą ar mo
tiną. Kad daug JAV vaikų yra 
perdaug laisvai ir sauvališkai 
išauklėti, yra daug visokių prie
žasčių. Pirmiausia, kad tėvai su 
vaikais atsiduria sunkesnėse ma
terialinėse sąlygose negu be
vaikės šeimos, kur vyras ir žmo
na gali dirbti, gi dėl vaikų mo
tina priversta mesti darbą, ir 
visa šeima priversta gyventi tik 
iš tėvo uždarbio. Taupiai gyve
nant, to uždarbio pakanka visai 
šeimai, bet daug tėvų nenori tuo 
pasitenkinti ir, bent kiek paau
gus vaikams, abu dirba, palik
dami vaikus senelių ar svetimų 
globai, o dažnai vaikai lieka ir 
visai be globos, stačiai gatvėj.

Antra svarbi priežastis yra 
nepakankamas mokyklos auklė
jimas. Laisvės šaly JAV vąikams 
norima palikti visiška laisvė. Tė 
vams bei mokytojams draudžia
ma vaikus bausti fizinėmis baus
mėmis. Mokytojai gauna mažą 
atlyginimą, todėl tas darbas daž-

Eilės tremtinių šeimų šelpėjai Juozas ir Adelė Gutauskai (pažym. kryžiu
kais), gyvenantieji Balti m orėj, savo bičiulių tarpe.

drabužiui nusausina, belieka tik 
pakabinti. Užuolaidoms džiovinti 
šeimininės turi rėmus (Lietuvoj 
irgi panašūs rėmai buvo varto
jami). Sienoms, popieriais klijuo
toms, aliejumi ar kalkėmis dažy
toms, yra specialios valymo med
žiagos, kurios lengvai nuima pur
vą, o dažus palieka nepaliestus.

Butų įrengimas panašus kaip 
Europoje. Baldai dažniausiai 
minkšti, grindys ištiestos kili
mais, kurių valymui šeimininkės 
turi dulkių siurblius. Virtuvėj 
yra moderniška dujų krosnis ir 
maistui laikyti šaldytuvas (kokių 
Lietuvoj paprastuose butuose ne
turėjom), nes čia ypač pavasarą 
būtų neįmanomas maisto išlaiky
mas. Naujas modemiškas šaldztu- 
vas kainuoja apie 400 dolerių. Jame

Dėl „Neue Zeitung" X. 9. žinios, 
kad sovietai kiekvienai repatrijuo
jančiai šeimai pasižadėjo mokėti 
po 200 DM, Mr. Corkery atsakė, 
jog sovietai, žinodami apie IRO 
teikiamą paramą repatrijuojan
tiems, pasisiūlė mokėti pro 200 DM 
kiekvienai grįžtančiai šeimai. IRO 
su tuo sutiko, nes ir tuo būdu 
grįžtantieji galės būti paremti.

Kada prasidės pilna emigracija 
į JAV? — Tikima, kad dar šios sa
vaitės gale 6 IRO įkurdinimo cen
truose (Ressetlement center) bus 
sudarytas pilnas aparatas, į kurį 
įeina DP komisijos, šalpos organi
zacijų, IRO, JAV konsulatų ir kt. 
atstovai. Iki lapkričio 6 d. iš DP 
komisijos Vašingtone buvo at
siųsta 1555 darbo ir buto garanti
jos, kurios buvo išdalintos įkur
dinimo centrams. Tikima, kad iki

Kaip baltai gali gauti emigruoti 
| JAV reikalingas garantijas? — 
Darbo ir buto garantijos gali būti 
gaunamos per šalpos organizacijas 
(voluntary agencies) arba tiesiog 
iš asmenų, įmonių ir pan. Jos gali 
būti vardinės ir nevardinės. Baltai 
gali šių garantijų rūpintis visais 
keliais. DP komisija žiūrės, kad 
emigruojant būtų išlaikytas įsta
tymo numatytas procentas. Taip 
pat baltai JAV turi savo tautines 
grupes, kurios jiems gali padėti.

Kokie kraštai priima DP šeimo
mis? — Amerikiečių zonoj nėra nė 
vienos valstybės misijos, kuri iš
skirtų šeimas. Yra misijų,' kurios 
iš karto priima šeimos galvas, o 
šeimos nariams leidžia emigruoti 
vėliau. Ira apribojimų tik dėl di
desnių šeimų.

Ar IRO yra dariusi pastangų, 
kad galėtų emigruoti seni, su di
delėmis šeimomis, tam tikrų pro
fesijų asmenys ir pan.? — IRO 
generalinis sekretorius W. Tuck 
nuolat stengiasi raginti valstybes, 
kad jos aktyviau DP priimtų. Jis 
yra išleidęs atsisaukimą, kad val
stybės liberaliau taikytų imigra
cinius nuostatus. Taip pat yra 
stengiamasi, kad kiekviena valsty
bė priimtų atitinkamą dalį šeimų, 
invalidų ir pan. žmonių, tačiau dėl
to IRO jokių garantijų nė iš vienos 
valstybės nėra gavusi. Pagal nau
ją imigracijos į Australiją schemą, 
gal būt bus priimami ir nepajėgūs 
šeimos nariai.

Ką IRO daro dėl emigracijos tų 
moterų bei vaikų, kurių vyrai ar

tuojami, tačiau dauguma jų jau 
atliko daugelį formalumų ir todėl 
yra arčiau išvykimo.

Kokių priemonių IRO imasi ap
saugoti interesus jau išvykusių DP?
— Atitinkamuose kraštuose IRO 
turi savo misijas, kurių uždavinys 
yra ginti DP interesus. Šios misijos 
yra mažos ir negali visų DP rei
kalų aprūpinti. Bet ateis laikas, 
kad emigravę DP priklausys nebe 
nuo IRO, bet nuo atitinkamų šal
pos organizacijų ar to krašto 
vyriausybės ir reikale turės į juos 
kreiptis.

Kodėl kartais emigracijos įstai
gose dingsta DP dokumentai? — 
Nėra žinoma, kad daug tokių do
kumentų būtų žuvę. Jei kartais 
žūva, tai stengiamasi juos atsta
tyti. Kur daug yra įvairių doku
mentų, ten pasitaiko, kad žūva.. 
Tam išvengti yra imamasi prie
monių.

Ar dėl įtemptos padėties IRO ne
mano emigracijos pagreitinti? Ar 
krizės atveju bus DP laiku išvežti?
— IRO stengiasi įkurdinimą pa
greitinti ne dėl įtemptos padėties, 
bet dėlto, kad įkurdinimas yra 
geriausias DP problemos spren
dimas. Kaip žinoma, IRO savo 
veiklą baigia 1950 m. birželio 15 d. 
Krizės atveju už DP išvežimą yra 
atsakinga kariuomenė, bet ne IRO.

Toliau buvo paliesta visa eilė 
klausimų, susijusių su DP aprū
pinimu darbu ir kt. Pabaigoj Miss 
Feder papasakojo įspūdžius apie 
pirmojo laivo su DP sutikimą.
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DIEVS, SVETI LATVIJU! 
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Dr. A. VASILIAUSKAS

žiaurioje vokiečių priespaudoje. 
Tuo tarpu latvių ilgų amžių vokie
čių ir rusų priepauda ne tik nepa
laužė, bet juos dar labiau užgrū
dino Kovai už tautos laisvę. Ši 
mūsų giminė išlaikė savo tautinį 
charakterį, nors jį ir veikė ger
manų įtaka.

Giminingumo pajautimas
Nevienodas istorinis likimas per 

ilgus amžius lietuvius ir latvius 
kiek pakeitė ir vienus nuo kitų 
atitolino. Todėl mūsų laikais pra
dėta puoselėti lietuvių-latvių vie
nybės idėja. Tačiau giminingumo 
pajautimas jungė abi tautas nuo 
seniausių istorinių laikų. Jau 12 a. 
vidury, vokiečiams veržiantis į 
latvių žemę, latviai šaukdavosi 
lietuvių pagalbos. 1236 m., latvių 
kviečiami, lietuvių ir žemaičių ku
nigaikščiai kartu su latviais kovo
ja su Livonijos ordinu ir ties Šiau
liais jį sumuša. Begrįžtančius ordi
no likučius dar pribaigė žiemga
liai. Taigi šis laimėjimas yra lietu
vių giminių vienybės ir bendra
darbiavimo išraiška. 1260 m. didy
sis mūšis ties Durbe buvo laimė
tas bendradarbiaujant lietuviams, 
kuršiams ir latgaliams. Ordinui 
pralaimėjus, sukala jo pavergtos 
lietuvių giminės prūsai ir latviai 
ir prašo lietuvių pagalbos. Min
daugas ir vėliau Treniota skubėjo 
latviams ir prūsams padėti. Tik 
kilusios Lietuvoje vidaus nesantai
kos sutrukdė latvių ir prūsų iš
silaisvinimą, kuris buvo pradėtas 
tokiu darniu visų giminių bendra
darbiavimu.

Kai ordinas Livonijoje galutinai 
įsitvirtino ir pavergė tenykštes 
lietuvių gimines, tai dalis žiem
galių, brangindami laisvę, palieka 
savo tėvų sodybas . ir pasirenka 
politinių pabėgėlių kelią. Tie pir
mieji mūsų broliai DP ieškojo 
prieglaudos ne svetur bet savo 
brolių žemėje Lietuvoje.

Giminingumo pajautimas paliko 
gyvas ir vėliau. Sukilusieji latgaliai 
šaukėsi Algirdo pagalbos. Algirdas 
pareikalavo iš impąratoriaus Karo
lio IV grąžinti jam užgrobtąsias 
žemes — Kuršą, Žiemgalą ir Lat
galą.

