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Daugiau specialistu
Emigracija ir įkurdinimas ne

trukus įsibėgės visu sparčiu. Žy
miąją mūsų tautiečių dalį kur' 
nors įkurdinti kompaktiška mase 
vargu bepavyks. Vokietijoje liks 
nebent tie, kurie niekur negalės 
išvykti. Tad visais įmanomais 
būdais teks darbo ieškotis svetur. 
O ten daugiausia prašo tiktai fi
zinės darbo jėgos ir specialistų.

Visi žinome, kokia sunki ir kie
ta yra juodadarbio dalis. Tiesa, 
kai kuriuose kraštuose (JAV, Ka
nadoj, Australijoj) už jį geriau at
lyginama, bet kitur kai kurios jo 
šakos (pav. žemės ūkis) yra ir 
pigiausiai apmokamos, ir vienos 
iš sunkiųjų. Todėl tenka rūpintis, 
kad galėtume svetur juo daugiau 
mūsų žmonių ir juo geresnėmis 
sąlygomis įkurdinti. Čia tėra vie
nas geriausias kelias — išmokti 
amato, susidaryti sau specialybę 
— Specialistų paklausa visur yra 
didelė, ir visur jiems mokamas 
didesnis atlyginimas nei papras
tiems darbininkams. Kitos tautos 
taip ir daro. Jos stengiasi kuo 
daugiausia profesiškai paruošti, 
ir tai pačių būtiniausiai reikalin
gų šakų, specialistų. Tuo keliu 
eina ir latviai su estais. Tuo tar
pu pas nūs šis reikalas atrodo 
truputį užleistas. Tiesa, ir mes 
turime vieną kitą gerai įsikūrusį
tautietį, bet tai dar tik išimtys. 
Malonu, kad apie 15 mūsų profe
sūros žmonių nuėjo dirbti į aukš
tąsias JAV mokyklas ir neblogai 
ten užsirekomendavo, džiugu gir
dėti, kad vieną lietuvių profeso
rių, kaip retą fenomeną, pasikvie
tė dėstytoju į Naująją Zelandiją, 
duodami net lėktuvą nuskristi, 
kitą pasikvietė dėstyti žymus ang
lų u-tas, trečiam davė Hooverio 
stipendiją, kad du profesūros na
riai, pradėję nuo juodadarbio, 
šiandien jau iškilę, vienas per 
mėnesį uždirba 400,0 kitas — 700 

SKUBA I PAGALBA KINIJAI
Vašingtonas. „Daily Mail" prane- kitiems pagalbos, savęs nesilpni- ja JAV užsienio reikalų ministeri- 

šimu, gen. Mark Clark ar kuris ki- nant, gali būti nuspręstas tik sau- ją nedėti į tai daug vilčių. („NW")
tas vadovaujantis JAV generolas 
skubiai išvyko į Kiniją, kur jis 
bus nacionalistų kariuomenės pa
tarėjas strateginiais klausimais. 
Generolo išvykimas siejamas su 
Trumano—Marshallio pasitarimais.

Kaip patiriama iš kiniečių pa
siuntinybės sluogsnių, toks ameri
kiečio žingsnis pilnai atitinka- jų 
pageidavimus.

Galimas dalykas, jog amerikie
čiai pasiųs į Kiniją panašią karinę 
misiją, kaip ir į Graikiją. „Daily 
Mail" specialaus korespondento 
pranešimu, Ciangkaišekas savo 
apeliacijoj į prezidentą Trumaną 
prašė pilnai pripažinti vedamą po
litiką.-Toliau sakoma, jog teikimas 

dolerių, kad vėl į du lietuvius at- 
preipė savo dėmesį net Nobelio 
fizikos laureatai, pasiūlydami 
jiems tobulintis savo specialybėj, 
kad lietuvis kapitonas plaukioja 
Venecuelos laivu, kad lietuvis ko
mersantas svarsto kilogramais 
auksą Kolumbijoj, kad apie vieną 
mūsų buvusį ministerį pirminin
ką, nepabūgusį juodo darbo, rašė 
viso pasaulio spauda, kad dėl lie
tuvių darbininkų varžėsi anglų 
ūkininkai, kad jie tokį pat gerą'

Karininko A. Juozapavičiaus mirtis ant Alytaus tilto 1919 m.

vardą išlaikė Kanadoj ir Austra
lijoj, tačiau tai dar ne viskas. 

•Reikia susidaryti kiek galint ge
resnes įsikūrimo sąlygas visai 
tremtinių masei. Reikia daugiau 
visokių praktiškų specialybių ir 
joms paruošti kursų.

Čia taip pat praverstų daugiau 
dėmesio skirti mūsų profesinėms 
organizacijoms, kurių vienos iš
duoti pažymėjimai (prof, s-gos) 
Kanadoj, Australijoj ir kt. geriau 
kotiruojami net už IRO kvalifi
kacijų pažymėjimus.* 

šio mėn. susirenkančio kongreso.

AR KINIJA PASUKS TITO 
PĖDOMIS?

Vašingtonas. Kadangi Ciangkai
šekas vargu ar ilgiau galės pasi
likti valdžioje, amerikiečiai, pla
nuoja kaip susidraugauti su busi
maisiais Kinijos politikos vairuoto
jais. Yra pagrindo manyti, jog Ki
nijos komunistai gali pasukti Tito 
pėdomis. Tai spėjama iš to, jog ne 
vieni komunistai Kinijoje turės 
balsą, bet taip pat ir liberalai bei 
militaristai. Tačiau geriau pažįs- 
tantieji Kinijos komunistus perspė-

Veiklus didžiulės JAV prof, 
s-gų CIO Vermonto steito pirmi
ninkas lietuvis Jaukauskas — 
Jenkins, išsirūpino, kad jo valsti-
joj gautų darbo ūkiuose net 1.600 
lietuvių. Panašūs ryšiai ir geras 
lietuvių vardas padėtų per prof, 
sąjungas ir daugiau mūsų tautie
čių įkurdinti.

Antrasis svarbus dalykas — 
mokytis svetimų kalbų. Jeigu šis 
dalykas būtų buvęs sistemingai 
tvarkomas ir patys žmonės jo su 
noru ėmęsi, šiandien jau daug 
kas laisvai kalbėtų angliškai, is
paniškai, prancūziškai. Daugelis 
taip yra padarę — ir jau gerokai

prasimušę. Tą laiką, kuris veltui 
praleidžiamas prie kortų, apkalbų 
ar nieko neveikiant, galime kur 
kas tinkamiau sunaudoti. Tačiau 
ir dab'ar dar nėra vėlu, tik reikia 
darbo imtis su noru ir atsidė
jimu.

Ateitis priklauso ryžtingiesiems 
ir ištvermingiesiems. Geriau įsi
kūrę, galėsime geriau taip pat 
padėti ir savosioms institucijoms, 
centriniams organams, mokyk
loms, spaudai, vargšams.

A. VIRŽIS

Lietuviai puola bermontininkus ties Radviliškiu

Nenumatomas taip pat ir specia
laus pasiuntinio siuntimas | Mask
vą siekiant išlyginti nuomonių 
skirtumus, tarp JAV ir Stalino. 
Tačiau kai kurie demokratų ly
deriai Kongrese tam pritaria ir sa
ko, jog šis planas daug padėjęs 
Trumanui prezidento rinkimų me
tu.

Kaip toliau „Newsweek" mano, 
abiejų partijų glaudus bendradar
biavimas, sprendžiant ERP ar kitus 
užsienio politikos klausimus, ir to
liau nenutruks.

Istanbulas. Pasak AP, Turkijos 
parlamento liaudies respublikonų 
frakcija įsakė ministeriui pirminin
kui Hasan Saka, kuris tai partijai 
priklauso, atidėti susitikimą sovie
tų ambasadoj su rusų pasiuntiniu 
Aleksandru Lawrentjewu, ' kuris 
esą būtų pasiūlęs nutraukti ryšius 
su JAV ir susidėti su Sovietų Są
junga.

Sovietu grėsmės reiškimai 
privertė Trumana apsispręsti
Vašingtonas. Iš visos eilės 

pranešimų vis stiprėja įspūdis, 
kad prezidentas Trummanas jau 
padarė bent kai kurių parengia
mųjų sprendimų, kurie pradeda 
sklaidyti miglas, supusias JAV 
užsienių politiką. Tai padaryti 
Trumaną privertė paskutinės ži
nios apie sovietų rengiamus grės
mingus žygius. Atrodo, kad tuos 
pranešimus prezidentui bus at
vežęs karo sekretorius Forresta- 
lis, kuris po savo kelionės į Eu
ropą skubiai nuvyko į Trumano 
atostogų buveinę Key West ir 
ten turėjo su juo specialų pasi
tarimą. Forrestalio žinias ir su
gestijas sustiprino pridurmais at
vykęs Marshallis.

Pagal „Le Monde“, prezidentui 
Trumanui buvo pranešta, kad so
vietuose pastebimas nervingas 
įtempimas ryšium su pasirengi
mais suintensyvinti šaltąjį karą. 
Sovietų karinės pajėgos Rytų Vo
kietijoj iškeliamos iš senųjų bu
veinių ir telkiamos punktuose 
prie britų ir amerikiečių zonų 
sienos. Britų „Daily Herald“ pra
neša iš Berlyno, jog ten vakarie
čių sluoksniuose nervingai lau
kiama sovietų „šalto pučo“ dar 
prieš Berlyno savivaldybių rin
kimus gruodžio pradžioj; esą so
vietai rengiąsi sudaryti grynai 
komunistinę Berlyno savivaldybę, 
tikėdami, kad vakariečiai tokį 
nebeatšaukiamą faktą priims. 
Tiems žygiams sovietai ryžęsi, 
matydami JAV politikos susvy
ravimą, kuris jau spėjo įnešti 
chaoso į beprasidedančią Vakarų 
organizaciją. Tai patyręs, prezid. 
Trumanas, anot „Le Monde“, tuoj 
pat paprašęs Forrestalj su Mar- 
shalliu ir toliau pasilikti savo 
postuose, kad tuo būdu pademon
struotų sovietams JAV politikos 
kietumą ir juos astgrasintų nuo 
avantiūrų, kurios galėtų staiga 
sukelti visuotinį konfliktą.

Prieš darydamas šiuos sprendi
mus, prezid. Trumanas turėjo 
nugalėti profesinių sąjungų spau
dimą „taikos ofenzyvos“ link. Jis 
įsipareigojo panaikinti reakcinio 
Taft-Hartley įstatymo uždėtus

prof, sąjungoms varžtus ir ko 
trumpiausiu laiku pravesti naują 
socialinę „New Deal“ programą. 
Už tai prof, sąjungos sutikusios 
palikti prezidentui laisvas rankas 
užsienių politikos srity. Ilgiausiai 
šiaušusis prieš Marshallio pali
kimą AFL prof, sąjunga, bet 
Trumanas jų lyderius pagaliau 
įtikinęs, kad dabartinėj tarptau
tinėj padėty tik energingas seno
sios politikos tęsimas galėtų iš
gelbėti nuo katastrofos.

Tokiu būdu JAV, atrodo, vėl 
apsistos prie senosios politikos- 
organizuoti ir ginkluoti Vakarus 
ir jiems suteikti triuškinančią jė
gos persvarą prieš sovietus. Britų 
„Observer“ ryšium su pastarąja 
raida rašo, jog „Vakarų svyravi
mas, nevieningumas, neryžtingu
mas ir fizinis bei moralinis silp
numas skatins sovietus toliau 
veržtis visomis kryptimis ir galų 
gale prives prie beviltiškos žūt
būtinės kovos, kuri tegalės pasi
baigti besąlygine vienos kurios 
šalies kapituliacija“. Gi stiprūs 
Vakarai galėsią ir turėsią sovie
tams pateikti „teisingos ir nuosai
kios taikos“ sąlygas, tarp kurių 
„Observer“ mini sovietų pasitrau
kimą į senąsias savo sienas, ko- 
minforminių kurstymų nutrauki
mą ir tarptautinio atominės kon
trolės organo pripažinimą.

