
Šventu Kalėdų proga
iš visos širdies trokštame taikos ir ramybės kovojančiai ir
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kenčiančiai Tėvynei ir po pasaulį išblaškytiems lietuviams

Kinijos nacionalistai sutinka dorotis su komunistais
>

Sovieln, kariai 
šimtais bėga i Vakaras

Frankfurtas (UP). Sovietų dezertyrų, ku
rie kas mėnuo bėga per zonų sieną į Va
karų Vokietiją ir registruojasi policijoje ir 
karinėse įstaigose, skaičius paskutiniais mė
nesiai labai padidėjo. Jų būna kas mėnuo 
po keletą gimtų, ir tas skaičius vis didėja.

Ypač sovietų dezertyrų skaičius padidėjo 
nuo to laiko, kada amerikiečių karinės įs
taigos Vienoje spalio mėnesį atsisakė iš
duoti 2 sovietų dezertyravusius pilotus.

Degoltninkai stipriausi 
respublikos taryboje

Paryžius (Dena / Reuteris). Praėjusį sek
madienį įvykus paskutitiiems rinkimams į 
Prancūzijos respublikos tarybą, bendras 320 
mandatų skaičius pasiskirstė šiaip: degoli- 
ninkai (RPF) 122, socialistai 58, radikalai 
52, nepriklausomieji 29, komunistai 20, 
MRP 17, respublikininkų laisvės partija 4 ir 
kiti 17; Dar vienas atstovas turi būti' iš- 

* rinktas Madagaskare. >
•

v Suomija išvengė 
vyriausybės krizės

Helsinkis (Dena/Afp). Suomijos parlamen
tas Fagerholmo vyriausybei 80 balsų prieš 
70 balsų išreiškė pasitikėjimą. Dalis agra- 
rų partijos, kuri vyriausybei yra opozici
joje, nuo balsavimo susilaikė. Tuo būdu yra 
išvengta vyriausybės krizės.

Mirė badu 
110.000 Karaliaučiaus gyventoju,

Braunschweigas (NZ). Iš 123.000 Kara
liaučiaus gyventojų, kurie buvo pasilikę 
mieste po karo pabaigos, 110.000 mirė nuo 
vargo ir bado, pareiškė vienas pabėgėlis iš 
Rytprūsių, kuris kaip specialistas sovietų 
buvo laikomas ir tik prieš keletą dienų pra
siveržė į Vokietiją. Jo teigimu, dalis Ryt
prūsių gyventojų, įžengus sovietams, gei
bėjos! Lietuvoje, kur lietuviai juos priglaus
davo, aprengdavo ir pamaitindavo.

Amerikos viceprezidentas 
atvyksta zi Vokietija

Paducah (Centucky). (Dena/Reuteris).. 
Amerikos viceprezidentas senatorius Bark- 
ieyus Kalėdų šventėms atvyks į Vokietiją. 
Jis nori Kalėdas praleisti su amerikiečių 
lakūnais, kuriems pavesta aprūpinti Berly
ną.

Lenkijoje išmetė 
per 100.000 reakcionierių

Varšuva (Dena/Reuteris). Varšuvos radi
jas paskelbė, kad iš lenkų darbininkų par
tijos ir iš socialistų partijos išmesta 111.000 

I narių, dar prieš tų partijų susijungimą. Tas 
valymas pirmoje eilėje buvęs nukreiptas 
prieš „buvusius ūkininkų partijos narius 
reakcionierius ir dešinės orientacijos socia
listus”. Jungtinė partija turės 1.200.000 na
rių. Partijos centriniame komitete tarp ki
tų bus Lenkijos valstybės prezidentas Bieru- 
tas ir ministeris pirmininkas Cyrahkiewi- 
cziuš.

Stalinas artėja prie slenksčio
Maskva (Dena/Reuteris). Pasak Tasso, 

Stalinas atšventė 69. gimimo dieną. Tarp 
daugelio kitų buvo ir Tito sveikinimas.

Ryšium su šventėmis
„Mintis” išeis gruodžio 28. ir 30. d., sau

sio 4. ir 7. d. Toliau — įprastine tvarka.

Nankingas (Dena/Reuteris). Tienci’ne, prie 
kurio labai priartėjo frontas, civilis gyveni
mas yra visai sustojęs. Čia yra įvestas išė
jimo.draudimas. Šiaurėje aiškiai girdėti kul
kosvaidžių tarškėjimas ir granatų sprogi
mai. Komunistai vis labiau spaudžia ap
suptą miestą.

Komunistų kariuomenė užėmė Pekingo 
Haitieno priemiestį.

Ciangkaišekaš nutarė į Takų pasiųsti 
„stiprias jūrų pajėgas", kad sustiprintų ne
toli Tiencino uostuose esančią kiniečių ka
riuomenę.

Kuomintango revoliucinės komisijos pir
mininkas maršalas Lichaisumas pareiš
kė, kad Kinijos vyriausybė su visais 
kraštais nori palaikyti draugiškus ir 
normalius santykius. Jis mano, kad po 
Ciangkaišeko vyriausybės žlugimo per 
2 ar 3 mėnesius bus sudaryta su komu

nistais koalicinė vyriausybė.
Maršalas kartu su Ciangkaišeku įsteigė tą 

kuomintango revoliucinę komisiją. Dabar 
vienas tos komisijos narys yra Charbine ir 
tariasi su komunistais dėl koalicines vy
riausybės sudarymo.

Naujasis Kinijos ministeris pirmininkas 
Sun Fo spaudos konferencijoje pareiškė, kad 

naujoji Kinijos vyriausybė sutinka su 
komunistais pradėti taikos derybas. Ta
čiau turi būti sudaryta garbinga taika.

Niekada nebus sutikta kapituliuoti.

Sovietai be termino užėmė Stoip?
Berlynas (Dena). Prancūzų karinės val

džios Berlyne vienas valdininkas pranešė, 
kad' antradienio naktį sovietų kariuomenė 
užėmė Stolpės kaimą su apylinke. Tuo me
tu Stolpėje nebuvo nė vieno prancūzų ka
reivio.

Stolpės apylinkė gener. Konigo siūlymu 
turėjo būti perduota sovietams sausio 3 
dieną.

Tą kaimą savo laiku rusai buvo priskyrę 
prie Berlyno prancūzų sektoriaus, kur tu
rėjęs būti įrengtas prancūzų aerodromas. 
Berlyno policijos prezidiumas pranešė, kad 
antradienio rytą Stolpė buvo sovietų ka
riuomenės apsupta ir gyventojams buvo už
drausta iš kaimo išeiti.

Berlyno politinės partijos ir magistrato 
atstovai Stolpės atidavimą sovietams pa
smerkė. Berlyno rinkimuose tos apylinkės 
gyventojai balsavo 95’/o.

Sujungti Berlyno vakariniai sektoriai
Berlynas (Dena). Trijų vakarinių Berlyno 

sektorių komendantai, pulk. Howleys (JAV), 
gen. Herbertas (D. Britanijos) ir gen. Gene
vans (Prancūzijos), susirinkę

sąjungininkų komendantūros buveinėje 
paskelbė, kad jie kaip sąjungininkų ko

Pakorė 7 japonų karo nusikaltėlius
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

aukščiausias federacinis teismas atmetė buv. 
Japonijos ministerio pirmininko Tojo ir ki
tų 6 japonų karo nufeikaltėlių malonės pra
šymus.

Tojo ir kiti per 48 vai. nuo to sprendi
mo paskelbimo turi būti pakarti.

McArthuro vyr. būstinės karininkai pa
reiškė, kad oficialus pranešimas apie Ame
rikos teismo sprendimą nebus padarytas. 
Kariuomenė įvykdys egzekuciją neatidėlio
dama. Visuotinai tikima, kad tas sprendimas 
bus įvykdytas trečiadienio naktį arba ketvir
tadienio rytą.

Ministerio pirmininko pareiškimas visur 
buvo sutiktas dideliu pritarimu. Stebėtojai 
mano, kad' komunistai, dėl savo ikišiolinių 
karinių laimėjimų sutiks taikytis tik pagal 
jų pateiktas sąlygas, t. y. derėsis tik pasi
traukus Ciangkaišekul.

ECA administratorius Hoffmanas grįžęs 
iš Kinijos pareiškė, kad ir toliau bus dali
jamos gėrybės tiems miestams, kurie pateko 
j komunistų rankas. Bet kiekviena nauja vy
riausybė, kuri tuos miestus perims, 'turės 
prisiimti įsipareigojimus, kuriuos buvo pri
siėmusi Ciangkaišeko vyriausybė ECA at
žvilgiu. Iki šiol Kinijos atsistatymui išda
lyta 10 mil. dolerių.

Vienas Kinijos mažojo karo kabineto 
narys trečiadienį pareiškė Reuterio ko
respondentui, kad ministeris pirminin
kas Sun Fo pageidaująs taikos su ko

munistais.
Tik tas taikos troškimas lig šiol dar netu
rįs oficialios formos. Priimdamas ministe
rio pirmininko pareigas, Sun Fo nesusisais- 
tęs pažadais, kad Ciangkaišekaš turįs pri
tarti taikos derybomtį.

Kuomintango .centrinį taryba, Kinijos 
valdomosios partijos aukščiausioji politinė 
institucija, trečiadienį patvirtino Dr. Sun 
Fo sudarytąją naująją Kinijos vyriausybę. 
Kabineto sudėtį Ciangkaišekaš buvo patvir
tinęs jau antradienį. Mažasis karo kabine
tas yra sudėtas iš šešių narių.

mendantūra vėl perima Berlyno vaka
rinių sektorių administravimą.

Tuo būdu yra formaliai vakariniai Ber
lyno sektoriai sujungti vienoje administra
cinėje vadovybėje.

Be to, visi 3 komendantai pasirašė pa
reiškimą, kuriame nušviečia būklę, kuri su
sidarė sovietams pasitraukus iš sąjunginin
kų komendantūros.

Svarsto keršto priemones
Berlynas (Dena). „Telegraf” iš SĖD va

dovybės sluogsnių patyrė, kad po radijo 
bokštų išsprogdinimo Tegelyje, prancūzų 
sektoriuje, SĖD stengiasi sovietų okupacines 
įstaigas paskatinti keršyti. SĖD vadovybės 
narys Ulbrichtas pasiūlęs panaudoti šias at
siskaitymo priemones: oro koridorių susiau
rinti, sustiprinti sovietų naikintuvų veiklą 
karidoriuose, anglosaksų aviaciją oro kari- 
doriuje sunkinti trukdant radarų veikimą.

Tačiau, pasak „Telegraf”, SMV dėl tų 
SĖD siūlomų priemonių dar nepasisakė.

Tas pats „Telegraf” rašo, kad Karls- 
horste SMV kuo skubiausiai įsakė atleisti 
iš tarnybos visus policininkus, kurie vaka
rinėse zonose turi pažįstamų ar giminių ir 
per atostogas juos lankė. Jie esą įtariami 
šnipinėjimu.

Paskutinėmis žiniomis buvęs Japonijos 
ministeris pirmininkas Hidekis Toja ir 6 
kiti mirti nuteistieji pakarti trečiadienį.

Susitarta dėl Ruhro kontrolės
Washingtonas (Dena). J. A. Valstybės, D. 

Britanija ir Prancūzija susitarė dėl Ruhro 
klausimo, trečiadienį paskelbė užsienio rei
kalų ministero pareigas einąs Lovettas.

Susitarimo smulkmenų šiuo tarpu dar ne
gauta.

Lovettas pabrėžė, kad susitarime atsi
žvelgta į teisingus Prancūzijos reikalavimus 
dėl saugumo.

KALĖDŲ DVASIA
Stasys Yla

KALĖDOS — tradicijų šventė. Joms atėjus, mes iškilmingai nusitei
kiame, dalinamės geriausiais sveikinimais, pasimeldžiam, pasivaišinant — 
žodžiu, atliekam, visa, kas dera tradicijų dienoms. Bet leiskit paklausti, ar 

yra kas daugiau, be tradicijos, mūsų Kalėdose? Jos švenčiamos jau du tūkstan
čiai metų. Objektyviai jos yra įvykęs faktas. Bet subjektyviai ar mes negyvena
me dar advento? Pasaulio dvasios priešingybė yra tokia didelė ligi dabar Kalėdų 
dvasiai, kad mes nerandame didelio skirtumo, palyginus su istorinio advento ' 
nuotaikomis.

> ■ /

Garbė be ramybės
KALĖDŲ GIESMĖ kalba apie garbę ir ramybę, šios dvi vertybės 

išskirtos ir padalytos; garbė atiduota Dievui ir,ramybė — žmogui. Bet ar ne 
keista, kad žmogui atimta tai, ko jis labiausiai siekia ir be ko, atrodo, negali 
gyvehti. Garbė ir didybė yra visos žmogaus dinamikos ir kūrybos akstinas. Jis 
bevelija neturėti ramybės, negu atsisakyti jam priklausančios garbės.

Šį žmogaus nusiteikimą simbolizuoja visų laikų civilizacijos ženklai. Ką gi 
reiškia Babilono dangoraižiai, Egipto piramidės, svaiginančio puošnumo šumerų 
šventyklos, auksu žėrį žydų valdovų rūmai, meno stebuklas — graikų akro
polis? Žmogus turėjo kuo didžiuotis jau tada — prieškrikščioniškais laikais: Ha- 
murabio kodeksu, Aleksandro žygiais, Homero, Vergilijaus poezija, Edipo skulp
tūromis, Sokrato, Senekos filosofija. Ramybė, atrodo, jam mažiausiai rūpėjo. Jis 
galvojo ir dirbo aistringai, be saiko, pasitelkdamas savo planams vykdyti ver
gus, ašarose'ir kraujuje plukdydamas ištisas gentis. Jis blaškėsi: kūrė ir giovį, 
statė ir vėl naikino. Ir dar nebuvo atėjusios pirmosios Kalėdos, kai visa senų
jų civilizacijų didybė tapo paženklinta „Mene, Tekel, 'Phares”. Po to atėjo. Hani
balas, Džingiskanas, dar po to Napoleonas, pagaliau Hitleris ir Stalinas -Garbė 
atiteko Piktai Valiai, tam septingalviui naikinimo slibinui, papuoštam ■ septyniais 
karališkais vainikais. Ir šitą „slibiną garbino visi žemės gyventojai, kurių vardų

v neįrašyta į gyvenimo knygą” (Apr. 13,8). ■ .................. ’
Ir gerajai žmonijos valiai, kuriai atstovavo Izaijas, Ėgėjus, Vergilijus ir 

daugybė kitų, reikėjo reikšti skausmingą ilgesį naujos būties, naujos žemės, 
kur viešpatautų Taikos Kunigaiščio laikai: kur liūtas ir ėriukas, balandis ir va
nagas gyventų šalia vienas antro, kur nebūtų ašarų ir kančių, dejonių ir skundų, 
kur dangaus rimtis apvaldytų žmogų.

Ramybė — geroj valioj
ŽMOGAUS pažiūra gali išsiskirti nuo Dievo pažiūros. Žmogus gaH ir to

liau rinktis garbės kelią be ramybės, negu ramybės be garbės. Tačiau Dievo 
planas nuo to nepasikeis nė per vieną jotą. Ir žmogaus vertė nuo to taip pat 
nė kiek nesumažės, nes jam skirta aukščiausia vieta visoj Dievo kūrinijoj. Jis 
yra jos karalius. Tačiau, pats būdamas kūrinys, jis priklauso savo Autoriui. Rei
kia tik geros valios, ir žmogus turės šitai pripažinti.

Gera valia gali būt rami, nes daugiau garbės ji nepasieks, negu jai skirta. 
Tegu ji nesijaučia įžeista ir pažeminta. Pažeminimas, tiesa, jra beprotybė,, ta
čiau šitą beprotybę pirmųjų Kalėdų faktu sankcijonavo pats Dievas. Jo Sūnus 
pats pasidarė „vergas”, ir jo gimimas buvo didžiausias pasižeminimas. Dides
nės „beprotybės” Dievas negalėjo padaryti, kaip, prisiimdamas savo kūrinio 
prigimtį. Tačiau jis norėjo parodyti apžlibusiam žmogui naują garbės kelią: , 
tarnauti! Ir Kalėdų Kūdikis vėliau pats pasakys: „Aš atėjau tarnauti" ir „Kas 
nori viešpatauti, tas tetarnauja!” Tarnaudamas aukštesnei Prigimčiai, žmogus 
viešpatauja ant žemesnės ir paklusdamas Aukščiausiai Gerajai Valiai, pasidaro 
viešpats prieš žemą ir pikta valią.

Piktos valios atsakymas

PIRMOSIOS KALĖDOS įkūnijo Gerąją Valią objektyviai. Subjektyviai ji 
turėjo būti priimta laisvu sutikimu. Žmonėms buv'O nurodyta akivaizdi, kito pa
sirinkimo neturinti pozityvi programa: Garbė Dievui ir ramybė gerai valiai! Ši 
programa slėpė savyje ir negatyvią kovą melui, klastai, neapykantai, naikinimui 
— Paiktajai Valiai.

