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JAV užsienio reikalų ministeris Marshallis
konstatuoja, kad taikų sudaryti negalima:
„Atrodo, kad šiuo momentu nebus galima pasiekti praktiškos pažangos, todėl, 
nors ir prieš savo norą, aš konstatuoju, kad tolimesnis likusiųjų darbotvarkės 
punktų svarstymas butų beprasmis ir siūlau, kad Užsienio Reikalų Ministrų

Taryba tuojau apsvarstytų konferencijos atidėjimą“
Londonas (UP). Pirmadienį pirmininka

vo Bevinas. Jis atidarė konferencijos posėdį 
Ir pasiūlė, kad Taryba grįžtų prie repa
racijų klausimo. Nepaisydamas to pasiū
lymo Molotovas iškėlė SĖD sušauktojo kon
greso prašymą, pasisakė jį palaikąs ir siū
lė jį apsvarstyti. Marshallis laikėsi savo' se
no nusistatymo: vokiečių atstovus išklausy
ti tik taikos konferencijoje. Bevinas ir Bi- 
dault tam pritarė.

Bevinas vėl mėgino grįžti prie darbot
varkės, būtent, reparacijų klausimo svars
tymo. Marshallis pareiškė, jis esąs į Lon
doną atvykęs, kad pasiekti patenkinamą Vo
kietijos ir Austrijos problemų suregulia
vimą. JAV pageidaujančios, kad vokiečių 
ūkiškosios vienybės sudarymu būtų gali
ma greičiau atstatyti pakrikusį Vokietijos 
ūkį. Šio meto apystovose Vokietijai esant! 
reikalinga pagalba iš užsienio. Praėjusį 
penktadienį Molotovo padarytas pareiški
mas vokiečių reparacijų klausimu JAV esąs 
nepriimtinas.

Maršalis pareiškė! „Yra faktas, kad da
bartinis Vokietijos padalinimas yra pačių 
okupacinių valstybių politikos ir elgsenos 
vaisius. Dabartinėmis aplinkybėmis tiktai 
okupacinės valstybės gali atstatyti vokiečių 
vienybę. Šioje konferencijoje trys delegaci
jos yra išreiškuąjos savo palinkimą pada
ryti šiuo klausimu sprendimą čia pat ir tuo
jau. Tik viena Sovietų Sąjunga neduoda pri
tarimo. To akivaizdoje, atrodo, kad šiuo 
momentu nebus galima pasiekti praktiškos 
pažangos, todėl, nors ir prieš savo norą, 
aš konstatuoju, kad tolimesnis darbotvar
kės punktų svarstymas būtų beprasmis, ir 
todėl siūlau, kad Užsienio Reikalų Minis
trų Taryba tuojau apsvarstytų konferenci
jos atidėjimą”.

Pasitarimai dėl prancūzų zonos prijungimo
Londonas (AP). Prancūzų užsienio reika

lų ministras Bidault paskelbė, kad netrukus 
prasidėsią su D. Britanija ir Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis pasitarimai dėl pran
cūzų zonos prijungimo prie anglų-ameri
kiečių zonos. ♦

Frankfurtas (Dena). Amerikiečių ir britų 
zonų gubernatoriai, generolai Clay ir Ro
bertson, kaip numatoma dar prieš Kalėdų 
šventes tarsis su abiejų zonų vokiečių vy
riausybių galvomis. Konferencijos laikas ir 
vieta dar nėra nustatyta. Spėjama, kad Lon
dono konferencijai iširus, bus aptartos va
karų zonas liečiančios problemos.

JAU DINGO 2.000 VAIKŲ
Berlynas (Dena). Sąjungininkų Kontroli

nes Tarybos koordinacinėje komisijoje So
vietų Sąjungos atstovai atsisakė diskutuoti 
neseniai vokiečių vyskupų iškeltą skundą 
dėl pagrobimo 2.000 vaikų iš sovietų zo
nos. Jie atsisakė motyvuodami, kad vyskupų 
raštas pirmiau, t. y. prieš patiekiant jį 
Kontrolinei Tarybai, buvęs paskelbtas vi
suomenei. .

Neramumai visoj Palestinoj
Jeruzalė (Dena/Reuter). Susidūrimai tarp 

žydų ir arabų savaitės gale išsiplėtė visame 
krašte. Iki šiol didžiausioj savo ofenzyvoj 
prieš arabus žydų apsigynimo organizacija 
Hagatta.h puolė arabų transportus visame 
krašte. Iki šiol turimomis žiniomis 13 arabų 
užmušta.

Jeruzalė (Dena/Reuter). Kaip iš patikimų 
šaltinių Reuteris praneša iš Kairo, pasku
tiniųjų trijų dienų būvyje įvyko labai slapti 
kariniai arabų pasitarimai. Tų pasitarimų 
išdavos buvo „kovos plano” nustatymas Pa
lestinoje.

Adis Abeba (Dena/Reuter). D. Britanijos 
vyr. štabo viršininkas feldmaršalas Mont
gomery trijų dienų vizitui atvyko į Adis 
Abebą. Jis buvo priimtas imperatoriaus 
Haile Selassiė,

Užsienio reikalų ministrai greit sutiko, 
kad tolimesnis konferencijos tęsimas yra 
beprasmis. Prieš tai Molotovas dar pareiš
kė: „Atidėjimo pasiūlymas gali būti aiš
kinamas tiktai kaipo Jungtinių Amerikos 
Valstybių pageidavimas gauti laisvas ran
kas ir tą pačią savo vienšališką elgseną 
tęsti toliau.”

Britų užsienio reikalų ministras Bevinas 
pareiškė, kad „Didžioji Britanija geidžia 
tikro susitarimo, o ne neva tai susitarimo, 
tikrai suvienytos Vokietijos, o ne dirbtino 
sujungimo, ir tikrai demokratiškos Vokie
tijos, o ne pseudodemokratijos, kurioje sau
jelė žmonių galėtų vykdyti savo tironiš
kus užsimojimus”.

Bidaultas baigė šiais žodžiais: „Kadangi 
prancūzų delegacijos daugeriopos pastan
gos tarpininkauti nuėjo niekais, mes nega
lime garantuąti, kad mes tęsime tas pastan
gas arba mes to laikysimės ir toliau”.

MARSHALLIS APIE PASITARIMŲ EIGĄ.
Londonas (Dena/Reuter). JAV užsjenio 

reikalų ministras Marshallis apibūdino visus 
pasitarimų punktus dėl kurių negalima bu
vo susitarti. Be kita ko jis pasakė:

Svarstant Vokietijos sienų klausimą mes 
negalėjom susitarti ką mes suprantam Vo
kietija. Trys delegacijos yra vieningos nuo
monės, kad Saaro sritis tnrj būti ūkimai 
įjungta j Prancūziją. Sovietų Sąjunga yra 
priešingos nuomonės. Kas liečia Vokietijos 
rytų sieną, tai Potsdamo protokole yra aiš
kiai pasakyta, kad Lenkijos vakarų sienų 
nustatymas turi Įvykti taikos konferencijoje. 
Trys delegacijos yra nuomonės, kad turėtų 
būti sudaryta sienų komisija, o Sovietų Są
junga atmeta šį pasiūlymą. JAV pripažįs
ta, kad šiuo metu Vokietijai yra reikalin-

IR VOKIEČIAI TURĮ PRISIEKTI
Vašingtonas (Dena/INS). Respublikonų 

senatorius J. H. Bali čia pareiškė, kad ir 
vokiečių darbo sąjungoms bei profesinėms 
sąjungoms vadovaują asmenys amerikiečių 
zonoje Vokietijoje turėtų padaryti, po prie
saika antikomunistinį pareiškimą, lygiai 
kaip tai Taft - Hartley darbo įstatymas to 
reikalauja JAV.

LAIŠKŲ CENSORA BRITŲ ZONOJE DAR 
NEBUS PANAIKINTA.''

Kelnas (Dena). Belgijos okupacinė armija 
Nordrhein-Westfalijoj nebus pakeista Kana
dos daliniais — čia spaudos konferencijoj 
paaiškino vienas britų karinės valdžios kal
bėtojas. Taip pat perdavimas britų aero
dromų prie Kelno amerikiečių daliniams nė
ra numatytas. Dėl laiškų cenzūros Vokie
tijoj kalbėtojas paaiškino, kad tai jis lai
ko dar reikalingu, kadangi turima skaity
tis su tuo, jog Vokietijoj vis dar yra anti
demokratinio elemento. Jis nurodė Į tai, kad 
ir okupacinių įgulų korespondencija yra 
cenzūruojama.

Kairas (Dena/Reuter). Kova už Palestiną 
prasidės 1948 m. ir bus vedama ne tik dėl 
šventosios žemės išlaisvinimo, bet ir dėl 
arabų tautų progreso,,— pareiškė arabų ly
gos pasitarimuose dalyvavęs Sirijos gyny
bos ministras Ahmad Charabati. „Mes ti
kim, kad po Palestinos išlaisvinimo visos 
kitos arabų pasaulio problemos išsispręs 
automatiškai,” pridūrė Charabati. ’

Mohamed Alsawaf, „Gelbėk Palestiną” 
organizacijos vykdomosios komisijos gener. 
sekretorius, Reuterio atstovui paaiškino, kad 
šiuo metu arabų šeikai ginkluoja penkis 
šimtus tūkstančių vyrų, pasiryžusių kiek
vienu metu Įžygiuoti Į Palestiną. Arabų ar
mijos, tęsė toliau, tikisi gauti per du mili
jonus svarų sterlingų aukų. Bus perkama 
dideli kiekiai karo reikmenų.

ga pašalinė pagalba, kol ji sugebės pati sa
vim rūpintis. Mes buvome pasiruošę pri
imti dalį jos naštos, bet praėjusį penkta
dienį sovietų delegacija padarė tokį pra
nešimą reparacijų klausimu, kad tas JAVals* 
tybėms yra jokiu būdu nepriimtina. Repara
cijų klausime nuomonės pagrindinai skiria
si. Sovietų Sąjunga taip pat atsisako suteik
ti reikalingų informacijų apie išmontavimus 
reparacijų tikslams. Sovietiniai metodai ry
tų Vokietijoje sutrukdė Vokietijai suvaidin
ti savo vaidmenį Europos atstatyme. Šoviau 
Sąjunga reikalauja sau ir Lenkijai 10 mili
jardų dolerių vertės reparacijų, skaitant 
1938 m. kainomis. Šių dienų kainomis tai 
reikštų 15 milijardų dolerių sumą. Tos re
paracijos turėtų būt mokamos laike 20 metų 
iš dabartinės gamybos. Bet toks reikalavi
mas prieštarauja Potsdamo susitarimui.

PASKUTINIS MOMENTAS.
Londonas (APf). Paskutiniuoju momentu 

dar buvo nutarta Austrijos sutartį perduoti

užsienių reikalų ministrų Įgaliotiniams.
Tuojau po to Bevinas paklausė, ką minis

trai mano apie konferencijos aidėjimą. Mar
shallis pabrėžė, jog tą jis jau yra pasiūlęs. 
Molotovas tylėjo. Tada Bevinas kalbėjo to
liau ir nukreipęs žvilgsnį Į Molotovą primi
nė ministrams, kad Tarybos nutarimai turi 
būti daromi visų keturių pritarimu.

„Jei vienas užsienio reikalų ministras tam 
pasiūlymui priešinasi — pareiškė Bevinas 
— tai mes čia amžinai posėdžiausim.” Tuo
met Molotovas pareiškė, kad jis neturi nei 
komentarų, o taip pat nereiškia. nei prieš
taravimų. Bevinas pridūrė: „Tuo būdu klau
simas yra išspręstas. Ar nenorime mes nus
tatyti laiką ir vietą kitam posėdžiui”. Jo
kio atsakymo!

Molotovas užsidegė papirosą.
Bidault atsuko nugarą į stalo pusę ir kal

bėjo su savo patarėju. Dalyviai pasakojo, 
kad tuo momentu Marshallis išsilaikė visiš
kai nejudėdamas.

Sovietai protestuoja prieš pakartotinius areštus Prancūzijoje
Paryžius (Dena/Reuter). Sovietų pasiun

tinybė Paryžiuje Įteikė Prancūzijos vyriau
sybei notą, kurioje protestuojama dėl toli
mesnių sovietų piliečių suėmimų Marselyje 
ir Paryžiuje. į

PRANCŪZAI ATSAKO
Paryžius (Dena). Pranęūzų atsakymo no

toje nurodoma į tai, kad sovietų piliečiai 
ne areštuoti, bet buvo prievarta išsiųsti. Jų 
ištrėmimas reikalingas pasidarė dėl to, kad 
minimi asmens jau gruodžio 9 d. kartu su 
sovietų repatrijacinės komisijos vadu pulk. 
Filatov turėjo išvykti. Tačiau nepaisant to 
tie. buvo likę Prancūzijoj be atitinkamo 
Prancūzų vyriausybės sutikimo.

2000 DARBININKŲ NEKLAUSO
Paryžius (Dena). Nepaisydami CGT pa

rėdymo pradėti darbą, Viduržemio jūros 
uoste Sete 2000 uosto darbininkų vis dar 
streikuoja. Dėl to 22 laivai tame uoste yra 
„įšalę”.

ATENTATAS PRIES KP BŪSTINĘ 
LIJONE

Paryžius (Dena). Prieš Prancūzijos ko
munistų partijos vyriausią būstinę Lijone 
pasak AFP buvo numesta bomba, kuri nie
ko nesužeidė, bet užtat padarė žymių ma
terialinių nuostolių.