Giminingumo pajautimas paliko 
gyvas dar ir XVI a. 1559 m. Pa

Lapkričio 18. d. latvių tauta 
švenčia savo Laisvės ir Nepriklau
somybės šventę. Prieš 30 metų 
latvių tauta per savo atstovybę 
pareiškė pasauliui savo valią — 
būti laisva ir nepriklausoma. Si 
džiaugsmo ir triumfo šventė apvai
nikavo 700 metų latvių sunkios 
kovos ir kančių kelią. Išsipildė 

.latvių didžiausias troškimas — iš
silaisvinti iš svetimųjų priespaudos 
ir įsijungti į laisvų ir nepriklauso
mų valstybių tarpą. Gyvendami 
laisvėje, lapkričio 18 d. mes džiau
gėmės kartu su broliais latviais jų 
triumfo švente, nes jų laisvė tai 
mūsų laisvė, o jų vergija — mūsų 
visų bendra nelaimė.

Sunkiai jgyta laisve lavių tautai 
neilgai buvo lemta džiaugtis. Am
žinasis mūsų priešas išplėšė jiems 
kaip ir mums laisvę. Vienodos ne
laimės ištikti, mes liūdime kartu 
su broliais latviais. Tačiau liūde
sys neprivalo mus palaužti. Jei 
mes per amžių sutemas ištvermin
gai nešėme laisvės švyturį į Lat
vijos ir Lietuvos Nepriklausomybę, 
tai ir. šių dienų sutemos nepalauš 
mūsų vilties išvysti laisvas mūsų 
tėvynes.
■ Su latviais mus ' sieja ne tik 
bendras kraujas, nes abi tautos 
yra to paties aisčių kamieno at
žalos, ne tik bendra geografinė pa
dėtis, bet ypač mus riša istorinis 
likimas. Tiesa, istorinis kelias ne
buvo mūsų vienodas. Mus išskyrė 
skirtingos tarmės ir skirtingos gy
venimo sąlygos. Latviai gana 
anksti pateko germanų įtakon. Ger
maniškoji dvasia smelkėsi į latvių 
kultūrą, kalbą, būdą ir papročius. 
Laimei* ši svetimoji įtaka rado 
sau palankią dirvą tik aukštesnia
me lugme, kurio daugumą sudarė 
atėjūnai. Kaip mūsų liaudis nepa
sidavė lenkų įtakai ir išlaikė lie
tuviškumą, taip ir latvių liaudis 
nepaskendo teutonų jūroje.

Į panašius pavojus buvo pateku
sios ir kitos lietuvių giminės. 
XIIa. jotvingiai neišlaikė nuola
tinių lenkų puldinėjimų ir, užka
riauti, ištirpo slavų jūroje. Kita 
lietuvių giminė, prūsai, gindami 
savo laisvę nuo-lenkų ir jų atsik
viesto Vokiečių ordino, parodė 
negirdėto heroizmo, tačiau, nebe
tekę jėgų, buvo pavergti ir žuvo

baltijo politinių jėgų sąmyšyje Li
voniją imasi ginti Zigmantas Au
gustas, o 1566 m. Gardino seime Li
vonija buvo inkorporuota į Lietu
vos valstybę kaip atskira kuni
gaikštija. Mūsų Radvilos ir Chot- 
kevičiai grūmėsi su švedais dėl 
Livonijos. Taigi pavojaus metu 
mūsų šiaurinės giminės visuomet 
laukdavo iš lietuvių pagalbos, nes 
giminingumo pajautimas niekuo
met nebuvo išnykęs.

Tolimesnis lietuvių ir latvių isto
rinis kelias laikinai išsiskyrė, kol 
abi tautas naujam bendradarbia
vimui suvedė naujos kovos, laimė
jusios joms laisvę ir nepriklauso
mybę.

Laisvės kely
Praūžus 700 metų vergijos ir I 

Pasauliniaim karui kaip Lietuva 
taip ir Latvija darė nykų įspūdį: 
sugriauti miestai ir kaimai, apleisti 
ūkiai, nualinta žemė, sunaikinta 
pramonė etc. Tačiau laisvo gyve
nimo troškimas uždegė visą latvių 
tautą dideliam darbui, ir per 20 su

Trikampė Degučių bažnyčia su rankų darbo altoriumi. A. Bendoriaus nuotr.

viršum nepriklausomo gyvenimo 
metų Latvija visose srityse pasiekė 
didelių laimėjimų. Nusikratyta vo
kiečių baronų ir rusų jtaka. Įvy-
kinta žemės reforma paliko vokie
čių baronams tik po 50 ha žemės 
be centro. Ši žemės reforma padė
jo sveikus pagrindus latvių žemės 
ūkiui. Kraštas pasipuošė gražiais 
architektūriniais pastatais. Kai
muose nuo 1920 iki 1929 m. buvo 
pastatyta 83.816 gyvenamų namų 
ir 271.350 kitų ūkio pastatų. Pra
monėje darbininkų skaičius nuo 
1920 iki 1937 m. pašoko nuo 61.054 
iki 205.000, o pramonės gaminių 
vertė pakilo nuo 121 iki 637 mil. 
latų.

Krašto švietimas padarė milži
nišką pažangą. Įvestas privalomas 
pradžios mokslas, platus gimnazijų 
tinklas įgalino kiekvieną norintį 
pasiekti aukštesnį išsilavinimą. 
1937 m. Latvijoje veikė 1904 pr. 
mokyklos su 231.533 mokiniais, 114 
gimnazijų su 23.797 mokiniais, 3 
aukštosios mokyklos su 7 302 stu
dentais ir visa eilė kitų mokyklų. 
Knygų tiražas 1922—1937 m. laiko
tarpy pakilo daugiau kaip 100 %.

Neįmanoma keliose eilutėse at
vaizduoti Latvijos laimėjimus ne
priklausomybės laikotarpy. Iš griu
vėsių pakilęs kraštas per 20 metų

. M. VAITKUS

Anemonai
Kalno šlaitas ir pakalnė 
Saulėj tiesia dangą švelnią, 
ją nusagstę anemonai — 
milijonai, milijonai...

Baltos žvaigždės, aukso širdys; 
rytas perlais.jas pagirdęs ... 
Vėsą dvelkia, grožį lieja 
žemei, dangui ir Kūrėjui...
Atsisėdęs užsimerkei...
Drėksta akys — bet neverkia?
Ne, vien sielai gera, gera, 
Kad gėle pražįsti dera ...
Sėdi ir šypsai. Svajoji...
Kaip tėvynėj mylimojoj... 
Nemunas. Žalia pašlaitė.
Vainikuota lietuvaitė.

Čiulba paukščiai. Ji dainuoja. 
Vėjas klausos ir — sustoja ...
O aplinkui anemonai — 
milijonai, milijonai...
Kur jinai? Žvelgi pakirdęs — 
baltos žvaigždės, aukso širdys ...
Ak, tėvynėj sykį mačius — 
tokios pat. bet ne tos pačios ...

pralenkė kai kuriose srityse seną
sias Europos valstybes. Tai aiškiai 
parodo, kad mažos tautos, būda
mos laisvos ir nepriklausomos, gali 
sukurti daug dvasinių ir materia
linių vertybių ir tai duoda joms 
teisę egzistuoti šalia didžiųjų tau
tų. Šią teisę mums respektavo pa
saulio didžiūnai Atlanto Chartoje. 
Taip pat ir Jungtinių Tautų Char- 
ta garantavo tautoms laisvę, ne
priklausomybę ir integralumą. Ne
sinori tikėti, kad viešai prokla
muotos pagrindinės humaniškumo 
ir laisvės teisės būtų paneigtos, 
nes tuo atveju sugriūtų tautų 
įstatymų pamatai ir pasaulyje įsi
galėtų anarchija ir despotizmas.

Šiandieną mes jau su viltim žiū
rim į ateitį, nes pasaulis pagaliau 
praregėjo ir pamatė tą baisų sli
biną, kuris pavergė jau' daugelį 
tautų ir grasina visam pasauliui. 
Mūsų brolių latvių nepriklausomy
bės šventė tebūna mū?ų visų susi
kaupimo ir pasiryžimo diena mūsų 
ateities pastangoms sugriauti tą 
geležinę uždangą, kurį atskyrė 
mus nuo mūsų tėviškės.

Mūsų karščiausias linkėjimas 
latvių tautai, kad Aukščiausias pa
lengvintų brolių kančias ir leistų 
greičiau užžiebti laisvės žibintą.

Jurgis Jankus

IPUŠJIS
15.

— Neišeinu. — Jis pametė dešimt markių ir pastūmė 
Durnių Joniuką. — Palošk už mane.

Vaikas su džiaugsmu atsisėdo ir paėmė kortą, o Palys, 
priėjęs prie manęs, papurtė už pečių.

— Parodyk kaktą.
Mus apstoj6 būrys vyrų. Lošimas buvo prasidėjęs iš 

pradžios, ir dar nebuvo jokio įtempimo. Banke tebuvo tik 
viena markė ir, kol ateis stukas, gali praeiti geras galas.

— Bet tau, rodos, reikėjo anksčiau užeiti jos pasižiūrėti, 
,■— prikišau.

Palys nesigynė.
— Reikėjo, sakė, — bet kad tie velnio paveikslėliai 

visą laiką suėdė. Einam, kelis sykius apvarysiu, o paskum 
pakalbėsim. Juk, po velnių, tu kaip iš pragaro sugrįžęs.