Atsakymo į šią programą reikėjo laukti. Ir jis greit pasireiškė; piemenys 
ir prasčiokai nusilenkė, o erodai Iškėlė kardą. Geroji žmogaus valia atrodė 
perdaug paprasta, kad ji atsispirtų suktai valiai. Bet ji spyrėsi, brendo, kaip 
grūdo daigas kalėsi į gyvenimo paviršių. Plikos rankos ir atvira krūtinė vis 
dėlto dažnai neatlaikė aštraus kardo smūgių, ir ligi šiandien — ligi pat mūsų 
dienų viešpatauja erodinis klastos, melo, neapykantos skeptras. Ir kodėl jam ne
viešpatauti, net tas pačias Kalėdas iškilniai švenčiant — su eglaitėmis ir dovano
mis, su šampano tostais ir gražiais „taikos” žodžiais! Kodėl jam neviešpatauti, 
kai geroji valia vis dar tebėra sinonimas valias — silpnos, klystančios ir klai
dinamos, lengvai suvedžiojamos ir apgaunamos, svyruojančios ir besiblaškan
čios? Piktoji valia džiaugiasi, galėdama tūkstančius ir tūkstančius paprastų 
žmonių apgaudinėti klastingai linksniuojamais gražiais žodžiais, už kurių slepiasi 
pikta mintis ir dar piktesni veiksmai.

Ar dar reikia įrodinėti, kad visa pasaulio politika ligi šių dienų yra pilna 
piktos valios. Mes patys, mes daugiau kaip kas kitas, esame šios politikos gy
vos aukos, išduotos, apšmeižtos ir vis šmeižiamos, vergais perkamos ir parduo
damos.

Empirinė politikos dvasia

NEDANGSTANT tiesos jokiais palyginimais, reikia pasakyti, kad pasaulio 
politikos dvasia, tas saugiausias piktos valios prieglobstis, ne kartą žaloja ir 
mūsų pačių valia. Nesvarbu, kad mes vedame kovą su tos (Nukėlta į 3 psl.)
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=TRWIPOS ZEHIOS=
BRAZILIJA

♦ Brazilijoje kilo ciklonas, kuris pakėlė 
| orą tokį milžinišką vandens stulpą, kokio 
seniai čia nebūta. Minas Geraes provinci
joje tas stulpas nukrito žemyn, užmušdamas 
daugybę žmonių; tūkstančiai žmonių dingo. 
Tik Leopoldinos mieste buvo 142 užmušti ir 
daug šimtų dingusių. Ir Antonio Padua 
miestas, Rio provincijos šiaurinėje dalyje, 
taip pat skaudžiai nukentėjo. Per 24 vai. 
vanduo tame mieste pakilo 12 metrų. Pa
daryta daugybę nuostolių. (D/Afp).

BULGARIJA
♦ Bulgarijos minteteri's pirmininkas ati

darė Bulgarijos KP penktąjį kongresą, la
me kongrese dalyvauja 13 užsienio komu
nistų partijų atstovai. (D/Afp).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Prahos miesto valdyba nutarė pasta

tydinti Prahos mieste Stalino statulą. (D).
♦ Čekoslovakijos vyriausybė sausio mėn. 

New Yorke ruošia Čekoslovakijos pramonės 
parodą. Parodos atidarymas sausio 12. d.

D. BRITANIJA
♦ Britų žemuosiuose rūmuose valstybės 

pasekretorius Mayhew pranešė, kad sausio 
mėn. Italijoje lankysis britų parlamento na
rių delegacija. (D/R).

INDIJA
♦ Gandžio žudikas Oodsė teisme pareiš

kė, kad jis neprašo pasigailėjimo, kadangi 
jis neparodęs pasigailėjimo ir savo aukai.

IS VISUR
♦ Britų, prancūzų, amerikiečių ir belgų 

karininkų grupė šiuo metu Haagoje daly
vauja naujų ginklų demonstravime. (D/R).

♦ Pietų Afrikos nacionalistų kongrese 
visi kalbėtojai pareiškė, kad' Pietų Afrikoje 
neeuropiečtai jokiomis aplinkybėmis nedirbs 
vienose darbovietėse su europiečiais. (D/R)

♦ Irano vyriausybė paruošė septynerių 
metų planą krašto žemės ūkiui ir pramonei 
kelti. Žemės ūkiui pagerinti numatoma 41 
mil., o pramonei 23 mil. svarų sterlingų iš
laidų. Iš viso numatyta už 164 milijonus 
svarų sterlingų investicijų. Vyriausybė krei
pėsi į JAV, prašydama 250 milijonų dole-

P“1“1’“- <□>• ITALIĮA

♦ Pasak Prancūzijos radijo, Italijos 
Ngnnio socialistams pagrasinta pašalinti iš 
Comisco, jeigu iki ateinančių metų kovo 
mėn. jie nenutrauks ryšių su komunistais.

♦ „Tempo” rašo, kad atlikus kvotą Ry
me suimta per 12 Italijos policininkų, ku
rie įtariami teikę informacijas komunistų 
partijai. (D/R).

JAPONIJA
♦ Tokijoje demonstravo 30.000 įvairių 

organizacijų narių, protestuodami dėl ne
pakankamų atlyginimų. (D/Afp).

JUGOSLAVIJA
♦ Maršalas Titas viename kongrese at- 

kartotinai patikino, jog jis tikįs, kad Jugo- 
ilavija, nepaisydama visų sunkumų, įgyven- 
dys savo vienos pastangomis socializmą. Jis

B- ”'ai pasisakė prieš konrinformo pne- 
dėi nacionalizmo. Jugoslavijos penk

mečio planas 1948 m. įvykdytas visu 100 %, 
o 1949 m. tas planas bus pralenktas. (D/Afp)

JĮ, A. VALSTYBES
♦ Raketinio lėktuvo Y—1 gamintojas 

Lorensas D. Beilis, kuris pagamino už gar
są greitesnį lėktuvą, pranešė, kad lėktuvų 
konstruktoriams dabar įmanoma yra pasta
tyti lėktuvusj dar 2 ar 3 kartus greitesnius.

♦ Atlantic City trys plėšikai, persirengę 
Kalėdų seneliais, įsiveržė į vieną laivų 
statyklą jr grasindami pistoletais iš nede
gamosios spltatos pasigrobė 2.200 dolerių.

♦ Pilietinių laisvių sąjunga Amerikoje 
reikalauja, kad Vokietijos okupacijos statu
te pilehnės laisvės būtų garantuotos vi
siems gyventojams vienodai. (D).

* JAV vyr. valstybės gynėjas Clarkas 
ęranešė, kad ateinančiais metais prezidentas 

rumanas prašys kongresą pagriežtinti įs
tatymus šnipams. (D).

KANADA
* Kanados policija suėmė vieną narko

tikų pirklį, kuris turėjo su savimi už 
600.000 dolerių heroino. (D/Afp).

LENKIJA
♦ Lenkijos vyriausybė ėmė aštriau elg

tis su katalikų Eklezija. Censtachavoje buvo 
pareikalauta, kad vieno ordeno vienuoliai 
per dvi valandas išeitų iš užimamų patal
pų, kurios, esą reikalingos dirbantiesiems 
įkurdinti. (D).

NORVEGIJA
* Oslo miestas padovanojo Londono 

miestui'20 metrų aukščio Kalėdų „eglutę”, 
kuri pastatyta TrafaJgaro skvere. (D/R).

PORTUGALIJA
♦ Aukščiausias Portugalijos teismas 

1949 m. vasario mėn. rinkimuose į Portu
galijos prezidentus patvirtino gen. de Ma- 
toso kandidatūrą. Kiti kandidatai yra da
bartinis ministerls pirmininkas Salazaras ir 
užsienio reikalų ministeris de Mata. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Prancūzijos parlamento atstovas Mi- 

chelėt painformavo Argentinos užsienio rei
kalų valstybės pasekretorių Vignesą, kad 
jis pasiūlysiąs Švedijos parlamentui kandi
datu 1949 metų taikos premijai gauti Ar
gentinos prezidentą Peroną. (D/Afp).

♦ Vienoje daržovių didmenų prekyboje 
Lagnyje, Prancūzijoje, tarp plėšikų, norė
jusių apiplėšti tos prekybos kasą, ir polici
jos įvyko rimtas susidūrimas. Vienas poli
cijos valdininkas buvo sunkiai sužeistas, o 
vienas plėšikas užmuštas. (D/R).

*
♦ Popiežius Pijus XII 

diencijoje priėmė Libano 
ninką Sohlį. (D/Afp).

neoficialioje au- 
ministerj pirmi-

VOK1ETIJA
♦ Lichtenfelde, prie Bambergo, geležin

kelio avarijoje užmušti 4 asmenys ir 38 as
menys slunkiai sužeisti. Katastrofa įvyko 
vienam garvežiui visu greičiu užlėkus ant 
keleivinio traukinio. (Dk

Olandija ginklu pašalino Indonezijos vyriausyb?
B a t a v i j a (Dena / Renteris). Gruodžio 

19. dieną Olandijos vyriausybė Indonezijos 
salose, Javoje ir Sumatroje, pradėjo antrą 
„policijos akciją”. Gruodžio 20. d. Paryžiu
je nepaprasto posėdžio susirinko Saugumo 
Taryba, kuri turėjo svarstyti Indonezijos 
klausimą.

Olandijoje dėl to įvykio nuomonės ski
riasi. Šešiolika žymių olandų, jų tarpe uni
versiteto profesorių, dėl Indonėzijos įvykių 
vyriausybei pareiškė protestą, bet beveik 
visos Olandijos partijos ryžtingai palaiko 
vyriausybę.

Indijos ministeris pirmininkas Nehrus 
Olandijos vyriausybę įspėjo dėl galimų to 
žygio sunkių padarinių. Indijos kongreso 
partija, kurt yra didžiausia, priėmė rezo
liuciją, kurioje visais balsais reikalauja 
remti Indonezijos respubliką.

Jau pačią pirmą operacijų dieną Olandai 
užėmė Indonezijos respublikos sostinę 
Djokjakartą. Respublikos vyriausybė buvo 
internuota. Ji norėjo išvykti į Indiją, bet 
pavėlavo atvykti lėktuvas, kuris ją turėjo 
išgabenti.

Djokjakartą užėmė Olandijos kariuome
nės parašiutininkai. Olandijos kariuomenės 
šarvuočių daliniai iš Siaurės vakarų palei 
jūrą veržiasi priekin, norėdami su parašiu
tininkais susijungti. Tiems daliniams pasi
sekė užimti Purworedjo miestą, kuris yra 
tik už 50 km nuo Djakjokartos. Ir svarbiau
sias naftos šaltinių miestas Tjepus pateko į 
olandų rankas.

Indonezijos respublikininkai pareiškė, 
kad nepaisant didžiausiųjų miestų ne
tekimo, jie vesią kaip suĮcilėliai „ma

žąjį karą”.
Olandijos kariuomenė į Indonezijos gy

ventojus išleido 2 atsišaukimus. Viename 
sakoma, kad vyriausybė nepajėgia sulaikyti 
komunistų sabotažo, kuris buvo nukleiptas 
prieš krašto atsistatymą. Dėl savo nepajė
gumo, sudrausti destruktyvų elementą Djok- 
jakartos vyriausybė turėjo būti nušalinta. 
Antrame atsišaukime sakoma, kad visi tie, 
kurie „nepadės ginklų, bus sunaikinti”.

Olandijos užsienio reikalų ministeris pa
reiškė, kad policijos akcija Indonezijoje bus 
baigta, per keletą dienų.

Indonezijoje protesto ženklan atsistatydino 
fleveik visos atskirų valstybių vyriausybės, 
tik viena rytinės Sumatros vyriausybė pa
reiškė solidarumą olandų karinei akcijai.

M

Kremliaus moksliniu tyrimu špionažas
„AMG” — „atomo, mikrobų, gazo” su

trumpinimas — yra naujos, pavojingos kom- 
informo sekcijos pavadinimas, kurią steigti 
buvo nutarta paskutinėje komunistų inter
nacionalo konferencijoje Krime. Generolas 
Popovas, vadovavęs kautynėms prie Bielgo- 
rodo ir Oriolo, nurodė esant reikalą j ka
rinį špionažą įtraukti ir nekomunistus, šiaip 
motyvuodamas:

„Mokslininkai rr technikai, aplamai imant, 
kyla iš buržuazinių sluogsnių. Net ir mū
suose, Sovietų S-je, nepasisekė sukurti nuo
savos proletarinės inteligentijos. Iš darbi
ninkų sluogsnių kylą intelektualai per grei
tai perėmė buržuazinę gyvenseną. Todėl 
yra absurdiška iš tų žmonių reikalauti pro
letarų klasės sąmonės ir komunistinės gy
venimo sampratos. Bet kadangi mes jų pri
valome, tai turime stverti juos už jautriau
sios vietos: už gobšumo. Amerikos atomo 
tyrinėtojai nėra nei įsitikinę demokratai, 
nei įsitikinę respublikininkai. Jie gauna di
džiausias algas. Vadinasi, mums nieko ki
to nebelieka, kaip siūlyti daugiau už mūsų 
priešininkus. Auksas yra gerausias plaste- 
ris afrt plepios burnos”.

AMG, kuria . komunistų pasauliniam są
mokslui turi suteikti karinį ir moksliškai 
techninį įrankį, iš tikrųjų atsisakė nuo prin
cipo, kad bendradarbiai būtų idėjiškai susi- 
saistę su marksizmu. Jos veiksmingumą 
ypačiai padidina ta aplinkybė, kad naudo
jamasi vertingais ir mokytais mokslo sri
ties agentais, kuriuos sunku susekti. Tad 
pasaulinis komunizmo sinodas laiko tarny
boje žmones, kurių pažiūros gana dažnai 
nesutinka su darbdavių pažiūromis.

Iš pradžių pasirodė neįmanoma kominfor- 
mo reikalui pasitelkti Amerikoje ir Angli
joje dirbančias mokslo įžymybes. Buvo aiš
ku, kad prie jų galima prisimušti per jau
nąją kartą, kuri veržiasi prie darbo ir Į 
pasisekimus. „AMG” sekcijai iš tikrųjų dir
ba beveik vien jauni ir talentingi žmonės, 
kurie, kaip pasižymėję specialistai, pasidarė 
arba pasidarys savo buvusiųjų mokytojų asi
stentais ir padėjėjais.

Rasti bendradarbių „AMG” sekcijai buvo 
ne per sunkiausia. Kiek jaunų chemikų, fi
zikų, matematikų, inžinierių, technikų, gy
dytojų ir tt. turi kovoti su didelėmis sun
kenybėmis savo karjeros pradžioje! Kaip 
dažnai jaunas mokslininkas žlunga kovoje 
dėl menkos egzistencijos, ir jo gabumai 
dingsta. Kad galėtų dirbti „AMO” sekcijai, 
mokslininkui nereikia užimti aukštos vietos. 
Jis tik turi galėti patekti į tas vietas ir labo
ratorijas, kurios turi pakankamai įdomios 
medžiagas šnipinėjimui.

Saugumo Taryba, kurios sušaukimą rėmė 
JAV ir Australija, keletai dienų savo posė
džius atidėjo, nes neatvyko nei Sovietų Są
jungos, nei Ukrainos atstovai. Saugumo Ta
rybos pirmininkas kreipėsi į Olandijos ir į 
Indonezijos vyriausybes, prašydamas infor
macijų.

Australija pareikalavo, kad Indonezijoje 
tuojau būtų nutraukti karo veiksmai, ati
traukta olandų kariuomenė į buvusią de
markacijos liniją ir JT kariniai stebėtojai 
imtųsi taikymo.
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Paskubins DP vežim? i JAV
Frankfurtas (Dena). Praėjusią sa

vaitė JAV DP įstatymui vykdyti ko
misijos pirmininkas Ugo Carusis 
Frankfurte turėjo pasitarimus su va
dovaujančiais IRO atstovais ir Ame
rikos generaliniu konsulu Vance. Tuo
se pasikalbėjimuose buvo aptartas DP 
iš Vokietijos ir Austrijos į Jungtines 
Valstybes gabenimo paskubinimo 
klausimas.

Baigęs pasitarimus, trečiadienį Ca
rusis grįžo į Washingtoną.

Pasaulinė liuteronų sąjunga Žene
voje įsteigė pabėgėliams remti komi
tetą. To komiteto direktorius krei
pėsi į Amerikos liuteronų bažnyčias, 
prašydamas padėti parūpinti pastoges 
DP protestantams.

Olandijos vyriausybė Saugumo Tarybai 
įteikė memorandumą, kuriame išdėstė prie
žastis, kodėl Olandija Indonezijoje ėmėsi 
karinės akcijos.

Arabų lyga prašė Saugumo Tarybą pri
versti Olandijos vyriausybę nutraukti karo 
veiksmus Indonezijoje. į Olandijos veiksmus 
ji žiūri kaip į pasikėsinimą prieš Indonezi
jos vyriausybę, kas yra priešinga JT 
chartai.

Vėl svarstys Berlyno klausimą
Paryžius (Dena/Reuteris). Chaillot rū

muose teigiama, kad Saugumo Taryba ir vėl 
susirinks svarstyti Berlyno klausimo. Tie 
gandai valdiniuose sluogsniuose nei patvir
tinami nei paneigiami.

Jaunas chemikas gana dažnai ir nežino, 
kad, talkininkaudamas „AMG”, dirba špio
nažo darbų. Turtingas žmogus, kuris deda
si stambiu pramonininku, duoda užsakymą 
ir pažada jam impozantišką honorarą. Tokį 
užsakymą dažnu atveju galima panaudoti 
pramonei; tad iš pirmo žvilgsnio nekrenta į 
akis, kad informacija galima išnaudoti ka
riškai.

Yra be galo sunku, galima sakyti tiesiog 
neįmanoma, demaskuoti mokslinį šnipą. 
Jaunuolis, kuris rūpestingai ir uoliai pade
da savo profesoriui, inteligentingu ir sim
patingu būdu interesuojasi vienu ar kitu 
eksperimentu, kuris energingai, o kartu ir 
kukliai stengiasi gauti asistento vietą — 
ar jis tėra uolus mokinys, ar pavojingas 
puikiai maskuotos „AMO” bendradarbis? 
Kas galėtų į tą klausimą atsakyti visai tik
rai?

