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JAV organizuoja civilinės 
gynybos programa

Vašingtonas. Apsaugos Depar
tamentas neseniai viešai atsiklau
sė dėl naujo civilinės gynybos 
plano, paruošto imant pagrindu 
šeimą. Programa, kuri apima ci
vilinės gynybos planus, eventua
liu atominės bombos atakos atve
ju yra vykdoma Civilinės Gyny
bos Planavimo Įstaigos, kuriai 
vadovauja Russell J. Hopley. Jis 
pareiškė, kaip rašo S. & S., jog 
ži programa yra viena grandis 
tautinės gynybos, kuriai priklau-

RUHRO KRAŠTAS PASAULIO 
SPAUDOJE

Anglų - amerikiečių nutarimas 
Ruhro anglies ir plieno pramonę 
perduoti vokiečių patikėtiniams 
labai sujaudino prancūzus, kurie, 
šį klausimą besvarstydami savo 
parlamente, pastatė labai aštrioj 
formoj. Visaip apie šį klausimą 
atsiliepia ir pasaulio spauda.

Londoniškis „Economist“ pa
brėžia, jog Prancūzijos, Bene
lux© ir kai kurių Rytų Europos 
valstybių baimė dėl būsimos vo
kiečių agresijos yra lygiai tokia 
pat, kaip ir vokiečių nepasitenki
nimas, pralaimėjus karaą.

„The New York Times“ rašo: 
„Nė vienas Amerikos ar Didžio
sios Britanijos žmogus netiki vo
kiečių sustiprėjimu, todėl sunkiai 
supranta Prancūzijos baimę. Ši
tas klausimas gali būti tik vienu 
būdu išpręstas, būtent sukūrimu 
taikos organizacijos, kuriai turės 
paklusti ir Vokietija.“

AP užsienio 'politikos komenta
torius rašo: „Gen. de Gaulle pa
reiškė, jog Europos atstatymas 
turėtų eiti po Prancūzijos svar
biųjų klausimų išsprendimo, kur 
Europa įžiūri po komunizino savo 
didžiausią pavojų. De Gaulle ma
nymu, prancūzų tautos reikalai 
yra svarbesni už visos Europos 
atsistatymą. Taip pat nesupran
tamas xde Gaulle manymas, jog 
nugalėta ir kontroliuojama Vo
kietija yra didesnis priešas, negu 
agresiška Rusija.“

Atmetė Palestinos taikos plona
Kaip praneša „Daily Mail“, 

Egiptas atmetė grafo Bernadottes 
pasiūlytą Palestinos taikos planą, 
kadangi nebuvo atsižvelgta į ara
bų kraštų protestus prieš neri
botą žydų imigraciją. Egipto už
sienio reikalų ministeris Ahmed 
Mahmound Khachala Jungtinių 
Tautų politinei komisijai pareiš
kė, jog stoka saugumo privertė 
arabus visas pajėgas nukreipti i 
apsigynimą.

Vadovaujantis arabų delegatas 
Jungtinėse Tautose Sirijos bėjus 
Faris El Khoury pareiškė, jog 
Visumos suvažiavimas turi teisę 
kurti tokią naują valstybę, kaip 

so ginkluotos pajėgos, Amunicijos 
Taryba, Tyrinėjimo ir Išvystymo 
Tarybos Atominės Energijos Ko
misija ir t. t.

Kadangi ši programa bus pri
taikyta šeimai, tai būtų gera, kad 
.dėl jos pasisakytų ir kitos valsty
binės organizacijos ir pati visuo
menė atsiųstų savo pageidavimus.

Šioje programoje numatyta su
pažindinti gyventojus su visokio
mis galimybėmis atominio už
puolimo atveju. Yra numatyta, 
jog aukštųjų ir aukštesniųjų mo
kyklų fizikos mokytojai skaitys 
paskaitas, kuriose išaiškys, ko bi
joti ir ko nebijoti, jeigu atsitiktų, 
kad Amerika būtų bombarduota 
atominėmis bombomis.

Vašingtonas pasipiktinęs
DE ęAULLE KALBA

Paryžius. Gen. de Gaulle turinys 
ir forma kalbos, kuria jis pasakė 
lapkričio 17d. ir apie kurią minėta 
„Žib." šeštadienio numery, užsie
ny susilaukė labai kritiško atgar
sio. Vašingtone ši kalba laikoma 
apgailėtina ir nepageidautina. Ji 
beveik kaip tik sutampa su JAV 
atstovo prie JT John Foster Dul
les kalba, kurioje Europa buvo 
kviečiama prie vienybės.

Kalbėdamas apie Prancūzijos vi
daus reikalus, de Gaulle pareiškė, 
kad dabartinės vyriausybės pasili
kimas prives kraštą prie visiško 
kracho ir reikalavo naujų rinkimų. 
Užsienio klausimu generolas pa
darė skaudžių priekaištų JAV ir 
Didž. Britanijai, nurodydamas, kad 
Ruhro krašto atidavimas vokie
čių kontrolei įgalins vėl atgimti 
vokiečių reichą, kuris anksčiau 
ar vėliau pasidarys Rytų sąjun
gininkas ir užpuls Vakarus.

Vašingtone nurodoma, kad de 
Gaulle kalba būsianti maloniai 
Europos komunistų sutikta ir Ame
rikos izoliacionistams duos pro
gos išvystyti savo akciją. Visais 
savo kaltinimais, nukreiptais prieš- 
penkių valstybių paktą, prieš ERP

Izraelis, tačiau delegatai, kurie 
balsavo už Palestinos padalinimą, 
atstovauja tik 500 mik žmonių, o 
gi kurie pasisakė prieš balsavi
mą atstovavo 1000 mil. žmonių.

Jis kaltino JT Plenumą ir Sau
gumo Tarybą už atmetimą jo pa
siūlymo šį < klausimą perduoti 
spręsti Tarptautiniam Tribuno- 
liA, kuris turėtų nustatyti, ar pa
dalinimas yra paremtas teise ir 
teisingumu. Pabaigoj jis paklau
sė: „Kodėl negrįžta žydai į tuos 
kraštus, iš kurių jie yra atvykę? 
Seniau Lenkijoje būdavo daugiau 
kaip 3,5 mil. žydų. O dabar?“

AIRIJA PASISKELBĖ NEPRI
KLAUSOMA

Dublinas. Lapkričio 18 d. airių 
parlamentas priėmė įstatymą, 
skelbiantį nepriklausomą Airijos 
respubliką. Tuo būdu Airija nu
traukė paskutinius ryšius su Bri
tų imperija. Šis įstatymas bus 
priimtas antruoju skaitymu lap
kričio 25 d..

Pirmiausia šiuo įstatymu atšau
kiamas 1936 m. aktas, tvarkantis 
Airijos užsienio reikalus, pagal 
kurį visi Airijos užsienio reika
lai, sutartys ir paskyrimai yra 
vykdomi su britų karūnos prita
rimu.

Įstatymas taip pat numato, jog 
nuo įstatymo įsigaliojimo dienos 
airių valstybė vadinsis „Airijos 
Respublika“. Įstatyme pasakyta, 
pasak „Continental Daily Mail“, 
jog šiuo Airija nutrakia pasku
tinius ryšius su Britų imperija be 
jokių rezervų.

ir amerikiečių politiką Ruhro at
žvilgiu, de Gaulle įdavęs jiems 
naujų argumentų į rankas. Iš Va
šingtono pranešama, kad, nežiūrint 
į visus prancūzų protestus, Ameri
ka neatšauks britų-amerikiečių nu
tarimo Ruhro kraštą perduoti ad
ministruoti vokiečių patikėtiniams.

DE GAULLE — EUROPOS 
NELAIME

Londonas. Anglijos sostinėje de 
Gaulle pareiškimas taip pat ne
palankiai sutiktas. Darbiečių par
tijos vykd. tarybos narys Michael 
Fort pareiškė, kad, jei būtų lai
komasi de Gaulle pasiūlymų vo
kiečiams atimti ūkines gyvenimo 
galimybes, jie tikriausiai patektų 
į Sovietų rankas. De Gaulle val
džios paėmimas į savo rankas būtų 
ne tik Prancūzijai, bet ir Europai 
didėlė nelaimė.

PRANCŪZIJOJE PADĖTIS DAR 
TEMPIASI.

Paryžius. Paskutinėmis dieno
mis vidaus padėtis Prancūzijoje 
dar pablogėjo. Vos pasibaigus dau
gelį savaičių trukusiam angliaka
sių streikui, komunistų dominuo
jama profesinė sąjunga paskelbė 
visuotinį uostų ir dokų darbininkų 
neribotą streiką

Kanalo uostuose daliniai strei
kai jau buvo anksčiau prasidėję. 
Keltų susisiekimas tarp Dunkir- 
cheno ir Doverio buvo nutrauktas, 
jis tęsiamas per Calais uostą, kurį 
perėmė kariuomenė.

Dunkirchene darbininkai užbari
kadavo savo darbovietes, ir vy
riausybė pasiuntė kariuomenę ir 
policiją užimti uostą.

Esant tokiai padėčiai, Prancūzi
jos teisingumo ministeris Andre 
Marie pareikalvo parlamente ypa
tingų įgaliojimų. Toliau Marie pra
nešė, kad vyriausybė reikalaus pa
naikinti visų parlamento atstovų 
imunitetą, jei bus įrodyta, kad 
parlamento nariai dalyvauja strei
ko ir sabotažo veiksmuose.

PR. TAMASAUSKAS

Savanoriu kariuomenės 

užuomazga
(LIETUVOS KARIUOMENES S VENTĖS PROGA)

Prieš trisdešimt metų, dar tebe- 
siaučiant mūsų krašte kietai vokie
čių okupacijai, buvo paskelbtas 
pirmasis Lietuvos kariuomenės įsa
kymas.

