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JAV suveda pasaulinės 
padėties balansa PAGERBTI MŪSŲ TAUTIEČIAI

F. B—US.
Nors po prezidento Trumano ir 

valst. sekretoriaus Marshallio pa
reiškimų įsigalėjo pažiūra, kad 
JAV užsienių politika pasilieka 
tokia, kokia buvo, tačiau, iš arti 
įsižiūrėjus, gaunamas įspūdis, kad 
tokia jinai pasiliks tik laikinai. 
,,Neue Zūricher Zeitung" korespon
dentas sumini šiuos sumetimus:

Visų pirma, sumenkusi Marshal- 
lio sveikata gali jį priversti greit 
pasitraukti, nors jis prezidentui ir 
buvo pažadėjęs pasilikti. Tada 
neišvengiamas pasidarytų ir valst. 
pasekretorio Lovetto su karo mi- 
nisteriu Forestaliu pasitraukimas. 
Tpliau, sausio 20 d. tikrai pasi
traukia adm. Leahy, vienas iš pa
čių įtakingiausių -Trumano patarė
jų. Jo patarimu ir Marshallis bu
vo pakviestas į valst. sekretorius. 
Leahy vieton, sakoma, būsiąs pa
šauktas aviacijos gen. Spaatz.

Tačiau dar reikšmingesnis yra 
kitas dalykas. JAV visuomenė da
bar sudarinėjant!, taip sakant, už
sienių politikos inventarizaciją. 
Ligi šiol JAV visuomenė labai 
noriai, net paklusniai sutiko su 
vis'ais reikalavimais, kuriuos vy
riausybė jai pateikdavo užsienių 
politikos sumetimais. Dabar prade
dama su tam tikru nerimu klausti: 
„O kur gi mes, pagaliau, einam?" 
Jau beveik nebematyti, kaip reiks 
išbristi iš Berlyno balos. Nesu
tarimai dėl Ruhro ir Italijos ko
lonijų parodo, kad tarp vakarinių 
sąjungininkų tikros vienybės nėra. 
Craikijai reikia naujų milijonų do
lerių, tas jTat su Turkija. Kinijoj 
komunistų nepasisekė sulaikyti. 
Šių faktų šviesoj klausimas „kur 
einam" visiškai suprantamas.

Vyriausybės sluoksniai iš tokio 
balanso daro išvadą, kad JAV ir 
toliau turi pasilikti „kietos" ir lai
kyti visus frontus, išskyrus Kiniją, 
kur amerikiečiai ne tiek jaudinasi 
dėl komunistų sėkmės, kiek dėl

Ciangkaišeko režimo korupcijos. 
Toji „kietumo" politika reikalaja 
kantrybės ir pinigų.
'Kantrybė nepriklauso prie pa

grindinių amerikiečio charakterio 
ypatybių, o kiek liečia pinigus, 
tai daugis jau pradeda klausti, ar 
sovietų tikslas ir nebus JAV iš
melžti finansiškai bei ūkiškai. Ver
mont© senatorius Flanders, respu
blikonas, vadovauja linkmei, kad 
karo biudžetą reikia apkarpyti; už 
tai pasisako ir prezidento ūkinis 
patarėjas Dr. Nourse. Antra ver
tus, kariuomenė varo didžiulę pro
pagandą už karo, biudžeto padidini
mą ligi 23 milijardų (Trumanas 
tesutinka su 15 milijardų). Sena
torius Flanders nurodo, kad, jeigu 
išlaidos nebus sumažintos, JAV 
„šaltąjį karą" pralaimės ūkiškai. 
Kiti bando ieškoti kitokių išeičių 
— sustiprinti antisovietinę propa
gandą, kurstyti neramumus sovie
tų satelituose ir t. t. Visi betgi su
tartinai klausia, ar dabartinė pa
dėtis begali ilgai užtrukti, nepri- 
vedusi prie visuotinės katastrofos.

Nematydami kitos išeities, ameri
kiečiai įsikibo už vilties sudaryti 
taikos sutartį su Austrija. Ta link
me bandymai netrukus būsią pra
dėti ir amerikiečiai tikisi, kad gal 
gi ten sū sovietais bus surasta 
bendra plotmė, kurią po to jau 
būtų galima praplėsti ir kitiems 
klausimams. Jeigu ir ta viltis 
sunyktų, amerikiečių visuomenei 
nebeliktų kitos perspektyvas, kaip 
kurti pasaulinę ūkinę, politinę ir 
karinę sąjungą prieš sovietus, vis 
tiek, į ką tai nuves.

Paryžius. Izraelio užsienio reik, 
min. Moshe Šertokąs Paryžiuje 
pareiškė, jog Izraelis iš Sovietų 
Sąjungos negavo nei ginklų, nei 
žmonių.

Savo laiku (vykusios VLIK-o ir Lietu/os pasiuntinių konferencijos dalyviai 
(iš kairės i dešine): VLIK-o pirm. M. Krupavičius, E. Drvenienė, E. Tu
rauskas, inž. No’lckis, Liet, pasiuntinys Vašingtone Zadeikis, Vykd. Tary
bos pirm. V. Sidzikauskas, Liet, pasiuntinys Londone Balutis, dr. P. Kar
velis, V. Rastenis ir Liet, atstovas Paryžiuj dr. St. Bačkis. (Kai kurių daly

vių nuotraukoje trūksta).

Šiomis dienomis Jo Šventenybė 
Popiežius Pijus XII paskyrė mums 
gerai žinomą VLIKo pirmininką 
kunigą Mykolą Krupavičių 
savo rūmų prelatu ir kunigą 
dekaną Ignotą Starkų mon
sinjoru. Tai palyginti retai kam 
tesuteikiami titulai. Jais išreiškia
ma pripažinimas vertingų darbų 
kurių juos gaunantieji asmens yra 
atlikę ir atlieka Bažnyčiai, kata
likiškajai visuomenei, tautai ir 
šaliai.

Mums, skaudaus tremties jungo 
slegiamiems, didelė paguoda ir 
džiaugsmas, kad Bažnyčios Galva 
taip pagerbė šiuos mūsų tautiečius. 
Juo labiau, kad juodu turime ne 
tik savo tarpe, bet ir pirmutinėse, 
vadovaujančiose eilėse.

Kun. Mykolas Krupavičius gimė 
1885 m. Sūdą vos krašte, Gudelių 
bažnytkaimyje. Baigęs čia pat 
pradžios mokyklą, Veiverių moky
tojų seminarijoje pasiruošė moky
tojo darbui. Tačiau dirbti, deja, 
gavo jį ne Lietuvoje, o Mozūri- 
joje. Bet M. Krupavičiaus dvasia 
nerimo tarp ankštų pradžios mo
kyklos sienų. Ji veržėsi į erdves
nius darbo plotus. Jausdamas pa
šaukimo į Viešpaties dirvą ki
birkštį, 1908 m. įstojo jis į Seinų 
kunigų seminariją. Joje pasižymėjo 
ne tik dideliais gabumais, bet ir 
nepaprastu darbštumu, laisvu nuo 
pamokų laiku dalyvaudamas spau
doje ir gilindamasis į drabininkų 
klausimą. 1913 m. buvo jis įšven
tintas kunigu ir pasiųstas teologi
nėms studijoms į Peterburgo dva
sinę akademiją. Čia ne tiek laiko 
ir jėgų skyrė programos nustaty
tiesiems mokslams (nors ir juose 
nuo kitų neatsilikdavo), kiek savo 
pamėgtiesiems socialiniams klausi
mams, studijuodamas juos ne tik 
iš popiežių enciklikų, bet ir iš 
įvairių rūšių socialistų raštų. To
dėl, kai 1916 m., gavęs teologijos 
kandidato laipsnį, turėjo dėl pa
šlijusios sveikatos nutraukti moks
lą, .buvo jau pilniausiai subrendęs 
krikščionis . demokratas. 1917 m. 
pūstelėjęs per Rusijos plotus lais
vės vėjelis davė progos plačiai 
pasireikšti politiniam piliečių ir, 
žinoma, mūsų tautiečių, tojo meto 
tremtinių, veikimui. Kun. M. Kru
pavičius atsistojo krikščionių de
mokratų partijos priešakyje. Sti
priai pasireiškė jis lietuvių seime
1917 m. vasarą Petrograde. Bet 
greitai raudonieji grobikai labiau 
suvaržė bet kokią laisvę negu juo
dieji carų žandarai, gi žymesnius 
asmenis ėmė grūsti į kalėjimus, 
tremti į Sibirią, žudyti. Tad, kai
1918 m. atsidarė šiokis tokis ke
lias į Lietuvą, kun. M. Krupavi-

galima, nė kiek neperdedant, sa
kyti, jog jos darbai buvo žymia 
dalimi jo darbai. Ką ji nuveikė, 
visi gerai žinome. Pakanka tik pri
siminti, kad Steigiamojo Seimo 
nustatytieji kapitaliniai dalykai —

tas į Vokietiją ir apgyvendintas 
Tilžėje, o paskui nugabentas į Re- 
gensburgą. Siaubingaisiais 1944 m. 
buvo jis čia mums, nors ir neturė
damas laisvės, lyg kokis švyturys, 
apie kurį ėmėme telktis, netekę

Kun. prelatas M. Krupavičitis 

šalies konstitucija ir žemės refor- tr 
ma — daugiausia yra jos pastan- 
gų vaisius. 1923 m. kun. M. Kru- k< 
pavičius paėmė žemės ūkio minis- ne 
terio portfelį, stengdamasis ko ši

tėvynės. Tolimesnis jo 
gyvenimas — tai mū
sų pačių tremties gy
venimas, tik su tuo 
skirtumu, kad jis ne
paskęsta kasdienybės 
reikaluose reikaliukuo
se ir nepalūžta po 
skaudaus (itin jam, nes 
turėjo jis čia iškentėti 
dvi sunkias operaci
jas) likimo smūgiais, 
bet energingai kovoja 
bei kovoms vadovauja 
už tėvynės išlaisvini
mą.

Bus penkta dešimtis 
metų jau tikrai įpusė
jusi, kaip kun. M. Kru
pavičius veikliai daly
vauja spaudoje. Kaip, 
dar Veiverių seminari
joje besimokydamas, 
paėmė plunksną į ran
ką, taip jos ir nepa
leidžia ligi' šiai dienai. 
Prieš aną karą rašė 
straipsnių „Vilčiai", 
„šaltiniui", „Ateičiai", 
„Draugijai", „Vado
vui", ruošė knygelių 
Seinuose leidžiamajam 
„Žmonių Knygynui". 
Per aną karą (ir anoje 

tremtyje) jo straipsnių būdavo 
„Ateities Spinduliuose", „Vade", 
kalendoriuose. Stojant tėvynei į 
nepriklausomą gyvenimą, rašė bro
šiūrų politiniais klausimais, leido

. čius buvo priverstas kone pirmu
tinis juo pasinaudoti.

Lietuvoje ėmė jis vadovauti 
krikščionių demokratų partijai, ir

skubiausiai įvykdyti žemės refor
mą. Ligi 1926 m. atliko jis milži
nišką tojo darbo dalį. Tais metais, 
kaip žinome, kita vaga pakrypo 
politinis Lietuvos gyvenimas. 
Krikščionių demokratų partijai, 
kaip ir kitoms, nebebuvo kaip ja
me reikštis. Kun. M. Krupavičius, 
apie porą metų leidęs mėnesinį 
žurnalą „Krikščionis Demokratas" 
ir „Visuomenininko Bibliotekos" 
veikalus, išvyko į Prancūziją kiek 
pasilsėti ir pagilinti studijų.