Ne retai girdėti įvairiuose sluogsniuose, 
kad esanti nepagrįsta baimė būsiant atomi
nį karą. Kadangi abi karo partijos apytik
riai turinčios tą patį galvažudišką ginklą, nę 
katrai neateisią j galvą juo pasinaudoti. 
Kaip antrajame D. kare nebuvo panaudotos

Italijos valdininkų streikas baigėsi be tikėto pasisekimo
Rymas (Dena/Afp). Italijos tarnautojų 

streikas nepraėjo taip, kaip tikėjosi komu
nistų profesinė sąjunga. Valdiniai sluogsniai 
taria, kad šiaurinėje Italijoje streikavo 40% 
visų tarnautojų, o pietinėje ir vidur. Itali
joje bei Ryme streikuojančiųjų skaičius svy
ravo tarp 20—25% visų tarnautojų.'.

Siaurinėje ir vidurinėje Italijoje geležin
kelių susisiekimas buvo daugiausia nutrauk
tas.

Komunistų tvarkomoji profesinė sąjunga 
stengėsi streiko pasisekimą išpūsti, o vy
riausybės sluogsniai jo reikšmę nori suma
žinti. Todėl sunku susidaryti tikrą vaizdą 
dėl streiko masto.

Streiko metu Ryme policija buvo užėmusi 
visas geležinkelio stotis ir lydėjo iš Rymo 
išvažiuojančius, traukinius. Ministerijų ap
sauga buvo sustiprinta.

Geležinkelių susisiekimas pietinėje Itali
joje Ir Sicilijoje buvo geresnis, negu šiau
rėje, kur yra stipresnė komunistų įtaka.

Vienoje penkiems tūkstančiams geležinke
liečių Ryme pasakytoje kalboje geležinke
liečių puofesmės sąjungos sekretorius pa
reiškė, kad vyriausybės, pasiūlyti atlygini
mai yra tokie kuklūs, jog jie tik įžeidžia 
valstybės tarnautojus.

Montgomerys - vienintelis 
vadas

New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 
Times” rašo, kad pranešama iš Londono, 
jog

šiuo metu Washingtone svarstomi pla
nai feldmaršalą Montgomery paskirti ir 
JAV kariuomenės Europoje vyriausiuoju 
vadu, jeigu aplinkybės to pareikalautų.
Tame pranešime, kuris remiasi „aukš

čiausiųjų Londono sluogsnių” informacijo
mis, sakoma, kad tai esą numatyta susita
rime, pagal kurį reikale amerikiečių okupa- 
cinė kariuomenė Vokietijoje būtų įjungta 
į Vakarų Unijos pajėgas. Pirmiausia tuo 
numatoma laikinė priemonė laiduotis, kad 
bėdos atveju visos Vakarų Europos ginkluo
tos pajėgos tučtuojau būtų pavestos vienai 
vyriausiai vadovybei bendrai akcijai.

Generolas Clayus, pasak „New Yorko Ti
mes”, esąs įgaliotas vienos bendros vado
vybės klausimu padaryti ribotus susitari
mus.

Belgijos kariniai 
atramos taškai Afrikoje

Briuselis (Dena/Reuteris). Belgijos krašto 
apsaugos ministeris R. Fraiteuras atstovų 
rūmų krašto apsaugos komisijoje Vakarų 
Europą pavadino pirmąja Briuselio pakto 
signatarų apsigynimo linija. „Tai, sakė pul
kininkas, yra nutarta Vakarų Unijos gynimo 
komisijos karinės pakomisės”.

„Belgija, jis dėstė toliau, turi sudaryti 
vieną kovos grupę ir vieną vidaus fronto 
grupę. Karo atveju kovos grupė būtų pa
vesta bendrajai karo vyriausiajai vadovybei, 
o vidaus fronto grupė būtų vadovaujama 
belgų karinės vadovybės. Penkios valstybės 
yra pritarusios Belgijos Konge įrengti ka
rinę atramos bazę. Ta bazė būtų naudoja
ma kaip aviatorių paruošimo centras, kaip 
mokymo centras Afrjkos aviacijos mechani
kams ir kaip Belgijos kariuomenės ir avia
cijos, esančios pratybose, atramos taškas”.

Informuos Trumana
Londonas (Dena/Reuteris). Amerikos am

basadorius Londone Douglasas išskrido į 
VVashingtoną, kur prezidentui Trumanui pa
darys pranešimą apie Vokietijos ateitį. Nors 
Ruhro konferencija Londone savo svarbiuo
sius darbus yra baigusi, bet laukiama, kad 
redakcijos darbai užsitęs iki po Kalėdų.

dujos, taip trečiajame kare nepanaudosią 
atominių bombų ir kitų, baisių ginklų.

Tos nuomonės yra ir sovietų generalinio 
štabo įvairūs asmenys. Iš Stalino, Bulgani- 
no ir Rokoaovskio pasisakymų sužinome, 
kad ir jie mano, jog ateities kare lems pės
tininkai. Tačiau revoliuciniai komunistų 
sluogsniai, kurie turi persvarą kominforme, 
reikalauja energingai varyti į priekį atomo 
tyrimą ir pasiruošti taikyti mokslinės ag
resijos strategiją. „AMG” sekcija turi ne tik 
gynimosi, bet ir antpuolio uždavinį. Tiriant, 
ką priešas yra laimėjęs moksliniame ‘karo 
vedime, tuo pačiu galima sudaryti pagrindą, 
savo ofenzyviniam pasiruošimui atomo, mik
robų ir dujų strategijoje.

„AMG” šiuo metu sudaro svarbiausią 
kominformo papildymą ir praplėtimą per 
paskutinius mėnesius. Milžiniškos lėšos, ku
rios skiriamos jos dispozicijai, įrodo svar
bą, kurią atitinkami komunistų sluogsniai 
skiria šiam špionažo instrumentui. Todėl 
galima numatyti, kad „AMG” veiklos dėka 
sovietų atomo tyrinėjimas bus aktyvinamas 
ir vystomas toliau. (WW).

Siaurės Korėja — „žuvusi teritorija”
Frankfurtas (Dena). Pasak Amerikos ra

dijo, Pietų Korėjos užsienio reikalų minis
teris pareiškė, kad komunistų kontroliuoja
ma Siaurės Korėja laikoma žuvusia terito
rija, kuri, jeigu to reikalautų aplinkybės, 
gali būti susigrąžinta pilietiniu karu. Prieš 
atvykstant JT Korėjos komisijai nebus ima
masi jokių priemonių.

Komisija šiuo metu ieško priemonių Siau
rės ir Pietų Korėjos dalims sujungti.

Pietų Korėjas respublikos informatorius 
spaudos konferencijoje pranešė, kad vyriau
sybė pripažįsta sovietų okupacines įstaigas 
Siaurės Korėjoje. Bet po sovietų pasitrau
kimo Pietų Korėjos vyriausybė yra vienin
telė legali vyriausybė.

Nešvarios sąžinės auka
New Yorkas (Dena/Reuteris). Kongreso 

antiamerikinės veiklos tyrimo komisijos pir
mininko pareigas einąs Mundtas pareiškė, 
kad buvusio Amerikos užsienio reikalų mi
nisterijos tarnautojo Duggano nusižudymas 
greičiausiai yra susijęs su nešvariais daly
kais.

Dugganas, kuris tariamai buvo įtrauktas 
į komunistų šnipinėjimo aferą, pirmadienio 
vakare iššoko pro langą iš savo kabineto.

Tarptautinė padėtis

Po teatro
Jau visuotinio susirinkimo politinėje ko

misijoje, Argentinos delegatui Dr. Josei Ar- 
cei atkartotinai iškėlus veto teisės klausimą, 
Ukrainos delegatas Dimitras Manuilskis jį 
išvadino Don Kichotu. ArgeJitinietis 
atsikirto, kad jis mieliau sutinka perimti 
Don Kichoto vaidmenį, kaip Sančos Pansos, 
su kuriuo Manuilskis turi įtartiną fizinį pa
našumą.

Na, žinoma, Manuilskis fiziškai ir dva
siškai yra Višinskio ginklanešis, jei iš viso 
Višinskį galima laikyti riteriu, tačiau, ant
ra vertus, negalima nepripažinti dalies tie
sos ir Manuilskiui.

Juk tik Don Kichotai gali svarstyti 
kartu su žmogužudžiais žmonių teisės 

klausimą!
Todėl nors ir labai didžiuojaniasi priimt* 

žmonių teisių charta, tačiau tą džiaugsmą 
greitai nustelbė vis labiau Įsigalįs realybės 
supratimas, kuris su karteliu leido pajusti 
visą padėties groteskiškumą.

Atrodo, kad de Chaillot rūmuose matėme - 
tik teatrą, kuris neturi nieko bendro su nor
maliu gyvenimu ir, geriausiu atveju, tinka 
tik vaikų geriems norams paskatinti. Bet juk 
tai buvo forumas, kuriam norima pavesti 
pasaulio problemas! Todėl suprantama, kad 
to vaidinimo kritika ir dabar dar randa vie
tos pasaulinės spaudos puslapiuose.

Visas nuomones sutraukus į krūvą) aiškė
ja dvi pagrindinės pažiūros. Viena, radika
li, reikalauja apskritai nutraukti JT darbus 
ir sutelkti visas jėgas laisvų tautų subūrimui, 
kita, nors iš esmės siekia to paties, ieško 
būdų tai idėjai Jgyvendyti be didesnio 
triukšmo. Pavyzdžiui, britų vyriausybės ofi
ciozas „Daily Herald” šeštadienį rašė, kad ’ 
būtų kvaila Įrodinėti, jog nėra taip bloga, 
kaip kad ir iš tikrųjų yra, ir siūlo: 1. JT 
palikti ir toliau egzistuoti, ir 2. visais bū
dais stengtis jų negalavimus pašalinti.

Na, dėl to mes nepasidarysime gudresni, 
todėl laikraštis patelkia ir konkretų receptą, 
būtent, ir jis konstantuoja, kad Saugumo 
Tarybai nepajėgiant atlikti jai skirtų užda
vinių, reikia rasti naujus kelius saugumui 
garantuoti. Vienintelis ta kryptimi vedąs 
kelias esančios kajp tik regionalinės sąjun
gos, Atlanto paktas, Vakarų Europos Uni
ja ir pan.

Tokie samprotavimai įrodo, kad visas, tas 
teatras davė tam tikros naudos ir suaugu
siems. Jis pagaliau atvėrė akis ir atliko 
milžinišką viešosios nuomonės nustatymo 
darbą. Tas darbas pasiekė jau tokį laipsnį, • 
kad W. Churchillis paskutinėse žem. rūmų 
diskusijose galėjo jau paskelbti savo laišką, 
rašytą prieš 3 su puse metų Stalinui. Juk 
tiesiog plaukai šiaušiasi ant galvos, kad 
anksčiau atrodė ne vietoje pasakyti tai, ką 
kiekvienas protingas žmogug turėjo jausti 
ateinant.

Churchillis 1945 m. balandžio mėn. rašė 
Stalinui;

„Ne labai raminamai veikia žiūrėjimas 
į ateitį, kurioje Jūs ir visi Jūsų valdo
mieji kraštai, (skaitant ir (vairių kraš
tų komunistines partijas, stovės vienoje 
pusėje, o angliškai kalbančių kraštų 
draugai, jų sąjungininkai ar dominijos 
kitoje... Aišku, kad ginčas tarp jų 

suplėšys pasaulį...”
Dabar tai taip visiems aišku, kad tie žo
džiai atrodo kaip išsipildžiusi pranašystė, 
kas, tarp kitko, yra ir JT nuopelnas. Tame 
pačiame laiške Churchillis įspėjo Staliną:

„Bet aš Jus prašau, mano drauge, ne
nuvertinkite per daug nuomonių skirtu
mus, iškylančius klausimuose, kuriuos 
jūs laikote nesvarbiais, bet kurie yra 
angliškai kalbančių demokratijų gyve- 

1 nimo būdo simboliai”.
Šiandien visiems aišku, kad svarbiausias 

ateinančių metų uždavinys yra organizuoti 
tą antrąją, angliškai kalbančių tautų ir jų 
draugų pusę, kad tuos simbolius Vėl grą
žinus gyvenimo realybei. VM.

Britai pritarę... Hitleriui
Washingtonas (Dena/Reuteris). Anrtiame- 

rikinei veiklai tirti kongreso komisija pa
skelbė daugiau užsienio reikalų ministerijas 
slaptų dokumentų, tarp kurių yra raštas, 
kuriame pasakyta, kad 1938 m. Hitleris esąs • 
pareiškęs,, jog tuo metu buvęs britų užsie
nio reikalų ministeriu lordas Halifaxas suti
kęs su jo reikalavimu prijungti prie Vokie
tijos Austriją.

JAV generalinis- konsulas Vienoje 1938 
m. vasario mėn. pranešė; „Schuschnigas tei
gė prancūzų pasiuntiniui, kad Hitleris jam 
pasakojo apie karjnį Vokietijos stiprėjimą, 
menkai tevertindamas prancūzų karinį at- 
siginklavimą. Be to, Hitleris jam teigė, kad 
viskas, kas daroma Austrijos ir Sudetų vo
kiečių klausimais, yra padaryta visiškai pri
tariant Halifaksui.”

Be to, Hitleris pats pareiškęs prancūzų 
pasiuntiniui, kad po dviejų metų Italija Vo
kietijai nebeturės reikšmės. Hitleris laikąs 
savo šventa misija 80 milijonų vokiečių su
jungti į tą tautą, kuri viešpatautų Europoje.
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TAURAGĖS MITAS
Lietuvos nepriklausomybės išlaikymas bu

vo glaudžiai susijęs su-vokiečių rusų santy
kiais. 1939 m. rugpiūčio 22 d. Molotovo Ri- 
bbentroppo paktas tai įrodo. Taip bus ir 
toliau iki, vienu ar kitu būdu, sulauksime 
pasaulinės vyriausybės. Šiuo metu vokiečių 
rusų santykiai įeina į naują fazę, todėl pra
vartu ir mums juos akylai sekti.

Yorko von Wartenburgo pavyzdys.
„Žingsnis, kurį aš šiandien padariau, 
turi pavyzdi vokiečių istorijoje. Taip 
pasielgė generolas Yorkas von War- 
tenburgas prie Tauragės” —

pasakė 194'3 metais lapkričio 12. d. Hitlerio 
generolas Walteri§_ Freiherr von Seydlitz- 
Kurzbachas ... Maskvoje. Mat, tą dieną 
buvo įsteigta /Vokiečių karininką sąjunga, 
kurios pirmininku iš sovietų malonės ir bu- 

. vo paskirtas tas generolas. Seydlitzas nuo
širdžiai manė, kad jis seka Yorko pavyz-

mas vieną gražią dieną nutrūko, nes Stali
nas sušaudė tūkstančius savo karininkų, jų 
tarpe ir visus tuos, kurie santykiavo su 
Wehrmachtu.

Apie tai pasakoja W. Churchillis savo at
siminimų I tome, teigdamas, kad preziden
tas Benešąs Stalinui persiuntė j jo rankas 
netyčia patekusius dokumentus 'apie tariamą 
vokiečių sovietų karininkų sąmokslą prieš 
sovietinj režimą. Žmonės, gerai žiną Gesta
po ir SD (nacių partijos užsienių žvalgy
bos organizaciją) tačiau teigia, kad tie do
kumentai ne netyčia pakliuvo Benešui, bet 
buvo tam tikslui specialiai paruošti Gesta
po laboratorijose, SD viršininko Heydricho 
(vėliau Prahos protektoriaus) įsakymu. Ko
kį jis siekė tikslą — lieka neaišku. Grei
čiausiai tai buvo slaptos, bet atkaklios ko
vos tarp SD ir wermachto žvalgybos (Ab- 
yvehr) vaisius. (Ta kova, tarp kitko, prasi-

Sveikinimas tremtiniams

demokratijos” dvasią. Instruktoriais buvo 
panaudoti vokiečių emigrantai komunistai. 
Tačiau- tos mokyklos nesukėlė jokio entu
ziazmo vokiečių belaisvių masėse ir todėl 
po Stalingrado sovietai griebėsi naujos tak
tikos.

