
The Lithuanian 3 Times Weekly
THE LIGHTS

Published under EUCOM civil Affairs 
Division Autorization Number UNDP 206
Responsible Publisher: JUOZAS VITENAS
Responsible Printer: Haas & Cie., Augsburg 

Circulation • 4000
Geid.-vyr. red. - J. VITENAS, Liter, ir kul- 
tūr. sk. red. - A. GRA2IŪNAS, Inform, sk. 
red. - V. ROCEVICIUS. Mnt«*ru sk. red. - 

H. GRA2IŪNIENS.
Meninę pusę tvarko dali. V. RATAS

Redakcija if administracija: (13b) Augsburg - 
Hochfeld, Baltic DP Camp.

Eins. sask. Bayerische Vereinsbank, Filiale 
Augsburg, Nr. 23073

Atskiro Nr. kaina 30 Pfg.

77 (187)

IŠEINA ANTRADIENIAIS, KETVIRTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

AUGSBURGAS, šeštadienis, 1948 m. gruodžio mėn. 4 d. IV METAI

Lietuvos-Qudijos santykiu klausimu
DR. VI. Viliamas

Vilniaus koridorius su pačiu Vii- išmintimi. Svetimieji atvyks ir su 
niurni, tuo, anot prof. M. Lima- svetimais interesais. Savo kaimy- 
nowskio, nepravėdinamo maišo niškus reikalus išdrįskime spręsti 
centru. Tai parodo, koks didelis patys ir savomis galvomis. Kom- 
kelias reikia nueiti sienų nustaty
mo ekspertams. Gudų egzilinės vy
riausybės ministerio pirmininko 
atsistojimas ant Lietuvos-Lenkijos 
1939 m. spalių mėn. 9 dienos ad
ministracinės linijos yra nelaimin
gas ir apgailėtinas. Lietuviuose jis 
sukels, ir tai jau ne paskirų tau- 

__ tiečių, bet visos .tautos, kartelio ir 
vllstyHnLagyvenimo’ir%olidarios “J*'
kovos už savo laisvę prieš paver- 
■gėjus, trokšta dabar draugiškų ir 
nuoširdžių santykių." Šių žodžių 
nuoširdumu, atrodo, nereikėtų abe
joti. Gerais tarpusavio santykiais 
yra suinteresuoti tiek lietuviai, 
tiek gudai. Tačiau, kad tie geri 
santykiai nebūtų tik romantika ar 
net pigi deklamacija, bet nuoširdi 
realybė, įgalinanti stoti į vieną, 
frontą tiek tautų išlaisvinimo ko
vai, tiek tvarkant tarpusavį tautų 
sugyvenimą, reikalinga aiški plat
forma.

Tenka betgi , konstatuoti, kad 
tarpusavio santykių išryškinimui ir 
plačių tautų sluoksnių apsisprendi
mui dar daug ko pasigendama. Vi
sų pirma yra gudų, ir dargi ne eili
nių, kurie neigia Lietuvos valsty
bės koncepciją, neigia jos istoriją 
ir laiko ją savo ekspansijos objek
tu, o iš kitos pusės yra ir lietuvių, 
kurie abejoja gudų tautos subren
dimu tautiniam gyvenimui ir mano, 
kad gudų valstybė galėtų atsirasti 
tik arba kaip svetimomis rankomis 
pastatyta chimera, arba kaip labai 
palankių sąlygų nunokintas vai
sius. Gudijai neatsistojus ant savų 
kojų ir esant patiestai ant dalybų 
stalo, Lietuvai reikią reikšti pre
tenzijų prie tų sričių, kurios seniau 
tiek istoriniu tiek etnografiniu 
atžvilgiu priklausė Lietuvai.

Visuotinis pripažinimas vienų ki
tiems garbingai egzistencijai raci
jos yra pats svarbiausias išeities 
taškas. Vieni kitus mes laikom ly
giaverčiais kaimynais, vieni ki
tiems ne tik linkim, bet ir pade
dam iškovoti laisvę ir savarankiš
ką valstybinį ir kultūrinį gyveni
mą. Šios pagrindinės 
lome laikytis visuose 
muose ir žygiuose.

Kitas kardinalus ir

Tik prieš savaitę (1948. XI. 27. 
Nr. 74(184) buvo „žiburiuose“ pla
tus ir įdomus pasikalbėjimas su 
<Judų respublikos egzilinės vyriau
sybės ministeriu pirmininku. Sis 
reikšmingas mūsų kaimyninės tau
tos oficialaus atstovo žodis yra 
įsidėmėtinas ir reikalingas mūsų 
tinkamo atgarsio.

Garbiningas gudų atstovas pasi
sako, kad „gudų tauta, kuri su lie
tuvių tauta turi penkių šimtų me
tų bendrą garbingą istoriją bendro

pusės vers tuo pačiu titulu lietu
vių atstovus atsistoti, kaip minėta, 
ant buvusios Lenkijos-SSSR sienos. 
Ir argi tai bus bendra kalba?! Ir 
pagaliau kuriuo gi titulu pasikliau- 
na gudų vyriausybės atstovas, 
sankcijonuodamas, kad ir maž
daug, tą nelaimingą administraci
jos liniją, kuri, anot prof. dr. K. 
Pakšto, „karo veiksmų sukurta 
vadinamoji administracijos linija 
nėra jokia riba nei istoriniu, nei 
ekonominiu, nei etnografiniu ar 
kultūriniu atžvilgiais". Tai yra len
kų smurto, sulaužius Suvalkų 
sutartį 1920 m. spalio 9 dieną, 
diktatas, kurio Lietuva nepripažino 
per visą nepriklausomo gyvenimo 
laikortarpį ir niekuomet nepripa
žins. Juk tai pariašus smurto ak
tas, kokių ir gudai yra patyrę tiek 
iš tų pačių lenkų, tiek iš rusų, 
tiek iš vokiečių. Lietuvių-gudų sie
nų problema yra rimta ir sunki. 
Tiek istoriniais, tiek statistiniais, 
ekonominiais, religiniais, etnogra
finiais, tiek ir kultūriniais atžvil
giais yra apie ją daug rašyta ir 
kalbėta ir dar daugiau galima pa
sakyti. Variantų daug yra siūlyta 
ir dar daugiau galima pasiūlyti. 
Tačiau juk reikia aiškai pasisaky
ti, kad aiškių sienų iš viso nėra

geidauja musų pačių apsisprendi
mo ir jos pataria mums kuo grei
čiausia tai padaryti. Didžioji Eu
ropos mišrioji zona, kuri prasideda 
prie Narvos ir Peipuso ir, vis pla- 
tėdama, baigiasi pietuose Adrijos 
ir Juodosiomis jūromis, sudaro tą 
Gordijaus mazgą, kuris taip sun
kiai duodasi atrišamas. Padarykime 
pradžią bent mums rūpimoje erd
vėje.

Apie galimą ir įmanomą Lietu- 
vos-Gudijos sienų kompromisą bus 
galima atskirai ir įsakmiau pakal
bėti, bet bent pradžiai reiktų gar
bingą gudų tautos atstovą papra
šyti, kad jis atsistotų ant tokios 
sienos, kur nereikėtų ginčytis dėl 
mūsų senosios sostinės Vilniaus ir 
dėl Rimšės, Daugėliškio, Tvere
čiaus, Melagėnų, Adutiškio, Šven
čionių Gervėčių, Rudiškių, Dieve
niškių, Valkininkų, Druskininkų ir 
kitų grynai lietuviškų vietovių.

Baigiant dar kartą norėtųsi pa
linkėti, kad lietuvių-gudų seni gra
žūs santykiai būtų atgaivinti, puo
selėjami ir įgyvendinami. Tada vi
si klausimai bus įmanoma išspręs-

ADVENTO NUOTAIKAI

Bokštu vaidiloms
prabilus

TOMAS ŽIŪRAITIS. O. P.

tezės priva- 
mūsų veiks*

labai spirgi- 
' nantis klausimas tai mūsų valsty

binių sienų problema. Ir šiuo klau
simu bendros, išryškėjusios nuo
monės nėra. Lietuvos-Gudijos vals
tybinės sienos svyruoja erdvėje 
nuo buvusios Lietuvos - Lenkijos 
administracinės linijos ligi Lithua
nia propria sienos rytuose, kuri 
savu ruožtu maždaug atitinka Len
kijos—SSSR sieną, nustatytą 1921 
m. Rygoje. Taigi nuo Vievio-Varė- 
nos ligi Dolhinow-Radoškovičių- 
Rubeževičių-Rakov. Tad ginčijami 
plotai yra visas taip vadinamas

promiso kelias čia bus pats tikriau
sias, tik jis turi būti diktuojamas 
ir išminties, ir širdies, ir realybės 
pajautimo.

Mūsų nesantaika svetimų mums 
buvo primetama ir kurstoma. Iš 
esmės jos niekuomet nėra buvę. 
Mūsų sugyvenimas nepaprastai bu
vo tolerantiškas ir gražus ir su
daro mūsų istorijos garbininguo- 
sius lapus. Dėl vėlesnio lietuvių- 
gudų neapsisprendimo Vilniaus ir 
Gardino rajonuose ėmė reikštis 
lenkai ir lenkų varomas tarp mūsų 
kylys norėjo iš viso nutraukti mū
sų kaimynystę. Visa dabartinė por 
litinių įvykių raida rodo, kad Len
kijai ateity vargu bus leista per
žengti Curzono liniją, einančią pa
lei Būgą, ir kad plotuose tarp Dau-, ti. Geriems kaimynams nereikės 
guvos ir Nemuno bus leista šei
mininkauti tik lietuviams ir gu
dams. Tad iš anksto reikia ruoštis 
dėl jų apsispręsti.

Vakarų demokratinės valstybės, 
kurių rankose yra raktas į mūsų

kalbėti apie tvoras jr sienas vie
niems nuo kitų atsiskirti, bet apie 
vartus ir kontaktus, per kuriuos 
būtų galima susitikti. Pagaliau ir 
neišvengiama tautinė iridenta ne
bebus likimo užmesta nelaimė, bet 

tautų nepriklausomybes, labai j>a- svetinga ir maloni viešnagė.

„TUOJAU“ KARO VIS DĖLTO
NEBUSIĄ

Nepaisydami visų iš pažiūros 
pavojingų įtempimo reiškinių, kom
petentingi Vakarų organai, remda
miesi karinės ir diplomatinės žval
gybos žiniomis, yra įsitikinę, kad 
tuo tarpu, t. y. pramatomoj ateity, 
karo nebus.

Curt Riess šveicarų „Weltwoche" 
..._ ____  rašo, jog prancūzų komendantas

ir jų nesurado ir nesuras nei kitų Berlyne gen. Ganevalis (savo metu 
kraštų mokslininkai ir žemėlapiai, buvęs karo atttache Lietuvoj) prieš 
nei pagaliau mūsų pačių. Taigi, ii- keletą savaičių jam pasakęs: 
gametė mūsų kaiminystė, pagaliau — Skaitydamas sovietinius vo- 
kitų kultūrų įtaka sukūrė šioje kiečių laikraščius, gauni įspūdį, 
erdvėje nešiaurą mišrią zoną, ku- kad ryt-poryt sukiršinta vokiečių 
rios niekas nepajėgs galutinai iš- liaudis pridirbs pokštų, kurie Ber- 
narplioti. lyne esančias galybes prives prie

Neapeliuokime į svetimus eks- susikirtimų ir karo. Aš tuo netikiu, 
pertus ir netikėkime jų magiška Revoliucijų ir karų neužplanuosi—

jie kyla, kai kas nors netenka ner
vų.

Dabar Berlyne sėdįs ilgametis 
„New York Times" korespondentas 
Maskvoj Drew Middleton, remda
masis „paprastai gerai painformuo
tų vakarietinių šaltinių" (atrodo, 
žvalgybos) duomenimis, prieina šių 
išvadų: pirma, tiesioginis karo pa
vojus nuo praeitos vasaros esąs 
žymiai sumažėjęs, antra, sovietų 
satelitai karą tarp sovietų ir ame
rikiečių laiką neišvengiamu, bet 
dar ne tuoj Įvyksiančiu.

K. A. M. Chemijos Institutas Kaune

Bokštų vaidilos — tai mūsų ba
žnyčių varpai. Tinka jiems tas 
vardas. Jie mūsų protėvių vaidilas 
prie šventojo aukuro primena . . . 
Tikrieji vaidilos yra tie šimtmečių 
amžiaus varpai: jie saugo Naujo
sios Sandoros amžinąjį, negęstantį 
Aukurą — mistinį Kristų, Jo alto
rius. Jie yra to Aukuro liepsnos 
kurstytojai, skleidėjai ir kviesliai. 
Taip, jie budi kasdieną budi išti
kimai: visais laikas, visuose kraš
tuose, kur Kristaus altoriai, kur Jo 
išganingos meilės buveinės.