JAV UŽSIENIO POLITIKA 
NESIKEIS

„Newsweek” praneša, kad jokių 
pasikeitimų JAV užsienio politikoj 
greitu laiku nenumatoma. Tačiau 
dabartinė politika pasikeis ta pras
me, jog Amerika įsijungs į Siaurės 
Atlanto paktą ir padės V. Europai 
apsiginkluoti. Taip pat galimas 
daiktas, jog Marshallio planas bus 
praplėstas ir Kinijai bei kitoms 
Pacifiko valstybėms.
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Kaune sutinkami iš manievrų grįžtą Lietuvos kariai

vęs Varšuves simfoninio orkestro 
dirigentas.

Pirmosios savo koncertinės ke
lionės po Gilę metu jis susilaukė 
didelio pasisekimo. Universitetas 
angažavo jį kaip solistą savo sim
foniniam orkestrui. Paklaustas, kaip 
jis pasidarė žuvininku, jis atsakė, 
jog DP stovykloj jis niekam nesi
sekė, kas esąs ir ką mokąs. „Aš 
tik kokiu nors būdu norėjau kiek 
galima toliau iškeliauti nuo Euro- karauskas, 
pos ir nuo karo", pareiškė jis.

Pagerbtas „Žiburiu" bičiulis
Kartu su kitais dviem pasižy

mėjusiais ir nusipelniusiais mūsų 
kunigijos atstovais, kuriuos J. E. 
Kauno arkivyskupas metropolitas 
J. Skvireckas šiomis dienomis 
pakėlė į kanauninkus, to paties 
pakėlimo susilaukė ir kun. V. Za- 

vienas artimiausių 
„Žiburių“ bičiulių, redakcijos pa
tarėjų ir fendradarbių.

ŠVEDU PARLAMENTAS
PRIĖMĖ MARSHALLO PLANA

(Rašo musų korespondentas Švedijoje)

Dailininkas J. Steponavčius — Lie
tuvių Dailės Instituto narys

Lietuvių Dailės Institutas dail. 
J. Steponavičių išrinko savo na
riu. Dail- Jonas Steponavičius gi
mė 1907 m. Dovainiškiuose, Šiau
lių apskr. 1929 m. baigė Kauno 
Meno mokyklą. Iki 1933 m. studi
javo grafiką Paryžiuje. 1937 m. 
Pasaulinėje Paryžiaus parodoje už 
knygų iliustracijas buvo apdova
notas „Grand Prix" -ir už plakatus 
— aukso medaliu.

Po ne taip jau seniai įvykusių 
parlamento rinkimų, kuriuose 
daugiausia laimėjo liaudies par
tija (liberalai), buvo manoma, kad 
socialdemokratai bus sukalba
mesni ir sudarys koalicinę vy
riausybę. Bet tokie norai neišsi
pildė. Tiesa, socialdemokratai bu
vo pradėję tartis su ūkininkų są
junga, siūlydami jiems vieną ki
tą taburetę. Derybos ėjo gana il
gai. Socialdemokratai pasiūlė mo
kėti net 3 aerom daugiau už pie
no litrą, bet tokia dovanėle nepa
sisekė ūkininkų privilioti: būta es
minių skirtumų abiejų partijų eko
nominio gyvenimo programoje; o, 
be to, ūkininkai matė, kad krašto 
ekonominis vežimas buvo social
demokratų jau gerokai įklampy- 
tas į makalynę, jie vieni lyg ir 
nesiryžo eiti vežimo tempti. Ne
pavykus prikalbėti ūkininkų, bu
vo spekuliuojama, kad pats so
cialdemokratinis kabinetas gero
kai pasikeis, bet ir čia visokie 
„spėjikai“ buvo apvilti — pasi
keitimas buvo tik labai mažoje 
kėdelėje, įsileidžiant vieną jauną 
socialdemokratinę jėgą konsulta- 
tyvinio patarėjo taburetei. Ir toji 
„reorganizuota“ vyriausybė pa
tiekė ketverių metų ūkinę pro
gramą, dėl kurios vyko rudens 
sesijos parlamente gyvi debatai, pasirodė gana 
Visos partijos prikišo socialdemo- prieš komunistus, 
kratams, kad jie „nukniaukė“ 
punktus iš jų ekonominės progra
mos, jau daug seniau paskelbtos. 
Kaip toji programa leisis prakti
koje pravedama, sunku pasakyti, 
ne visai vyksta susitarti' su pro- 

, fesinių sąjungų organizacijomis 
dėl algų sureguliavimo.

rias švedai 
dovana tai 
rastu pavyzdžiu norėjo įtikinti 
komunistą:

— Jeigu mes eksportuojame į 
Norvegiją už 22 milijonus, tai iš 
Norvegijos gauname dolerius vie
toje norvegiškų kronų.

Hagbergas tuoj atsikirto, kaa 
jis nemanąs, kad dovanojama, bet 
kad kredituojama.

— Qt kaip tik čia, pone Hag- 
berge, ir klystate, — replikavo fi
nansų ministeris, Norvegija už
moka tuoj ir 'dar amerikoniškais 
doleriais.

Kiek visos partijos gana aštriai 
pakedeno vyriausybės partiją dėl 
ekonominio 
tiek visos j 
munistus, 
nutarimui ] 
lio plano. ] 
juos pradėjo komunistų atstovas 
Hagbergas, kuris buvo ne kas ki
tas, o tik „His master’s voice“ ir 
turėjo atlikti tą, ką jo kolegos 
komunistai atliko kituose kraš
tuose, ką pastebėjo ir dešiniųjų 
(konservatyvių) lyderis antruose

> keturmečio plano, 
partijos, išskyrus ko- 
pritarė vyriausybės 

prisidėti prie Marshal- 
Debatai buvo trumpi,

eksportuos kitur, bus 
valstybei, užtat pap

Ir dešiniųjų ir liaudies partijos 
lyderiai sutiko su finansų minis- 
terio propozicija, o ūkininkų są
jungos atstovas nesigailėjo kole
gai komunistui ir aštresnio žo
džio:

— Jeigu ponui Hagbergui ne
patinka doleris kaipo finansinis 
vienetas, tai ką jo vietoje paimti? 
Gal rublį? Bet jo jau nebėra.

Taip toli savo dvasinės tėvynės 
ginti Hagbergas nėjo, nesileido jis 
nė į ginčą ir dėl to, kodėl rusai 
reikalauja už savo prekes dole
riais užmokėti.

rūmuose. Hagbergas aiškiai „tol- 
močijo“, kad keturmečio plano 
negalima bus įgyvendinti, nes
maugiant prekybos su „Sovietais 
ir kitomis Rytų valstybėmis, ku
rių nėra ekoniminė krizė ištikus-. 
Finansų ministeris Wigforsas tū
rėjo jam truputį paaiškinti, kas 
yra -Marshalo planas ir kokiu 
principu jis veikia, paprastu gas- 
padorišku pavyzdžiu norėdamas 
Įtikinti, kad toji sistema yra la
bai reikšmingas žingsnis į laisvą 
prekybą. Bet Hagbergas nepasi
davė ir pasiliko prie savo. Finan
sų ministeris susidarė įspūdį, kad 
Hagbergas mano, kad prekės, ku-

KVIES VIENAS KITĄ
Estų tremtinių centrinė orga

nizacija nutarė, kad kiekvienas 
estas, kuris iš Vokietijos emi
gruoja toliau, turi dėti pastangų, 
kad jį galėtų pasekti bent vienas 
tautietis. Šis klausimas pastaruo
ju laiku pakeltas ir latvių spau
doje, nurodant į operos daininin
ką Marisą Vėtrą kaipo į pavyzdį,, 
kiek gali šioje srityje nuveikti 
vienas žmogus. M. Vėtra pats ne
perseniai iš Švedijos persikėlė 
Kariadon, bet jau suspėjęs išrū
pinti visai eilei savo tautiečių 
darbą ir imigracijos leidimus.

LLV/SB

AMERIKIEČIŲ PADĖKOS ŠVENTE 
Šio ųiėn. 25 d. visa Amerika 

šventė derliaus padėkos šventę — 
„Thanksgiving Day.” Tai yra viena 
iš didžiausių amerikiečių tautos 
švenčių Ji taip pat švenčiama ir 
kaip šeimos diena ir be pamaldų 
turi specialių apeigų ir papročių.

Pirmoji derliaus padėkos šventė 
buvo atšvęsta 1621 m. Plymouth 
mieste. Laisvės kovų metu 1776 — 
1783 prezidentas Jurgis Vašing
tonas leido šią šventę švęsti, kaip 
padėką už kariuomenės laimėjimus, 
o po karo — kaip padėką už at- 

Taigi, Marshallo planui priimti gautą taiką. Vėliau ir protestantų 
stiprus frontas bei katalikų Bažnyčios pripažino

Kun. kan. Vaclovas Zakarauskas

Kun. V. Zakarauskas plačiajai 
Lietuvos visuomenei ypatingai 
žinomas savo pamokslais, kurie 
nuolat būdaVo transliuojami iš 
Kauno katedros. Šalia savo tie
sioginių bažnytinių pareigų kun. 
V. Zakarauskas yra nemaža dir
bęs ir pedagoginį darbą, neprik
lausomybės laikais kapelionauda 
ma« Kauno gimnazijose ir trem

tyje nuo pat jos įsis- 
teigimo dirbdamas 
Augsburgo lietuvių 
gimnazijoj. Kartu jis 
yra ir uolus visuome 
nininkas. Nepriklau
somybės laikais buvo 
uolus ateitininkas, 
ypač pasireikšdamas 
visuomenininkų atei- 
tininkų„Vytauto“iklu- 
be, ir daug dirbo Pa
vasarininkų Federaci
joj, eilę metų būda
mas pav-kų vyrų są
jungos dvasios vadu- 

Plunksnos darbas 
ir spaudos reikalai 
kun. V. Zakarauskui 
taip pat visą laiką 
buvo artimi. Šioj sri
ty jis nemaža reiš 
kėši Lietuvoje, o ir 
dabar yra vienas iš 
tų, kurie ypatingai 
sielojasi lietuviško
sios spaudos reika
lais , ir visokiariopai 
ją remia. Būdamas 
tremtyje taip pat jis, 
suėjęs į kontaktą su 

‘ vokiečių kat. dvasi
ninkija, yra jos tar
pe atlikęs gražią mū
sų tautos ir jos rei
kalų propagandą, su
pažindindamas ją su 
mūsų tautos istorija, 
kultūra ir siekimais.

Politiniu teroristu byla Paryžiuje
sėjusių tokius pačius tikslus. Po 
metų ši grupė jau buvo išaugusi 
į milžinišką organizaciją, kuri va-

Jau nuo spalio mėn. pradžios 
Paryžiaus teisme vyksta byla, 
kuri visą Prancūziją sukėlė ant 
kojų. Kaltinamųjų suole sėd „Ca- dinos! Comite Secret de Action 
—,__ų. .. x---- •-*=-•--------i—« Revolutionaire. Viešai jie buvo

žinomi „Cagoule“ vordu. Nors jie 
savo vėliavose buvo įrašę kovą 
prieš komunizmą, tačiau jie nie
kuomet neužmiršo ir kito savo 
tikslo — sugriauti respubliką. Ta
čiau komunizmas iš tikrųjų buvo 
jiems ne tiek opus reikalas. Kaip 
iš rastų dokumentų siškėja, prieš 
komunistus iš tikrųjų jie nieko 
neveikė. Tarp organizacijos planų 
taip pat rasta ir įvairių rūmų, mi- 
nisterių, privačių butų planai ir 
t. t. Buvo rasta dokumentų, iš 
kurių sužinota, kad buvo ruoštasi 
nužudyti Leoną Blumą. Si orga
nizacija yra nužudžiusi buvusį vi
daus reikalų ministerį Dormoy ir 
ekonomistą Novachine. Jie plana
vo taip pat sukilimą Paryžiuje ir 
turėjo tam paruošę dvi kovos di
vizijas.