Maskva. TASS paskelbė, kad gruodžio 14 
d., kaip to reikalauja taikos sutartis, iš Bul
garijos buvo atitraukta Sovietų Sąjungos 
kariuomenė.

Norfofk-Wirginia (Dena/Reuter). JAV čia 
perdavė graikų pasiuntinhiį 6 artilerijos lai
vus Graikijos laivynui.

suteikė jam teisių daktaro laipsn). Mūsų atvaizde iš kairės į dešinę: Oxfordo univer
siteto kancleris lordas Halifaxas, britų min. pirm. Attlee, JAV užs. reik. min. Marsha
llis, Antony Edenas ir JAV pasiuntinys Londone L. Douglas — arbatėlės metu.

Nuomonės ir svarstymai konferencijai isirus
Londonas. — „Dar nepraėjo nė 24 valan

dos po Londono konferencijos iširimo, bet 
Londonas jau pilnas gandų” — pranešė 
NWDR korespondentas. Laukiama, kad dar 
šiandien (trečiadienį) trys Vakarų ministe
rial susirinks pasitarti dėl būsimos politi
kos Vokietijos atžvilgiu. Antradienį Mar
shallis pietavo pas Bidault. Marshallis J 
JAV išskrenda ketvirtadienį. Greičiausiai 
penktadienio vakare jis kalbės per radiją į 
amerikiečių tautą. Bidault pareiškė spaudos 
atstovams, kad jis nėra nustebintas tonia 
konferencijos pabaiga, tačiau ją labai ap
gailestaująs. Jis tvirtino, kad iki šiol nieko 
nėra nutarta apie prancūzų zonos sujungi
mą su bi-zona. Sis klausimas nesąs sku
bus. Taip pat nebuvo jokių pasitarimų dėl 
trijų pakto sudarymo. Nepaisant Bidault 
pareiškimo, Paryžiaus spauda tvirtina, kad 
netrukus zonos bus ūkiniai sujungtos. Dar 
šios savaitės bėgyje Frankfurte susirinks 
bi-zonos ministerial pirmininkai pasitari
mui su britų bei amerikiečių gubernatoriais. 
Molotovas antradienį po pietų atskrido. J

KARALIUS MYKOLAS SUSIŽIEDUOS
Bukareštas (UP). Rumunijos vyriausybė 

davė pritarimą dėl karaliaus Mykolo susi- 
žiedavimo su princese Anna Bourbon- 
Parma. Oficialaus pranešimo tuo reikalu 
dar nėra. t

Londonas (UP). Princesė Elizabeta ir 
Edinburgo herzogas grįžo iš povestuvinės 
kelionės į Londoną.

Berlyną, kur dėl blogo oro turėjo užtrukti 
ilgiau negu buvo norėjęs. Oficialę Londono 
lekciją galima apibūdinti BBC komenta- 
tSriaus L. Frazer žodžiais: „Padėtis yra 
rimta, tačiau ne beviltiška.” Tos-nuomonės 
laikosi ir „The Times” diplomatinis kores
pondentas, nurodydamas, kad konferencija 
išėjo į naudą, nes išblaškė visas nereales 
viltis. Tiek užs. reik. min. taryba, tiek ir 
Berlyno Kontrolės taryba pasilieka toliau. 
Liberalų „Manchester Guardian” ir kon
servatorių „Daily Telegraph” nurodo, kad 
nepasisekimo priežastys buvo gilesnės, ne
gu kad paaiškėjo, iš diskusijų. DT ragina 
gelbėti, ką išgelbėti galima po laivo su
dužimo. MG ragina Vakarus eiti savo keliu 
ir sukurti ūkiniai sveiką, liberalią ir demo
kratišką Vakarų Vokietiją. Kai kurie britų 
laikraščiai, kaip pastebėjo BBC pranešė
jas, pasižymi desperatišku optimizmu, jų 
tarpe ir liberalų „News Chronicle" Savo 
str. „Nauja pradžia” tas laikraštis rašo, 
kad Londono konferencija įrodė, kad visiš
kai beprasmiška tikėtis staigaus ir visiško

vŠios dienos numeryje:

BULLITTAS REIKALAUJA GELBĖTI
KNIJĄ , ,

*
VINCAS KUDIRKA MOŠŲ DIDŽIŲJŲ
OBALSIŲ KORĖJAS

*
GIMNAZIJA TURI BALSĄ

NEPAKLYSKIME ERDVEJ IR LAIKE

ŠVENTOJO TĖVO KALBA r~'’4?ADIJĄ
Roma (UP). Kūčių vakarą asia Tė

vas Pijus XII kalbės per radiją. Po to )M 
celebruos vidurnakčio mišias, kurios taip 
pat bus transliuojamos per radiją.

VYRIAUSYBES PERTVARKYMAS 
ITALIJOJ

Roma (Dena). Italų ministras pirminin
kas Aloide de Gasperi sudarė naują minis
trų kabinetą. I naująją vyriausybę Įeiną: 
dešimt krikščionių demokratų, trys deši
nieji socialistai, vienas liberalas ir trys ne
priklausomieji. Ministro pirmininko pava
duotoju yra paskirtas dešinių socialistų va
das Guiseppe Saragat. Grafas Sforza lieka 
užsienių reikalų ministru. <

Roma (UP). Naujai sudarytai de Gasperi 
vyriausybei italų parlamentas pareiškė pa
sitikėjimą 216 prieš 111 balsų. ,

NAUJA PAGALBA GRAIKIJAI?
Tacoma (Dena/Reuter). 0. G Moghoe, 

kuriam pavestas Amerikos pagalbos Grai
kijai ir Turkijai koordinavimas, čia vienoj 
savo kalboj pareiškė, kad JAV užs. reik, 
ministerija šiuo metu rimtai svarsto gali
mybes Graikijai suteiktos pagalbos sumą 
virš trijų šimtų milijonų dolerių padidinti.

S 1

Vašingtonas (Dena). St. Mikolaičikas, 
buv. lenkų ūkininkų partijos vadas neseniai 
pabėgęs į JAV, pareiškė, kad jis parašysiąs 
knygą apie Lenkijos dabartinį būvį.

susitarimo. Dabar reikia susitarimo siekti 
palaipsniui, iš lėto. Vienas iš likusių dar 
tiltų tarp Rytų ir Vakarų yra ūkiniai 
santykiai.

Tos pačios nuomonės yra ir konservato
rių „Yprkshir Post”, kuris tvirtina, kad 
prekyba gali padėti ten, kur nepasiseka po
litikai. Darbiečių oficiozas „Daily Herald" 
konferencijos iširimą vadina tragedija, ku- 
ros pasėkos bus dar tragi škesnės.

New Yorkas. — Atstovų Rūmų užsienių 
reikalų komisijos pirmininkas Ch. Eaton 
pareiškė, kad Londono konferencija įrodė, 
kad su sovietais negalima bendradarbiauti. 
„New York Times” reikalauja panaikinti 
Užsienių reikalų ministerių tarybą ir vie
toje jos sušaukti taikos konferenciją. „New 
York Herald Tribune” tvirtina, kad pasau
lis suskilo į dvi stovyklas. Esą geriau tai 
pripažinti, negu nuduoti, kad to nėra. Bu
vęs valstybės sekretorius James F. Bymes 
siūlo 3 Vakarų valstybėm tuojau pradėti 
ruošti taikos sutarti su Vokietija, paliekant 
atdaras duris Rusijai.
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WILLIAM G BULLITT, buvęs J. 
A. Valstybių ambasadorius Maskvo
je, šių metų liepos mėnesi buvo pa-
siųstas l Kiniją tikslu' ištirti ten esa
mą padėtj ir nustatyti galimas prie
mones esančiai suirutei likviduoti. 
Grįžęs jis visa tai aprašo savo pra
nešime — Report on China — pa- 

. teikdamas • ir pasiūlymų. Pranešimui 
vos spaudą pasiekus, iš Mandžūrijos 
atėjusios žinios patvirtino jo analizę 
ir pagelbos 
aktualumo ir 
nešimas, 
kiamas.

kiek

pasiūlymus. Dėl savo 
atvirumo minėtas pra- 
sutrauktai, čia perfei-

J. A. Valstybių interesas

Bullittas reikalauja gelbėti Kiniją vyriausybės kariuomenei Mandžilrijoje ar
ba kitų metų pavasari Mandžūrija bus so
vietų satelitas.

Svarbiausias
Kinijoje yra — neleisti joje Įsivyrauti jo
kiai kita] tautai, kuri eventualiai galėtų 
sumobilizuoti 450 milijonų kinų prieš 
amerikiečius. Ar yra galima Kiniją ištraukti 
iš Stalino rankų? Tikriausiai’, — ir tai pa
čių amerikiečių kaštais, kurie būtų nežy
mūs palyginti su milžinišku jų interesu, 
įkūnytu Kinijos nepriklausomybėje. Ko
kiom priemonėm?

Kinijos vyriausybė Šiandien laiko tvirtai 
visą Kiniją, tiek tolimoje šiaurėje, tiek 
Jangtsės paupyje. Mažos komunistų ban
dos, kai kurios vadindamos save komunis- 

• tais, turi užėmusios nuošalias sritis 1 pie
tus nuo Jangtsės; Šanchajus vis dėlto tei
singai šią sritį vadina „taikos ir atstatymo 
zona”. Nuo jangtsės šiaurės ik] Sovietų 
Sąjungos sienų, ši sritis yra aiški karo 
zona. *

Komunistai vartoja partizaninę taktiką: 
greitai juda ir užpuldinėja naktimis, slaps
tosi kaimuose ir dienos metu nesirodo. Jie 
mėgina nuversti vyriausybę ne sunaikinant 
jos ginkluotas pajėgas, bet sugriaunant 
krašto ūkin| gyvenimą. Tam jie nevengia 
sudeginti miestų if kaimų, sunaikinti gele
žinkelių bei išsprogdinti pramonės įrengi
nių, kaip tai jėgaines, kurių jie neįsten
gia, su savim nusigabenti.

Mahdžūrijoj padėtis yra skirtinga. Vy
riausybės pajėgos turi užėmusios didesnę 
Pietų Mandžūrijos dalį, išskyrus Dairen ir 
Port Arthurą, kurie yra Sovietų Sąjungos 
okupuoti; komunistai gi turi užėmę visą 
likusią Mandžūriją, išskyrus tik ilgą piršto 
pavidalo iškyšulį nuo Mukdeno iki Kirino. 
Tas iškyšulys tęsiasi toj vietoj, kur kadaise 
buvo svarbioji geležinkelio linija, einanti 
per Szepingkai ir Changchun. Tos gele
žinkelių linijos dabar nebėra. Šiaurėje ko
munistai sunaikino visus tiltus, dauguma Su
sisiekimo mazgų tapo sudeginti, o naujas 
geležinkelių linijas teko vesti net per 
liepsnojančius susisiekimo mazgus.

Changchuną turi užėmusi pirmoji armija, 
gal būt, geriausioji Kinijos vyriausybės ar
mija. Ją aprengė, apmokė ir apginklavo 
gen. StilvelL Amerikonišką apginklavimą l 
armijos kariai turi nuo to laiko, kada jie 
kovojo Burmoje šalia amerikiečių karių. 
Bet jis jau susidėvėjo: šautuvus vartojo tol, 1 
kol jie dar taikliai šovė; jie turi puikią I 
amerikonišką artileriją, bet amunicijos' taip 
trūksta, kad praktiškai negali nė vieno 1 
šūvio iššauti; autovežimiai didžiąja dalimi 
yra taip susidėvėję, kad jų visai nebegali

ma remontuoti ir todėl, kad mes neišpildėm 
savo susitarimų — tiekti atsargines dalis; 
lėktuvo, net ir žvalgybai, jie neturi nevie
no, nes mes heįvykdėm savo pažadų. Įtikin
dami Kinijos vyriausybę priimt] ameriko
niškus ginklus ir paskui nepristatydami 
amunicijos, mes tuos kareivius pakabinome 
ant labai ilgos šakos galo.' Jei Mandžūrija 
atitektų komunistams jų pergalės pasekmė
je, tai po to sektų Kinijai lemtingų įvykių 
eilė.

Yra nesunku atspėti, kad komunistai tuoj 
paskelbtų „neprklausomą” „Mandžūrijos 
Liaudies Respubliką” ir šią „respubliką” 
tuoj pripažintų „Išorinės Mongolijos Liau
dies Nepriklausoma Respublika”, kuri yra 
visiškoj sovietų vyriausybės kontrolėj, ir 
>kšd tada tos dvi „nepriklausomos respub
likos” sudarytų savitarpės pagelbos paktą. 
Ir nesunku įsivaizduoti, kad tadą Molotovas 
pasikviestų Kinijos ambasadorių Maskvo
je ir mandagiai primintų, jog Sovietų Są
junga turi savitarpinės pagelbos paktą su 
„Išorinės Mongolijos Liaudies Nepriklau
soma Respublika”. Tačiau, jei Kinijos vy
riausybė ginklais mėgintų atgauti savo 
Mandžūrijos provinciją ir Išorinė Mongo
lija eitų pagelbon „Mandžūrijos Liaudies 
Respublikai”.’ Sovietų Sąjunga pagal paktą 
su Išor. Mongolija, apgailėtinai būtų Įpa
reigota panaudoti jėgą, kad Kinijos vyriau
sybei neleidus skriausti Išor. Mongolijos... 
Kinijos vyriausybei būtų uždrausta atgauti 
savo Mandžūrijos provinciją.