Ir vis dėlto jie tik dabar, pirmą
jį advento sekmadienį prabilo, nau
ju garsu nuaidėjo, nes jie Naujuo
sius Bažnyčios Metus praneša, nau
jam gyvenimui kviečia. Naujas ai
das įsisiūbavo bokštuose, nors ad
vento varpų skelbiamoji misija ne 
vakarykštė, ne šiandieninė. Jie 
kviečia į tą patį meilės Aukurą — 
Kristų, kuris, kaip ir pati amžiny
bė, vis naujas, bet nesikeičiantis 
yra. Nepaprastas tas Kristus, Jo 
meilės Aukuras — altoriai, klau
syklos. Čia, susidėvėjęs, vargšas 
žmogus suliepsnoja ir jaunu dru
geliu, angelų sparnais gyveniman 
skrenda! Miela tai tremtinio sielai 
prisiminti. Gera žinoti, dar geriau 
yra įsitikinti, kad dar ne visur že- 
mėjė smurtas, apgaulė, mirties vai
duokliai viešpatauja. Yra dar tikro
jo gyvenimo oazė, kur mūsų širdys 
atsigauna, protai nuskaidrėja, krū
tinėn vidaus harmonija grįžta. 
Žmogus vėl gyventi pradeda. Suak
menėjo XX amžius, sustingo jo 
gyvenimas, nes jis pertoli nuo to 
Aukuro, peraukštai į Babelio bokš
tą kopė . . .

Naujas bokštų vaidilų aidas 
žmogui dar ir dėlto, kad jo gyveni
mas daugiau ar mažiau keičiasi. 
Gyvenimas nestovi vietoje. Jis yra 
įvairus, margas, kaip tėviškės 
miškų genelis, kaip tremtinio var
gas, viltys ir rūpesčiai. Vienaip gi 
advento varpai skambėjo mums 
tėvynėje, kitaip jie mums gaudžia 
šiandieną. Vienaip žmogus išgany- 
man kvietimą sutinka laisvas, so
čiai gyvendamas, kitaip jis į tą 
kvietimą reaguoja vergijos pan
čiuose, benamio, nužmogintojo da-

Middleton kartoja jau girdėtą 
istoriją apie dvi sroves sovietų po- 
litbiure: karo, kuriai atstovaują 
Beria ir Malenkovas (jai priklau
sęs ir nelemtas atminties 2dano- 
vas), ir taikos su Lozorium Kaga- 
novičium ir Miko j anų priešaky. 
Pirmieji maną, kad sovietams ge- lioj. Taigi naujas šiandieną bažny- 
riausia pradėti karą tuoj ar ilgiau- čios. varpų aidas, nes Jie adventą 
šiai ligi 1950 m., nes tokiu būdu skelbia, jų aidas naują krikščionio 
būsią galima sukliudyti Vakarų at- sieloj atgarsį randa.
kutimą bei apsiginklavimą, o ūžė- Prabilo bokštų vaidilos pimą- 
mus Ruhrą, Belgiją ir Prancūziją, jį advento sekmadienį, kad pri- 
sovietų pramonės potencialas veik mintų savo negęstančius aukurus, 
prilygtų JAV. „Taikos" grupė ta- primintų pirmąjį Kristaus atėjimą, 
rianti, kad sovietams derą laukti Iš naujo jie aidi, kad paruoštų mū- 
ir stiprėti, d Vakarai patys su- sų sielose tą palaimintą Betliejaus 
nyksią krizėse. Be to, reikią pirma prakartėlę, kurioje užgimęs Kris- 
pagydyti Tito erezijos padarytą tus įprasmins mūsų gyvenimą ir 
žaizdą. Stalinas ir Molotovas praei- tremtinio dienų viltis.
tą rudenį šių dviejų politbiuro sro- Naujai prabilo bokštų vaidilos — 
viu kovą galų gale išsprendę „tai- advento varpai, naujam gyvenimui 
kos" grupės labui. kviečia — išgirskime Juos!
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2 PSL. ŽIBURIAI

Hauįai kuriamo tytiuei Vokietijai valstybe fei&įa
Kremliaus politikai yra pa

rengę planą rytinėje Vokietijoje 
sukurti naują slavišką valstybę — 
Sorbiją-Lukaciją. Si valstybė tu
pėtų apimti dalį Saksonijos teri
torijos išilgai Lenkijos-Cekijos- 
Vokietijos pasienio ir baigtųsi 
apie 90 km į pietryčius nuo Ber-

Kaizerio ir Weimaro respubli
kos laikais sorbai buvo atstovau
jami Saksonijos parlamente, bet 
Versalio taikos kūrėjai, atkur
dami čekus, pasiliko kurti sorbų 
prašymams.

lyno.
Prieš tūstantį metų Lokacija 

buvo Sorbų valstybės centras, ir 
sovietai yra pasirengę atgaivinti 
šią beišnykstančią slavų atžalą 
ir padėti jiems atgauti savo „ne
priklausomybę“. Ar šis jų planas 
bus realizuotas, kol kas dar neaiš
ku, vienok sorbai turi vilties at
gauti bent tautiškai — kultūrinį 
savarankiškumą.

Sovietams remiant sorbų ne
priklausomybės siekimą, sorbai, 
savaime aišku, randa reikalinga 
savo saugumą koordinuoti su savo 
globėjo interesais. Sorbija, išjung-. 
ta iš Vokietijos, nesirūpintų per 
daug dėl to, kad jos teritorijoje 
stovinti sovietų kariuomenė te
būtų tik artilerijos šūvio nuoto
lyje nuo Vokietijos sostinės ir 
kad jų šalis suteiktų sovietams ' 
puikią bazę prieš Lęnkiją ir būtų 
patogus punktas uranijaus ka
syklų Čekoslovakijoje kontrolia
vimui.

USA užsienio reikalų ministe
rijos stebėtojai mano, kad sovie
tai dar nelaiko, jog jau pribrendo 
laikas naujos valstybės sukūri
mui, vienoj jie visais būdais re
mia sorbų nacionalistų pastangas. 
Šių metų kovo mėnesį per Socia
listinės Vienybės partiją jie pra
vedė Saksonijos parlamente vie
nu balsu įstatymą, suteikiantį 500 
—600 tūkstančių sorbų kultūrinę 
autonomiją ir finansinę mokyklų

Nacių laikais sorbai buvo inten
syviai germanizuojami, naikinant 
jų slaviškus vardus, kalbą bei 
kultūrines įstaigas. Vienok po šio 
karo- sorbai vėl atgiojo. Prieš 2 
metus Paryžiaus taikos konferen
cijai sorbai įteikė memorandumą 
dėl Sorbijos nepriklausomybės 
atstatymo. Sorbų atstovai tarėsi 
su Molotovu ir bandė tartis su 
kitais diplomatais paskutinėje už

sienių reikalų ministerių konfe
rencijoje Londone.

ir kitų kultūrinių įstaigų įkūrimui 
paramą.

Pokariniais laikais sorbai yra 
remiami specialių Lenkijoje ir 
Čekoslovakijoje suorganizuotų-ko- 
mitetų sorbų nepriklausomybei 
atstatyti. Ši pagalba naudojama 
knygoms leisti bei mokykloms 
remti ir „Liaudies rūmų“ Bautze- 
ne statybai. Lenkijos, Čekoslova

kijos bei Jugoslavijos valdantieji 
sluoksniai yra lankęsi Sorbijoje 
ir yra pažadėję savo paramą.

Nepriklausomybės sąjūdžiui va
dovauja Bautzeno, mokyklų ins
pektorius Paul Nuedo, Josef 
Ziesche ir Karl Novotny — visi 
Socialistinės Vienybės partijos 
(SĖD) nariai. Jų veikimo centras 
yra buvę Darbo Fronto namai 
Bautzene. Raportai praneša, kad 
vienas iš dažniausiai apsilankan
čių yra sovietų pulkininkas Ostro- 
jenko, jau nuo 1945 metų veikiąs 
kaip ryšių karininkas.

Dauguma sorbų yra katalikai ir 
jų dauguma pritaria nepriklauso
mybės idėjai. Keletas žinomų ku
nigų yra komunistų vadovaujamo 
seimo nariai ir nacionalistai jau
tėsi turį pakankamai sorbu dva
siškuos paramos, kad galėtų pa
siųsti Berlyno Kardinolui prašy
mą, kad būtų paskirtas jiems at
skiras vyskupas. Šiuo žygiu sorbai 
nori užtikrinti savo kalbai tei
ses bažnyčiose ir tuo apsisaugoti 
nuo vokietinimo įtakos.

Sorbų protestantų dauguma gy
vena šiaurinėje srityje, neįeinan
čioje į planuojamos Sorbijos teri
toriją.

Kokia bus Sorbijos ateitis — 
sunku spręsti: Sorbai, naudoda
miesi proga, stengiasi atgauti 
laisvę ir sukurti savo nepriklau
somą valstybę. Sovietai, siekdami 
savo tikslų, kol kas randa, kad 
jiems naudinga sorbus paremti. 
Tolimesnė gi raida sunku atspėti. 
Sorbai be abejo viliasi, kad toli
mesnė dalykų eiga juos išgelbės 
ir nuo vokiečių ir nuo sovietų pa
vojaus, o šiuo tarpu skuba kuo 
daugiau pavaryti pirmyn valsty
bės kūrimo darbą. M. L.

1948. XII. 4. 77 (187)

Lietuviai Amerikoje. Worcester, Mass. Aušros Vartų parapijos būrelis 
vaikučių, susirinkusių prie bažnyčios tikybos pamokų

I TOLIMĄJĄ KANADA
SUDIEV PASKUTINIAJAI 

STOVYKLAI!
Išvykimo dieną (IX. 17) jau 5.30 

vai. turime atiduoti patalynę, pas
kui pavalgyti pusryčius, dar kartą 
pereiti kontrolę ir — sudiev Bre
meno amerikoniškoji stovyklai 
Dar suskumbame išklausyti sto
vyklos pusrūsyje įrengtoje koply
čioje kun. V. Šarkos laikomas šv. 
Mišias ir karštai paprašyti Aukš
čiausiojo palaimos savo kelionei.

Stovyklos administracija įspau
džia kiekvienam į ranką po pora 
liesų sumuštinių ir traukiame čia 
pat j netoli esantį mums skirtą 
traukinį. Tas pats kun. Šarka, ne
užmirštantis ir neužmirštamas beiš- 
vykstančių tremtinių draugas ir 
globėjas, mus išlydi. Traukiniui 
pradėjus eiti, jis palaimina atski
rai kiekvieną vagoną ir palieka 
bestovįs prie daugybės traukinio 
bėgių.'

CUXHAVENE.

Po keturias valandas trukusio 
važiavimo traukiniu pasiekėme 
Cuxhaveno uostą. Žvilgsnis atsi-

Sorbų kalba (žinoma dar vendų 
kalbos vardu) yra paskelbta ofi
cialia kalba ir yra jau leidžiami 
keli savaitraščiai ir vienas dien
raštis. Mokyklų vadovėliai yra 
verčiami į sorbų kalbą ir jau 
naudojami.

Bautzen, krašto sostinėje, tu
rinčioj 38.000 gyventojų, yra 
įkurtas sorbų universitetas. Di
džiulė sorbų biblioteka — nacių 
uždaryta — dabar vėl atgaivinta. 
Kas svarbiausia — sorbai yra 
išskirti iš sovietų darbo prievolės 
rytinėje Vokietijos žemoje, kur 
jie paėmė apie 200.000 vokiečių 
į uranijaus kasyklas bei Sibirą.

Nors sorbai pretenduoja į teri
toriją nuo Cittau (prie Čekijos 
sienos) iki Furstenwalde (prie 
Berlyno), į apie 8 km pločio juostą 
į rytus nuo dabartinės Lenkijos- 
Vokietijos sienos ir į apie 
65 km pločiao ruožą į vakarus, 
USA ekspertai nemano, kad so
vietai jiems duos tai, ko jie prašo.

Ekspertų nuomone, Sorbija 
apims plotą tarp Bautzen ir Kott
bus ir turės apie 3.000 kv. kilo
metrų. Valstybė neperdidžiausia, 
bet didesnė už Lichtenšteiną, Mo
nako, Andorą ar San Marino.

Be Bautzen ir Zittau, ši sritis 
turi dar keletą vidutinio dydžio 
miestų: Kottbus, Gdrlitz, Kamenz, 
Hoyerswerda, Lobau. Ši šalis, 
esanti Spree upės slėnyje, yra 
ideali vieta aerodromų statybai. 
Tą klausimą jau nagrinėjo sorbų 
dienraštis „Nova Doba“ ir Domo- 
vina — sorbų seimas.

Sorbai daugiausia verčiasi že
mės darbu ir tekstilės pramone 
miestuose. Istorijoje sorbų var
das užtinkamas jau 7 amž., mi
nint jų kovas su Tūringijos fran
kais. 12 amž. sorbai buvo saksų 
pavergti. Nuo to laiko juos valdė 
vokiečiai arba lenkai. 19 amž. 
sorbai pradėjo tautiškai atgimti. 
1847 m buvo pradėtas leisti sorbų 
dienraštis „Sorbska Nowiny“, ku
ris ėjo iki 1933 m. Naciai tada jį 
užraudė.

New Yorko „akiu bankas“
Technikos pažanga įgalino ir 

šių laikų mediciną padaryti dide
lę pažangą akių gydymo srityje. 
Jau XVIII a. gydytojai atkreipė 
dėmesį į akluosius, apakusius dėl 
optinio akies negalavimo. 1798 m. 
Pellier darė bandymus, norėda
mas vieton akies raginės plėvės 
įstatyti stiklą, tačiau tai, žinoma, 
jam nepavyko. XIX a. buvo ban
dyta ją pakeisti gyvulių akių au
diniais, tačiau ir tai nepasisekė. 
Niekam neatėjo į galvą šiam rei
kalui panaudoti žmogaus akių au
dinius. Tai padaryta tik paskuti
niu laiku.