1931 m. grįžo jis Lietuvon ir 
buvo paskirtas į Garliavą vikaru. 
1932 m. buvo pakviestas į Vilka
viškio kunigų seminariją profeso
rium. Dėstė Katalikų Akciją, pran-

laikraštį „Tiesos Kardą", kurį dau
giausia pats prirašinėjo, kiek pas
kiau leido „Tėvynės Sargą“, ben
dradarbiavo „Laisvėje". Po 1926 
m., kaip jau buvo minėta, kurį 
laiką, leido „Krikščionį Demokra
tą" ir „Visuomenininko Bibliote
ką". Bebūdamas užsienyje ir pas
kui, kol gyveno tėvynėje, rašė į 
„Židinį", „Ateitį", „Tiesos Kėlią", 
„Laisvę", „XX amžių", „Šaltinį“. 
Dabar tremtyje irgi nepamiršta 
„Žiburių", leidžia „Tėvynės Sar
gą" ir tikriausiai per tuos trejus 
metus, kol buvo kalinamas, parašė 
vieną-kitą vertingą knygą, kurią 
parveš kaip lauktuves, dvasios 
maisto išalkusiai tėvynei.

cūzų kalbą ir kai kuriuos kitus 
dalykus. 1933 m. buvo paskirtas 
Veiverių klebonu, o 1935 perkel
tas klebonu ir dekanu į S. Kal
variją. Tose pareigose išbuvo ligi 
1942 m. Tais metais už protesto 
raštą, paruoštą drauge su buv. pre
zidentu K. Grinium ir buv. žemės 
ūkio ministeriu J. Aleksa .prieš 
rudųjų okupantų sauvaliavimą ir 
žiaurumus Lietuvoje, buvo ištrem-

Kun. dekanas Ignotas Starkus 
gimė 1888 m. Tolkūnų kaime, sū- 
duviškėje Alytaus apskr. dalyje. 
Yra jis garbingos Simano ir Vale
rijos (Cižauskaitės) Starkų šeimos 
pirmutinis sūnus. Garbingos — sa
vo tvirta katalikiška ir lietuviška 
dvasia bei savo pavyzdingu, sta
čiai idealiu Dįevui, Bažnyčiai ir 
.tautai pareigų atlikimu. Juk jeigu 
svarbiausias šeimos uždavinys yra
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duoti daug ir gerų Dievu: tarnų, 
Bažnyčiai narių, šaliai piliečių, tai 
jį S. ir V. Starkų šeima ko geriau
siai įvykdė. Ji ne tik užaugino 
5 sūnus: Ignotą, Zigmą, Joną, An
taną ir Juozą, ir 3 dukteris: Eufe- 
miją, Moniką ir Sofiją, bet ir ko 
rūpestingiausiai juos išauklėjo bei 
išmokslino. Visi sūnūs ir dukters, 
išskyrus vyriausiąją, yra baigę 
aukštąjį mokslą, visi buvo turėję 
tėvynėje aukštas, garbingas ir at
sakingas vietas. O kas itin pažy
mėtina bei pabrėžtina, tai kaęl visi 
yra karšti, uolūs ir veiklūs kata
likai, o du — Ignotas ir Jonas — 
kunigai. Iš tikro vargu begalima 
rasti ne tik Lietuvoje, bet ir dides
nėse šalyse kitą tokią šeimą, kuri 
būtų davusi tautai taip daug švie
sių asmenų, o Bažnyčiai taip ver
tingų narių.

Pradžios mokyklą kun. Ignotas 
Starkus baigė Rudaminoje, kur jo 
tėvas buvo mokytojas, o gimna
ziją lankė Marijampolėje. 1906 m. 
įstojo jis į Seinų kunigų semina
riją. Kadangi labai gerai mokėsi, 
baigė ją kiek pagreitintu būdu ir 
1911 m. buvo įšventintas kunigu. 
Buvo paskirtas vikaru į Balbieriš
kį. Čia visu jaunos sielos įkarščiu 
stojo į darbą, pasižymėdamas leng
va, gražia ir uždegančia iškalba, 
dideliu sumanumu ir nepaprasta 
energija. Neperseniai atsiradusi 
„Žiburio" draugija ir ką tik susi
kūrusios Katalikių Motoru bei „Pa
vasario" organizacijos rado jam’ 
stiprų rėmėją ir skleidėją. Po me
tų buvo jis perkeltas į Marijam
polę, kur, kaip mieste ir bepradė- 
jusio smarkiai kilti kutlūrinio vei
kimo centre, kaip tik reikėjo tokio
darbininko. Ų kun. Ignotas dau
giau nei šimtu nuošimčių pateisino 
j jį sudėtąsias viltis. Tai ryškiai 
liudija faktas, kad carų žandarai 
greitai apibūdino jį savo slaptuo
siuose raštuose kaip „neblagona- 
diožny" (nepatikimas), ir, vos be- 
prasidėjus anam karui, pasiūlė 
jam išvykti į rytus. Atpalaiduotas 
nuo parapijos darbo, kun. Ig. Star
kus 1915 m. įstojo į Petrogrado 
dvasinę akademiją. Mokėsi joje 
ligi pat jos gyvavimo pabaigos — 
1918 mokslo metų galo. Gavo teo
logijos Kandidato laipsnį.

1918 m. pavasarį grįžo jis į Lie
tuvą if buv.o paskirtą^ ką tik įkur
tos, bet, deja, dar nesukurtos Ša
kių gimnazijos direktorium. Sunku 
ir įsivaizduoti, kiek teko jam čia 
jėgų įtempti, kiek įvairių įvai
riausių darbų atlikti, kad toji 
įstaiga galėtų veikti. Juo labiau 
kad neužilgo sudegė jos patalpos 
ir reikėjo naujas pastatydinti. Tik 
tokio didelio sumanumo, nepa
prasto judrumo ir milžiniškos ener
gijos asmuo, kaip kun. Ig. Starkus, 
tegalėjo jaunutę gimnaziją ne tik 
nuo žūties apsaugoti, bet ir į sti
prias vėžes įstatyti. 1926 m. buvo 
jis paskirtas Šakių klebonu ir de
kanu. 1928 m. buvo perkeltas į 
Veiverius klebonu ir vidurinės 
mokyklos kapelionu. 1933 m. per
keltas klebonu į Virbalį, o 1940 m.

Detroito vyčiai (vidury pirm. R. Boris) siunčia tremtiniams siuntinėlius iš. 
aukų surenkamų kun. J. Borei’.lo ir seselės Teofanijos

paskirtas Vilkaviškio dekanu. 1944 Spaudoje kun. Ig. Starkais nėra 
.m., netekęs kone visų savo gano- plačiau pasireiškęs ne dėl to, kad 
mųjų, gana ilgai slapstėsi nuo iš- nebūtų norėjęs ar sugebėjus, (be- 
gabenimo į vakarus, bet vėlybą simokydamas akademijoje, labai 
rudenį buvo priverstas jis per- sumaniai suredagavo tojo meto 
žengti Lietuvos sieną. Vokietijoje, tremtiniams skirtą maldaknygę, 
pabuvęs kurį laiką Berlyne, beveik pats daug ką jojei parašydamas), 
ištisus metus išgyveno Bavarijoje, bet tik dėl to, kad tiesiog neturė- 
Wiggensbache. 1945 m. buvo pa- jo kada paimti plunksnos į ranką, 
siųstas į Detmoldą lietuvių stovyk- Visuomet buvo jis dartjų darbais 
los kapelionu; 1946 m. paskirtas ne tik apkrautas, bet stačiai per- 
pradžios ir vidurinių mokyklų ka- krautas. Stebėtis tik reikia, kaip 
pelionų dekanu, o 1947 m. tau- jis po jų našta nesugniužo, bet 
tiniu dekanu Š. Reino ir Westfali- išsilaikė visada pilnas energijos ir 
jos sričiai. geros nuotaikos.

Sovietų r ♦"’’tu laisvių žunalic.tq kongresas Paryžiuje. Pirmoje
eilėje matome į kongresą atsilankiusi Lietuvos atstovą Prancūzijoje Dr. St. 
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LAISVOSIOS SPAUDOS 
KONGRESAS PARYŽIUJE

ĮSTEIGTA RYTŲ BEI VIDURIO 
KANŲ KRAŠTŲ LAISVŲJŲ

Antrąją dieną (XI. 28) Rytų ir. 
Vidurio Europos laisvosios spau
dos kongreso įvairios komisijos 
baigė savo darbą ir popiet visu
mos susirinkime buvo priimti busi
mosios federacijos įstatai bei eilė 
rezoliucijų. Po ilgesnių diskusijų 
buvo nutarta naująjį organą va
dint „Rytų bei Vidurio Europos ir 
Baltijos bei Balkanų kraštų laisvų
jų žurnalistų Federacija (Feder
ation des Journalistes Libres de 
l'Europe Centrale et Orientale et 
des Pays Baltes et Balkaniques). 
Buvo norėta pavadinti tiktai Rytų 
ir Vidurio Europos laisv. žurn. fe
deracija. Įtraukimas į federacijos 
pavadinimą Baltijos kraštų paminė
jimo reikia laikyti dideliu baltie- 
čių laimėjimu.

Po to buvo sudaryti Federacijos 
organai. Pagal įstatus vieni jų yra 
kongreso renkami, o kiti taut, 
žurn. s—gų deleguojami. Pirminin
ku išrinktas B. Wierzbianski (len
kas). Iš baltiečių į valdybą buvo 
išrinktas Vyt. Arūnas II sekr., ir 
Lanskoronskis į rev. komisiją. Ka
dangi federacijos būstine nustaty
tas Londonas, tai buvo stengia
masi, kad į valdybą įeitų žurna-. 
listai, gyveną Londone ar Paryžiuj.

EUROPOS IR BALTIJOS BEI BAL- 
ŽUPNALISTŲ FEDERACIJA

Į federacijos tarybą kiekviena taut, 
grupė dar turės deleguoti po 2 
narius. Kas iš lietuvių įeis, nusta
tys žurn. s—gos valdyba.

Kongresas buvo užbaigtas nau
jojo pirmininko kalba.

Pirmadienį (XI. 29) Maison de la 
Resistance įvyko bendra spaudos 
konferencija su prancūzų bei Pary
žiuj esančiais žurnalistais. Pastarų
jų atsilankė nemažas skaičius. Gal 
būtų atsilankę ir dar daugiau, jei 
tuo pačiu metu nebūtų įvykusi 
spaudos konferencija britų amba
sadoj. Čia Vakarų žurnalistams bu
vo nušviesta spaudos padėtis už 
geležinės uždangos ir nupasakoti 
naujai įkurtos federacijos tikslai 
bei uždaviniai. Po to Vakarų žur
nalistai turėjo progos patys pa
klausti savo Rytų kolegų bei as
meniškai pasišnekėti. Kartu Va
karų žurnalistams buvo išdalinta 
įvairios progogandinės medžiagos. 
Čia pažymėtina yra įkurtos feder
acijos išleista 44 psl. knygelė „La 
Presse derriere le rideau de fer” 
(Spauda už geležinės uždangos), 
kurioj mūsų žurnalistų Paryžiuj 
dėka yra nemažas straipsnelis ir 
apie Lietuvą.

KUN. DEKANO JONO PETRĖNO
IŠLEISTUVES

Freiburgas. Lapkričio 25 d. vie
tos lietuvių kolonija atsisveikino 
su savo klebonu kun. dek. Jonu 
Petrėnu, kuris išvyksta studijuoti 
į Romos lietuvių kolegiją. Kun. 
Petrėnas čia klebonavo trejus me
tus ir daug nuveikė parapijos 
naudai, kartu sugebėdamas palai
kyt vienybę ir surast bendrą kal
bą ir su kitaip galvojančiais. To
dėl nestebėtina, kad su juo atsi
sveikinti į „Harmonie“ salę susi
rinko nemažas tautiečių būrys. 
Įžanginę kalbą pasakė bendruo
menės pirmininkas adv. M. Va- 
ranius ir įteikė meninį adresą- Po 
to kalbėjo prof. V. K. Jonynas, 
dr. Pr. V. Raulinaitis, prof. Kri
vickas, adv. dr. Tautvilą, studen
tų valdybos pirm. Julius Kaupas 
ir. kt., kurie nušvietė kun. Petrė- 
no kilnią asmenybę ir darbus.

Studentai skautai įteikė gėlių, o 
bažnytinio komiteto pirm. prof. 
Zubrys kuklią dovanėlę. Į visas 
kalbas jaudinančiais žodžiais gra
žiai atsakė išvykstantis kun. Pe
trėnas, ta proga pristatydamas 
naują kleboną kun. Kauną. Pasi
baigus oficialiai daliai įvyko kuk
lios vaišės paįvairintos lietuviš
kom dainom ir aktor. J. Akstino 
deklamacijom. Dixi.

AMERIKOJE MIRE KUN. PANKUS
Spalių 25 d., sulaukęs 63 m. am

žiaus mirė šv. Andriejaus parapi
jos New Britain (Connecticut vals
tybėje) klebonas kun. Matas A. 
Pankus. Velionis daug buvo dirbęs 
įvairidse lietuvių draugijose ir da
lyvavęs darbuose dėl Lietuvos iš
laisvinimo.

Raudonųjų vadu galerija
RAUDONOJI RAGANA

Anna Pauker Rumunijoj oficia
liai užsienių reikalų ministeris, -bet 
faktiškai ji valdo visas ministeri
jas ir visą kraštą. Rumunų tarpe ji 
turi raudonosios raganos vardą. 
Stalinas ja ypač pasitiki. Ji turinti 
nuolatinį telefono ryšį su Staliniu 
ir galinti su bet kuo kalbėti ne
kontroliuojama. Tokios malonės 
neturi nė vienas kitas satelitinių 
kraštų komunistų vadas.

Jaunystėj Anna Pauker studija
vo mediciną, bet užsidegusi revo
liucinėmis idėjomis, studijas nu
traukė ir pasišventė revoliucijai. 
Du kartus policijos buvo sužeista 
ir daug kartų sėdėjo Rumunijos 
kalėjimuose. Nežiūrėdama į jos ko
munistinę veiklą, Rumunijos val
džia jąj buvo atlaidi. Iš lalėjimo 
ji būdavo paleidžiama. Ilgus meiūs 
gyveno Sovietų Sąjungoj. Ten ji 
ir ištekėjo, bet jos vyras buvo 
likviduotas. Spėjama, kad savo 
vyrą ji pati įskundė kaip trocki- 

’•ninką. Vyras buvo sunaikintas, o 
ji nepaprastai iškilo Stalino akyse. 
Karo metu gyveno Maskvoj ir per 
radiją kalbėdavo į rumunus.