Kad būtų galima panaudoti amerikiečių 
ginklus bei aprūpinimą, vyriausybės armija 
taip yra reikalinga amunicijos bei atsargi
nių dalių, kad šis pareikalavimas jokiu bū
du negali būt] tenkinamas lėtu tempu. Veikti 
reikalinga nedelsiant. Prezidentas Trumanas 
turėtų tuoj veikti, kaip veikė Prezidentas 
Roosevelfas po Dūnkircheno. Kai britai ir 
prancūzai beviltiškai stokojo municijos,

ištekliai buvo japonų rankose. Užtat ji ne
galėtų karą prieš įsiveržėlius finansuoti 
lakštų pardavimu, ir tik mažą karo išlaidų 
dalj galėtų padengti mokesčiais. Faktiškai 
savo karo kraštus 
galimu metodu — 
dimti. . >

ji dengė vieninteliu jai 
popierinių pinigų išlei-

Tas reiškia, kad 
buvo finansuojamas viduriniosios 
kaštais ir gyvenimo standarto sumažinimu 
tokioms pajamų grupėms, kaip 
vyriausybės tarnautojai »lr visi 
gyveno iš nustatytas palūkanas 
vertybės popierių. Pragyvenimo 
reikšti Kinijos doleriais, šiandien padidėjo 
30.000 kartų, negu jie buvo 1936 metais, 
t. y. prieš Japonijai užpuolant Kiniją.

Besistengdama sumažinti karo išlaidas, 
vyriausybė sumažino kariams atlyginimus. 
Eilinis kreivis gauna mėnesinį atlyginimą, 
kuris prilygsta 1,5 amer. dolerio, o general- 
majoras mėnesiui gauna atitinkamai 17 
amer. dolerių. Moralės pakėlimo tikslu, atly
ginimai kariuomenėj turėtų būtų keturis 
kartus padidinti. Bet skaičiuojant apie 4 
milj. karių, taip padidintas atlyginimas pa
didintų vyriausybės išlaidas, kurios galėtų 
būti dengiamos tik padidinus popierinių pi
nigų spausdinimą, taip kad nuolatinis pra
gyvenimo išlaidų kilimas būtų pagreitintas.

Atlyginimai visiems vyriausybės tarnau
tojams, nuo kabineto narių iki mokesčių 
rinkėjų, yra laikomi fantastiškai žemame 
lygyje. Nepakankamas vyriausybės tarnauto
jų^ atlyginimas Kinijoje peržengė žmoniško 
ištvermingumo ribas. Kareiviai, kurie yra 
ypač nepakankamai apmokami ir iš savo 
šeimų gird] pasakojimus apie didėjantį 
vargą, yra giliai paveikti. Karininkai, ku
rie iš savo atlyginimų negali įmanomai 

, paremti savo žmonų ir vaikų, jei jie yra 
_ tvirto charakterio ir patriotai,1 parduoda

Prez. Roosveltas paskelbė tam tikrą JAV vis4 sav° ,ur^> kad išgelbėjus šeimos na- 
kariuomenės turtą netinkamu kariuomenės 
naudojimui ir taip galėjo legaliai parduoti 
milžiniškus kiekius D. Britanijai už maž
daug 10 centų kainą, vietoj dolerio. Mes 
tokio turto šiandien turime šimtus tūkstan
čių tonų, gendančio ir rūdyjančio visame 
pasaulyje. Tokio Mandžūrijoj tinkamo nau
doti turto turi būti atsisakyta tuojau. Jį 
reikia parduoti Kinijai ir ten 
gabenti.

Prezidentas Trumanąs šios 
tuojau legaliai imtis. Jam 
laukti Kongreso susirinkimo. Jis gali veik
ti laiku, kad Mandžūriją ištraukus iš So
vietų Sąjungos' rankų. Jei jis to nedaro, 
pirmasis Kongreso darbas, jam susirinkus, 
turėtų būti mūsų politikos Kinijoje išna
grinėjimas. Tas turėtų nustatyti atsakomin- 
gumą ir nurodyti vardus tų mūsų vyriausy
bės ir užsienio tarnybos vyrų, kurie yra 
nepajėgūs apsaugoti JAValstybių žmonių 
gyvybinius interesus.

šiandie Kinija yra patekusi į tokią ne
lemto sukūrio rūšį, kokias panašiai buvo 
Europoje po pirmoje pasaulinio Karo. Ji 
kariauja nuo 1937 metų. Visi turėtieji turto

Kinijos karas faktiškai 
klasės

mokytojai, 
tie, kurie 
duodančių 
kaštai, iš

tuojau per-

akcijos gali 
nereikalinga

rių gyvybę, bet kai nebeturi, jokio turto, 
turi1 žiūrėti j badu mirštančius vaikus ar
ba griebtis neorių priemonių, ar net savi
žudybės. Daugelis buvo tokių, kurie mie
liau pasirinko savižudybę, negu negarbę, 
bet daugelis griebėsi ir suktybių. Neorios 
priemonės kariuomenėj turį įvairių formų. 
Paprasčiausioj! yra algų ir maisto sąrašų 
dirbtinas padidinimas. Panašiai daro muiti
ninkai, kurie prieš 1937 metus buvo veik 
vieni iš galingiausių pasaulyje, mokesčių 
rinkėjai ir net teisėjai. Jie taip elgiasi tik 
tam, kad gyventų, ir nėra priemonių tiems 
sukčiavimams sulaikyti tol, kol tarnautojai, 
kariai ir civiliai, negaus pragyvenimą tei
kiančio atlyginimo.

Tačiau vyriausybės algų pakėlimas pa
didins infliaciją, infliacija padidins pragyve
nimo kaštus, pastarieji greit absorbuos at
lyginimų padidinimus, 
sidės ■ ir nieko geriau 
Kinija gali išieti iš to

Čia yra tik vienas 
karą. Siame reikale reikia JAValstybėms 
prisidėti irpašalinti tą nelemtą padėtį sa
vais kaštais, kurie, palyginus su tuo, kas

sukčiavimai vėl pra- 
iš to nebus. Kaip 
nelemto rato?

atsakymas: užbaigti
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Ar matėte jos veidą?
Neaiškiai. Buvo tamsu. Gatvės šviesa 

gana aiškia] apšvietė tik automobilį. Bet 
kaip tik ten, kur ėjo moteriškė krito šešėlis. 
Po to ji greitai dingo duryse.

— Ar skambino?
— Taip.
— Ar ilgai turėjo laukti?
— Ne, po poros minučių Įėjo į vidų.
—- Ar atrodė, lyg Folis būtų jos laukęs?
— Nežinia. Truputį pastovėjo prie fron- 

tinių durų ir |ėjo 1 vidų.
— Lukterkit. O iš kur žinote, kad ji 

skambino?
— Mačiau, kaip ji pasilenkė prie durų. 

Spėju, kad skambino.
— Ar negalėjo būti, kad ji atsirakino 

durią?
— Taip, galėjo ir taip būti, — sutiko 

/ Vytelis. Iš tikro galima prileisti, kad ji at
sirakino duris. Aš maniau, kad ji skam
bino, tuo metu kit kas neatėjo man į galvą.

— Ar galima būtų Įtarti, kad ta moteriš
kė buvo Teima Benton?

— Nemanau. Išvykdama Teima Benton 
' buvo kitaip apsirengusi. Nauja] atvykusioj! 

vilkėjo ilgus juodus kailinius.
— Ar ilgai ji pasiliko viduje? — paklau

st atvokatas.

— Penkiolika minučių, gal būt, šešiolika. 
Jai Įėjus į vidų, automobilis nuvažiavo. Po 
dvylikos minučių jis grĮžo, o moteriškė vėl 

' pasirodė lygiai septynios valandos keturias
dešimt dvi minutės.

— Ar girdėjot kokį nors triukšmą? Suns 
lojimą, ar ką kitą?

— Ne, nieko negirdėjom. Ir negalėjom 
girdėti. Mes buvom gerokai toliau. Tai 'A 
riausia vieta stebėti. Šefas sakė pageidam- 
jąs, kad mūsų niekas negalėtų matyti’. Kai 
sutemo, galėjome prieiti ir arčiau, bet die
nos metu būtume buvę tuoj pat pastebėti, 
jei būtume slankioją apie namus. Dėl to 
pasirinkome tą namą ir naudojomės žiūro
nais.

— Prašau toliau. Kas po to atsitiko?
— Kai moteriškė nuvažiavo, niekas ne

pasirodė Ugi jūs atvykote. Jūs atvažiavot 
geltonu automobiliu, numeris 362. {ėjot į 
vidų aštuntą valandą dvidešimt devynios 
minutės pagal mano laikrodį, o po to kas 
atsitiko, nežinome. Paskambinome Dreikui, 
o Dreikas liepė tuoj pat mesti darbą ir grįž
ti j įstaigą. Pasitraukdami girdėjom sirenų 
garsus ir bijojome, kad kas nors nebūtų 
Įvykę.

— Gerai, — tarė Meisonas, — nebijokit. 
Tai jau ne jūsų reikalas. Jums užmokėjo už 
sekimą, ar ne?

— Taip.
— Gerai. Štai kas man rūpi. Noriu, kad 

surastumėt dryžuoto automobilio šoferį ir 
pristatytumėt čia. Ne, he čia. Suraskit ir 
paskambinkit man. Noriu su juo pasikal
bėti.

— Nieko daugiau? ’
— Ne, — tarė Perris Meisonas. Tąda krei

pėsi į Paulių Dreiką. — Sukelkit visą pa
sauli ir suraskit tuos žmones, apie kuriuos 
kalbėjau.

— Dreikas linktelėjo. — Manau, kad jau šį 
tą turiu, Perri, bet pirma baikime su tais 
vyrais.

— Marš, — MKreiėjo Perris Meisonas. 
— Skubia] vykit į dryžuoto automobilio 
Įstaigą. Suraskit kas vairavo 86-C, ir pris- 
tatykit ji man ir tuoj pat paskambinkite 
čia. Be to, kai dirbat darbą, laikykit liežuvį. 
Tai gali prasiversti.

— Ką tai reiškia? — nebeiškentė Drei
kas.

— Tai reiškia, kad aš nenoriu, kad tie 
vyrai būtų įvelti Į kokį kitą reikalą. Jie 
tėra privatūs, nenuolatiniai sekliai. Supra
tai?

— Rodos, taip, — sutiko Dreikas. O jūs, 
vyrai, supratot?

— Supratom, — tarė Vyleris.
— Tai pradėkit, — tarė ‘ Meisonas.
Jis peržvelgė abu išeinančius vyrus; jo 

veidas buvo kietas ir rimtas kaip iš grani
to, jo tvirtų akių tamsiose gelmėse degė 
ugnis.

Kai durys užsidarė, jis kreipėsi į Paulių 
Dreiką.

— Pauliau, — tarė jis, — iš Midviko 
buvo pasiųsta Klintonui Foliui telegrama, 
būk pasirašytą Folio žmonos. Joj prašoma 
nedaryti nieko pikto Kartraitui. Noriu gau
ti autentišką tos telegramos kopiją. Madai, 
kad tai galima būtų padaryti?

■ būtų lamėta mūsų pačių saugumui, butų 
i labai maži.
Į Labiausiai stebiną 
1 Kinijoj pasireiška ne 
1 srityj, bet finansinėj, 

išlaidos, apskaičiuotos 
mo normomis, yra liliputiško dydžio. Teri
torijos, trečdaliu didesnės už JAValstybes, 

i su 450 milj. kiniečių administravimas kar- 
, tu su karo išlaidomis iš Kinijos vyriausy

bės pareikalauja metams maždaug tą pačią 
sumą, kaip New Yorko miesto savivaldy- 
binė administraciją.

Faktas, kad vyriausybės 1947 metų 
dos šiandieninėmis keitimo normomis 
arti vieno milijardo amer. dolerių, 
pat faktas, kad Kinijos vyriausybės 
varton paleisti visi trilijonai pinigų 
dieninėmis keitimo normomis būtų galima 
išpirkti tik už 250 milj. Šie įkaičiai yra 
itin svarbūs tam, kad įrodžius, jog efektin
gos pagelbos Kinijai problema yra tokioje 
apimtyje^ kurią mes galime operuoti.

Šios problemos griebtis reikia trimis 
frontais: 1) ūkiniai bei finansiniai, 2) kari
niai ir 3) politiniai. Kadangi problemos 
esmę sudaro komunistinės armijos išviji
mas iš Kinijos padangės, tai konkretus 
projektas turį bazuotis laiku, " kuris būtų 
reikalingas karui' laimėti. Amerikiečių kari
niai žinovai mano, kad tam reiktų trejų 
metų. Kiniečiai yra kiek optimistiškesni. 
Bet imkime amerikiečių prielaidą it mė
ginkime sudaryti trimečio planą bei apy
tikriai nustatyti tam’ reikalingas išlaidas.

Laike sekančių trejų metų Kinija turės 
importuoti iš Amerikos didelius . kiekius 
medvilnės, tabako, kviečių, naftos, gazolino 
ir daugelį pramoninių gaminių; Tam bus 
reikalingi kreditai. Amerikiečių ir kinų 
ūkiniai ekspertai mano,, kad tokio kredito 
suma turėtų siekti 250 milj. dolerių viene- 
riems metams. Tai yrą mažytė dalelė to, 
ką vadinama Europos pareikalavimu. Im
kime šią sumą sumažintą iki 200 milj. do- 
•lerių< metams arba 600 milj. dolerių visam 
trimečio plano laikotarpiui, t. y. nuo šio

reiškiniai šiandien 
karinėj ar politinė] 
Kinijos vyriausybės 
veikiančiomis keiti-

išlai- 
sieks 
Taip 
apy- 
šian-

šio

Amerikiečių ir kinų geriausių karinių 
žinovų nuomone, bus reikalinga 10 naujų 
amerikoniškai paruoštų ir apginkluotų di
vizijų tam, kad iš Mandžūrijos išvijus 
300.000 komunistų. Prie to dar esminis da
lykas yra tinkama tiekimo tarnyba nuo tie
kimų pradžios iki fronto. Tą tarnybą 
Mandžilrijoje turėtų atlikti amerikiečių 
kariai.

trimečio plano laikotarpiui, t. y. 
rudens iki 1950 metų rudens.