Užėmus kraštą vokiečiams, visi 
Calougardai buvo amnestuoti. 
Vieni jų prisidėjo prie Vichy vy
riausybės, kiti liko opozicijoj.

goulardų“ teroristinės organizaci
jos 90 narių, kurie kaltinami te- 

ją oficialia švente. Nuo Lincolno roru, atentatais ir kitokiais būdais.

Lietuvių spaudos konferencijoj š. mėn. 12 d. Vykd. Tarybos pirmininkas V. Sidzikauskas ir Informaci
jos Tarnybos valdytojas prof, J. Brazaitis su lietuvių laikraščių redaktoriais.

DP MENININKO KELIAS
Santiago darbo įstaiga neseniai 

turėjo konfliktą su vienu žemo 
ūgio, svajingų akių vyru, kuris at
vyko kartu su kitais 430 DP iš Vo
kietijos stovyklų. Minėtas vyras, 
kuris buvo užsirašęs žuvininku, 
dabar atsisakė dirbti tą darbą. Jis 
sakėsi esąs čelistas ir prašė leisti 
jam parodyti, ką jis sugeba.

Buvo pakviesta įvairių muzikos 
atstovų ir mažasis vyras jiems 
turėjo šį tą pagroti. Po valandos 
visas miestas tik apie jį ir tekal
bėjo. Pasirodė, kad esąs garsiojo 
lenkų rašytojo H. Sienkevičiaus 

brolėnas ir pats garsus čelistas, bu-

laikų (1864) ji švenčiama kiek
vienais metais lapkričio mėn. pas
kutinį ketvirtadienį.

NAUJI KANAUNINKAI 
TREMTYJE

Roma. Vatikano radijas praneša, 
kad. J. E. Kauno Arkivysk. Metro- 
politas J. Skvireckas savo arki- 
vyskupijos kunigus Zenoną Ignata
vičių, Povilą Juknevičių ir Vaclo
vą Zakarauską pakėlė į kanaunin
kus.

norėję sugriauti Prancūzijos re
spubliką ir įvesti autoritetinį re
žimą. Kaltinamasis aktas turi 600 
puslapių. Byloje dalyvauja dau
giau kaip 400 liudininkų.

Šios teroristinės organizacijos 
piadžia tenka laikyti 1935 m. Vie
name rūsy Rivieroje degė 1,5 m. 
aukščio bažnytinės žvakės. Už 
stalo sėdėjo 20 juodais kapuciniš- 
kais gaubtais vyrų. Jų vadas buvo 
su raudonu gaubtu ir mūvėjo 
baltomis pirštinėmis. Jų tikslas 
buvo sunaikinti Prancūzijos re
spubliką. Prie šios grupės tuoj 
prisidėjo 15 kitų organizacijų, tu-

Prancūzijai vėl atgavus laisvę, jie 
pradėti vėl persekioti.

Šios organizacijos įkūrėjo Eugen 
Deloucle jau nėra gyvųjų tarpe. 
Jį 1943 m. nušovė vokiečių slap
toji policija.

Keisčiausias šios organizacijos 
narys yra Francois Duclos, kuris 
buvo vienas iš de Gaulle grupės 
žmonių. Jis karo metu du kartus 
buvo slapta iškeldintas su užda
viniais FTancūzijoje ir abu kartu 
grįžo į Angliją. Sužinojęs apie šią 
bylą, jis iš dabartinės savo gyve
namos vietos Pietų Amerikoje 
grįžo į Paryžių ir savo noru pri
sistatė teismui.
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Gudu padėtis ir ju tikslai pači jos metų sušaudyta, nukan
kinta kalėjimuose ir išsiųsta fizi
niam sunaikinimui į koncentraci-

PAULIUS JURKUS

KARYS
PASIKALBĖJIMAS SU GUDŲ VYRIAUSYBES TREMTYJE MINIS L. 

PIRMININKU

„Žiburių“ korespondentas krei
pėsi į tremty esančios Gudų re
spublikos vyriausybės minister; 
pirmininką, patiekdamas jam eilę 
klausimų, kuriais p. Ministeris 
padarė šiuos pareiškimus.

— Kaip gudų tauta ir jos vado
vaujantieji organai vertina šian
dieninę tarptautinę padėti ir kaip 
ji gali paveikti gudų tautos kovą 
už laisvę?

— Šiandieninę tarptautinę pa
dėtį mes vertiname mažų mažiau
siai kaip nei taiką, nei karą. An-

carų pavyzdžiu prijungė prieš 
gudų tautos valią jų kraštą prie 
savo naujosios imperijos. Bet, su
sidūrusi su gudų tautos tvirtu 
pasipriešinimu, ji buvo priversta 
sukurti daly Gudijos teritorijos 
gudų valstybės fikciją — BSSR — 
su sau paklusnia okupacine ad
ministracija. Tuo būdu- Gudija, 
kaip ir prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, virto viena rusiškojo tautų 
kalėjimo kamera.

Kolchozinė valstiečių ūkinė ver
gija, prievartinis darbininkų pri

jos stovyklas arba ištremta į šiau
rines Rusijos sritis daugiau kaip 
2 milijonai gudų, tarp kurių apie 
50.000 inteligentų — rašytojų, 
mokslininkų, inžinierių, mokytojų 
ir t. t. Uždarytos ir sunaikintos 
beveik visos cerkvės. Fiziškai su
naikinta beveik visa dvasininkija 
(8 vyskupai ir daugiau kaip 2.000 
šventikų). Sistemingai naikinami 
gudų istorijos, kultūros ir meno 
paminklai. Kliudydama kilti gu
dų tautinei kultūrai, Maskva vi
somis turimomis valdinėmis prie
monėmis tęsia carinę rusinimo 
politiką, prievarta gudams pri
mesdama kultūrą „priešakinės ru-

Žinau, žinau aš namą tylų, — 
Seni vijokliai dengia langines, 
Iš avilių bitelės dūzgančios pakyla 
Ir skrenda kambarin, ieškodamos manęs.
Galiu aš grįžti ten į sodą seną
Ir su bitėm gyvent lyg pasakų sapne; 
Pajusčiau vėl tada, kaip pro medžius sruvena 
Tokia skaidri ramybė į mane.
Bet aš esu karys savų dienų!
Aš negaliu palikti nerime žmonių, 
Kovojančių drąsiai šitoj nakty! 
Nešuos aš rankoj žiburėlį 
Ir šviesą primenu tamsioj širdy, 
Kad saulės išsiilgtų vėliai.
Grumiuos su vėtrom ir einu 
Viršum aptemusių kalnų, 
Nes aš karys savų dienų.

trasis pasaulinis karas, kuris bu- "rišimas prie pramonės įmonių, Sų tautos“, „tautos didžiosios spa-
prievartinė reglamentacija ir 
griežta valstybinė kontrolė moks
lo, kultūros ir meno darbuotojų 
darbo, stachanoviniais metodais 
išspaudimas tautos fizinių jėgų ir 
jos medžiaginio aprūpinimo nus
paudimas ligi žemiausio lygio, gu
dų tautą įstūmė į visišką vergiją 
ir skurdą. Administracijos caro, 
laikų policinis režimas dabar yra 
pasiekęs dar nematyto teroro ri
bas. Bet kokia laisvos minties 
apraiška žiauriausiai užgniaužia-

vo vedamas tarptautinės taikos ir 
žmogaus bei tautų laisvės šūkiais, 
savo tikslo nepasiekė. Karas lai
mėtas, bet pokario taika ir laisvė 
pralaimėta. Neišsprendimas pro
blemos karingo rusų imperializ
mo, šiandien besiremiančio komu
nistine dogma, laisvųjų pasaulio 
tautų ignoravimas Rusijos neru- 
siškųjų tautų bei tautų, pavergtų 
šio karo būvy, laisvės kovų ir pa
galiau sovietinės Rusijos pastan
gos pavergti visą pasaulį gali ar
timiausiu laiku, nors visos tautos ma XNKVD — MGB organų. Per 
to nenori, sukelti tretįjį pasaulinį 30 bolševikinės rusiškosios oku- 
karą.

Sis karas tarp demokratinio pa
saulio ir policinės imperialistinės 
Rusijos, kuris, žinoma, pareika
lautų naujų aukų, daug ką sunai
kintų ir sukeltų tautoms naujų 
kančių, gali palengvinti gudų tau
tos kovą už laisvę ir nepriklauso
mybę. Bet gudų tauta, kaip ir vi
sos sovietinės Rusijos pavergtos 
tautos, pilnai galės laimėti kovą 
pirmoj eilėj susiorganizuodamos 
viduje savo tautinio laisvės są
jūdžio pajėgas, o taip pat ir su
tariamos dėl vieningo bendro 
plano. /

— Ką galima trumpais žodžiais 
pasakyti apie gudų tautos kančias 
ir nuostolius bolševikinės ir vo
kiečių okupacijos metu?

— Gudų tauta, kuri 1918 m. ko
vo 25 d. paskelbė visišką Gudijos 
respublikos nepriklausomybę, de
klaruotą 1917 m. gruodžio 30 d. 
pirmojo visuotinio gudų kongreso 
Minske, po sovietinių rusų 1920 
m. įvykdytos Gudijos okupacijos 
ir kruvinai okupantų numalšintų 
Slucko bei kitų ginkluotų sukili
mų, stojusių ginti Gudų respubli
kos nepriklausomybę, visiškai ne
teko laisvės-ir pateko į tautiškai 
politinę, sociališkai ekonominę 
bei dvasinę ir kultūrinę sovieti
nės Rusijos vergiją. Pastaroji, dėl 
savo didesnių karinių pajėgų su- 
likvidavusi jauną gudų valstybę,

lių socialistinės revoliucijos“.
Vokiečių okupacija gudų tau

tos gyvenime iš esmės nieko ne
pakeitė. Tas pats beteisiškumas, 
skurdas, šaudymai, masinis veži
mas prievartos darbams į Vokie
tiją. Be to, vokiečių frontas, du 
kartu persiritęs per Gudiją, jos 
miestus ir kaimus pavertė griu
vėsiais ir pelenais. Daugiau kaip 
3 milijonų žmonių pralietas krau
jas ir 2 milijonai žuvo. •

— Kiek Vokietijoj ir kituose 
kraštuose yra gudų senųjų emi
grantų ir DP?

ADOLFAS VALESKA Lietuvaitė ' (aliejus)

— Po trijų masinių emigracijų 
(1812, 1918—1920, ir 1942—44 me
tais) šiuo metu Europoj, Ameri
koj, Azijoj ir Australijoj priskai- 
toma ligi 1 milijono gudų emi
grantų.

— Kokie yra gudų politinės 
kovos ir visuomeninio — kultūri
nio darbo organai emigracijoj?

— Vyriausias suvereninių gudų 
tautos teisių valstybinis parla
mentinis organas yra Gudų Tau- 
tinės Respublikos Taryba (Rada 
BNR), išrinkta pirmojo visuotinio 
gudų kongreso Minske 1917 m. 
gruodžio mėnesį ir paskiau, pri
tariant Gudų Tautinės Respubli
kos Tarybai bei pasiūlant tauti
nėms politinėms gudų organizaci
joms, papildoma BNR Tarybos 
pirmininko. BNR Tarybos pirmi
ninkas pagal įstatymą yra kartu 
BNR prezidentas. BNR Tarybą 
sudaro gudų tautinių demokratų 
partijos, gudų nepriklausomosios 
partijos, gudų krikščionių demo
kratų ir gudų eserų partijos at
stovai bei nepartiniai tautos vei
kėjai. BNR Tarybos vykdomasis 
organas yra BNR vyriausybė — 
ministerių taryba.