SUOMIJOS KOMUNISTŲ VADE 
HERTA KUUSINEN

Suomijoj komunistų partijai va
dovauja moteris, Herta Kuusinen. 
Ji yra 44 metų amžiaus. Jos tėvas 
iš suomių atplėštosios Karelijos 
respublikos prezidentas, žinomasis 
Suomijos išdavikas Kuusinen, o 
vyras-buvęs neseniai Suomijos vi
daus reikalų min. Leino. Apie dvy
lika metų ji išgyveno Maskvoje. 
Suomių-sovietų karo metu buvo 
uždaryta į kalėjimą.

BELĄ KŪNO VIETININKAS
Motiejus Rakoši mažo ūgio, ko- 

misariškos išvaizdos, aštraus ir 
klastiugo žvilgsnio. Jis yra 56 me
tų ir yra faktiškasis Vengrijos val
dytojas. Jo komunistinė praeitis 
Maskvai labai priimtina. Jau 1919 
metais jis buvo vienas iš artimiau
sių didžiojo Vengrijos kraugerio 
Belą Kūno bendradarbių. Vėliau 
atsidūrė Vengrijos kalėjime, bet 
Vengrijos įstatymai buvo švelnūs, 
ir Rakoši vėl išėjo į laisvę. Išvy
kęs į Maskvą,, lankė visokiausius 
komunistinius kursus. { Vengriją 
grįžo su įžygiuojančia sovietų ka
riuomene.

VILHELM PIECK
Vyriausiu sovietų patikėtiniu so

vietinėj Vokietijos zonoj laikomas 
7T metų amžiaus Vilhelm Pieck. 
Amžiumi jis yra savotiškas vokie
čių . raudonasis patriarchas. Pieck 
be sąlygų paklusnus Maskvai. Jau
nystėje priklausė socialdemokratų 
partijai ir organizavo streikus. Pir
mojo pasaulinio karo metu buvo 
paskelbtas dezertyru už vengimą 
karinės prievolės. 1919 m. Vokie
tijoj jis suorganizavo vokiečių ko
munistų partiją. Hitlerio laikais 
gyveno Sovietų Sąjungoj. Vokieti
jon grįžo kartu su sovietų kariuo
mene.

Advento nuotaikai

Rasokite 
dangus aukštybėse .. ,

TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.

Buvo .laikai labai liūdni ir tam
sūs, kaip kapo giluma. Beprasmis 
tada buvo gyvenimas pasiilgusiems 
tiesos, kūrybinės meilės ir dan
gaus palaimos. Istorijos puslapi
uose dar ir dabar anuos laikus 
užtinkame. Tai buvo prieš 2000 
metų, prieš Kristaus atėjimą. Tas 
tamsumas Izraelio tauta giliausiai 
išgyveno, bet nenusiminė: neradus 
žemėje išganymo, kreipėsi į dangų. 
Apie 4000 metų izraelitai, ir pa
saulis dangų maldavo, Šviesos, pa
saulio Išganytojo — Mesijo laukė. 
Jų maldos nebuvo veltui. Surašo jo 
dangus viršum Betliejaus, išlijo 
Teisingąjį. Atėjo Mesijas, bet Iz
raelio tauta Jo nepripažino ir ne
priėmė. Todėl ji tapo išsklaidyta 
ir beklaidžiojančia tauta. Tik labai 
menka tos tautos dalelytė pripa
žino tikrąjį Mesiją, tapo Jo išpa
žinėja ir negęstančiu švyturiu iki 
šių dienų.

Per 33 metus Kristus aiškiai 
įrodė savo tikrąjį mesianizmą. Nu
eitas Kristaus kelias nuo Betliejaus 
iki Golgotos ir anapus jos nušvitęs 
pergalės triumfu turėjo, rodos, pa
saulį, ypač izraėlį įtikinti, kad 
Kristus yra tikrasis Mesijas. Ta
čiau vietoj pripažinimo, paklusnu
mo ir besąlyginės meilės Kristus 
buvo žydų išjuoktas, paniekintas 
ir pasmerktas žmogžudžių mirčiai. 
Todėl žydų tauta dar ir šiandieną 
yra ne tik išsklaidyta, bet ir nu
bausta. Nepripažino ji Kristaus 
Mesiju, nes Jo meilės išganingoji 
misija visoms tautoms neatitiko 
žydų praktiškam nusiteikimui ir jų 
tautiniam šovinizmui. Žydų tauta 
ir jų aukso stabas turėjo būti 
vieninteliu išganymo tikslu. Kri
stus atėjo ne aukso dalinti, ne 
žydų tautą iš romėnų vergijos gel
bėti, bet švenčiausią savo kraują 
žmonijos išganymui paaukoti. Atė
jo Jis mirti, kad mes amžinai gy
ventume. Ir vis dėlto Jo nepripa
žino ...

Baisūs tai buvo laikai, prieš ir 
po Kristaus atėjimo. Klaiku buvo 
klaidžioti tamsybėse, bet dar klai
kiau yra nepripažinti tikrosios pa
saulio Šviesos, Dievo Sūnaus. To
kius žmones ir tautas slegia ne tik 
gimtoji nuodėmė, bet dar asmeni
nis, individualus prasikaltimas 
prisideda.

Negeresni ir dabar laikai. Pana
šūs mes tremtiniai į išsklaidytą ir 

z nubaustą žydų tautą, Tturi žiūri į 
išganymo Šviesą ir jos nemato 
arba maža dalis tepraregi. Todėl ir 
susimaišė tautos. Babelio bokštuose 
užsidarė jos ir mėgina susiselbėti. 
O tik reikia palikti tuos bokštus 
— asmeninį ir tarptautinį egoizmą, 
reikia nusileisti į normalų gyveni
mą, kur Kristus moja, kur adventd 
varpai kviečia, kur prakartėlė lau
kia. Tas mums aišku. Tačiau nuo
lat tai turėtume prisiminti ir sau 
kartoti, jei norime suprasti mūsų 
didvyrius — partizanus, jei norime 
vis naujos gyvybės alpstančiai tė
vynei ir pasauliui įlieti...

— Įsibrovė demonas į tautų gy
venimą. Perbraukė dieviškąją min
tį. Tiesą pridengė. Apmeluotą, nuo 
idealų atplėštą, apgautą žmoniją 
veda į kartuves, į katastrofas. Kas 
tą demoną iš mūsų tėvynės išpra
šys (pagal Kard. A. Hlond)? Mes 
pažemintieji ir nuskriaustieji, kurie 
tik mūsų nuo’to demono-nusigręš 
ir su Kristumi kovon stos!

Advento laikas — tai atėjusiai 
ir ateisiančiai Tiesai pasiruošimo 
laikas, kurios visu rimtumu šau
kiamės:

Rasokite dangūs aukštybėse vir
šum Lietuvos, viršum pasaulio ir 
visų tremtinių... Rasokite jūs 
aukštybėse ir išlykite mums Tei
singąjį, t. y. padėkite mums pa
milti atėjusią Tiesą!
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Tiek informacinės medžiagos 
dar neturėjom

NUOTRUPOS IS PARYŽIAUS LIETUVIŲ GYVENIMO

Neabejotina, kad Paryžius nus
toja būti pasaulio sostine. Pasau
lio likimas šiandien ne Paryžiuj 
sprendžiamas. Todėl Paryžiui 
trūksta šiandien to, kas į jį 
trauktų ir jo blizgesiui priduotų 
gilesnės prasmės.

JT Visumos susirinkimas, įvy
kęs Paryžiuj, davė progos nors 
laikinai šiam išdidžiam miestui 
vėl sublizgėti ir atkreipti į save 
pasaulio dėmesį. Paryžius JT pri
imti tinkamai pasiruošė. Didžiu
liai Chaillot rūmai, kuriuose 
anksčiau buvo teatras ir muzie
jus, dabar pritaikyti posėdžių sa
lėms, kuriose sprendžiamas pa
saulio likimas, ir barams, kuriuo
se užkandžiauja diplomatai ir 
žurnalistai.

Lietuva, būdama pavergta, ne
gali dalyvauti JT posėdžiuose ir 
pareikšti savo balso, kaip jos na
rys. Tačiau laisviems lietuviams 
Chaillot rūmai nėra visai uždari. 
Čia įeina ir posėdžiuose dalyvau
ja kelių JAV bei Vokietijos lietu
vių, laikraščių atstovai. Pasta
ruoju metu prie JT akredituo
tas ir „Žiburių“ atstovas. .

Šiuose rūmuose ■ taip pat yra 
paskleidžiama informacinė me
džiaga apie Lietuvą ir tikrąją jos 
padėtį. Si medžiaga yra tikrai 
gausi ir, kaip buvo vieno asmens 
pastebėta, mes jos tiek neturė
jom net nepriklausomybės laikais. 
Štai keliolika jų vardų: 1. „Bal
tic Refugees and Displaced Per
sons“, 2. In the name of the Li
thuanian People, 3. Appeal by 
Representatives of the Baltic Na
tions to the General Assembly of

Paryžiaus lietuviai prie poeto J. Baltrušaičio kapo.

įvairiopą visuomeninę veiklą. Dėl 
savo takto ir geęps širdies jis yra 
gerbiamas tiek lietuvių darbinin
kų, tiek inteligentų.

Nevilioja šiandien lietuvių nei 
Paryžius, nei pati Prancūzija. 
Skaitoma, kad Paryžiuj šiuo metu 
gyvena apie 200 lietuvių, o visoj 
Prancūzijoj 'jų priskaitoma iki 
1000.

Lietuvių gyvenimas Paryžiuj
the United Nations — anglų, pran
cūzų ir ispanų kalbomis (1947 m. 
bendras baltų memorandumas 
įteiktas JT), 4. Lithuania (1946 
metų), 5. Lithuanias figh for free
dom by E. J. Harrison, 6. Lithua
nia Shall Be Free, 7. Hearken 
Them Judge — J. Pašilaitis, 8. J. 
Mauclere — Le rayonnement de 
la France en Lithūanie, 9. Prof. 
K. Pakštas — Lithuania and 
World War II, 10. History of the 
Lithuanian Nation — by C. R. 
Jurgėla, 11. Les Etats Bajtes — 
edite par la Ligue des droits des 
Peuples, 12. Nazi-Soviet Conspi
racy and the Baltic States, 13. H. 
de Chamhon — La Tragėdie des 
Nations Baltiques, 14. Lithuania 
through the ages — by Dr. A. Ša
poka, 15. Lithuania folk art — by 
J. Baltrušaitis Ph. D., 16. Ques
tions Lithuaniennes, 17. Rotato
rium spausdinti informaciniai do- 
kumentaciniai biuleteniai, kurių 
yra jau 30 nr. nr., LAIC-o vardu 
spausdinami ir platinami, 18. Li
thuanian art in exile ir 19. Revue 
Parlamentai re — leid. H. de 
Chambon.

Ši literatūra paskleidžiama ne 
tik JT Visumos susirinkimo dele
gacijų tarpe, bet ji taip pat pasie-. 
kia Vakarų valstybių ambasadas, 
jų parlamentarus bei žurnalistus. 
Jai paskleisti Paryžiuj labai daug 
prisideda dr. St. A. Bačkis, kuris 
čia yra Lietuvos diplomatinis at
stovas. Jis kartu yra ir BALF-o 
įgaliotinis Paryžiuj.

Baltijos tautų atstovai JT Visumos 
posėdžių metu susirinkę Paryžiuje 
ginti sovietų pavergtų savo kraštų 
reikalus. Čia matome latvių charge 
d’affaires Paryžiuje K- Berends, Vykd. 
Tarybos pirm. V. Sidzikauską, Latv. 
Tautinės Tarybos pirm. vysk. ' Ran- 
cans, estų charge d’affaires Paryžiu
je A. Failo, Latv. Taut. Tarybos gen. 
sekretor. R. Liepinš ir Liet, atstovą 

Paryžiuje dr. St. Bačkj.

Dr. St. A. Bačkis, be savo tie
sioginio darbo, visais būdais sten
giasi padėti lietuviams ir paremti

O kaip lenkų spaudos šviesoje 
turėtų atrodyti šios busimosios 
Tarpjūrio federacijos forma? Esą, 
šis klausimas diskutuotinas. Ka
dangi siekiama sudaryti stiprų ir 
harmoningai galintį bendradar
biauti valstybių bloką, vidaus 
konfliktų daugiau nekankinamą, 
tai to bloko forma turėtų turėti 
tokias žymes, kokios galėtų ga
rantuoti tiek vieningumą ir jėgą, 
tiek ir pastovumą. Atrodo, kad 16 
tautų jungianti sutartis pradžio
je galėtų būti sudaryta tam tikram 
bandomam laikotarpiui, bent ke
liasdešimčiai metų. Sąjungos na
riai privalą dalyvauti sąjungoje 
pastoviai, t. y. negalėtų iš jos 
laisvu noru išeiti. Priešingu atve
ju išviršiniams veiksmams būtų 
didelė pagunda sąjungą sprogdin
ti iš vidaus.