Dar karui besitęsiant, šimtai 
specialistų atsidėję dirbo akių 
klinikose, ieškodami būdų aklie
siems pagydyti. Ir jiems pasisekė. 
Tuomet New Yorke buvo įsteigta 
gal viena iš didžiausių žmonijos 
istorijoj gerovės organizacijų, vi
sų aklųjų viltis — „akių ban
kas“. Jis buvo įsteigtas 1945 m. 
gegužės 1 d., o 1946 m. jau 15.000 
aklųjų vėl buvo grąžinta šviesa. 
Šiuo metu institutui priklauso 80 
klinikų' kuriose šios reikšmingos 
operacijos yra daromos.

Pirmasis pasisekimas buvo pa
siektas 1943 m. Vienas New Yor
ko chirurgas, kuris darė bandymus 
su akies raginės plėvės transplan
tacija, gavo atviruką iš vieno jo 
buvusio ligonio, kuris 4 metų am
žiaus būdamas apako ir kuriam 
minėtas chirurgas prieš keturis 
mėnesius padarė operaciją. Ten bu
vęs pacientas rašė: „Ką tik išlai
kiau Kanados aviacijoj piloto eg
zaminus'. Tai trenkė kaip per
kūnas giedrią dieną. Plačioji vie
šuma tuo klausimu susidomėjo. 
Operacijos pridėjo dažnėti. Buvo 
rūpinamasi operacijai reikalingų

nes buvo pastebėta, jog dvyliką 
valandų mirusio žmogaus akių ra
ginės plėvės celės dar būna gyvos. 
Per ilgą eilę bandymų buvo rasta 
priemonių celes išlaikyti gyvas iki 
72 vai.

Tos plėvės lėktuvais gabenamos 
iš visos Amerikos ligoninių į 
„akių banką", kur jos būna pati
krinamos, išrūšiuojamos ir kuo 
greičiausiai gabenamos į akių kli
nikas. Ir taip 72 vai. praėjus nuo 
viėno žmogaus mirties, kitas žmo-

Amerikos lietuviai veikėjai iš Wor
cester Ona ir Jurgis Lapinskai, kurie 
vieni iš pirmųjų tikru lietuvišku nuo
širdumu pradėjo šelpti ir tebešelpia 
daugeli tremtinių Vokietijoje ir ki

tuose kraštuose.

gus pradeda naują, šviesų gy
venimą.

Iš viso pasaulio kraštų plau
kiančios didelės aukos įgalina šias 
sunkias operacijas įvykdyti.'

Ant „akių banko" vedėjos stalo 
guli pluoštas formuliarų. Juose 
kuklus tekstas: „Šiuo aš pareiškiu 
savo valią, jog tuoj po mano mir
ties aš perleidžiu valstybinei akių 
klinikai vieną (ar abi) savo akis 
ir leidžiu jai jomis visiškai arba iš 
dalies pasinaudoti.“

Jau daug parašų padėta po tais

remia į baltutį, kaip gulbė, su rau
donu kaminu jūros milžiną. Praė
jusiojo karo metu šis laivas buvo 
naudojamas kariuomenės perkėli
mams. Jo vardas „Samaria“, pri
klauso britams.

Išsirikiavę pagal prie krūtinės 
prisegtus numerius, 1432 emigran
tai žengiame prie to milžino artyn. 
Tai daugiausia Kanadoj gyvenan
čių artimi giminės, pas vyrus va
žiuojančios žmonos su vaikais ir 
tekstilės darbininkai bei namų 
ruošos darbininkės. Tik užkėlus 
koją ant denio, čiumpa mus ati
tinkami ' palydovai, dirstelėję į 
mūsų rankose laikomus kajučių 
numerius, skubotai išvedžioja į 
vietas (atskirai vyrus, atskirai mo
teris), kur paliekame lagaminus ir 
vėl skubotai to paties palydovo 
esam vedami į valgyklą. Baltutė
liai tvarkingai padengti stalai, 
lėkštelės, puodukai kavai ir stiklai 
vandeniui, dviejų rūšių peiliai ir 
dviejų rūšių šaukštai, šauktšteliai, 
servietėlės . . . Sugužėjom už tų 
blizgančių stalų ir šypsomės. Koks 
didelis skirtumas tarp tik ką turėto 
dypiško stalo ir šio! .Pietūs geri, 
skanūs, iš trijų patiekalų, plius 
tikra kava. Pienas ąsotėliuose ant 
stalo — kiek nori tiek pilkis. Po 
pietų, vėl tų pačių palydovų lydi
mi, grįžtame į savo kajutes. Kiek
vienam nurodoma jam skirta lova 
— švarutėlė, patogi, minkšta, su 
dviem pagalvėlėm.

„SUDIEV, LIETUVIAI!“
Laivas ruošiasi išplaukti. Kran

tinėje prisirinko žmonių, privažia
vo mašinų. Ne vienų artimą ir 
brangų „Samaria" išneš į platųjį 
pasaulį, į kitą tolimą kraštą, ir kas 
žino, ar ne amžiniai. Ir mes lietu
viai, nors žinome, kad šioj sveti
moj žemėj nieks mūsų neišlydi, 
skverbiamės prie borto. Tačiau 
krante esama ne vien svetimųjų.

apie 20 juodose uniformose lietu
vių vyrų (kai vėliau teko išsiaiš
kinti — jūrų mokyklos mokiniai). 
Mes jiems irgi' šaukėme „Sudiev" 
ir verkėm. Laivui jau toli atsistū- 
mus nuo kranto, mes dar girdėjo
me jų „Sudiev, lietuviail"

Išnyko ir kranto žiburiai. Lenkės 
balsiai gieda šventas giesmes, o 
ir pavienio nereto keleivio lūpos 
šnibžda tylią maldą, nes ir laivo 
administracijos yra laive iškabin
tas kreipimasis į keleivius, kvie
čiantis, laivui leidžiantis į kelionę, 
pasimelsti. Apgailėtina, kad lietu
vių būrelis (apie 60 žmonių) ne
susiorganizavo pagiedoti kad ir 
„Tavo apgynimo" ar pan.

„AI, NEGERA . .
Dar būnant Bremene, keliomis 

dienomis prieš išplaukimą, pūtė 
vidutinio stiprumo vejasi Dabar, 
laivui pradėjus plaukti, jis prade
da pūsti beveik su tikru įnirtimu, 
tačiau laivo supimo kaip ir ne
jausti.

Iki dar nepradėjo reikštis jūros

medžiagų, o ypač raginių plėvių. keliais sakiniais. Ir kiekvienas .Vos tiltelį atitraukus nuo laivo ir 
Raginės akies plėvės paimamos toks parašas grąžina vienam iš atkabinus lynus, nuo kranto pasi- 

iš žmogaus lavono akies 12 vai. daugelio nelaimingų aklųjų šviesą, girsta: „Sudiev, lietuviai! Laimin- 
laikotarpy nuo’ žmogaus mirties, A. K. gos kelionės!" Tai sutartinai šaukė

ligos simptomai, nutariam atsigulti. 
Atsįbudusi apie 3 vai. nakties iš
girdau kai kuriose lovose „rygie- 
tiškus“ garsus . . . Tačiau jokio 
supimo vis dar nejausti. Galva tik 
truputį apsvaigus. Paėmiau vieną 
žirnuką „Vasano"- ir vėl kietai už
migau. Tik 7 vai. pažadina kajutės 
sesuo. Lova traukte traukia prie 
savęs, nors, rodos, liga dar nekim- 
ba prie manęs. Kitose lovose daug 
sergančiųjų, jos dar labiau nenori 
keltis, bet sesuo nei vienos nepa
lieka lovoj, reikalaudama eiti į 
gryną orą. Esą gulėdamos nepri- 
prasime prie laivo supimo ir liga 
visą kelionės laiką kamuos. Užli
pus ant denio ir širdis „pyktelė
jo” . .4 Grynas oras mažai ką 
gelbsti. Kaistas reiškinys: atrodo, 
kad laivas vis nesisupa, o supasi 
jūra su dangumi, supasi horizon
tas. Tik po kelių dienų plaukimo 
tas apgaulingas jutimas išnyko — 
pradėjome justi ir mažiausią laivo 
kryptelėjimą.

AMŽINAI ALKANAS BUVĘS DP
Trijose valgomosiose salėse ke

leiviai valgo dviem pamainom. 
Maistas gana geras — ir jo pa
kanka, kad per dieną būtum visiš
kai sotus. Štai vienos dienas me
niu: pusryčiai — pora gerų šaukš
tų kruopinės košės, vienas keptas 
kiaušinis su dviem ilgom plonom 
paspirgintų lajinių riekelėm, dvi 
bulkutės, sviesto gabalėlis, vynuo
gių marmeladas, saldi kava su 
pienu, vienas obuolys. Pietūs — 
pusė lėkštės sriubos, paukštienos 
vidutiniška porcija su bulvine piu
re ir daržovėmis; saldus; kava, 
pyragas kiek nori ir sviesto šmo
telis. Vakarienė — pusė lėkštės 
sriubos, šiltos mėsos porcija, su 
dviem bulvėm (didelėm) ir daržo
vėm, ledų porcija, kava. Nieko 
neveikiančio keliautojo kad ir di
džiausias apetitas, rodos, turėtų 
būti patenkintas. Bet štai’ viena 
ponia ant denio man skundžiasi, 
kad po kelių dienų maisto laive

(Tęsinys 5 pusi.)
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PRUSU LIETUVOS TAUTINĖ TARYBA
30 METŲ SUKAKČIAI

(Pabaiga)
1918 m. lapkričio 16 d. Tilžėje 

buvo sušauktas susirinkimas, kuris 
išrinko Prūsų Lietuvių Tautinę 
Tarybą (Litauischen Nationalrat). 
Viktoras Gailius, Simonaitis ir Va
nagaitis sudarė prezidiumą. Ka
dangi šitame susirinkime dalyva
vusieji 50 žmonių negalėjo dar at- 
■stovauti- visos M. Lietuvos, tai bu
vo nutarta šią tarybą papildyti dar 
50 žmonių.

Šis susjrinkimas įvyko 1918 m. 
XI. 16 d., t. y. 9 dieną po revoliu
cijos Vokietijoje. Vietos laikraš
čiai, kaip „Allgemeine Zeitung" ir 
„Tilsiter Zeitung", buvo Vanagai
čio trumpai painformuoti, kad Til
žės lietuviai išsirinko tarybą, 
kurios komitetą sudaro tie ir tie 
asmens, o jos pirmininkas yra kun. 
Dr. Gaigalaitis.

Sekančiomis dienomis buvo su
organizuotas Tarybos biuras. Visa 
tolimesnė darbo vadyba palikta 
komisijai, susidėjusiai iš Gailiaus, 
Vanagaičio ir Simonaičio. j '

Pagaliau prieita prie svarbiausio 
darbų programoje užsibrėžto punk
to, kuris įgijo „M. Lietuvos Akto“ 
reikšmę. Tai buvo:

Tilžėje, Lapkr. mėn. 80 d. 1918 
metų.

Prusą Lietuvos Tautinė Taryba".
Pareiškimą pasirašė žemiau iš

vardinti Maž. Lietuvos lietuviai, 
nepabijoję užsitraukti vokiečių 
keršto:

Jonas Vanagaitis, Viktoras Gai
lius, Martynas Jankus, Mikelis 
Deivikas, Mikas Banaitis, A. Sma
lakys, Kristupas Paura, Mikelis 
Lymantas, D. Kalniškys, Fr. Ža

Klaipėda, Turgaus gatvė

vėlesniuose savo susirinkimuose 
Prūsų Lietuvos Tautinė Taryba nu
tarė priimtus Lietuvių protestus 
paskelbti Entantės valstybėms. 
Tai buvo pavesta atlikti Vanagai
čiui ir Aukštuolaičiui. Juodu Dan
cige, kur ieškojo būdų lietuvių 
pareiškimams perteikti. į užsienį, 
1918 m. gruodžio mėn. susipažino 
su vienu danų Raudonojo Kryžiaus 
kapitonu, kuris susidomėjo mū
siškių pasakojimu apie ^rūsų lie-

BERN. BRAZDŽIONIS

Likimo laikrodis
Ar tu girdi, kaip verkia mūsų dienos, 
Kaip krinta jos, it lapai nuo šalnų; 
Rudens purvan brendi tarp milijonų vienas 
Ir veltui ieškai vasaros dienų...
Ar tu girdi, kaip nirtulingai puola
Benamiai paukščiai į mirties medžius, — 
Ir jų liūdna giesmė nuo žemės tola, tola^ 
Aidėdama tarp gęstančių žvaigždžių.
Ar tu girdi, kaip it našlaitė, verkia 
Rudėniams vėjams plakant Baltija, 
Kaip žemę ašaros, lietus ir kraujas merkia 
Ir skamba laidotuvių varpas žemės širdyje...
Ar tu girdi, kaip kažkur bokšte muša 
Likimo laikrodis mūs valandas juodas? 
Ar tu girdi: viena, it pragaras, naktis sudužo! 
Ar tu girdi naujos dienos maldas?..

vladas Šlaitas
(Iš ruošiamo spaudai eilėraščių rinkinio 
„Žmogiškosios Psalmės")

Tryliktasis apaštalas
Susės už stalo dvylika apaštalų, 
dvylika žmogiškų, pavargusių širdžių, ir lauks, 
kol Tu nužengsi, Viešpatie, nuo kryžiaus 
su surūdijusių vinių žaizdom ant rankų, 
su surūdijusių vinių žaizdom ant kojų ir paglostys! 
kiekvieną skyriumi už stalo.
Manęs nebus tarp dvylikos apaštalų, 
manęs Tu niekad nepaglostysi už stalo, 
nes tarp manęs ir dvylikos apaštalų 
visi keliai supiaustyti, ir nuodėmės 
lyg surūdiję peiliai žiūri.
Aš paskutinis, tryliktas apaštalas, 
kurio Tu niekad nepaglostysi už stalo.