Nugalėtos 6. vokiečių armijos vadas feld
maršalas Paulus buvo sutiktas su visa mar
šalui priderama pagarba. Sanitariniu trau
kiniu jis, dar 22 vokiečių generolai ir gal 
dar kokia 200 karininkų (iš viso prie Sta
lingrado į nelaisvę pateko apie 2.500 vokie
čių karininkų ir 96.000 kareivių), buvo nu
gabenti į Maskvą. Vėl atgijo Tauragės mi
tas. Juo sovietai į savo pusę norėjo pa
traukti vokiečių buržuaziją. Sudaryto „Lais
vosios Vokietijos” komiteto pirmininku buvo 
paskirtas emigrantas Erichas Weichertas, 
kuris partijos CK specialiai tam postoviui 
buvo išrinktas, nes „mažiausiai buvo 
dėjęs buržuazijai”. O vicepirmininku 
paskirtas 22 metų aviacijos leitenantas 
las von Einsiedelis dėl to, kad jis
Bismarcko provaikaitis. Tas komitetas grie
bėsi plačios propagandos prieš Hitlerį, ta
čiau ji nedavė norėtų rezultatų, po nevyku
sio 1944 metų liepos 20. d. atentato prieš 
Hitlerį, kada pasidarė aišku, kad Hitleris' 
išsilaikys iki galo, sovietai iš komiteto nie
ko gero nebesitikėjo. Mat, komitetas jiems 
buvo reikalingas tik tam atvejui, jei Vokie
tija a'nksčiau kapituliuotų, t. y. tada, kai 
raudonoji armija stovėjo dar toli nuo Vo
kietijos sienų. Jei tada, sakysim, Hitlerį nu
žudžius, Vokietija būtų pasidavusi ' ir joje 
sudaryta demokratinė vyriausybė, tai sovie-

nusi- 
buvo 
gra- 
buvo

BAI.Fo Įstaigos Europoje vardu Šventųjų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikinu seses ir brofius lietuvius linkėdama Jūsų sunkiame gyvenime iš

tvermės ir greičiau sulaukti laisvės ir geresnio gyvenimo dienų.
IZABELE ROVAITE

džiu, kuris XIX amžiaus pradžioje sulaužė 
priesaiką, duotą prieš Napoleoną kapitulia
vusiam ; Prūsijos karaliui, ir pasitraukęs su 
savo daliniais į tuo laiku rusų valdomą 
Tauragę, čia susidėjo su caru Aleksandru. 
Tię^-daliniai sudarė vėlesnės Prūsijos ka
riuomenės branduolį. Tos Prūsijos, kuri 
Napoleonui žlugus, sutelkė į galingą impe- 

•riją visą vokiečių tautą.
Nuo to laiko, kai tik vokiečiai turi rimtų 

nesusipratimų su Vakarais, jie visados pri
simena Yorko pavyzdį, — 
ragės mitą ir bando semti 
ve su rusais. Aišku, tai 
Lietuvos sąskaita.

Apskritai idėja, kad rusų vokiečių san
tarvė gali būti abiem pusėms labai naudin
ga, niekados nenustojo savo aktualumo. Ją 
puoselėjo pats Bismarckas, tačiau anglų in
trigos ir Rusijos bei Austro-Vengrijos 
varžybos dėl Balkanų neleido jos įkūnyti.

kalba apie Tau- 
stiprybės santar- 
visados atsitinka

Po 1. D. karo

Karui baigiantis vokiečių generalinis šta
bas užplombuotu vagonu iš Šveicarijos, per
vežė i Rusiją .patį Leniną,, ir. tai buvo nau- 
jos epochos pradžia. Po karo bolševikai 
plačiai atidarė duris vokiečių karininkams. 
Ten važiavo technikai ir taktikai. Rusijoje 
jie baigė vystyti naujas faktines idėjas ir 
technines detales; ko negalėjo tęsti santar
vininkų kontroliuojamoje Vokietijoje. Tvir
tinimas, kad „blitzkriego” strategija buvo 
sukurta Rusijoje, turi bent dalį teisybės. 
Santykiai tarp wermachto ir raudonosios ar
mijos buvo palaikomi demokratinei Vokieti
jos Weimaro vyriausybei nežinant, kiekvie
nu atveju ji ne viską žinojo. Wehrmachtas 
turėjo savo politiką. Ir tas bendradarbiavi-

dėjo 1933 m. kartu su Hitlerio pastangomis 
paimti kontrolėn wehrmaehtą ir truko iki 
1944 m. liepos 20. d. Po tą dieną įvykusio 
prieš Hitlerį karininkų atentato, karinė žval
gyba pateko visiškon SD žinion, o jos vir
šininkas paslaptingas admirolas Canaris, su 
kurio veikla „Minties” skaitytojai jau ne 
kartą turėjo progos susipažinti, buvo suim
tas ir 1945 m. balandžio m., artinantis ame
rikiečiams, Flossenbergo kalėjime pakartas.)

Kad ir kaip būtų, po Tuchačevskio 
bylos, kurioje tam tikrą vaidmenį su
vaidino Benešo Stalinui persiųsti doku
mentai, wehrmachto raudonosios armi
jos „privatūs” santykiai nutrūko. Ta
čiau iš abiejų pusių buvo jaučiama, kad 
dėl to kalti tik Rusijos ir Vokietijos vidaus 
politikos sumetimai. Vadinamasis „Taura
gės mitas” vėj atgijo, po kelerių metų Hit
leriui sudarius nepuolimo paktą šu Stalinu. 
Tas paktas padrąsino Hitlerį pradėti karą. 
Ir tik Molotovo ne visai gudri politika pri
vertė Hitlerį pasisukti ir prieš Sovietų Są
jungą. Hitlerio nutarimas pulti soviet^? 
wehrmachto sluogčiuose buvo sutiktas di
deliu nustebimu. Mat, wehrmachto autorite- 
tai4’ma,hėj kbd'Sovietai Vokietijos taip'greit 
nepuls, bet lauks tiek Vokietijos, tiek ir An
glijos su Prancūzija nusilpnėjimo. Tačiau 
Molotovas, reikalaudamas Dardanelų, nuėjo 
per toli ir privertė Hitlerį dar kartą rizi
kuoti — pulti sovietus.

tai per savo „laisvosios Vokietijos komite
tą galėtų turėti tam tikros įtakos. Kol to
kia galimybė buvo spekuliuojama, toj so
vietai rodė tam tikros pagarbos „laisvosios 
Vokietijos” komitetui ir šalia suorganizuo
tai tariamai profesinei vokiečių karininkų 
sąjungai, kurios priešakyje buvo pastatytas 
von Seydlitzas ir dažnai buvo kalbama apie 
patį maršalą Paulų. Iš tikrųjų tas komitetas 
iš generolų ir patekusių nelaisvėn werh- 
machto kapelionų buvo-tik iškamša. Visus 
reikalus tvarkė komunistai, kaip Ulbrichas, 
kurie tačiau viešumoje nesirodė. Jokios 
Paulaus armijos, apie kurią tiek daug buvo 
kalbama po karo, nebuvo. Buvo tik An- 
tifos mokyklos, kurios turėjo grynai poli
tinį,, bet ne karinį uždavinį; Tų mokyklų 
auklėtiniai buvo pirmon eilėn paleidžiami iš 
nelaisvės ir siunčiami su specialiais uždavi
niais į Vakarų zonas arba skiriami į va
dovaujančias vietas sovietų zonoje. Tačiau 
jų dauguma buvo tik apsimetę esą komu
nistai ir, patekę į laisvę, atsisakydavo dirbti 
sovietų naudai, o iš sovietų zonos ir Ber
lyno bėga į Vakarus.

Pagaliau sunku ko nors ir tikėtis. Sovietų 
reikalavimu milijonai vokiečių buvo išva
ryti iš savo gyvenamųjų vietovių Rytų Eu
ropoje. Milijonai žuvo jų nela'svėje. (Iš 
98.500 Stalingrado belaisvių liko gyvų tik 
kokie 8.0001). Sovietų siūloma Oderio Nete
sės siena niekados nebus vokiečiams pri
imtina. O kur dar sovietų zonos gyventojų 
kančios? Žodžiu, šiandien Tauragės mitas 
vokiečiams neegzistuoja, bet sovietai to, 
kad ir mažo, kozirio iš savo rankos paleis
ti dar nenori.

pagaliau la
ukinių san- 
jos valdoma 
vis tiek, ką

Kas toliau?
Paskutiniuoju laiku padidėjo reiškimų, 

rodančių, jog sovietai nori keisti tavo Vo. 
kietijos politiką, kad jie, vėl ieškos vokie
čių draugiškumo. Jei jiems pasisektų įkal
bėti amerikiečius, britus ir prancūzus at
šaukti savo kariuomenes iš Vokietijos, (tą 
pat ir sovietai padarytų), tai busimoji Vo
kietija, visai vis tiek kokia ji būtų, ar ko
munistinė, ar demokratinė, ar 
šistinė, turės ieškoti glaudžių 
tykių su Sovietų Sąjunga ir 
Rytų Europa. Ir todėl ji visai
jaustų savo širdyje, interesų verčiama turės 
šlietis prie Rusijos. Antra vertus, sunku ti
kėtis, kad Vakarai Vokietiją atiduotų sovie
tų malonei. Jie sutiks pasitraukti iš Vokie
tijos, tik sovietams toliau į Rytus, sakykim, 
už Čekoslovakijos, Lenkijos ir Vengrijos ry
tinių sienų nukėlus savo geležinę uždangą. 
Tuo atveju Vokietija, jai tiek Rytams, tiek 
Vakarams pataikaujant, bematant atsistotų 
ant kojų ir pati statytų savo reikalavimus. 
Tada eventualus interesų bendrumas vėl ga
li atgaivinti Tauragės mitą. Toks ateities 
variantas yra teoriškai galimas, jį visai rim
tai svarstė pats Lippmannas, tačiau prak
tiškai . sunkiai įvykdomas, nes sovietai, da
bartinėms aplinkybėms esant,
nesutiks pasitraukti iš Vokietijas kaimynų 
teritorijų, o amerikiečiai tą sąlygą neiš- 
pildžius nesutiks pasitraukti iš Vokietijos. 
Tokiu būdu sovietams lieka tik paskelbti 
savo zonos tariamą nepriklausomybę ir tik 
tuo bandyti vėl įgyti vokiečių simpatijas, 
tačiau toks variantas iš anksto pasmerktas 
nepasisekimui, ypač tuo atveju, jei Vakarų 
Vokietija būtų įtraukta į Vakarų Europos 
Uniją. .Vokiečiai Kręjpliui uždavė nemažą 
galvosūkį. (Lb).

jokiu budo

Kalėdos New Yorke

Kai moderni pasaka tampa tikrenybe

2. D. karas.
Sovietai į jų nelaisvę pakliuvusius vokie

čius jau nuo 1941 metų „perkopdavo” ir tin
kamus siųsdavo į vadinamąsias „Antifa” 
mokyklas, kuriose auklėtiniai turėjo pames
ti fašistinius prietarus ir perimti „liaudies

Apie Kalėdas New Yorkas pasidaro pa
našus į pasakų šalį. Bet reikia žinoti, kad 
ta pasaka turi skatinti suaugusius vaikus ne 
svajoti, bet pirkti, pirkti, pirkti....

Krautuvių prekilangiai yra tartum „tūks
tančio ir vienos nakties” inspiruoti, tik iš
dėstytos kainos turi priminti realybę. Tie 
prekilangiai yra puošiami žymiausių daili
ninkų, ir tam reikalui išleidžiamos milžiniš
kos sumos pinigų. Dažnai juose vyksta tik
ri teatro spektakliai ir žiūrovams už tai ne
reikia mokėti. Kai kurias 5 th Avenue pra
bangos prekių krautuvės pateikia tiek pra
šmatnybių, kad i" ‘ j'
daktį. Prabanginis' blizgesys ir humoras'pa- 
sirodė esanti 
monė.

New Yorko 
ledų dovaną: 
gruodžio mėn. paverčiama 
dinį gojų. Iš abiejų pusių, 
(visą valandą reikia eiti!), 
žiniškos eglės, kurios kiekvieną vakarą iki 
12 nakties yra akinančiai iliuminuotos.' O 
kai dar į tą žibesį įsijungia nenutrūkstamos 
virtinės automobilių, tada atrodo, kad mo
derni pasaka tapo tikrenybe.

žiūrovą! stebisi dieną ir, 
s' blizgesys ir fiutbdras'pa- 

geriausia patrauklumo prie-

miestas teikia gražiausią Ka- 
nuostabioji Park Avenue 

į užburtą Kalė- 
50 blokų ilgyje 

pastatomos mil-

KALĖDŲ DVASIA
(Atkelta iš 1 psl.) 

politikos neteisingumu mūsų atžvilgiu. Ki
ta ranka mes ją remiame ir jai tarnau- 

. jame. Užtenka pažibti mūsų nuotaikas ir 
mūsų veikimo metodus kai kuriose srityse, 
kad išgąstingai šušuktum: ne visur mes 
esam geros valios!

Politikos dvasia yra priešiška dieviškai 
dvasiai jau tuo, kad ji perdėm e m p i r i š - 
k a. Ji verčiasi tik penkiais pojūčiais, nei
gia tikėjimą ir geravalį norėjimą. Ji yra 
grynojo proto, žinojimo, patirties ir įvykdy
tų "faktų dvasia. Ji tenkinasi sverdama tik 
fizinį ir mechaninį žmogaus pajėgumą, skai
čiuodama tik visuomeninių santykių svorius 
ir skaičius, ekonominių gėrybių mastus. Ką 
šita dvasia turi bendra su gelminiu protu, 
su aukštesnio įžvalgumo galiomis, su tikė
jimu ir apreiškimu, su aukštesne išmintimi?

. Šita dvasia turi gilias šaknis žemesnėje 
žmogaus prigimtyje, ir ji niekad nemiršta. 
Yra žmohių, kurie niekaip'negali tos dva
sios praaugti savyje, — visur, kokiose po
zicijose jie stovėtų. Ir jie stengiasi užtrenkti 
duris bet kokiai įtakai, bandančiai į gyve
nimą įnešti Dievo dvasios. Jie šios dvasios 
bijosi, ir ši .baimė yra instinktyvi, organiš
ka, pagrįsta psichologišku jų dvasiai prie
šingumu.

pyktis, kad jam norima atimti iš rankų 
ginklas? Nereikia nė komunistų, kurių to
ną per gerai pažįstame; toną, kaip užmin
tos ant uodėgos gyvatės! Panašus tonas at
siliepia visur, kur tik taikliai pataikoma į 
pikto širdį.

Bet nereikia eiti su Dievo dvasia į pačią 
politiką. Gana, kad šita dvasia iš viso kur 
egzistuoja, ugdoma, stiprinama. Tuoj atsi
ras kova su ja — gudri, atsargi, o kartais 
akiplėšiška. Penki politikos pojūčiai tuoj 
atras sau pavojų ten, kur skelbiama Dievo 
garbė — pamaldose, brolijose, krikščioniš
kame gyvenime" ir išpažinime, net savoj 
bažnytinėj organizacijoj. Visa tai yra aki
brokštas piktai dvasiai, kuri pastatoma 
šviesos prožektoriaus prošvaistėm ji pasi
daro matoma savo tamsume, netiesume, 
klastoje. Ir kad ji nebūtų niekam matoma,- 
reikia užpūsti altoriaus žvakes, bažnyčios 
žirandelius, Kalėdų šviesas ir Velykų pas
kalą. Tiesiai kovoti su Dievo dvasia neįma
noma, nes ką gali jai pasakyti tiesiai? Rei
kia gesinti ją iš pasalų — užpulti tuos ži
burių nešėjus, reikia pastebėti, kad žibu
riai nėra gerai išvalyti, kad šviesų dagtis 
per daug rūkstantis. Reikia tą šviesą prista
tyti kitoj šviesoj.

Pasaulio dvasia nėra vientisa ir sutelkta 
apibrėžtuose asmenyse ar institucijose. Ji 
yra gyva pikto šaknis, išskaidyta kaip rau
gės plačioje pasaulio dirvoje. Ji kartais 
veisiasi ir šventoriuje, ne tik politinių par
tijų kiemuose. Šitos pikto šaknys tačiau vie
na su kita puikiai susisiekia kažkuriuose 
punktuose ir veikia sutartinai. Jos nejučio-

Kas parašyta — parašyta

KALBANT nūnai ’apie Kalėdinę dvasią, 
nėra galima aiškiai ir atvirai nepasmerkti 
piktos dvasios, .kur ji besireikštų — politi
niuose kuluaruose ar net visai nepoliti
niuose. Ją pasmerkė pats Kristus įsikūniji
mo faktu. Pasmerkė ją vėliau fariziejų, tų 
tipiškų klastos ir veidmainystės atstovų 
veiksenoj.

Mes apgailestaujame tokių žmonių valią, 
nors mes' jų, kaip žmonių, nedrįstame 
smerkti, bent tų, kurie yra gimę šios dva- 
sios pavergti. Jie yra neįtikinami savo gal
vojime ir veikime, bent jų dauguma. Gali 
praregėti tik tie, kurie telkiasi apie juos iš 
nežinojimo, iš suklaidinimo. Pirmųjų gy
dymas yra bergždžias, nes jie yra savotiš
ki daltonistai Dievo dvasiai. Mes nesitikim 
jų atversti ir nenorim. Lygiai kaip nejaučiam 
jokio malonumo apie juos rašyti, nes jie bus 
suerzinti, jie jausis įžeisti ir kiekviena 
ga tau, kurs rašai, taikys savo kovos

Bet kas parašyta, parašyta tiems, 
geros valios. Jie temato, kur yra

skirtumas! Jie težino, kuo yra griiidžia- 
kova, prasidėjusi pirmosiomis Kalėdo-

pro- 
strė- 
kurie 
dva-

Nelygi kova
VISI BANDYMAI pakeisti politikos dva

sią pirmon eilėn pačioje politikoje yra iš 
anksto pasmerk* nepasisekimui. Oi sukyla 
erzelis, baisesnis už tą, kokį velnio apsėstieji 
sukėlė Kristui, kai Jis badė šiuos išvaduoti 
iš pikto vergijos. Tik paklausyk tono ir mis ir nesąmoningai susiblokuoja, nekal- 
grietebėk į frazes ir žodžius, į tą neužsle- bant apie blokus, kurie išauga iš sąmonin- 
piamą degantį pyktį. Kas gi tai, jei nepikto gos valios.

l.es. 
turi 
šių 
ma
mis, — kova dėl plačios ir gilios gėrio 
dvasios, kuri yra Dievo dvasia, ir kova su 
siaura ir akla Pikto dvasią, kuri yra žemo 
instinkto dvasia.

Geravalio žmogaus ramybė nėra pasy
vi ramybė. Gera žmogaus valia turi būti to
kia pat veikli, kieta, nepalaužiama ir nesu
klaidinama, kokia dažnai yra piktoji valia. 
Maža garbė Dievui, įsikūnijusiam ir gimu
siam, jeigu Jo Kalėdos paliks tik graži tra
dicijų ir trafaretinių linkėjimų diena.