Politinių organizacijų veiklos 
koordinacijai aukščiausias orga
nas yra Gudų Tautinis Centras. 
Įvairiose šalyse išbarstytų gudų 
emigrantų visuomeninei ir kultū
rinei veiklai vadovauti yra su
kurti emigraciniai centrai: Gudų 
Tautinis Komitetas — centrinė 
gudų emigrantų atstovybė Vokie
tijoj, gudų Sąjungos Prancūzijoj, 
Britanijoj, Belgijoj, Švedijoj, Ar
gentinoj, Gudų Komitetas Austra
lijoj ir t. t. Be to, emigracijoj yra 
ir visa eilė visuomeniškai profe
sinių, jaunimo ir kultūrinių orga
nizacijų bei įstaigų — gudų vete
ranų ir kovotojų sąjungos Vokie
tijoj, Belgijoj ir Britanijoj, gudų 
mokytojų, žurnalistų, studentų ir 
gydytojų sąjungos, gudų F. Ska- 
rinos vardo mokslo draugija, gu-

dų skautai — tarptautinės skautų 
sąjungos sekcija, gudų dramos 
teatras, gimnazijos, pradžios mo
kyklos, spauda ir t. t. Visos šios 
visuomeninės, kultūrinės ir pro
fesinės arganizacijos, kaip ir Gu
dų Tautinis Centras pilnai laikosi 
BNR Tarybos ir vyriausybės po
zicijų.

— Kokius artimiausius uždavi
nius statosi sau gudų vadovau
jantieji organai kovoje už* Gudi
jos laisvę?

— Gudų vadovaujantieji orga
nai, kovodami už Gudijos išlais
vinimą ir atstatymą nepriklauso
mos Gudų respublikos, statosi sau 
artimiausiam laikui tris svarbiau
sius uždavinius. Pirmasis uždavi
nys — suorganizuoti viduje visas 
tautines pajėgas. Antrasis — su
derinti gudų tautinės laisvės ko
vą su kovomis visų kitų sovieti
nės Rusijos pavergtų tautų. Ir 
trečiasis-supažindinti Vakarų de
mokratines tautas su gudų tautos 
padėtimi ir jos kovų tikslais, kad 
greičiau sukeltume jų užuojautą, 
simpatijas ir pagalbą kovoje prieš 
bendrą priešą, kuris kėsinasi pa
vergti visą pasaulį.

— Kokios politinės koncepcijos 
laikosi gudų tautos vadovaujan
tieji organai — ar jie pasisako už 
absoliučiai nepriklausomą tautinę 
valstybę ar už kokias nors jung
tines valstybes?

— Mes laikomės nuomonės, kad 
laiduoti visoms tautoms taiką, 
laisvę, ekonominę ir kultūrinę 
pažangą dabartinėse visuomenės 
išsivystymo sąlygose įmonoma tik 
laikantis plataus tarptautinio ben
dradarbiavimo principų. Si aplin
kybė išskiria galimybę šiandien 
gyvuoti absoliučiai nepriklauso
moms tautinėms valstybėms. To
kių valstybių šiandien jau nebėra, 
išskiriant tik nedaugelį tų, kurios 
dėl įvairių priežasčių, greičiau 
nuo jų pačių nepriklausančių,

(Tęsinys 5 pusi.)

_/ Jurgis Jankus
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— To kaimo žento?
— Ar dar ir kitas ateina?
•— O velnias juos žino, bet tas tegu perdaug nelandžio- 

ja. Taip jam ir pasakyk. *
Prie miško kampo valandėlę stabterėjom, Palys padavė 

ranką, atsisveikino ir nuėjo, tamsoj kaip gelmėj paskendo, 
tik žingsniai buvo dar ilgai girdėti. Paskui žingsnių garsas 
pranyko, tik retkarčiais ant kelio užsidėjusio sausledžio 
brakštelėjimas pasigirsdavo.

Aš irgi galėjau eiti namo, bet pasukau pamiške. Iš de
šinės juodavo tankus kaimo alksnynėlis, iš kairės švietė 
skynimas. Truputį paėjus, iš tamsos išniro Damazo pušis. 
Atrodė tokia aukšta, kad viršūnę vos galėjai įžiūrėti tam
siam danguj. Stabtelėjau. Čia pat prie kojų buvo kelmas, 
ant kurio mirė Vienakis, o viršuj, mažo vėjelio šiurena
mos, šiugždėjo pušies šakos. Nejauku pasidarė ir drebulys 
nubėgo per nugarą, lyg Vienakis sėdėtų ant kelmo ir taip 
pat pušies švokštimo klausytųsi, ir aš staiga pagalvojau, 
ką daryčiau, jeigu išgirsčiau ateinant gefreiterį. Ar pasa
kyčiau, kad daugiau čia nesimaišytų, ir ką daryčiau jeigu 
jis atsakytų, kad čia ne mano reikalas ir man nesą ko no
sies kaišioti. Žinojau, kad jau vėlu ir kad jis čia negali 
šiuo metu vaikščioti, bet vis tiek galvojau ir galvojau,

net paklausiau, ar negirdėti jo žingsnių. Buvo visur tylu, 
tik toli toli suūkčiojo kiškis. Miške pasigirdo tylūs žings
niai. Tokie tylūs ir atsargūs, lyg artėtų dvasia. Nutilo. Vėl 
brakštelėjo ir vėl nutilo. Žinojau, kad koks žvėris pajuto 
mane ir klausosi. Žiūrėjau į tą vietą; akis ištempęs, bet 
nieko negalėjau matyti. Arčiau mačiau kelmus ir krūmus, 
o toliau viskas liejosi į vieną. Žengiau žingsnį į šalį ir su 
didžiausiu triukšmu visiškai netolies pašoko ir nutrioškėjo 
per šakas. Krūptelėjau ir susijuokiau iš tokio krūptelė
jimo. Į palaukę netyčia buvo atsukusi stirna ir pati išsi
gando. 'Išėjau visa siena, bet širdis dar tebemušė. „Kažin, 
ar ir jai dar nenurimo?" pagalvojau apie stirną ir vėl nu
sišypsojau.

Nebegalvojau nei apie Vienakį, nei apie gefreiterį, no
rėjau tik dar pasukti pro Stabulius ir paskum tiesiai per 
laukus eiti namo.

Išėjus pro miško kampą, švystelėjo švieselė. Jos dar ne
buvo sugulusios. Prie vartų stabtelėjau. Langas buvo už
dengtas balta skarele. Nieko nebuvo matyti ir nieko gir
dėti, lyg būtų sumigusios ir žiburį užmiršusios užgesinti. 
Man vėl prabėgo, ką Palys pasakojo, ir tyliai virpančia 
širdim pasibeldžiau į duris. Norėjau užeiti ir paklausti, 
kas buvo atsitikę, kad per visą laiką nė sykio neužbėgo 
pasižiūrėti, kaip man sekasi.

Įleido motina.
Jos dar nė nesirengė gulti. Motina tuoj vėl atsisėdo < 

prie ratelio, o Morta sėdėjo užstalėj ir mezgė vyriškas 
raštuotas pirštines. Salia sėdėjo gefreiteris. Jis vyniojo

tarp pirštų siūlą, trukdė jai megzti ir abu juokėsi. Kai 
įėjau, ji nustojo juokusis, gana piktai truktelėjo siūlą, ir 
juokėsi tiktai jis, bet aš būčiau galėjęs prisiekti, kad prieš 
valandėlę abu buvo labai smagūs ir abu labai juokėsi..

— Tai jam, — pasakiau pasisveikinęs ir parodęs į pirš
tines.

— Jam, atsakė trumpai ir, žybtelėjusi akimis, pridėjo, 
■— tik ne tam.

— Ar daug jų turi?
— Ar aš ne jauna?
Ji neatrodė sumišusi, kad vidurnaktį radau vokietį. Man 

užėjo piktas noras įgelti.
— Nakvos? — pasakiau vėl parodęs į .vokietį.
Kamaroj lova plati, galėsite abudu tilpti, — atsikįjto.
Ir motina ir vokietis tylėjo.
Atsisėdau. Salia į suolą atremtas stovėjo gefrtfiterio 

šautuvas. Šautuvo jis niekada nesaugodavo. Išeidamas į 
kaimą, jis dažnai palikdavo belaisviams palaikyti. Ir ne
šioti nemėgdavo: į mišką eidamas 4r namo grįždamas, 
dažniausiai užkabindavo kuriam nors belaisviui. Paė
miau į rankas ir ėmiau apžiūmėti.

— Ar moki šauti? — paklausė.
— Moku, — atsakiau, atidariau spyną ir įleidau šovinį 

į vamzdį.
— Tik atsargiau! — pasakė vokietis, pakilo iš už sta

lo, priėjo ir užsuko saugiklį. — Dabar nešaus.
— Žinau, — atsakiau.
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Genocidas
DR. NORMANTAS

i Šiandien vis dažniau galima iš
girsti genocido terminą. Šis ter
minas ir jo reiškiama sąvoka 
daug kam neaiškūs, nes anksčiau 
jie nebuvo minimi. Tad pravartu 
arčiau susipažinti, ką reiškia šis 
naujai pasirodęs tarptautinės tei
sės terminas, su kuriuo mums 
tenka vis dažniau susidurti. Ir 
juo labiau pravartu, kad šiuo 
terminu pavadintas tarptautinis 
nusikaltimas kaip tik šiuo metu 
vykdomas prieš mūsų tautą.

Jeigu žodyne ieškosime to žo
džio reikšmės, tikrai jos ten ne
rasime. Taip pat ji nepažymėta 
ir tarptautinėj teisėj. Tai yra 
visai naujas terminas, pasirodęs 
tik II pasaulinio karo verpe
tuose.

Sąmoningas, planingas ir sis
temingas naikinimas ištisų tautų 
ir rasių ligi tol buvo laikomas 
nusikaltimu, kuriam tarptautinė 
teisė dar nebuvo nukalusi pava
dinimo. Atrodo, jog tokie veiks
mai prieš paskutinį karą dar vir
šijo žmogaus sąmonę, net visą 
fantaziją, nors pastaroji ir laki. 
Churchillis vienoj karo metu ra
diofone pasakytoj kalboj, kurioj 
jis iškėlė nacionalsocialistinės vy- 
riusybės daromus nusikaltimus 
žydų tautos atžvilgiu, jį pavadino 
„nusikaltimu be specifinio pava
dinimo.“

Tik paskutiniais laikais šis nu
sikaltimas gavo tam tikrą pava
dinimą. Nuernbergo skundo III 
daly, kur buvo kaltinami vokie
čių nusikaltėliai, jis buvo pava
dintas „genocidum“ arba .geno
cide“, reiškia tautų naikinimas.

Šią sąvoką sukūrė dr. Rafaelis 
Lemkin, narys tos tautos, kuri dėl 
Hitlerio žiaurumo ir nehumaniš- 
kumo buvusio karo metu taip 
daug nukentėjo. Prieš II pasauli
nį karą jis ėjo prokuroro parei
gas Lenkijoj ir buvo žinomas 
kaip geras tarptautinės teisės 
specialistas. Lenkijos karui pra
sidėjus, Lemkinas aplinkiniais 
keliais per Rusiją ir Japoniją pa
siekė Jungtines Amerikos vals
tybes. Čia jis gavo £)uke univer
sitete Durhame, North-Carolina, 
tarptautinės teisės profesoriaus 
vietą. Po karo jis dalyvavo 
Nuemberge bylos kaltinamojo 
akto redakcijoj ir dabar darbuo
jasi kaip patarėjas užsienių klau
siniais Jungtinių Amerikos Vals
tybių karo ministerijoj.

Genocido sąvoką ir pavadinimą 
dr. Lemkinas pirmą kartą panau
dojo savo dideliame veikale: 
„Axis Rule in Occupied Europe“, 
išleistame Washington© Carnegie 
instituto. Autorius čia sužymėjo 
nusikaltimus, kurie vokiečių vy
riausybės buvo padaryti prieš ci
vilinius gyventojus okupuotoj 
Lenkijoj.

Tautų naikinimas vyko protar
piais ir ankstybesniais laikais, 
bet jam dažniausiai trūko planin
gumo, sąmoningumo ir sistemin
gumo. . . .

Toms visoms žudynėms trūko 
vyriausybių iš anksto paruošto 
sistemingo plano be atodairos 
naikinti, siekiant sudaryti tuš
čias erdves užkariautojų tautai 
apgyvendinti. Vokiečių tauta sa
vo įprastu kruopštumu, šią sąly
gą pilnai išpildė ir įeis į pasau
linę istoriją kaip didžiausias ge
nocido nusikaltėlis.