Sienų klausimai tarp paskirų 
narių turėtų būti sprendžiami 
betarpiškai. Kiekvienu atveju sienų 
konfliktai neturėtų būti kliūtimi 
sudaryti šiai Federacijai, nes tai 
būtų priešinga visų šių plotų in
teresams. Esą, kas šiandien dar 
kelia šiuos vidinius ginčus, tas 
tampa šiandien ir liks rytoj sąmo-

VLADAS ŠLAITAS

Atgailos asaros
Apmąstyk savo atgailos ašaras, 
apmąstyk vakarykštį purvą miestelio gatvėse, 
apmąstyk paskutinį lašą vakarykščio lietaus: 
gal po tūkstančio metų 
tavo atgailos ašaros, kaip lietaus vakarykštis lašas, 
iškabins laumės juostos vėliavą 
virš miestelio stogų ir virš purvo miestelio gatvėse.

Apmąstei savo atgailos ašaras?
Apmąstei savo purvą?
Laumės juostų gražiausios vėliavos 
neprilygs tavo ašarai.

yra sunkus. Visi turi savo pra
gyvenimui užsidirbti, o patys už
darbiai yra maži, gi reikmenų kai
nos — aukštos. Todėl jie gyvena 
prastuose butuose ir valgo men
kai.

Kultūrinis ir visuomeninis gy
venimas taip pat neturi sąlygų 
plačiau pasireišti. Paryžiuj veikia 
Lietuvių Šalpos Draugija (įsteigta 
1947 m.) kuri apima visą lietuvių 
šalpos bei kultūrinį darbą. Jos 
pirmininkė šiuo metu yra O. Bač- 
kienė. Prieš kurį laiką ši draugija 
buvo suruošusi O. Milašiaus 10

Lenku naujosios politikos pagrindai (6)

Tarpjurio Federacija iš lietuviško taško žiūrint
V. RIMVYDAS

ningu vokiečių ar rusų imperia
lizmų politikos agentu ir įran
kiu. Politinės realybės išraiška 
išjungia čia įvairius abejojimus, 
tad bet kokie argumentai prieš 
čia esą ne vietoje. Ir todėl, esą, 
tiek dalinis šios problemos spren
dimas, tiek ypač priešinimasis 
šiai akcijai sudaryti Tarpjūrio 
federaciją negali būti pavadintas 
kitu vardu kaip — nusikaltimu 
prieš 16 tautų laisvę.

O kas bus, jei šios tautos ateity 
nesusijungs į šią sąjungą? Tuo 
atveju, atsakoma, jos įrodysian- 
čios subrendimo stoką ir tai bū
sianti jų nepriklausomybės galu
tino žlugimo pradžia. Jei tuo at-' nelaisvės,
veju daugumai Tarpjūrio tautų 
dar ir liksiančios galimybės išlai
kyti bent dalinės nepriklausomy
bės sąlygas, tai be pastovaus jų 
užtikrinimo ir su galutinės kata
strofos perspektyvomis. Ukrainai 
ir Gudijai atsisakymas dalyvauti 
šioje federacijoje reikšiąs nete
kimą galimybės būti nepriklau
somomis.

Toms Rytų — Vidurio Europos 
valstybėms, kurios prieš 1939 me
tus buvo nepriklausomos, šioji fe

metų mirties sukakties minėjimą, 
o gruodžio 5 d. turėjo įvykti J. 
Baltrušaičio 5 metų mirties su
kakties paminėjimas. Jąme pa
sižadėjo taip pat dalyvauti šiuo 
metu į Paryžių atvykęs poetas 
B. Brazdžionis. Taip pat ši drau
gija ketina suruošti Kalėdų eglutę 
vaikams l?ei bendras lietuvių Kū
čias.

Neturėdami įmanomų gyvenimo 
sąlygų nei geresnių perspektyvų, 
daugelis Paryžiaus lietuvių deda 
pastangų emigruoti į kitus kraš
tus. A. Š.

deracija sudaranti tų valstybių 
saugumo problemą. Būdamos kaip 
iigšiol išsisklaidžiusios jos išskir
tinai priklausysiančios nuo Rusi
jos ir Vokietijos valios. Ukrainai 
ir Gudijai dalyvavimas federaci
joje būsiąs iš viso jų nepriklau
somo gyvenimo problema, nes, 
esą, šios tautos neturinčios jokių 
•perspektyvų tapti nepriklauso
momis, nebent artėjančioje kon
junktūroje jos savo likimą kuo 
glaudžiau surištų su Rytų-Vidu- 
rio Europos likimu.

Ukrainos ir Gudijos nebuvimas 
federacijoje kitoms Tarpjūrio 
valstybėms nereikštų politinės 

tačiau reikštų žymiai
susiaurintą saugumą ir perspekty
vą naujo susidūrimo su Rusija ir 
Vokietija, be to ir priklausomu
mą nuo amerikiečių interesų ir 
politikos. Ukraina ir Gudija ne
tektų ir šių galimybių, nes jų ne
buvimas federacijoje jas privers
tų likti Rusijos sienose.

Tokia gi padėtis vėl sudarytų 
užuomazgą naujų ir pavojingų 
konfliktų artimoje ar tolimesnėje 
ateityje. Todėl ir svarbiausias 

(Tęsinys 5 pusi.)

Jurgis Jankus

IP tušus
23.

— Žinoma, kad neteisybę. Nueik ant kapo ir pasiklausk 
motinos. Ji ne sykį klūpojo po ta pušim. Tada žmonės 
mokėjo savo reikalą ginti, o dabar, kai tik kas pamėgina, 
tuoj tokie Majoriukai ir bado liežuviu akis.

Neisiu. Ir nė vienas neisi
Ji pradėjo verkti ir atsisėdo.
— Gerai. Tada paimkite, sukurkite laužą ir sudeginkite. 

Gyvą sudeginkite, tada niekam neklius.
— Ir dabar nekliūva, — atsakiau.
— Tik gaila klubas užsidarė, — įsiterpė brolis.
— Nutilk! — sudraudė tėvas. Motina seniai man merkė 

nusiraminti, bet aš irgi laiku negalėjau sustoti. Buvau 
supykęs ne ant Majoriuko, be ant visų, kurie eina su „ 

vokiečiais. Tėvas užsimetė kailinius ir rengėsi šertis. Pa
kilau ir aš. Ieva pasiliko vienidvi su motina, ir vakare 
motina man ilgai priekaištavo, kam aš buvęs toks šiurkš
tus. Esą daug geriau būtų buvę, jeigu būčiau išėjęs ir 
palaukęs kur, kol išeisianti.

— Ji vėl būtų atėjusi, — atsakiau.
— Ir vėl būtų rasta išeitis, — piktu balsu atsakė tėvas.
Jis irgi nebuvo patenkintas mano elgesiu.
— Nereikia su žmonėmis taip lengvai pyktis, ypač už 

kitus. Kas nori, patys tegu pykstasi.
Ta tėvo pastabo mano liudininkystė ir pasibaigė. Dau

giau apie ją niekas namie nebeužsiminė, tik kitą dieną 
Palys miške paklausė:

— Sako, vakar Ieva pas tave buvusi.
— Buvo
— Ir ką?
— Nesutikau.
Jis neklausė, ką ji kalbėjo, ir aš neturėjau noro pasa

koti, ką aš sakiau. Po jos ašarų mano ir brolio žodžiai 
atsistojo skersai gerklės ir vis niekaip negalėjau jų nu
ryti, nors žinojau, kad teisybę sakiau.

Nebepakęsdamas tylos, papasakojau, kas aną vakarą 
atsitiko pas Stabulius, ir Paliui patiko, kad vokietis išsi
gando.

— Bet jis vėl eina, — pasakė.
— Eina? — beveik sušukau.
— Pats mačiau. Vakar pavakariais vilkosi siena skver

nus paleidęs.
— Bet gal ne pas ją buvo?
Aš dar norėjau turėti vilties.
— Pas ją. Valentiniukas vakar nunešė verpti, tai rado 

besėdintį. Bet ir ji pasiutus, — kiek patylėjęs pridėjo. 
Gal pasvarstė, ar verta pasakyti. — Užvakar einu siena, 
o ji išbėgo kelučiu iš miško.

„Tai palydėjai,“ sakau.
„Ne tave,” atsikirto ir norėjo praeiti pro šalį, bet aš 

paėmiau už .-rankos ir sulaikiau.
„Nebėk, noriu, su tavim rimtai pašnekėti."
„Gali šnekėti, bet ar aš klausysiu tai kitas reikalas.

Ir už rankų manęs čia netampyk.”
Paleidau ranką ir tiesiai pasakiau:
„Kam tau tas vokietis, jeigu myli Joną?"
„Bet kam tau svetimi reikalai parūpo?" — atžėrė. 

„Visiškai ne svetimi. Čia mūsų visų. Ar tu manai, kad 
mes vokietį į savo kaimą įsileišim?"

„Kaip Majoriuko pro langą neišmesi. Tas ir per didelis 
ir per sunkus."

„Tu nekalbėk apie mane. Aš žinau, ką darau . . ."
„Nieko tu nežinai! — nutraukė — Tu nemanyk, kad 

savo meškos letenom visą pasaulį sutvarkysi. Atsiras, 
kas ir tave sutvarko."

Ji pasuko eiti, aš vėl sulaikiau.
„Bet baikim apie tavo vokietį."
„Jis ne į tavo trobą užeina pasišildyti, ir mums nėra 

ko baigti. Paleisk."
„Na, gyvačiuke, aš tave ant skruzdėlyno pasodinsiu," 

supykęs pasakiau, o ji ištraukė ranką ir nuėjo.
— Tai tikrai vokietį buvo palydėjusi? — paklausiau.
— Ne. Jį sutikau ties Medžpiaunėliu su belaisviais iš 

miško grįžtantį. Ji buvo kitur, bet kertasi kaip titnagas. 
Sako žodį, tai, rodos, tuoj ugnis, kaip iš po skįltuvo, 
ištrikš.

Pareidamas iš miško, tyčia pasukau per Stabulių kie
mą. Nieko nebuvo matyti. Kitą dieną vėl praėjau. Galvo
jau, kad. pašauks nors kepurės pasiimti. Jeigu ne ji pati, 
tai nors motina.

Karta, dar per Kelmytę einant, ji išbėgo iš trobos su 
dubeniu rankoj ir nubėgo i klėtelę. Pagalvojau, kad 
kieme susidursiu, bet ji iš ‘klėtelės nesirodė. Praėjau, 
nors baisiai knietėjo pasukti į klėtelei ir pasišnekėti. 
Eidamas išgirdau trinkteliant duriš; Atsisukau, bet ji 
galvos i mano pusę nepasuko, tik vėl .su tuščiu dubeniu 
rankoj nušvitavo per kiemą ir garsiai užtrenkė trobos 
duris.
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DISKUSIJOS MENO IR KULTŪROS KLAUSIMAIS
D. MICKAITĖ-MITKIENĖ

Tau, Marija
Lietuvių Dailės Institutas lapkri

čio 29 d. suruošė pirmąjį diskusinį 
vakarą, pavadintą „L.D.I. pirma
dieniu“. Instituto vadovybė, norė
dama suaktyvinti menininkų ir kul
tūrininkų intelektualinį gyvenimą, 
prie juodos kavos puodukų nutarė 
ruošti šiuos vakarus, per kuriuos 
būtų galima plačiau ir išsamiau 
išsiaiškinti rupimais meno ir kul
tūros klausimais. Inst. pirmi n. dail. 
V. Vizgirda atidarė šiuos pirma-' 
dienius ir dailT A. Valešką pak
vietė būti jų šefu. Šie „pirma
dieniai" bus lyg tęsinys Lietuvos 
„primadienių", kuriuos pradėjo 
Nepriklausomieji dailininkai, o vė
liau organizavo Naujoji Romuva.

Pirmininkaujantis dail. A. Va-
Iešką pakvietė dail. A. Tamošaitį 
pradėti šiuos diskusinius vakarus 
ir skaityti apie.Žemaičių sodžiaus 
dailę.

— Lietuva nors ir nedidelis 
kraštas, pažymėjo dail. A. Tamo
šaitis, pradėdamas savo referatą, 
bet turi labai įvairų gamtovaizdi, 
skirtingą etnologiją, etnografiją, 
skirtingą sodžiaus dailę ir įvairaus 
būdo žmones. Gal būt, pagal šiuos 
skirtumus ir susidaro atskiros apy
linkės. Garnįą, aplinka ir gyvenimo 
būdas neabejotinai turi labai daug 
įtakos tiek į pačius žmones, tiek 
ir į jų kūrybą. Šiame referate te
būnie paliesta siaura sritis — ap
tarta žemaičių kūryba.