Tai buvo šaunus ir reikšmingas 
aktas, ypač tiems, kurie nekentė 
mūsų tautos pavergėjų ir troškė iš
laisvinti ją iš svetimo jungo.

Tik pradėjus organizuotis mūsų 
savanorių kariuomenei, t. y. po 
devynių mėnesių po Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo, tau
toje tebuvo jaučiami pirmieji išsi
laisvinimo ženklai ir mūsų valsty
binio gyvenimo simptomai.

Drąsus ir sunkiai įveikiamas bu
vo užsimojimas kurti savanorių 
kariuomenę, kada visiškai trūko 
būtiniausių reikmenų — ginklų, 
amunicijos, aprangos — kada iž
das buvo visiškai tuščias. Bet juo 
daugiau buvo pasiryžimo dirbti, 
nes buvo įsitikinta, jog įgyven
dinti paskelbtą Nepriklausomybę 
be kariuomenės neįmanoma.

Čia patiekiamos tik kai kurios 
smulkmenos iš trumpo laikotarpio 
mūsų savanorių kariuomenės kū
rimo eigos (gruodžio 1918 m. ir 
sausio 1919 m.).

Pradžia buvo ypatingai sunki, ir 
organizavimo darbas ėjo iš lėto._ 
Praslinkus trejetui savaičių, Vil
niuje savanorių dar neturėjome 
pilno šimto. Tuo būdu buvo pri
eita įsitikinimo, kad Vilnius nėra 
patogi vieta kariuomenei organi
zuoti. Pirmojo pulko organizavimui 
tinkamiausia vieta pripažinta ir pa
sirinkta Alytus. Tenai vokiečiai 
sutiko užleisti kareivines, būtent 
buvusio rusų pionierių bataliono 
ir kartu pažadėjo, esant reikalui, 
užleisti tenai ir daugiau patalpų.

Viename karininkų susirinkime 
pulko vadas kar. Galvydis — By- 
kauskas, prieš persikeliant, pana
šiai išsireiškė: „Ponai karininkai, 
dabar mums reikia rūpintis ir 
ruoštis, kad galėtume kuo greičiau 
persikelti Alytun. Čia mes, ne
turėdami, ką veikti, leidžiamės į 
kritiką nereikalingus priekaištus ir 
diskusijas. Tai nėra gero karinin
ko privalumai... Gi pulko organi
zavimo darbas stovi vietoj. Alytuj 
atsidarys mums naujas gyvenimas, 
nauja dirva veikimui. Tenai darbš
čiam karininkui nebus nuobodu, ir 
jis neturės laiko tuščoms ir net 
žalingoms kalboms: tenai kaip 
įmanydami organizuosime būsimą 
stiprų, disciplinuotą pirmąjį pės
tininkų pulką. Lygiagrečiai ir pa
tys mokysimės ir mokysime savo 
jaunus savanorius."

Dar prieš pasiekant Vilnių, pri
sistatyti pirmajam apsaugos mini

sterial Voldemarui buvo susirinkę 
40 savanorių karininkų. Ministeris 
kreipėsi į karininkus su pirmąja 
prakalba. Kalbėjo iš lėto ir.gana 
ilgai apie reikalingumą valstybei 
kariuomenės, be kurios iki šiol 
negalėjo būti įgyvendinta paskelb
toji nepriklausomybė. Šiuo metu 
kariuomenės svarbiausias užda
vinys esąs atviras ir aiškus ko
voti su vis dar besiveržiančiais 
bolševikais. Lygiagrečiai kariuo
menė reikalinga ir palaikymui vi
daus tvarkos. Tuo tarpu mūsų 
krašte tas pareigas atlieka vokie
čiai, bet taip tęstis ilgai negali. 
Juk ir mums patiems sveikiau, kad 
patys savo jėgomis galėsime tvar
kytis. Tačiau pabrėžė, <cad iš vadų 
ir karininkų reikalainma ne lik 
sumanumo, bet ir aukštos moralės, 
blaivumo, kad jie visados ;r visur 
rodytų savo valdiniams gerą pa
vyzdį. Nurodė, kad karininkų pa
dėtis, ypač šiuo metu, labai sunki, 
uždavinys dar sunkesnis ir iš jų 
reikalaujama daug, nes sunku esą 
ir visa tai numatyti bei apibūdinti. 
Žodžiu, iš karininkų laukiama ne 
tik pasiryžimo, bet ir didžiausio 
pasiaukojimo, nesigailint net ir 
gyvybės. Šiuo laiku pati valdžia 
esanti silpna, iždas tuščias, todėl ir 

-tvarkingo atsiskaitymo, atlyginimo 
esą netenka laukti. Taigi iš sa
vanorių ir net kiekvieno savanorio 
eilinio laukiama idealizmo ir pasi
aukojimo.

I pulko perkėlimui į Alytų buvo 
išgautas vokiečių geležinkelių val
dybos Vilnuje specialus traukinys, 
susidedantis iš trijų keleivinių va
gonų, iš kurių vienas Il-tros kla
sės, dviejų prekinių ir dviejų plat
formų pulko turtui. Be tolimesnių 
išvedžiojimų pakankamai aišku, 
kaip atrodė I pulkas. Iš tikrųjų tai 
buvo tik pulko užuomazga (gruo
džio vidury).

Persikėlus Alytun, neturėjimas 
savo dispozicijoj nei geležinkelio, 
nei telefono labai slėgė mūs dva
sią. Pasijutome atkirsti ne tik nuo 
mūsų centro Vilniaus ir kiek vė
liau Kauno, bet ir kaimyninių 
apskričių. Gyvenome tarytum ko
kioj saloy. Norint pasinaudoti ge
ležinkeliu ar pasikalbėti telefonu, 
kiekvienu atveju reikėjo kreiptis 
pas vokiečius. Be tariamos vokie
čių malonės pasiekti Vilnių arba 
Kauną galima buvo arkliais arba 
pėsčiomis. Kol mūsų vyriausybė 
laikėsi Vilniuje, t. y. iki 1918 m. 
galo, važinėti į ten arkliais nebuvo 
visiškai saugu, o, be to, reikėjo 
ir daug laiko. Kelionė arkliais į 
Kauną nebuvo laikoma sunkia, to-

(Perkeka į 4 pust)
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Kodėl pamirštame pavojingo vidaus priešą?
Visada, jautrūs buvome ir 

esame savo išorės priešams. Kai 
mūsų didieji kaimynai, kaip 
vilkas ėriuką, tykojo mūsų tau

tą pralyti — mes kietai gynėmės 
ir apsigynėme. Nepasiseks vil
kams ir dabar — ateina ir jiems 
juk galas. Bet- užtat yra kitas, 
vidaus priešas, kuris yra mums 
pavojingesnis už išorės priešus. 
Tai mūsų pačių tautinis neatsparu
mas, mūsų greitas ir lengvas asi- 
miliavimasis su kitoms tautomis. 
Nors šis priešas ir nėra toks ag
resyvus, kaip išorės priešai, Jjet 
vis dėlto jis yra nemažiau pavo
jingas, nes puola nematomas ir 
nuolatos, klastingai ir be jokios 
pertraukos. Nėra abejonės, kad 
per ištisus šimtmečius šitoje ko
voje mūsų tautos vaikų žuvo 
daug daugiau, negu jų buvo iš
naikinta ugnim ir kalaviju. Kri
to ne vienas valdovas kunigaik
štis, kapituliavo greitai diduo
menė bajorija, neatlaikė pagaliau 
ir liaudis. Dideli tautos pakraš
čių plotai nutauto. Atskiri prie
šo daliniai ėmė rodytis net tau
tos viduje.

Budrūs mūsų tautos sargai, tie
sa, nekartą dėl šio baisaus pavo
jaus mus įspėjo ir nurodinėjo 
būdus, kuriais reikia iš to pavo
jaus gelbėtis. Dar 16 amžiaus pa
baigoj kanauninkas Daukša ug
ningais žodžiais kalbėjo į bajori
jos tautinę sąmonę, sielojosi tuo 
vėliau Daukantas, kol pagaliau 
Basanavičius su „Aušros“ pra
kalba pradėjo aktyvią, likiminę 
kovą dėl tautos egzistencijos. At
gimimo laikotarpiu sumobili
zuota visa tauta. Priešo puoli
mas sulaikytas, o Nepriklauso
mybės laikotarpiu nemaža net 
pozicijų ir laimėta. Tačiau šis 
priešas dar nenugalėtas, jis dar 
smarkiai tebepuola.

O kokia padėtis yra šiuo atž
vilgiu tremtyje? Turime prisipa
žinti, kad priešo pozicijos čia yra 
stipresnės, negu tėvynėje, ir 
mums pavojus yra žymiai dides
nis. Tačiau kas yra baisiausia, 
kad šičia mūsų atsparumas, at
rodo, yra žymiai susilpnėjęs; kai 
kuriose pozicijose, atrodo, neno
rime ar nematome reikalo ir ko
voti. Pirmiausia turiu galvoj 
mišrias tautiniu atžvilgiu šeimas. 
Tuo būdu daugiausia lietuvių 
nutauto. Net paskutiniais metais, 
kai atgavome Vilnių, per viene
rius metus 100 lenkių ištekėjo 
už lietuvių. Tremty jau turime

per 1000 naujai sukurtų mišrių 
šeimų. Kaip laikraščiai z praneša, 
Australijon išvažiavę vyrai prašo 
valdžios, kad leistų atvykti jų 
sužadėtinėms, kurios, pasirodo, 
visos vokietės. O ką gi mes daro
me, kad šiai blogybei atsispir- 
tume? Tiek mažai, kad galima 
sakyti nieko. Ar išleido kas tuo 
reikalu kokią brošiūrą? Ar pa
ruošė kas bent vieną aplinkraštį? 
Ar skaitė kas apie tai kur nors 
stovykloj bent kokią paskaitėlę? 
Man bent girdėti neteko. Nei Tau
tinės Bendruomenės vadovybė, 
nei Bažnyčios vadovybė, nei pa
galiau spauda neranda, atrodo, 
reikalo tuo klausimu net kiek 
rimčiau ir susirūpinti. Kai kartą 
susitikus LTB vyr. komiteto na
rį pasitaikė proga tą klausimą 
paliesti, tai jis pasirodė visai ne
nusiteikęs tuo klausimu kalbėti. 
Kalbų kartą su savo apylinkės, 
kunigu: taip, sako, tai blogybė, 
bet ką dabar padarysi. Klausau 
kartą pamokslo bažnyčioj. Kalba 
šeimos .klausimu. Na, manau 
sau, palies ir šį opų klausimą. 
Pasisako pamokslininkas prieš 
mišrias šeimas religiniu atžvilgiu, 
bet apie mišrias šeimas tautiniu 
atžvilgiu nė žodelio. Unros spau
dos cenzūra mano žiniomis kai 
kur braukdavo straipsnius, pasi
sakančius prieš mišrių šeimų kū
rimą. Bet dabar padėtis kita, bet 
spauda ir dabar, rodos, tepasi
tenkina faktų konstatavimu.