Kovai su infliacija Kinijai dabar 
kalinga tų kreditų dalis, maždaug 
Likusioji tų 200 milj. dalis gali laukti Kon
greso akcijos. Tačiau šie 75 milj. turi būti 
tuojau 30 dienų laikotarpyje iš JAValsty- 
bių užsieniam šelpti programos, ar Tš 
Eksporto — Importo banko ar iš kokių ki
tų šaltinių. Infliacijai pašalinti ir Kinijos 
mokėjimų balansui išlaikyti trimečio pla
no laikotarpyje bus reikalingas dar naujas 
fondas. Disponavimui tokių fondų bus rei
kalingas JAValstybių vyriausybės atstovo 
parašas; kuris neturėtų būti duotas tol, kol 
nebus pašalinti anie neorūs veiksmai.

Žvilgterėkime j problemos karinę pusę, 
prisimindami jog absoliučiai esminis daly
kas tam yra, kad prezidentas tuojau per
leistų tam tikrus municijos išteklius. Minė
ti ištekliai turi būti perleisti ir patiekti

yra 
75

rei- 
milj.

Šiaurės Kinijoje, kur komunistai neturį 
užėmę jokio didesnio miesto ir faktiškai yra 
tik plėšikautojai, problemą sudaro tik par
tizanų apsupimas ir suėmimas. Tam tilo 

1 lui yra reikalingi lengvai ginkluoti ir greit 
' judą daliniai, aprūpinti džipais, leng

vais sunkvežimiais bei vilkikais, šautuvaii 
bei kulkosvaidžiais. Gabiausių amerikiečių 
ir kinų karininkų nuomone, pakaktų 20 di
vizijų Š. Kinijai išvalyti.

Oro pajėgos, nors if mažiausios apim
ties, labai palengvintų operacijas. Mes tu
rime tūkstančius lėktuvų ir milijonus at
sarginių dalių, kurios mūsų oro pajėgų 
sąlygoms yra pasenusios, bet pirmos eilės 
medžiaga Kinijos oro pajėgoms, šių me
džiagų perleidimas Kinijai nieko mums ne
kainuotų, o tik reiktų buhalteriškai atžy
mėti. Perleidžiant tokias medžiagas neatro
do, kad metinės išlaidos susidarytų dides
nės kaip 200 milj. arba 600 milj. dolerių 
trimečio planui.

Jei prie šio skaičiaus pridėsime dar 600 
milj. numatytiems kreditams ir 150 milj. 
monetariniam fondui, tai viso trimečio pla
no suma sudarys 1.350 milj. dolerių arba 
450 milj. kasmet per sekančius trejus me
tus. Kaipo kaina už neleidimą Stalinui už
imti Kinijos ir suorganizuoti jos išteklius 
bei žmonių jėgas karui prieš mus, nėra 
didelė.

Ar tokiam bendradarbiamuį suorganizuo
ti afnerikiečiai turi karinių žinių, politinio 
mitrumo ir asmenybių?

Šiandien mes Tol. Rytuose turime didelį 
generolą, kuris visas šias savybes turi. Jei 
prezidentas Trumanas paprašytų generolų 
Mac Arthurą pridėti prie turimų savo pa
reigų dar prezidento asmeninio atstovo ti
tulą su ambasadoriaus rangu ir skirti į 
Kiniją organizuoti su generalisimu bendrą 
planą Sovietų Sąjungai Kinijos užėmimui, 
sutrukdyti, tai visas Tol. Rytų horizontas 
nušvistų viltimi. Jo kariniai, ūkiniai ir po
litiniai pasiūlymai galėtų būt] čia išdėsty
tieji., Jis greitai, galėtų sudaryti su gene
ralisimu dviejų fronte kovojančių draugų 
santykius. Jie dirbtų kartu lyg broliai sa
vo bendram reikalui.

i i z
šis reikajas yra bendras reikalas. Jei 

Kinija pateks į Stalino rankas, visa Azija, 
įskaitant ir Japoniją, anksčiau ar vėliau 
pateks į jo - rankas. Žmonių jėgos bei tur
tai Azijoje bus organizuojami prieš mus. 
JAValstybių nepriklausomybės amžius ne
bus nė viena generacija ilgesnis, negu Ki
nijos nepriklausomybė. (TIME)

— Tai sunkus uždavinys, — paabejojo 
Dreikas.

— Nesvarbu. Man ji būtinai reikalinga.
— Padarysiu, ką galėsiu, Perri.
— Tuojau pradėk.
Paulius Dreikas paėmė telefono ragelį 

truputį pagalvojo ir tarė: — Geriau pa
skambinsiu kitu telefonu. Palauk, noriu kai 
ką tau pranešti’.

— Aš irgi turėčiau labai daug ką tau 
pranešti, — tarė Perris Meisonas, — tik 
ne dabar.

Dreikas įėjo į kitą kabinetą, užsidarė 
duris ir užtruko penkias minutes, SugrĮžęs 
linktelėjo Meisonui.

— Manau, kad bus Įmanoma.
— Puiku, dabar pasakok.
Suskambėjo telefonas. Paulius Dreiką^ 

davė ženklą tylėt, pakėlė ragelĮ, pasakė 
„Alio” ir klausėsi.

— Sužinojai adresą?
Jis linktelėjo ir kreipėsi į Meisoną. 1
-- Prašau rašyti, Perri. Popieris ir pieš

tukas \ant stalo. ,
Meisonas priėjo prie stalo ir paėmė la

pą popierio ir pieštuką.
— Prašau.
Paulius Dreikas pamažu diktavo: — 

Brydmonto viešbutis, 764 kambarys, ponia 
C. M. Dangerfildienė, ar jau?

Valandėlę palaukė, tada linktelėjo Periui 
Meisonui.

Taip viskas, Perri, — ir vėl pakabino 
ragelį.

— Kas čia per viena? — paklausė Per
ris Meisonas.

— Tuo vardu ponia Bessie Forbsienė 
Įregistruota minėtame viešbutyje. Ar nori 
ją pamatyti? Kambario Nr. 764.

Perris Meisonas atsikvėpė lengviau, su
lankstė popier| ir Įsikišo į kišenę.

— Pradeda viskas aiškėti.
— Ar nori ją matyti? -r paklausė Pau

lius Dreikas.
— Pirma turiu surasti šoferĮ. Jis turi 

pats čia atvykti. Neturiu laiko pas jį vykti.
— Kodėl tas šoferis taip svarbu?
— Noriu j) matyt ir būtinai pirmiau, ne

gu kas nors kitas. Noriu taip pat, kad bū
tų stenografistas, kuris užrašytų tą pasikal
bėjimą. Manau, reikia pakviesti Della 
Streetaitę Į Įstaigą.

Paulius Dreikas nusišysojo.
— Dėl tos merginos nesirūpink, ji ja* 

laukia įstaigoj. Nesenta] ji man skambino 
ir klausė, ar ko nors apie jus negirdėjau. 
Aš pasakiau, kad pasiuntėt SOS dėl šešė
lių iš Folio namų ir kad, mano nuomone, 
ten turėjo įvykti kas nors svarbaus. J] sa
kėsi tuoj ateisianti į įstaigą ir lauksianti.

Perris Meisonas iš lėto palingavo galva.
— pk tai aš ir skaitau bendradarbia

vimu.
Vėl telefonas. Dreikas pagavo ragelĮ, iš

tarė „Alio”, paklausė, po to linktelėjo 
Periui Meisonui.

— Vyrai surado šoferį. Dar su juo ne
kalbėjo, tik ką sužinojo iš centrinės Įstai
gos, kur jis šiuo metu yra. Jis neseniai 
sugrĮžo su raportu. >

— Liepk vyrams paimti taksi ir pristatyti 
jį Į mano Įstaigą. Tegu atsiprašo’ už truk
dymą. Lai jam pasako, kad reikia nugaben
ti dėžę ar čemodaną. Tik tuoj pat.

Dreikas linktelėjo, perdavė Meisono in
strukcijas telefonu, pakabino ragelį ir pa
sižiūrėjo į Meisoną.

— Kas toliau? — paklausė. - Eisim į 
tavo Įstaigą ir lauksim?

Perris Meisonas be žodžių pasikėlė eiti.
(Bus daugiau.)#
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DVI MŪSŲ VISUOMENES 
DOMINANTOS

Man stinga optimizmo tikėti, kad metafi
zinės idėjos ir konfesijos pasišalins iš mū
sų politikos. Nežiūrint to, rizikuosiu^ likti 
paskutinis naivus lietuvis, kuris yra Įsitiki
nęs, kad nebūtinai reikia organizuots Į at
skiras, tarpusavy besirungiančias partijas’ 
tiems, kurie mėgsta tik saldžių kopūstų, o 
•kiti — tik rūgščių kopūstų sriubą ...

Bet jei metafizika ir konfesijos iš viešo
sios, visuomeninės-politinės veiklos nepasi
šalins (arba po nelaimės valandos trumpų 
paliaubų vėl į ją sugrįš ...), tai siūlyčiau 
pamėginti įsitikinti, jog lietuviškos visuo
menės stuktūrą, kaip anksčiau, taip ir atei
tyje, sudarys du pagrindiniai klodai, dvi 
kryptys ir dvi tendencijos. Aišku, su nu
krypimais j kraštus ir su „tarpklodžiais”, 
bet grosso modo su dviem ryškiausiom do
minantėm: —

Vienas klodas — katalikiškas, krikdemo- 
kratiškas, klerikališkas... Jis turi savo isto
rines šaknis, savo raison d’ėtre, savo fizio
nomiją, savo kadrus.

Antras klodas — liberalinis, demokrati-

inkamuoti partijos nėra vienintelis Įrankis, 
ir dar ne būtinai visų geriausias. Kiek
vienu atveju, mūsų tautos praktika nerodo 
tos vakariečių demokratų tezės absoliu
taus teisingumo. Tat gal neverta būtų šią 
technikinę ir administracinę tautos repre- 
zentavimo priemonę paversti kažkokiu 
„šventu demokratijos principu” ...

Bet nereikia ir neįmanoma vien tik pa
mėgdžioti senelius. Kiekvienas šimtmetis, 
kiekvienas dešimtmetis, kartais net kiek
viena valanda reikalauja naujo ir kitoniško 
žodžio, naujo ir kitoniško veiksmo. Tik 
papildymai ir nauji Įnašai sudaro progresą. 
Tik tekantis vanduo nepūva. Bet niekad nė
ra žalinga kai ką atsiminti. Drįsčiau tvir
tinti, jog šiame procese būtina atsiminti, 
kad vis dėlto dar tebesame „Varpo” ir Ku
dirkos vaikai ar anūkai.

Jeigu jais nebūtume, tai mūsų tautos li
kimas tokiais mus vėl padarė. Dabartinė 
lietuvių tautos buitis vėl tapo kudirkiška. 
Tautos gyvybės išlaikymas vėl reika
lauja tiesioginio ir asmeniško Įnašo. Vis
kas vėl tapo gyva, apie ką Kudirkos

plunksna tik yra vedžiojusi!
Jis pats tapo visiems savas. Net ir kleri

kalai juo nebesibodi. Jo Tautos Giesmė 
jau tapo toleruojama visose mūsų bažny
čiose.

Kudirkiškos sąlygos tautą Tėvynėje in
stinktyviai paskatino' vėl pradėti nuo to, 
kas kadaise buvo pradėta. Nejaugi mūsų 
emigraciją, lyg niekur nieko, tebegraužtų 
tie patys piktieji nesantaikos demonai? 
Nejaugi toks prakeiktas emigrantų likimas 
visur ir visada? ...
AUTENTIŠKA TRADICIJA - ATRAMA 

IR JUNGTIS
Gyva ir mąstanti lietuviškoji visuomenė, 

o ypač josios jaunimas pradeda įsitikinti, 
socialine to žodžio prasme) sukoordinavi- 
mas, kad universalinės idėjos gali ir turi 
būti harmoniškai nukreiptos i tautinės kul
tūros spektrą. Tautos laisvė, dvasinė ir so
cialinė kūryba — yra visų mūsų buities 
prasmė šioje žemėje. Mūsų nebepatenkina 
koncepcija, kad šios žemės kelionė turi 
būtį tik tinkamas pasiruošimas ,j kitą, po
mirtini gyvenimą ...