Viršui minėtame veikale geno
cidas definuojamas kaip sinchro- 
nistinis, iš visų pusių taikomas, 
pavergtųjų tautų puolimas jų 
fizinei gyvybei sunaikinti. Nacio
nalsocialistinė Vokietija vykdė 
šitą puolimą iš aštuonių išeina
mų taškų:

1. politiškai: sunaikindama pa
vergtųjų tautų valdžią ir uždeda
ma joms užkariautojo adminis
traciją,

2. sociališkai: sunaikindama ci
vilių gyventojų socialinę substan
ciją ir kartu naikindama jų in
teligentiją,

.3. kultūriškai: sunaikindama 
kultūrines institucijas ir pamink
lus,

4. ekonomiškai: perduodama 
pavergtųjų tautų turtą ir nuosa
vybę jų naujiems ponams-užka- 
r iauto jams.

5. religiškai: trukdydama reli
gines apeigas, išardydama arba 
sunaikindama šventyklas i? baž
nyčias arba jas panaudodama 
piktam,

6. biologiškai: pravesdama de- 
populacijos politiką užimtuose 
kraštuose,

7. fiziškai: sumažindama tiekia
mo maisto kiekius, dėl ko mažė
jo prieauglis ir žymiai didėjoz 
mirtingumas; pravesdama masi
nius žudymus koncentracijos sto
vyklose, dujų kamerose, darbo 
stovyklose ir masinius įkaitų šau
dymus,

SNIEGO SENIO PASAKOS
HENRIKAS NAGYS

Ne apie šių metų žiemą noriu 
čia kalbėti. Kalbamoji ilsisi toli
muose mūsų atminimų pusnynuose 
ir tiktai retas tesugeba ją pabu
dinti. Kartais nubunda ji šaltose
nepažįstamų stočių salėse, kartais^ jie, nors ir rodosi praeinantys, kaip

F
Iš J. Kaupo

A. VAIČAITIS Iliustracija (litografija) 
-■ knygos

sniego senio meilė ir lemtis (argi 
ne visos, visos žmogaus pasakos • 
taip sutirpsta?), vis dėlto jie kartu 
ir nepraeinantys; kai jie įsilieja i 
mūsąjį drumstą ir karštą žmonių 
kraują, jų likimas praauga juos 
pačius ir jie, tikriausia, gyvens 
dar ilgai po to, kai būsime grįžę 
atgal į mūsų miestą ir, vaikščio-

prikelia ją netikėtai širdin nupuo
lęs žodis, kartais .. taip, kartais at
vėrę kurią nors mylimą knygą, 
pasijuntame sugrįžę jon ir prabū
vame valandų valandas jos užbur
tame pasaulyje. Kai atskleidžiau 
Juliaus Kaupo knygą „Daktaras 
Kripštukas pragare" mane pasitiko 
jinai: mūsų vaikystės žiemų peisą- _ . . ,
ka. Pasaka? Dažnai minimas tas' darni jo kreivom senamiesčio gat- 
žodis. Vienų su pašaipa, kitų su 
giliu pietizmu. Kuriančiojo ir vai
ko širdys labai panašios, todėl jie
du, tardami žodį „pasaka“, regi 
prisikeliantį jų svajonių pasaulį, 
kuriame visa įstabu ir giedra, regi 
prarastojo mūsų rojaus spindėjimą. 
Gal ir iš tiesų yra pasaka tolimas 
žmogaus atminimas savo prarastos 
tikrosios gimtinės, puolusio ange
lo svajonė? Ir tiktai tasai, kurio 
širdyje dar nenužudyta vaiko 
nuostaba, sugeba pasaka grožėtis 
ir ilgisi jos.

Atskleidęs Juliaus Kaupo knygą 
pasijutau vėliai namo sugrįžęs: se
nos Kauno rotušės aikštėn, j krei
vas ir Nemuno drėgme alsuojan
čias senamiesčio gatveles. Kažin 
kur, rotušės bokšte, klausausi 
sniego senio: savo drėgnomis ran
komis išvedžiojo jisai tuos keistus 
nutikimus taip gerai man pažįsta
mose gatvėse ir aikštėse, savo per
matomu ir skaidriu krauju. Ne at
sitiktinai Kaupo žodis spindi tokia 
naiviai skaisčia šviesa: tai snie
guolių ir šerkšno žvaigždžių prikri-

8. morališkai: platindama por- 
nografiškus paveikslus, literatūrą 
ir filmus, platindama prostituciją 
ir skatindama alkoholio sunaudo
jimą.
. Šitas totalinis puolimas iš na
cionalsocialistinės Vokietijos pu
sės buvo vykdomas prieš žydus, 
lenkus, rusus, lietuvius, latvius, 
čekus, čigonus ir mažesniu mastu 
prieš prancūzus, valonus ir olan
dus.
- Po II pasaulinio karo buvo mė
ginama genocidomo sąvoką 
įtraukti į tarptautinę teisę. 
Nuembergo teismo kaltinamojo 
akto III dalis, taip' vadinamąs 
„nusikaltimas žmogiškumui“ sa
vyje turi ir genocido elementų. 
Šito nusikaltimo autoriai pabaigė 
savo gyvenimą kartuvėse. Jų gė
dingos mirties tikslas buvo atbau- 
ginti kitus užkariautojus taikinti 
tuos metodus užimtuose kraš
tuose.

Genocido sąvokos autorius pa
brėžė reikalą įjungti šią sąvoką 
į tarptautines sutartis ir Jungti
nių Tautų organizacijos statutą- 
Autorius pasiūlė, kad minėtos 
tautos pasirašytų šio'turinio su
tartis: 

dė, bet ir tie asmens, kurie juos 
i įsakė vykdyti <arba propaganda
• skatino. Toliau turi būti asmeniš- 
; kai atsakingi ir vyriausybių na- 
, riai, kurie savo kompetencijoj 
> šitą nusikaltimą toleravo. Kartu

dėl savo veikimo turėtų atsakyti 
ir nusikaltusios valstybės. Ga-

• liausiai autoriaus buvo siūloma 
; pakeisti Hagos konvenciją ta
• prasme, jog karo metu Tarptauti-
• rris Raudonasis Kryžius turėtų
• teisę kontroliuoti, kaip okupaci-
• nė armija traktuoja civilinius
• gyventojus.

Nuernbergo teismas didžiąja 
i dalimi taikė principus, iškeltus 

Dr. Lemkino vaikale. Deja, ten
ka pastebėti, kad tame teisme da
lyvavo atstovai ir to krašto, ku
ris pats yra nusikaltęs genocido 
nusikaltimu, ir ligi šiol dar nepa
daryta jokių žygių ir šį nusikal
tėlį patraukti tieson. Vis. dėlto 

tęs sniego senio kraujas teka juo. vesti į kitas karalystes, į pra- reikia tikėtis, kad ilgainiui bus 
Ir aš leidžiuosi jo nešamas per du garus, į užburtus sodus. Todėl ^padaryta ir šiuo atžvilgiu pažan- 

šimtu slaptosios kronikos puslapių vargšą Juoduodegį kalėjiman tem- S°s- Šiuo jnetu JT* dedama pas- 
ir stebiu visus keistuosius nuoty
kius ir veidus. Ir imu tikėti, kad

vėm, svajosime apie daugelį ka
daise čia gyvenusių šių pasakų 
knygos pavidalų. O jų begalinė 
daugybė knibžda apie mus! Šoko
ladinis kareivėlis su laikrodine šir
dimi ir skudurinis arlekinas čia ly
giai taip pat mylisi ir kenčia, ko
voja ir miršta, kaip ir mes, žmo
nės. Iš pragaro gilybės ištrūkęs 
mūsų žemės paviršiun velnias Juo- 
duodegis čia randa taip daug ne
tiesos, pagiežos ir melo, kad vargu 
ar antrą kartą iš amžinosios ugnies 
išsigelbės.. Viena tačiau yra 
šiems iš numirusių prikeltiems 
daiktams ir žmonėms bendra: visi 
jie gyvena, tarsi, dvigubą gyveni
mą: vieną — panašų į mūsą jį, ki
tą — toli nuo tariamosios tikrovės, 
skaidresnį, tobulesnį. Ir panašiai 
kaip E. T. A. Hoffmanno knygose 
sunku' atskirti ir Kaupo pasakose 
tų dviejų pasaulių ribas — jie su
sieti neregimais ryšiais ir kievie- 
nas žingsnis gali mus staiga iš 
vieiio perkelti į kitą. Todėl kokių 
nors paprasčiausių senamiesčio na
mų durys gali mus nelauktai nu-

HENRIKAS NAGYS

Vandens malūnėliai
Pro žaizdotą žemės plutą trykšta 
saulėn krykšdarfias pavasario vanduo. 
Linksi vėjuj drėgnos karklo rykštės. 
Atsispindi mėlynas dangus vaikų veiduos.
— Sukitės linksmai, apsvaigę malūnėliai, 
ir taškykit į akis man mirgančius purslus! 
Gal pabudinsit many jūs vaiko širdį vėliai — 
ir ji plaks greičiau užu sakuotus sparnelius.

„Kas nusikalto dalyvavęs žy
giuose su tikslu sunaikinti rasinę 
arba religinę grupę arba daro 
pasikėsinimą tam tikros rasinės 
arba religinės grupės gyvybei, 
laisvei ir turtui sunaikinti, įvykdė 
genocido nusikaltimą.“

Bylai iškelti turi būti kompe
tentingi ne tik nukentėjusių gy
ventojų paties krašto teismai, bet 
ir teismai tps šalies, kurioj nu
sikaltėlis areštuojamas. Jiems tu
ri būti taikoma ekstradicija kaip 
ir kitiems kriminaliniams nusi
kaltėliams ir jie turi būti išduo
dami jų pareikalavusiai valstybei. 
Nusikaltėliais turi būti skaitomi 
ne tik tie, kurie įsakymus įvyk-

pia aukšti Kauno „faraonai", todėl 
daktaras Kripštukas keliauja su 
savo vaistų dėžele gydyti pragarų 
valdovo, todėl vaistininkas Čičiu- 
kas iš bažnyčios bokšto debesų 
laiptais išeina į nežinomas dausas, 
todėl įmanojna žvejui Silvestrui 
nuo Palangos pajūrio nubūriuoti į 
mėlynas ilgesio salas . .

Ir visa tai pasakoja sniego senis, 
ir visu tuo mes nė kiek nesistebi
me. Kartais nurieda . jo šaltu 
skruostu karšta ir mėlyna lyrinė 
ašara, kartėlis jo lūpų kampelį iš
kreipia gera ir atlaidi šypsena. Iš 
tiesų, kartais autorius liūdi su sa
vo liūdinčiais herojais, gi kartais, 
tarytumei pakėlęs juos ant saujos 
rodo visiems ir taria: Štai kokie 
jie juokingai nelaimingi! Bet jo
kios pašaipos nėra jo balse, tik 
liūdesiu atmieštas rūpestis tokia 
nesuprantama žmogaus širdim. „Ga
limas daiktas, kolegos, — tardavo 
jis stengdamasis šyptelti įmanomai 
gudresne šypsena, — galimas daik-

Pažymėtinas barokinis puošnu
mas šių pasakų stiliaus, čia žodis 
nušvinta tikrai reta prabanga ir 
grožiu. Dažnas jos net nebepake
lia: ir svirduliuoja jisai trokšda
mas būti paprastas, pilkas ir nuo
gas. Stebėtina autoriaus fantazija, 
spalvingi ir skaidrūs palyginimai 
ir vaizdai, jo ypatingas išradingu
mas — mūsų literatūrinės pasakos 
istorijoje nelabai daug tokių pa
sakų, kaip „Daktaras Kripštukas 

_______ _  pragare" „Kaip velnias Juodūode- 
tas, kad ir žmonės priklauso minė- blogais keliais nuėjo , „Stu- 
tajai pelių rūšiai, kolegos, nes ir dentas iš rudosios vaistinės", „Ra- 
jie dažnai pražūna, beieškodami 9anU puota Kalnų gatvėje .