— Čia gal labiau į pragarą panašu, — nusijuokiau. 
Nusijuokė ir kiti.

— O ne! Su mūsų licipierium galima visiškai gerai susi
kalbėti. Va, beveik šimtinę nunešiau iš panosės, ir nirfco 
nesako. Tik nepatenkintas akis įsmeigė, pabaltakiavo ir 
šiandien nebeloš. Einam.

— Pinigų neturiu, — pasakiau.
— še dvidešimt markių. Jeigu praloši, grąžinti nebe

reikės.
— Bet aš ir lošti nemoku.
— Dar geriau. Nepraloši. Nemokėdamas plaukti niekas 

neprigeria. Berniukui liepė lįsti iš užstalės, o mane prisi
tempė prie stalo sėsti ir padėjo dvidešimt-markių.

Tebedalino Krazys, bet stuko surinkti negalėjo. Pagal 
susitarimą stukas turėjo būti dešimt markių, o ligi tiek 
pritempti vis nepritempė; vienas markę įdėdavo, kitas vėl 
paimdavo.

— Nuobodu žiūrėti, kaip jie lošia, kaip žydai pipirus 
svarsto, —i pasakė Palys, po kelių ratų paimdamas kortą. 
— Kiek čia yra? „

— Penkios markės.
— Visas.
Krasys padavė kortą. Palys numetė ant stalo du tūzus 

ir ištiesė ranką paimti kortų.
— Kad ir sekasi. Didysis, — kažinkas pasakė iš sto

vinčių.
Palys paėmė kortas iš Krasio, gerai sumaišė, pažiūrėjo, 

kiek pinigų ant stalo, ir pasakė:
— Dedu į banką visas. Stukas penkiasdešimt. Gerai?
— O kirsti mažiau ar galima?
— Galima markę.
Gerai.
— Gerai.
— Aš atsisakau, — pakilo iš užstalės Krasys, bet į jo 

vietą tuoj atsisėdo kitas. Visi kiti sutiko.
— Visą? — paklausė kortą duodamas Palys. *
Pažiūrėjau — buvo dešimkė.
— Visą.
Padavė kitą — karalius.
— Dar.
Kapliukas.
— Dar vieną.
Septynakė.
Padėjau penkinę anCstalo.
— Dešimt, — padavė kortą už manęs sėdinčiam jaunam 

iš kito kaimo berniukui.
— Dar vieną, — tas tyliai pasakė.
Palys padavė kortą.
Berniukas valandėlę laikė dvi kartas drebančiose ran

kose.
— Visą dešimtį.

*— Prašau.
— Tūzas ant vienuolikos, — nusikeikęs pasakė ir nu

metė kortas.

— Didysis, — nusijuokė Burniukas, bet į jo pastabą 
niekas neatsakė.

— Dvidešimt, — Jjasakė Palys, paduodamas kortą toli
mesniam, bet tas visai nekirto.

— Dvi, — pasakė ir paėmė.
— Aštuoniolika, — siūlė toliau Palys.
Ir keistai dėjosi lošimas. Mažiau kertą ėmė, daugiau 

kertą dėjo, ir po keturių ratų banke jau buvo šešias
dešimt trys markės.

— Stukas, — paskelbė Palys.
Perskaitė pinigus, kad nebūtų apsirikęs, ir rūpestingai 

sumaišė kortas.
— Kiek? — pasakė man, duodamas kortą. — Pačiam, 

kaip naujokui, leidžiu kirsti, kiek nori.
Susiskaičiau pinigus. Buvo dvidešimt dvi markės. Dvi 

buvau jau išlošęs. Pažiūrėjau kortą — dešimkė.
— Dvidešimt dvi, — pasakiau.

■Kita buvo kapliukas.
— Gana, — užverčiau dvyliką akių.
Norėjau Paliui padaryti taip, kaip jis buvo padaręs Ma- 

joriukui. Bet Palys atvertė devynkę ir karalių.
— Gana, — pasakė.
Jis aiškiai norėjo, kad išloščiau bet mano buvo mažiau. 

Atverčiau kortas ir numečiau pinigus.
— Pasiutęs atspėjimas, — pasakė Krasys. Jis dabar sto

vėjo ir žiūrėjo, kaip kiti lošia.
— Aštuoniasdešimt penkios, — pasakė šalia manęs sė

dinčiam vyrukui, duodamas kortą.
— Penkiasdešimt.
— Ar tiek turi?
Vyrukas padėjo kortą, pasiėmė piniginę, susiskaitė pini

gus. Jis tą vakarą buvo jau daug pralošęs ir teturėjo tik 
46 markes.

— Imk keturiasdešimt, o šešias pasilik bankui, — pa
tarė kaimynas.

Vyrukas valandėlę gaišo ir drebančia ranka gniaužė 
pinigus. Paskum visus pastūmė.
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Prelato Kazimiero Šaulio auksinės sukaktuvės
KAN. M. VAITKUS

KLARA ŽALE

SVAJONĖS SULAIKĖ
Ministro Dr. Jurgio Saulio 

mirtis ne vienam priminė ir ki
tą Sauli — prelatą Kazimierą, Kau
no arkivyskupijos generalvikarą,

Salia mokytojo-pedagogo darbo 
mūsų Jubiliatui teko savo gy
venime eiti ir labai svarbias ad
ministracines pareigas. 1910 m.

tinį darbą Jubiliatas, kiek tai 
yra galima, buvo ne kartą savo 
vyskupų ir Apašt. Sosto gražiai 
atžymėtas bei pagerbtas. 1914 m.

Tai ne pavasario vėjas, 
Tai ne margi žiedai — 
Svajonės mane sulaikė 
Ir nebepaleidžia visai.

vyrą, pasitarnavusį tautai ne 
mažiau už aną brangintinąjį ve
lionį, o gal ir žymiai daugiau. 
1948 m. birželio 29 d. yra sukakę 
mūsų garbingojo prelato 50 ku
nigystės metų, o bene niekas jų 
nė minėte nepaminėjo. Nejaugi 
lauksime, iki ir jis mirs, kad 
viešai jį pagerbtume?

Kazimieras Steponas Šaulys 
gimė 1872 m. sausio 16/28 d. 
Stemplių kaime, Švėkšnos vals
čiuj bei parapijoj, Tauragės 
(anuomet Raseinių) apskrity. Mo
kėsi Švėkšnos pradžios moky
kloje, paskui Palangos progim
nazijoj- Pasiryžęs likti kunigu, 
1891 m. įstojo į Žemaičių semi
nariją Kaune, kurią gražiai bai
gė 1895 m. ir gavo važiuoti į 
Peterburgą (dabartinį Leningra
dą) eiti aukštųjų teologijos bei 
kanonų teisės mokslų Impera
torinėje Romos Katalikų Aka
demijoje. Ją garbingai baigė 
1899 m. cum eximia Įaudė ir 
gavo mokslinį teologijos magis
tro laipsnį. Kunigu įšvęstas me
tais anksčiau — 1898 m. Petri
nėse (senojo stiliaus) — Žemaičių vyskupijos kuriją pagal 1918 m. 
vyskupo Mečislovo Leonardo Pa- paskelbtąjį naująjį kanonų teisės 
liulionio. kodeksą, Jubiliatas padarytas

Ir prasidėjo ilgas palaimingas kancleriu. 1926 m- sudarius Lie- 
kunigavimo laikas, visų pirma tuvos bažnytinę provinciją ir 
Panevėžyje. Čia jaunasis kuni- įkūrus naują Kauno arkivysku- 
gas darbavosi nuo 1900 iki 1906 piją bei Lietuvos metropoliją, 
poetų—visą laiką realinės qimna- arkivyskupo Juozapo Skvirecko 
zijos kapelionu (pirmaisiais me
tais kartu ir parapijos vikaru), o 
nuo 1903 metų dar ir vidurinėje 
mergaičių mokykloje. Darbas bu
vo gana komplikuotas. Iš pradžių 
tikybos mokslą teko dėstyti rusų 
kalba, ir tik po nelaimingo sau 
rusų-japonų karo, kilus Rusijoj 
revoliucijai, caro valdžia leido 
dėstyti tikybą gimtąja kalba. Bet 
anuomet Panevėžio mietas buvo 
labai sulenkėjęs. Tad teko moki-

gale vyskupas Gasparas Girtau
tas pasikvietė kun. K. Šaulį, vie
toj Bron. Žongalavičiaus, sekre
torium. Tas pareiges Jubiliatas

J. RAINIS

Nei kalnu aukštybes
Nei kalnų aukštybės,
Nei giliosios jūros
Stojo skersai mūsų kelio, 
Gynė eit bendrai.

Žemė mūsų lygi,
Upės mūsų ramios —
Smulkūs ginčai, smulkūs barniai 
Gynė eit bendrai.

Širdys lygiai jautė,
Protai lygiai tarė, 
Mūsų gyslų bendras kraujas 
Liepė eit bendrai.

Tikri mūsų broliai,
Mūsų širdžiai brangūs,
Griaukim tvorą, kur mus skiria, 
Ženkime bendrai.

Vertė E. Skujenieks

ėjo 10 metų. 1920 m., pertvarkius

buvo paskirtas generaliniu jo vi
karu ir tas pareigas aktualiai 
ėjo, ligi 1944 m. palikdamas Lie
tuvą.