Tad visur matome, kad mūsų siekimai 
turi kuo giliai) istoriškai atsiremti. Ieško
dami naujos ateities, kritiškai suvokdami 
dabartį, Įsiklausę i jos dominantas, pasiro
do, mes atsiremiam į gilią tradiciją. Iš 
Vinco Kudirkos, mūsų didžiųjų obalsių kū
rėjo, šiandien, ir ypač šiandien mes galime 
pasisemti daug šviesos ir tiesos. Jis nu
spalvina dabarties aktyvaus ir gyvo lietu
vio idėjinę liniją. Iš jo trykšta rezistenci
nis įkvėpimas — neaprėpiamas, nesibai
giantis, žavus ... '

Reikia šypsotis iš to, kaį šiandien kone 
kiekvienas naujo kelio ieškojimas papras
tai mėginama atremti ar būtinai įsprausti į 
kokios nors vienos lietuviškos partijos rė
mus. Bet dar liūdniau, kai kiekviena savai
mingą ir originalesnė proto mintis bei mū
sų valios pastanga stengiamasi iššifruoti, 
kokį gi internacionalinį dabarties pasaulė
žiūrų vadovėlį ji imasi sau už „evange
liją” ... Bereikalingos pastangos. Mes ga
lime atsiremti sveika, vėl gyva, pirmine, 
autentiška lietuviška tradicija. Mūsų Šaknys 
yra giliau-pačiuose lietuvių laisvės kovų Į

praduose, nes išsilaisvinimo Varpas dar 
nepaliovė skambėti. Tuštybėmis liks visi 
partiniai mūsiškių talmudai, jei lietuvių 
tauta būtų sunaikinta vergijoje.

Vincas Kudirka šiandien galį būti gyviau
sias ir sodriausias šaltinis visiems tiems, 
kurie jaučiasi esą didžiojo Varpininko 
ainiai. Visiems tiems, kuriuos geizeriška šio 
vyro siela yra pažadinusi gimti/ augti, plė
totis, skaidytis ... Ir kai platusis kelias 
vėliau ir šiandien taip beprasmiškai ir be
viltiškai tapo pamestas dėl takelių, — ku- , 
dirkiška versmė yra tyriausias ir skai
driausias šaltinis, dabarties dykumoje kvie
čiąs suvilgyti krauju sukepusias lūpas. Su
vilgyti lūpas, atsigaivinti! kūną ir sielą.

Atsigerti iš šaltinio — tąi reiškia tru
puti nusilenkti, tai reiškia nusižeminti. Ger
ti iš šaltinio — reikia prie jo atsiklaupti 
Bet už tai tuomet visa jėga' išgirsti, kaip 
tyrai skamba tos krištolinės versmės daina 
lietuviams: —
Tegul Tavo vaikai eina vien takais dorybės, 
Tegul dirba Tavo naudai ir žmonių gėrybei— 

(Galas)

nis, laicistinis ... Pridėkime, pokudirkines 
nuotaikas visokio progresizmo ir socializ
mo (bet ne marksizmo-leninizmo, kuris 
vargiai begalėtų būti populiarus būsimoje 
Lietuvoje). Sis klodas taip pat turi savo 
istorines šaknis, savo tradiciją, savo raison 
d’fetre, savo veržlumą ir aspiracijas. Bet jam 
stinga aiškių ir harmoningų kadrų: tiek 
personaline to žodžio prasme, tiek formos 
atžvilgiu. Jis buvo ir tebėra susiskaldęs — 
bergždžiai ir beprasmiškai1, savo paties ne
laimei, savo pilių blėdžiai, kurių kuoruose 
per karštai tebeliepsttoja atskirų „kuni
gaikščių” ambicija, valdžios troškimas, 
ekskliuzyvistinė, demoniška ugnis ...

Taip, kunigaikščiams sunku susitarti, o 
juo labiau susivienyti. Ypač sunku dėl 
praeities, dėl vakar dienos ... Juk kone pu
sės šimto metų reikėjo, kol Vincas Kudirka 

i" galėjo pasidaryti beveik bendras lietuvių 
. tautos dvasinis lobis. Ne mažiau laiko rei

kės, kol bus susitarta dėl vakar dienos ... 
Žmogiškai! tai visai .suprantama. Gyvųjų 
aistros, nuopelnai, privilegijos, jnašai, skriau
dos, džiaugsmai, kančios, nuoskaudos, 
persotintos ar nepasotintos ambicijos juk 
nebegali išblėsti ligi grabo lentos. Kol te
bebus gyvos šios aistros ar tie žmonės, 
tol ramaus, šalto, sintetinio žvilgsnio 1 va
kar dieną negalime turėti ir neturėsime.

KUDIRKIŠKAS LAIKMETIS
Bet ar mes visi kiti, o ypač mūsų jauno

ji generacija; taip ir sutikime džiūti toje 
steriliškoje „kovoje dėl išgraužto kiauši
nio”? ... Ar galėsime besurasti pasitenki
nimo tiekos daugelio' karalių turnyre? ... 
Mes, kurie šimtus kartų giedojome ir gie
dame: „Tegul- meilė Lietuvos dega mū
sų širdyse ...?” 
kad- galima ir reikia mums stotis ant savų 
kojų. Ji ima suprasti, kad ant demokrati
nės platformos gali būti! įmanomas libera
lizmo ir socializmo (ne marksistine, bet

Vakaruose karkas stipriai proklamuoja 
dokriną, kad demokratinėje santvarkoje tik 
partijos teatstovaujančios tautą. Ši tezė 
gali būtj ginama, bet ne silpniau ir kriti
kuojama. Keli pastarieji mūsų tautos evo
liucijos dešimtmečiai skatintų tvirtinti, jog 
( 'mūsų tautinės kultūros kūrybą, į lietu
viškosios civilizacijos brandinimą žymiai 
didesni įnašą bus attikusios ne politinės 
partijos, kurios tiek rungėsi dėl valdžios 
vairo ir lovio, o pavienios kūrybinės indi
vidualybės ir šiapjau darbštūs, dori, pozi
tyvūs, „nepartiniai” žmoneliai.

Mano nuomone, tautai atstovauti ir jai

Liūnė Sūtema

Benamis !
Lietuje blyškių žiedų virpėjo veidas, 
lyg šiksnosparnis sidabro mezginių tinkle, 
o pro ji sutemusia gatve, 
šviesios moterys skubėjo, 
lyg užkeiktos pelkių liepsnos naktyje;

t namus, kurie jas šaukė grįžt,' 
lyg vaikai, bijodami tamsių langų — 
ir jos rinko lietų taip blyškių žiedų, 
ir laimingai juokdamosi,

< juos suspaudė tarp karštų delnų.

Naktyje, tartum šikšnosparnis virpėjo veidas 
tarpe svetimų užmigusių namų;
ir lietus blyškių žiedų 
grindiny atsispindėjo 
taip skaudžiu be galo ilgesiu namų.

LKF - universali lietuvių organizacija/ Vyt. Alantas

Lietuvių Kultūros Fondo Įstatai jau yra 
priimti ir baigiami spausdinti. Netrukus jie 
bus išsiuntinėti mūsų stovykloms Vokieti
joje ir Austrijoje ir visoms lietuvių koloni
joms, kokioje pasaulio dalyje jos bebūtų. 
Tuomet prasidės organizacinis darbas: sky
rių bei apygardų organizavimas, nors vie
nur kitur jau ir dal^r yra Įsisteigusių sky
rių pagal paruoštų Įstatų rankraščius.

Iš to matyti, kad Kultūros Fondas nebus 
vien tik. Vokietijoje gyvenančių'lietuvių or
ganizacija: Kultūros Fondo skyrių tinklą 
numatoma išblaškyti po visą pasaulj, kaip 
kad dabar /ra išsiblaškę ir tebesiblaško lie
tuviai. Įstatuose numatyta, kad Kultūros 
Fondo skyrių bus galima steigti visose tose 
vietose, kur susidarys 20 narių,' bet, cen
tro valdybai sutikus/ skyriuje galės būti ir 
mažiau narių.

Viena pagrindinių Kultūros Fondo orga
nizatorių mintis buvo ta, kad kur begy
ventų lietuvis, ten turi būti puoselėjama lie
tuvių kultūra, kaipo svarbiausia priemonė 
savo tautinei individualybei išsaugoti ir ap
siginti nuo nutautėjimo. Tam reikalinga 
plati organizacija, sujungta vienos minties 
ir siekianti vieno tikslos. Reikalinga organi
zuota pajėga, kuri be atvangos ir planingai 
purentų lietuvių kultūros dirvą nors ir sve
timose padangėse. Tokia organizacija turi 
apimti visus lietuvius geografiniu bei ideo
loginiu požiūriu. Šiandien lietuvis gali at
sidurti ir iš tikrųjų atsiduria Kanados miš
kuose, ir Pietų Amerikos fanuose ir Aus
tralijos begalinėse prerijose. Bet jis neturi 
pasijusti užmirštas ir dėl geografinių nuo
tolių išbrauktas iš lietuvių tautinės ben
druomenės. Nereikia nė aiškinti, kad, nuo 
medžio nukritęs lapas, nuvysta ir supūva. 
Mūsų <.gi visų yra bendras rūpestis neleisti 
atplyšti nuo kamieno nė vienam bendruo
menės nariui ir neleisti jam nuskęsti sveti
mųjų jūrose.

Kultūros Fondo organizatoriai mano, kad 
Fondo skyriai turėtų tapti tais mažais cen
triukais, aplink kuriuos suktųsi vietų kul
tūrinis gyvenimas. Skyriai neturėtų pasi
tenkinti tik nario mokesčio surinkimu, bet 
jie turėtų rūpintis ir vietos kultūrinio gy
venimo organizavimu. Kol mes dar esame 
Vokietijoje, mes čia turime vienokių ir, ki
tokių įstaigų bei organizacijų, ir todėl kul
tūrinio gyvenimo organizavimas gal ir nė
ra toks aktualus; bet išsiblaškius mažomis 
grupėmis svetimuose kraštuose, tas klau
simas pasidarys be galo aštrus, nes jokių 
mus globojančių įstaigų mes neturėsime. 
Todėl ir Kultūros Fondo Įstatuose yra nu
matyta, kad Fondas ne tik rūpinasi ir remia 
švietimą bei meną, bet, jei reikalauja są
lygos, ir pats galį organizuoti švietimo dar
bą. Dėl to Įstatuose yra numatyta ir Švie
timo Valdyba.

Manau, nereikia nė7 aiškinti kiek turi 
svarbos savitarpio santykių palaikymas iš
siblaškyme. Aukščiau jau esu pastebėjęs, 
kad kur lietuvis bebūtų nublokštas, jis ne
turį būti pamirštas, paliktas pats sau. Sky
riai galės palaikyti santykius he tik su apy
gardos valdyba — apygardas yra numaty
ta organizuoti kiekvienoje valstybėje, kur 
gyvena didesnis lietuvių skaičius — bet ir

Paminklas lie 
su kitais skyriais. Pav., Ingolstadte jau yra 
įsikūręs Kultūros Fondo skyrius, kuris jau 
užmezgė ryšius su Australijos ir Į Kanados 
miškus nuvykusiais lietuviais. Nuvykusieji 
Į Kanadą mūsų vyrai nekantraudami lau
kia Įstatų, kad galėtų tuojau organizuoti 
Kultūros Fondo skyrių. Iš pradžios, reikia 
manyti, Fondo skyrių daugiausia Įsisteigs 
Vokietijoje. Tie skyriai galės užmegsti ry
šius su kituose kraštuose įsisteigusiais sky
riais. Tuo'būdu užsimegs skyrių ryšiai ne 
tik su aukštesniais Fondo organais, bet ir 
jų prasidės savitarpio bendradarbiavimas ir 
bendravimas. Nėra reikalo riT aiškinti kokia 
iš to gali būti nauda mūsų bendram reika
lui.

Lietuvių Kultūros Fondas yra universali 
lietuvių organizacija. Būtų galima net dar 
daugiau pasakyti: Kultūros Fondas turėtų 
tapti ne tik organizacija, bet ir sąjūdžiu, į

iiį knygai
| kurį gali {tilpti visi lietuviai, nesvarbu ku
rioje žemės rutulio dalyje jie gyventų ir ko
kių politinių, tikybinių ar ideologinių Įsi
tikinimų jie bebūtų. Jei gyvendami nepri
klausomoje Lietuvoje mes gyvai jautėme 
Kultūros Fondo nebuvimą, tai juo labiau jo 
svarba bei aktualumas yra išryškėjęs esant 
tremtyje. Tą reikalą labai gerai suprato 
Tremtinių Lietuvių Rašytojų praėjusią va
sarą Augsburge įvykęs suvažiavimas, ku
ris nutarė Kultūros Fondą steigti, tatai la
bai gerai supranta kiekvienas lietuvis trem
tinys ir, reikia manyti, užjūrio išeivis. Kai 
Augsburge buvo nutarta steigti' Kultūros 
Fondą, tuojau daugelis visuomenės veikėjų 
bei kultūrininkų ėmė teirautis Fondo orga
nizatorius ar jau galima pradėti ir kaip or
ganizuoti Fondo skyrius. Tai akyvaizdžiai 
rodo, kad’ Augsburgo nutarimas visai atiti
ko tas nuotaikas, kurios viešpatavo mūsų

kultūrininkų bei visuomenininkų sluoksniuo
se.

Kaip matome, yra užsimota sukurti pla
ti organizacija, kurią iššaukia pats gyveni
mas. Tokiai organizacijai’ Įsikurti yra vi-' 
sai realus pagrindas ir gyva būtinybė. Rei
kia pabrėžti ir tai, ■ kad Lietuvių Kultūros 
Fondas steigiamas 400 metų lietuvių kny
gos jubiliejaus metais. Suorganizuodami 
Kultūros Fondą, mes geriausiai tas sukak
tuves atžymėsime. Geresnio paminklo lie
tuviškai knygai mes nepastatys'me. Kaip 
lietuviška knyga tarnavo lietuvių tautai ir 
jos kultūrai, taip ir Kultūros Fondas ima
si spręsti tų pačių uždavinių. Kultūros Fon
das ryžtasi tęsti toliau Mažvydo pradėtą 
darbą — tarnauti lietuvių kultūrai — tik 
platesniu mastu, kviesdamas Į darbą kiek
vieną geros valios lietuvį.