Su nuostaba tenka pažymėti, kad 
žem. liaudies kūryba yra iki šių 
dienų plačioje liaudyje išlikusi. 
Gamtovaizdis ir aplinka yra sti
priausi veiksniai žmogaus kūrybai, 
todėl nors prabėgom tektų nu
piešti Žemaitijos peizažą, kad geri
au pažintum pačią žem. dailę.

Visa Žemaitija gūbriuota kalnų 
kalneliais, tarp kurių vinguriuoja 
sraunūs upeliai, prabėgdami pro 
pelkes ir ežerus. Nepaprastai daug 
natūralios gamtos, kuri jungia šlai
tus, tarpukalnes ir tarytum rėmai 
visam Žem. peizažui — upokšniai, ’ 
apaugę medžiais. Tarp tos žalumos 
vingiuoja keliai, aplenkdami kal
nus. Keliai apsodinti medžiais, o 
.per laukus skersai ir išilgai tiesi
asi tvoros: vienur jos statinės, ki
tur gulstinės, pintinės, lyg žiogre
liai prie stogų. O tarp tų visų me
džių lyg grybai išsimėtę sodžiai ir 
sodybos.

Sodžiuose nėra tos pastovios 
tvarkos, to šabloninio plano — per 
kaimą einančios ulyčios. Sodybos 
išsimėčiusios į šonus ir kalnelius. 
Pačių trobesių išdėstymas labai 
įvairus. Bet jie taip darniai susi
rišę sū gamtovaizdžiu, lyg būtų iš 
žemės išaugę.

Žemaičių architektūra — statyba 
suprasime senas liaudies bažny
čias, varpines, gyvenamuosius na
mus, ūkio trobesius ir gausius 
koplytstulpius bei. kryžius, kurie 
įneša tikrai gražų įnašą į mūsų 
architektūros lobyną.

Itin vertas dėmesio žem. „nu
mes" — senovės gyvenamas na
mas. Reikėtų pastebėti, kad žemai
čiai mėgsta plačių formų, bemaž 
kvadratinius namus aukštais, pla
čiais, ant sienojų užleistais sto
gais. Numai neturėjo nei gon- 
kų, nei kitokių papuošimų — 
paprastos monumentalios formos 
pastatas. (Iki pask. karo vos kele
tas tokių numų tebuvo likę). Prie
šingai numams — klėtys išpuoštos, 
prieklėčiai su kolonėlėmis. Ke- 
lerios masyvios puošnios durys 
vedė į klėties patalpas, o mažas 
langelis papuoštas rantytais dro
žiniais.- Įdomūs ir kiti ūkio trobe
siai, tačiau įdomiausi yra koplyt
stulpiai ir kryžiai, kurie neturi pa
prastos statybos pradų.

Įvairių mokslininkų nuomone, 
senovėje buvę stulpai su išdrožto
mis stovylėlėmis, kurie vėliau bu-

vo turtinami, iki išsivystė iki šių 
dienų sutinkamų kryžių.

Trumpai paliečiant žem. skulp
tūrą, tektų nusišypsojus pasakyti, 
kad seniau Žemaitijoje medinių 
statulėlių buvo daugiau, negu pa
čių žemaičių. Turguose vežimais 
dievadirbiai išparduodavo šven
tųjų stovylas. Žemaičių sodžiaus 
skulptūrą vertinsime dėl formų sa
vitumo, gražios proporcijos papras
tumo, savito stilizavimo, monu
mentalumo ir ritmo, kurie sudary
tų ne tik liaudies, bet ir bendrai 
skulptūros kūrinių vertę.

Žemaičiai tapė medinėse lentose, 
popieryje, dekoravo kraitines skry-

Lietuvis tapo Bolivijai istorinius paveikslus

Neseniai' Bolivijos sostinė La Paz, šventė savo 400 m. įkūrimo 
sukaktį. Ta proga Bolivijos prezidentas užsakė pas ten jau nuo 
seniau gyvenantį lietuvį dailininką Joną Rimšą nutapyti istorinį to 
miesto įkūrimo paveikslą. Dailininkas po ilgų studijų ir darbo 
nutapė 2,20xl,65 m paveikslą, apie kurį plačiai rašė užsienio ir 
Bolivijos spauda. Pastebėtina, jog paveikslas yra pirmutinis istori
nis Bolivijos paveikslas. Jis buvo nupirktas valstybės lėšomis už 
170.000 Bolivarų ir padovanotas La Paz miesto savivaldybei.

Dailininkas Jonas Rimša yra žinomas visoje Pietų Amerikoje. 
Kiek laiko jis buvo Bolivijos meno akademijos rektorium. Čia ma
tome dail. J. Rimšą prie savo kūrinio.

nias. Ši tapyba grynai dekoratyvi, 
suprastintų formų, ryškių spalvų, 
elegantiškų linijų ' — sakytumėm 
naujųjų laikų moderninė tapyba.

Grafika — žemaičių liaudies rai
žiniai, — tai lentose rašyti ir

ko ypač dailininko gyvenime di
delę įtaką turi aplinka. Tačiau ar 
turi tiesioginę įtaką aplinka?

'Prof. Raulinaitis galvoja, kad 
žmogus yra pritaikytas aplinkai, 
nes tam tikrose srityse gyvena ir 

spausdinti vienaspalviai ir dau- tam tikri žmonės. Tačiau vienoj 
giaspalviai paveikslai, aukštos me- ...............................“
niškos vertės, šiandieninių grafikų 
studijų objektas. Linijų ritmas, 
įvairi faktūra, gražus baltų, juodų 
ir pilkų dėmių išdėstymas ir santy
kis. Tematika — šventieji, šalia 
tekstas.

Namų apyvokos dailei priskir
sime kėdės, šaukštus, suolus, mo
lio indus, 
binius etc. 
čiai.

Žemaičių

lėkštes, geležies dir- 
Paminėtini ir margu-

, drabužiai yra puošnūs 
savo* raštais ir ryškių spalvų. Kiek
vienos galvą dengė bent trys mar
gos languotos skepetos, kaklas pa
puoštas gintaro karoliais. Marš
kiniai raštuotais žičkais austi. Kik
likas siauras, ilgais kvoldeliais 
apie liemenį apklotas. Mėgstama 
buvo užsisegti vienas ant kito bent 

trejetą sijonų. Kojos apautos savo 
darbo naginėmis, kojinėmis ir 
klumpėmis, o šalia kabojo austas 
ar siuvinėtas krepšys ...

Žemaitis leidžia gamtai laisvai 
klestėti ir pats nori būti laisvas. 
Jis dalyvauja gamtoje ir, būdamas 
tylus ir užsidaręs, subtyliai gamtą 
išgyvena. Jis kuria dailę pats sau, 
savo šeimai, savo kraštui. Žemai
tija lyg mūsų tautos gyvasis mu
ziejus.

Diskusijas pradeda dail. V. Viz
girda, šiek tiek nukrypdamas nuo 
temos ir apsistodamas prie aplin
kos veikimo į menininko kūrybą. 
Dail. Vizgirda mano, kad meninin-

aplinkoj atsiranda ir futuristai ir 
klasikai. Koks gi yra žmogaus ir 
gamtos santykis? Ar aplinka turi 
lemiamos reikšmės? Iš kur tuomet 
atsiranda ir kyla idėjos?

Dail. Vaičaitis tęsia aplinkos 
diskusinę mintį. Atitrūkimas nuo 
gimto krašto paveikia dailininką 
ir jo kūrybą: „Mes, atsidurdami 
tremtyje, išsinešėme visa, kas 
charakteringo ir įgimto, tačiau 
sunku tęsti be medžiaginio pagrin
do, nematant liaudies meno". Šiai 
minčiai pritaria ir dail. Valius ir 
galvoja, kad kai kurie dailininkai 
nebėra tokie pajėgūs, kaip anks
čiau.

Dail. Marčiulionis eina dar to
liau ir stato konkretų klausimą, ar 
kita aplinka menininkui galėtų ieškojo kontakto su liaudies menu, 
duoti tiek, kiek duoda įprastinė Ir M. K. Čiurlionį būtų galima pa-

Kas gi Ta, kuri žengia pasaulin — 
Josios rūbai lelijų baltų, 
Dvylika žvaigždhų, lyg dvylika saulių 
Puošia Ją aureolės ratu!

Kaip vidurdienio saulė Ji kėlės, 
O mėnulis po kojomis Jai!
Neužtemdė mažiausis šešėlis,
Kai skaisti Tu šion žemėn ėjai.

Kai žaltys Jevą gundė dar Rojuj — 
Dievas tarė: ateis Moteris — 
Ji sutrins tavo galvą po kojų 
Ir atvers Atpirkimui duris. '

— Kas esi? — Bernadeta Jos klausė, 
Kai sušvito skaisti ir balta — 
Ji atsakė balsu maloniausiu:
>— Aš esu Nekaltai Pradėta.

Daug vardų lyg žiedų Tau pririnko: 
Tu Mergaitė ir Motina Tu — 
Mes vadinam Tave Gailestingos 
Tremtinių Karalienės vardu.

Tau, Marija, mūs maldos Jr giesmės, 
Tavo Žemės benamių vaikų, 
Iš vergijos į laisvę išvesk mus — 
Tremtyje jau perdaug mums klaiku . . .

aplinka? Marčiulionis kviečia susi
mąstyti, ką reiktų daryti, kad ne- 
pasimestume nuo įprastinės ap
linkos, ir, studijavę kitose moky
klose, grįžtume iš svetimų mo
kyklų tokiais pačiais.

Nyka — Niliūnas atsako, kad šis 
aplinkos veikimo klausimas yra 
teisingas, tačiau tokiu mastu, (kaip 
anksčiau kalbėjusių nuomone), jis 
tegali veikti tik primityvų žmogų. 
O dail. Marčiulioniui atsako: 
„Manyčiau, kad lietuviškumas kaip 
išorinis atributas yra visai nereikš
mingas". Kūrėjas turėtų būti lietu- 
viškaą patsai savimi.,

Dail. Vizgirda grįžta prie aplin
kos temos. Juk ir van Gogh klajo
jo iš vietos į vietą iki surado Ar
ies, Gogen nurimo tik atradęs sa
vo Taitį. Cezzanne iš Šveicarijos 
neparsivežė nė vieno darbo. Pi
casso savo negrišką aplinką susi
rado muziejuose.

Nyka — Niliūnas betgi siūlo 
nesiaurinti aplinkos sąvokos. So
cialinė, kultūrinė ir geografinė ap
linka yra reikšmingesnė už sąlygas. 
Atsakydamas dail. Vaičaičiui,kuris 
galvoja, kad ddil. Tamošaitis yra 
netikslus,. lygindamas liaudies 
tapytojus su Matisse Braque (dail 
Vaičaitis mano, kad artimesnis 
jiems būtų Rousseau kaip ^>rimity- 
vistas), N. Nyliūnas mano, kad šis 
dail. Tamošaičio palyginime turėtų 
būti suprastas daugiau metafizine 
prasme, gi Russeau primityvizmas 
yra daugiau ar mažiau maniera.

P. Germanavičius, kalbėdamas 
apie muziką sako, kad kiekviename 
krašte kitokia ir muzikinė kultūra. 
Net ir- Lietuvos atskirose srityse 
liaudinis dainavimas visai skir
tingas. P. Germanavičius galvoja, 
kad faktiškai negalima rasti bendro 
muzikinio idealo.

Dail. Valeška mano, kad aplinka 
net ir vienoje tautoje turi nepa
prastai didelę reikšmę, pav. Flo
rencijos mokykla' krypsta daugiau 
į tapybą Sienos į piešinį, o Floren
cija į formą. Lietuvoje panašiai 
žemaičiai krypsta į tapybą, aukštai
čiai į skulptūrą, o suvalkiečiai į 
utilitarinį meną. Tačiau su nuo
mone lyginti Matisse su lietuvių 
liaudies tapytojais dail. A. Valeš- 
ka visiškai sutinka. Tektų dar pri
dėti ir Picasso. Picasso randa negrų 
skulptūrą ir stebisi jos ritmu. Da
bartinis menas, lygiai kaip ir neo- 
klasicizmas (kuris nevykusiai pa
mėgdžiojo renesansą), yra tuščias, 
arba, kitaip tariant, mes nevy
kusiai pamėgdžiojame arba kopi
juojame. Faktiškai mes praradome 
ritmą. Picasso užsidarė ir tiesiog 

vadinti tiesioginiu lietuviško liau
dinio ritmo reiškėju. Tačiau esmė
je ir liaudies meninjnkų ir mo
dernistų principai yra tie patys. 
Jie dirbo taip, kaip jų siela dik
tavo. Pagaliau įgimta aplinka yra 
daug svarbesnė negu išorinė.

Iškilus klausimui, kodėl liaudis 
yra tokia stipri ornamente, dail. 
Valeška galvoja, kad liaudis yra 
nesugadintos fantazijos, kuri būti
na ornamentui. Net ir dailę bestu
dijuodamas jaunimas akademijose 
praranda fantaziją.