Ir kyla klausimas: kodėl esame 
šiam reikalui tokie abejingi? Ne
matyti ir nesuprasti šio pavojaus 
negalima. Nebent mūsų vadovai 
būtų laikę šį reikalą beviltišku 
ir apsisprendę kapituliuoti tar
dami: kaip bus — tebūnie. Kitaip 
tokio absoliutinio liberalizmo pa
gal principą laisSez faire, laissez 
aller negalima suprasti. Bet ka
pituliuoti be mūšio šiaip ar taip 
negarbinga. O priešas tokį mūsų 
nusistatymą su džiaugsmu remia, 
aiškindamas, kad mums kitaip 
nė nereikią elgtis, kad mes ir 
negalį ką kita padaryti. Jis ir 
argumentuoja: lietuvių vyrų 
tremty daugiau, taigi visiems sa
vų moterų neužtenka, antra, mū
sų moterys nesukalbamos, nela
bai norinčios už lietuvio dipuko 
tekėti; trečia, lietuviai antrą pu
sę sulietuvinsą ir iš ' to bus tik 
naudos, ir tt. ir tt.

Argi iš tikrųjų nieko čia pa
daryti negalima? Ar nėra jokių 
priemonių šiai blogybei jei ne 
pašalinti, tai bent sumažinti? Lat

nekalbama* lietuviškai. Ir jie nie
kuomet neišmoks lietuviškai, o 
nemokėdami lietuviškai, nelietu
viškoj šeimoj ir aplinkoj užaugę, 
Lietuvai jie mirę.
Pabaigai malonesnė pastaba. 

Užeinu kartą į komiteto patalpas, 
žiūriu — didelis plakatas atsi
šaukimas, didelėms raidėmis 
spaustuvėj spausdintas ir pasira
šytas L. T. Katalikiškosios Ak
cijos Centro. Jame iššskaičiuota, 
kas reikia būtinai pasiimti vyk
stant toliau ir surašyta 10 pa
tarimų, kaip lietuvis elnigracijoj 
turi gyventi. Verta juos- spaudoj 
pakartoti, juo labiau, kad tą pla
katą vieną ir temačiau. Štai jie.

Emigravęs į užjūrio kraštą:
1. Visur ir visuomet atsimink 

esąs lietuvis katalikas. Pavyz
dingu gyvenimu ir kultūringu 
elgesiu garbingai atstovauk savo 
tikėjimui ir Lietuvai.

2. Stiprink savo brolį lietuvį 
silpstantį tikėjime, doroje ar 
tėvynės meilėje.

3. Susidaryk geležinį kapitalą 
kelionei į Lietuvą.

4. Nebūk išlaidus ir neprasisko
link, bet taupyk, kad turėtum iš 
ko atsikurti ir kuo suvargusiai 
tėvynei padėti.

5. Sukurk lietuvišką šeimą: 
nevesk svetimtautės, netekėk už 
svetimtaučio, nes tada Tavo vai

viai daugiau nei prieš porą metų 
buvo sukvietę veikėjų bei kultū
rininkų suvažiavimą, kuriame 
svarstė jaunuomenės tautinio bei 
moralinio auklėjimo reikalą, asi
miliacijos ėpavojus ir panašius 
klausimus. Ar mums tai nebuvo 
reikalinga? Mes galvojame, kad 
esame tautiškai pakankamai su
sipratę. Iš tikrųjų tai tik teore-'“ 
tiškai. Praktiškai to susipratimo 
labai dažnai neparodome. . Daž
nas vyrukas, vesdamas kitatautę, 
galvoja, kad jis gerai daro, kad 
jam sekasi, kad ne kiekvienas 
sugebės taip padaryti, kaip jis. 
O jo draugai apie jį kalba, kad 
jis „puikiai įsitaisė“. Ir ne juo
kaudami jie taip kalba, bet bona 
fide. Ir šitokio nusistatymo ne
galima juk kitaip išaiškinti, kaip 
tik tautinio auklėjimo, tautinio 
susipratimo stoka. Praktinio su
sipratimo, žinoma, ne teorinio. 
Bet kaip tas vyrukas bus prak
tiškai susipratęs, jei jam niekas 
to reikalo neaiškino, .niekas 
neauklėjo. Visuomenės gyvenime 
daug reiškia jos opinija. 'Jeigu 
visuomenės opinija yra 1 kam 
priešinga, ji daugiau ar mažiau 
sulaiko atskirs jos narius nuo 
tų veiksmų, kuriems ji yra prie
šinga. Bet, deja, blogybės dažnai 
ir įsiskverbia į visuomeninį gy
venimą dėl to, kad visuomenės 
opiniją sudaro ne jos vadai, bet 
masės. Paskui ir patys vadai pa
siduoda tai opinijai, atseit „eina 
su tauta“.

Nėra abejonės, kad jeigu mūsų 
būtų anksčiau tuo reikalu susi
rūpinta, šiandie miršrių naujų 
šeimų turėtume gal ne 1000, bet 
tik 500. Ir tai būtų milžiniškas 
laimėjimas, vertas didžiausių pa
stangų. 500 šeimų tai geras Lie
tuvos. miestelis, mažai tautai tai 
didėlis pelnas arba nuostolis.

Šiuo metu ypač susirūpinta ki
ta blogybe — vaikų leidimu į 
nelietuvių mokyklas. Komiteto 
skelbimų lentoj mačiau skel
bimą, kuriuo kažkuris mūsų 
visuomeninis organas įsako su
registruoti visas šeimas, leidžian
čias vaikus į nelietuvių mokyk
las. Sielojamasi tuo spaudoj (žr. 
Išsiparceliavimo keliu. Žiburiai 
60). Taip, tai reikalas vertas di
delio susirūpinimo. Bet ar jis 
opesnis už mišrių šeimų reikalą? 
Lietuviškų šeimų vaikai, kad ir 
pasimokę nelietuviškose mokyk
lose, dar liks lietuviai, bet miš
rių šeimų vaikai jau šiandie kal
ba nelietuviškai, nes šeimose jau 

kai nebus lietuviai ir. Tu į Lie
tuvą nebegrįši.

6. Leisk savo vaikus į lietu
višką mokyklą, nors ji Tau ir 
brangiau kaštuotų.

7. Palaikyk religines ir tauti
nes lietuvių tradicijas savo šei
moje ir aplinkoje.

8. Organizuok, dalyvauk ir pa
laikyk lietuviškas katalikiškas ir 
tautines draugijas.

9. Skaityk bent vieną lietuvišką 
laikraštį.

10. Kai tik tėvynėje suskam
bės laisvės varpas, nieko nelauk
damas grįšk. Tegul Dievas Tau 
padeda sveikam, doram ir tikin
čiam sulaukti tos valandos!

Perskaičiau ir',gerai nusitei
kęs tariau:, o vis dėlto šis tas 
daroma, nors ir tik plakatas, nors 
dar tik dabar. Tuos 10 primini- 
mų ar patarimų norėčiau vadinti 
Dešiftit Tėvynės Įsakymų. Norė
čiau juos matyti kiekvienoje lie
tuviškoje knygoje, kiekviename 
lietuviškame vadovėlyje ir kiek
vienoje maldaknygėje šalia 10 
Dievo įsakymų. Tai 10 temų, 
kuriomis turėtume kalbėti susi
rinkimuose, mokyklose ir bažny
čiose. Nors daugelis mūsų jau 
išemigravę, na, bet geriau šis 
tas, negu nieko, geriau pavėla
vus, negu niekad...

L. D—as

„Tiesa” puola profesorius
Tiesos 1948. 9. 21 vedamasis ke

lia Mičiūrino nuopelnus selekcijos 
srity ir vėl puola lietuvius moks
lininkus, kurie neįvertino Mičiūri
no arba apie jį nieko’ nežinojo ar 
nesilaikė iš viso materialistinės 
pasaulėžiūros pagrindų. „Tokie ob- 
skurantai kaip Pakštas, Žilinskas, 
Blažys, iš ^užsienio atgabentieji vo
kiškų rasistų išperos, kaip Regelis, 
Landau, Vinteleris ir kiti stengiasi 
nuodyti Lietuvos gamtininkus sa
vo reakcinės formaliosios ,geneti- 
kos nuodais". Smerkiamas toliau 
prof. Aleksa, prof. Sivickis* doc. 
Mastauskis, kuris 800 puslapių 
knygoje darvinizmui tėra paskyręs 
pusę puslapio, o Mičiūrino ir Li
senkos visai nesuminėjęs, prof. 