„PAREIŠKIMAS
Atsižvelgiant i tai, kad viskas 

kas yra, turi teisę gyventi, ir į tai, 
kad mes lietuviai, čionai Prūsų 
Lietuvoj gyvenantieji, sudarome 
šito krašto gyventojų daugumą, 
reikalaujame mes, remdamiesi Vil- 
sono Tautų paties apsisprendimo
teisės priglaudimą Maž. Lietuvos Lietuvos Tautinės Tarybos aktą 
prie Didž. Lietuvos. Visi savo pa- 1936 m. meniškai paruoštą aštuo- 
rašu šitą pareiškimą priimantieji niom spalvom, didelio formato, at- 
pasižada visas savo jėgas už |vyk- spausdino Jonas Vanagaitis ir 
dymą minėtojo siekio pašvęsti! paskelbė plačiajai visuomenei.

Klaipėdos miesto pramonės rajonas

baltis, Kristupas Kiupelis, Jago-
mastas, Jurgis Arnašius, Jurgis 
Lėbartas, Deivikas, Jonas Užpur- 
vis, Jurgis Gronavas, Mikelis Ma
čiulis, E. Bendikas, M. Reidys, V. 
Didžys, J. Juška, M. Klečkus ir 
Jurgis Margys.

Šį didelės reikšmės Mažosios

tuvių siekimus. Danui tarpininkau
jant,: prūsų lietuvių troškimus nu
sakąs pareiškimas, adresuotas En
tantės valstybėms — Prancūzija!, 
Anglijai, Jungtinėms valstybėms, 
Italijai, Vanagaičio ir Aukštuolai
čio buvo įduotas Dancige stovė
jusiam prancūzų kreiserio kapi
tonui, o taip pat ir danui.

Per daną įteiktos rezoliucijos 
tekstas pateko į danų spaudą. Vo
kiečių spauda tuoj iškėlė griežtą 
protestą. „Tilsiter Allgemeine Zei
tung" laikrašty pasirodė straipsnis 
„Naujas lietuvių niekšiškumas", 
kuriame minėtasis lietuvių žygis 
vadinamas beprotyste (Unklug- 
heit), o jų pasiųstasis į užsienius 
raštas atpasakotas šiais žodiais:

„Atskirti nuo viso pasaulio ir 
vokiečių spaudžiami Prūsų lietu
viai nebemato kitos išeities, kaip 
su užsieniečiais palaikyti vieną 
ryšj. Mes prašome visus užsienius 
pasirūpinti mūsų reikalu ir atsto
vauti musų interesam viešumoj. 
Visuose vokiečių laikraščiuose ir 
oficialiuose aiškinimuose šiaurinė 
Prūsų sritis vadinama seniausiu ir 
gryniausiu vokiečių kraštu ir 
nė vienu žodžiu nepaminėta, kad 
šis kraštas yra tikrai lietu
viškas. Čia dargi priešingai, 
senovės to krašto gyventojai val-

Saulėlydžiai
Jei ne šitie saulėlydžiai, 
jeigu ne šitos paskutinės rožės, 
jei ne šitie pirmieji požymiai senatvės 

takių kampučiuose, 
nebūtų liūdesio: 
niekas daugiau nestoviniuotų ties saulėlydžiais 
ir nemąstytų.

džios ir priv. gyventojų visais 
atžvilgiais skriaudžiami ir truk
domi. Valdžios įstaigų kalba ir 
mokyklos grynai vokiškos. Spau
da čia išlaikoma vokiečių, kapi
talistų ir jų dvasioj, nors kartais 
pasinaudoja, ir lietuvių kalba. A. 
ir S. Tarybos čia graso mirties 
bausme tiems, kurie kalba apie P. 
Lietuvos ir D. Lietuvos susijun
gimą. Todėl P. Lietuvių Tautinė 
Taryba nusprendė ieškoti pagelbos 
neutraliuose užsieniuose. Ji savo 
atstovus įgaliojo atlikti būtiniau
sius žygius. Pasirašiusieji kreipi
asi į gerbiamą „Koebenhoven,, re
dakciją maloniai prašydami pas
kelbti šį protestą:

„Pajūry] mūsų Prūsų lietuvių 
yra 200.000, kitose Vokietijos da
lyse — 150.000 ir visoj Vokietijoj 

;— 350.000. Mes gyvename Klaipė
dos, Šilutės, Tilžės, Ragainės, Pil

kalnio, Stallupėnų, Geldupės, Isru- 
tės, Darkiemiu, Vėlavos, Gumbinės, 
Tapliavos, Labgavos, Pakalnės sri
tyse. Mes tame krašte gyvename 
jau 2.000 metų, ir maždaug prieš 
600 metų Vokietija mus atskyrė 
nuo musų motinos D. Lietuvos. 
Mes išlaikėmė savo kultūrą, kal
bą ir savotiškumus ir jaučiamės 
kaip broliai D. Lietuvoj. Mes jau
čiamės su jais neatskiriamai su
jungti ir visais būdais kovosime 
dėl susijungimo su ja. Mūsų šūkis 
yra: „Atsiskirti nuo Vokietijos". 
Mes prašome pagelbos savo pa
stangoms įrodyti visam pasauliui, 
kaip barbariškai vokiečiai su mu
mis pasielgė".

Prūsų Lietuvos Tautinės Tarybos 
pastangos rado atbalsio D. Lietu
vos gyventojuose. Jų pritarimas 
pasireiškė gausiausiais sveikini
mais.

Jurgis Jankus

IPUŠIIS
21.

Morta pašoko iš užstalės, prišoko prie vokiečio ir nut
vėrė už rankos.

— Jis netyčia. Netyčia, — sako ir rodo pirštu į lubas, 
kur turėjo būti įlindusi kulka.

Vokietis norėjo ja nusikratyti ir ėjo prie durų.
— Jis nenorėjo, netyčia. Jis geras, — maišė lietuviškus 

ir vokiškus žodžius. — Jis geras, labai geras.
— Tegu eina, — pasakiau ir pąkilęs paėmiau ją už 

rankos.
— Negalima.
— Tegu eina!
— Bus negerai!
— Tegu sau traukia, iš kur atėjęs.
Vokietis tuo tarpu atsikratė Mortos, pasakė labąnakt ir 

išėjo.
— Jėzau Marija, kaip dabar bus negerai, — kartojo ji, 

stovėdama vidury aslos, paskum greitai išsuko ranką iš 
manosios, priėjo prie lango, pasikėlė užuolaidą ir ėmė 
žiūrėti.

— Pasitrauk, dar nušaus, — įspėjo motina.
— Nešaus, nebijok, — raminau.
Lauke tarkštelėjo vartai: jis išėjo iš kiemo į kelią. 

Morta prišoko prie kito lango.
— Kas bus ne gerai? — paklausiau.

Ji nieko neatsakė.
— Ar kad nebeateis? — pridėjau.
Ji tylėjo ir žiūrėjo.
— Ar kad degtukų nebeatneš? — ėmiau vėl erzintis, 

kad ji taip įsispyrusi į jo kulnis.
Ji man nė į tą pašaipą neatsakė, bet atsisuko nuo lango, 

nusitraukė nuo karties skarą ir labai rimtai paklausė.
— Kur Palys?
— Namie, — atsakiau.
— Tu nesijuok, tikrai sakyk, kur jis yra.
— Tikrai namie. Truputį aplupo Majoriuką ir nuėjo 

miegoti.
— Sakyk teisybę, jis laukia kur gefreiterio.
— Ne, Palys po tiltu dar niekada nesėdėjo, o aš po 

langais dar neklausiau.
Ji palengva nusiėmė skarą, pametė ant lovos galo, 

pasirėmė į lango staktą ir ėmė verkti.
— Ar tu manai, kad norėjau jį nušauti? — sakau.
Ji verkia dar labiau, net siena, rodos, virpa.
— Kaip Dievą myliu, tokios minties neturėjau.
— Eik namo! — pasako, nepakeldama galvos nuo 

sienos.
— Aš tikrai nenorėjau. Širdį galiu parodyti.
— Eik namo, sakau.
— Argi mes nebeturime nieko vienas kitam pasakyti?
Prieinu ir padedu ranką ant pečių. Ji pasipurto, išsisuka 

iš po rankos ir sušunka.
— Eik namo! Lietuviškai sakau, ne vokiškai.
Greitai nueina per trobą, pasikelia lango užuolaidą ir 

žiūri į laukus. Ji tebeverkia, net visa virpa nuo vęrksmo. 

Pasižiūriu į motiną. Ta stovi prie krosnies kampo, susi
dėjusi ant krūtinės rankas. Lajinės mirklės švieselėj atro
do, kad lūpos kruta — gal meldžiasi, kad viskas gerai 
baigtųsi. Man būtų daug lengviau, jeigu ji prašnektų ir 
pasakytų- kuo nori, kad baigtųsi. Bet ji tyli. Valandėlę 
pastovėjęs, išeinu.

Kieme pučia vėjas ir galvą pertraukia šaltis. Atsimenu 
palikęs kepurę, bet pasiimti nebegrįžtu. Valandėlę pasto
viu. Noriu, kad kuri išeitų ir ką pasakytų. Bet troboj 
visiškai tylu. Nueinu ligi vartų. Pro galinį langą tebe
matyti Mortos šešėlis. Praspirtų sniego plutą, pasemiu 
sniego saują ir bėriu į langą. Sniegas čeksteli į sieną ir 
į lango stiklus. Morta krūpteli, bet nepasitraukia, tada aš 
nueinu. Nejaučiu jokio gailesčio, kad tai atsitiko. Man 
daugiau nieko ir nereikėjo, kad tik vokietis nustotų čia 
vaikščiojęs, o daugiau viskas susitvarkys. Turės susi
tvarkyti.

Dar savaitę išbuvau namie, o. paskum vėl pavarė į miš
ką. Rytas buvo šaltas ir vėjuotas, bet aš užsidėjau va
sarinę kepurę.

— Kodėl nesidedi žieminės? — paklausė motina. ‘
— Nerandu, — trumpai atsakiau. *
Ji pametė darbą ir šoko ieškoti, bet brolis su tėvu jau 

ėjo per kiemą.
— Nesušalsiu, — pasakiau ir išėjau.
Vėjas degino ausis, ir aš ėmiau dangstyti rankomis.
— Kam nesidėjai žieminės? Miškas ne atlaidai, — pa

sakė tėvas.
— Neradau, — trumpai atsakiau.
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Lietuviai rašytojai Šiaurės Amerikoj
PASIKALBĖJIMAS SU AMERIKOS LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS PIRMININKU J. AISČIU IR SE

KRETORIUM KUN. ST. BŪDA VU

ST. DEVENIS

Lietuvių tremtinių eilės Vokieti
joj mažėja ir mažėja. Pavieniui ir 
būreliais jie vyksta į tolimus kraš
tus saugesnio gyvenimo ir kasdie
ninės duonos ieškoti. Likusių akys 
vienodai nukreiptos į užjūrius. Ši
tas iškeliavimo būtinumas paliečia 
ir Vokietijoj esančius lietuvius ra
šytojus. Ne vienas rašytojas jau 
išvyko i JAV, Kanadą, Australiją 
ir kitus tolimus kraštus.

Didesnis lietuvių rašytojų būre
lis susitelkė Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kur be iš tremties nu
vykusių lietuvių rašytojų yra ir 
iš anksčiau atvykusių bei iš vietos

Poetas J. Aistis

valdnariu prof. V. Krėvė-Micke
vičius. Revizijos komisijon išrinkta 
A. Vaičiulaitis, Stp. Zobarskas ir 
buvęs vienas iš „Žiburių" redakto
rių L. Žitkevičius. Į suvažiavimą 
buvo pakviesta 19 rašytojų. Dėl to
limo kelio ne visi į suvažiavimą 
atvyko, tačiau visi pasižadėjo būti 
draugijos nariais. Taip gimė Ame
rikos Lietuvių Rašytojų Draugija.

— Ar anksčiau Amerikos lietu
viai rašytojai turėjo kokią organi
zaciją, kuri bent iš dalies būtų ap
jungusi Amerikoj gyvenančius lie
tuvius rašytojus?