1
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Neteisingai atvaizduotoji Argentina
upių ir dar abiejų pastarųjų upių slėnis 
prieš vandenis po kelias dešimtis km. Rio 
Negro niekur neužtvenkta (psl. 28). Už
tvanka yra upėje Neuquen. Pylimo tikslas 
apsaugoti netoli Rio Negro žiočių esamą 
miestą Viedma nuo periodiškai kas 20—25 
metus pasikartojančių potvinių, kurie nu
šluodavo visiškai Viedmą. Tam tikslui sunau
dotas Įdubimas, kuriame sudarytas dirbti
nas ežeras „Lago Pęlegrini”. Drėkinimui 
laukų tas yra antrinis dalykas, nes juos ga
lima drėkinti iš kanalų, prasidedančių van
dens ,kaptažuose”. Rio Negro slėny yra 
keli „kaptažai”. Tai eilė kolonijų. Įdomi 
yra sala Choele-Choel. Rio Negro vidurupy. 
Kaptažai yra upėse Neuquem bei Limay. 
Tai netiksliai pasisako autorius psl. 78. 
Kai būtų Rio Negro „stačiakrančiam grio
vy” (psl. 28) nebūtų galima ir laukų drė
kinti, bet slėnis yri kelių dešimčių km., 
kartais net iki 200 km. pločio, bet vienole 
vietoje tiek siauras, kad reikia vėl naują 
kaptažą daryti, nes toliau kanalo testį nėra 
vietos (netoli Darwin gelež. stoties).

Kitos upės (psl. 23) upė Parana su Pa
ragvajum yra viena galingiausių ir ilgiau
sių pasaulio upių, teka pro teritorijas: Mi- 
siones, Formosa, Cako, jaer provincijas Co- 
rientes, Santa Fė, Entre Rios, Buenos Aires. 
Ji yra Argentinos nugarkuliu. Kelis šimtus 
km. ja plaukioja vandenynų laivai. Kaip 
galima tvirtinti „Argentina yra didžiulė 
šalis, tačiau ji negali didžiuotis nei savo 
upių ... didumu.(?) Psl. 29 „Rio Salado 
įteka į ežerą” — ji ąudaro ežerą, kurio be 
jos vandenų nebūtų visai buvę.

Pampa, psl. 29 „Tik kdi kur aptinkame 
aukštos žolės prerijas”. Ar galima pasaky
ti „girioje randame mišką?” Taip išsireiš- 
kia panašiai autorius. Pampa, prerijos, ste
pė yra sinonimai. Psl. 16 „Jos (Pampos) 
pietinė riba” ne vien pietinė, bet ir vakari
nė, tačiau ne risos pampos, o tik drėgnos, 
už kurios ribų yra dar sausa Pampa, kuriai 
priklauso ir „Teritorio Nacional de la 
Pampa”. Nejaugi argentiniečiai _ nežinojo, 
kur yra pampa, kad pavadįntų visą krašto 
dalĮ neteisingu vardu? Neteisingas yra auto
riaus teigimas: „kur drėgmenų esti mažiau 
kaip 550 mm. jau nepriklauso Pampai”. Ten 
baigiasi drėgna Pampa, bet tęsiasi sausa, 
argentiniškai „Pampa Central”, besiskirian
ti nuo Pampa ribėrefia arba maritima, joje 
yra upių. y

Pavadinimuose yra ir kitų netikslumų. 
Argentiniečiai nesako Mezopotamila, bet 
Entrerios (psl. 17). Autorius painioja pro- 
vlncia ir territorio. Yra tarp jų didelis skir
tumas valdymo, apgyvendinimo ir ūkio at
žvilgiais. Psl. 53 Buenos Aires centre auto* 

(Perkelta Į 4~pusl>

A. Bendorius. Argentina. „Sudavijos” leidi
nys, pusi. 110

Paėmęs brošiūrą, maniau rasti joje Įdo
mių žinių. Gerbiamą autorių pažinojau iš 
jo „Europos” geografijos, kuri, jei atmesi
me apgailėtiną pataikavimą okupantams na-v 
ciškos Vokietijos aprašyme, yra gana tuT 
rininga ir modernizuota. Autorius neabe
jotinai sugebąs Įdomiai! rašyti. Pusi. 4 sako: 
„šios knygelės tikslas patiekti žiupsnį ob
jektyvių geografinių žinių ... Autorius ti
kisi, kad ši knygelė padės skaitytojui su
daryti apie tą kraštą teisingą nuomonę, kuri 
ir t. t.” (Pabraukimai mano).

Argentina? Kai nebūčiau laikęs už pa
reigą atsiliepti spaudoje, kad apginčiau 
gaulingai atvaizduoto krašto, tylėčiau. Bet 
įsitikinęs, kad panašūs rašiniai pakenks lie
tuviams kiek Argentinoje tiek čia, imuos 
ginti teisybę, nes argentiniečiai domisi ir 
seka, ką rašo apie juos bendrai kitataučiai 
ir ypač tie, kuriuos jie vadina gringais. 
Autorius neteisingai maho (psl. 43) kad 
„gringas” yra žemės savininkas. „Green 
goes” — žalfcw eina — tai buvo anglo 
1805/6 m., norėjusio pavergti argentiniečio 
tėvynę, pravardžiavimas. Anglo, kuris tada 
vaikščiojo žalia uniforma. Nuo anų laikų 
pašaipingas pravardžiavimas taikomas ne
simpatiškiems kitataučiams, kurių kategori
jai yra pavojus ir pačiam autoriui pakliū
ti. Linkėčiau jam pasistengti atitaisyti apie 
jį nuomonę Argentinoje.

Pradėdamas brošiūrą nagrinėti neapsiimu 
visų klaidų sužymėti. Mano pastebėtos ■— 
puslapiuose: 5, 10, 12, 13, 14, 16, 18,
20, 21, *' “ “ " " “
42, 43, 
65, 68, 
ir 110, 
pių su ______ __ .... .
dom. Kaį kuriuose net po 2—3 pasitaiko. Be 
to tekste yra daug prieštaravimų. Visų ne
sužymėsi. Dėl pav. imu tik du. Psl. 46 sa
koma, kad „ypačiai daug neapmokytų dar
bininkų pasilieka mieste”, o pulp. 81 tę
siama: „pramonės darbininkai lengviausiai 
gali gauti darbo sostinėje, kur įvairių spe
cialistų ir kvalifikuotų darbininkų yra gy
vas pareikalavimas”. Tai kvalifikuoti ar juo
dadarbiai pasilieka? O kas eina laukus dirb
ti? Antras pav. foto psl. 33 atvaizduojamas 
taip vadinamas „parko landšaftas” t. y. sa
vanos, kur kaip tik galima įbristi, o tekste 
psl. 32 sakoma apie Chcaco (Cako) neiš
brendamus miškus. Kuriame teigime yra 
teisybė?

Pirmoje brošiūros pusėje rkį 55 psl. kraš
tas atvaizduotas atstumiančiai nesimpatiš
kai. Tas įžeis argientinietį, sužinojusį, apie

už-

yra 
19, 
38, 
64, 
103

22, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 36, 
44, 46, 47, 48, 51, 57 , 58 , 61, 
69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 
t. y. 42 iš 110. Bemaž pusė pusla- 
klaidom ir tai ne korektūros klai-klaidom ir

brošiūrą. Tikrovėje kraštas ir jo gyvento
jai yra simpatiški, negringams draugiški ir 
patrauklūs. Tiek to, nenoriu su autorium 
polemizuoti. Mano tikslas tautiečius Įspėti 
neplatintį tendencingų žinių. Tebus kiekvie
nam jo užtarnauta atsakomybė: autofiška 
autoriui, skaitytojui sava. Dėl to neminėsiu 
autoriaus klaidų, paeinančių iš brošiūros 
tendencijos. Paliesiu tokias, apie kurias leis
tina spėlioti, pareinančios iš nežinojimo ir 
neapsižiūrėjimo. Čia kai kurias jų sužymė
damas. visiškai nenorėčiau užgautį autorių, 
kaip ir, mano spėliojimu, autorius neno
rėjo užgauti argėntinietį.

Susisiekimo keliai: psl. 68 „iš Montivi- 
deo į Asuncion’ą pravestas geležinkelis” ti
krovėje eina iš Buenos Aires Argentinoje, 
bet ne iš Uragvajaus; psl. 44 „Tarp Pam
pos ir Patagonijos nėra jokio . sausumos 
kelio, susisiekimas vyksta Atlanto vandeny
nu”. Iš Buenos Aires (Pampoje) pro Pata- 
goniją į Bariloche, Argentinos Šveicariją 
ir Į Zapalą Neuqueno teritorijoje, kur kiek 
nedavažiavus, būtent Plaza Huincul yra ži
balo šaltiniai, žmonės važinėja geležinke
liais, bet ne vandenynu. Tos vietovės yra už 
kelių šimtų kilometrų nuo krantų. (5 kaip 
išvežami produktai gaminami Rio Negro 
slėnio skaitlingose kolonijose iš Patagonijos 
į Bahia Blanca uostą pampoje? Taip pat ge
ležinkeliu. Negalima sakyti: „jokių sausu
mos kelių”; psl. 64 „kelias į Boliviją ir 
Peni, nes tik .ties šia vieta galima. iš Ar
gentinos lygumų persikelti per Kordiljerus 
į Didžiojo vandenyno krantą”. O kaip gi 
pro Mendozą eina iš Buenos Aires Paci
fico geležinkelis? O kaip Uspallata ir dviem 
gretimom perėjom žygiavo į Čile San Mar
tino kariai ir iš Čilės išvadavo Peni? O 
daugelis Patagonijos perėjų į Čilę ir prie 
Didžiojo vandenyno. Tiesą ties šia vieta 
(autoriaus pažymėta) ispanai buvo gabenę 
prekes, bet tai buvo politika, tail nebuvo 
vienintėlis gamtos kelias. Be to jis yra il
gesnis, kaip kiti esą keliai; psl. 76 pasaky
ta, kad Rio Negro negalima laivams plau
kioti. O kaip gį yra monopolio kompanija 
Rio Negro laivų? Pats kalbėjau su upinin- 
kais pasakojusiais savo bėdas. Rio Negro 
yra laivininkystės upė; psl. 75 pa
sakyta Negro upė. Upės Negro nėra. 
Kaip lietuviškai negalima pasakyti gyvenu 
Šiaulių, o reikia sakyti gyvenu Šiaulių mies
te, taip negalima suprasti „Negro” žodžio, 
nes Negro tai yra arba „juodas”, arba žmo
gus „negras”. Reikia sakyti „Rio Negro, 
abu žodžiai yra sąvoka, kaip pav. Rio de 
Janeiro, kur iš viso nėra upės.

Rio Negro. Apie šią upę yra ir daugiau 
netikslumų. Esu perkeliavęs visa jos slėni 
nuo žiočių iki santakos Limay bei Neuquen
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Siaurės Vokietijos lietuvių kolonijose

Gimnazija turi balsą
Q AKIMIRKSNIŲ KRONIKA^

lietuviškų 
angliškos 
šokio — 
mankštos

liaudies dainų, nau- 
dainelės, šalia lietu- 
naujaj sukomponuo- 
nutneris. Visą pro-

iš pusės šimto gimnazisčių, pr. mokyklos 
ir vaikų darželio mergyčių padainuoja pen
kias dainas. Ir gražu ir juokas ima iš tų 
jaunų dainininkių, o ypač pirmųjų eilių, ku
riose sustatytos vaikų darželio mergytės, 
•kai jos, dirigento paklususios, ritminga; dai
nuoja: Prie upelio ten žąsyčiai, dar be 
plunksnų, dar mažyčiai . . . Tikrai, dar be 
plunksnų, dar mažyčiai tie dainininkai, o 
taip gražiai dainuodami tiesiog sužavėjo 
publiką. Už tat tiek publikos dėmesio netu
rėjo nė „Aušrinė”, gimnazistais papildžiusi 
išvykusiųjų į užjūrius savo narių eiles, ne
va gimnazistams talkininkaujanti, bet tikru
moje jau gimnazistų talkininkaujama. Todėl 
tos penkios, jos padainuotos dainos nus
kamba, nepalikdamos gilesnio, įprasto įs
pūdžio, kurį sudarydavo ankstyvesnioji 
„Aušrinė”. Žinant dirigento užsispyrimą sa
vo darbe ir visuomet pasiekiant savo tiks
lą, tektų manyti, kad ilgainiui, gerokai pa
dirbėjus, choras sugebės vėl padainuoti 
taip, kad ir mes patys galėtumėm gėrėtis 
ir savo svečius tokin koncertan atsivesti. 
Štadė yra didelė stovykla, ir jai reikalingas |

geras choras, kurį, reikia manyti, stovykla 
ir vėl turės, bes emigracinė operacija „Auš
rinę” tik sužalojo, o ne numarino ją.

• Grupinių vakaro programos numerių da
lyje buvo meninė mankša su lazdelėmis, vy
resniųjų mokinių, jaunesniųjų mokinių tur
kų šokis ir „Kubilas” bei stilizuota „Gran
dinėlė”. Mokinė Reisonaitė pianinu paskam
bino M. K. Čiurlionio Preliudą,"o moki
niai Migevičiūtė ir Karmazinas nuotaikin
gai sudainavo J. Tallat-Kelpšos duetą Oe 
berneli vientūri. /

Muzikinę vakaro dalį vedė ir chorus di
rigavo muzikos mokytojas M. Liuberskis, 
šokius paruošė mokyt. St Cilvinaitė, o skai
tymus paruošė kalbų mokytojai.