N. Nyliūnas pritaria A. Valeikai 
ir mano, kad akademijas faktiškai 
vertėtų uždaryti, nes lygia teise 
■turėtų būti įsteigtos ir poezijos 
mokyklos, kas būtų daugiau negu 
juokinga! Klaidinga nuomonė, kad 
baigus mokyklą tampama dailinin
ku. Reikia savaimingos kūrybos.

Dail. A. Tamošaitis dar nesutin
ka su dail. Docium, kad liaudis yra 
suvaržyta medžiagos, pav. audi
niuose geometriškų formų, ir sako, 
kad kaišytiniuose audiniuose gali
mos ir apvalios formos ir natūra
lios, grynai natūralistinės, tačiau 
niekas jų nevartoja. Drožinėjimuo
se yra didžiausia laisvė, tačiau yra 
stilius, kuris yra per šimtmečius 
išaugęs. >

Baigdamas, dail. A. Valeška siūlo 
susimąstyti, kad viena kultūra 
mums gali būti mirusi, o kita gyva.

— Kas būtų, jeigu Gogen būtų 
pakliuvęs į ikonų pasaulį, o ne į 
Taitį?

KULTŪROS FONDO IR LEIDĖJŲ 
PASITARIMAS

Liet. Kultūros Fondo St. Komi
teto kvietimu gruodžio 1 d. Augs
burge įvyko LKFondo ir knygų 
leidyklų pasitarimas.

Valiutos reformai pasunkinus 
knygų leidimo darbą, kilo gyvas 
reikalas tą darbą aptarti. LKFon- 
das ir knygų leidėjai sutarė lei
dimo ir platinimo klausimais bei 
aptarė ateities planus.

Knygų leidėjų atstovu prie LK
Fondo St. Komiteto išrinktas „Pa- 
trios“ leidyklos savininkas Jonas 
Lenktaitis. %

Naujos knygos
M. Krupavičius, KRIKŠČIONIŠ

KOJI DEMOKRATIJA. „Tėvynės 
Sargo" biblioteka Nr. 2. Išleido 
„Lux" Stuttgarte, 1948 m., 164 psl. 
Kaina DM 2.—.

T. J. Vizgirda, VILNIUS, the Ca
pital of Lithuania. Lithuania Coun
try and Nation II, 105 iliustraci
jos. Munchenas, 1948 m. Kaina ne
pažymėta.
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Korp. „Fraternitas Lifhuanica" 40 metu
Dr. J. Basanavičiaus įkvėpimu 

1908 m. Petrapilio Kąro Medicinos 
Akademijoj keletos pasiryžėlių 
pastangomis buvo įkurta medikų 
korporacija „Fraternitas Lithuani- 
ca”. Korporacijos tikslas buvo su
jungti medikus į vieną organizaci
ją, kuri, savo pagrindan padėjusi 
tolerancijos, humaniškumo ir bro
liškumo principus, siekė ugdyti ir 
plėsti lietuvišką dvasią, kovoti su 
nutautimu ir mišrių šeimų sudary-
niu. Korporacijos nariai savo prin
cipų tvirtai laikėsi ir aktyviai 
dalyvavo Lietuvos išlaisvinimo ko
vose ir laisvos Tėvynės kūrime.

Nepriklausomos Lietuvos uni
versitete po kurio laiko įsikūrė ir 
jaunoji atžala — to paties vardo 
studentų mędikų korporacija, o 
dar vėliau ir moterų medikių ir 
odontologių korporacija „Patria“.

S. m. lapkričio 28 d. sukako 40 
m. nuo korporacijos įsisteigimo. 
Ši reikšminga sukaktis buvo pa
minėta dviem korporacijos narių 
suvažiavimais. Vienas įvyko lap
kričio 27—8 d. d. Augsburge ir ki
tas tuo pat metu Bad-Rehburge. 
Korporacija laikosi tų pačių prin
cipų, kaip ir prieš 40 metų, todėl 
suvažiavimo metu buvo nutarta 
įsteigti „Geležinį Fondų“, kuris 

Tarpjūrio Federacija
Z (Perkelta iš 3 psl.)

naujos nepriklausomos lenkų po
litikos uždavinys yra padėti vi
sas pastangas neprileisti prie Ry
tų - Vidurio Europos problemos 
palaidojimo ir siekti, kad, S. Są
jungai .pralaimėjus, greitai būtų 
sudaryta solidari valstybių sų- 
junga. Lenkų politikos interesai 
šiuo atveju visiškai siejasi su Ry- 
tų-Vidurio Europos interesais ir, 
esą, kaip tik dėl to lenkų nau
jieji uždaviniai turį išeiti toli už 
Lenkijos ribų.

Kaip matyti, lenkai, svarsty
dami savo naujosios politikos 
perspektyvas, pirmon eilėn iške
lia saugumo momentą būsimoje 
Europos santvarkoj^ po numa
tomo sovietų pralaimėjimo tre
čiajame pasauliniame kare. Pa
brėžtas ir Lenkijai skirtinas va
dovaujamas vaidmuo šioje būsi
moje Tarpjūrio federacijoje. Kad 
visos šios mintys ir svarstymai 
yra lenkų egzilinės vyriausybės 
pasisakymas — nebūtų galima 
tvirtinti. Tačiau netenka abejoti, 
kad lenkų vadovaujantieji veiks
niai jiems pritaria, ir čia geriau
sių įrodymu gali būti jų pastan
gos Tarpjūrio federacijos idėjų 
praktiškai jau dabar propaguoti 
Europoje ir JAV. Ar lenkų in
teresai pateisina tas jų pastangas 
įkūnyti šiai federacijai? Many
tume, kad, žiūrint grynai lenkų 
saugumo interesų būsimoje lais
voje Europoje, tos pastangos ti

Lietuviai DP laisvu laiku gamina liaudies drožinius

parems tuos korporantus, kurie 
patys neišgalės grįžti į laisvą Lie
tuvą. Taip buvo nutarta visai kor
poracijai in corpore įstoti nariu į 
L. K. Fondą.

Įvertindama momento rimtumą, 
„Fraternitas Lithuanica“ korporaci
ja savo suvažiavimo metu, kreip
damasi į lietuvių visuomenę, esan
čią tremtyje, priėmė šio turinio 
rezoliuciją:

Kempteno skaučių Merkinės tuntas vėliavos (teikimo proga
P. Urbučio nuotr.

krai suprantamos. Iš lietuviškojo 
taško žiūrint, mums šioji sųjunga 
nebūtų tiek svarbi, kiek pav. Bal
toskandijos idėja. Lietuva, kaip ir 
kitos dvi Baltijos valstybės, juk 
gravituoja labiau į Skandinaviją 
ir iš viso į Baltijos jūros erdvę. 
Tačiau tai nereiškia, kad būtų 
atmestina mintis prisidėti savo 
bendradarbiavimu prie lenkų 
propaguojamas Tarpjūrio fede
racijos. Tai būtų labai svarbus 
vienetas būsimoje Europoje ir bū
tų ne tikslu juo visai mums nesi
domėti. Užtat ir šiose skiltyse 
paskirta daugiau vietos atpasa
koti šiems planams sukurti Tarp- 
jūrio federaciją, kurie, kaip ma
tėme, tiesiog siūlomi laikyti nau
josios lenkų politikos pagrindais. 
Mums, lietuviams, kai kurie tei
gimai būtų diskutuotini, kai kurie 
— mažiau priimtini. Reikia ma
nyti, kad ir lietuvių visuomenės 
atstovai, besvarstydami ateities 
^valstybinio gyvenimo gaires, ras 
progos atsiliepti į šiuos svarsty
mus. Būtų visai ne pro šalį ir iš 
mūsų pusės plačiau spaudoje iš
kelti lietuyiškosios politikos pa
grindus, samprotavimus apie tai, 
koks turėtų būti Lietuvos vaid
muo ir jos santykiai su kaimy
nais bei su valstybių junginiais 
būsimoje laisvoje Europoje. Ne 
atrodo, kad būtų tikslu šiuos 
svarstymus palikti tik kabineti
nių posėdžių rėmuose.

Šiuo metu, kada mūsų tėvynė 
yra priešo naikinama, tremty esan
čių lietuvių kova už jos laisvę ir 
atsistatymą turi eiti sklandžiai be 
jokio trynimosi bei nesusipratimo. 
Todėl „Fraternitas Lithuanica" kvie
čia visą lietuvišką tremties visuo
menę:

1. Palikti nuošaly asmeninius ar 
grupinius interesus, kurie gali būti 
nesantaikos ir susiskaldymo prie
žastimi, o vieton to suvienytomis 
jėgomis siekti atstatymo Lietuvos 
Nepriklausomybės ir Tautos gyvy
bės išlaikymo, įtraukiant į tų dar

bą visas pozityviausFas bei pajė
giausias jėgas. Siekdami kalbamo 

'tikslo, būkime tolerantiški ir gerb
kime kitų įsitikinimus, kiek jie ne- 
pri.eštarauja Nepriklausomos Lie
tuvos idėjai.

2. Kol nėra atstatyta Lietuvos 
Nepriklausomybė, kad nesuskaldy- 
tume pozityviųjų bei kūrybinių 
atstatymo darbo jėgų, susilai
kykime nuo bet kokios kritikos ar 
žeminimo visų buvusių Lietuvoje 
Vyriausybių bei atskirų jos narių, 
tiek savųjų, tiek svetimųjų tarpe 
žodžiu ir per spaudą. Minėkime 
Nepriklausomybės laikus kaip gra
žiausią mūsų gyvenimo periodą ir 
lai kiekvieno tautiečio atminty 
lieka šio Nepriklausomo gyvenimo 
trumpas epizodas kaip skaisčiau
sias bei tyriausias mūsų kovų lai
mėjimas.

Lietuve paskiria 
atsakingoms pareigoms
Brocktono mieste, Massachusetts 

valstybėje, Turtų Įkainojimo Tary
bos pirmininke paskirta Lietuvė 
Julė Jakavonytė. Tai, kaip spau
da praneša; mieste sukėlė nemaž i 
sensaciją, nes pirmą kartą istori
joj 'toji pozicija teko moteriai.

Helen Keller rūpinasi japonijos 
" aklaisiais

Garsioji akla ir kurčia Amerikos 
rašytoja Helen Keller, kuri visą 
savo gyvenimą pašventė aklųjų ir 
kurčiųjų gerovės kėlimui, tais pa
čiais tikslais lankosi Japonijoje. 
Bažnyčiose, sporto aikštėse ir ki- 
tbse viešose vietose ji skaitė pas
kaitas, ragindama žmones prisi
dėti prie aklųjų fondo kūrimo. Ji 
yra suprojektavusi įkurti aklųjų 
fondą, iš kurio 600.000 Japonijos 
aklųjų būtu Įkurtos mokyklos, • bi
bliotekos ir išleista knygų aklųjų 
šriftu.

KĄ STUDIJIUOJA VOKIEČIŲ 
MOTERYS

Paskutinį semestrą vokiečių 
aukštosiose mokyklose studijavo 
23.300 studenčių, kurios sudarė 
26% visų studijuojančių. Meno 
mokyklose jos sudarė 44%, tech
nikos mokyklose 7%, farmacijos 
studentų net 86%, mokytojų pro
fesijai besiruošiančių 60%, medi
cinos 30% ir evangelikų teologi
jos 10 %, Maža testudijuoja teisę 
vos 5%. Studijuojančių matema
tiką, fiziką ir geologiją moterų 
beveik visai nėra.

Is Fallingbostelio 
pereinamosios stovyklos

Fallingbostelio stovykla yra kaip 
uostas, kur žmones atveža, kiek 
palaiko ir išveža. Judėjimas ypač 
pagyvėja, kai žmones išveža. Veža 
į Australiją, Kanadą, Braziliją, Ar
gentiną, Venecuelą, Prancūziją, 
Turkiją.

Jau kuris laikas nėra transporto 
į Australiją, nors žmonių paruoštų 
ir laukiančių yra net keliems trans
portams. Paskutiniu laiku žinios 
atėjusios, kad laivai jau paruošti. 
O, kai skaitytojas šitai skaitys, 
gal ne vienas jų bus išvykęs. Čia 
naujienos greitos, greiti ir pasikei
timai. Į Kanadą tuo tarpu išvyko 
trys transportai. Lietuviu kiekvie
name transporte bendrai imant, 20 
—30%. Vienas nelaimingas atsiti
kimas įvyko priešpaskutiniame 
transporte į Kanadą, Transporto 
vagonas su daiktais buvo atplėštas 
ir išnešta daiktų. Nukentėjusių 
tarpe yra ir lietuvių.