Juliaus Kaupo pasakos, kurias 
jisai leido sniego seniui pasekti, 

■ skirtos visiems skaidrios vaiko sie
los pasiilgusiems. Visiems, kuriuo
se neužgesęs svajonių šalies ir to
limos vaikystės žiemų ilgesys.

Dailininkas Adolfas Vaičaitis 
lengvu ir žaismingu savo plunks
nos brūkšniu rūpestingai ieškojo ir 
sugebėjo gyvai prikelti ne vieną 
šių pasakų pavidalą ir nuotykį. 
Dailininko nuopelnui tenka pris- 

’ kirti ir tikrai skoningą ir menišką 
knygos apipavidalinimą ir išleidi
mą.

(Julius Kaupas, Daktaras Kripš
tukas Pragare ir kitos nemažiau 
įdomios pasakos, surašytos slapto
se Kauno miesto kronikose. Išleido 
Povilo Abelkio lietuviškų knygų 
leidykla, 1948 metai, 191 puslapis). •

A. VAIČAITIS Iliustracija (Utogr.) 
Iš J. Kaupo knygos 

seniai dingusių pasakų šalių." To
dėl giliau įsiklausę ir įsižiūrėję 
kiekvienon pasakon, atrasime po 
visais vaizdais ir pavidalais ir nuo
tykiais slypinčią gilesnę mintį, gel
mę, kurioje atsispindi dažnas žmo
giškosios kelionės klausimas ir 
vingis.

tangų, kad genocidas būtų for
maliai paskelbtas tarptautiniu 
nusikaltimu, ir reikia tikėtis, kad 
tai bus padaryta. Po to, tarptau
tinei organizacijai ilgainiui susti
prėjus, reikia tikėtis ir praktiškai 
bus įgyvendinta tautų apsauga 
nuo šios rūšies nusikaltėlių, o nu
sikaltimo atveju kaltininkai bus 
visu griežtumu nubausti, kaip jau 
kai kuriuos iš jų nubaudė Nuem- 
bergo teismas. '

Naujos knygos
Pranas Naujokaitis. LIETUVIŲ 

LITERATŪRA. Trumpas lietuvių li
teratūros kursas gimnazijai. „Pa- 
trios" leid. Tūbingenas, 1948 m. Ti
ražas 4000 egz. 316 pusi. Kaina ne
pažymėta.

GINTARAS. Antrosios knygos. 
Redaktorius Juozas Kruminas. Šio 
•numerio viršelis ir vinjetės dail. J. 
Steponavičiaus. 64 psl. Kaina DM. 
2—.
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Hanau bažnytinis moterų Choras.

Giedame Viešpačiui
Hanau lietuvių stovyklos R. ka- se tuos pačius veikalus, choras 

talikų parapijos bažnyčioje pa- atšventė savo metines. Sukaktis 
maldų metu dažnai skamba dar- kukli ir kolektyvas nepretenzin- 
nūs moterų giesmių garsai. Tai gas, tačiau vertas paminėjimo, 
gieda bažnytinis moterų choras, Choras savo repertuare, turi 
kuris gyvuoja šalia žinomo „Dai- dar vienas mišias, Fr. Arnfelse- 
navos“ ansamblio choro. Jį 1947 rio Missa „Regina Coeli“, ir per 
metais suorganizavo vietos lietu- dvidešimt šešias giesmes, dau- 
vių parapijos vargoninkas M. Ci- giausia lietuviškas. Žinant sun- 
bas. kuinus gauti gaidų, ypatingai nio-

Pirmą kartą choras giedojo terų bei lygių balsų chorui — pa- 
1947 m. lapkričio 2d. per Vėlinių siektas repertuaras yra gausus ir 
gedulingas pamaldas Jos. Boeh- įvairus.
mo mišias „Missa Requiem“ op. Reikia pripažinti choro vadovo 
23 ir to paties autoriaus „Libera“. M. Cibo gabumus, išgaunant dar- 
Kadangi dauguma chorisčių yra nų ir išlygintą giedojimo skam- 
anksčiau dalyvavusios „Daina- besį. Choro sudėty šiuo metu tę
vos“ chore, joms be ypatingų liko tik 10 dalyvių (taigi kone 
sunkumų pavyko šiuos kūrinius tik dvigubas kvartetas), bet su 
gana sklandžiai ir įspūdingai po gera balsine medžiaga ir choriniu 
neilgo laiko atlikti. patyrimu. Todėl, kad ir trims ar

Giedodamas ir šių metų vėlinė- keturiems balsams parašyti da-

Gudu padėtis ir ju tikslai
‘ (Perkelta iš 3 psl.)

neįeina į Jungtines Tautas ir ki
tus tarptautinius junginius. Tai 
šioms valstybėms nesudaro jokių 
pirmenybių. Priešingai, būdamos 
izoliuotos, jos yra išskirtos iš 
tarptautinio politinio gyvenimo, 
priverstos kurti savo ekonomiką 
autarkiniais principais, o savo 
kultūrinėj raidoj pasitenkinti tik-; 
tai jų pačių tautinės dvasios sy
vais. Dėl to šių valstybių didžiau
sias noras kaip galima greičiau 
patekti į tarptautinius junginius, 
kad, prisiėmę visą eilę įsipareigo
jimų, kurie apriboja jų suverenu
mo teises, sukurtų sau daugiau 
galimybių ginti savo tautinius, 
valstybinius, socialinius, ekono
minius ir kultūrinius interesus.

Tokiu būdu absoliučiai nepriklau
somos tautinės valstybės šiandien 
yra anachronizmas. Dėl to mes 
laikomės koncepcijos ne absoliu
tinių, bet suvereninių tautinių 
valstybių, savo tarpe susietų pla
čiais tarptautinio bendradarbiavi
mo ryšiais, neišskirdami ir regio
nalinių tarptautinių junginių.

— Kaip gudų vadovaujantieji 
organai įsivaizduoja laisvos Gudi
jos sienas ir kaip suprasti BNR 
Tarybos nutarimo žodžius, cituotus 
jos 1948 m. kovo 25 d. manifeste, 
kur minimos Vilniaus ir Gardino 
sritys?

— Gudų tautos laisvės sąjūdis 
laikosi principo, kad būtų atkurta 
nepriklausoma gudų valstybė et
nografinėse sienose. Etnografinis 
valstybės sienų principas, pripa
žįstamas šiandien visų neimperia- 
listinių tautų, iškilia galimybę slėg
ti tautas, prievarta įterptas į kitų 
tautinių valstybių tautinį ir vals
tybinį gyvenimą. Dėl to BNR Taryba 
dar 1918 m. kovo 25 d., skelbdama 
Gudų Tautinės Respublikos visišką 
nepriklausomybę, savo trečiajam 
nutarime paskelbė, kad BNR teri
torija turi apimti visas žemes, kur 
gyvena gudų tauta, tarp jų ir Gar
dino bei Vilniaus sritis maždaug 
ligi ribos, kurią sudarė 1939 m. 
spalių 9 d. lenkų — lietuvių ad

ŽIBURIAI

lykai, skamba gana sultingai ir 
pilnai.

Choro — dalyvė J. Cižikaitė- 
Adomavičienė dažnai pasirodo 
giedodama solo. Chorui pritaria 
latvių vargonininkas A. Gerbers.

. VI. Adomavičius
MOTERYS BRAZILIJOS LIETUVIŲ 

SPAUDOJE
Neseniai pasirodė Brazilijos lie

tuvių žurnalo „Laikas" Nr. 2. Iš jo 
vaizdžiai matyti, jog Brazilijos lie
tuvės moterys uoliai rūpinasi lie
tuviškosios spaudos reikalais. Šio 
nur&erio finansuotoja ir garbės lei
dėja yra Emilija Cekanauskienė, 
didelio Avellandos metalo fabriko 
savininkė. Būdama gabi pramoni
ninke, ji nepamiršta ir kultūrinių 
reikalų, uoliai paremdama kiek
vieną žymesnį kultūrinį užsimo- 
jimąt. Žurnalo moterų skyrių sutiko 
redaguoti Jadvyga Kunicaitienė- 
Cemiauskaitė.

Geresnei tremtinių ateičiai užti
krinti IRO kiekvienoje apygardoje 
turi įsteigusi amatų mokyklas, vad. 
Training Centrus. Viena iš didžiau
sių tokios rūšies mokyklų visoje 
Vak. Vokietijoje yra Arolsene. ne-.

mergaites grumtynes su 
VARGU

Hamburgas. Neseniai Kielio mies
to teismas nubaudė 20 m. Uršulę 
Klenkytę (Klenkies), iš pavardės 
atrodo lietuvių kilmės, kuri, su
klastojusi dokumentus, dirbo kaip 
vyras, pasivadinusi Peter Klenkies, 
anglių kasyklose. Šio darbo grieb
tis ją pastūmėjo sunkios gyvenimo 
sąlygos. Ji su ligota motina yra 
pabėgėlės iš Rytprūsių ir, kadangi 
jai buvo sunku gauti pakankamai 
apmokamą darbą, kad galėtų vers
tis ir išlaikyti sergančią motiną, 
ji pasiryžo kasti anglis. 16 savai
čių ji taip dirbo, kol pagaliau da
lykui paaiškėjus ji buvo patrauk
ta teismo atsakomybėn ir nubausta 
kalėjimu už dokumentų klastojimą.

Prieš tai protestuodami, Ham
burgo laikraščiai nutarė pravesti 
kampaniją, kad ją išteisintų. Ar 
tai pavyks dar nežinoma.

MOTERYS DALYVAUJA ATOMI
NES ENERGIJOS TYRIME

ministracinė linija. Ši etnografinė 
siena tarp Gudijos ir Lietuvos iš 
tikrųjų yra riba tarp lietuvių ir 
gudų tautų gyvenamų plotų, ką 
geriausiai patvirtina ne gudų ir ne 
lietuvių išleisti etnografiniai žemė
lapiai, sudaryti svetimų lietuviams 
ir gudams mokslininkų, dėl to ne- 
suintresuotų abiejų tautų politi
niais planais. Toki žemėlapiai, kaip 
žinoma, yra išleisti rusų, vokiečių, 
prancūzų, italų, USA ir kt. valsty
bių.

— Kaip gudų vadovaujantieji or
ganai įsivaizduoja būsimos laisvos 
Gudijos santykius su Lietuva ir 
kaip žiūri gudų tauta į lietuvių 
tautos kovą už laisvę?

— Tai lygiai priklausys nuo 
abiejų tautų. Gudų tauta, kuri su 
lietuvių tauta turi penkių šimtų 
metų bendrą garbingą istoriją ben
dro valstybinio gyvenimo ir soli
darios kovos už savo laisvę prieš 
pavergėjus, trokšta dabar draugiš
kų ir nuoširdžių santykių. Į lietu
vių laisvės kovą gudų tauta žiūri 
su simpatija ir supratimu. Ji prita
ria kiekvienai tautai, kuri kovoja 
už savo laisvę bei nepriklausomy
bę, ir juo labiau tiems, su kuo 
turi bendrą priešą ir bendrus tiks
lus.

— Ką jūs dar galėtumėt pasaky
ti lietuvių tremtinių bendruomenei 
per mūsų laikraštį pirmojo mūsų 
pasikalbėjimo proga?

— Norėčiau per Jūsų gerbiamą 
laikraštį pareikšti norą mūsų tau
tų didesnio suartėjimo ir draugiš
kumo, kad sėkmingiau, kartu su 
visomis kitomis rusiškojo bolše
vizmo pavergtomis tautomis, eitu
me į bendrą kovos frontą už savo 
laisvę ir nepriklausomybę. Tik 
šiuo atveju atmetimas viso to, kas 
mus gali skirti, yra mūsų laisvės 
kovos pasisekimo laidas.

Red. pastaba. Kai kuriais savo 
teigimais p. min. pirmininkas šia
me pasikalbėjime opiu būdu palie
čia lietuvių tautą. Tais klausimais 
mes artimoj ateity išdėstysime mū
sų požiūrį.