O aplink yra dirbtinio ledo aikštės, ku
riose vietoje paprastos muzikos ištisas va
landas skamba kalėdinės giesmės. Čia pat 
raudonai žėrinčiomis Kalėdų žvaigždėmis 
nusmaigstytos alėjos. Visur spalvų, formų ir 
garsų žaismas — pikantiška nerūpestingu
mo demonstracija tarp moderniškiausios ar
chitektūros labiausiai užsiėmusiame mieste.

Tose 5 th Avenue kertėse, kur yra di
džiausias judėjimas, ir visuose prekybos 
namuose stovi baltabarzdis su raudona ap
ranga Kalėdų senelis, kurį čia vadina „San
ta Claus”, Čia Kalėdų senelius be priekaiš
to gamina serijomis. „Santa Claus” 'čia 
spaudžia" vaikaitis rankas ir pažada paten
kinti jų norus. Tėvams konsekventiškai nie
ko kito nelieka, kaip viską pirkti, nenorint 
pažeisti vaikų tikėjimo.

Tuo būdu „gyvas” Kalėdų senis, .kurį 
gali sutikti prie kiekvieno didesnės gatvės 
kampo, yra didelė krašto ūkio parama. Jo 
draugiškas sąmokslas su vaikais duoda mi
lijonus dolerių -apyvartos.

Kitas svarbus veiksnys yra patarėjos do
vanoms pirkti, kurių yra visose didelėse 
krautuvėse. Čia jos vadinamos „gift coun
sellor”. Prieš Kalėdas paleidžiama visa ar
mija gražių, elegantiškai apsirendusių jau
nų moterų, kurios baimingesniems vyrąjns 
turi padėti pirkti ir — gerai patarti.

Yra žinoma, kokie nelaimingi būna vyrai, 
kada jie vieni 
reikale padėti 
jos ima vyrą už parankės ir žavingai jam 
šypsodamosios 
blondinei, __  ... ______  ___  _
sužadėtinei,’' draugei, dukteriai arba 
rai dar labai elegantiškai” motinai. Neatsi
tiktinai pasitaiko taip, kad parinkti pirki
niai būna gana brangūs...

Vyrai yra savo patarėjoms labai dėkingi 
už jų pagalbą ir už tą malonumą, kurį jie 
turi, kai tos labai gražios moterys jiems 
pademonstruoja šalikus, bliuzes, rytinius 
švarkus ar kt. Antra, yra visiškai vistiek 
ką vyrai perka, nes po Kalėdų moterys daž
niausia nueina tas dovanas pakeisti. Juo 
brangesnė prekė, juo pelningesnis yra mai
nymas, todėl tie mainai užsitęsia net iki 
sausio mėn. išpardavimų.

Neišpasakytai didelį vaidmenį čia vaidi
na Įpakavimas. Amerikiečiai turi tam silp
nybę, ir todėl „gift wrappings” dovanų pa
ketams dažnai būna tikri meno kūriniai. 
Krautuvėse yra nepaprasta pasiūla gražiau
sio popierio, maišelių, dėžučių, raikščių, 
kalėdinių paveiksliukų.

turi nupirkti dovanas. Tame 
ir yra tos gražios patarėjos:

pataria, ką jis turėtų pirkti 
šatenei ar brunetei savo žmonai, 

,tik-

Kiekvienais metais būna kitos vyraujati-. 
čios spalvos. Šiemet pasirinkta vyno rau
dona ir įstrižai marga spalvos. Kiekvienai 
pirkinys, už kurį mokama per 25 cL, yra 
šventiškai įpakuojamas. Bet jeigu pageidau
jama, tai įpakavimas gali būti ir liuksusi
nis. Jis gali kaštuoti nuo 50 et. iki 10 do
lerių, ir tam tikslui gali būti panaudotos 
net gyvos orchidėjos.

Visi tie pasigėrėjimą žadiną paketai su
dedami po eglute arba ant šventiškai užties
tų stalų ir židinių, o po kūčių valgio (visa
da turi būti kalakutas!) jie yra išpakuojami. 
Ir labai dažnai pasirodo (pakavimas esąs 
daug prašmatnesnis už jo turinį.. Maža 
pastabėlė: brangiausios dovanos būna įpa
kuotos kuo paprasčiausiai. Ir vis tik bri
lianto žiedas ar kailiai prastame įpakavime 
moteriai yra daug maloniau gauti už pele
ninę ar nosinaites, nors ir gražiai įpakuo
tas...

Gruodžio 24 d. jx> pietų daugybė newjor- 
kiečių geriausiai nusiteikę svirduliuoja gat
vėmis; stotyse ir autobusuose girdėti jų 
dainos ir garsus juokas. Pagal keistą seną 
paprotį visose didesnėse įstaigose tą dieną 
tarnautojams išdalijama milžiniškas kiekis 
whisky.

Bet gruodžio 25. d. visi žmonės yra tai
kingi su kaimynais ir draugais ir šventiškai 
nusiteikę. Visą dieną vyksta „Christmas 
parties” (Kalėdų pobūviai), ir visur rasi 
„turkey”, kalakutą, kuris pateikiamas įvai
riausia forma, pradedant visu kepsniu ir 
baigiant šmoteliais ant sendvičių.

Žmonės eina iš namų į namus ir vieni ki
tiems reiškia savo nusistebėjimą kalėdiniais 
sveikinimais (Christmas cards), kurios yra 
prisegtos prie sienų arba kur nors paka
bintos spalvotais raikščiais. Mat, yra garbė 
surinkti daugiausia sveikinimų, ir dar pa
čių didžiausių. Jos laikomos parodymui iki 
Naujų Metų. O po visa tai patenka į New 
Yorko sąšlavynus. Čia nėra papročio ką 
nors saugoti „kitiems metams”.

Kalėdos New Yorke trunka tik vienintelę 
gruodžio 25 dieną. Tai yra didelė šventė 
šeimai, Bažnyčiai, draugams. Sekantį rytą 
ir vėl paprasta diena. Bet prieškalėdinės 
nuotaikos trunka dar visą gruodį, ir tame 
judriame mieste jaučiasi didelis pakilimas. 
Newjorkiečiai aukoja, dovanoja ir prisime
na kiftis pačiu kilniausiu būdu. Paskatinimą 
padaro preklangiai, o sprendimą padaro tik 
širdis, (g).

l
Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Centro Komitetas nuoširdžiai sveikina 

visus brolius tremtinius, tremtinių bendruomenės ir visų kitų organizacijų 
darbuotojus, visus lietuvių bendruomenės padalinių vadus, darbo ir sargybų 
kuopų vyrus Sv. Kalėdų ir NAUJŲJŲ METŲ proga.

Linkime, kad kiekvieno lietuvio širdyje rusėtų Lietuvio Partizane ugnelė, 
kurioje pasaulio dalyje jis beatsidurfų.

Jeigu mes ryžtingai ir toliau kovosime, tautinius, visuomeniškus reikalus 
statysime aukščiau už savo asmeniškus — mūsų išsivadavimo kova bus lai
mėta. LTB CENTRO KOMITETAS

3
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Lietuvių tautinis menas kovoje dėl Lietuvos laisvės
Pasikalbėjimas su dailininku V. K. Jonynu

— Kaip vertini Tamsta meniniu požiūriu 
žymesniuosius mūsų dailininkų kūrinius ir 
meno leidinius?

—\ Žymesniuosius kūrinius yra sukūrę 
mūsų žymesnieji dailininkai, kaip prof. A. 
Galdikas, prof. A. Varnas, Petravičius, Ka
siulis, Augius ir kiti. Malonu viena konsta
tuoti kad mūsų dailininkų sukurti tremtyje 
darbai nė kiek nėra žemesnio lygio kaip 
tėvynėje, o jų dauguma yra padarę tokią 
didelę pažangą, kad su kaupu atpildo jų 
kūrinių palikimo Lietuvoje spragą. Be to, 
buvimas Europoje mums leidžia išmėginti 
jėgas ne savo lietuvišku, bet europiniu mas
tu ir įsitikinti, kad daugeliui mūsų daili
ninkų svetimieji yra suteikę pirmaeilių Eu
ropos dailininkų vardus. Atsiliepimai apie 
parodas ir reprodukcijų talpinimas geriau
siuose Vokietijos meno žurnaluose yra vie
nas iš daugelio įrodymų.

Meno leidiniai, man rodos, išleisti net 
geresni ir gausesni nei tat sugebėjome at
likti savajame krašte. Mat, tėvynėje vis 
statėme ir atstatėme, o menu vėliau rengė
mės pasirūpinti... Likimas pajuokavo ir 
menu susirūpinome tremtyje ir tai daugu
moje tik patys menininkai. Bet juk tam yra 
suprantamos ir pateisinamos priežastys! 
Kiekvienu atveju apie Lietuvą ir jos meną 
daugiau ir palankiau sužino pasaulis šian
dien per trejus metus nei per 23 nepriklau
somo gyvenimo metus... Čia yra pozityvus 
ir brangus indėlis, įsigytas nelaimių dieno
se.

— Kokią reikšmę turi šie dailininkų kū
riniai lietuvių tautos kovoje dėl laisvės?

— Dėl lietuvių tautos laisvės meno kūri
niai yra nesugriaunami ir ryškiausi kultū
riniai dokumentai:

a) nusaką lietuvių tautos savitumą ir kul
tūrinę nepriklausomybę,

b) tautos kultūrini subrendimą,
c) tautos kūrybinių galių buvimą ir pa

sireiškimą,
d) lietuvių tautos neabejotiną indėli | 

bendrą žmonijos kultūrini lobyną.
Todėl kovoje dėl laisvės ir tautinės ne

priklausomybės meno kūriniai yra neišjun
giamieji garsiakalbiai, palieką gyvi visa! 
žmonijos istorijai ir nuolatos liudiją mūsų 
teises beginant.

— Gal neafsisakytnmėf papasakoti apie 
savo žymesniuosius darbus Lietuvoje Ir čia 
tremtyje?

— Lietuvoje be pedagoginio darbo Kauno 
Meno Mokykloje ir vėliau 'Taikomsoios 
Dailės Institute visą laiką dirbau ir admi
nistracini darbą. Buvau minėto Instituto di
rektorium ir nuo 1936/metų vadovavau Kul
tūros paminklų apsaugas įstaigai. Tuo pa
čiu metu, naktimis, iliustravau Kristijono 
Donelaičio „Metus” ir sukūriau kitus savo 
kūrinius dalyvaudamas aktyviai meniniame 
gyvenime konkursuose ir parodose. 1941 
metų vasarą vadovavau Trakų pilies kon
servavimo darbams, kurių apimtis matyti iš 
to fakto, kad čia dirbo 146 darbininkai ir 1 
architektas.

Tremtyje .mano veikla daugiau pažįstama 
ir dažnai spaudoje buvo aprašinėjama, to
dėl nenorėčiau kartoti.

— Ką planuojate kurti ir kuriuos darbus 
numatote atlikti artimiausioje ateityje?

— Man atrodo aktualiausia, tai išleisti 
juo daugiau visais meno reikalais knygų. 
Jos dar (manoma parengti. Labai bijau, kad 
išvažinėję turėsime tenkintis dabartiniu kny
gų kapitalu. Be knygos — kaip be galvos! 
Kam ji atrodo nebūtina, tas lietuvis yra 
jau mums žuvęs mažiausiai 50®/o. Jo greitas 
nutautėjimas yra patikrintas. Be to, daugy
bė brangios medžiagos gali išsimėtyti ir žū
ti reikiamai neužfiksuota. Šitokios kultūri
nės medžiagos žuvimas neužpildytų būtinų 
gretų dėl tautas laisvės.

Artimiausioje ateityje noriu išleisti K. Do
nelaičio „Metus” vokiškai, — lietuviškai jau 
atspausdinta, Prosper Mėrimėe „Lokys” 
lietuviškai prancūziškai jau spausdinamas, 
prof. A. Galdiko „Monografiją” 4 kalbo
mis ir noriu pabaigti iliustruoti Hamletą 
šveicarų ir vokiečių leidykloms. Planuoju 
surengti Paryžiuje savo kūrinių parodą Ir 
išvažiuoti | Ameriką. Ten gavau darbo per 
savo kolegas ir prietelius New Yorke J. 
Schukj ir A. V. Košubus.

—Kurias kliūtis Jūsų kūrybos bei meni
nio ugdymo darbe sutinkate ir kurių pa
geidavimų šiuo atveju turėtumėt?

— Kliūčių tremties gyvenime netrūksta. 
Jų visų ir jaučio odoje hesurašytum. Kliū-

— Jums, pone Jonynai, tenka tremtyje vi
są laiką veikti pirmose lietuvių dailininkų 
eilėse, tai gal malonėtumėte papasakoti, ku
riuos žymesniuosius darbus ir kurie daili
ninkai sukūrė, jų reprodukcijas atspausdino 
ir paskelbė pasauliui sunkiose Vokietijos 
tremtinių gyvenimo sąlygose? — kreipėsi 
Jūsų bendradarbis j žymų lietuvi dailinin
ką — grafiką, aukštųjų meno mokyklų or
ganizatorių prof. Vytautą Kaz| Jonyną.

•— Kalbėti apie atskirų dailininkų kūri
nius čia būtų sunku. Reikėtų daugiau ap
žvelgti jų bendrą veiklą, kuri, man rodos, 
yra atlikus! labai dideli darbą. To darbo 
didumas glūdi nuolatinėje veikloje ir nuo
latiniame pasauliui priminime, kad teisin
gumas nėra atstatytas Ir kad net dailininkai 
niekuomet nepolitikavą, | savo kraštą grįžti 
negali. Pasaulis, aiškią grindžiamas ne sen
timentais, tačiau j| sudaro būtybės — žmo
nės, kuriuose be ko kito yra ir .sentimentų 
pradas. Todėl menininkų jausmų kalba i 
jausmą nebuvo ir nebus beprasminga ko
voje dėl Lietuvos laisvės. 'Esu Įsitikinąs, 
kad menininkai tremties sąlygose padarė 
daugiau nei buvo galima tikėtis. Tikrai, 
ginklams nustojus žvangėti — prakalbėjo 
mūza, nors ir tremtinio nepalankiausiose 
sąlygose

Dailininkai savo paskirais kūriniais, pa
rodomis ir leidiniais, paliks Europoje, o 
tikriausiai ir visame pasaulyje ne tik pra
kaitu ir krauju laistytas pėdas, bet taip pat 
iš gilumos širdies meile laistytą ir ugdytą 
šimtmečiais žmonijos kūrybini žiedą. Ne
vienas mūsų priešas mums tremtiniams lin
kėjo pragarsėti arkliavagiais, o mes garsi
name Lietuvos šventą vardą, kaip gilios ir 
senos kultūros atstovai. Čia buvo mūsų 
tikslas ir kelias. Šios pareigos vedami, ma
nau, lietuviai dailininkai atidavė ir atiduoda 
tą duoklę, kokios iš jų reikalauja pats lie
tuvio vardas. Ką konkrečiai lietuviai daili
ninkai nudirbo meno srityje buvo paskelbta 
spaudoje minint Pasaulio lietuvių dailininkų 
ir architektų sąjungos (kūrimą.

■MuamaamaiiMmauMHaaHanMH

JONAS RADASTAS

Zerkolas Teisybes
Šitas dalykas, parašytas prieš me

tus, turėjo eiti prologu satyros teatro 
„Zerkolas Teisybės” spektakliui. Tas 
teatru dėl (vairių priežasčių mirė ne
pradėjęs savo veiklos.

Mm esam Zerkolas Teisybės, 
Kurs baisiai mėgsta stiprią šviesą 
Prieš j| prasiskleidžia tamsybės, 
Jis rodo angelą ir biesą.

f

Jis viską rodo neprašytas, 
Nuo jo visiems | kail| klius: 
Jis rodo senutes dažytas 
Ir patriotiškus pirklius.

„Senute, slėpti negaliu: 
Lapytės jūsų per raudonos, 
Jas tepat kremą ant raukšlių 
Kaip sviestą tepdavom ant duonos.

Mm linkę buvome manyti, 
Kad Jums per šešiasdešimt bus, 
O jos — visai Jauna mergytė 
Ir nesirengiat | kapos.

Brangi senele, negražu, 
Perdaug dažų, perdaug dažų! 
Uždėk mažiau, tai bus gražino, 
O dar geriau — visai nedėk, 
Maldas kamputyje šnibždėk”.

Dabar parodysim vaizbūną. 
Pas mus tokių vaizbūnų būna. 
Kad manu dešra | nosį bado: 
„Aš tautą gelbėjo noo bado.

Tautiečiui atnešu saldumo, 
Kad jam nebot gyvent kartu, 
Tankų, metilo, sūkių, dūmo 

Ir daug kitų gerų daiktų.

Man tinsta kojos, veidas bąla, 
Kaip žvakė tirpsta sveikata. 
Bet nesvarbu, kad gausiu galą, 
Jei bus išgelbėta tauta!”

— JPas tamstą vakar taukus pirkom, 
Jie buvo brangūs ir seni, 
Tad neatlygink su Kudirkom, 
Nors tamstos misija kUnL

Plėšk ir toliau tautiečiui kail|, 
Tiktai užmiršk tėvynės meilę. 
O jeigu mus tikrai myli, 
Tai gal šiek tiek nuleist gali?”