'Dagys, kuris garbina mendelizmą, 
reiškia abejojimą dėl Mičiūrino ir 
Lisenkos. „Visai neseniai tebuvo 
pašalintas iš Kauno universiteto 
doc. Kairiūkštis, kuris iš tarybinio 
universiteto katedros dėstė rasių 
teoriją." Vienintelis, kuris kovoja 
dėl materializmo biologijoj — tai 
prof. Ivanauskas.

Ir nekaltinami mušasi į krūtinę 
Pravda, 1948. 9. 25 aprašo LTSR

mokslų akademijos ir TSRS auk
štojo mokslo ministerijos diskusi
jas dėl biologijos mokslo Lietu
voje ir Mičiūrino metodų. LTSR, 
tarybinių ūkių m. V. Augustinai
tis išdėstė naujas galimybes Mi
čiūrino metodu išauginti Lietuvoj 
naujas augalų ir gyvulių rūšis. Ta 
proga Vilniaus un—to rektorius 
Bučas vėl kaltino Lietuvos biolo
gus, kad tarp jų ligšiol šaknis bu
vo įleidęs veismanizmas — mende
lizmas — morganizmas. „Net toks 
senas darvinizmo idėjų propaguo
tojas kaip | prof. Ivanauskas nuo 
morganizmo nebuvo laisvas". Pa
kaltinęs kitus ir pats atgailoja: 
„nemaža kaltės tenka ir pačiam 
rektoriui, kuris lig šiol nepakanka
mai energingai ir ryžtingai ėmėsi 
to pertvarkomojo darbo”. Ir prof. 
Lašas, matematikos — gamtos ir 
taikomųjų mokslų skyriaus biuro 
atstovas:- „’turiu prisipažinti, jog ne 
visa padariau, kad to skyriaus in
stitutai atsikratytų nuo negyveni
miškų problemų... Ir aš pats tu
riu prisipažinti, kad moksliniame 
darbe esu daugiau užsiėmęs su 
triūsiais negu su žmonėmis.”

Jurgis Jankus

IPUŠIIS
16.

— Duok tuos, — pasakė.
Palys padavė kortą.
— Dar vieną.
— Ir dar vieną.
Bet vyrukas tik kilstelėjo ir numetė.
— Akis? — kažin kuris pasakė.
Palys atvertė kortas. Buvo tūzas, kapliukas ir devy- 

nakė.
— Didysis, — nusijuokė Bumiukas.
— Varykit tą paršą namo! — pašoko užstalėj Norkus, 

bet jo balso niekas neišgirdo.
— Šimtas trisdešimt vieną, — siūlė Palys toliau.
— Dvidešimt, — pasakė ir įdėjo.
— Šimtas penkiasdešimt viena, — vėl siūlė Palys.
— Visi negali dėti, — akis* primerkęs pasakė Juras. Iš

siėmė, šaltai susiskaitė pinigus, šimtą atskyri ir be žo
džio numetė ant stalo. Jis šį vakarą buvo jau gerokai iš
lošęs ir perdaug nerizikavo. Ir kortų ėmė daug. Ir trečią, 
ir ketvirtą, ir penktą. Penktą paėmęs, rūpestingai pradėjo 
skaityti akis.

— Perdaug, — kažin kas pasakė.
— Dar,
Palys padavė.
— Gana.
Palys atvertė aštuonias, dvi ir tūzą.
_  Kad tave velniai! — numetė kortas. Jūras. — Ant 

septyniolikos ištraukiau dviakį, ir kas galėjo pagalvoti, 
kad kitas vėl toks pat bus.,

— Du šimtai penkiasdešimt viena, — vėl siūlė Palys.
Visų akys blizgėjo. Kiekvienas, paėmęs kortą, skaitė 

pinigus ir ilgai svarstė, bet didelių sumų nebekirto. Vie
nas dvidešimt paėmė ir nusikeikė, kodėl neėmęs visų. 
„Kažin kas lyg diktuote visą laiką diktavo: imk, imk, bet 
aš, durnius, nepaklausiau. £1” Pasispiaudė. pinigus ir įsi
dėjo į piniginę. Kitas pamėgino penkiasdešimt, bet vėl 
įdėjo. (

Paskutinis eilėje sėdėjo jaunas vyrukas, beveik pusber
nis. Jam į ausį kažin ką pašnibždėjo Majoriukas, ir jis 
pakilo.

— Savo vietą užleidžiu dėdei, — pasakė pakildamas.
Majoriukas vienu keliu priklaupė ant suolo ir ištiesė 

ranką paimti kortą.
— Trys, šimtai šešiasdešimt viena, — pasakė Palys.
— Visus! — uždengė korta pinigų krūvą Majoriukas.
— Pasiuto! — sušuko užpakaly. z
Tokia suma vyrams, teuždirbantiems per dieną po vįeną 

markę, buvo jau labai didelė.
Palys pakreipė‘galvą ant peties ir pažiūrėjo į Majoriu- 

ką, lyg norėdamas pasverti, kiek jis vertas.
— Dėk pinigą, — pasakė.
— Mano pinigu nesirūpink, — atsikirto Majoriukas. — 

Aš dar ir tave nupirkčiau.
— Ką tu gali pirkti — tavo reikalas, o ką aš galiu duoti 

tai mano.
— Duok!1
— Markę gali imti. Tą, kur už stuką priklauso. Daugiau 

nė fenigio.
— Duok. Mano troba atsako.

— Aš ne ubagas, — nusijuokė Palys. — Ir be tavo tro
bos turiu kur nusismaradyt.

— Sakau, kad duok!
— Kodėl tu nori būti gudresnis už kitus. Nukirsi — pa

siimsi, o jeigu ne „palauk atiduosiu". Kiek gali, tiek ir 
imk.

— Žinoma dėk!
Gale stalo pasirodė tamsus Ievutės veidas. Ji, išgirdusi' 

vyro balsą, *pakilo iš lovos, užsimetė skarą ir atėjo pažiū
rėti, kas čia darosi.

Majoriukas išsitraukė piniginę, atskaitė tris šimtus še- , 
šiasdešimt markių ir pastūmė.

— Viena jau yra mano. Tos nekertu, ubago vaike, tu!
— praniurnėjo dėbtelėję^ pro kaktą.

Ievutė nieko nepasakė, tik dar daugiau susivyniojo į ska
rą ir arčiau prisistūmė pro stalą.

Palys nieko į įžeidimą neatsakė, bet visiškai ramiai pa
davė kortą; kitą.

— Sau, šaltai pasakė Majoriukas,
Palys atvertė tūzą ir ant jo padėjo kitą..
— Kad tave velniai! Didysis! — sušuko Bumiukas. Ie

vutė stovėjo tiesiai prieš mane kitame stalo gale ir kelis 
akimirksnius judino lūpas.

— Sukčius! — staiga ji sušuko ir trenkė kumštim į sta
lą. Skara nuo vieno peties nusmuko, įet ji nė kiek nesu
mišo, kad vidury vyrų stovi beveik vienmarškinė.

Palys padėjo*kortas ir tiesė ranką į pinigus.
Majoriukas buvo nežmoniškai išbalęs. Jis pagavo Palį 

už rankos.
— Palauk, — sušuko. — Žinoma, kad sukčius. Tau po 

tiltu sėdėti, o ne padorioj troboj su padoriais žmonėmis.

2
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įspūdingas Amerikos lietuviu
kataliku kongresas

ŠVENTOJI VALANDA
Spalio 17—18 d. d. Čikagoje įvy

ko Amerikos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos kongresas, sutraukęs dau
gybę katalikų veikėjų, tiek seniau 
Amerikoje gyvenančių, tiek nese
niai iš Europos atvykusių.

Kongresas prasidėjo spalio 17 d. 
šventąja valanda Čikagos Šv. Var
do katedroje, dalyvaujant pačiam 
Jo Eminencijai Čikagos kardinolui 
Stritch. Katedra buvo pilnutėlė 
žmonių, jų tarpe daug lietuviškų 
mokyklų mokinių, uniformuotų IV 
laipsnio Kolumbo vyčių, daugiau 
kaip 50 klierikų įvairių organiza
cijų atstovų. Griausmingai pragydo 
jungtinis kelių šimtų vyrų choras 
„Ecce Sacerdos Magnus", kai J. 
Em. Kardinolas, lydimas prelatų 
M. Krušo, Balkūno, Amboto ir Mi
liausko, žengę į katedrą. Ne vei- 
nas iš ten dalyvavusių nubraukė 
ašarą, kai suaidėjo galingas „Ma
rija, Marija ..."

Momentui pritaikintą pamokslą 
pasakė pats kardinolas Stritch iš
keldamas ir nuoširdžiai užjausda
mas lietuvių tautos vargus ir ne
laimes. „Mes meldžiamės už Lie
tuvoje kalinamus brolius . . . Mes 

• meldžiame Lietuvai laisvės", kal
bėjo J. Em. Kardinolas. Po pa
mokslo buvo paskaityta malda už 
Tėvynę, šv. Tėvą ir vyskupus. So
listas Brazys įspūdingai pagiedojo 
„Panis Angelicus" ir po „šventas 
Dieve" kardinolas suteikė palaimi
nimą. Po to kun. Ig. Albavičius iš 
sakyklos paskaitė specialų Popie
žiaus. palaiminimą šiam kongresui.

POSĖDŽIAI
Po šv. valandos prasidėjo kon

greso posėdžiai, kurie vyko kate
dros salėje. Į garbės prezidiumą 
buvo pakviesti prelatai Krušas, 
Ambotas, Balkūnas ir Miliauskas, 
konsulas Daudžvardis, kun. Juras, 
prof. Damušis, kun. Albavičius, 
prof. Padalskis ir kun. Končius. 
Darbo prezidiumą sudarė J. Lauč
ka.— pirmininkas, Poškienė ir Gri
galius — vicepirmininkai, Paura- 
zienė ir dr. Šmulkštys — sekreto
riai. Kun. Vąškas, Jurgėla, kun. 
Vasys, prof. Salys ir Zujus sudarė 
rezoliucijų komisiją.