Už savo nuveiktą didelį bažny-

Žemaičių vyskupas Pranciškus 
Karevičius pakėlė jį į garbės 
kanauninkus, o 1920 m. — į ak
tualiuosius ^(gremialinius) kanau
ninkus koncionatoriaus titulu. 
1932 m., įnirus prelatui Jonui 
Mačiuliui-Maironiui, kan. Šau
lys pakeliamas j jo vietą — į 
Kauno metropolinės kapitulos 
prelatus archidiakonus. Popie
žius pijus XI. apaštališku raštu 
1927 m. gegužės 13 d. kan. Ka
zimierą Šaulį pagerbė aukštu ti
tulu „Antistes Urbanus“, (t- y. 
pakėlė jį savo Šventenybės na
minius prelatus.

Monsignoras Šaulys neapsiri
bojo savo gyvenime vien tik 
bažnytiniu veikimu, bet išvarė ir 
politiniame Nepriklausomos Lie
tuvos darbe gilią vagą. Ir nenuo
stabu: toks įžymus asmuo, Tė
vynei turint reikalą, negalėjo to 
išvengti.

1905 m., kaip krikščioniškosios 
demokratijos atstovas, dalyvauja 
Didžiajame Vilniaus Seime. 1917 
m. Vilniaus Tautinėje .Kon
ferencijoje lieka išrinktas Lie
tuvos Tarybos nariu.

1920 m. išrenkamas Lietuvos 
Steigiamojo Seimo nariu Tiek 
Vilniaus Tautinėje Konferenci
joje, tiek Lietuvos Steigiamaja
me Seime, K. Šaulys darbuojasi 
įvairiose komisijose, ypačiai kon
stitucijos komisijoj ir redakcinėj 
komisijoj. Konstitucijos komisi
jos pavestas, kan. Šaulys sudaro 
įstatymo projektą apie religiją 
bei kulto reikalus Lietuvos Res
publikoje. Tą projektą su nežy

Dažnai jau nebejaučiu, 
Kurlink pakreipti žingsnius, 
Tik žvelgiu į didį pasaulį 
Ir į mažyčius žiedus.

Tu klausi dar.
Tu nežinai, kodėl man akys žiba, 
Kodėl šviesos priliję man blakstienos? 
Nei žodis tą tau tars, nęi raštas vienas. 
Lyg kardas tai, makšty giliai paslėptas;

Ištrauksi jį — erdvė skambės nauju aidu, 
Paraus padangės degančiu krauju: 
Pabudusi širdis po miego begalybės — 
Tu klausi dar, kodėl man akys žiba.

Iš latv. k. vert. E. Skujenieks

miomis pataisomis- Steigiamasis
Seimas priėmė ir
Lietuvos Valstybės 
ei ją.

įrašydino į
Konstitu-

laiko, pre-Kiek beturėdamas 
latas Šaulys uoliai dirbo ir vi- 
suomenipį darbą. Dar bekapelio- 
naudamas Panevėžy, jis aktyviai 
dalyvavo, kuriant pirmąją Lietu
vos labdaringąją draugiją panai
kinti gatviniam elgetavimui. 
Kaune profesorius Šaulys ilgus 
metus buvo „Motinėlės“, „Sau* 
lės" draugijų iždininku ir valdy
bos nariu. Aktyviai dalyvavo so
cialiniuose Varšuvos ir Kauno 
kursuose (šalia a. a. arkivysk. 
Matulevičiaus). Varšuviškių kur
sų paskaitų turinys išspausdintas 
Jakšto ..Draugijoje“, regis, 1907 
m. Jubiliatas buvo Lietuvos Rau-

donojo Kryžiaus vyr. valdybos 
nariu nuo pat tos organizacijos 
įsteigimo.

Savaime suprantama, kag mo- 
nsignorui Šauliui, kaip mokslini- 
kui bei visuomenininkui, teko 
pasidarbuoti ir plunksna ne vien, 
kaip jau matėm, ,.Draugijoj“, ar 
„Przegląd Katolicki“, ar kitur, 
bet ir parašyti ir išspausdinti 
keletą mokslo veikalų. Vieną jau 
paminėjome — būtent „Kanoniš
kojo Proceso Teisė“, Kaune 
1927 m. Be to kapitalinio veika
lo, monsignoras šaulys yra pa
rašęs ir išspausdinęs du mažes
nius veikalus iš socialinės srities: 
1. „Socializmas ir mūsų sociališ- 
kieji reikalai“, Kaune 1906 m., 
apie 200 pust, 2. „Sociologija“, 
trumpas to mokslo vadovėlis, 
Kaune, 1906 (?)•

Kai
biame ištisą monsignoro Kazi
miero Šaulio 
pasidaro ryšku, kad Jubiliatas 
plačiai bei giliai pasidarbavo 
ypačiai trijuose baruose: bažny
tiniame — administraciniame, 
moksliniame ir politiniame. Tose 
srityse jo nuopelnai dideli. Tė
vynė fr Bažnyčia pasiliks jam 
dėkingos. Ir mes, nors ir pasivė
linę, šiuo pareiškiame Garbinga
jam Darbininkui savo gilią pa
garbą, dėkingumą, meilę ir nuo
širdžiai linkime, kad . jis, kaip 
1917—1918 metais, vėl sėkmingai 
prisidėtų prie Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymo ir 
su visais mumis laimingai su
grįžtų ten atsilsėti.

vienu žvilgsniu apglė-

K. BRADUNO „APEIGOS44
Bradūnas bus vienas pro- 

' į poetų tremtyje: 
. šiemet jis jau išleidžia tretįjį sa- 
2 vo poezijos rinkinį. Siame pasku

tiniame savo lyrikos rinkiny jis

labai sulenkėjęs. Tad teko moki- K. 
nius suskirstyti į dvi grupes: lie- duktingiausių 
tuviškai ir lenkiškai kalbančiųjų, s’“”’“*
Grupės buvo beveik lygios kiek- "POVV JJlldVO ItlUVlllJ J*"* 
vienoje klasėje, pusė valandos tQSia tą pačią tradiciją, kurią dar 
buvo skiriama vienai grupei, pu- pradėjo Lietuvoj su „Pėdomis 
sė-antrai. Lietuviškų vadovėlių arimuos“ ir čia tremties pradžioj 
iš pradžių neturėta, mokiniams su „Svetimąja duona". Kaip ir 
tekdavo dėstomuosius dalykus anksčiau, taip ir dabar jo poezi- 
užsi rašinėti. jos pagrinde glūdi žemės meilė ir

• žemdirbių protėvių kultas.
1906. VIII. 1. vyskupas pas- 4

kvrė kun. Šaulį moralinės teolo- Į šį dailiai „Sodybos“ išleistą 64 
gijos profesorium Žemaičių se- Pusl. rinkinėlį sudėti 44 eilėraš- 
minarijoj, vietoj prof. Antano
Karoso, kurį Apašt. Sostas pas- ” " "
kyrė Zytomyriaus vyskupijos vys-
kupu pagelbininku. Ir taip kum- |ajaį žemei, apie ekstatinį atsida- 
gui Sauliui teko parsidanginti į yįmą . jai. Tos temos variacija 
Kauną, kur Dievo buvo jam skir- sukasi apie mitologiją, etnologiją, 
ta darbuotis iki 1944 m. vasaros, ūkininko tremtinio buitį: tai apei- 
kada buvo priverstas persikelti gos tautos praeity ir dabarty. A1T 
į Vieną, paskui Metteną Bava- '
rijoj, o paskui į. Luganą, Švei
carijoj.

uos, Prie alsuojančios žemės. Idi
lės. Esmėje visa ši poezija sukasi 
apie vieną temą, apie meilę gim-

Orfejiškai rilkiškos ekstazės ran- pažinti, kad toninei akustinei poe- 
dam „Tautodailėj“:

ištirpsiu amžių bangose...
neišmatuojama gilybė ...O

zijai to sunkiau pasiekti, ką pa
siekia silabiškai magiškoji, tačiau 
ekstatiškai ekspresionistinei poe-

suojanti žemė poetui kelia dau
giau ekstazės, susižavėjimo. Bet 
kartu jis čia pereina ir į simbo
lizmą: jis ne tik pajunta gaiva- 

1910 metais jaunajam profeso- lingą jėgą prie šaltinio (biologinė 
riui teko imtis dėstyti toje pat bei vitalinė ekstazė), bet yra ir 
seminarijoje kanonų teisę, pa- artojas ne vien tik tikrąja to žo-» 
sitraukus nuo' to uždavinio žino- džio prasmė. Tik „Idilėse“ poetas 
majam kanonistui kun. Broniui Yėl ra™“s.’ vė! Pafid?°da magiš- 
2onealaviėiul Ir tas dalvkas na kam bulhes traktavimui, nepa- Zongaiavietui. Ir tas dalykas pa- leisdamas vis gimtosios žemės iš 
siliko kun. Sauliui viso gyvenimo akių. 
specialybė: seminarijoje dėstė jį 
iki 1922 m., o kai 1922 m. vasario 
mėn. 16 d. buvo įkurtas Vytauto 
Didžiojo universitetas, kun- Šau
lys buvo išrinktas teologijos-fi
losofijos fakultete pirma kanonų 
teisės docentu, paskui ekstraor
dinariniu, galop ordinariniu pro
fesorium, kuriuo titulu ir dar
bavosi iki 1944 m., 
palikti Lietuvą. Habilitacinis 
profesoriaus Kazimiero Saulio jr nurimsime tik tėviškės papėdėj, 
darbas buvo veikalas „Kanoniš- Ten, kur dulkėse tėvų tėvai, 
kojo Proceso Teisė", išspausdin- Kur iš dulkįų keliasi ir žydi 
tas Kaune, 1927 m., apie 450 Ir siūbuoja nokstantys javai.
pusl. („Tėviškės papėdėj“).