Esu aš Zerkolas Teisybės, 
Aš balsiai jaunas, vos gimiau, 
Bet bėga nuo manęs tamsybės 
Ir daros truputi linksmiau.
O kas šypsosis, tas tikės,
Kad vėl jam saulė patekės.

tys kasdien pasitaiko, bet labai malonu jas 
nugalėti. Pageidavimų? Kad para turėtų ne 
24, bet 48 valandas, o aš pats, nors 4 ran
kas — nusijuokė malonusis pokalbininkas.

— Labai sunkiose tremties sąlygose su
organizavote aukštąją meno ir pritaikomo
jo meno mokyklą Freiburge i. Br., tai gal 
malonėtumėte pasakyti kaip eina darbas 
šioje svarbioje mūsų kultūros ateičiai mo
kykloje ir kurių rezultatų savo nenuilstamu 
darbu pasiekėte?

— Organizuodamas Freiburge Taikomo
sios Dailės Institutą siekiau parengti nau
jus karius — dailininkus naujiems gal dar 
sunkesniems žygiams ir bandymams nei mū
sų pačių. Giliai tikiu, kad Lietuva visada 
buvo ir paliks dvasinių vertybių ugdymo 
kraštas ir kad jaunosios menininkų kartos 
bus ta širdis, kuri vers vaikščioti kraują sa
vosios žemės gyslose jos negęstamai laisvei. 
Be to, eilė lietuvių dailininkų, kaip Vizgir
da, Valeška, Valius, Marčiulionis, Galdikas, 
Kasiulis, Zikaras, Marčiulionienė, Murai- 
tis, Tamošaitis, Tamošaitienė buvo pakvies
ti dėstyti ir sudarytos palankios sąlygos jų 
kūrybiniam darbui. Mokykla (žengė | tre- 
čiuoeius mokslo metus. Pernai išleido 4 

(diplomuotus dailininkus o 1949 metais tiki
esi išleisti dar 9, ir visus lietuvius, nors šią 
mokyklą lanko 8 tautybių asmenys. Man, 
rodos, kad pasiekti mūsų darbo rezultatai 
yra tikrai nemenkesni, kaip nepriklausomoje 
Lietuvoje, panašiose mokyklose t. y. Taiko
mosios Dailės Institute Kaune ir Vilniaus 
Dailės Akademijoje.
. — Esate Pasaulio Lietuvių Dailininkų ir 
Architektų Sąjungos vice-pirmlnlnkas, tai 
gal malonėtumėt papasakoti apie šios orga
nizacijos tikslus h artimiausius uždavinius?

j mylimą šal|,. prie Gedimino, prie brolių 
savų, — šaukia ne viena, oi ne viena dai
na. Vilnius jau, žinomas tautosakoje,' tai 
kaip neis jis, lyg raudona siūlė per visą 
mūsų rašytinę kūrybą. Kiekvienas poetas 
kaip pilietis atiduoda Vilniui savo duoklę. 
Maironis prologe | „Kęstučio mirt)” pabrė-
žė:

...Be Vilniaus, be krašto galvos
Nebėr mums gyvybės, nėra Lietuvos.

Ir parinko jis nuolat gyvą šūk|: O Vil
niaus nepamiršk, lietuvi!”

Šviesusis Vaižgantas mūsų galvosna lyg 
kaltu granitan jkąlė:

Vilnius — būtinoji tikrosios, etnografinės 
Lietuvos dalis. Vilnius yra raktas visų Lie
tuvos durims atrakinti.

Ir su dideliu, dideliu džiaugsmu Imi žmo
gus | rankas inž. arch. T. J. Vizgirdos kny
gą ;,Vilnius — the Capital of Lithuania”. 
Šjmet, be kitko, sueina juk 625 metai nuo 
Vilniaus kaip Lietuvos valstybės Sostinė* 
(kūrimo. Autorius savo knygai vedamąja 
mintimi parinko istoriko Cicerono žodžius: 
žmonės, nežinantieji istorijos visada yra vai
kai, ir pusėje šimto puslapių išdėsto Vil
niaus biografiją nuo pat legendų prade
dant. Knygoje randame 105 iliustracijas.

Liet. Tautinis Meno Ansamblis

„C 1 U'R L I O N I S”
Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų 
proga nuoširdžiai sveikina lietuvių 

tremtinių bendruomenę.

Pulgis Andriušis

Nurašyti į
(Ideologinis

Buvęs Kauno miesto savivaldybės pa
mestų daiktų skyriaus sekretorius Inkšty- 
rius, sėdėdamas ant narų po pcirinės sriu
bos pietų rimtai susimąstė.1 Apčiupinėjęs iš 
Visų pusių savo kūną ir jo apylinkes ap
žiūrėjęs kiaurą baltini švarkiuką, išvertęs 
kišenių pamušalą, pažaidęs atšokusiu batų 
padu lyg vaikas gutnelsiastrika, buvęs po
nas sekretorius tarė sau vienas:

— Nieko, visiškai nieko mainomo nei 
parduodamo jau nebeturiu!

Ir tikrai. Inkštyrius per ketverius trem
ties metus išsimainė išsipardavė iki pasku
tinės kalioniko galvutės, žinoma, visų ben
dram tikslui, kad, grįžus tėvynėn, galėtų 
save atiduoti nepaliestą ir patukų neap- 
graužtą nepriklausomos Lietuvos valdžios 
nuožiūrai.

— Tegu tik atgauna laisvę Lietuva, o 
jau jinai pati žinos, kur ai bosiu labiau 
reikalingas, ar pamestų ar rastų daiktų 
skyriui! — sakydavo Inkštyrius, sėkmingai 
išmainęs arba pardavęs tuziną skardinių 
guzikų iš senai suplyšusių, dar Lietuvoje 
siūtų kelnių.

Ir štai Šitą minėtą dieną Inkltyrius, ap- 
aičiupinėjęs, daugiau nieko neberado, iš
skyrus savo nuogą kūną, suvyniotą | Balto 
skudurus, kurių siūlai buvo bebaigtą išsi
leisti pūkais, kerpėtomis bei garunkščiais, 
jeigu ne <?ėda apie tai viešai kalbėtu

— Si mūsų organizacija yra labai jauna, 
nes esame kūrimosi tarpsnyje, turime ne
maža planų ir gerų norų, tačiau svarbiau
sias — visiems dailininkams ir architektams 
— lietuviams susiburti | organizuotą viene
tą ir pradėti veikti darniai ir organizuotai 
visur kur tik veikimas bus reikalingas. Vie
nas svarbiausių mūsų uždavinių — (tikinti 
visuomenę, kad mes esame jos dalis, kad ji, 
toji visuomenė, dailininkams, mažiausiai 
moraliai (atmosferiniai) yra būtina, kad vi
suomenė įsitikintų ir tikėtų, kad lietuvis 
dailininkas nėra blogesnis už kitos tauty
bės ir kad lietuvis dailininkas tave — mūsų 
visuomene — visiškai garbingai atstovauja 
pasaulinėje arenoje. Kad tau, visuomene nė
ra ko dėl mūsų dailininko raudonuoti ir 
kartu paklausti, o tu, visuomene, ar vi
suomet atlieki savo pareigą lietuvio daili
ninko adresu ir tau, visuomene, prieš lie
tuvi dailininką ar kartais nereikia raudo
nuoti? Kiekvienu atveju bet koks griovis 
turi būti išlygintas, idant lietuviškoji vi
suomenė, lietuviškame kultūros darbe, būtų 
be tik vieninga, bet ir nepalaužiama!.

— Lietuvoje buvote nariu ir daug dirbote 
XXVII lietuvių dailiosios knygos mėgėjų 
būrelyje. Malonėkite papasakoti likimą šių 
garbingų lietuviškosios knygos pionierių 
ir taip pat pasakyti — ar likusieji gyvi šio 
būrelio nariai palaikote buvusias narių tra
dicijas ir ar ką nors veikiate?

— Jokių organizacinių ryšių neturime. 
Asmeninius — palaikome galimybių rė
muose ir jaučiamės nariais ne organiza
cijos, bet brolijas. Tradicijas, kiek pajėg
dami tęsiame, tačiau, dirbame kiekvienas in
dividualiai, kad lietuviška knyga, nugrin- 
dusi kelią< lietuviui savanoriui, nu grįstų Ir

Į Vilnių, i Vilnių
Apie kiekvieną šių nuotraukų galėtum žmo
gus daug ką pasigėrėtino pasakyti, bet dėl 
vietos stokos apibūdinkim daugumą jų žo
džiais, paimtais iš B. Sruogos „Apyaušrio 
Dalios”:
O Vilniaus bokštai—kaip stebuklas šventas... 
Kaip jie atsimuša dangaus mėlynėj!

^Lengvučiai, balzgani, perregimi, — 
Lyg ne pūslėtos rankos statė juos, 
O geros burtininkės meilėj pynė 
Iš pasakų, iš dangiškos malonės...

Jei kieno Širdis ir protas kartoja kartu su 
B. Sruoga;
Kaip aš norėčiau Vilnių aplankyti! 
Pavaikščioti paunksmėse bažnyčių, 
Prieš Gedimino kalną nusilenkti...
Nors vienai dienai, nors valandai trumputei
— tegu nieko nedelsdamas įsigyja inž. arch. 
T. J. Vizgirdos knygų „Vilnius — Lietuvos 
sostinė.” Pinigas sugr|š šimteriopai, ir tai 
nuostabia pusiausvyra, pasakišku pasikalbė
jimu su tėvyne, jos praeitimi, didybe ir ga
lia atlaikyti visas likimo audras.

Ik! šiol inž. arch. T. J. Vizgirda parūpino 
mums ir mūsų kovai už Lietuvos teises 3 
spaudinius. Šit keletas atsiliepimų apie pir
mąsias knygas iš anų 12-kos, kurios turi 
pasirodyti bendru vardu „Lithuania — Co

nuostolius
feljetonas)

— Kažin, ar dar negalima būtų išsikeisti 
ir savo sąžinę, juk ji pas mane dar visiš
kai gryna ir neužatatytal — pagalvojo bu
vęs ponas sekretorius.

Tuo metu stovykloje, dalinant sausą da
vinį, pasklido gandas, kad Amerikoje 'labai 
pasiturinti NCWC organizscija dalina gel
tonus lapukus, kurie atidaro duria | emi
graciją, tiktai reikia, kad klebonas ant to 
lapuko padėtų -savo parašą ir primuštų 
antspaudą su trumpa pastaba, jog toks ir 
toks tautietis nėra kenksmingas bažnyčiai 
ir, pakišęs vieną pet|, nesirengia griauti 
josios pamatų. Ir, pildamas | popieriaus 
tūtelę makaronus, stovyklos maisto dalinto
jas dar pridėjo, kad, girdi, be tokio parašo 
net ir patsai prezidentu Trumanu negalė
tų patekti | Ameriką.

‘Inkštyrius, jaunystėje ir net jau tarnau
damas Kauno savivaldybės pamestų daiktų 
skyriuje su pasismaginimu skaitydavo Jono 
Šliūpo knygas ir bedievių popiežiaus bu
halterio Ilgūno raštus, vadinasi, buvo vi
siškai atšalęs bažnyčiai, kuri, taip sakant, 
nereikalingai išpylė rieškučias švęsto van
dens ant jo galvos krikšto metu.

Ir buvęs ponas sekretorius ant rytojaus 
pro tamsą jau gulėjo kryžiumi Išsiplėtojęs 
stovyklos koplyčioje, mušdamasis su kumš
čiu | Balio skudurus, šaukdamasis | dangų, 
kad jo nuodėmes iš viso gyvenimo sumuštų 
skaitliukais ant vieno didelio lapo ir paskui

mums bedaliams tremtiniams. Papasakoti 
likimą visų narių būtų nelengva, tačiau, 
manau, kad tą geriau atliktų prof. Vaclovo 
Biržiška, Baltijos Universitete, Pinoeberge.

Kiek aš prisimenu, tai p. Ona Urbšienė
ir p. Kazys Bizauskas yra Sibiro aukos, dr. 
Jurgis Šaulys neseniai mirė, advokatas Vik
toras Cimkauskas nacių auka Vokietijos ka- 
cete. Lietuvoje liko Vytautas Steponaitis, 
Vilhelmas Burkevičius, Paulius Galaunė ir 
Petras Klimas, o čia tremtyje prof. Vaclo
vas Biržiška, rašytojas Balčiūnas-Svafstaa, 
artistas Stasys Pilka, Magdalena Avitėnai- 
tė, Eduardas Turauskas, rašytojas Savickas 
ir pagaliau aš pats.

Pabaigoje norėčiau pažymėti, kad meni
ninkai Ir jų skaičiuje dailininkai savo tau
tos tragediją pergyvena labai skaudžiai. Jų 
kasdienybei ir kūrybiniam impulsui yra bū
tina turėti po kojų gimtoji garuojanti že- , 
mė, šalia brolis artojas ir motute su smul
kiais kasdieniniais rūpesčiais, rūpestėliais, 
matyti pilką dangų ir girdėti savojo miško 
ošimą. Visas tautos liaudies menas, kaip 
drėgmė turi nuolat gaivinti dailininko pa
sauli, linkusi į išdžiūvįjną. Mums nepapras
tai sunku būti atplėštais nuo savosios tau
tas kamieno, bet mes esame gyvi ir budrūs. 
Mūsų viltys, neišblaškomos atominių bom
bų sprogimų, mūsų tikėjimas gimtojo kraš
to laisve yra toks aiškus, artimas, kad mes 
kiekvieną dieną atlikdami savo, kaip dai
lininkai uždavinį, keliaujame vis arčiau ir 
arčiau prie gimtųjų sodybų ir Nemuno, Ne
ries, Dubysos krantų. Mūsų malda yra mū
sų profesinis darbas, o jo rezultatai yra 
mošų malda! Mes tikime, kad šioji malda 
eterio bangomis keliauja per geležines už
dangas, kad suvilginti troškulio išdžiovin
tas ir laisvės pasiilgusias mūsų brolių ir 
seserų lūpas pavergtame krašte. Jie girdi 
mūsų širdžių plakimą, kuris nuolat kartoja: 
mes grįšime! — baigė pasikalbėjimą prof.

j V. K. Jonynas. Rimas Kemeklis 

untry and Nation”:
L ...leidinys „Lithuanian Folk Art" pa

darė ko puikiausią |spūd| Vatikano valsty
bės pasekretoriul p. Montini, kuris Delega
tą kun. Kapočių paragino (teikti pačiam Po
piežiui. Taip ir buvo padaryta. Visi žavėjo
si...”

2. Glasgowo universiteto profesorius J. 
Holttum rašo:

„Man buvo tikras džiaugsmas gauti Jūsų 
(t. y. T. J. Vizgirdos išleistąsias knygas. Jos 
palengvins man pažinti tą kraštą, kuri *š 
seniai esu pamėgęs, ir padės sukelt! susi
domėjimą kitų mano kolegų tarpe?..”

3. Turiu jums pranešti, kad be poros kny
gų apie Lietuvą Stockholmo bibliotekose 
sunku ką-teigiamo daugiau surasti ir tiesiog 
reikia rausti kai kitų tautų skyriai užpildyti 
knygomis. T. J. Vizgirdos knygos padės 
daug kam susiorientuoti...”

Su kiekviena iš šių knygų gali eiti | ki
tataučių bendruomenę lyg su neprlviliama 
rekomendacija. Jau nekalbant apie puikiai 
paruoštus ir Vakarų mentalitetui pritaikytus 
anglų kalba tekstus, pačios iliustracijos kal
ba tarptautine (teigiamąja kalba. „Vilnius— 
Lietuvos sostinė” neturi sau lygios visoje 

(Nukelta ( 5 psl.) i 

kryžmai perbrauktų raudonu rašalu su re
zoliucija: Nurašyti | nuostolius!

taip trankydamas kumščiu krūtinėn, gu
lėdamas kniūbsčias ant cementinių koply-, 
čios grindų, Inkštyrius viena akimi žvalgėsi 
| šalį, ar jau nebus jo pastebėjęs kas nors 
iš reikalingųjų aluogsnių: klebonas, zakris
tijonas ar bent, — iš bėdos, — klapčiukas.

Tačiau, matydamas, kad jo kryžminis 
gulėjimas daug uepadeda, jisai pasisiūlė 
mišioms tarnauti, o esant tai vietai užimtai, 
šlavė bažnyčią, painiojosi po kojom para
pinio komiteto nariams, barškino su škar- 
bone per pamaldas, davinėjo patarimus, 
kaip apdėti dirbančiuosius mokesčiais baž
nyčios pamatų sutvirtinimui, keikė pilna 
burna stovyklos susimetėllus, trumpai sa
kant, nėrėsi iš kailio, kad parodytų, jog per 
krikštą kunigas ne dykai jam ant skysto 
viršugalvio išpylė švęstą vandeni ir Išbarstė 
druską.

Ilgainiui jo tikybinė veikla taip Išsiplėtė, 
kad po vienų pamaldų,-atsargiai paėmė 
stovyklos kleboną už rankovės, ir ėmė jam 
priekaištauti, kad per pamokslus jisai esąs 
per daug švelnus bedieviams, kuriuos visus 
reikėtų perduoti lagerio policijos vadui, kad 
Juos alei vieną sukištų | daboklę ir tenai 
jiems truput} patampytų už gyslų arba su 
degtuku pasirausinėtų panagiuose.

Klebenąs tik šyptelėjo, o, atsiteiiedamas 
stovyklos kiemu, baksterėjo su pirštu sau | 
smilkinį: girdi, visaip tikinčių mačiau, bet 
šitokio kataliko neteko matyt, nore ir greit . 
jau švęstu savo deimantini kunigavimo ju- 
blllejušą.

Tačiau, gulint ant drėgnų akmenų ir jau 
susigavus gana aštrios formos reumatą ir
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Emigracijos pėdsakais 0 Tiek tą dieną, pereinamojoje stovykloje
♦ Wentorfe buvo DP.