Lapkričio 23 d. L.T.B. Komiteto 
iniciatyva buvo surengtas Lietuvos 
kariuomenės 30 m. įkūrimo minė
jimas. Nors stovykla yra emigra
cinė ir žmonęs gyvena gana trum
pai, bet, turint gerų norų ir žmo
nėms padedant, galima kai ką pa
daryti. Minėjimo programoj buvo 
prof. Povilaičio paskaita ir meninė 
dalis. Prof. Povilaitis savo paskai
toj palietė karo ir taikos proble
mas ir mūsų kovojančios tautos 
kovos prasmę. Meninę dalį atliko 
neseniai įsisteigęs vyrų ir mišrusis 
chorai, vadovaujami p. Masevi- 
čiaus, kartu įpinant tarp atskirų 
programos dalių deklamacijas, ku
rias atliko skautės. Per trumpą 
pasiruošimo laiką chorai, sudaryti 
iš įvairių stovyklų choristų, suge
bėjo duoti gerą programą. Cho

PIRAIS IE ŠIMAM
GIEDROS SĄSIUVINIAI 

GERIAUSI
Tautiniais puošniais viršeliais, 

labai gero popierio: viena linija, 
dviem linijom, langeliais, gaidoms, 
paišybai; normalūs ir stori 40 la
pų; specialiu užsakymu bet kokio 
dydžio ir storumo. Sąsiuvinėliai 
užrašams, bloknotai be linijų ir 
liniuoti bei langeliais, tautiniai 
laiškai ir vokai, dideli vokai, spec, 
papkės byloms ir korespondenci
jai, įvair. dydžio pop. maišeliai. 
Gaminama lietuvių rankomis. 
Kainos neaukštos.

Dar turime Pr. Razmino „Girių 
ereliai“, fragmentinė apysaka iš 
dabartinės Lietuvos, 2.20, Pr. Pau- 

, liukonio „Vidurinių amžių istori
ja“, vadovėlis gimnazijai pagal 
na’ują programą, Sviet. V-bos 
aprobuotas 3.—, P. Šležo ir Ig. 
Malinausko „Lietuvos istorija“, 
vadovėlis prad. mokyklai ir I kl. 
gimrtacijai 2.—, Kun. A. Vaitie- 
kaičio „Bažnyčios Istorija“, vado
vėlis gimnazijai 2.— Tretieji ir 
ketvirtieji „Žvilgsniai“, J. Meko 
red. žurnalas po 1.20.

Galime tiekti mokykloms ale
bastrinę kreidą, darbeliams ir 
avio modeliams klijus dekstriną.

Netrukus išleisime mažiesiems 
J. Meko vertimą „Aguoniniai py
ragaičiai“ apysakėlė, iliustruota; 
J. Meko poezija „Semeniškių idi
lės“ ir kt.

Siunčiame išpirktinai. Užsaky

*7!K..mZm!77 Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadle- 
KZ.IDUnai nlals. 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. Del 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sulton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. P. Plečaltls, 6668 Delorimler Ave., Montreal 36, Quebec. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.

rams pagrindą sudarė „Aušrinės" 
choro choristai. Ir iš viso buvo ga
lima justi, kad vadovas ir choris
tai dainos mene yra prityrę ir kad 
įdėta daug darbo. Maloniai nuste
bino p. Vasiliauskienė, padainuo
dama solo. Publikai patiko, kad 
daina dainuota paprastai, tačiau 
su dideliu supratimu. Todėl solistė 
buvo iššaukta kartoti.

Po programos žmonės skirstėsi 
nenoromis, gal manydami, kad 
daugelis iš jų klausosi lietuviškos 
dainos paskutinį kartą DP sto
vykloj. O vis dėlto miela ta lie
tuviška daina . . . Taip gerai ji 
skambėjo! V. Rasa.

LAPKRIČIO 23—JI FELLBACHE
Lapkričio 28 d. gausiai susirinkę 

Fellbacho lietuviai paminėjo mūsų 
kariuomenės 30 metų sukaktį.

Gen. Pundzevičius ir pulk. Va- 
riakojis minėjimo dalyvius iš pil
kos kasdienybės nukėlė į garbin
gą mūsų kariuomenės praeitį, jos 
šviesias ir skaudaus likimo valan
das.

’Nuoširdi padėka tenka meninę 
minėjimo dalį išpildžiusiems muzi
kui Kalvaičiui, dramos akt. Valiu
kui ir ypatingai Moringeno darbo 
kuopos vadui kap. Baltikauskui, 
maloniai visus nustebinusiam kuo
pos vyrų „Dariaus-Girėno" vardo 
choru, vedamu Kačanausko, su 
kuriuo dramos akt. Palubinskas 
šventei pritaikintomis deklamaci
jomis kiekvieną lietuvį užbūrė ana 
didinga mūsų tautos praeities 
dvasia.

Nutilus Tautos Himnui, minė
jimas buvo baigtas.

M. K.

mai išpildomi. Rašyti: Leidykla 
„Giedra“ (16) Kassel-Oberzwehren.

„ŽIBURIU“ SKAITYTOJŲ ANGLI
JOJE DĖMESIUI

Gerbiamųjų skaitytojų dėmesiui 
pranešame, kad mūsų ligšiolinis at
stovas Anglijoje p. Justas Pu n - 
kris dėl padaugėjusio darbo nuu 
ateinančių metų sausio mėn. 1d. „Ži
burių“ platintojo pareigų eiti nebe
gali.

Mums prašant, „Žiburių“ atstovo 
pareigas sutiko eiti p. J. Dėdinas, 
gyv. Full Sutton Hostel, 
Stamford Bridge, Nr. York, 
England.

Visų mūsų gerb. skaitytojų maloniai 
prašome už šiuos metus atsiskaityti 
su p. Punkrlu, gyv. Hightown 
Miners Hostel, Aketon Road, 
Castleford, England.

Prenumeratą ateinantiems, metams 
prašome siųsti p. J. Dėdino adresu.

ADMINISTRACIJA

Pranešama lietuvių katalikų 
tremtinių žiniai, kad civilinės pa
dėties aktų (metrikų) pakaitalų su
darymo, sudarytų pakaitalų išrašų 
bei jų vertimų prašymai bus dar 
priimami iki š. m. gruodžio mėn. 
24 dienos. Kalbamasis terminas 
yra paskutinis, nes š. m. gruodžio 
mėn. 31, dieną Delegatūros metri
kų pakaitalų sudarymo skyrius už
daromas. Gerb. stovyklų ir koloni
jų kapelionai prašomi atitinkamai 
painformuoti tikinčiuosius.
Tautinio Delegato Metrikų Pakai

talų Sudarymo Įstaiga
(14a) Schwabisch - Gmūnd, Bis- 

marckkaseme, Litauisches Lager
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kiekviena tautine grupė bus atstovaujama IRO centre
SPAUDOS KONFERENCIJA BAD KISSINGENE. DARBO IR ATLYGINIMŲ KLAUSIMAI. DP APRANGOS 

REIKALAI. IRO LAIVAI GABENA IŠ KINIJOS

PREZIDENTAS TRUMANAS
ATVYKS I EUROPA?

Vašingtonas. Didelę diplomatinę 
mįslę Vašingtone sukėlė žinia, 
kurią paskelbė „Washington Eve
ning Star", paprastai gerai pain
formuotas apie Baltųjų Rūmų su
manymus: „Kai prezidentas Tru- 
manas po sausio m. įvyksiančios 
Įvesdinimo ceremonijos nukeliaus 
Į Europą, admirolas Leahy jau bus 
pasirengęs jį sutikti."

JAV sostinės žurnalistų sluoks
niuose po to pasklido versija, pa
gal kurią adm. Leahy, pasitrau
kiąs iš prezidento karinio štabo 
šefo pareigų tuoj bus pasiųstas į 
Europą su specialia misija. Jis ap
lankysiąs. Londoną, Paryžių, Ro
mą, Briuselį ir Haagą ir išstudi- 

i juosiąs Europinių Atlanto pakto 
narių defenzyvinį pajėgumą ir jų 
apginklavimo bei aprūpinimo rei
kalus. Po to, kai Atlanto paktas 
bus pasirašytas, prezidentas Tru- 
manas demonstruodamas Atlanto 
sąjungos solidarumą, atvyksiąs į 
Vakarų Europos sostines oficialaus 
vizito.

Tačiau dėl tikrojo adm. Leahy 
misijos pobūdžio ir tikslo Vašing
tone nieko tikra nežinoma.

Pasitvirtina žinia, kad buvęs 
JAV štabo viršininkas gen. Eisen- 
howeris buvo nuvykęs į Vašingto
ną ir. turėjo slaptą pasitarimą su 
aukštaisiais JAV karinės vadovy
bės asmenimis. Gen. Eisenhoweris

prezid. Trumanui pražadėjęs pata
rimais padėti, parengiant JAV gy
nybos planus.

PABĖGĖLIUS 
kelionės tik vykstantiem^ į IRO 

kursus.
Buvo paliesta ir eilė kitų klau

simų, daugiausia liečiančių paskirų 
tautybių reikalus.

Nei laikraščių licencijų reikalu,

TIK BENDRADARBIAUTI GYNI
MOSI SRITY

(Rašo mūsų korespondentas Skan
dinavijoje K. Rauklaukis)

Gruodžio 8 d. žurnalistai trylik
tą kartą susirinko į spaudos konfe
renciją Bad Kissingene. Be try
likos raštu patiektų klausimų, 
spaudos atstovai iškėlė IRO vado
vybei daug kitų smulkesnių klau
simų kuriais sielojasi išvietintieji. 
Ir šį kartą pagrindiniai klausimai 
sukosi apie emigraciją, darbą, ap
rangą ir tautinių komitetų vaid
menį stovyklų savivaldoje. Pa
galiau ilgai judintas ir daug gin
čų iššaukęs komitetų ir IRO san
tykių reikalas š. m. gruodžio mėn. 
J d. zonos dir. Phillip Ryan raštu

Švedija ir Norvegija tegali Nr- 119 buvo išspręstas.
Pagal šį administracinį potvarkį, 
kuris įsigaliojo gruodžio 7 d., kiek
viena tautinė grupė gali paskirti 
savo ryšininką prie IRO centro 
Bad Kissingene. Šių ryšininkų dar
bas apsiriboja tiktai IRO progra-

Žinomas Norvegijos publicistas mos vykdymo reikalais, būtent, 
kariškai — politiniais klausimais globa ir išlaikymu, įkurdinimu ir 
Benjaminas Vogt pareiškė, kad repatriacija, sveikatos klausimais 
Norvegija ir Švedija negali suda- ir pan. Jis negali liesti IRO tarp- 
ryti karinės* apsigynimo sąjungos, tautinio pobūdžio problemų, 
nes Švedijos užsienio politika vi
sai kitokia, negu Norvegijos. Kab t ......
bėti galima tik apie bendradarbia- peSf prašydamas paskirti ryšinin- 
vim3- kus. Čia taip pat nurodoma, kad

Savo pranešime Vogt pabrėžė, „mes per jį gausime jūsų sumany- 
kad Norvegijai yra visai natūralu mus ir paaiškinimus, vykdamt mū- 
ir toliau vystyti bendradarbiavimą sų programos politiką.“ 
gynimosi srity su Anglija, kad tuo 
paskui būtų galima sueiti į kon
taktą ir su kitais kraštais. Jeigu 
kam atrodytų, kad Norvegijos 
kariniams reikalams per daug pra
šoma ir kad statomi .dideli reikala
vimai, tas

Savo gruodžio 7 d. raštu IRO 
zonos dir. kreipiasi j tautines gru-

Ryšininkai nebus IRO apmokami, 
nes „mes norime, kad jie jaustųsi 
jūsų tautiečių atstovais, o ne mū
sų tarnautojais".

Šią žinią žurnalistai priėmė su 
privalėtų prisiminti džiaugsmu, nes DP pageidavimai 

nežmoniškas okupacijos išlaidas ir įsteigti tokią instituciją jau seniai 
suprasti, kad jokie pasiaukojimai buvo pareikšti -ir vis būdavo mus 
nėra dideli, norint išvengti naujos globojančių organizacijų neigia- 
tokios pat katastrofos, kurią teko niai išspręsti.
pergyventi per antrąjį pasaulinį Išvietintiems asmenims neduoda 
karą. 'ramybės ir darbo bei atlyginimo

ŠLYKŠTI PROPAGANDA PRIES PABALTIEČIUS

klausimai. Vėl buvo skųstasi, kad 
daugely vietų dirbą dar daug vo
kiečių, o DP nepriimami, kad DP 
gaunami atlyginimai yra žemesni, 
negu už tokios pat rūšies vokiečių 
darbą. IRO pareigūnai atsakė, kad 
vokiečiai priimami tik tuo atveju,, nei laikraščių paramos klausimais 
jei tokiam darbui atlikti nėra 
žmonių DP tarpe. Pranešta, kad 
po valiutos reformas atleista 2.000 
vokiečių. DP, kaip ir anksčiau, 
tebesą taikomi pirmumo principai 
darbui gauti IRO ir karinėse įmo
nėse ar įstaigose. IRO tarnautojų 
atlyginimų dydis priklauso okupa
cinių pajėgų atlyginimų kategori
jai ir jis tik kiek skiriasi dėl pas
kirų rajonų atlyginimų dydžio, bet 
jokiu būdu niekur nesąs mažesnis 
kaip vokiečių.