V. Petravičiaus piešinysKAZYS BRADŪNAS

gyvenimą, mums

Ekstatinis stilius būdingas eks
presionizmui. Išraiškos menas ža
visi pasaulio daiktais, deda į juos 
savo sielą: O šaltini miško ste
buklingas (p. 13), O giruže, o ne
liečiama, šventoji (p. 15). Ta ek
staze poetas vaduojasi ir eidamas 
į protėviu mitologiją („Protėvio 

___ malda“, „Nebaigtoji odė žalčiui“),
kada teko Ir tik tuo būsime gyvi, ir tik tuo 

žavėsimės kaip savu ir šventu:

EMIGRUOJANClŲ RAŠYTOJŲ 
DĖMESIUI

Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos Valdyba prieš kurį 
laiką mums prisiuntė sąrašą tų 
savo narių, kurie yra paketinę 
vykti į Š. Ameriką, tačiau neturi 
nei affidavitų, nei darbo bei buto 
garantijų. JAV Lietuvių Rašytojų 
Draugijos Valdyba su šiuo sąrašu 
kreipėsi į atitinkamas Š. Ameri
kos liet, organizacijas ir veikėjus, 
prašydama tiems žmonėms parū
pinti darbo ir pastogės pažymė
jimų. Teko patirti, kad nemaža 
minėto sąrašo dalis jau yra aprū
pinta. Kai kurie rašytojai yra ga
vę net paralelines garantijas.

Garantijų ir kt paralelizmams 
išvengti JAV Liet Rašytojų Drau
gijos Valdyba kreipiasi į trem-

zjai (kokia didžiumoj yra ir R. M. ties rašytojus, prašydama ypač 
Rilkės) stinga Goethes „amžinojo nedelsiant atsiliepti tuos, kurte 
moteriškumo“, principo: ji visą yra tikrai paketinę vykti j JAV, 
sielą atiduotų daiktams ir išorės t>et ligi šiol negavo ir nesitiki iš 
pasauliui, kad tik jį savim užvai- kur nors gauti minėtų garantijų, 
sintų (ekspresija!). Netikslu būtų, JAV Lietuvių Rašytojų Draugijos 
žinoma, ir iš mūsų' poeto reika- Valdyba, kiek tatai bus jipanoma, 
lauti šiame rinkiny naujo skyrė- stengsis ir. tiems asmenims to
lio su minėtu Dantės ar Petrar- kių garantijų parūpinti.
kos motyvu, bet manom, kad jis, Draugijos adresas:. JAV Lietu- 
idant nėpasidarytų vienašališku, V*U Rašytojų Draugijos Valdyba, 
savo naujuoju vaizdavimo būdu c^° Marianapolis College, Thomp- 
duos mums visą rinkinį, atiduo- son. Conn., U.S.A.

JAV Ljet. Rašytojų Draugijos 
Valdyba

Sukimasis apie vieną temą ver
čia poetą ieškoti įvairumo stiliaus 
priemonėse, poetinėj išraiškoj. 
Šiuo atžvilgiu jis pasiekęs žymios 
pažangos. Jis jau ne tik kaip ku
nigas, pilstąs žemės aukuran „sa
vo prakaito liepsnojančius lašus", 
bet ir jaučia darbo didybę, gigan- 
tizmą:

Galingo darbo bangose
Galingu milžinu plaukiu (p. 44)
Magiškai suaugęs su žeme, poe

tas nūn ir magiškų žodžių bei 
vaizdų randa tam suaugimui, su- damas duoklę ir tikrajam visų 
sišavėjimui išreikšti. Reikia pri- poetų idealui. A. TYRUOLIS
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ANQLIJOS KAIME
Maža dalis mūsų tautiečių pate

ko į žemės ūkį darbininkais. Vien
gungiai gyvena barakuose ir 
vyksta kasdien į žemės ūkį dirb
ti. Todėl jiems didelis vargas, 
nes žemės ūky tenka atlikti pa
tys svarbieji ir niekieno jau ne
mėgiami darbai. O apsigyvenę 
pastoviai žemės ūky gauna kokį 
vieną darbą, prie kurio tenka 
visą laiką pasilikti. Retais atsiti
kimais pasiunčia kitur, kai yra 
vasarą piūtis ar kiti darbai, kurie 
reikalauja daugiau jėgų. .

Kokį darbą gauni, tenka juo ir 
džiaugtis, nes yra daug geriau, 
prie jo pripranti, kiekvieną die
neli žinai, kad jį reiks atlikti. 
Pav., jei gauni gyvulių prižiūrė
toju, tai reikia su jais ir tvarky* 
tis. Karves melžti, šerti, girdyti, 
valyti, veršiukus auginti, gydyti 
ir t t. Vasarą mažiau darbo, ne? 
visi ganyklose. Rudenį, žiemą, 
pavasarį tai iš tvarto neišeini per 
visas dienas. Nėra sunku, bet

darbo pakankamai. Šventų dienų 
nėra. Ir sekmadieniais, šeštadie
niais, per Velykas, Sekmines, 
Kalėdas visad tas pats, kiti nie
kas neina dirbti, o gyvuliai juk 
negali būti nešerti, nemelžti.

didelė naujiena.
Bal. Brazdžionio nuotr.

Perkūno sudegintas tvartas — Angli
joj - -------------------

valandžiai mokami po 2šil. 2 pe
nus. Taigi uždarbis mažesni 3 
svarai į savaitę. Be to, dar tenka 
auginti viščiukas, žąsis, antis. Vi
sa tai reikia atlikti ir suspėti.

Gyvenamas namas neblogiau
sias, bet nėra elektros, šilto van
dens. Tenka šviestis žibalinėm 
lempom. Nuoma už tris kamba
rius į savaitę 3 šil. Visą maistą 
pristato iš krautuvių. Bet to, ga
lima pirkti mieste ir kitų prekių, 
susisiekimas geras. Mėsos ne
daug, bet žemės ūkio darbinin
kams leidžiama į metus skersti 
dvi kiaules bet kokio dydžio. Ta
čiau išlaikymas kiaulės irgi kai
nuoja, sunku gauti daugiau pa
šaro, nes viskas normuota. Kai 
kas stebisi, kad žemės ūkyje ga
lima neblogai uždirbti, į savaitę 
10—12 svarų, bet nėra taip jau 
lengva. Kitą sykį žmogus nebe
nori nė tų pinigų, o poilsio, lais
vesnio gyvenimo.

.Čiurlionio“ sporto klubo sportininkai i«M8 m. prancūzų zonos DP sporto 
olimpiadoj laimėję pirmą vietą.

1948 m. prancūzą zonos DP sporto 
olimpiada

Į valandą 
po 2šil. lo 
už atostogas. O atostogų gali 
gauti į metus vieną savaitę, kita 
didžiosios šventės skaitomos. Va
saros laiku tenka dirbti 12—14 
vai., bet privalomos 48 vai. į sa- 
vaitę. Už kitas primoka po 2šil. 
10 penų. Tokiu būdu darbo daug 
ir laisvalaikio visai mažai. ,

Prie vištų dirbti yra nepersun- 
ku, bet ypač rudenį, žiemą, pa
vasarį biauru. Lietus lyja, snie
gas drimba ištisas dienas, o jas 
turi palesinti, pagirdyti, surinkti, 
suskaičiuoti kiaušinius. Gi Angli
joje lietūs dažni., Tokius darbus 
dirba dažhiausiai moterys. Pn-

šventadieniais gauni 
penų. Dar mokama ir

Buvę DP Anglijoje savo darže.
Bal. Brazdžionio nuotr.' valomos 43 vai. į savaitę. Ant-

Kaip jaučiuosi Amerikoj
(Atkelta iš 2 pusi.)

Lietuvoj dažniausiai moterys 
siūdindavosi drabužius pas siu
vėją. JAV gi retai kas drabužius 
siūdinasi. Tai kainuoja daug laiko 
ir pinigų. Beveik visus drabužius 
perkasi gatavus. Pasiuvimas, ma
siškai gaminant pigiai atsieina ir 
siūt namie neapsimoka.

Skrybėles čia irgi matai įvai
riausias. Pav., žiemą šalčiausiu 
metu daugelis nešioja skrybėles 
su gėlėmis. Skrybėlę galima pa
sigaminti ir namie. Pati skrybė
lės galvutė ir papuošimai perka
mi krautuvėj, tik pritaikyt ir už
baigt lieka pačiai. Tokia skrybėlė 
kainuoja keliais doleriais pigiau.

Ypač JAV gaminama gausiai 
įvairių rūšių batų, panašių mo
delių kaip Europoj. Ilgi mote
riški batai su smailiais galais da
bar ne madoj Anksčiau tokie bu-k 
vo dėvimi ir todėl'dažnai iš šei
mininkių sandėlių patenka į 
BALFO ar R. Kr. batų siuntas

lygiai su vyru balsuoja rinki
muose, lygiai su vyru gali užsi
dirbti, visokias valdines vietas 
užimt, biznį vesti ir t. t. Net ir 
„saliunuose“, mūsiškai restora
nuose, moterys ateina „išsigert“ 
kaip ir vyrai.

Šeimoj moteris taip pat lygia
teisė ir dažnai, kilus šeimyni
niams nesusipratimams, ypač tu
rėdama vaikų, ji laimi, gali vyrą 
priverst palikti namus, paveldė- 
dama didesnę dalį jo turto. Sky
rybos čia labai dažnas dalykas. 
Kas trečia vedusiųjų pora yra 
išsiskyrę. Susipažinus su ameri
kiete moterim ir pradėjus kalbėti 
apie savo vyrą, dažnai išgirsti 
klausimą: „Kelintas tai Tamstos 
vyras?“.