Vargas mokslu paženklintiems..
Iš S. Elisabeth moterų vienuolyno Iš

vietės sklido kimios dainos garsai. Austri
jos popiečio saulė, prasiveržusi pro aukš
tų medžių lapus, žaidė po dulkes, kylančias 
nuo nešluotų grindų. Daina užklupo lyg ne
tikėtas klausimas. Daina buvo po visų fab
riko ūžesių svaigi, ir nepastebėjau, kai pa
sigirdo balsas: „Kamerad! Nesakyk, tu iš 
veido matyti — ne čionykštis... Mesk 
skudurus, va, čia. Būsim draugai... Bus 
liūdna, norėsi išsidainuoti, eisim į išvietę— 
■ten vietos daugiau ir niekas netrukdo, ’ne
bara Tai klausė ir aiškino armėnas iš 
Kretos. Žinote, anas vaizdas kaip gyvas grį
žo atminiman, kai vėlų vakarą su našuliais 
rėpliojau į trečiąjį aukštą. Iš mėnulio te- 
pašviečiamos prausyklos sklido slovakiška 
daina apie žaibą tarp kalnų, saulei bepate
kant. Stabterėjau, lyg ką pamiršto atsiminti 
stengdamasis. Nepastebėjau kaip pasigirdo 
žiebtuvėlio brėžimas ir klausimas: „Kame
rad! Polen? kak? Litoviec? Ech, usi my 
uichs — Deutsche...” Ir kroatas vėl ban
dė niūniuoti, bet susigribo ir, išnykdamas 
tamsiame koridoriuje, pusgarsiu sąvokojo: 
„Prisipildo blokas, kaip katilas garų. Ech, 
gal pagaliau atsivoš dangtis, gal pajudį-

ir batus siūti. Pirmojo bolševikmečio metu 
gaudomas prisiglaudė Vilniuje, ir dirbo 
kurpių artelėje. Būgštavo ir išbūgštavo. Ne
priėmė: „Tamsta, ar toks darbas mokyto
jui dirbti?” Komisijos pirmininkas nusi
juokė. Suprask dabar: ar iš pasigailėjimo 
ar iš nusrtebimo (ko, pedagoge, į batsiuvius 
veržiesi?). Anas vyras buvo užsirašęs į 
miškakirčius. Krito; „Tokius mokslus bai
gęs, žmogau, gausi profesijai tinkamo dar
bo...” Kai IRO registravo mokslinguosius, 
anas vyras registruojančių viešai buvo už
jaustas: „Gražų metų skaičių atidirbai mo
kykloje. Moki angliškai, tai gerai. Bet D. 
Britanijoje netgi archyvuose sunku tikėtis 
darbo; nuoširdžiai patariam, bandyk laimės 
kitur. Darbas gėdos nedaro, o fizinių visi 
pageidauja...”

— Tai kur man dėtis? — klausia kandi
datas į Kanados farmų darbininkus; — 
Vargas mokslu paženklintiems... — užsi
traukia negailestingai stiprios machorkos 
ir tylėdamas klajoja žvilgsniu po toli nusi
tęsiančius rugių laukus. Suprask — kalbėjo 
lyg netikėtai pabudęs — man, sveikam, mai
tintis iš svetimų rankų?! Darbe noriu nu
trinkti visą nostalgiją, susirasti belnt relia-

riueioji gavo nervų sukrikimą: Viešpatie, 
nebausk! Užmušiau žmogų, ir, — ėmė dre
bančiom rankom spausti prie sulysusios 
krūtinės mažuosius; — Dieve, per mano pa
siklydimą jums vargas...

Ar turime teisę aną moterį pasmerkti? Jei 
smerkti, tai tik sąlygas. Nuo bado, maro, 
bolševizmo ir nedarbo DP stovyklose, ap
saugok mus, Viešpatie, — ta nedleviška 
suplikacija iš DP lagerių veržiasi negirdė
ta jėga ir neregėtu klaiku.

Kaip apibūdinti ana tokie veiksmai;
Tarnaitėms Kanadon parinkti komisijos 

pirmininkė (senyva, džiūvėsis ir akiniuotė 
moteris), kaip po pusdienio paaiškėjo, iš 
principo nusiteikusi prieš dabitas ir plepe- 
tūnes. Keiskime bures! — desperatiškas 
šauksmas nuėjo per bloką Nr. 19. Kaip vie
nas policininkas pasakojo, po pietų nebepa- 
žint moterų — kandidačių J tarnaites. Tai 
šlapių fa- aptriušusių Špifolninkių paradas.

Ta komisija baigėsi. .Iš eilės atėjo nauja. 
Naujos komisijos pirmininkas nustebo išvy
dęs apšepusias kandidates; Kas gali tokias 
nevalias samdyti?

• / J. Garšva

Keiskime bures! — vėl aliarmo šauks- : 
mae.

Juokinga, gal būt, bet jei tai vyktų vaikų 
darželyje, kur viskuo žaidžiama, bet ne 
žmogaus ateitimi ir atskiro individo garbe.

DP — šitai visų laikų ir visų šalių imi
gracijoje retas radinys. Rodos, semk sauja 
ir džiaukis. Tai kovoje prieš nacionalsocia- 
lizmą ir komunizmą atrinkti žmonės. Ne iš 
žodžių, bet iš dvasios, iš pačios prigimties 
prisiekę laisvės ir kultūros pionieriai. įsi
leidus DP, šalies pažanga ne smuks, bet 
kils. Tarp jų nėra bėraščių.

Atleiski,-skaitytojau, plepumą, bet, rasit, 
ir tau pačiam ryt po ryt teks eiti pro skai
styklą (vienokį ar kitokį Mentorfą). Aš visa 
tai ne iė įdomumo, iš reikalo stebėjau ir 
turiu pareigą kas pastebėta aptarti bent... 
nežinomajam rašysiančiam istorikui politi
nės emigracijos stucįiją.*

Jei kas, sakysime, būtų užėjęs Wentorfe į 
daržinę Nr. 7, po dešinei sienoje būtų iš
vydęs lentą ir skaičius. Kas ten skaičių 
slaptybėje susigaudys:

2.884.

Wentorfo įnamiai skirstomi į 3 grupes: 1. 
Tranzitiniai, 2 Pending dependents ir 3. 
Westward Ho.

Tranzitiniai — šitai tie, kurie tebeina ar 
perėjo visas komisijas ir konsulus ir laukia 
vizų ir laivų.

Pending dependents — paraidžiui ver
čiant kybantieji — šitai išvykti gatavųjų 
šeimos. Atrodo, būtų logiška tranzitinių šei
mas perkelti į kitą bloką ar įrašyti į nau
jus sąrašus, ir baigta. Kur tau! Ir taip, kai 
tik šeimos galva galutinai pereina į tran
zitinius, šeimos nariai čia pat visu poli
ciniu sistemingumu grąžinami į pirminę 
stovyklą. Praeina 2 savaitės, o kartais ir 
mažiau — vėl parvežami į Wenforfą, kaip 
kybantieji. Jei šeimos galva ir šeimos na
riai vėl Wentorfe susitinka, gyvena atski
ruose blokuose. Tranzitinis minta iš savaiti
nių maisto kortelių, o šeima, kaip neribo
tam laikui Wentorfe pakarta (o gal geriau 
karanti) — iš mėnesinių — tolimo distauso! 
— kortelių.

Westward Ho — šitai vykstą ar norį 
vykti į D. Britaniją. Salyną pasiekusieji DP 
pakrikštijami, jų neatsiklausus, EVW var
du, o jų šeimos nariai, pasilikę Wentorfe, ir 
toliau surašyti W. H. blankuose. (B. d.)

sint...”
. Va, jau pusantro mėnesio tupiu kaip viš
ta ant baltūnų kiaušinių. Laikas eina, o 
mes, kandidatai į kanadiečius — įšalom.

tyvią pusiausvyrą.
— Turiu senuką tėvą — kalbėjo: — jis 

man sako: „Išvažiuosi gal? Gal, kur prie 
ūkto prisikabinsi? Ei, būt gera išeit kur į Ruduo DP sostinėje...

Matyt, keturios Roosevelto laisvės nebekoti- 
ruojamos, nes, antra grįžus, po Berlyno 
griuvėsiais sudegė ir tas, kam gąsdinti jos 
buvo parašytos. Klausyk, prisėsk prie mū- 
lų. O gal laiko maža? Pas mus jo per va
lią... *

■ Mielasis skaitytojau, seniai’ kniečia pa
rašyti apie pereinamąją stovyklą Wentorfe. 
Bet kaip? Juk pereinamoji stovykla — šitai 
temų sriautas, ypač žurnalistui. Ak, ką aš 
sakau. ’ Tai medžiaga rašytojui, dailininkui, 
tarptautinės teisės profesoriui ir, be kitų, 
čia neišvardytų, mūsų amžiaus kultūros is
torikui.

— Įsirašė jis į batsiuvių schemą. Kaip 
nedorybėje sugautas mokinukas, būgštauna 
darbo komisijos, mat, dokumentuose pažy
mėta, kad mokytojas iš profesijos. Moka jis

laukus pavasarį ar rudenį ir sėti pilna sau
ja — savą nesavą — lauką. Rankos vargsta 
be darbo. Ten, sūnau, mūs išpurenti dirvo
nėliai vėl plūgo pasigedo...” Jis, su sau
le keliasi ir, išėjęs iš barakų, klaidžioja val
gyt neprišaukiamas po laukus. Suskaičiavo, 
kiek vagų, kur kas geriau augtų. „Sūnau, 
ar bepriseis savam lauke velėną pakvėpuo
ti...” Aš vėl turiu grįžt ir papiH į šipu
lius ne tik savo, bet ir jo, tėvo, iliuzijas?!

Kur ir kaip tai užrašyti: ..
7 mėnesiai jau Wentorfe. Paskutiniai šio 

to verti daiktai pravalgyti. Tik pamanyk: 2 
maži vaikai ir jiedu' tėvai. Laukia trečio 
vaiko. Visokių gandų. Jie priimti, bet kas 
bus, kai ji nėščia. Gandai jos nenaudai. Pa
darė abortą. Tiesa, pradėjo vežti. Išvežė ir 
šeimų, bet tik tas, kurių moterėlės buvo 
šeštame nėštumo mėnesyje. Abortą pada-

Akta gražioji vasara, kokia ji trumpa. 
Taip, rodos, nejučiomis ji prabėgo ir taip 
visų nelauktas ruduo atkeliavo. Vasarą DP 
buvo linksmeni. Tada bangavo gražių sva
jonių mintys. Daugelis kalbėjo, diskutavo 
būsimąjį naują Amerikos DP „bilių”. 
Svajingai (įžvelgė per Atlantą ir tikėjosi su
laukę rudens viešnagėm nuklysti pas savo 
artimuosius i Ameriką, Kanadą ar kur ki
tur dar prieš žiemą susukti šiltą gūžtelę.

— Bilius jau priimtas-skambėjo ir liejosi 
džiaugsmas visais rajonais iš DP lūpų

gūnai iš emigracjjos skyriaus bėgioja su
šilę. Dar valandėlė ir iš šio pilko rajono 
pajudės keliolika mašinų ir išveš juos į 
nežinią.

Vienoje mašinoje klega jaunų mergaičių 
būrys. Jos gražios ir mielos, tik veiduose 
žaidžia ilgesys. Kitoje mašinoje tvarkosi 
vyrai, vyrai žaliukai, nuo kurių rankų 
grius Kanados miškai. Prie mašinų liūdnais 
veidais vaikščioja švelnių veidų motinos, 
rūpestingi tėvai, kitur prie išvykstančio 
tėvelio glaudžiasi mažyčiai vaikučiai. Taip

Kalždu senio žmona

aną palaimintą liepos mėn. dieną. Kai kas 
susipakavo ir daiktus, likvidavo gyvą in
ventorių, atsikratė bereikalingo balasto ir 
laukė ... pakvietimo į Ameriką.

— Afidavitai, apmokėtos kelionės, arti
mieji giminės, būsimas darbas-buvo paš
nekėsiu tema visur ir visada.

Ir štai Europoje pats DP Komisijos pin> 
mininkas. Jis atskuba ir į DP sostinę pa
sižvalgyti ir net ekstra pats pradžiai keletą

♦j « . . • ., , ,

— New. Yorkas. (m) Iki šiol niekam nebuvo
kilęs Kalėdų senio šeimyninės padėties 
klausimas. Mat, jis emigruoti niekur nesi
rengia — visur ^jaučiasi kaip namie, tai jo 
Statusu nesidomi joks balfas ar panaši lab
darybės įstaiga. Iš tradicijos į jį buvo žiū
rima kaip į seną viengungį, bet šiais metais 
atsirado ir jo žmona. Apie tai plačiai pra
nešė „The Voice of USA”. Buvo taip.

Viena didžiulė New Yorko universalinė 
krautuvė įtaisė Kalėdų seniui telefono nu
merį, kuris tuo pavadinimu buvo įtrauktas 
ir į šių metų abonentų knygą. Vaikai iš to 
turėjo nemažai džiaugsmo. Jiems neberei
kėjo rašyti Kalėdų seniui laiškų, nurodant 
savo troškimus, ir kišti daugiau ar mažiau 
švariai prirašytus lapelius nakčiai į batu
kus, bet galėjo tiesiog paskambinti pačiam 
Kalėdų seniui ir su juo susitarti dėl dova
nų. Ir kokie tėvai nori sugadinti vaikų gerą 
nuotaiką? Tačiau vaikų pirštukai nors ir 
miklūs, bet nevisados teisingai pasukdavo

telefono ratuką, jie dažnai surinkdavo, ne, tą 
numerį, kurį reikia. Daugiausiai dėl to kentė
jo vienas skrybėlių salonas 5-toje avenu, ku
rio telefono numeris buvo labai panašus į 
Kalėdų senio numerį. Kai vieną rytą to sa
lono savininkė, prancūzė, vieno mažiuko 
Kalėdų senio klijento buvo pažadinta iš 
miego net 5 valandą, ji su protestu kreipėsi 
į telefonų bendrovę, tačiau toji jai galėjo 
mažai padėti. Bet doleris, kaip žinome, yra 
pinigas tvirtas ir pageidaujamas, o ir rek
lamai Amerikoje skiriama nemaža reikšmė. 
Todėl, kai žinia apie salono savininkės pre
tenzijas pasiekė universalinę krautuvę su 
Kalėdų seniu, jos reklamos šefui dingtelėjo 
gera mintis. Nuo to laiko minėta prancūzė 
priima užsakymus Kalėdų senio vardu ir 
sakosi esanti jo žmona. Tokiu, būdu New 
Yorko vaikai susilaukė kalėdų senio žmo
nos, ir ne bet kokios, bet kalbančios pran
cūzišku akcentu, kas visam bizniui priduo
da daugiau romantikos.

šeimų parenka Amerikon. Ir kokios gražios 
viltys ir džiaugsmas, kad pagaliau vieną 
kartą tūkstančiam atsivers laTnteT dūryš. 
Bet neilgai trukus DP sostinę nusiaubė na- 
ramios žinios. Afidavitai nebegalioja. Rei
kia darbo ir buto garantijų. Afidevitinin- 
kai pyktelėjo ir sukrovė dokumentus į stal
čius. Plaukė darbo sutartys, bet ir jos ne 
čia palaikė. Jos turi būti nusiųstos į bal
tuosius rūmus. Prasidėjo BALFo ataka, su
tarčių kelionė ratu ir taip be galo. Pyko 
Amerikoje giminės, nervinasi DP.

Pagaliau pirmieji transportai net du iš
liūliavo per Atlantą. Iš DP sostinės su jais 
iškeliavo per 50 asmenų. Atėjo ir šaltas 
ruduo, o naujų transportų nebegirdėti. Ta
čiau juk ateis diena, kada pajudės masės,
rašo mūsų spauda, informuoja įstaigos.
Tada vėl šypsosis laimė, juoksis DP 
skubėdami j naujuosius transportus.

Rajone minios žmonių. Dusliai bilda ma
šinų motorai. Aplinkui sukasi fotografai. 
Būreliai ir grupelės fotografuojasi. Parel-

ši diena į aikštę pabėrė ašarų ir skausmo. 
, — Daug laimės, mylimas tėveli, nepa

miršk mūsų čia, stenkis mus atsiimti. Su
diev, mylimoji dukrele, sūneli, tegul tau 
Dievulis sutelkia palaimos tolimam žy
giui. — Tokių žodžių gaida banguoja pa- 
siliekančioje ir išvykstančioje žmonių ma
sėje. Kažkur pasigirsta daina, išvykstan- 

; čiųjų ir pasiliekančiųjų artimųjų akyse sut- 
! vyksta ašaros, rankų mojavimai ir paskuti-
nis sudiev.

Į — Kodėl ne kartu, kodėl artimą ir my- 
limą dukrą ir sūnų atskyrė? Ar bepasimar- 
tyaime? Kas mane senatvėje čia globos. — 
Dar aikštė skamba tyliai iš skausmu iš
vagotų veidų. Tačiau išvykstantieji laimin
gesni. Po savaitės kitos laiškutis, džiugi
nanti žinia o vėliau ir parama. , Aprimsta 
pasilikusieji, kiti vėl važiuoja ir vė] atsis-
veikina ir taip rudens nuotaikų ženkle.mes 
retėjame, , retėjame. Amerika, Kanada, Aus
tralija ir kiti kraštai priglaudė jau per 
1300 DP sostinės — Hanau stovyklos buv. 
gyventojų. Ir ateis diena, kada vėl šimtai 
iš čia iškeliaus užmiršdami sunkią tremtinio 
dalią ir Hanau minės kaip pasakų miestą.