. JAV atominės energijos komisi
ja 1948/49 studijų metais atominei 
energijai tirti paskyrė 247 stipen
dijas. Iš to skaičiaus 41 stipendija 
teko moterims.

KAZIMIERA KUCBORSKA
Amerikos lietuvė, viena iš daugelio 

karių motinų, praėjusiam kare nete
kusi vienturčio savo sūnaus, garbinga 
kario mirtimi Tolimuose Rytuose. Ka
zimiera Kucborska, kad ir skaudžios 
nelaimės ištikta, parodė savo jautrią 
Širdį tremtiniams pasiųsdama | Vo
kietiją paskirom šeimom, studentams 
ir kitiems nemaža paketų su maistu 
ir apdaru. Taip pat savo lėšomis dau
gel} išblaškytų lietuvių aprūpino 
Šventuoju Raštu.

ŽYMI KOMUNISTE TAPO 
KATALIKE

„Daily News” pranešimu, žymi 
JAV Komunistų veikėja, buvusi 
šnipų tinklo Amerikoje vadė ir 
svarbiausia liudininkė priešameri- 
kinei veiklai tirti komitete Eliza
beth Bentley neseniai perėjo į ka
talikų tikėjimą. Katalikų tikėjimo 
tiesas jai aiškino ir prie krikšto 
prirengė žinomasis Msgr. Fulton 
Sheen. Kaip toliau, pranešama, jos 
krikšto tėvu buvęs Louis Budenz, 
savo laiku buvęs komunistų „Dai
ly Worker" vyr. redaktorius, ku
ris, to paties Msgr. Sheen padeda
mas, prieš kurį laiką taip pat grįžo 
į Katalikų Bažnyčią.

AROLSENO IRO AMATU MOKYKLOJE

Arolseno IRO Amatų Mokyklos elektrininkų skyriaus VI laida. Vi
duryje sėdi Mokyklos dir. Dr. Thiery

toli Kasselio, kuri šiuo metu iš
leido VI laidą ir iš viso yra pa
ruošusi daugiau kaip 2000 amati
ninkų. Kiekvienos laidos paruoši
mas čia trunka 3 mėnesius, po ku
rių mokiniai, atsižvelgiant į jų įgy
tas žinias, gauna mokytosios spe
cialybės mokinio arba II klasės 
kvalifikuoto darbininko pažymėji
mus. Šioje mokykloje yra moka
ma pagal vokišką programą, todėl 
josios pažymėjimus tvirtina taip 
pat ir vokiečių Amatų Rūmai.

Arolseno amatų mokykla turi 
daug skyrių: mašinraščio, radijo, 
mechanikų, elektrikų, kino operato
rių, stalių, mūrininkų, technikinės 
braižybos, šaltkalvių, metalo tekin-

LAIMĖJO PRIEŠ LENKUS
Naujai į Kanadą atvykę lietuvių 

ir lenkų tremtiniai sportininkai, 
nežiūrėdami nepalankių vietos są
lygų. Vai Dor vietovėje įrengė fut
bolo aikštę ir sužaidė tarpusavy 
pirmąsias rungtynes. Jose lietuviai 
pasirodė žymiai pranašesni ir rung-

LAISKAS REDAKCIJAI
Pone Redaktoriau, prašau neat

sisakyti atspausdinti Tamstų lai
krašty mūsų tokį patikslinimą:

„Žiburių“ 67 (177) Nr. tilpo ži
nutė „Nauja dantų gydytoja“, ku
rioje rašoma, kad sesuo Lauren- 
cia (Stripinytė) baigė Mūnchene 
Dantų Institutą ir įgijo dantų gy
dytojos ir technikės teises. Norė
dami išvengti visuomenės suklai- 
dinimo, pažymine, kad baigus 
minimą Dantų Institutą daugiau
sia galima gauti dentistės teises. 
Ir Vokietijoj, kaip Lietuvoj, no
rint gauti dantų gydytojos tei
ses reikia baigti universitetą. 
Dentistės bei dantų technikės tei
sės Vokietijoj duodamos baigu
siems dentistų kursus bei Dantų 
Institutą. Skirtumas tarp dantų 
gydytojos ir dentistės yra maž
daug toks pat, kaip tarp gydytojo 
ir felčerio.

Su pagarba 
Dantų gydytojų sekcijos valdyba.

7iL%i išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadle-
//X.IDUriCll niais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 ptg. 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 eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Harley Miners Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. Plečaitls. 6668 Delorimier Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.

5 PSL.

tojų, motormechanikų ir nuo VII 
kurso pradžios bus įsteigta siuvė
jų. Vienuose iš šių skyrių išmoks
tama geriau, kituose prasčiau, at
sižvelgiant į praktikinės medžiagos 
gausumą.

Lapkričio 12 d. čia įvyko VI lai
dos išleistuvės, kuriose dalyvavo 
daug įvairių svečių. Iškilmingame 
pažymėjimų įteikime buvo pa
sakyta nemaža kalbų. Jose pas
veikinti naujieji amatininkai ir 
jiems palinkėta geros kloties emi
gracijoje. Šios dienos vakare bu
vo suruoštas tradicinis mokinių 
koncertas, kuriame gerą įspūdį pa
liko lietuvių tautinių šokėjų grupė.

Mokykloje naujas kursas prasi
deda lapkričio 29 d. ir truks iki 
kovo 4 d. Siame kurse didelę dalį 
mokinių sudarys lietuviai: vien iš 
Kasselio - Mattenbergo stovyklos 
yra apie 90 kandidatų. Edv. S.

tynęs laimėjo 6:2 (2:1) santykiu. 
Lietuvių komandoje žaidė ir vi
siems žinomas buvęs Tremtinių 
rinktinės žaidikas Tėvelis.

— Pirmasis naująjį Austrijos 
pirmos klasės auksinį sporto žen
klą laimėjo jėzuitas tėvas Anton 
Pinsker. Jis yra 42 m. amžiaus, 
Salzburgo jaunimo dvasios tėvas. 
Visas sąlygas šiam medalini pa
siekti, tėvas Anton Pinsker atli
ko be ypatingo treniravimosi.

Tragiškai žuvus VLADUI 
MONGIRDUI, jo žmonai mū
sų brangiai draugei Aldonai 
ir vaikučiams reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liū
dime
Sk. ir Al. Andriūnai, Šimkū
naitė - Valiulienė ir Kazys 

Dauginis

Sesę
JOANĄ KIVERYTĘ,

jos mylimai mamytei mirus, 
nuoširdžiai užjaučia ir drau
ge liūdi
Augsburgo jaun. skautės ir 

„Živilės" draugovė

5



ū PSL. ŽIBURIAI 1948 XI. 27. 74 (184)

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Londone didėja nerimas dėl Berlyno

BALFas informuoja lietuvius

Londonas. Berlyno padėtis Lon
dono politiniuose sluoksniuose lai
koma tokia pat pavojinga, kaip ir 
sovietų blokados pradžioje, prane
ša „Basler Nachrichten" Londono 
korespondentas. Paskutiniu metu 
Londone jaučiamas vis didėjąs ne
rimas ir susierzinimas dėl sunku
mų, su kuriais susiduria, „oro til
to" susisiekimas. Tie sunkumai ky
la ryšium su rudens rūkais, dėl 
kurių stipriai padidėjo lėktuvų ka
tastrofų skaičius.

Vis dažniau girdėti Londone pik
tai kalbant, jog negirdėtai skanda
lingas dalykas, kad iš keturių nuo
mininkų, gyvenančių viename na
me, vienas užsimano užramstyti 
visas duris, o trys kiti nuominin
kai turi j savo butus listi pro ka
miną, Vieni kaskart atkakliau rei
kalaują, kad sovietų užblokuotos 
Berlyno durys būtų verste išvers
tos. Kiti aiškina, jog Berlyne va
kariečiams išsilaikyti nebeįmano
ma, ir dėl to iš ten reikią pa
sitraukti. Britų vyriausybė dar ne
nori apsispręsti nė už vieną iš tų 
dviejų sprendimų ir yra nusista
čiusi palaikyti oro tiltą ir laukti.

Į klausima, kiek ilgai bus galima 
pasilikti dabartinėj „nei pakarto, 
nei paleisto" padėty ir laukti, britų 
vyriausybės sluoksniuose atsako
ma pečių patraukymu: esą, to nie
kas nežinąs." Ta proga prisimena

JAV Prof. Sąjungos pereina
i politine

Vašingtonas. Žinią apie pastarąjį 
JAV uostų darbininkų streiką dau
gelis sutiko kaip eilinį reiškinį 
amerikiečių darbininkų kovos dėl 
atlyginimų padidinimo. Tačiau, tu
rint galvoj naują po Trumano iš
rinkimo besiformuojantį Amerikos 
politinį klimatą, į šį streiką tenką 
žiūrėti kaip į pirmą simptomą nau
jos raidos, kuri ketina iš pagrindų 
pakeisti Jungtinių Valstybių veidą. 
JAV profesinėse sąjungose, kurios 
jaučiasi savo pečiais išnešusios 
Trumaną į pergalę, dinamiškai ri
kiuojasi didžiausia JAV istorijoje 
darbininkų sąjūdžio ofenzyva.

Nuo karo pabaigos JAV profesi
nės sąjungos# jau trissyk kovojo 
dėl atlyginimų padidinimo ir kiek
vieną kartą laimėjo. Tiesa, kylan
čios kainos tuos laimėjimus žymia 
dalim pavertė niekais, bet Ameri
kos darbininkas kaip vargiai kur 
kitur naudojasi draudimais nuo ne
laimingų atsitikimų, atostogų fon
dais, pensijomis ir kitais vertingais 
dalykais. Nūn profesinės sąjungos 
rengiasi „ketvirtam rundui", kuris, 
sprendžiant iš pasirengimų apim
ties ir pobūdžio, bus įžanga Į vi
suotinę ofenzyvą, patiesiančią ir 
politinę sritį.

Tos ofenzyvos gaires nustatys 
neužilgo įvyksiančios didžiųjų pro
fesinių sąjungų konferencijos. Sau
sio mėn. visos eilės pramonės ša
kų darbininkai planuoja pradėti 
akciją už kainų kontrolės įvedimą. 
Tačiau tai ne viskas. Nors atsisa
kyta minties steigti atskirą darbo 
partiją, tačiau vietoj to profesinės 
sąjungos užsimojo paimti savo 
kontrolėn demokratų partiją. Tu
rint galvoj, kad profesinės sąjun- 

ma, jog gen. Clay jau prieš kelis 
mėnesius buvo pasiūlęs jėga iško
voti kelią į Berlyną, bet prieš tai 
užprotestavo britai su prancūzais 
ir pačių JAV politiniai sluoksniai. 
Buvo motyvuojama, jog toks žy
gis, greičiausia, iššauktų karą, ku
riam vakariniai sąjungininkai dar 
kaip „ reikiant nepasirengę. Britų 
kariniai veiksniai mano, kad karui 
pilnai bus pasirengta po metų, o 
amerikiečiai skiria net dvejų metų 
laiką. Ar taip ilgai oro tiltą bus 
galima išlaikyti, klausimas lieka 
atviras.