Išsiskyrusių šeimose daugiausia 
nukenčia vaikai, nes jie palieka 
našta tiek motinai, tiek ir tėvui. 
Tai dar vienas labai neigiamas

Jau trdčią kartą prancūzų zonos 
įvairių sporto šakų DP nugalėto
jams nustatyti YMCA-YWCA pra
vedė 1948 m. DP sporto olimpiadą, 
kuri įvyko Sant-Johan, Metzingen 
ir Dettingen vietovėse. Šioje olim
piadoje iš 18 sporto klubų daly
vavo 165 sportininkai, kurie jau 
anksčiau savo apygardose buvo 
laimėję pirmąsias vietas. Maždaug 
80% visų dalyvavusių sportininkų 
sudarė lietuviai, kuriems daugiau
sia ir atiteko pirmosios vietos.

Olimpiada buvo pradėta futbolo 
žaidynėmis, kur susitiko .trijų apy
gardų komandos. 1948 m. futbolo 
meisterio vardą be pralaimėjimo 
išsikovojo Rhine-Palat apygardos 
nugalėtoja SPKWarta iš Koblenzo, 
antroje vietoje palikdama Badeno 
apygardos Freiburgo lietuvių spor- 

Anglis yra palyginamai brangus.- to klūbą. Trečioje 
Apavas ir apdaras žemės ūky 

labai plyšta, bet dabar jau daug 
kas galima pirkti be kuponų, tai 
yra lengviau. Rūkalai yra bran
gūs, todėl kas rūko, mėgsta iš
gerti, tam pinigų visuomet maža, 
ir susitaupyti negalima.

Kurie yra ūky, gali nesunkiai 
atsikviesti iš Vokietijos savo arti
muosius, nesvarbu nei amžius, 
nei skaičius. Reikia surasti butą, 
darbą nors vienam asmeniui, už-

Vištų ūkis Anglijoje.
Bal. Brazdžionio nuotr.

Kuro klausimas neaktualus, 
nes anglis yra normuotas ir jis 
gaunamas normaliai, užtenka pil
nai. Bet to, malkų irgi pilna.

Kiekvienas lietuviškas laikraštis mūsų 
labai laukiamas.

Bal. Brazdžionio nuotr.

vietoje liko 
„Olimpia" iš

Europon DP šelpimui.
Pastebėtina, kad vienoj krau

tuvėj tokią pačią prekę galima 
gauti už brangesnę kainą, kitoj 
už pigesnę. Kainos nėra nustaty
tos. Suknelės, išėjusios iš mados 
ir per ilgesnį laiką neparduotos, 
atleidžiamos už trečdalį ar dar 
mažiau savo ankstyvesnės vertės. 
Baigiant apie drabužius, noriu 
pasakyti, kad nesivaikant madų, 
taupant pinigus, galima pigiai, 
bet tvarkingai apsirengti.

Dar noriu pakalbėti apie socia
linę moters būklę. JAV moteris 
yra lygiateisė. Atsižvelgiant gi į 
jos silpnesnę lytį, dažnai sutei
kiamos jai didesnės teisės. Pav., 
teisme. moteris už tokį pat 
nusikaltimą lengviau išteisinama 
arba baudžiama mažesnėmis 
bausmėmis, negu vytas. Moteris

reiškinys vaikų auklėjime.
Trumpai apibūdinau amerikie

tės moters gyvenimą. Noriu dar 
trumpai atsakyti į klausimą, ką 
patartina važiuojant į JAV vežtis.

Pirmiausia visus vertingesnius 
dalykus, neužimančius daug vie
tos, kaip papuošalus, laikrodžius, 
vertingesnius namų ruošos daly
kus, foto aparatus. Visokius elek
tros įtaisus reikia palikti, nes čia 
visai kita elektros srovė.

Patalynę ir tik vertingus dra
bužius verta imti, apnešiotus 
drabužius geriau palikti mažiau 
turintiems.

Manau, DP moterims įdomu 
išgirsti apie lietuvės amerikietės 
visuomeninę veiklą, jos santykį 
su atvažiavusiomis DP moteri
mis, bet apie tai pakalbėsim kitą 
sykį.

mokėti už kelionę, išrūpinti do-
kumentus.

Gauti anglą ūkininką, kuriam 
reikia darbininko, nėra sunku, 
nes žerųės darbų daugelis anglų 
baidosi ir ūkiuose yra reikalinga 
darbininkų.

Nėra reikalo baimintis pakliūti 
į žemės ūkį, o ypač buvusiems 
ūkininkams ir žemės ūkio darbi
ninkams. Nors nėra daug ko pa
simokyti, bet atskirai gyventi kur 
kas geriau, negu skardinėse sta
tinėse.

Anglijos kaimas tylus, be 
triukšmo, todėl,-jei laiko yra, tai 
spauda labai laukiama ir mielai 
stabLtoma. Knyga — labai laukia
ma? Taip malonu ir gera ant šir
dies, kai per spaudą mintimis 
susijungi su pasaulių, likusiais 
broliais Tėvynėje ir Vokietijoje.

Bal. Brazdžionis.

stūmime: I - Juodvalkytė, II - 
Celnaitė, disko metime: I - Juod
valkytė, II - Pociūtė. -

Plaukyme keturi klubai išstatė 
20 dalyvių: 100 m krūtine: I - 
Bielskus (Freiburg) 1,49 min., II- 
Milvydas (Čiurlionis), 100 m lais
vu stilium: I - Sulimski (Schram
berg), 1,35 min., 100 m nugara: I - 
Sulimski 1,56 min., II - Baltrūnas, 
3*100 m estafetė: I - Freiburgo 
lietuviai 6:17,7, II - „Čiurlionis“.

Moterys: 100 m krūtine: I - 
Naujokaitė (Čiurlionis) 2:16,5, 100 
m laisvu stilium: I - Celnaitė 
(Čiurlionis) 1:45,5.

Tenka pastebėti, kad šių metų 
plaukymo pasekmės yra žymiai 
blogesnės, negu pereitųjų, nes, 
išvykus į Kanadą Bedarfui ir 
Ratkevičiui, plaukikų eilės pra
retėjo.

Lauko teniso varžybose 1948 m. 
meisterio vardą laimėjo Remeikis 
(Freiburgas) finale nugalėdamas 
Ošlapą (Tubingen). Moterų vie
nete meisterės vardą laimėjo mū
sų ilgametė Lietuvos meisterė 
ščiukauskaitė - Katilienė (Kon
stanz), kuri visą laiką dalyvauja 
įvairiuose prancūzų ruošiamuose

Wuertenbergo lenkų ,
Balingeno.

Antra olimpiados 
pradėta visų dalyvių 
kurio sekė lengvoji 
plaukymas. , i nnĮnuijUL

Lengvoje atletikoje buvo dau- turnyraose 7r“ Skrostu’yra“ge- 
giausia dalyvių. Iš 12 sporto klubų roję formoje. Vyrų dvejete I-mą 
startavo net 101 lengvaatletis (kar- vietą laimėjo Remeikis-Ošlapas, o 
tu su moterimis). mišriam dvejete Katilienė-Re-

100 m: laimėjo Tuebingeno ukrai- meikis.
nietis Petrowskij, pasiekęs laiką Šios olimpijados įdomiausios 
11,4 sek. Antruoju atbėgo Aukš- rungtynės buvo tinklinio, kur da- 
tuolis (Čiurlionis) ir trečiuoju Ba- dvi komandas iš Wūrt--- tembergo ir Badeno apygardų ir 

viena iš Rhine-Palatin.
1948 m. meisterio vardą laimė

jo gražiose rungtynėse Tūbingeno

diena buvo 
paradu, po 
atletika ir

liukevičius (Freiburgas). 200 m:
I - Petrowskj 24,8 sek., II - Rublis 
(Singen), III - Aukštuolis. 400 m: ~ 
I-Rublis 57,3, II-Kazėnas, IlI-Johan- studentų'rinktinė, * palikdama6 an- 
sonas (abu Čiurlionio). 1500 m: troje vietoje „Čiurlionį“ ir trečioj 
I-Gregoric (St. Johan) 4:43, II-Jo- ukrainiečių „Howerlą“ (Freiburg), 
hansonas, III - Hermeling (Freib). Moterų grupėj meisterio vardą 
2500 m lauko bėgimą laimėjo len- lengvai laimėjo baltosios čiurlio- 
kas Gregoric 7:46,8, Il-Jeršovas ir nietės, palikdamos antroj vietoj. 
III-Hermeling. Freiburgo latves.

Krepšinio meisteris paaiškėjo 
Šuolis Į aukštį: I - Rublis 1,60 tik šiomis dienomis, nes Tūbin

ei. II - Kerekas (Tuttlingen), III - geno rinktinėj žaidė du nepasto- 
Aukštuolis. Šuolis J tol|: I - Ke- viai prancūzų zonoje gyvenantieji 
rekas 5,85 m, II - Novak (Frei- žaidėjai, del ko vienas Tūbingeno 
burg), III - Kazėnas. laimėjimas buvo anuliuotas.