— Tokių susibūrimų yra buvę, 
tačiau jie turėjo lokalinį-ideologinį 
ar srovinį pobūdį. Apie visus Ame
rikos lietuvius rašytojus apjungian
čią darugiją neteko girdėti. Reikia 
pabrėžti, kad Amerikoj rašytojo 
sąvoka gerokai skirtingesnė, kaip 
mes ją supratom Nepriklausomoj 
Lietuvoj. Organizuotis teko visai 
iš naujo. Dabartinė draugija apjun
gia visų srovių (be komunistų) 
lietuvius rašytojus, kurie savo 
plunksną skiria laisvai Lietuvai ir 
laisvam, kultūringam bei nepriklau
somam lietuviui. Šitokioj dvasioj 
norima draugijos charakterį ir to
liau išlaikyti, nors Siaurės Ameri
koj, kur ideologinis susiskaldymas 
yra madingas ir jautrus, nėra tai 
lengva. Galim pasidžiaugti, kad 
visi dabartinės draugijos nariai har
moningai yra sutarę ir eina vienin
gumo keliu. Bet tatai sudaro ir 
sunkumų. Kiekviena organizacija, 
kiekvienas laikraštis, kiekviena 
salė ir kitokį susitelkimai priklau
so vienokios ar kitokios grupės 
žmonėms. Rašytojams kreipiantis 
prie vienų, bus aplenkti 
panašiai. Rašytojo sąvoka 
ko neimponuoja.

— Kokj tikslą turi sau 
čiusi JAV Lietuvių Rašytojų Drau- 
gija’

— Užsimojimai būtų nemaži, bet, 
susidūrus su tikrove, jie susiaurėja.

lietuvių išaugusių lietuviškojo žo
džio kūrėjų. Šiais metais JAV bu
vo suorganizuota ir Lietuvių Rašy
tojų Draugija.

Prieš keletą dešimčių metų JAV 
lietuviška knyga buvo branginama 
ir vertinama. Nestigo knygos kūrė
jų, kūrėsi knygų leidyklos, anuo
metinis lietuvis Amerikoj lietuviš
ką knygą mylėjo. Nemaža Ameri
koj išleistų knygų buvo atgabenta 
į Lietuvą. Dabar vis dažniau ir 
dažniau išgirstame, kad Amerikoj 
lietuvybė silpnėja, lietuviška kny
ga neberanda draugų. Gal dides
nio skaičiaus tremtinių nuvyki
mas vėl lietuviškai knygai Ameri
koje atneš geresnes dienas, ko
kias buvo iškovoję anuometiniai 
pirmieji lietuviai ateiviai.

Jūsų bendradarbis kreipėsi į 
Amerikos Lietuvių Rašytojų Drau
gijos iniciatorius ir dabartinės val
dybos vadovaujančius asmenis, ku
rie mielai apibudino Amerikos Lie
tuvių Rašytojų Draugijos veiklą, 
lietuvių rašytojų darbą, pastangas 
ir lietuviškos knygos būklę Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

— Kada, kieno pastangomis ir 
paskatinimu susiorganizavo JAV 
lietuviai rašytojai?

— Idėja suburti visus Amerikoj 
esančius lietuvius rašytojus atsira
do tada, kai šiame krašte susirinko 
didesnis lietuvių rašytojų būrys, 
ypač paskutiniojo karo ir pokario 
metu. Realiai tuo reikalu susirū
pinta praėjusiais metais, kai atsi
rado naujų plunksnos žmonių iš 
tremties. Organizuotis skatino ir 
Vokietijoj esą lietuviai rašytojai.

1947 m. lapkričio 28—30 dd. J. 
Aisčio ir St. Būdavo iniciatyva
Thompsone ir Putname įvyko Ame- Didelė kliūtis-negausus 
rikoj gyvenančių lietuvių rašytojų 
platesnis pasitarimas. Be iniciatorių vienas rašytojas nuo kito gyvena 
pasitanme dalyvavo Antanas Vai
čiulaitis, r__ “ ‘
Cibiras-Verax. Šituose pasitari
muose ' galutinai nutarta i 
Amerikoj ir Kanadoj gyvenančių 
lietuvių rašytojų draugiją, subu
riant į ją visus rašytojus be komu
nistų. Steigiamajam su važia vimui v metraštį, lietuvių klasikų mažesnės 
organizuoti išrihkta komisija, ku
riai pirmininkavo J. Aistis, o se
kretoriavo St. Būdavas. Šita komi
sija sušaukė pirmąjį rašytojų suva
žiavimą ir paruošė įstatų projektą. 
Steigiamasis susirinkimas įvyko 
1948 metų vasario 7 d. New Yorke.
Dalyvavo nemažas būrelis lietuvių 
rašytojų. į pirmąją draugijos val
dybą išrinkta: pirm. J. Aistis, vice- 
pirm. J. Tysliava. sekr. St. Būda
vas, iždininku K. S. Karpius ir

kiti ir 
čia nie-

entuziastingų skaitytojų ir daugy
bė laikraščių su gražia prenume
rata. Tų entuziastų didžiuma jau 
išmirė, likusieji paseno, jų įsteig
tos ir brangintos institucijos šian
dien besihaudoja tiktai praeities 
garbės kapitalu. Senieji žmonės 
(baigianti išmirti karta) mažai be- 
paskaito. Jiems taikomos didelės 
raidės laikraščiuose. Laikraščiuose 
žiūrima savo apylinkės korespon
dencijų, į straipsnius retai kas 
bežiūri. Šiek tiek plinta tradiciniai 
leidiniai, kaip maldaknygės, kalen
doriai ir dar kas nors labai popu
liaraus. Nepaslaptis, jog kai kurių 
laikraščių tiražas iš 13.000 nusmu
ko ligi 3 000. Laikraščių redakto
riai čia ir spaudos platintojai, ir 
daugybės straipsnių autoriai, ir vi
suomenininkai, ir kitokio darbo 
darbininkai. Jaunimas lietuviškus 
laikraščius mažai skaito, o knygų 
beveik visai neskaito, nes mokyk- ] 
lose viskas dėstoma anglų kalba , 
su keliomis savaitinėmis lietuvių ; 
kalbos pamokomis kampininkės tei
sėmis. Europoj šita būklė mažiau 
jaučiama, tačiau iš arti ji liūdna. Per 
kelerius paskutiniuosius metus yra 
išleista keletas grožinės literatūros 
leidinių. Knygos neišplatintos. Ar 
galima vadinti platinimu, kai iš 
2000—3000 grožinės literatūros 
knygų išplatinama 40—50 egz. Lei
dėjas čia turi būti pasiruošęs tu- te te toliau rašo „Dangaus ir žė
rėti-nuostolius. Kai kas deda viltį 
į atvyksiančius tremtinius. Be to, 
jaunieji skaitytojai čia metasi tik 
į nuotykių literatūrą, žinoma, anglų 
kalba, jei iš viso skaito. Pirmoj 

sportas. Tremties knygą čia 
kam įsiūlysi.
Ar Amerikos lietuviai rašy- 
palaiko ryšius su tremtiniais

Būrelis lietuvių rašytojų JAV: J. Aistis, K. Čibiras, st. Būdavas. J. Aistie- 
nė, Budreikaitė ir A. Vaičiulaitis

pamokomis Marianopolis College, 
visą laisvalaikį atiduoda poezijai. 
Kiek vėliau tikisi paruošti naują 
eilėraščių rinkinį. Rašytojas kun. 
St. Būdavas yra Nekalto Prasidė
jimo Kongregacijos vienuolyno 
kapelionas. Atliekamu laiku jau 
nuo seniau dirba prie ilgesnės 
apysakos-romano iš caristinės ir 
Nepriklausomos Lietuvos laikų. 
Turi užmetęs apmatus naujai apy
sakai, vaizduojančiai tremties gy
venimą ir rašo pjesę. Vincas Krė
vė be tiesioginio darbo universi-

eilėj 
retai

tojai 
rašytojais?

— Tų ryšių yra, bet būtų geriau, 
jei jų būtų daugiau ir jie būtų 
tampresni. Draugijos valdybai yra 
pavesta suieškoti 112 tremtiniams 
rašytojams (su šeimomis) garan
tijų. Kadangi kiti valdybos nariai 
gyvena toli ir paskirai vienas nuo 
kito, o be to, labai apkrauti darbu, 
tai šis rūpestis tenka pirmininkui 
ir sekretoriui, kaip arčiau gyve
nantiems. Dviem asmenim rasti 112 
žmonių garantijas yra nepaprastai 
sunku, juo labiau, kad ir jie turi 
pareigas. Būtų gera, kad trem
tyje esantieji rašytojai praneštų, 
kurie atvykimui į Ameriką garan
tijas jau turi ar yra išvykę į ki
tus kraštus. Tuomet pirmoje eilėje 
būtų galima nukreipti dėmesį į 
tuos rašytojus, kurie neturi jokių 
galimybių gauti garantijas atvykti 
į JAV. Gauti daugiau ir kaip gali
ma kruopštesnių informacijų Ame
rikos Lietuvių Rašytojų Draugijai 
iš lietuvių rašytojų tremtyje yra 
labai svarbu. Draugijos adresas: 
JAV. Liet. Rašytojų Draugija, c/o 

kliT.ir rašytojų Marianopolis College, Thompson,
būrelis, tolimos distancijos. Dažnai Conn., USA.
• k..— .-L ___L?._ 3,'—a — Ar | JAV atvykę lietuviai
ne už šimtų, bet ir tūkstančių kilo- rašytojai įsijungė į kultūrinį darbą? 

Stįaš 'zobarškas ’ir' K. metrU- Pašalinių (nerašytojų) itrau- — I JAV lietuvių rašytojų at- 
•• •. kimas į šį darbą nėra lengvas, vyko nedaug, bent paskutiniu me- 

steigti Veiklesnieji lietuviai dalyvauja vi
soj eilėj organizacijų ir ten viską fabrike ir kitų pragyvenimo parei- 
atiduoda.

Draugija yra numačiusi išleisti

pasista-

Rašytojas Stasius Būdavas

mės sūnų”. A. Vaičiulaitis1 taip 
pat profesoriauja. Jis rašo naujas 
apysakas-noveles, nepamiršdamas 
ir poezijos. Kiti rašytojai yra re
daktoriai ar uolūs laikraščių ben
dradarbiai. Ką rašo likusieji rašy
tojai, sunku , būtų spėti, nes toli
mos distancijos trukdo artimesnį 
susižinojimą. Kurie dirba fabrike, 
geriausią pajėgų dalį turi ati
duoti pragyvenimui.

— Kuo pasireiškia Amerikos 
Lietuvių Rašytojų Draugijos veikla?

— Per dešimt gyvavimo mėner 
šių JAV Lietuvių Rašytojų Drau
gija daugiau šį tą yra padariusi 
propagandinpj srity. Visuomenė 
žino, jog yra rašytojų Organizaci
ja. Padarytas paraginimas spaudoj 
paremti plunksnos 'darbininkus 
tremtyje. Pažymėtino dėmesiosusi- 
laukė Vydūnas savo sukakties 
proga. Rašytojų Draugija ėmėsi 
iniciatyvos per spaudą išpopu
liarinti Flossenburgo kankinių pe
lenų įteikimo iškilmes Mariano- 
poly ir aktingai dalyvavo pačiose 
iškilmėse. Šiuo metu per visą 
Amerikos lietuvių patriotinę spau
dą vedama propaganda kiek ga
lint gausesniam lietuvių rašytojų 
atkvietimui iš tremties. Atvyk
stančių naujų rašytojų iš tremties 
labai laukiam. Atrodo, gyvenimas 
turėtų pagyvėti. Tačiau svarbiau
sia — kur ir kaip įsikurs tie nau
jai atvykusieji. Pagrindinė sąlyga 
— anglų kalba. Be jos prieš akis 
stovi kietas dąrbas fabrike ar 
ūkyje.

Pasauktoji mokytoja

išdirbo

Prieš kiek laiko Kanadon išvy
ko buv. Wurzburgo lietuvių gim
nazijos direktorė Ona Zenkevi
čiūtė. 1913 m. pradėjusi mokyto
jos darbą, ji 35 metus
lietuviškoje mokykloje, užsitar
naudama nuoširdžios 
tautos pagarbos.

Mokytojo darbas, tiesa, neefek
tingas, labai dažnai lieka nepas
tebimas, pačiam mokytojui nepel
ningas, bet koks prasmingas! Mo
kytojo darbo ir jo kūrybos me
džiaga —, pati gyvoji tauta. Jis, 
ne kas kitas ugdo tautinę sąmo
nę, gaivina tautą ir deda jos gy
venimui pagrindus. Savo darbo 
prasmingumo sąųionė teikia mo-

lietuvių

tu. Jei jie yra laisvesni nuo darbo

gų, uoliai dalyvauja kultūriniame 
darbe.

— Kokie santykiai tarp seniau 
apimties veikalų, bet svarbiausia Amerikoj gyvenančių ir iš trem- 
dabarties aktualija-daugiau čia at- ties atvykusių lietuvių rašytojų? 
sikviesti rašytojų iš Vokietijos. — Santykiai geri.
Tuo reikalu susirašinėjamą su or- — Ką rašo Amerikos lietuviai 
ganizacijom, jų vadelis ir pavieniais rašytojai?
veikėjais. rašytojo darbo čia niekas ne-

Kalbant apie draugijos veiklą, gyvena ir negali gyventi.. Duonos 
tenka priminti ir kitą kliūtį-stoką kąsnį užsidirba mokslo įstaigose 
lietuviškos inteligentijos. Kadaise ar fabrike. Nors sąlygos nelengvos, 
šis kraštas yra davęs gražių lietu- lietuviai rašytojai laisvą laiką 
viškų leidinįų-originalios kūrybos skiria kūrybai. Poetas J. Aistis, 
ir vertimų, puvo gerų leidyklų, nors ir labai apkrautas gausiomis Dlrekt. O. Zenkevičiūtė

kytojui jėgų jo darbe. Bet šitą 
sąmonę gali turėti tik pašaukta
sis mokytojas, tas, kuris neklau
sia, kiek jam bus užmokėta ir 
kuris nelaukia, padėkos net iš sa
vo mokinių.