Vakaras užbaigiamas skambįa daina „Na
mo”. O apbaigai-paaiškininimas svetimtau
čiams, klausiusiems mūsų mokinių koncer
to, kodėl mes vis šią dainą dainuojame, ko
dėl negrįžtame namo, kad mes trokštame su
grįžti, bet negalime, kad čia dirbame, ne
kantriai laukdami tos grįžimo valandos . . .

S. Narkėliūnaitė

beda- 
gražu 
išlin-

Stadė. Vietos lietuvių gimnazija, kuri čia 
nuo Velykų intensyviai dirba, gal būt, ma
žiau negu kitų stovyklų gimnazijos nuken
tėjo dėl emigracijos. Tiesa, išvyko moky
tojų ir mokinių net į tolimąją Australiją ir 
Kanadą, bet gimnazija, išlyginusi laisvas 
mokytojų vietas, vėl varo savo darbą viso
se astuoniose klasėse.

Be mokymosi, jaunimas gana aktyviai reiš
kiasi kultūrinėje stovyklos veikloje bei sporte, 
retkarčiais savo kūryba išeidamas ir plačiau 
už gimnazijos sienų, surųošdamas savo kū
rybos vakarų. Anksčiau stovyklos salėje ar 
net uždaruose rateliuose, o stovyklos salę 
panaikinus, tenai apgyvendinant naujai at
keltuosius iš Buxtehudes lietuvius, ir ne
sant vietoje patalpų, lapkričio mėn. 5 d. 
Stadės miesto rotušės salėje suruošė savo 
pasirodymą.

Vakaro programa buvo skirta parodyti1 
gimnazijos veiklą savo stovyklos visuome
nei ir vienam kitam svečiui, mūsų bičiu
liui. Čia, šalia lietuviškų eilėraščių, buvo 
skaitomi anglų, vokiečių ir lotynų kalbų 
tekstai, šalia 
jai išmoktos 
vių liaudies 
tas meninės
gramą atliko patys mokiniai, padedami ir 
vadovaujami savo mokytojų.

Gal būt ir ne taip jaukiai mokiniai jau
čiasi šioje didelėje ir publikos pilnoje sa
lėje. Tačiau ir pasirodymas jų yra daug 
plateshio masto, nei paprastai būdavo. Jei 
gana tyliai nuskamba Maironio eil. „Vaka
ras”, je; Ovidijaus „Metamorfozių” hekza- 
metras ne visur lygiai išmuša, tai galima 
sakyti, kad įžangos kaltė. Toliau visa eina 
žymiai drąsiau. Įvairių kalbų skaitytieji 
tekstai, gerai, lead trumpi, gal ne vienam 
klausytojui ir nesuprantami, bet reikalingi 
bendra; orientacijai, kai norima parodyti 
gimnazijos darbą. O ką gi toje gimnazijo
je daro toks didelis jaunimo skaičius su 
tiek daug mokytojų? — toks klausimas kil
davo dažnam mūsų globėjui, taip pagalvo
ja ir vienas kitas, gimnazijos nelankęs, o 
dabar stovykloje susidūręs su gimnazijos 
įstaiga ir jos reikalavimais dažna; net sto
vyklos gyventojų sąskaitom Be lietuvių kal
bos čia jaunimas prabilo viešai vokiškai, 
angliškai ir lotyniškai. „Paklausykite, kaip 
mes kalbame svetimomis kalbojnis” — sa
ko gimnazistai. Ir ką gi? — neblogai — 
tokį įspūdį susidarėme iš ano vakaro pro
gramos. Ir tai yra tremties mokyklos dar
bo vaisius. Tokiu atveju dar kartą pergal- 
voj; ir labai teigiamai vertini tų pasiryžė
lių mokytojų darbą, kad nesnaudė kad ne
nuleido rankų, kad ir tremties kelyje nepa
lūžo ir nepasimetė. Ypač svetimame krašte 
esant svarbu yra svetimosios kalbos, o joms 
pagrindą jaunimas jau turi.

Antrąja koncerto dalimi būta mokinių 
dainos ir šokiai. Mergaičių (vyr. klasių) 
oktetas padainuoja tris dainas: J. Nauja
lio „Regėjimas”, M. Petrausko „Vakaras” 
ir J. Tallat-Kelf>šos „Sakė mane šiokią”.

Mažųjų choras, susidedąs daugiau kaip

TERESE NEUMANA1TE GYVENA
Ryšium su pasklidusiais gandais apie Te

resės Neumanaitės mirtį ir įvairius sensa
cingus neva jos padarytus pranašavimus, 
Bamberge leidžiamas- vokiečių laikraštis 
„Fraenkischer Tag” praneša, kad tai yra 
viskas netiesa. Stigmatizuotoji Therese Neu
man esą tebegyvenanti, kuri dabar yra 49 
metų amžiaus ir Konnersreutho bažnyčios 
klebonas spaudos atstovams yra pareiškęs, 
jog ji niekam nėra pareiškusi jokių politi
nių pranašysčių neį suteikusi bent kokių 
sensacingų pasikalbėjimų. (a-)

Jaudinantis
Lenkų laikraštis „LECH” 10 nr., nagri

nėdamas Baltijos tautų ir Lenkijos trage
diją, iškelia tragišką tylos momentą, gau
biantį'1 vakarų demokratijų sąžinę vykdomų 
nusikaltimų tų tautų atžvilgiu akivaizdoje.

Tame laikraštyje/ žurnalistas V. Zeleckis 
rašo, jog „Rusija siekia, kad prie Baltijos 
jūros gyventų rusai, o ne mažos, laisvės 
trokštančios, susipratusios, pajėgios pasi
priešinti ir kultūriniai aukšta; vertinamos 
tautos. Kad įgyvendinus šį tikslą, vyksta ne
paliaujamos deportacijos i tolimas sritis, 
auga nauji pramonės centrai. Vaikus pa
talpins „valstybiniuose lopšeliuose”, auklės 
rusiškai... ir nebeliks Baltijos tautų, bent 
Sov. Sąjungoje jos bus išnykusios. Kaip il
gai šios deportacijos tęsis, nežinome, tik 
tiek aišku, kad jos vyksta laipsniškai, kad 
pasaulyje nesukelti per didelio pasipiktini
mo. Čia neveikiama dujų kameromis ir kre
matoriumais. Bolševikinė sistema yra daug 
geresnė, nes moka nesukelti pasaulyje di
delio pasipiktinimo, gi rezultatai lieka tie 
patys.” '

„Kiek man žinoma”, rašo toliau lenkų 
laikraštininkas, „pabaltiečių emigracija da
ro visa, kas jos jėgose, kad. atkreipti pa
saulio dėmesį tam, kas vyksta jų kraštuose. 
Išartą jie net paskelbė bado streiką, kad 
paskatinti pasaulio spaudą prisiminti apie 
šiuos reikalus. Tačiau viskas liko be at
garsio. Jei iš tikrųjų vakarų demokratijos 
kovoja prieš totalitarizmą kitokių morali
nių pagrindų vedinos, tai tyla tų nusikalti
mų akivaizdoje, kurie vykdomi Baltijos 
valstybėse, atrodo daugiau negu keista. Vi
sa tai gali sudaryti klaidingą nuomonę, jog 
apie nusikaltimus rašoma tik tada, kai tai 
yra kai kam patogu, o ne tada, kai tai vyk
doma.

Kovoje prieš totalitarizmą mes svarbiau
sią vaidmenį skiriame moralinėms verty
bėms. Faktas, kad sovietų jėgos lenkiškas 
sritis didele dalini išnaudoja ūkiškai ir dėl 
tos priežasties plačių tautos sluoksnių gy
venimo lygis smunka, neturi lemiamos reikš 
mės. Gi ir mūsų gyvenimas svetur mate
rialiniu požiūriu sunkesnis, nei tai būtų tė
vynėje. Didesnė švara teikiama sistemai, į 
kuri mūsų tautai norima primesti. Kartu , 
su moralinių vertybių paneigimu, besišak- 
nyjančiu materialistiniame mintyjime, tautą . 
konsekventiškai (pina ta; mažesnių, tai di
desnių nusikaltimų pinklėse. Tautų naiki
nimas, tardymo procesai ir mirties baus- 1

abuojumas
mės, remiamos nepagrįstais kaltinimais ir 
kasdieniniu propagandos melu, charakteri
zuoja sistemą, nuo kurios norime savo tau
tas apsaugoti.

Tačiau turime prisipažinti, jog esame 
geresnėje būklėje, nej pabaltiečiaiį nes len
kų yra daugiau, ir jie turi daugiau laiko. 
Negali gi 22 milijonų lenkų vienu ypu iš
vežti Sibiran. Todėl gi dabar ir siekiama 
pirmoje elėje sugriauti mūsų moralines jė
gas ir čia vyksta visa kova. Pačios tautos 
moralinė sąmonė, remiama religijos, yra 
paskutinis lenkų barjeras tėvynėje.

Je; pavyks sugriauti mūsų moralinius pa
grindus, tai gal ir liks pora žmonių, kal
bančių lenkiškai, bet pati tauta bus sunai
kinta. Jei šioje' kovoje nepavyks mums nu
galėti, tai Rusija, jei ne po 10, tai po 20 
metų Lenkijoje vartos tuos pačius meto
dus, kuriuos vartoja Baltijos valstybėse. 
Kiekvienos totalitarinės sistemos esmė ir 
yra nepaliaujamai siekt; savo galutino tiks
lo, pavergti sau visą žmoniją. Pirmasis 
etapas kelyje į šį tikslą ir yra visų mora
linių jėgų išnaikinimas. ' Kaip tik todėl 
tas abuojumas visam tam, kas vyksta Bal
tijos valstybėse, mus jaudina.”

Šiais metais bus išleista per 
, ' 200 knygij
Šiuo laiku (gruodžio mėn. pradžia) Lie

tuvių Tremtinių Bibliografijos tarnyba 
Memmingene įregistravo 184 šįmet trem
tyje išleistas knygas 
ka laukti, kad prieš 
kiek daugiau 
džiama (apie 
buvo išleista 
ir brošiūros.

Laikraščių
f24, iš jų 21 spausdinti spaustuvėj ir 76 — 
rotatorium. Pr. metų rudenį įvykdyti spau
dos suvaržymai atsiliepė Lietuvių Tremti
nių spaudai, 1946 m. užregistruota 
245, o 1945 m. — 149 laikraščiai ir 
nalai.

Spaudai parengta ir rengiama 206 
gos, daugiausia grožinės literatūros 
kalų — 81, griežtųjų mokslų (matematikos, 
gamtos) — 25, kalbamokslio, taikom, moks
lų, meno — po 17, atsiminimų ir biografijų 
— 16, socialių mokslų — 12 ir t t.

Bibliografas.

ir brošiūras. Ten- 
Kalėdas bus išleista 
negu paprastai lei- 

per mėnesį). 1946 m.
knygų, 
17—18 

260, o 1945 m. — 92 knygos

ir žurnalų šįmet įregistruota

bttvo 
žur-

kny-
vei-

į Nepaklyskime erdvėj ir laike
PRADŽIAI KELETAS KLAUSIMĖLIŲ

Jei, sakysime, paveikslą apneša dulkės, jei „aprėplioja” musės ar sienas
♦ žant užtikšta kalkių — ar savininkas nesusirūpina jo sužalotu grožiu? Ar
♦ vaikščioti (gatvėj, ne scenoj) išvirkščiais kailiniais, nuplyšusią kelniapuse ar
♦ dusiais marškiniais? Ar patiktų, jei iš gimimo žavi moteris lūpas išsiteptų anglimi, ;
į o antakius — išlytos patvartės moliu? Batas, tur būt, nėra samčio brolis, o liežu- ; 
t vis-ne krautuvės svarsčiai? ' J
♦ Visur žmogus apdairus, atsargus, ambicingas, pusiausvyras, mažiau ar daugiau !
J vadovaujasi „Elkis korektiškai” ir „Būk mandagus” vadovėliais ar tradicijomis, I 
lybei savo gimtosios kalbos srityje — liberalus iki nevalyvumo. Kas teisybė, tai ne 1 
j/melas! . ;
t , Ne mano uždavinys žuvauti kalbinių klaidų kūdroj, bet kiekvienas raštą pa- < 
t skaitantis tautietis nustebs, kai jo akys pamatys, kad ' . <
j „JAU PIRMAM KĖLINY LIETUVES UŽSIPLĖŠE IKI
; 18:4 ir negelbėjo nė sukauptinės prancūziij pastangos, itin išryškėjusios antram ! 
t kėliny”. <
J Arba va: ,,... van Vliet pastatė 400 metrų krūtine rekordą”. _ 1
1 Atleiskite nė aš cinikas, bet sporto srities reporteriai. Antra grįžus, peiktinos ! 
J kalbinės klaidos ir spaudoje, ir gyvojoje kalboje. Čia tebūnie bendras šūkis: .<
t — Mylėk savo kalbą kaip ir pats save! ■ <
t Jau pirmojo pasaulinio karo metu J. Jablonskis kalte kalė tautiečių žiniai A[ir Į 
t sąžinei), kad •
1 „maža garbė svetimom kalbom kalbėti, bet didi gėda savosios gerai nemo- 1 
J kėli!”
♦ Netruks gruodis praeiti, ir akivaizdžiai matysime, kiek pozicijų 1947 m. pe- J 
J rijodinėje ir neperijodinėje spaudoje paskirta kalbos reikalams. Iš anksto jau aišku, 1 
J kad mūsų gimtąją kalbą pralenks ir bent lygia greta eis anglų, vokiečių, ispanų, ! 
į portugalų, lotynų ir kt. kalbos. Pravartu mokėti susikalbėti įvairiomis kalbomis, 1 
J bet visų pirma atsimintina ne kur, bet kas iš kur mes esame.'
j MOŠŲ TREMTIS NE AMŽINA j

ir ne dėl pinigo, mes — politiniai emigrahtai; visos tad šalys J rytus ir į •
♦ pietus ar kifkur nuo Nemuno ir Neries —šitai ne vyriausioji mūsų būstinė, bet už- ;
♦ eigos, pernakvojimo, sezoninio prabuvimo namai. Kovoje už Lietuvos. Valstybės J
♦ teises privalu budėti ir žiūrėti, kad priemonės (pasitraukimas Į užsienius) nepa- J
J virstų į patį tikslą. Viena iš pačių padariųjų apsaugos (nuo bereikalingo susiža- J 
į vėjimo užsieniais, atseit-nuo prasilenkimo su savo tikruoju tikslu) priemonių ir yra J 
į ne kas kitas, kaip tik gimtoji kalba. 1 t