Rutulio stūmimas: I - Sutkus Tokiu būdu 1948 m. krepšinio 
(Tubingen) 11,50 m, II - Kevelces meisterio vardas teko „Ciurlio- 
(Tuttlingen), III - Elkanis (Tutt- nio“ sporto klubui. Antroje vie- 
lingen). toje liko Tūbingeno YMCA ir

Disko metime: I - Bačinskas trečioje Freiburgo lietuvių sporto 
(Čiurlionis) 30,51 m, II - Kerekas, klubas.
III - Ratasep (Schwenningen). Pasibaigus varžyboms, paaiškė- 

Klubų klasifikacijoj vyrų leng- jo, kad klubų klasifikacijoj, su- 
vojoj atletikoj I-mą vietą laimėjo dėjus visų varžybų laimėtus taš- 
„Ciurlionis“ - 21 tšk., II - trą kus, pirmąją vietą laimėjo „Ciur- 
vietą Tūbingenas su 15 taškų ir lionis surinkęs 126 taškus, palik- 
III - čią Tuttlingenas 15 tšk. damas antroje vietoje Tūbingeno 

Moterų grupėj beveik visos pir- YMCA su 43 taškais ir „FLSK“ 
mosios vietos atiteko lietuvėms: su 31 tašku.
60 m: I - Vilcinaitė, II - Volei- Visą sudėjus į krūvą, tenka pa
saite, 100 m: I - Juodvalkytė, II - sidžiaugti, kad lietuviai sporti- 
Sepre, šuolis J aukštį: I - Blum, ninkai visoje prancūzų zonoje 
II - Juodvalkytė, šuolis j tolį: I - yra laikomi aktyviausiais ir ge- 
Sepre, II - Juodvalkytė, rutulio riausiais. L. B.

išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir Seštadle- 
,,Z.IDUriQI niais. Antrad enlo Ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o Šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito elluėių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50. v
..Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. Ptečaitls, 6668 Delorlmler Ave., Montreal 36, Quebec, 
„žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 Šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —3 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Montgomery strateginiai planai
REINAS AR PIRENfiJAI? 320 ASMENŲ GENERALINIS ŠTABAS. SKUBIAUSI EUROPOS KARINIO

• , STABO UŽDAVINIAI

Marsalas Vasilevskis išvykęs 
i Kinijos frontą

RAUDONOJI AUDRA KYLA VISOJE RYTŲ AZIJOJE

Jeigu neįvyks stebuklas, Ciang- 
kaišeką ištiks katastrofa. Jis dar 
turi žmonių ir išteklių, tačiau jo 
režimo korupcija taip išbujojusi; 
masių abejingumas toks didelis, o 
kariuomenės moralė taip smukusi, 
jog laukiama, kad visa Kinija at
sidurs komunistų rankose. Mars- 
hallis dar prie5 dvejus metus po 
savo nesėkmingos misijos nurašė 
Kiniją į nuostolius, bet šiandien 
Ciangkaišeko katastrofos akivaiz
doje, JAV tautinė saugumo tary
ba greitosiomis svarsto, ką daryti. 
Kalbama apie stipresnę paramą 
kinams, tačiau daugio manymu ji 
jau pavėluota. Nebent kokiu bur
tu Ciangkaišeko režimas staiga

pramonintas Sibiras su 50 mil. gy
ventojų (carų laikais 12 mil.) yra 
pasidaręs sovietų ekspansijos bazė. 
Mandžūrija, kurios plotas kaip Vo
kietija ir Prancūzija kartu, su kle
stinčiu žemės ūkiu, su rūdos ir 
anglies kasyklomis, su 70% visos 
Kinijos pramonės, didžiuliu svoriu 
slegia visą Rytų Azijos sritį. Kinų 
komunistų avangardai jau vos keli 
šimtai kilometrų nuo prancūzų 
Viet Namo (Indokinijos), kuj pla
čiose srityse viešpatauja ir karinę 
iniciatyvą savo rankose laiko ko
munistas Ho Chi Minh. Siamas 
yra centras komunistinės „Pietų — 
Rytų Azijos Lygos", koordinuojan
čios visą tos srities revoliucinį

atsinaujintų ir patiems jo šalinin- bruzdėjimą. Burma, išsijungusi iš

Paryžius. Vakarų Europos karinių 
pajėgų viršininko ’feldmaršalo Vis
count Bernard Montgomery kelio
nė po Vakarų Europos sostines, jo 
susitikimas su Vojdetijos okupuo
tų zonų gubernatoriais ir Amerikos 
gynybos ministerio James V. For- 
restalio Europos lankymasis rodo, 
anot NZ, kad Vakarų Europos or
ganizavimas vyksta greitu tempu. 
Montgomery ir Forrestal pasikal
bėjimų metu buvo svarstomi pa
siūlymai ir konkretūs planai, ku
riuos tuoj reiktų įgyvendinti.

Jau galutinai nuspręsta dar šią 
savaitę įrengti Europos gynybos 
generalinį štabą Fontanebleau pily, 
60 km. į pietus nuo paryžiaus. Ge
neralinį štabą sudarys 120 karinin
kų ir 200 puskarininkių.

Ryšium su generalinio štabo 
suorganizavimu, plačiai spaudoje 
kalbama ir apie Europos gynimosi 
linijas agresijos atveju. Dėl kari
nių medžiagų trūkumo ir Vakarų 
kariuomenių silpnumo, manoma, 
kad geriausia būtų gynimo linijas 
pasirinkti Pirenėjuose. Konservaty
vus prancūzų „Figaro" ir šveicarų 
,,Basler Nachrichten" betgi siūlo 
svarbiausią gynybos linija pasi
rinkti Reiną.

Figaro savo informaciją remia iš 
gerai informuotų karinių sluogsnių 
Paryžiuje. Nors paskutiniai Mont
gomery pasikalbėjimai buvę nepa
prastai slapti, ir nesą jokio oficia
laus patvirtinimo dėl Reino pro
jekto, bet esą galima prileisti, jog 
tie projektai sutampa su Marshal- 
lio kariniu planu. Kariniai žinovai 
pareiškę, kad Prancūzija, Belgija 
ir Olandija bet kokia kaina Turin
čios būti apgintos. Tik paskutiniu 
atveju būtų traukiamasi prie Pire- 
nėjų. Šiais pagrindiniais klausi

ne Gaulle svajonė

mais Montgomery Meile, Den Haag, 
Briusely ir Paryžiuje rado visišką 
pritarimą.

Dabar skubiai reikią išsiaiškinti: 
1. kaip ilgai užtruks, kol Vakarų 
sąjunga suorganizuos pakankamai 
kariuomenės Reino linijai ginti? 2. 
kokios yra galimybes šią kariuo
menę pagreitintu būdu apginkluoti 
moderniausiais ginklais; 3. kokią 
oro pajėgą gali Vakarų Sąjunga 
gauti trumpiausiame laikotarpy?

Pagal prancūzų spaudos informa
cijas, tiek Reino, tiek Atlanto py
limas turėtų būti sudarytas iš pas
kirų savarankiškų gynybos taškų.

Jų uždavinys būtų visiškai ne
priklausomai vienas nuo kito iš
vystyti didžiausį pasipriešinimą.

Bagdadas. Irako { vyriausybę iš
siuntinėjo visoms orlaivininkystės 
bendrovėms ir užsienio atstovy
bėms pranešimus, kad duotas Irako 
oro pajėgoms įsakymas atidengti 
į visus Irako teritorijoje pasiro
džiusius nežinomus lėktuvus ugnį 
ir priversti juos nusileisti, nes pas
kutiniu metu daug nenustatytos 
kilmės lėktuvų pasirodydavo Irako 
padangėje.

kams įkvėptų pasitikėjimo bei 
entuziazmo bet tuo tarpu Ciang- 
kai5eko stovykloje vyrauja pesi
mizmas ir apatija. Iš vardo jo val
doma Kinija jau skaidosi į atskirų

britų imperijos dramatiškai run
giasi su komunistų antplūdžiu. Ko
munistai intensyviai siekia val
džios Malajuose ir Indonezijoj. 
Pastarosios komunistų vadas Ali-

generolų savarankiai valdomas 
provincijas.

„Le Monde" praneša (be kitko, 
dar nepatvirtintą žinią), kad So
vietai, norėdami užbėgti už akių 
galimai JAV pagalbai, pasiuntę į 
Kinijos frontą marš. Vasilevskį, 
kuris ką tik atleistas iš sovietų 
gen. štabo virSininko pareigų. Ši 
jo misija esanti ultra slapta, nes 
lig šiol sovietai kinų komunistų 
vado gen. Mao Tse Tung atvirai 
neremia. Maršalas vasilevskis va
dovavo sovietų pajėgoms trum
pame sovietų žygyje prieš japonus 
Mandžūrijoje 1945 m. vasarą ir 
laikomas Tol. Rytų strategijos spe
cialistu.

Amerikiečių susirūpinimą Kinijos 
padėtim „Basler Nachrichten" 
paaiškina, nurodydamas, jog Rytų 
Azijoje sovietai kuria panašią pa
dėtį kaip Europoje. Komunistų jau 
užimta Mandžūrija vientison gran- 
dinėn suriša ' sovietinę Kraštinę 
Mongoliją su Šiaurės Korėjos 
„liaudies demokratija"; Mukdenas 
Rytų Azijoje atitinkąs Pragą Eu
ropoje,

Vakariečiai, ypač britai, bando 
guostis, kad kinų komunistų va
dai, nors ir išėję „mokslus" Mask
voje, širdies gilumoje tebėra na
cionalistai ir aklai nepasiduosią 
Maskvos įsakymams. Laukiama, 
kad gen. Mao Tse Tung galįs pa-

min Ipenly puikiai nusakė viso 
Azijos vyksmo pobūdį šiais žo
džiais:

„Indonezijos revoliucija sudaro 
vieną grandinę su revoliucijomis 
Viet Name, Burmoje, Indijoj, Kini
joj ir kituose kraštuose. Tai vien
tisa Azijos revoliucija, kuri bus 
įžangą į mūsų pasaulinę revoliu
ciją."