Įdomiausia, kad už išsikrausty
mą iš Berlyno pasisako — visiškai 
skirtingais sumetimais.— britų ka
riniai sluoksniai ir kairieji. Kari
niai sluoksniai norodo, kai strate
giškai Berlyno pozicijos yra neat
laikomos, kairieji naiviai svajoja, 
kad Berlyno palikimas palengvintų 
susitarimą su sovietais. Vyriausy
bė ir įtakingiausi darbo partijos 
sluoksniai apie Berlyno palikimą 
nenori nė girdėti, primygtinai nu
rodydami, jog toks žygis būtų po
litinė Vakarų katastrofa, nekalbant 
apie tai, kad tai reikštų tikrą mirtį 
dešimtims tūkstančių Berlyno vo
kiečių demokratų veikėjų, taip sti
priai užsiangažavusių prieš sovie
tus. Todėl ir laukiama, tačiau tas 
laukimas jau darosi nervingas, juo
ba, kad sovietai to laukimo metu, 
atrodo, rengia pokštą.

ofenzyva
gos turi 15 mil. narių ir milžiniš
kus fondus, galima laukti, kad 
joms tai pavyks ir kad 1952 m. 
rinkimuose į prezidentus demokra
tų partija išstatys prof, sąjingų 
ka'ndidatą. Tiesa, tai tolimesnis

„Ai Jūs darote 1<okią nors pažangą?“ 

JAV prof, sąjungų, ofenzyvos tai
kinys, tuo tarpu jos stengiasi paim
ti savo Įtakon Trumaną ir savo žmo
nes pastatyti jo artimiausiais ben
dradarbiais. Rimtai diskutuojamas 
net jų kandidatas į valstybės se
kretorius — Jim Carey, CIO prof, 
sąjungos narys, jos diplomatinis 
stebėtojas JTO Visumoj Paryžiuj, 
be kitko . griežtas antikomunistas. 
Vašingtone netikima, kad jis praei
tų, bet reikšmingas jau pats jo 
kandidatūros^ iškėlimas, rodąs, ko
kie nauji vėjai ima siausti aplink 
Baltuosius Rūmus. Jau viešai kak 
bama, kad ambasadoriais į Euro
pos sostines būtų siučiami nebe fi
nansų magnatai ir jų interesų ats-

PRANEŠIMAS EMIGRACIJOS 
REIKALAIS -

Kai kurių tremtinių buto ir dar
bo užtikrinimus jų davėjai .yra pa
siuntę tiesiog DP Komisijai į Va
šingtoną. Šioj įstaigoj dėl gausaus 
darbo betarpiškai užvesta emigra
cinė byla, niekam ja nesirūpinant, 
kartais gali užsigulėti ilgesnį lai
ką. Kad to išvengtume, BALFas 
yra pasiryžęs sekti kiekvieno trem
tinio emigracinės bylos eigą. Todėl 
tie tremtiniai, kurių buto ir darbo 
užtikrinimai buvo pasiųsti ne per 
BALFą, bet betarpiškai DP Komi
sijai į Vašingtoną, yra prašomi 
BALFo įstaigai Europoje (Mūnchen 
27, Rauchstrasse 20) apie tai pra
nešti suteikiant šias žinias: i. buto 
ir darbo užtikrinimų gavėjo var
das pavardė, adresas, 2. buto ir 
darbo užtikrinimų davėjo vardas, 
pavardė, adresas, 3. numatomo 
gauti Amerikoje buto ir darbo 
adresas, jei jis emigrantui yra ži
nomas.

DP Komisijos atitinkami parei
gūnai Europoje yra pažadėję pa
daryti žygių, kad DP Komisijai 
Vašingtone privačiai patiektos ga- 
lantijos būtų persiųstos į Europą 
pagal mūsų patiektą sąrašą.

GALIMAS BALFO TEISIŲ 
PRAPLĖTIMAS

Amerikos ukrainiečių organiza-
cija, turinti sutartį su IRO, iš DP 
Komisijos Vašingtone yra gavusi 
teisę dalyvauti DP imigracinio įs
tatymo vykdyme. Sis precedentas 
teikia vilčių, kad tokia teisė gali 
būti suteikta ir BALFo Organizaci
jai. Šiai teisei gauti jau seniai 
yra pradėti daryti žygiai ir dabar 
jie tęsiami. BALFas, gavęs šią tei
sę, galėsiąs lietuvių emigracines 
bylas tvarkyti su DP Komisija ir 
jos valdininkais betarpiai.-Šis tie
sioginis kelias, aplenkiant tarpines 
organizacijas, suteiks galimumą 
pagreitinti mūsų tautiečių emigra
cinių bylų eigą ir jų vykdymą, 
kiek tatai iš viso yra galima.
PRANEŠIMAS APIE NAUJUS DP 

TRANSPORTUS Į AMERIKĄ
Patirta, kad dalis tremtinių jau 

yra suvežti į Bremeno pereinamąją 
stovyklą išvežimui į JAV. Tokiu 
būdu baigiamas paruošti naujas 
DP transportas, kuris į Ameriką 
išplauksiąs apie šio mėn. pabaigą. 
Numatoma, kad gruodžio mėn. ga
lėsią išvykti šeši transportai. Ta
čiau DP Komisijos valdininkai abe
joja, ar suspėsią gruodžio mėn. iš
vykimui paruošti pilnai visus 6 
transportus. Vienok tenka tikėtis, 
kad transportai padažnės ir emi
gracija bus vykdoma greičiau. Visi 
šie transportai jau vykdomi pagal 
imigracinį JAV įstatymą t. y. 
transportai sudaromi iš tų DP emi
grantų, kurie turi buto ir darbo už
tikrinimus. —

PRANEŠIMAS APIE NCWC 
SKYRIŲ BUVEINES

Pranešama, kad NCWC Muen- 
chen-Pasįng emigracines bylas iš
siuntinėjo savo skyriams pereina
mose stovyklose. Todėl tie trem
tiniai, kurie minėtoj įstaigoj M.- 

iovai, bet žymūs profesinių sąjun
gų veikėjai, kaip Philip Murray ir 
David Dubinsky. Tuo būdu jau da
bar prezidentas Trumanas ir už
sienių politikos srity gauna pajusti 
stiprų profesinių sąjungų spaudimą. 
Nors didelėj dižiumoj JAV prof, 
sąjungos nusiteikusios antikomu- 
nistiškai, tačiau joms, kaip kiek
vienam naujokui, užsienių politi
koj,, trūksta realaus padėties pažini
mo, tikslų aiškumo ir veiklos vien
tisumo. Dėl to kai kurie jų kad ir 
geros valips padiktuoti siūlymai 
tokiam Marshalliui įvaro tikro 
siaubo.

Pasing turėjo savo emigracines 
bylas, ateity savo bylų reikalais 
yra prašomi kreiptis ne į NCWC 
Pasinge, bet į atitinkamą skyrių, 
būtent: tremtiniai, gyveną IRO 3 
Area’jos ribose, turi kreiptis į NC
WC skyrių Schweinfurt© pereina
moje stovykloje, 4 Area’jos — į 
Ambergą, 5 AREA'jos — į Augs
burgą, 6 ir 7 AREA’jos į Pasingą.

IRO 1 Area gyventojų bylos yra 
ICWC Butzbacho perein. stovyklo
je (vietoj Frankfurto) ir 2-ros — 
Ludwigsburge.

Pirmasis Europos DP laivas pasiekia New Yorką

BUTO IR DARBO UŽTIKRINIMUS 
TURI JAU APIE 10 000 TREMTINIU

Pranešame, kad BALF-o Centras 
Amerikoje yra sutvarkęs ir davęs 
eigą 3000 darbo ir buto garantijų, 
kurios apima apie 10 000 asmenų. 
Naujos garantijos nuolat plaukia į 
BALF-o centrą ir gauna atitinkamą 
eigą. Beveik visos garantijos yra 
vardinės ir tik maža dalis tėra ne- 
vardinių. Iki šiol BALF-o įstaiga 
Europoje nėra gavusi nevardinių 
garantijų. Kai bus tokių garantijų, 
bus paskelbta, kaip jos bus skirs
tomos.

BALF-o Įstaiga Europoje

BALF AS RUOŠIA NAUJAS 
SIUNTAS

Patirta, kad BALF-o Centras 
Amerikoje ruošiasi pasiųsti į Euro
pą didesnę rūbų ir maisto siuntą. 
Atliekami reikalingi formalumai 
valdžios įstaigose. Kai tik bus gau
ti atitinkami leidimai iš Amerikos 
valdžios įstaigų, siuntos bus iš
siųstos į Vokietiją. Gauta siunta 
bus dalinama per Lietuvos Raudo-

TMUHįtai is visut
Peipingas. Denos pranešimu ko

munistai grasina Peipingui, kuri
ame dabar yra vyriausia nacio
nalistų kairinės vyriausybės bū
stinė.

Vašingtonas. Reuterio pranešimu 
antradienį Baltuosiuose Rūmuose 
susirinko JAV Saugumo Taryba 
apsvarstyti Kinijos padėtį. Po po
sėdžio joks oficialus komunikatas 
nebuvo paskelbtas, tačiau spėjama, 
jpg buvo svarstomas Ciangkai- 
šeko rėmimas ir esą tuo. klausimu 
prieita tam tikro sprendimo.

* Luzana. Buvęs Suomijos prezi
dentas maršalas Manerheimas at
vyko į Luzaną. 

„Žiburiu“ vyr. Redaktorius išvyko i Paryžių

„Žiburių" vyr. redaktorius Juozas Vitėnas išvyko Į Paryžiuje 
įvykstantį Vidurio ir Rytų Europos Laisvosios Spaudos Tarptautinės 
Žurnalistų Federacijos kongresą.

nąjį Kryžių tokia pat tvarka, kaip 
ir iki šiol.

Ta pačia proga pranešame, kad 
BALF-o Centras prašė įspėti trem
tinius, kad jie nesikreiptų pašal
pos ar siuntinių į Centrą tiesiog, 
nes į tokius prašymus BALF-o 
Centras visiškai negali reaguoti — 
siuntinėti kiekvienam atskirai bū
tų perdidelės išlaidos, o iš kitos 
pusės BALF-o centras negali pa
tikrinti, kam iš tikro reikalinga 
pašalpa.

BALF-o Įstaiga Europoje

PIRMIEJI DP SUTINKAMI 
NEW JORKE

New Yorkas. Prieš kiek laiko į 
Ameriką atplaukė pirmasis laivas 
su DP, kurie atvyksta į JAV pagal 
DP įstatymą. Neseniai New Yorką 
pasiekė antrasis laivas, kuris buvo 
sutiktas linksmais sveikinimais. 
205 000 asmenų, kurie pagal įstaty
mą imigruos į JAV, yra stropiai 
atrenkami ir vežami tik su indivi
dualiomis ar organizacijų garanti
jomis, rašo „Newsweek”. Toliau 
sakoma: „Kol imigrantai tvirtai 
įsikurs naujoje tėvynėje, jie bus 
globojami privačių asmenų ir or
ganizacijų, kurie pagelbės jiems 
darbe, šeimininkavime ir draugiš
kai padės prisitaikinti prie neį
prasto gyvenimo, nes jie turės už
miršti savo tautinius papročius ir 
griežtą, vargingą DP stovyklų gy
venimą. Jie turės išmokti kalbėti 
angliškai ir prisiderinti prie ameri
kietiško gyvenimo būdo.

Aklimatizacijos problema imi
grantams yra sunki ir komplikuota. 
Tačiau, jei tik bus noro, vyrai, 
moterys ir vaikai galės tapti pil
nais amerikiečiais per trumpą lai
ką.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Londonas. JAV ir Didž. Bri

tanija nutarė pakviesti Prancūziją 
pilnateisiu nariu į Ruhro anglies ir 
plieno produkcijos kontrolę.

Paryžius. Keturių didžiųjų val
stybių atsakymai i dr. Bramuglia an- 
kietą Berlyno valiutos reformos klau
simu dar nepaskelbti, nes Višinskis 
nori atsiklausti Maskvos, ar Sovietų 
Sąjungos atsakymas yra viešumai 
skelbtinas. Dementuojami paskleisti 
gandai, kad tarp Vakariečių atsirado 
nuomonių skirtumai dėl Berlyno va
liutos (vedimo.
.Berlynas. Jau baigiami pasku

tiniai pasirengimai Berlyno rinki
mams, kurie (vyks gruodžio 5 d. Poli
cijai duotas (sakymas būti parengties 
stovy, kad ji galėtų garantuoti tvar
kingą rinkimų Įvkdymą. '
Briuseli s. Katalikų partijos buv. 

finansų minlsteriui Eysken naujo 
ministerių kabineto sudarymas ne
lengvai vyksta, bet Jis pareiškė, kad 
pasiseks sudaryti.
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