Prof. dr. Pr. Skardžius pagrįstai sielojasi: . J
„Nustoję rūpintis savo kalbos tobulėjimu ir jos ugdymu, mes nustojame j

♦ branginti ir tuos saitus, kurie mus amžiais yra draugėn . sieję ir laidavę mūsų ;
♦ tautybę, o svarbiasia, mes išsižadame pačios žymiausios priemonės, kuria' mes ♦
♦ tarpusavy naudojamės ne tik mūsų tautybei, bet ir visai mūsų dvasiai, mūsų jaus- ♦
; mams ir mintims reikšti”. ’ , ■ . ;

♦ . DAUGIAU GARSINĖS LIETUVOS GEOGRAFIJOS!
♦ ’ — šita mintis atėjo bevartant prof. dr. A. Salio „Lietuvių Kalbos Tarmes”, j
♦ Ak, mūsų garsinė geografija teišleista „rankraščio teisėmis” (rotatoriumi). Šita ♦
♦ gyvybiškai svarbia geografija susirūpino entuziastai lituanistai studentai. Garbė ir ♦
♦ šlovė arčiau nežinomiems gimtojo rašto ir krašto puoselėtojams! t

Šįmet jau nebeįmanoma, bet, rasit, 1948 metais „Lietuvių Kalbos Tarmes” pa- ♦
♦ siryžfų išleisti spaustuvėje kuri nors mūsų leidykla? Garsinė geografija, aišku, ne ; 
; pasaulėžiūrinis romanas, ne visi šoks pirkti, ir nereikia, kad tiražas būtų vienos ;
♦ LTB apygardos išpirktas, jis iš anksto turi būti paskirstytas gimnazijoms ir dar J
♦ turi likti Tėvynėn parsivežti. Okupuotoje Lietuvoje gimtosios kalbos tyrinėjimo ir ; 
; puoselėjimo darbas suvaržytas ir oficialiai leisto darbo vaisius pvz.,' Lietuvių ; 
; Kalbos Žodynas bus ne plačiajam naudojimuisi, bet propgandai: „U nas” tautinės į 
į formos kūryba klesti, — galės šaukti tarptautinėse parodose rafomskiai ir kiti ta- į 
Į riamai lietuviški gromykos. Jau 1941 m. pavasari LKP (b) CK „Tiesa” priminė t, 
į Lenino įsakymą — „nuburžuazinkime tautines kalbas”. Tas „suprolėtarinino” dąr- J 
į bas dirbamas su velnišku išmoningumu: raštuosna ir gyvojon kalbon spraudžiama į
I tarybinės dvasios naujadarai, sąmoningai nepaisoma kalbos žodingumo ir kt. tai- į. 
t syklių. „Tarybiniam žmogui nesvarbu kaip, bet svarbu kas parašyta, svarbu pir- t 
1 miausia ar atitinka Lenino epochą” — ne be darbdavio („partijos ir vyriausybės”) t 
1 nurodymų yra pareiškęs „švietimo” ministras Žiugžda.
i ' ' IR SVfESA IR TIESA :
; mūs' žingsnius telydi, — tai gairės mūsų periodinei ir neperiodinei spaudai, J 
I gairės ir kiekvienam atskiram lietuviui. į

Įsibrovėlis iš pamatų griauna mūsų kultūrą ir stengiasi ardyti visokeriopą ♦
> Tėvynės ir tremtinių giminystę. Per neapdairumą neįsikinkykime ; priešo užmačiij ♦ 
; žagrę. ♦

Prof. dr. A. Salio knygos pabaigoje pridėta tarmių žemėlapis. Kai į jį Įsi- Į 
i žiūri, rodos, gyvas kiekvienas vietovardis, kiekvienas upokšnis, daubos ir kalnai, ! 
I kiekvienas gimtojo krašto grumstelis kalba savo tarmės ypatybėmis, bet bendrai • 
i lietuviška dvasia. Jei prisiekiame būti ištikimi savo gyvajai Tėvynei, jei kovojame t 
I už Lietuvos Valstybės teritorinį integralumą, argi ir toliau toleruosime savo tarpe '« 
i snukio ir nagų ligas? Juk imama rašyti ir kalbėti nepaisant jokių taisyklių. '• 

O jaunimas iki vaikų darželio amžiaus imtinai? Ne vien mokykla, bet ir tėvai • 
i kalti, .kad jaunimas ima įprasti kalbėti nusususia ir jokių kirčio taisyklių nesuvar- ♦ 
■ žyla kalba. Argi gražu bus, kai, pargrįžę Tėvynėn, nebesusišnekėsime žmoniškai j, 

su vyrais iš girių ir kaimynais giminėm?
„Dabar yra ne ginčų, plačių kritikų ar iglų įrodinėjimų, bet skubaus ir t 

konkretaus darbo laikas: visa, kas mūsų supratimu yra negera ir taisytina, tuojau, J 
jei tik galima, yra kolektyviai taisytina ir tvarkytina”, — skaitome Lietuvių Kai- J 
bos Draugijos pirmininko prof. dr. Skardžiaus pareiškime. Į

Mums reikalingos susistemintos rašybos, kirčio, Lietuvių Kalbos Tarmių, lie- J 
tuvių kalbos raidos istorijos ir kt. gimtosios kalbos grindimo,’dailinimo, pUoselė- J 
jimo ir išlaikymo priemonės (vadovėliai ir 1.1.) Visi sukruskime Lietuvių kalbos Į 
Draugija; į talką, o sau ir Tėvynei į naudą ir Į/šlovę. J. CICĖNAS. ,J

Neteisingai atvaizduotoji Argentina
(Atkelta iš 3 pusi.)

rius neras vilų, apie kurias rašo. Psl. 48 
apsiimu autoriui paaiškinti; kodėl namuose 
nėra langų ir dėl ko taip būna iš tikrųjų 
patogiau. Psl. 77. Miestas Magellanns, taip 
pavadintas atminti 400 metų sukaktį pirma
jai aplink žemę kelionei 1521 m., autoriaus 
vadinamas senu Punta Arenas vardu. Sa
linas dažnai bėra ežerai, bet druskynai, kur 
lik po lietaus darosi pelkės. Pro Salinas 
Grandes eina geležinkelis Norte y Central 
■Cordoba iš Buenos Aires į Peni. Nakties 
metu atrodo kaip sniego baltas plotas. Psl. 
73 Patagonija yra „be jokios naudos, re
tose vietose, kur yra avim pašaro” vis dėl 
to auginama 15 mdijonų avių. Tai vadinama 
„be jokios naudos”? Psl. 30 antarktinės 
srities terminas netinkamai pritaikintas. Tai 
yra Ugnies Žemės sritis. Psl. -36 ar auto
rius laiko „liebre pątagonica” atvežtu iš 
Europos? Kodėl tokiu atveju jam išaugo 
didesnės kojos ir jis pats padidėjo? Psl. 
31 išvardinti medžiai. Tarp jų orchidėjos ir 
lijanos. Nejaugi tai' medžiai? Nepaminėtas 
taip mėgiamas ir dažnai sutinkamas paukš
tis laikomas už šun; — „tero-tero”. Psl. 76 
„Upės duoda drėgmės”, ten jaakanka drėg
mės, nes lyja 10—12'kartų gausiau negu Lie
tuvoje. Dėl to ir pasilieka drėgmės už šim
tus km. laukams drėkinti ir susisiekimui.

„Visuotinas skurdas”, nuskurę nususę me
džiai”. Tuo tarpu darbininkai uždirba, o

pampoje žmogaus pasodinti medeliai išau
ga Į milžinus. Autoriaus aprašyt; psl. 98 tai 
yra, spėlioju, jarilla krūmai iš sausos pam
pos ir Patagonijos.

3 milijonams gyv. mieste ir priemiesčiuo
se pasitaiko per vasarą 30—50 saulės smū
gių, o sakoma, kad nenoriu kartoti (psl. 19). 
Psl. 20 „reguliarus pietų vėjas” kyla staiga, 
aš priduriu, ir todėl pavojingas laivininkys
tei (pampero). Kodėl Cabotas yra „gar
susis kolonizatorius? (psl. 26). Psl. 40 „Ar
gentinos indėnai nėra raudonodžiai”. O kur 
jie yra, kai neišsidažo, kaip dar šiandieną 
„onos” Ugnies Žemėje, indėnai niekur nėra 
raudonodžiai.

Autorius nustebintas, kad ateivių vaikai, 
gimę Argentinoje, yra argentiniečiais laiko
mi. Galiu dar daugiau jį nustebinti: kelei
vių vaikas, gimęs atviroje jūroje prancū
zų laive, yra Prancūzijos piliečiu ir prancū
zas. Tas teisinis dėsnis vadinamas „jus 
loci” vietos teisė, jis skiriasi nuo mūsų 
„jus sanguinis” kraujo teisė, bet yra taiko
ma ]>as visas romėnų kilmės tautas. Psl. 41 
neteisingai autoriaus apibūdintas criollo ir 
teisingai psl. 42 suminėti vadovėliai rašo, 
o klysta autorius. Netiesa, kad Pampos gy
ventojai nenori pažinti jokio darbo.

Lietuviu; geografui šis darbas garbės vai
niko nenupins. O gaila. Autorius turi gali
mumų jr yra apdovanotas. Mažiau tenden
cijos, daugiau tiesos. T. Daukantas.

Muši; skaitytojams
Pranešame mūsų skaitytojams, jog sekan

tis padidintas kalėdinis numeris išeis antra
dieni, š. m. gruodžio 23 d. Kitas ir paskuti
nis šiais metais numeris išeis gruodžio 30 d. 
Sekančiais metais (1948), pirmasis „Min
ties” numeris išeis sausio mėn. 8 d. (ket
virtadienį). , Redakcija.

SKELBIMAS
Ieškoma iš bet kurios zonos lietuvių šei

ma, kurį sutiktų įdukrinti 1 metų 8 mėn. 
mergaitę. Mergaitė yra sveika ir sveikų 
tėvų, bet dėl susidėjusių aplinkybių, liku
si be globos.

Įdukrinimo formalumams sutvarkyt; tar
pininkaus IRO. Suinteresuoti tesikreipia Į 
LTB komitetą.

(20b) Watenstedt ūber Lebetwtedt/Braun- 
schweig, Wohnheim 2/3.

PAIEŠKOJIMAS.
Birutė Krapavickaitė, gyv. Eskelstuna, 

Rudaumsgatan 19, Schweden, ieško: seserį 
Genovaitę Krapavickaitę iš Kud. Naumies
čio, dėdę Joną Krapavicką iš Kud. Nau
miesčio ir švogerį Viktorą Sovčiką su 
žmona iš Valenčiūnų .km., Gelgaudiškio 
vaisė.

PADĖKA
Memmingeno — Aerodromo Moterų Ko

mitetas 1947. XI. 29 d. suruošė loteriją — 
šokių vakarą, labdaros tikslu.

Komitetas džiaugdamasis tikrai nuošir
džiu visuomenės pritarimu ir gausiu pa
rėmimu praneša, kad iš gauto pelno jau 
sušelpė keletą T. b. c. ir kitokių ligonių ir 
nepasiturinčių šeimų.

Visiems prie šios loterijos prisidėjusiems 
aukomis, fantais ar pinigais, moterims pri
sidėjusioms darbu loteriją ruošiant, taip pat 
p. Mackevičiui ir b-vei „Konkurencija” už 
gausią 1000 RM auką, p. Janauskui ir kt., 
širdingas ačiū.

Ta pačia proga taip pat nuoširdžiai dė
kojame mūsų prelegentams p. Augustinavi- 
čienei Aldonai ir p. Jankauskui

Moterų
Zigmui.
Komitetas.

PAIEŠKOJIMAS.
Kas gali suteikti žinių apie

Dionizą, kilusį iš Kauno, prašau skubiai 
pranešti Ingelavičienei Olgai, gyv. Kemp- 
ten/Allgau, 
Block II.

Ingelevičių |

USA-Zone, Schlosskaseme,

PAIEŠKOJIMAS.
Leg. Jonas Solovjovas, M 

compagnie S. P. 53341 B. P. 
O. E. France. Ieško: brolių 
Wlado ir gimimų iš Kauno.

26751, 2cie 
M. 406. T. 
Aleksandro,
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