O. Zenkevičiūtė yra tokia pa
šauktoji mokytoja. „Iš pat kūdi
kystės mano svajonė buvo mo
kyti vaikus“, sakosi ji pati.

Baigusi „Saulės“ mokytojų kur
sus Kaune ir išlaikiusi Marijam
polėje egzaminus, 1913 m. pradė
jo darbą Rumšiškių pradžios mo
kykloje. 1915 m. keliauja su karo 
tremtiniais į Voronežą, turėdama 
vilties pati toliau mokytis. Bet, 
trūkstant mokytojų skiriama dirb
ti mokykloje. Tik vakarais ji gali 
kartu su abiturientėmis lankyti J. 
Jablonskio lietuvių kalbos kur
sus. 19918 m. grįžusi Lietuvon, 
pakviečiama „Saulės“ mokytojų 
seminarij on Kaune. Čia mokyto
jauja ir inspektoriauja, kol pati 
seminarija uždaroma (1936 m.). • 
Lanko taip pat J. Jablonskio-Bū- 
gos lietuvių kalbos kursus, stu
dijuoja universitete ir 1929 m. iš
laiko prie švietimo ministerijos 
egzaminus mokytojo cenzui gauti. 
Protarpiais lietuvių kalbą yras 
dėsčiusi Sirdiečių ir Kazimierie- 
čių gimnazijose. Nuo 1937 m. dir
bo Alytaus gimnazijoje. Tremtyje 
— Wurzburgo lietuvių gimnazi
joje inspektore ir direktore.

O. Zenkevičiūtė — lituanistė,
didžiųjų lietuvių bendrinės kal
bos kūrėjų Jablonskio ir K. Bū
gos mokinė. Lituanistas mokyto
jas, — taip jau yra — pagrindi-

4
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PROF KOLUPAILA IŠVYKSTA I JAV
Kemptenas. Prof. Stp. Kolupaila 

lapkričio 28 d. atsisveikino su 
kempteniečiais prieš išvykdamas į 
JAV, kur jis yra kviečiamas pro
fesoriumi į vieną katalikų univer
sitetą. Kiek teko patirti, prof. Ko
lupaila jau gruodžio pirmoj pusėj 
pajudėsiąs iš Europos JAV-bių 
link. Prof. Kolupaila, tur būt, vie
nas iš seniausių Kempteno lietuvių 
gyventojų, gyvenąs jau čia nuo
1944 metų vasaros. Jau nacių lai
kais Kempteno lietuviai turėjo sa
vo komitetą, kurio pirmininku bu
vo prof. Kolupaila. Vėlesniais lai
kais jį taip pat matome vietos lie
tuvių kolonijos komitete. Prof. Ko
lupaila nuo pirmųjų vietos gimna
zijos įsisteigimo dienų joje moky
tojauja, 1946 metų pradžioje pra
vedė 3 mėn. hidrometrijos kursus, 
tais pačiais metais įsteigė Kempte- beveik grobuoniškai skuba buvęs 
ne Aukštuosius Technikos Kursus, 
kuriems vadovavo ir juose lekto- 
riauvo ir profesoriavo UNRRAos 
universitete Muenchene. Be to,
kempteniečiams yra skaitęs daug 
paskaitų (per 50) emigracijos ir 
kitais klausimais. Tremtyje išleido

K.V. Banaičio kūryba Mūncheno radiofone
S. m. spalių 29 d. 16 vai. 15 min. 

iš Mūncheno radiofono buvo trans
liuojama prof. K. V. Banaičio „So
nata Rhapsodies" violončelei ir 
fortepijonui. Yra tai kapitalinis 
kamerinės muzikos kūrinys, K. V. 
Banaičio sukurtas dar Leipcigo 
studijų laikais ir ten susilaukęs 
itin teigiamų įvertinimų; mūsų 
literatūroje yra tai iki šiol vienin
telis šios rūšies veikalas. Lietu
voje š’ sonata pirmą kartą pras
kambėjo per K. V. Banaičio kūrinių 
koncertą, įvykusį Kaune 1930 m.; 
tada ją pagrojo Dr. P. Berkovičius 
su B. Dvarionu.

Mūncheno radiofone šį veikalą 
atliko dabartinis Mūncheno Filhar
monijos koncertmeisteris Kurt Eu- 
gert, keletą metų tarnavęs tose pa
čiose pareigose Kauno Valst. Ra
diofone. Jau tada jis noriai ir su 
rimtu įsigilinimu grodavo lietuvių 
kompozitorių kūrinius. 1939 m. pa
vasary jis, kompozitoriui VI. Jaku- 
bėnui akompanuojant, atliko Ta
lino ir Helsinkio radiofonuose iš
tisą lietuviškos čello muzikos pus

nis mokytojas. Jis savaime tam
pa tautinio auklėjimo vadovu, 
nes jis moko savo gimtosios kal- 

" bos, atskleidžia tautinės litera
tūros grožybes, uždega mokinių 
sielas tautos meile ir išjudina jų 
įgimtus talentus. Kas apskaičiuos 
mokytojo įneštą duoklę tautos gy- 
veniman, kuris per 35 metus, my
lėdamas savo darbą rūpestingai 
skiepijo tautinę gyvybę šimtams 
mokinių, ypač turint galvoje, kad 
ir tie mokiniai yra busimieji mo
kytojai; ®

Savo mokinius O. Z. paruošda
vo gerai. Jos pažymys užtarnau
tas pažymys.

Iš visų mokyklų, kuriose jai 
teko dirbti, O. Z. labiausiai pa
tiko „Saulės“ mokytojų semina
rija. Šios mokyklos siela buvo 
direktorius Vokietaitis, kuris pa
darė didelę įtaką ir O. Z. Semi
narijoje buvusi ypatinga darbo 
nuotaika. „Jeigu pas mus ateida
vo mokinys su bloga savo mokyk
los atestacija, sako O. Z., po mė
nesio kito jis visai pasikeisdavo. 
Mokiniai ne tik uoliai mokydavosi, 
bet ir gyvai domėdavosi savi
aukla.“

Apie tremties gimnazijos moki
nius O. Z. mano, kad žinių atžvil- 
g:u jie*perdaug nesiskiria nuo 
Lietuvos mokyklų, gyvenimiško 
patyrimo ir iniciatyvos turi dau
giau, bet būdingos ydos esančios 

prof. Kolupaila ir kapitalinį mokslo 
veikalą — „Hidrauliką".

Išvyksta kartu su vyru ir ponia 
Kolupailienė, ilgą laiką mokiusi di
džiulį Kempteno lietuvių jaunimo 
būrį skambinti pianinu.

— Kariuomenės šventės minė
jimas pradėtas pamaldomis šv. 
Lauryno bažnyčioje ir kan. prof.

I TOLIMĄJĄ KANADA
Atkelta iš 2 pusi.

jai jau skilvys prikepęs prie nu
garos . . . Prie stalo, ypač pra
džioj, taip pat teko pastebėti, kad, 
vos tik padavėjas spėjo padėti 
lėkštę duonos ant stalo,z tą duoną 

dypukas ar dypukė paslėpti savo 
kišenėje ar rankinuky. Prie kavos 
padėjus lėkštę sausainukų, karštes
nės rasės piliečių pirštai iš karto 
čiumpa du, nors leista paimti tik 
po vieną. Aišku, santūresniam py
ragėlio jau nelieka . . . Tvarkingi

valandį — K. V. Banaičio „Sona
tą" ir VI. Jakubėno „Serenada".

Pažymėtina, kad prof. K. V. Ba
naičio sonata buvo įdėta į popie
tinės kamerinės muzikos valan
dėlę, kada duodama ypač rimta 
programa. Ji buvo atlikta drauge 
su žinomo italų kompozitoriaus 
Francesko Malipiero sonata. Žy
miausią programos dalį užėmė ta
čiau mūsų kompozitoriaus vei
kalas. Fortepijono partiją atliko 
pianistė Rosina Walter.

Šios sonatos vidurinė dąlis — 
„Lietuvos idilijos".— jau anksčiau 
buvo keletą kartų atlikta Mūn
cheno radiofone.

V. J.

Didžiam lietuvių patriotui
PETRUI BANCEVICIUI

Škotijoje mirus, reiškiame 
jo žmonai ir dukrelei gi
liausią užuojautą.

Prof. Dr. J. Bagdono 
ir Dundzilos šeimos.

mokinių ir mokytojų išsiskyrimas 
(mokiniai mokytojų vengia ir jų 
negerbia) ir atlikimas pavesto 
darbo bet kaip, nesistengiant pa
daryti kuo geriausiai.

„Reikia prisipažinti“, sako ji, 
„kad ir mokytojai* dabar netaip 
dirba.“

„Gimnazija turi išleisti pado
rius žmones, gerus lietuvius, ka
talikus. O kas bus iš gimnaziją 
baigusio, dar visai neaišku. Svar
bu, kad būtų darbštūs, pareigingi, 
sąžiningi. To reikia įpratinti mo
kykloje . . .“

„O jei nori, kad kiti tokie bū
tų, pačiam reikia, visa tai turėti 
ir rodyti pavyzdį.“ — Tai O. Z.žo- 
džiai ir jos gyvenimas. Ji ir buvo 
tas pavyzdys, kuris gal netiek 
imponavo šių dienų mokiniams, 
kiek veikė nejučiomis jų sielą 
kaip siektinas idealas. Giliai reli
ginga, taikios' dvasios, darbšti, 
rūpestinga, visa siela gyvenanti 
mokykla, išsaugojusi nepažeistą 
lietuviškąją liaudies dvasią.

Liepos 9 d. O. Z. išplaukė Ka- 
nadon. Liepos 22 d. prie Ramiojo 
vandenyno susitiko ji brolį, ku
ris prieš 40 metų paliko savo 
kaimą netoli K. Naumiesčio ir 
kuris jai anais laikais padėjo mo
kytis, atsiųsdamas piųigų, dąbar 
tremtinę priėmė pas save, kol vėl 
atsidarys durys į pasiilgtąją tė
vynę. P. Ąžublas.

Meškausko tai dienai pritaikintu 
pamokslu. Vakare įvyko pats šven
tės paminėjimas. Žodį tarė komi
teto pirm. pik. Tautvilas, o apie 
kariuomenę paskaitą skaitė pik. 
Gaušas. Meninėje -dalyje pasirodė 
Armono vedamas vyrų choras. 
Jaunimui kariuomenės šventės 
proga paskaitą skaitė komiteto vi
ce pirm. inž. Rimka. ea.

ir šalti anglai padavėjai, matydami 
tokią neteisybę, pradėjo pyragėlius 
padavinėti kiekvienam į rankas ... 
Arba štai padėjo sviestą, supiaus- 
tytą į tiek gabalėlių, kiek prie 
stalo valgytojų ir cukraus. Istorija 
panaši, kaip ir su pyragėliais: ku
ris greičiau nutveria indelį su to
mis gėrybėmis, nuo to maža kas 
lieka. Buvęs DP ir čia lieka DP.— 
amžinai alkanas . . .

SVETINGA PASTOGE
Tik įlipus į laivą, pirmąsias dvi 

dienas jautiesi labai svetimas, ne-
drąsus. Daugybė koridorių kori
dorėlių ir tuneliukų pradžioje nie
ku nesiskiria vianas nuo kito, ir 
tu išėjęs grįši būtinai jau ne tuo, 
nors kažkaip stengtumeis įsidėmė
ti tuos skruzdžių takus. Bet, pak
laidžiojęs dvi dienas, tu jau būsi 
susipažinęs su smulkiausiais ženk
lais ir bėgiosi kaip namie. Tik 
pusryčius pavalgęs, tu skubėsi 
laiptais aukštyn į „Promenade 
Deck", kur dvi jaukios su minkš
tom sofom, giliais foteliais, kili
mais po kojomis skaityklos salės, 
ir skubėsi užimti vietą toje, kur 
jaukiai raudonnoja dirbtinis elek
trinis kaminas. Jei šioj laisvos 
vietos jau nerasi, tai nersi į duris 
priešais — po laivo puošniu ku
polu, iš kurio atviras vaizdasA į 
banguojantį vandenyną, ir kur 
nuolat skamba pianinas. Rūkantie
ji eis užsirūkyti į rūkomąją salę, 
alaus mėgėjai — į alinę, o moti
nos temps savo rėksnukus į vaikų 
darželį, kur jie vienas nuo kito 
mokosi viso pasaulio kalbų . . . 
Bus gaila palikti šią jaukią kupolo 
salę, kurioje dabar skamba piani
nas ir prie jo itališkai dainuoja 
svajingus romansus jaunas vyriš
kis.