Gandai, kad nuo sausio mėn. 
visi DP dirbantieji gaus tik po DM 
20.— ir dirbančiųjų maistą, neati
tinka tiesos ir yra piktas gandas. 
Čia Viešošios Informacijos vir
šininkas Mr. Rayner, kuris vado
vavo šiai konferencijai, nepalan
kiai atsiliepė apie tokios rūšies 
gandus, kuriuos skleidžia ne tik 
paskiri asmens, bet kartais ir 
spauda.

IRO stengiasi surasti DP darbo. 
Artimoje ateity pradės veikti siu
vyklos, kurios gamins rūbus netik 
DP, bet gal ir vokiečiams ir čia 
daug darbo gaus išvietintieji. 
matoma išplėsti rankdarbių 
sportą.

Žurnalistai perdavė IRO 
nusiskundimus dėl rūbų dalinimo, 
jo neracionalumo ir mažo kiekio. 
Jaunuoliams esą skiriami vaikų 
drabužiai ir avalynė, kurių jie ne
galį panaudoti, duodami ne tokios 
kokybės rūbai, kokie sąrašuose 
nurodomi. Asakant paprašyta duoti 
konkrečių pavyzdžių. Nurodyta, 
kad esą užsakyti nemaži aprangos 
kiekiai ir jie ateinančiais metais 
bus DP išduoti.

Į klausimą, kodėl IRO, kuri vi
sur stengiasi laikyti taupumo prin
cipą, pirko 204 naujas transporto 
priemones, pareikšta, kad alyva, 
benzinas ir remontas senųjų ma
šinų brangiau atsieina, negu nu
pirkti naujas mašinas. Be to, padi
dėjęs ir įvairių užsienio komisijų 
lankymasis bei emigracija, kuriai 
reikalingos susisiekimo priemonės, 
perkeliant žmones į pereinamąsias 
stovyklas bei pačių komisijų rei
kalams, privertė parūpinti nauja 
riedmenų. ,

Iš turimų IRO laivų 2 paimti 
europiečių iškėlimui iš pavojingų 
Kinijos vietų. Tai padaryta, vado
vaujantis grynai žmoniškumo su
metimais.

Iš konferencijos paaiškėjo, kad 
IRO nenumato steigti jokių tarp
tautinių DP vaikams mokyklų ir 
nesą jokių planų uždrausti vaikus 
mokyti gimtąja kalba. IRO deda 
pastangas, kad mokiniai galėtų 
gauti nemokamas keliones į mo
kyklas ir atgal. Dabar apmokamos

Nu- 
ek-

DP

nesą jokių pakeitimų. Visi DP lei
diniai turį turėti licencijas ir joks 
leidėjas negalįs laukti bent kokios 
IRO paramos. IRO, patikrinusi su
teiktus duomenis apie laikraščių 
finansinę būklę, konstatavo, kad 
kiekvienoje tautinėje grupėje esą 
1—2 laikraščiai, stovį ant tvirto 
ekonominio pagrindo.

Išsiaiškinus kitus su laikraščių 
leidimu susijusius klausimus, pra
nešimą padarė Prancūzijos imigra
cinė misija.

BESIRUOŠIANČIŲ Į ARGENTINĄ 
ŽINIAI

Pranešama, kad asmenys, kurie 
yra gavę leidimus įvažiuoti į Ar
gentiną ir norintieji vykti paduo
da priklausančiai Sub-Area raštiš
ką pareiškimą, kad sutinka už vfcą 
patys apsimokėti. Be tokio raštiš
ko pareiškimo byla lieka be eigos. 
Be to, pagal dabartinius Argen
tinos patvarkymus, asmenys vedę, 
turį virš 40 metų ir neturį vaikų 
į Argentiną nebus įsileidžiami".

LTB.

PASKUTINES NAUJIENOS
Londonas. Ketvirtadienį Bevi- 

nas pradėjo debatus užs. politikos 
klausimais Žem. Rūmuose. Jis pa
reiškė, kad Kinijos atžvilgiu D. Bri
tanija laikysis nesikišimo politikos. 
Dėl padėties Berlyne jis apkaltino 
sovietų vyriausybą. Esą, įvesti vie
na valiutą Berlyne galima tik prieš 
tai panaikinus blokadą.

Paryžius. JT visumos susirin
kimas vienbalsiai priėmė konven
ciją prieš tautų žudymą.

Vašingtohas. JAV sausu
mos kariuomenės min. K. Royal 
netrukus atvyksta į Europą. Ka
lėdas jis praleis pas gen. Clay, 
kaip jo svečias.

Budapeštas. Ketvirtadienį at
sistatydino Vengrijos min. pirm. 
Lajos Dinnyes, nes jo partija (Ma
žųjų Savininkų) nutarė jį iš ka
bineto atšaukti.

vių legijoną ir lietuvių SS da
linius. Tiktai tie, kurie iki 1943 
sausio mėn. buvo SS, buvo išskry- 
ninguoti."

Pagal 1948 m. DP įstatymą 40% 
iš 205.000 pabėgėlių turi būti priim
ti iš Pabaltijo ir Rytų Lenkijos. 
Vienas American Joint Distribu
tion Committee (žydų org.-red.) 
pareigūnas paaiškinęs: „Prisimin
tina, kad naciai buvo paruošę bal
tų germanizacijos projektą. Jie ir 
Lenkijos ukrainiečiai buvo kon
centracijos stovyklų sargybiniai. 
Atsitiktinai viena žydė DP vieną 
atpažino. Paklausk kiekvieno DP, baltiečiams 
ką jis galvoja apie pabaltiečius ir 
ukrainiečius. Jis atsakys, kad jie 
buvo blogiausi viršininkai".

a „ Pabaltiečiai turėję 30.000 SS
pareiškęs, jog „greičiausiai 80% vyrų, kurie padėję sunaikinti Var- 
visų lenkų be mažiausios baimės šuvos gheto ir lietuvių SS įvykdę 
sugrįžę namo. Bet jie (likusieji Vilniaus pagromą." 
red.) nenori grįžti, nes jie niekad Toliau rašoma: Dokumentų ek- 
savo gyvenime taip gerai negy- spertas Austrijoje man pasakė: 
veno." ’ „DP stovyklos yra pasislėpimo vie-

Minimas žurnalistas, pacitavęs tos daugeliui karo kriminalistų." 
IRO statuto DP sąvokos ištrauką, „Reido stovykloje susekėme pen- 
nurodo, kad „tarp DP yra daug kis asmenis, kurie buvo pasirengę 
koloborantųl..Vienas IRO area emigracijai ir kurie buvo įtraukti 
direktorius Vokietijoje pareiškęs: į mūsų 100 lietuvių karo nusikal- 
„Mes turime daugiausia pabaltie- tėlių sąrašą." Čia duodamas dar 
čių. Pabaltiečiai yra pabėgėliai iš vienas pavyzdys, kad Herbert Cu- 
Rusijos.

Labai maža, jei iš viso jų yra, 
buvo darbo vergai. Pabaltiečiai bu
vo lygiai traktuojami kaip ir vo
kiečiai. Mes turime neįprastai di
delį profesionalų skaičių ir asmenų 
iš aukštesnės klasės. Daugelis jų 
atvažiavo su savo mašinomis ir 
dabar dar turime, nors ir nedaug, 
kurie tebevažinėja su savo auto
mobiliais.

„Pabaltiečiai Wehrmachtui pa
tiekė dideles karines pajėgas-lat-

David W. Nussbaum, kuris kar
tu su kitais užsieniečiais žurna- 

- listais lankėsi Vokietijoje ir 
Austrijoje ir aplankė keletą DP 
stovyklų, „New York Post Home 
News" dienrašty 1948. 11. 21 pa
rašė ilgą, melagingą ir tenden
cingą straipsnį prieš DP, ypatingai 
pabaltiečius. Straipsny tarp kitko 
rašoma: „Galimas dalykas, kad 
75% visų čia gyvenančių žmonių 
stovyklose, taip man buvo praneš
ta Austrijoje, nevažiuoja namo, o 
pasilieka stovyklose todėl, kad jie 
namuose negalėjo taip gerai gy
venti, kaip čia, ir todėl, kad tikisi 
išvažiuoti į Ameriką ar į kitus 
kraštus, kur yra geriau."

Toliau rašoma, kad vienas IRO 
pareigūnas Vokietijos britų zonoje

tais, kurie mėgina ginti ir teisin
ti DP, baigia straipsnį „Tie, kurie 
mėgina ginti juos, yra pasirengę 
sutikti su tuo sumetimu, kad į 
JAV ir kitus demokratinius kraš
tus būtų įleisti žmonės, kurie yra 
padarę rimtą kriminalą prieš demo
kratiją."

Visiems, kurie žino apie DP 
daug daugiau negu šis šmeižtą 
mėgstąs žurnalistai, yra aišku ko 
norima tuo atsiekti. Tariamai nus
kriausti žydai deda visas pastan
gas pakeisti DP įstatymą, kad tuo 
būdu būtų panaikinti visi pa- 

pirmumai numatyti 
205.000 DP įstatyme. Tam jau da
bar paruošiama visuomenė.

Daugiausia šmeižto tame straips
ny tenka lietuviams. Amerikos lie
tuviai ypatingai pasipiktino tokia 
taktika ir jau didžiojoj JAV spau
doje reagavo. Vieną tokio straips
nio santrauką patieksime skaityto
jams sekančiame numery.

Čiangkaisekus nusižudys
" JEI KOMUNISTAI LAIMES

’ kurs, Rygos policijos šefas, nužu
dęs tūkstančius žydų, buvo IRO 
įkurdintas ir dabar gyvenąs Rio. 
„Kodėl kolaborantai nebuvo iš- 
skryninguoti, kaip reikalauja IRO 
konstitifcija?" klausia minimas lai
kraštis. Kaip vieną atsakymą duo
da tai, kad „atrodo, jog JAV 
kariuomenės saugumo korpusas, 
vyriausioji agentūra, atsakinga už 
pabėgėli h skryningą, pati turi rei
kalų su antisoVietišku saugumu.

Žurnalistas, pasipiktinęs visais

Nankingas. Reuterio pranešimu, 
■kinų komunistai užėmė svarbų na
cionalinės kariuomenės atsparos 
punktą Kiangjen ir dabar stovi 30 
km. nuo Jangtsekiango. Stipriai 
komunistinių dalinių spaudžiami, 
vyriausybės daliniai evakavo prie 
Pekingo — Hankau geležinkelio 
esantį .Co—Sien miestą. Smarkios 
kovos dabar vyksta 35 km. į piet
vakarius nuo Pekingo. Tyrimo ko
misija pareiškė, jog keleivinio gar
laivio sprogimas Šanchajaus uoste 
buvo sabotažo aktas.

Tuo tarpu Ciangkaišeko žmona 
lankėsi ligoninėje pas gen. Mars
hall!, kuriam išdėstė visus savo 
rūpesčius. Tačiau lig šiol jokios 
apčiuopiamos pagalbos negauta.

Vadovaujantieji Honkongo lai
kraščiai rašo, jog iš Nankingo pra
nešama, kad generalissimus Ciang- 
kaišekas savo artimiems bendra
darbiams pareiškęs, jog jis nusižu- 
dysiąs prie Kinijos respublikos 
kūrėjo Dr. Sunjetseno paminklo, 
jeigu komunistai laimėsią.

iMUHįUU 13 Vl&Ut
Wiesbadenas. Prieš kurį laiką 

iš Sovietų Sąjungos pabėgę du so
vietų aviacijos karininkai neseniai 
pareiškė norą dalyvauti Berlyno 
aprūpinimo skraidymuose. Jie pa
reiškė, jog jie nieko taip mielai 
nenorį dirbti kaip dalyvauti Ber
lyno aprūpinime.

Maskva. Gruodžio 7 d. į Maskvą 
atvyko Čekoslovakijos ministeris 
pirmininkas Zapotocky, lydimas 
užsienių reikalų, finansų ir pramo
nės ministerių. Juos sutiko pats 
Molotovas. Delegacija tarsis pre
kybos reikalais.

Berlynas. Naujai išrinktas Ber
lyno magistratas nepaprastam po
sėdy vienu‘balsu išrinko Dr. Emst 
Reuter vyr. Berlyno burmistru. Pir
muoju viceburmistru išrinktas Dr. 
Friedensburg, antruoju — p. Louise 
Schroder.

Paryžius. Iš Paryžiaus prane
šama, jog JT Saugumo Taryba po
sėdžiaus iki gruodžio 17 d., nors 
JT visumos posėdžiai baigsis XD. 
11 d. ir vėl prasidės tik 1949 m. 
balandžio 1 d.

Kairas. Arabų kraštų atstovai 
Palestinos karalium išrinko Trans- 
jordanijos karalių Abdullah. Ofi
cialiai karalium Abdullah bus pas
kelbtas gruodžio 13 d.

?
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