Stebuklo belaukiant

Berlyno klausimas nepajudėjo
DIDIEJI ATSAKO TRYGVE LIE IR DR. EVATT. PANAIKINTI BLOKADĄ IR TIK TADA

DERĖTIS. NAUJI MEGINIMAL.

virsti Azijos Tito. Nurodoma, jog 
jis neskelbiąs nei klasių kovos, 
nei proletariato diktatūros, bet 
esąs linkęs bendradarbiauti su vi
sais. Beje, „bendradarbiauti" su 
buržuaziniais sluogsniais žadėjo is 
pradžių ir europinių satelitų ko
munistai, kol palaipsniui paėmė į 
rankas visą valdžią, kaip Čekoslo
vakijoj. Į tai , atsakoma, kad 
450.000.000 kinų tautos nebus ga
lima taip greit suvirškinti kaip 
čekoslovakus ir lenkus, sovietai, 
jei bus išmintingi, nė nenorėsią 
primesti Kinijai savo vienatinės 
centralizuotos valdžios.

Tačiau tai paguoda, kaip ano 
prancūzų karaliaus „po mūsų kad 
ir tvanas". Be to, nėra garantijos, 
kad tas tvanas neužeis dar mūsų 
laikais. įtartinai atrodo, kad šią 
vasarą sovietai sudarė savarankią 
Vidurio Azijos — Turkestano ka
rinę apgygardą su būstine Taškente 
ir su gen. Petrovu prieSaky. Su-

Į trygve Lie ir Dr. Evatt at
sišaukimą, kaip pranešta, pir
mieji atsakė Sovietai. Antradienį 
per užs. reik. min. pavad. Vi
šinskį buvo įteiktas atsakymas, 
kuriame pakartojami Sovietų vy
riausybės reikalavimai sušaukti 
užs. reik. min. konferenciją, kur 
būtų svarstoma ne vien Berlyno, 
bet kartu ir visos Vokietijos pro
blema.

Trečiadienį ir Vakarų. Valsty
bių atsakymai pasiekė JT bū
stinę Paryžiuje. Visos notos esan
čios panašaus charakterio, tik 
kiekvienas kraštas tuo pačiu 
reikalu kitaip išsireiškė. Notose 
nurodoma, kad visų trijų didžiųjų 
valstybių vyriausybės sutinka su 
šešių neitraliųjų patiektuoju pa
siūlymą Berlyno klausima pa
likti Saugumo Tarybos dienot
varkėje ir pradėti tiesioginius 
pasitarimus su Sovietų Sąjunga,

tik tada, kai bus panaikinta Ber
lyno blokada-

Prezidentas Truman jis jau an
tradienį pareiškė, kad JAV ke
turių didžiųjų pasitarimų Vokie
tijos klausimu tol nepradės, kol 
sovietai neatsisakys nuo Berlyno 
blokados. Dėl susitikimo su Sta
linu Trumanas pasakęs neturįs 
jokių planų.

Tokiai konferencijai Trumanas 
iš Vašingtono neišvyksiąs, bet 
savo pakvietimą Stalinui atvykti 
jis ir toliau laikąs galiojančiu. 
Trumanas negalvojęs nė asme
ninio atstovo siųsti į Maskvą.

Susidarius tokiai padėčiai, Pa

ryžiuje laikoma Dr. Evatt ir 
Trygve Lie akcija nepasisekusia. 
Bet manoma Berlyno klausimo 
neatidėti ir jį judinti toliau. Dr. 
Bramuglią esąs paruošęs naują 
projekto formulavimą ir greit 
patieksiąs visų trijų1 didžiųjų 
valstybių užs. reik, ministeriams.

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
trečiadienį vadovaujantys JT at
stovai kreipėsi į keturis didžiuo
sius, prašydami išlyginti nuo
monių skirtumus Berlyno klau
simu. Kreipimasis buvo išsiun
tinėtas, gavus visų keturių 
didžiųjų atsakymus į Evatt ir 
Trygve Lie atsišaukimą.

Pragoj susipesė raudonieji broliai

Franko kaltina Didžiąja Britaniją
PRANCŪZŲ KARIAI TURI GINTI SAVO KRAŠTĄ, O NE BĖGTI 
Į ŠIAURĖS AFRIKĄ. „STRATEGINE TVIRTOVE.“ SULIBERA- 

LINTA ISPANIJA.

New Yorkas. Geji- Franco vie
name duotame „News Week“ 
pasikalbėjime kaltina Didž. Bri
taniją už į amerikiečių-ispanų 
santykius kišimąsi. Visada, kada 
tik Amerika mėgindavo Ispani
jos atžvilgiu parodyti draugišką 
gestą, tuoj įsimaišydavo ir ang
lai, keldami, kad viešoji opinija 
neleidžianti tai daryti. Jei ne 
britų įsikišimas, jau seniai būtų 
buvęs surastas- bendras Ispanijos 
ir JAV reikalų supratimas.

Franko primygtinai pabrėžė, 
kad Ispanija mieliau derėtus! 
betarpiškai su JAV negu su Va
karų Europos sąjunga.

Generolas patvirtino praneši
mus, pagal kuriuos prancūzų ge
neralinis štabas teiravosi ispanų 
generolų, ar karo atveju ispanai 
leistų žygiuoti prancūzų kariuo
menei į Šiaurės Afriką- Ispanų

karininkams buvę nurodyta pran
cūzams atsakyti, kat tokiu atveju 
vaikai ir moterys netrukdomai 
galėtų keliauti per Ispaniją, bet 
kareiviai turėtų pasilikti Pran
cūzijoje ginti savo krašto.

Kalbėdamas apie Vakarų Eu
ropos gynybą, Franco pareiškė, 
kad turinti būti sudaryta „solidi 
ir tvirta karinė ir politinė tvir
tovė“, kuri neturėtų virsti „poli
tine karvių prekyba“.

Visos Vakarų Europos valsty
bės turinčios būti įtrauktos. So
vietų invazijos atveju Šveicarija 
būtų neįveikiamas uostų ir kalnų 
Bastijonas. Austrai, šiaurės italai, 
vokiečiai ir prancūzai galėtų te
nai pabėgti ir kovoti toliau.

Ispanija esanti, anot Franco, 
tiek suliberalinta, kiek leidžia sau
gumas ir reikalauja krašto ge
rovė.

Praga. Lyg tyčia per pačias Če
koslovakijos nepriklausomybės 30 
m. sukakties iškilmes viešai susi
pešė ministeris pirmininkas Zapo
tocky su vidaus reikalų ministeriu 
Noseku. Susirinkime, kuris įvyko 
„tautiniame klube”, vidaus reikalų 
ministeris Nosekas įgnybo prem
jerui Zapotockiui, pareikšdamas, 
jog pastarojo suorganizuotoji liau
dies milicija knisanti jo (Noseko) 
žinioj esančios reguliariosios poli
cijos (SNB) pagrindus ir kenkianti 
jos autoritetui. Zapotocky atkirto, 
jog liaudies miliciją sudarą geri 
komunistai, tuo tarpu kai SNB tar
naująs „visoks gaivalas". Nosekas 
įsižeidęs tai pavadino šmeižtu ir 
paaiškino, jog bepiga liaudies mili
ciją sudaryti iš vienų komunistų, 
kai visi darbininkai privalo būti 
komunistais, bet tarp Jų esą ir 
daug žudikų, kai tuo tarpu visi jo 
SNB policininkai esą puikūs vyrai 
ir tinkamai palaiką tvarką. Be to, 
SNB policininkai su liaudies mili
cininkais turį daug sunkumų, mal-

Paryžius. Prancūzijos geležin
keliai tarp Strassburgo ir Pary
žiaus paleido pirmą pasauly grei
tąjį traukinį guminiais ratais. 
Traukinys pasiekia 110 km. greitį 
per valandą. Prancūzijoje jau ir 
anksčiau buvo „guminių trauki
nių“, tačiau greitojo traukinio 
guminiais ratais paleisti dar ne
buvo išdrįsta.

šindami riaušes: pastarieji neuni- 
formuoti ir jų negalima atskirti 
nuo riaušininkų. „Jūs privirėt ko
šės, ir aš atsisakau ją srėbti", pa
reiškė Nosekas. „Jeigu jūsų liau
dies milicininkai dar kišis, tai aš 
įsakysiu savo policijai iš gatvės 
pasitraukti, ir tada pažiūrėsim, kaip 
jūs vieni su visom velniavom susi- 
dorosit“.

PASKŪTINĖS NAUJIENOS
Paryžius. Prez. Trumanas pas

kyrė J. F. Dulles laikinu JAV de
legacijos prie JTO Visumos Susi
rinkimo Paryžiuj, nes užs. reik, 
min. Marshallis pirmadienį iš
vyksta į Vašingtoną. Tai pirmas 
prez. Truman o paskyrimas po rin
kimų.

Atėnai. Tsaldario naujai su
daryta vyriausybė davė priesaiką. 
Jos sudėtis daug nesiskiria nuo 
buvusiosios. Tsaldaris kartu yra ir 
užs. reik, ministeris. Jon (eina 12 
liberalų Ir 16 populistų.

Paryžius. Iš patikimų sluogs
nių pranešama, kad JTO posė
džiaus iki gruodžio 11 d. Kurie 
darbotvarkės klausimai nebus iš
spręsti, bus perkelti į numatomą 
Lake Success vasario mėn. įvyk
siantį susirinkimą.

Dūssėldorfas. Kūlno arkiv. 
kard. Frings pranešė CDU pirmi
ninkui, kad, jis įstoja į CDU.
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