ABIPUS ŽEMĖ
Sekmadienį apie 17 vai. (Euro

poj laiku apie 22) iš abiejų pusių 
pasirodė žemė: iš vienos pusės 
Labradoras, iš antros — New 
Foundlandas. Krantai labai žemi, 
beveik lygūs su vandeniu ir visai 
netoli nuo laivo. Gaila, kad apsi

Naujos knygos
Juozas Prunskis. PRIE VILTIES 

KRYŽIAUS. Išleido kun. P.. M. Ju
ras. Chicago, Ill., 1948 m. 139 psl.

Stepas Zobarskas. GANYKLŲ 
VAIKAI. Antroji papildyta ir pa
taisyta laida Iliustracijos D. Tara- 
bildienės, virš. P. Osmolskio. „Pa- 
trios" leid. Tūbingenas, 1948 m., 
108 pusi. Kaina nepažymėta.
LATVIŲ DAINOS. (Mišriam cho
rui). Lietuvių-Latvių Vienybės lei
dinys. Leidinyje 5 dainos. Tekstus 
vertė Emils Skujenieks. 1948 m. 
Paruošė „Latviškais Vards" Han- 
noveryje

Viktoras Gailius. VOKIŠKAI— 
LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. 1184 
psl. Drobėje įrištas: Išleido „Pa- 
trios“ leidykla Tūbingene. Tiražas 
5000 egz. Kaina nepažymėta.

ATEITIS. Moksleivių ateitininkų 
žurnalas Nr. 7. 24 psl. Tekste 12 
paveikslų ir 4 vinjetės. Kaina DM 
0,50.

ŠVIESA, kultūros žurnalas Nr. 6. 
Leid. A. J. S. „Šviesa“. 1948 m. 
32 psl. Kaina nepažymėta.

niaukę ir negalima krantų aiškiai 
matyti. Papusryčiavus einu 9 vai. 
mišių išklausyti. Pamaldas laiko 
ortodoksų kunigas, bet į jas eina 
ir katalikai. Reikės padėkoti Die-1 
vuliui už tokią puikią kelionę.

Pirmadienį (X. 27) įplaukėme į 
Quebecko uostą. Naktį į antra
dienį dar nakvojome laive. Antra
dienį 8 vai. prasidėjo išsikėlimo 
procedūra. Pirmoje eilėje ėjome 
domestic. Aišku, be daktarų ir čia 
neapsiėjo. Kanados daktarų komi
sija tikrino tik akis, išversdama 
viršutinius vokus (ar nėra tracho
mos). Ir čia vieną mūsiškių ištiko 
smūgis — jos akys pasirodė įtarti
nos ir paliko savaitei ištyrimui. 
Mes gi sėdome į puikų, tiesiog 
liuksusinį traukinį ir 12,30 išva-

Viešpats Futbolas
„Allachas yra didelis, Allachas 

yra galingas”, sako musulmonai. 
Gal būt jie ir neklysta taip saky
dami, bet ar klysta tas, kuris sa
ko, kad „futbolas yra didelis ir 
futbolas yra galingas?" Iš tikrųjų 
milžiniška yra Jo Didenybės Fut
bolo galia, net pasakiška. Ar tai 
būtų monarchų valdoma karalystė, 
laisvų demokratijų arba diktatūri
nio režimo kraštas — futbolas žai
džiamas visur. „Jeigu kas būtų 
matęs Jo Didenybę", savo knygoje 
apie futbolą rašo buvęs anglų puo
limo „karalius" Tomas Lawtonas, 
— „tada tas žinotų, kad jis yra 
nedidelis ir apvalus nes ir jo 
skeptras — futbolo kamuolys — 
yra apvalus . . ."

Apie Jo Didenybę būtų galima 
ilgai pasakoti, mažiausiai taip il
gai, kol bus spardomas futbolo ka
muolys, bet šiuo kartu geriau pa
žiūrėkim, kas vyksta pasaulio fut
bolo aikštynuose.

Viena iš charakteringiausių 
Anglijos sporto gyvenimo ypaty
bių yra ta, kad sekmadieniais vi-

JAU IŠĖJO LAPKRIČIO MENESIO 
. „AIDŲ" 20 NUMERIS

Turinyje:
Kun. Dr. J. Gutauskas — 

Krikščioniškoji etika visuomeni
niame gyvenime; Henrikas Na- 
gys —r Sūnūs palaidūnai, Rudens 
diena, Mergaitės rankos (eilėraš
čiai); Dr. Antanas Ramūnas — 
Pagrindinės linkmės lietuvių pe
dagogikoje; J. Augustaitytė-Vai- 
čiūnienė — Po atostogų, Laukinė 
kriaušė, Viešpatie, Vienu keliu, 
Karaliaus sėja, Jei būtum bedvasė 
(eilėraščiai); Jonas Grinius — Gul- 

.bės giesmė (drama); Dr. J. Budzei- 
ka — Europos ūkio krizė; Jurgis 
Blekaitis — Balys Sruoga — asmuo 
ir teatro kūrėjas; I. P. — Savą, 
kūryba ir skepticizmas; KŪRYBOS 
PASAULY Algirdas Mikulėnas — 
Naujoji L. Dovydėno knyga; A. 
Džiugėnas — Trys J. Švaisto 
knygos; M. D. Jesaitytė '■— Medar
do Bavarsko poezijos debiutas; A. 
Maceina — Liberalizmo teisinimas; 
Alg. Vambra — Freiburgo „Ecole 
des Arts et Metiers" mokinių dar
bų paroda; Juozas Lingis — Mono
grafija’ apie lietuviškąjį stogą; 
DAILĖS DARBAI Aleksandras Mar
čiulionis — Pirmieji? G. Firinaus- 
kienė — Madona; J. Bakis — Li
kimas; V. Dragunevičius — Portre
tas; A. Kurauskas — 2vejys; V. 
Stanevičius — Portretas; V. Rau- 
linaitis — Jūratė; V. Simankevi- 
čius — Piešinys.

72L. išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadle-
w£IDUnOI nlais. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o Šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito elluClų mokama DM- 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. Justas Punkris, Harley Minerš Hostel 
Harley Nr. Rotherham Yorks.
Kanadoj: Mr. P. Plečaltls. 6668 Delorimler Ave., Montreal 38, Quebec, 
„žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.

žiavome į Wdnnipegą, Manitobos ■’* 
provincijoje.

Tik ką dabar traukiny buvo 
smulkesnis paskirstymas — mane 
užrašė į Vancouver. Tai prie pat 
Ramiojo Vandenyno uostamiestis. ? • 
Tarnautojų pareiškimu esąs gražus 
miestas, žiemos visiškai nesą. Tai
gi dar 2000 km.

Pagaliau po 2 parų ir mano ke
lionės tikslas priartėja. Vancouver. 
Kai mane ir vieną lenkaitę auto
mobiliais iš stoties vežėsi mūsų z 
busimosios šeimininkės, širdis pla
kė, nes nežinia, kokia ateitis prieš 
akis. Tolumoje, vakarų pusėje, ty
vuliavo Ramusis Vandenynas.

Apio gyvenimą kanadiškame 
ūky — kitą kartą.

M. M. M—tė.

suose sporto stadijonuose viešpa
tauja didžiausia tyla ir ramybė. 
Net šių metų olimpiniai žaidimai 
neįstengė sulaužyti šios anglų tra
dicijos. Bet ar anglai patys tuom 
patenkinti? Sensacingai laikraščių 
apklausinėjimas įrodė, kad ne! Net 
80% futbolo entuziastų išreiškė 
savo pageidavimą jų mylimą fut
bolą matyti žaidžiant sekmadie
niais. Į patenkintųjų 20% skaičių 
įeina ir patys futbolininkai, nes 
tokiu atveju jie nebeturėtų sekma
dienio ramybės. „To tik dar be.- 
trūko!" šaukė futbolininkų žmonos 
— „Tuomet jau ir kalendoriuje 
reikėtų sekmadienius pažymėti fut
bolo kamuoliu". Tikrai, tai būtų 
jau per daug tokiam tradicijų kraš
tui kaip Anglija! Todėl britų sa
loje ir toliau futbolo kamuolys rie
dės tik šeštadieniais.

— Savo •temperamentingais žiūro
vais ir futbolininkais yra pasižy
mėjusi lotynų Amerika. Dažnai yra 
pasitaikę, kad 22 vyrai, užmiršę 
savo pareigas aikštėje, beveik be 
jokios priežasties pradeda vieni 
kitus mušti, o „didvyriški" žiūro
vai, nugalėję 3—4 metrų gilumo 
grovį ir nežemesnę aikštę nuo tri
būnos skiriančią, tvorą, pasileidžia 
į aikštę apkulti didžiausią kaltinin- 
ką-teisėją. Dėl šios priežasties pe
reitais metais Argentinoje buvo 
dvi savaites sustreikavę "futbolo 
teisėjai ir pasiekė tai, kad dabar 
Argentinos civilinių įstatymų ko
deksas yra papildytas paragrafu, 
kur kalbama api futbolo teisėjų 
fizinę neliečiamybę. Gal būt dėl 
šios priežasties, gal ir dėl aukštos 
pietų Amerikos tautų futbolo žai
dimo klasės Europos futbolo eks
pertai pasisako, kad numatomose 
1950 m. pasaulio futbolo pirmeny
bėse Rio de 2aneire laimėjimo ga
limybės yra tik namiškiams . . .

Spaudai paruošė L. B.

IRO PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ:
Hesselsohn Jekutiel, paskutinis 

žinomas adresas: Kaunas, Lietuva, 
išvežtas į CC Stutthofą,

Holzman, gimusi Czapski, Elena, 
gim. 91. 8. 30. Jenoje, paskutinis 
žinomas adresas: Kaunas,

Hurwitz Mere Scheine, gimusi 
Schulman, 77 metų amžiaus, gim. 
Lietuvoje, paskutinės žinios iš Šir
vintų,

Intenberg Anna, gimusi Rygoje, 
deportuota į Litzmanstadtą ir vė
liau į Vokietiją,

Jansonas Siegfried, gim. 1907 m., 
Kesia, Lietuvoje.

L
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LIETUVIU LAIKRAŠTIS

„KOVA DĖL TRUMANO” 
DAR NEPASIBAIGĖ

Vašingtonas. Politiniai stebėtojai 
JAV sostinėje konstatuoja, kad 
„pirmąjį kėlinį” grumtynių dėl bu
simosios prezidento Trumano poli
tikos laimėjo vadinamieji „oldti- 
mers" — „senoji komanda” su 
Marshalliu Forestallu ir Harrima- 
nu priešaky. Rooseveltiniai libera
lai, kurie po rinkimų buvo pakėlę 
galvas ir užrietę nosis, dabar darą 
rūkščią miną, — anot „Die Tat", 
jų nuotaikos prezidento atžvilgiu 
gerokai atvėsusios.

tytoju) sunervinęs Trumano atsi
metimas nuo to- ką jie vadina „tai
kos politika."

Ryšium su tuo „Le Monde“ pra
neša, jog Marshallis, sutikdamas— 
jei sveikata leis — pasilikti valsty
bės sekretorium, pateikęs prezi
dentui sąlygą — atsisakyti nuo 
minties siųsti pas Staliną ,,asmeni
nius pasiuntinius" ir iš viso leis
tis su sovietais į tuščias kalbas. 
Prezid. Trumanas Marshalliui visiš-

Krito į akis, kad ką tik Cincin
nati mieste įvykusiam AFL prof, 
s-gos kongresui Trumanas pasiuntė 
gana blankią sveikinimo telagramą 
ir nepareiškė padėkos už rinkimi
nę pagajbą. Savo pirmojoj spaudos 
konferencijoj jis, tiesa, pažadėjo 
atšaukti reakcinį Taft-Hartley įsta
tymą, bet nieko neužsiminė apie 
grąžinimą Roosevelto laikais iš
leisto Wagnerio įstatymo, kuris 
prof, s-goms suteikė plačių teisių. 
Esą, Trumanas laukdamas naujų 
streikų dėl atlyginimų padadinimo, 
ketinąs pasinaudoti tais Taft-Hart
ley įstatymo nuostatais, pagal ku
riuos streikai, kenkią valstybės in- Nelengva prezidentui Trumanui!

socialine programa, o europinių są
jungininkų savo „taikos politika“. 
Prie tų dalykų jis ketinąs grįžti, 
kai 1949 m. pradžioj susirinks nau
jasis kongresas.

Tuo tarpu gi, kaip rašo „Basler 
Nachrichten", JAV diplomatija 
veikia pagal Marshallio gaires. Be 
kitko esančios vedamos slaptos 
derybos su portugalais, danais ir 
norvegais dėl leidimo įsteigti JAV 
karines bazes Azoruose, Grenlan
dijoje ir Špicbergene. Tų bazių 
įsteigimas esąs vienas iš esminių 
punktų būsimoje Atlanto pakto 
sistemoje. Toliau, „Le Monde" pra
neša, jog, karo sekretoriaus patar
ti, į Madridą buvo nuvykę keli 
JAV atstovų rūmų karinės komisi
jos nariai ir vieno JAV ambasados 
nario bute tarėsi su ispanų karinių 
pajėgų vadovybe. Vienas iš kon
gresmenų, Paul Shafer, atvirai pa
reiškė rekomenduosiąs kongresui 
sunormalinti JAV — Ispanijos san
tykius.