Kongresą sveikino visa eilė or
ganizacijų ir pavienių asmenų: 
VLIKas, NCWC vyrų sekcijos pir
mininkas, Centrinės Europos Fede
racijos pirmininkas, miesto meras, 
gubernatorius Green, prelatas Lip- 
kus, Vyčiai, inž. Pabedinskas iš 
Maroko, prof. kun. Manelis iš Eich- 
stetto kunigų seminarijosf prela
tas Krušas, kap. Jurgėla ir daug 
kitų. Specialius sveikinimus ir pa
laiminimą kongresui atsiuntė tuo

J. 
ir

E. E. ar- 
vysk. V. 
Šventojo

metu Romoje buvę J. 
kivysk. J. Skvireckas 
Padolskis, o taip pat 
Sosto Delegatas J. Pr. kan. Kapo
čius.

Toliau kongresas išklausė prof. 
Damušio kalbos, kurioje jis nuš
vietė pasiektus laimėjimus nepri
klausomybės metais, dabartines 
nelaimes • ir ypatingai džiaugėsi 
Amefikos lietuvių visokeriopa pa
galba laisvės kovai vesti. Savo 
kalbos pabaigoje jis pasiūlė* steigti 
katalikų veikimo branduolius, rem
ti katalikų atvykimą į Ameriką ir 
stiprinti kat. veikimo fondą.

Po to sekė Centro Valdybos 
pranešimai, kuriuos padarė Kata
likų Federacijos sekretorius Šimu
tis ir kun. Balkūnas. Įvykusiuose 
valdybos rinkimuose į naują val
dybą išrinkti dvasios vadas kun. 
Balkūnas, pirmininkas Stasys Pie- 
ža, vicepirmininkai Laučka ir Poš
kienė, iždininkas kun. Albavičius, 
sekretorius Šimutis, iždo globėjai 
prof. Damušis ir kun. Prunskis.

Įsteigtas taip pat ir Katalikų 
Akcijos fondas, kurio vadovybę 
sudaro pirm, prelatas Balkūnas ir 
nariai kun. Albavičius, St. Pieža, 
Šimutis ir Kunigų Vienybės pir
mininkas.

Kongrese nuo 78 draugijų daly
vavo 132 atstovai ir 674 svečiai. 
Aukų Lietuvos laisvinimo reika
lams Kongreso metu surinkta 2114 
dolerių. Buvo perrinktas taip pat 
ir imigracijos reikalams komitetas, 
susidedantis iš prel. Balkūno, J. 
Laučkos, Boley ir Baltramaičio.

Baigdamas posėdžius, kongresas 
nutarė pasveikinti Jo Šventenybę 
Pijų XII, prezidentą Trumaną, Kar
dinolą Stritch, gubernatorių Green 
ir merą Konelly.

Šis Amerikos lietuvių katalikų 
kongresas praėjo ypatingai darbin
goje ir jaukioje nuotaikoje. Tiek 
svečiai, tiek atstovai skirstėsi pil
ni pasiryžimo ir energijos naujiems 
darbams. A. K.

IŠVYKO KONCERTUOTI
Solistė Iz. Motiekaitienė, šį pa

vasarį sėkmingai su kitais mūsų 
dainininkais gastroliavusi Angli-, 
joje, šiomis dienomis išvyko kon
certuoti lietuvių stovyklose ame
rikiečių zonoje. Numato aplan
kyti Kasselį, Hanau, Scheinfeldą, 
Muencheną ir Eichstaettą. Kon
certams akompanuos prof. *V1. 
Jakubėnas. Programoj numatyta 
lietuvių kompozitorių kūriniai ir 
operų arijos. S. T.

Kas naujo krepšinio fronte?
IŠSISĖMIMO ŽENKLAI

Pastaruoju metu sportu besido
minčios visuomenės dėmesys buvo 
sukoncentruotas į mūsų futboli
ninkų kovas. Visos kitos sporinės 
aktualijos buvo užmirštos, tepliau, 
tariant, nebuvo kuo domėtis, nes 
mūsų sportinis gyvenimas yra ap
miręs. Ką veikia mūsų krepšinin
kai? Pereitais metais šiuo laiku 
kaip tik vyko krepšinio pirmeny
bės. O šiemet turime tremtyje apie 
30 sporto klubų, iš kurių kiek
vienas prie gerų norų galėtų „su
lipinti" šiokią<okią komandą. Sako
me „šiokią tokią"dėl to, kad daugiau 
ar mažiau beveik kiekvienas mūsų 
sportinis vienetas yra nukentėjęs 
dėl vykstančios emigracijos. Bet 
tas dar nereiškia, kad komandos 
jau visiškai iširusios. Anaiptol. 
Dar galima būtų sudaryti bent de
šimtį vienetų, kurių tarpusavio 
kovas su malonumu stebėtume. Gal 
galima būtų imtis iniciatyvos pra- 

. vesti krepšinio pirmenybes pra
džioje bent atskirose srityse, pav. 
prancūzų zonoj, Muencheno apy
gardoj, Hanau ir anglų zonoje. 
Aišku, iniciatyvos turi imtis Vyr. 
FASK-tas, įsteigęs krepšinio komi
tetą, nes šiuo metu yra tik krep
šinio vadovas. Daugelis šį pasiū
lymą palaikys visai nerealiu: 1. dėl 
emigracijos, 2. lėšų stokos ir 3. kad 
žaidikai, bent didesnė dalis, šiuo 
metu yra prisirišę prie darbo.

dirbančiaisiais? Jeigu pirmenybės 
vyktų tik atskirose srityse, tai 
klausimas lengvai išsprendžiamas. 
Didesnė dalis dirbančiųjų šešta
dieniais ir sekmadieniais nedirba, | 
o, be to, šiomis dienomis gele-j 
žinkeliais *»--»--*» —
grupėmis) yra duodami pajJigini-

važiuojantiems (aišku

mai. Gi susisiekimas Vokietijoje 
dabar jau patogus. Reikia tik 
energijos ir ryžtingumo. Atsiras ir 
noro ir lėšų ir laiko.

A. Biržys.

Jų mylimam sūneliui AN
TANUKUI tragiškai mirus, 
p. Dirgėlą su žmona nuo
širdžiai užjaučiame.

Vaitkūnai

| PRANEŠIMAI |

padėka
Nepaprastai tragiškai žuvus 

mano mylimam vyrui ir brangiam 
tėvui Vladui Mongirdui, 
Oldenburgo lietuvių visuomenei, 
Komitetui, Raudonajam Kryžiui, 
„Unterm Berg“ komendantui ir 
klebonui, p. solistams J. Augai- 
tytei ir Baltrušaičiui, chorui, 
pradžios inokyklai ir ypatingai 
daug triūso ir neįkainuojamo 
draugiškumo parodžiusiam p. K. 
Pociui nuoširdžiai ir sujaudintai 
dėkojame.
Velionies žmona, sūnus ir duktė.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Mūnche- 

no, Erlangėno, Eichstatto, Dillin- 
geno ir Bambergo universitetuose 
bei aukštosiose mokyklose stu
dijuojančių lietuvių vardu vi
siems daugelio Bavarijos stovyklų 
ir Mannheimo-Kafertalio darbo 
kuopos lietuviams, kurie savo 
gausiomis aukomis taip žymiai 
parėmė į skurdžią būklę pateku
sią mūsų studentiją.

Rajoninė Lietuvių Studentų
Atstovybė Mūnchene

Argumentai, paviršutiniškai žiū
rint ir ranka į bet kokią veiklą 
mojant, išrodo rimti. Bet kaip iš 
tikro, yra? Emigruoti, manau, kiek
vienas šiuo metu nori, nes tai dik
tuoja savisaugos instinktas. Bet 
juk visi kartu neemigruosime, pa
galiau jau daug laiko vyksta ta 
„intensyvi emigracija", o kaip sė
dėjom Vokietijoje, taip ir toliau 
su mažomis išimtimis sėdime. Ir 
ar verta, galvą susiėmus, sėdėti, 
laukti, nieko neveikti ir smerkti 
net kitų dedamas pastangas išvys
tyti bet kokį veikimą? — Tai būtų 
perdaug lengvabūdiška ir net ža
linga! O labai gaila, kad šiandien 
tokį reiškinį reikia konstatuoti 
kaip faktą. O lėšos? Tiesa, su jo
mis blogiausia, bet ir čia prie ge
rbs organizacijos ir visuomenės 
gerų norų bei mūsų sportinių aspi
racijų supratimo ir įvertinimo — 
galima rasti išeitį. Gal galima būtų 
įsteigti atskirą krepšinio fondą. Jo 
lėšas sudarytų aukos ir pajamos 
nuo sporto klubų’ gryno pelno, 
vykdant šias pirmenybes. Ži
noma, čia yra tik siūlymas. Įsi
steigęs krepšinio komitetas iš
spręstų ir šią problemą. O kaip su

779. PILKAUSKAS Povilas, jo, 
žmona Ona ir dukra Nijolė, bei 
MISIŪNAITĖ Viiija _ visi kilę iš 
Nemeikščių; STRAZDAS Jurgis 
(1900) — gyv. Vilniuje.

780. JANUŠONIENĖ - Ruginytė 
Regina ir jos vyras Antanas — 
gyv. Šiauliuose; KAVECkai: Bar
bora, Kazimiera, Juozas ir Petras; 
NAVICKAS Kostas — iš Šiaulių.

781. MAČIULIENE - Niurkaitė 
Vanda ir Dr. Mačiulis Petras; 
DUNDIENĖ-Zimavičiūtė Adelė — 
gyv. Punioje; STANKEVIČIAI: 
Liudas, Saliamonas ir Ona-nuo 
Vilkavišk.

782. Mrs. Veronica Sinkevich, 
252 Gold St., So. BOSTON, Mass./ 
USA — prašo atsiliepti Arnoldą 
Stareiką, arba jo 
čius.

783. Mr. Charles 
kaltis, 333 So. 2rd. 
LYN 11, N.Y./USA 
siliepti savo brolį Joną, gyvenusi 
Gižų v.

784. J. D. Taunis, 714 Chesnut 
St., KULPMONT, Pa./USA — 
prašo atsiliepti jo kaimynus nuo 
Šventežerio, neturinčius giminių 
JAV-se, kuriems žada paramą.

785. Gauti adresai iš JAV: Teo
dorui Linertui, Antanui Martin- 
kui ir Jonui Grenertui.

K. DONELAIČIO „METAI“
Jau išspausdinta ir gruodžio 

mėn. pradžioje išeina iš spaudos 
lietuviška K. Donelaičio 
„Metų“ laida su V. K. Jonyno 
iliustracijomis. Knyga atspausdin
ta kaip Lietuvoje dviem spalvom, 
didelio formato, gerame popieriuje 
ir kietai įrišta.

Ligi š. m. gruodžio mėn. 15 d. 
knygą papigintai gali užsipre
numeruoti:

1. Gimnazijų ir kitų lietuviškų
~ mokyklų mokytojai ir moki

niai pagal direktoriaus pat
virtintus sąrašus — po 8.— 
DM už egz.;

2. Eiliniai prenumeratoriai — 
po 12.— DM už egz.

Prenumerata užskaitoma pini
gus prisiuntus iš anksto. Po 
gruodžio mėn. 15 d. prenumerata 
nebebus priimama. Iš anksto 
neužsiprenumeravusiems pavienio 
egz. kaina — 15.— DM. Persiun
timo išlaidos leidėjo. Kreiptis šiuo 
adresu: V. K. Jonynas, (17b) Frei
burg i. Br., Zasiusstr. 122.

KULTŪRININKŲ DĖMESIUI
Pakartotinai pranešame, jog vi

si tie asmenys, kurie užpildė ir 
prisiuntė kulūrininko anketą ir 
dabar neturi vilties gauti darbo 
bei buto užtikrinimų, bet nori į 
JAV emigruoti, yra prašomi LTB 
Kultūros Tarybos vardu ligi š. 
m. lapkričio 25d paduoti atitin-1 Vandos Zabotkaitės, 69—21 Grand

Ave., Masphet, L.J.N.Y./USA.karną pareiškimą.
LTB Kultūros Taryba

likimą žinan-

Kazys Eidu- 
St, BROOK- 
— prašo at-

J. ir A. Zabotkai, tėvas ir bro
lis, ieško savo dukters — sesers

AIgmms omzius
1 DIDIS PAVOJUS VENGRŲ 

VYRAMS

Buvęs vengrų premjeras Ferenz 
Nagy, kurio pabėgimas savo laiku 
sukėlė sensacingą politinį skanda
lą, ką tik išleido Amerikoje knygą 
„Kova už geležinės uždangos", ku- 

-rioje aprašo šitokį dalyką.
Dunojaus pakrantėse Vengrijoje 

sovietai esą įrengę eilę stovyklų, 
kuriose sovietų moterys, tarnau
jančios raudonojoj armijoj, pralei
džia savo atostogas. Keos-Renet 
stovykloje esą net apie 30.000 so
vietų amazonių. Persisotinusios 
marksizmo-leninizmo mokslo, jos 
užsimanančios pramogų ir ištiso
mis gaujomis užpuolančios apylin
kės kaimus bei miestelius, medžio- 
damos vyrų. F. Nagy su pasibai
sėjimu rašo, jog prieš vengrų vy
rus jos panaudojančios formalų 
smurtą ir jėga pasigrobusios juos 
išsivedančios su savim. Tokie gro
bimai pasidarę tokie dažni, jog 
vengrų moterys, nebeįstengdamos 

savo vyrų apginti, juos slepiančios

■ giriose bei kitose nesurandamose 
vietose.

Buvęs vengrų premjeras, kaip 
praneša prancūzų „Le Monde",' 
skelbiąs, jog ryšium su tuo švei
carų vyriausybė kreipusis į pa
saulio sąžinę, tačiau niekas nesi
rūpinąs tam reiškiniui padaryti 
galą.

ASMENS TAPATYBES 
DOKUMENTAS

Mobili miestely, JAV, į banką 
atėjęs vienas negras norėjo pasi
imti iš einamosios sąskaitos pini
gų, bet neturėjo asmens tapatybei 
įrodyti dokumento. Kasininkas jam 
pinigus išmokėjo, kai negras, įki
šęs pirštą į bumą, išėmė ir parodė 
dirbtinius dantis su plokštele, ku
rioje buvo įgraviruotas jo vardas 
ir pavardė.

SIŪLO EITI PAS BURTININKĄ
Hamburgo kriminalinė policija, 

negalėdama susekti vagystės nu
kentėjusiai šeimai patarė nueiti 
pas burtininką, gal jis galėsiąs pa-, 
dėti vagį sugauti.

fraternitieCių dėmesiui
Š. m. lapkričio 27—28. d. d. 

Augsburge, Hochfeldo stovykloje, 
įvyksta gydytojų ir studentų „Fra- 
temitas Lithuanicą" korporacijų 40 
metų sukakties minėjimo suvažia
vimas.

Dėl adresų stokos negalėdami 
visų asmeniškai pakviesti, prašome 
korp. būtinai atvykti.

Maloniai kviečiamos dalyvauti 
medikių ir odontologių „Patria" 
korporantės.

Atvykę suvažiavimo dalyvai re
gistruojasi stovyklos ambulatori- 
joje.

Suvažiavimo pradžia XI. 27. 18 
vai. - Valdyba.

SKELBIMAS Nr. 59..
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

šiame skelbime suminėti asmens. 
Ieškomieji arba jų likimą žinan
tieji malonėkite atsįliepti C/Kar- 
totekon per vietos LTB komite
tus, kartu nurodant ieškojimo ei
lės Nr. ir įdedant reikiamą kiekį 
pašto ženklų atsakymui apmo
kėti.

778. IGNATAVIČIUS Antanas, 
MASAITYTĖ Domicėlė — visi 
kilę nuo Rokiškio; MICZENAS 
Jonas — kilęs iš Kiaujiieliškių, 
Saldutiškio v.

Laurinaitis, P., gyv. (21b) Wet- 
ter/Ruhr, DP camp, prašo atsiliepti 
brolius Seniūnus iš Kuro, Sakių 
apskr.

ŠVIETIMO VALDYBOS KNYGŲ 
LEIDIMO KOMISIJOS 

PRANEŠIMAS

1. Buvusiąją Wurzburge- 
Schweinfurte Kybartų Gimnazi
jos biblioteką, atkeltą į Hanau, 
perėmė Švietimo Valdybos. Knygų 
Leidimo Komisija.

Daug vertingų knygų iš tos bi
bliotekos turi pasiskolinę atskiri 
asmens ir jau kelinti metai jas 
laiko pas save.

Šviet. V-bos Knygų Leidimo 
Komisija prašo visus skolininkus 
grąžinti tuojau knygas šiuo 
adresu?

ŠVIETIMO VALDYBOS KNYGŲ 
LEIDIMO KOMISIJA

(16)'Hanau a. M., Lamboystr. 84.
2. Visos K. L. Komisijos apro- 

batos, duotos iki 1948 m. kovė 
mėn. 1 d. ir dar nepanaudotos, 
atšaukiamos.

Autoriai ar leidėjai, norį iš
leisti aprobuotas iki 1948 - III - 1. 
knygas, kreipiasi į švietimo V-bos 
K- L. Komisiją.

irartteeina antradieniais, ketvirtadieniais ir fleštadie- 
f/A-IlJUriUI nlais. Antrad enio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o Šeštadienio — 30 pfg. Visu 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 eilučių mokama DM 4.—, už kiekvienų paieško
mą asmenį DM 0.50.
..Žiburių" atstovas Anglijoje^ Mr. Justas Punkris, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. Piečaitls. 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

Pasirengimai Vid. Rytuose
TURKIJA GINKLUOJASTI. TIESIAMI STRATEGINIAI KELIAI. 

AMERIKIEČIAI APMOKO KARIUOMENĘ. TURKIJA PASIRY
ŽUS LAIKYTIS. SUNKUMAI, SU KURIAIS SUSIDURIA AME

RIKIEČIAI TURKIJOJE

Praėjus metams laiko, per kurį 
Amerika suteikė Turkijai karinės 
paramos už 100 mil. dolerių, šio 
krašto sausumos kariuomenė, oro 
pajėgos ir laivynas tapo svarbia 
Viduržemio jūros karine pajėga. 
Turkija virto sritimi, kur šian
dien labiausiai susiduria Ameri
kos ir Sovietų interesai ir kur, 
daugelio manymu, prasidės ka
ras.

Turkija yra labai nepatogus 
Rusijos atžvilgiu kylys, fries ji 
kerta svarbiausius Sovietų Są
jungos strateginius kelius i Vi
durio Europą ir į arabų naftos 
šaltinius. Norėdama išlaikyti 
status quo, Turkija yra priversta 
laikyti milžiniškas karines pajė
gas. Kol Turkija ir Graikija bus 
nepriklausomos, Rusija yra at
skirta nuo Viduržemio jūrc4.

Savo pozicijai apginti Turkija 
jau prieš metus laiko didžiavosi 
savo 700 000 vyrų kariuomene. 
Nors ji ir buvo apginkluota vo
kiečiu, prancūzų anglų ir čėko- 
slovakų ginklais ir amunicija, bet 
turkai buvo įsitikinę kad jų vy
rai galės atlaikyti ir gerai me
chanizuotų armijų antpuolį.