Paryžius. Lapkričio 29 d. Izraelis 
kreipėsi į Saugumo Tarybą, prašy
damas jį priimti į Jungtines Tau
tas, ir reikalavo šį klausimą dar 
šioje sesijoje apsvarstyti. Iš pati
kimų šaltinių pranešama, jog D. 
Britanija nesiims jokių priemonių 
prieš Izraelio ar kurios kitos vals
tybės priėmimą į TT, gi JAV ir So
vietų Sąjunga remią Izraelio pra
šymą.

BALFas emigracijos klausimais
Kaip jau buvo skelbta, NCWC 

vadovybė Vokietijoje buvo suti
kusi su BALF-o įstaigos pažiūra į 
karo įvykių išskirtų ar išsiskyrusių 
šėimų emigraciją ir pažadėjusi iš
leisti savo skyriams aplinkraštį, 
kad visur būtų šis reikalas vieno
dai traktuojamas. Kądangi atskirų 
NCWC skyrių pažiūros tuo reikalu 
ir toliau liko skirtingos,* tai nese-

Amerika laukia DP

niai šis klausimas vėl iš naujo bu
vo iškeltas NCWC vadovybei Vo
kietijoje. Paaiškėjo, kad ši vado
vybė, klausimą apsvarsčiusi, nutarė 
tuo reikalu pirmiausiai išsiaiškinti 
su savo centru New Yorke. Todėl 
BALF-o Įstaiga Europoje taip pat 
yra perdavusi ši reikalą savo

Centrui Amerikoje, kad jį išsiaiš
kintų ir sureguliuotų su NCWC 
vyriausiąja vadovybe. Tikimasi, 
kad šis klausimas netrukus paaiš
kės, apie ką bus painformuota per 
spaudą.

Lygiagrečiai aiškinami ir reika
laujamų kunigų atestacijų klausi
mas. Kol BALF-ui tenka gaunamas 
darbo ir buto garantijas perduoti 
į DP komisiją Vašingtone per NC
WC- tol šis klausimas yra aktua
lus ir negali būti traktuojamas 
grynai tik- tuo požiūriu, kurį turi 
NCWC ir kuris yra tai organizaci
jai visai suprantamas. Tiesa, NC
WC vadovybės Vokietijoje buvo 
pakartotinai užtikrinta, kad vardi
nių garantijų atveju kunigų ates
tacijos bus traktuojamos labai li
berališkai, tačiau tas „liberališ- 
kumas" atskirų tarnautojų gali bū
ti įvairiai suprantamas, nes nėra 
jokių tikslių instrukcijų tuo reika
lu. Todėl galimiems nesusiprati
mams ir gaištui išvengti, dedamos 
pastangos šį reikalą iš esmės 
pertvarkyti. Jei BALF-ui pavyktų 
gauti iš DP komisijos Vašingtone 
teisę dalyvauti DP biliaus vykdy
me, tai klausimas savaime iš
sispręs.

BALF-O Įstaiga Europoje

BALF-AS INFORMUOJA APIE 
GAUTAS DARBO IR BUTO

Prie Nankingo variu

teresams, gali būti teismo pripa
žinti neteisėtais. — Kairiuosius di
deliai supykinęs ir „Wallstreet ats
tovo" John F. Dulles paskyrimas 
JAV delegacijos Jungt. Tautų Vi
sumoj pirmininku. Be to, ne tik 
kairiuosius demokratus, bet ir „pa
žangiuosius konservatorius." (kaip 
buv. valstybės pasekretorį Summer 
Welles, kuris tapo Maskvos glos-

kai pritaręs, tačiau jam priminęs, 
kad jis turįs nuraminti savo parti
jos kairiuosius ir prof, sąjungas. 
Antra vertus, „Die Tat" praneša, 
jog jeigu „senoji komanda" laimė
jo pirmąjį kėlinį, tai dar nereiškią, 
kad tas laimėjimas jau galutinis. 
Trumanas nenorėjęs išgąsdinti fi
nansinių ir biznio sluoksnių savo

Nankingas. Kaip iš patikimų šal
tinių AP praneša, vyriausybės da
liniai pradėjo atsitraukimą iš Hsu- 
Cu miesto. Ju tikslas yra prisi
jungti prie nacionalistų kariuo
menės dalinių, dabar kovojančių 
prie Pengpu. Prancūzų žinių agen
tūros pranešimu, gruodžio 2 d. ryte 
komunistai prie Hsu-Cu apsupo 3 
nacionalistų kariuomenės grupes 
su 180.000 karių.

INS praneša, jog komunistų da
liniai pasistūmėjo priekin ir dabar 
yra 150 km nuo Nankingo, kuri

ame jau aiškiai girdėti patrankų 
garsai. Generalissimus Ciangkai- 
šekas yra nutaręs pats vadovauti 
Nankingo gynimui, kuriam dabar 
gresia rimtas pavojus, nes komu
nistai savo jėgas Nankingo fronte 
sustiprino iki 600 000 vyrų.

Gaurėje gen. Fu Tso-ji pasisekė 
Pekingo-Tientisino linijoj atmušti 
komunistų puolimus, kadangi, užė
mę Patutingo miestą, jie norėjo 
užimti geležinkelį, kuris jungė 
anksčiau minėtus du miestus.

GARANTIJAS
BALF-o Centras JV-bėse nuo 

lapkričio 12 d. ėmė siuntinėti savo 
Įstaigai Europoje Centre gaunamų 
darbo ir buto garantijų, kurios to
liau persiunčiamos į NCWC cen
trą, nuorašus. BALF-o Įstaiga ga
vusi tuos nuorašus praneš .asme
niškai kiekvienam tremtiniui, ku
rio garantija yra atėjusi.

Jau yra gauta 147 garantijų, ku
rios buvo perduotos į NCWC cen
trą tarp lapkričio 12 ir 15 d., nuo
rašai.

BALF-o Įstaiga Europoje

MAŽINS KARINĮ BIUDŽETĄ?

BERLYNAS RINKIMU IŠVAKARĖSE CIANGKAIŠEKO ŽMONA
AMERIKOJ

Vašingtonas. Senatorius Tydings, 
kuris naujame kongrese tikisi 
užimiti senato ginkluotų pajėgų 
komisijos pirmininko vietą, su-

VAKARIEClŲ NOTOS MASKVAI. KOMUNISTINIO MAGISTRATO PAŽADAI. SUSIRĖMIMAI. POLI
CIJA SAUGO VIEŠĄSIAS ĮSTAIGAS IR ĮMONES „SAULES UŽTEKĖJIMAS".

Berlynas, SĖD partijai įsteigus 
naują magistratą, tapo verdančiu 
katilu. Tačiau vakariečiai pakarto
tiniai pareiškė, jog jie nei naujojo 
magistrato, nei jo išrinkto burmis
tro Fritz Eberto nepripažįsta. Va
kariniai gubernatoriai pranešė Sau
gumo Tarybai, jog galimas daiktas, 
kad jie griebsis priemonių prieš 
sovietų žygius suskaldyti Berlyno
savivaldybę. Savo notoje Saugu
mo Tarybai vak. gubernatoriai pa
reiškė, jog jie spalio 25 d. Sau
gumo Tarybos rezoliuciją stengėsi 
įgvendinti, kai tuo tarpu sovietai 
jos nepaisė ir ruošė dirvą magis
trato suskaldymui. Toliau notoje 
sakoma, jog vakariečiai pasilaiko 
sau teisę imtis kontrapriemonių 
prieš kiekvieną veiksmą, kuris yra 
neteisėtas.

Paskutiniai įvykiai Berlyne; Pran
cūzijoje yra stebimi su dideliu 
įtempimu. Jš JT sluogsnių praneša
ma, jog Vakarų valstybės ryšium 
su paskiausiais Berlyno įvykiais 
pasiuntė Maskvai notą, kurioje 
įspėja sovietus, jog vakariečiai im
sis priemonių, jei rusai ir toliau 
Berlyno skilimą gilins. Kokių prie
monių jie griebsis nepranešama.

Nežiūrėdamas viso to, naujasis 
magistratas komplektuoja valdi
ninkus ir kai kurie skyriai jau 
pradėjo veikti. Prieš tai vakarinių 
sektorių gyventojai demonstruo
dami pareiškė savo nepasitenkini
mą. Naujasis burmistras, norėda
mas sustiprinti komunistinio ma
gistrato poziciją, vienoje savo kal-

boję išdėstė vėsimą magistrato li
niją. Jo pareiškimu, tuoj bus at
šaukti elektros srovės suvaržymai, 
o taip pat visiems gyventojams 
šiai žiemai bus duodama po 18 
centnerių anglių. Esą šis laikina
sis magistratas bus tol, kol viso 
Berlyno atstovai išrinks teisėtą 
tikrąjį magistrą.

Padėtis Berlyne savivaldybės
rinkimų gruodžio 5 dienai artėjant, 
vis tempiasi. Dalis įstaigų jau yra 
perkelta iš sovietų zonoj esančių 
magistratų rūmų į vakarinius sek
torius. Savo radio kalboje vyr. 
Berlyno burmistras Frau Luise 
Schroeder ragino visus* vak. ber
lyniečius aktyviai dalyvauti atei
nančiuose rinkimuose.

Ryšium su neramumais Berlyne, 
kariniai gubernatoriai pasiuntė po
licijos prezidiumui raštą, kuriame 
įsakoma policijai laikytis nuošaliai 
nuo politino veikimo.

Įtempimui Berlyne kaskart didė
jant, prieinama prie kruvinų susi- 
rėmimif XII 1d. viename SPD su
sirinkime komunistai trukdė kal
bėti ir išprovokavo muštynes, ku
rias numalšinti turėjo jau policija. 
Apskritai, vakarų sektoriuose poli
cija, laukdama galimų didesnių ne
ramumų, saugoja geležinkelių sto
tis, mokyklas, ligonines ir kitus 
viešus pastatus.

Rusai gi visiems šiems SĖD su
keliamiems neramumams pritaria ir 
aktyviai juos remia. Kaip vienas 
aukštas SMV karininkas pareiškęs, 
įvykiai tesą įžanga į plano, pava-

dinto „saulės užtekėjimas", toli
mesnį vykdymą. Tas planas esąs 
paties maršalo Sokolovskio patiek
tas. Minėtas karininkas pareiškęs, 
jog pasitarime su komunistų va
dais bei naujojo magistrato atsto
vais maršalas Sokolovskis išreiškęs 
pasitenkinimą įvykių raida, tačiau 
įsakęs ir toliau laikytis drausmės 
ir duotų nurodymų.

Vašingtonas. AP pranešimu, ge
neralissimo Gangkaišeko. žmona 
praeitą sekmadienį amerikiečių lai
vyno lėktuvu išvyko į JAV. Atsa
kinguose Vašingtono sluoksniuose 
kalbama, jog nors ji ir buvo su 
diplomatinių etiketu priimta, tačiau 
jos misijai reiškiama maža simpa
tijų. Atrodo, kad atsakingi JAV 
politikai nustojo pasitikėti Gang- 
kaišėku ir nenori reorganizuoti jo 
karinę ir politinę galią kovai prieš 
komunizmą.

„Dangaus šventyklos“ papėdėje kinų kareiviai įsirengė stovyklas

žinojęs, jog karinis biudžetas yra 
numatomas 15 milijardų dolerių, 
pareiškė: „Mes turime tiek Ameri
kai, tiek visam pasauliui laiduoti 
taiką, tačiau taip veikti, kad ir 
mokesčių mokėtojai liktų gyvi.“ 
Toliau jis pareiškė, jog ateinan
čiais metais , biudžetas turės būti 
sumažintas iki 14,5, 14 ar net 12 
milijardų dolerių. Jo manymu, 
naujojo kongreso ginkluotų pajė- 

“gų komisija pareikalaus užs. reik, 
min. Marshallio ir gynybos min. 
Forrestalio padaryti išsamius pra
nešimus apie pasaulio padėtį.

PASKUTINĖS NAUJIENOS
BERLYNAS. Amerikiečių sektoriaus 

komendantas pulk. Cauley komunis
tiško magistrato sudarymą laiko nau
ju „tarptautinių sutarčių sulaužymu 
iš Sovietų pusės“, tai esąs „krimina
linis nusikaltimas prieš sąjunginin
kus ir Berlyno gyventojus“. Ketvirta
dienį trys Vak«yų ryšininkai pasi
traukė iš patalpų, kurios yra rusų 
sektoriuje. Komunistinis vyr. burm. 
Fritz Ebert sušaukė pirmą Rytų sek
toriaus magistrato Tarybos posėdį.

BERLYNAS. Po dviejų dienų per
traukos britų ir amerikiečių lėktuvai 
vėl atnaujino susisiekimą su Berlynu.

PARYŽIUS. Prancūzijos parlamen
tas tęsia dikusijas Rubro klausimu. 
Pasisakė vyraujančių partijų lyderiai. 
Pareikštas pasitenkinimas, kad ame
rikiečiai’ir britai pradeda suprasti 
Prancūzijos interesus ir įsileido ly
giateisiu nariu Prancūziją į Rubro 
krašto komisiją.

NEW YORKAS. Saugumo Taryba 
svarsto Izraėlio priėmimą į JT.

NEW YORKAS. JAV gynybos min. 
Forrestalis pasisakė už ginklų tieki
mą vakarų Europos valstybėms.

LONDONAS. Po keturių<savaičių 
atostogų į Londoną grįžo užs. reik, 
min. Bevinas.

NANKINGAS. Komunistai praneša, 
kad paėmė Sučau ir slenka Nankingo 
kryptimi.
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