JAI KARAS PRASIDĖTŲ

Šiandien Turkija turi nuo 8 
iki 10 gerai modemiškai apgin
kluotų ir paruoštų didvizijų, skai
tant mažiausiai vieną parašiuti
ninkų diviziją, šiuo metu, paly
ginamai dar mažas, bet kiekvienu 
metu augąs laivynas susideda iš 
povandeninių laivų, naikintojų 
ir minininkų.

Oro pajėgose vyrauja britų 
Spitfires ir Mosquito bombonešiai 
ir amerikiečių P 47 ir A 26 lėk
tuvų tipai. Apskritai aviacija yra 
beveik nauja turkų kariuomenės 
dalis.

Amerikos paramos programa 
jau 60 % įvykdyta. Likusieji 40 % 
bus pasiųsta iki šių metų galo. 
C-47 transportiniai lėktuvai bus 
Turkijai perleisti, kai bus panai
kinta Berlyno blokada. Turkija 
dar gaus dalį karo medžiagų pa
gal graikų-turkų 225 mil. dole
rių programą. Turkijos dalies dy
dis priklausys nuo to, kaip ilgai 
užsitęs Graikijos pilietinis karas.

Jei karas prasidėtų, Turkija 
galėtų pastatyti 2 mil. apmokytų 
karių, kurių, deja, du trečdaliai 
būtų silpnai apginkluoti. Kariniai 
ekspertai apskaičiuoja, kad rau
donoji armija per 48 vai. galėtų 
pereiti Trakiją ir pasiekti Istam- 
bulą.

NE OFENZYVINIO POBŪDŽIO

Yra labai didelis klausimas, ar 
Turkija ir prie didžiausių pas
tangų pajėgtų pati apsiginti Eu
ropoje. Bet, jei Rusija užimtų 
Europos Turkiją, tai, žinovų nuo
monė, Turkija galėtų organizuo
tai priešintis 30—45 dienas. Vė
liau jie pradėtų vesti partizani
nes kovas.
•Turkai galvoja visai realiai. Jie 
pareiškia, kad jų rezistencijos 
galimumas visiškai priklauso nuo 
to, kaip greit Amerika suteiks 
jiems paramą. Kad Amerikos 

lėktuvai tuoj atvyktų pagalbon, 
visai neabejotina, rašo „Daily 
Mail“, bet kad sausumos kariuo
menė pajėgtų išlipti, dar rusams 
krašto neužėmus, netikima.

Apskritai atrodo, kad Amerika 
greičiausiai Turkijos nelaiko 
ofenzyvine baze, nes nepastatyta 
jokių aerodromų sunkiausiems 
bombonešiams. Turkijos sąsiau
rio klausimas, išeinant iš Ameri
kos taško, yra daugiau teorinio, 
o ne praktinio pobūdžio, nes 
Amerikos laivynas nenumatąs 
kovoti Juodosios jūros „ežere“.

Marmuro jūra, aišku, sudaro 
puikias bažes povandeniniams 
laivams, ir JAV laivynas galėtų 
pagal reikalą plaukioti tarp Ki
pro ir Turkijos.

Amerikos puatika, bendrai pa 
ėmus, aiški — Turkiją, jei ji bus 
užpulta, remti visomis jėgomis. 
Karinių medžiagų vertė, kurią 
Turkija gauna pagal Kongreso 
priimtą įstatymu, nustatyta suma 
prašoko beveik dešimtį kartų, 
nes JAV visą vadinamą perteklių 
parduoda už dešimtadalį kainos.

SVARBIAUSIAS UŽDAVINYS

Visi ginklai ir karo medžiaga, 
kurią Turkiją gavo, nebuvo nau
dota kovose. Yra kiek senų ir 
kiek naujų, bet apskritai yra 
kiek geresni, negu turkai nau
dojo iki šiol.

Penki milijonai dolerių buvo 
paskirta pirkti kelių satybos įren
gimams ir medžiagoms, nes Tur
kijos kelių Sistema visai pase-

nusi, o be gero susisiekimo mė
ginti modernizuoti kariuomenę 
būtų tuščias pingų mėtymas ir 
energijos eikvojimas.

Turkija jau baigė vieną strate
ginį kelią iš Iskanderun (Aleksan- 
drettė) prie Viduržemio jūros iki 
Erzerum netoli Rusijos pasienio. 
Kiti keliai bus suplanuoti ir nu- 
tiestinpagal jų karinę svarbą.

Svarbiausias amerikiečių už
davinys yra išmokyti turkus, kaip 
naudoti ginklus. Turkas yra tvir
tas, drąsus ir nebijąs sunkumų 
karys. (Eilinis karys gauna atly
ginimą maždaug lygų 6 langių 
pensams). Didžiausias sunkumas 
amerikiečiams yra tai, kad turkų 
kariuomenės apie 84 % sudaro 
ūkininkai. Maža tėra gerų me
chanikų ir technikų, kurie taip 
reikalingi moderniajai kariuo
menei.

SUNKI PROBLEMA

Dar per anksti spėti Turkijos 
kariuomenės patobulėjimą Ameri
kos paramos dėka. Manevrai, ku
rie buvo spalio mėn. pirmoje pu
sėje įvykdyti, amerikiečių laiko
mi patenkinamais. Tankų viene
tai susilaukė net labai gero įver
tinimo. Bet Anatolijos ramiam, 
kantriam vaikinui yra sunku su
prasti, kaip naudoti naujus gin
klus. Radaras, kuris pirmą kartą 
buvo šiuose manevruose panau
dotas, jam buvo taip sunkiai su
prantamas, kaip atominė bomba 
civiliui.

Amerikiečiai įsteigė visoms ša
koms specialias mokyklas. Kovo
se turį patyrimo karininkai rodo 
turkams kaip naudoti naujuosius 
automatinius ginklus šautuvus, 
susižinojimo aparatus ir tankus. 
Turkijos karininkai apmokomi 
specialiose mokyklose.

Viena svarbiausių problemų yra 
amerikiečiams, kaip nugalėti se
nųjų karininkų pasenusias pa
žiūras ir įdiegti jiems naujų idė
jų. Iš pradžių buvo apmokomi 
jauni karininkai. Kai kurie sugrįžę 
į savo dalinius palengva mėgino 
kalbėti ir senuosius savo viršinin
kus naudotis nauja technika. Bet 
daugelis jaunųjų, bijodami suga
dinti karjerą, naujų žinių visai 
neperduoda. Perauklėjimo darbas 
užsitęsia, užsitęsia taip pat ir pa
siruošimas galimam karui.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Paryžius. JAV užs. reik. min. 

Marshallis sekmadieni išvyko | JAV, 
kur turės su prez. Trumanu pasikal
bėjimą dėl tarptautinės padėties. 
Šeštadieni Marsballis pareiškė, kad 
sausio mėn. jis pasitrauks iš užs. reik, 
min. posto.

Madridas. Sekmadieni Ispani
joj įvyko savivaldybių rinkimai. Tai 
pirmieji po pilietinio karo.

Briuselis. H. Spaakas sutiko 
sudaryti naują Belgijoją vyriausybę.

A t e n a L Naujoji Graikijos vyriau
sybė, kurios pirmininku yra Sophulis, 
o užs. reik. min. Tsaldaris (šiuo ati
taisoma šeštadienio Nr. klaidingai 
paskelbta graikų vyriausybės sudėtis), 
gavo parlamento pasitikėjimą vieno 
balso persvara.

Nankingas. Ciangkaišekas pa
reikalavo, kad JAV duotų višą ga
limą paramą, nes kitaip komunistai 
užvaldys visą Aziją.

Briuselis. Kaip praneša AP, koalic
inis socialistų — katalikų Belgijos 
mlnisterių kabinetas, vadovaujamas 
Henry Spaak, atsistatydino. Vyriau
sybės krizė |vyko ryšium su teisin
gumo ministerio atsistatydinimu.

Paryžius. JT Plenumo susirinkimas 
43 balsais prieš šešis (Sovietų Sąjun
gos ir satelitų) Vakarų valstybių pa
tiektą nusiginklavimo planą priėmė. 
Tame plane numatyta įsteigti tarp
tautinį organą, kuriam turi būti su
teikti visi duomens apie kariuomenes 
ir ginklus ir kuris turės teisų juos 
skelbti viešai. Tuo pačiu kartu 39 
balsais prieš 6 buvo atmestas So
vietų pasiūlymas didžiosioms valsty
bėms nusiginkluoti iki trečdalio savo 
dabartinio pajėgumo ir sunaikinti vi
sas atomines bombas.

Nankingas. Reuterio pranešimu, 
Ciangkaišeko daliniai po 10 dienų 
trukusių sunkių kautynių prie Suet- 
šau pagaliau palaužė komunistų at
sparumą. „Central Daily News" pra
nešimu, ten žuvo apie 200.000 komuni. 
stų karių. Užsienio stebėtojai Nan- 
klnge I š| laimėjimą žiūri skeptiškai, 
nes pabėgėlių masės vis dar nema
žėja.

TMUHftai is w&ut
Praga. Cekoslovakų komunistų par

tijos vykdomojo komiteto posėdyje 
prezidentas Gottwaldas pareiškė, jog 
jis netikįs, kad gali kilti karas. „Ta
čiau, Jei Jis ir kiltų, mes iš Jo išei
tume laimėtojais", pareiškė Jis.

Linz. Prancūzų karinės valdžios Au» 
strijoje DP skyriaus šefas lankėsi 
Linze ir turėjo pasikalbėjimus su 
amerikiečių ir austrų pareigūnais dėl 
DP verbavimo žemės ūkio darbams I 
Prancūziją. Buvo nutarta įsteigti 
Linze biurą, kuris rūpintųsi kandida
tų parinkimu ir Jų pergabenimu. Nu
matoma kas savaitė pervežti po 100 
asmenų.

Frankfurt. Denos pranešimu, Vo
kietijoje nuo gruodžio 1d. įsigalios 
(statymas, kuris leis laisvą eksportą 
| užsienius. Kaip toliau pranešama, 
daugiau jokių leidimų eksportui | 
užsieni, išskiriant labai retus specia
lius atvejus, nereikės.

New Yorkas. Vieno amerikiečių 
laikraščio apskaičiavimu, žydų ir 
arabų karas Polestlnoje atsieina 20.000 
dolerių kasdien.

Maskva. Maskvos radio pranešimu, 
Lenkijos komunistų ir socialistų par
tijų susijungimas |vyks gruodžio mėn. 
vidury Varšuvoj.

Varšuva. Lenkų vyriausybė ištrėmė 
iš Lenkijos du prancūzų diplomatus, 
kadangi prancūzų vyriausybė nenorė
jo išduoti (važiavimo vizos dviem len
kų diplomatams, kurie Prancūzijoje 
turėjo užimti tokias vietas, kaip ir 
ištremtieji prancūzai Lenkijoje.

New Yorkas. Rusė mokytoja Kosen- 
kina po ŠSvo šokimo iš m aukšto 
lango jau visiškai pasveiko ir išėjo 
iš ligoninės.

Praga. Istorinė Vaclovo aikštė Pra- 
goj, ryšium su vykstančia miesto per
statymo programa, pavadinta Raudo
nąja aikšte.

Berlynas. JAV karinė vadovybė Eu
ropoje atmetė lenkų ir kitų septynių 
valstybių protestus, kuriuose sakoma, 
jog karinė vadovybė nenori grąžinti 
joms priklausančių karo' metu nacių 
pagrobtų turtų.

Atsistatydins Ciangkaišekas?
KINIEČIAI GALVOJA, KAD TURI BOTI PAKEISTAS REŽIMAS

Nankingas. Pasak NYHT, Nan- 
kinge yra viešai oficialiuose 
sluogsniuose diskutuojamas klau
simas dėl pagrindinio vyriausy
bės vadamos politikos ir pačios 
vyriausybės pertvarkymo. Šiuo 
metu ten vyrauja dvi nuomonės. 
Opozicija Ciangkaišekui siūlo 
pradėti derybas su komunistais, 
kiti, gi, kurie palaiko vedamą 
karo politiką, tikis* padėtį išgel
bėti vyriausybės pakeitimo ir 
Amerikos pagalbos būdu.

Tačiau abiejose grupėse yra žmo
nių, galvojančių kad Ciangkaiše
kas turi pasitraukti nuo valdžios 
vairo. Nesutariama tik dėl for
mos. Vieni mano, kad jis turi 
pasitraukti iš prezidento pareigų, 
kiti siūlo palikti jį prezidentu, 
tačiau priversti paimti ilgas atos

Savanoriu kariuomenės

užuomazga •
(Atkelta iš 1 pusi.)

dėl beveik kasdien kas nors va
žiuodavo į Kauną palaikyti ryšių 
ar atlikti įvairių kitų reikalų. 
Pusiaukely, paprastai Prienuose, 
būdavo sustojama nakvynės. Nak
vynę visados mums noriai suteik
davo klebonas arba Dr. Brundzos 
šeima. Kas nebuvo linkęs perdaug 
išnaudoti čia paminėtų geraširdžių 
tautiečių, surasdavo nakvynę pas 
žydus už atlyginimą.

Pulkui plėstis Alytuje, bent pra
džioje, nevyko taip sėkmingai, 
kaip buvo kalbama ir pageidau
jama. Kas dieną paprastai atvyk
davo trys keturi vyrai. Daugumos 
atvykusiųjų apranga buvo menka, 
avalynė, galima sakyti, buvo ne
tinkama, baltinių retas kuris at
sinešdavo be tų, kuriais buvo 
apsivilkęs, bet pasitaikydavo ir 
visai be jų. Šiaip apdaro klausimas 
didelių sunkumų nesudarė, nes bu
vo dedamos pastangos išgauti uni
formas. Iš kitos pusės gi vėl ten
ka paminėti, kad beveik kas sa
vaitė du trys vyrai dingdavo, iš
sinešdami su savim gautus bal
tinius ir batus. Buvo ir tokių, kurie 
nesidrovėdavo pasiimti su savim 
net šautuvą. Dėl neįgyvendintos 
valstybėje vidaus tvarkos tos rū
šies kaltininkus surasti būdavo 
neįmanoma.

Kad sparčiau eitų pulko forma
vimas, kilo sumanymas verbuoti 
jaunuomenę gyvu žodžiu. Pa
prastai tam reikalui susirasdavo 
vienas kitas karininkas,' kuris 
šeštadienį išvažiuodavo rogutėmis 
į pasirinktą miestelį ar bažnyt
kaimį. Ten paprastai apsistodavo 
klebonijoje. Galima sakyti, visi 
klebonai visados juos noriai pri
imdavo ir jiems padėdavo. Sek
madienį po pamokslo kunigas 
pranešdavo, kad yra atvykęs ka
rininkas. kuris nori kreiptis į 
mūsų blaiviuosius, susipratusius 
iauriikaičitis, norėdamas juos 
kviesti į I pulko savanorių eiles. 
Paskirtu laiku ir nurodytoj vie
toj susirinkdavo paprastai ne tik 
jauni vyrai, busimieji savanorei, 
bet prisigrūsdavo suintryguoti 
apvseniai vyrai ir net moters. 
Karininkui prakalbų tema buvo 
lengva ir dėkinga. Jo uždavinys 
buvo sužadinti patriotinius jaus
mus ir įdiegti į širdis jau Nepri
klausomos tėvynės meilę. Po to 
karininkas turėdavo nurodyti, 
koks yra reikalas mums organi
zuoti kariuomenę. Tarp kitko ka
rininkas primindavo, kad naujai 
organizuojamam pulkui reikalingi 
ne vien šaunūs vyrai, bet tų vyrų 

togas, tuo būdu faktiškai išjun
giant iš dalyvavimo krašto val
dyme.

Ciangkaišeko atstatymo klausi
mas iškyla labiausiai gal dėlto, 
jog jis yra visu griežtumu nu
sistatęs prieš bet kokias derybas 
su komunistais. Kaię rašo „New 
York Herald Tribūne“, Ciang
kaišekas daugiau negu kas kitas 
mato, jog taika su komunistais 
reikš Kinijos sukomnnl*; tinimą. 
Reikia pastebėti, joog komunistų 
vadai taip pat nepaprastai ne
apkenčia Ciangkaišeko ir jau dvi
dešimt metų, kai jie visomis prie
monėmis nori jį nuversti. Ir jeigu 
dabar jų viltys išsipildys ir jis 
atsistatydins, visa sunki našta 
nukris ant dabartinio viceprezi
dento Li Tsungjen pečių.

išlaikymui pravartu įvairiausių 
kitų dalykų, nes valstybė šiuo 
tarpu beveik nieko neturi. Susi
rinkusieji, girdėdami naujus, iki 
šiol negirdėtus žodžius, jaudino
si, būdavo ir apsiašarojusių, ypač 
moterėlių. Tai buvo ne kokio liū
desio, bet tikro džiaugsmo ašaros. 
Į patiektą lapą rašėsi, jei ne visi, 
tai visgi daug ir noriai. Kartais 
svyruojančius vyrus paragindavo 
net jų tėvai neatsilikti nuo savo 
draugų.

Po keletos tokių paraginimų 
pulkas padidėjo daugeliu sava
norių. Žinoma, iš užsirašiusiųjų 
toli ne visi atvykdavo į pulką. 
Mat, po pirmo jo susižavėjimo 
daugelis atvėsdavo ar kitaip ap
sigalvodavo. Pagliau visų atvy
kimas nebuvo ir būtinas, nes 
pulkui ir taip nelengva buvo 
gausiai atvykstančius savanorius 
visu kuo aprūpinti. Pats pulko 
gyvenimas įgavo žavią formą: 
apylinkės gyventojams lietuviško 
pulko egzistavimas vis darėsi la-' 
biau jaučiamas ir pastebimas. Vi
si pulko judesiai, tiek viduje, tiek 
išorėje, dažniausiai buvo lydimi 
dainų. Darbo, žinoma, padaugėjo, 
bet pats darbas dabar buvo įvai
resnis, malonesnis.

Apylihkės ūkininkai suprato 
lietuviško pulko reikalus, todėl 
mielai jam gabeno įvairias savo 
gėrybes. Dėl -gausaus ūkininkų 
suvažiavimo pulko kiemas kar
tais atrodė panašus į prekymetį. 
Vieni atvykdavo su gėrybėmis 
tiesiog iš namų, kiti atveždavo 
turguje neparduotus likučius. Tų 
gėrybių ir apskritai viso įvairaus 
turto priėmimui bei supirkimui 
buvo paskirti du karininkai. Bu
vo atsitikimų, kad ūkininkas pri
statydavo _ pulkui gana stambių 
dovanų, pav. kokį gyvulį arba 
koletą maišų grūdų ar miltų, ar 
ūkininkė padovanodavo koki gra
žiai išdailintą audeklą. Vienas 
ūkininkas nuo Prienų atvažiavo 
su savo sūnumi pora bėrų arklių 
pakinkytu vežimu prikrautu grū
dų ir visa tai padovanojo pulkui, 
o savo sūnų paliko rnilke sava
noriu. Reikėjo stebėtis ne tik 
mūsų susipratusių ūkininkų duo- 
snumu, bet ir sugebėjimu išsau
goti daug vertingo turto (ilgos, 
kietos ir akylios vokiečių oku
pacijos metu.

Apie 1919 m. vasario 1 d. turė
jome Alytuje apie pusantro tūks
tančio savanorių ir buvome jau 
užėmę rusų 108 Saratovo pulko 
kareivines.
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