*
Pasilikusieji gyvena toliau. Nuolatinės 

kasdieninės bėdos, ateities rūpesčiai. jr ru
dens vėjai varsto DP širdį. Bet čia juk mes 
kartu, vienas kitam įkyrėję ir įsipyką, tri
namos kaip katile.

Šiaip DP sostinėje ir ruduo neperpdbup- 
džiausias. Čia mus aplanko įžymūs užjūrio 
žmonės, pasidomi mūsų gyvenimu ir už
tikrina gražesnę ateitį ir sėkmingą emigra
ciją. Suramina, paguodžia. Gi kai dvasioje 
pavargstame, mus atgaivina mūsų meninin-
kai ir rašytojai.

Neperseniausia buvo atkeliavusi „Klum
pė”. Ji mus atgaivino ir davė kojoms 
stiprybės ištverti ligi galo ... Praleidome 
reikšmingų suvažiavimų, minėjimus prave- 
dėme, keletas koncertų ir šiaip pramogų. 
Tai viskas į pilką gyvenimą įneša daug 
jaukumo, dvasinės šilimos. Mes meninin
kams ir rašytojams esame labai dėkingi.

Kaip žinome, Hanau stovykla buvo dir
bančiųjų. Anais laikais nedirbti šioje sto
vykloje buvo nuodėmė ir tokiam tekdavo 
pasirinkti “kitę- gyvenamą vietą.' Dabar pa
sikeitė viskas. Nuo gruodžio mėn. stovyklos 
administracijos aparatą palietė katastro
fiškai. Atleido iš 125 tarnautojų-apie 63, 
Savaime suprantama toks reiškinys sujau
kė gyvenimą pagrindinai. Mokytojai, ku
rių ’/« atleido, pasiliko dirbti ir toliau ir
gaunantieji atlyginimą kolegiškai dalinasi 
su negaunančiais. Tačiau kitos kultūrinės 
įstaigos vargiai ar galės išsilaikyti, o bib
lioteka-skaitykla, kuri gražiai veikė turėjo 
užsidaryti.

Dėl šių atleidimų pailgėjo eilės prie 
(Nukelta J 6 psl.)

pakenčiamai progresyvų išiją, Inkštyriui 
niekas neatnešė nė geltono nė mėlyno la
puko ir, jo paklojęs ant stalo, nepasakė: 
Ponas pamestų daiktų skyriaus sekretoriau, 
štai imk ir sėskis į laivą, tik, žiūrėk, nesu- 
jsirki jūros liga ir neprižak man Atlanto!

Ir dar tuo metu lyg tyčia tremtinių spau
da prapliupo rašyti, kad ne tik NCWC veža 
į Ameriką, girdi, veža, ir net geriau veža 
protestantų misija, nes Amerikoje 90% gy
ventojų yra bambizai, ir tai patys turtin
giausi žmonės, net ir Ievutės Palekiūtės 
vyras yra protestantas, o ne katalikas. Už
tenka jiems tik pamoti su ranka ir visi 
Amerikos laivai pradės gabenti tremtinius 
be jokių pereinamųjų lagerių, taip sakant, 
tiesiog priplaukdami prie gyvenamosios 
stovyklos vartų.

Tą dieną Inkštyrius nebenuėjo koplyčion 
atgulėti paskirto laiko ant cemento, bet 
per patikimus žmones rinko žinias apie 
protestantų misijos vadą, kuris kaip tik įsi
kūrė savo vyriausią būstinę toj pačioj sto
vykloj ir pradėjo skryningus. Inkštyrius 
mąstė vienas sau: juk jis kilęs nuo Biržų 
krašto, kur bambizų — štiš!, ką aš čia kal
bu! — kur gerbiamųjų reformatų yra kas 
kelintas lietuvis. Ir tai yra žmonės pavyz
dingi, gerai susitvarkę ūkius, nebliurbia 
taip šamarlako, kaip tamsuoliai katalikai. O, 
be to, jisai studijuodamas bedievių popie
žiaus knygas, beveik atmintinai išmoko bib
liją ir net knarkdamas per miegus gali pa
sakyti, kur kas apie ką parašyta. Be to, 
protestantų bažnyčiose nereikia gulėti kry
žium ant akmenų ir jisai turėtų progos 
greitai išsigydyti savo išiją. Ir dar kas ge
riausia, Inkštyrius sužinojo, kad protestantų

misijos vadas yra jam gerai pažįstamas bir- 
žėnas, su kuriuo buvo baigęs pradžios mo
kyklą.

Buvęs ponas sekretorius protestantų mi
sijoje pradegė pirmajame puslaikyje, nes 
pradedant kalbą ir giriant jų tikėjimą, vel
nias pakišo uodegą ir Inkštyrius, užuot pa
sakęs „garbingos protestantų misijos vade”, 
ištarė; „Bambizų misijos vade” ir tuo rei
kalą galutinai sugadino.

Grįžti atgal į NCWC tiltai buvo sude
ginti, nes per paskutinį bažnyčios komiteto 
posėdį, Inkštyrius, dėl drąsos numušęs bu
teliukui gurklį, katalikus išvadino popiež- 
berniais, o Rymo apeigas — Pupų Dėdės 
pastoge. Komitetininkai už tai jį išmetė už 
pakarpos iš posėdžio. Jis to tik ir norėjo, 
nes šisai skandalas juk turės pasiekti ir 
protestantų misijos ausis.

Atsidūrus Inkštyriui ant bankroto kranto 
ir jau galvojant užsirašyti į Venecuelą, iŠ 
bendro katilo bepildamas kavą maistininkas 
jam pranešė, kad netrukus čia įsikurs libe
ralų misija.

— O kas tie liberalai? — dėl visko pa
siteiravo Inkštyrius. — Ar tai vėl koks ti
kėjimas?

— Ne, tai ‘yra kaž kas tarp valstiečių 
liaudininkų ir socialdemokratų, — atsakė 
maistininkas.

— Va, va, man šitokių tik ir reikėjo! —' 
mąstė Inkštyrius, bėgdamas stačiai per pa- 
midorus į savo kambarį apsvarstyti naujos 
padėties.

Vadinasi, mąstė jfs, nukoręs kojas nuo 
lovos krašto, aš gi visą gyvenimą kabailia- 
vau tarp liaudininkų ic.socialdemokratų, dėl 
to ir nė prie vienos tos partijos nebuvau

prisirašęs. Atrodo, ta misija specialiai ir 
buvo ne kam kitam, bet tik man, Inkštyriui, 
įsteigta.

Inkštyriui, kupinam geriausių vilčių, nu
vykus į misiją, vadas atvirai pareiškė, kad 
visiems tautiečiams, kurie kryžiumi guli 
bažnyčioje, tiesiausias kelias patekti Ame
rikon eina per NCWC, o liberalai turi pa
kankamai savų kandidatų.
— Bet aš gi, kaip girdėjot, išvadinau 

bažnytinį komitetą Pupų Dėdės pastoge! — 
pastebėjo Inkštyrius. — Ką, ar to neįskai- 
tysit man J pajamų knygą?

— Ne, neįskaitysim, kreipkis tamsta ki
tur! — tarė trumpai sausai misijos vadas.

— Kreipiausi, bet pradegiau! — atsakė 
Inkštyrius.

— Tuomet pabandyk Tamsta sueiti J są
lytį su žydų misija! — patarė vadas, lydė
damas jį į duris ir pamodamas su munštu- 
ku sekančiam interesantui.

Buvęs ponas pamestų daiktų skyriaus sek
retorius dvi savaites prasėdėjo it stabo iš
tiktas, mąstydamas, ar važiuoti ar nevažiuo
ti į žydų misiją. Rabinas, tiesa, gal ir už 
gerą pinigą apkrikštytų jį, bet jeigu po to 
vėl nepasirašys lapuko, — kaip tuomet, po 
tokios skaudžios operacijos, vėl atgausi ne
žydo statusą, a?

Taip Inkštyrius ir iki šiai dienai mąsto, 
nebeturėdamas nieko daugiau iškeisti nei 
parduoti, nes po to, kai jis iškeitė savo są
žinę, pasiliko tiktai jo nuogas kūnas, suvy
niotas į Balfo skudurus; kūnas, kuris nebe
tiks net Venecuelos moskitams, o laisvojo 
Kauno miesto savivaldybės pamestų daiktų 
skyrius įtrauks Į savo didžiąją knygą: 
N urašyti į nuostolius!

i ■ ,

LIETUVIAMS KULTŪRININKAMS

Kalėdų ir Naujųjų Metų Šventėse sveikiname visame pasaulyje pasl- 
sklaidžiusius lietuvius kultūros darbuotojus, nenuilstančiu darbu, 
pasiaukojimu dirbančius šviesesnei gražesnei mūsų visų ir mūsų Tėvynės 
Lietuvos ateičiai ir gerovei.

LIETUVIŲ KULTŪROS FONDAS
ST. KOMITETAS

Didžiai gerbiamus autorius, bendradarbius, platintojus ir skaitytojus 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiausiai Sveikina

Leidykla „PATRIA”

Atkelta iš 4 psl.)
Vilniaus bibliografijoje, nors jį, 'tą mūsų 
amžinąjį miestą, daug kas šlovino ir ap
dainavo. Su tokia knyga nebe sarmata išei
ti simpatijų Lietuvai rinkti!

Be kita ko, autorius inž. arch. T. J. Viz
girda vertas pagirti už žemėlapiuką, randa
mą knygos 28 psl. Gana gi mums memelių, 
koenigsbergų ir wilnų, visur ir visada pra
tinkime Vakarų skaitytoją prie tikrinių Lie
tuvos vietovardžių.

Jau ankstyvesnėje knygoje (prof. dr. A. 
Šapokos „Lietuva amžių būvyje) iliustraci
jomis („Dvi sostinės vienoje valstybėje”) 
inž. arch. T. J. Vizgirda atkreipė Vakarų 
skaitytojo dėmesį į nenormalią būklę, kuri 
tęsėsi iki 1939 m. rudens. Siąja (Vilnius — 
Lietuvos sostinė”) knyga įspėjama, kad Va
karai nebekartotų vadinamosios ambasado
rių konferencijos klaidų. Mokėkime tą įs
pėjimą kaip prasmingiau perduoti galiūnams 
ir eiliniams Vakarų gyventojams. Kova dėl j 
Vilniaus laisvės yra įėjusi į didžiausio bu-1 
drumo būkle. Lenkai politiniai emigrantai j

kiek įmanydami klaidina Vakarų opiniją ir 
savo kėslus ateityje iš naujo okupuoti Vil
nių ir Vilniaus kraštą bando pateisinti vi
sokiais (netgi tarptautinės teisės) atžvil
giais. Mūsų šioje srityje abuojumas būtų 
nusikaltimas prieš Lietuvos valstybės teri
torinį integralumą. Atidarykime Vakarų akis 
į tiesą apie Vilnių. Demaskuokime lenkų 
imperialistų klastingumą • (be kitko šios 
knygos 23 psl. yra Suvalkų sutarties para
šų foto kopija). Kovoje už tėvynės laisvę ir- 
teritoriją dairymuisi į šalis negali būti. Inž. 
arch. T. J. Vizgirda ir kaip autorius, ir kaip 
leidėjas savo pilietinę pareigą atliko su už
krečiamu stropumu ir pavyzdingumu. Ir mes 
visi visur ir visada vadovaukimės amžių 
patirtimi ir patartimi:

-r Vilniaus — amžinosios mūsų sostinės 
—- garbei ir laisvei jokia auka nėra perdi- 
delė!

Poeto K. Bradfflio žodžiais: 
Karališko tėvų vainiko, 
° Vilniau, deimantas esi.

J. Cicėnas -

v
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Iš pavergtos Lietuvos

Grįžtantieji i Lietuvą žudomi ar tremiami j Sibirą
6 • AKIMIRKSNIU KRONIKA
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Nežiūrint hermetiškai ant Lietuvos už
leistos bolševikinės uždangos, vis tiek į 
laisvąjį pasaulį prasprunka iš ten tikrų 
žinių rodančių, koks gyvenimas dabar yra 
mūsų tėvynėje. Žemiau duodamos žinios yra 
gautos iš Lietuvos šį rudenį ir tokiais ke
liais, kurių neturėjo galimybės pastoti oku
panto cenzūra. Čia duodamos pavardės 
tokių asmenų, kuriems niekuo nebegali 
kenkti raudonojo budelio ranka.

Lietuvos okupanto radijas Vilniuje 
okupantams tarnaujančių lietuvių leidžia
mame, tremtiniams skirtame -„Tėviškės Bal
se” nuolat sceniškais < balsais kviečiami 
tremtiniai grįžti į pavergtą tėvynę, kur 
grįžusiems įadama visokeriopa globa, pa
rama, šviesus, laisvas ir laimingas gyveni
mas. Tokiais viliojimais patikėję vienas ki
tas tremtinys grįžta. Taip 1946 m. iš Ol
denburgo stovyklos j Lietuvą repatriuoti 
užsirašė apie 60 metų

ūkininkas J. Kaminskas, tačiau jis, savo 
gimtinės - Pajievonių nepasiekęs, buvo 
nugabentas į Sibirą, kur 1947 metais 

mirė.
Tais pat metais iš Pomeranijos buvo „re
patriuoti” Eglupių km. gyventojas Jonas 
Lazauskas su žmona ir dviem -vakais ir Pa
jievonių miestelio gyventojas Albinas Rut
kauskas su žmona ir dviem mažametėmis 
nergaitėmis.

Pargabenti į Lietuvą šie visi lietuviai 
buvo komunistų išžudyti, o jų namai 

sudeginti.
Toliau: Jakiškių km. Aleksa Stasys su
šaudytas, buv. valsčiaus raštininkas Bie
liauskas nužudytas, kunigas Degutis iš Vir
balio, kun. Zdanavičius, kun. Drazdys nu
žudyti; Kunigiškių km. ūkininkas Jonas 
Micuia užmuštas už tai, kad pavėžino par
tizanus. Kretingos apsk. Vėžaičių kaimo gy
ventojai Antanas Ambrozaitis, Antanas Bie
liauskas ir dar keletas kitų ištremti į Si
birą, o jų žmonos apvesdintos su rusais.

Už tokius nežmoniškus komunistų veiks
mus Lietuvos partizanai nelieka okupantams 
skolingi. Buvusio stambaus žemės nuomi
ninko Vinco Kubiliaus duktė Eugenija par- 

. sidavė raudoniesiems budeliams ir dirbo 
jiems. Ją lietuviai partizanai įspėjo liautis, 
bet ji nepaklausė,’užtat vieną naktį 1947 m. 
partizanai užklupo ją Pajevonio valsčiaus 
raštinėje, surišo ir namą padegė, kuris 
kartu su lietuvių tautos išdavike supleškėjo. 

(Tais pat metais partizanai sudegino enka
vedistų ir milieninkų lizdą, buvusį Lazausko 
namuose Pajievonio m., o kitoje Lietuvos 
vietoje, Kretingos apsk. partizanai užėmę 
Vėžaičius, Ežaiičius, Mikoliškius ir Gargž
dus nugalabino visus 
nal taip pat užpuolė

tik 
pa-

bolševikų ginklų sandėlį, paėmė daugybę 
tankų, patrankų ir įvairios amunicijos. Pa
siųsti į ten su partizanais kovoti keli rau
donarmiečių batalionai prisijungė prie par
tizanų. Kai rusai atsiuntė daugiau pastipri
nimų, tada partizanai pasitraukė į Vėžaity- 
nės ir Rietavo miškus. „Dabar ten 
bombarduoja iš lėktuvų”, rašoma 
gautame pranešime. Pajevonio vals. 
laukio km. Akucevičiaus kluone rusai 
įsitaisę ginklų sandėlį. Tą sandėlį partiza
nai padegė, to pasėkoje supleškėjo ir visi 
bolševikų ginklai. „Kai amunicija nuo karš
čio pradėjo sproginėti, tai žmonės manė, 
kad pasaulio pabaiga”.

Dabar Lietuvoje baisus gyvenimas! Aš 
kad ir kaip norėdamas neįstengčiau atvaiz
duoti viso to, kas ten dedasi. Dabar Lietu
voje yra dvi valdžios: vienos reikia klausyti 
dieną, o antros naktį. Jei naktį ateina pas 
ūkininką partizanai ir prašo maisto ar dra
bužių, tai rytą enkavedistai, sužinoję apie 
partizanų atsilankymą, tą žmogų nužtido, o 
jo namus su žeme sulygina. Partizanų vei
kimas irgi labai didelis. Jei žmogus veža

rusai 
mūsų 
Anč- 
buvo

prievoles atiduoti komunistinei valdžiai, ta 
partizanai jas konfiskuoja ir išrašo kvitą 
kad privaloma duoklė atiduota Lietuvos ka 
riuomenei. Tai yra pasakojimas lietuvio 
neseniai ištrukusio iš komunistinio „rojaus’ 
To asmens pasakojimu, 1947 m. (? Red.) bir 
želio men. iš Lietuvos masiškai buvo vežam 
lietuviai į Sibirą. Labai sparčiai komunistą 
Lietuvoje steigia kolchozus, tačiau jiems su 
tais kolchozais nekaip sekasi: „... ką pe 
dieną padaro, tą nakčia partizanai sunai 
kiną”.

Įvairiose Lietuvos vietos bolševikai daro 
karinio pobūdžio įtvirtinimus. Pro tas vie
tas, kur daromi tokie įtvirtinimai, pašali
niams asmenims draudžiama vaikštinėti.

Pvz., Vėžaičių km. ant kalvos ir Kra
kių kapinėse Girninkuose bolševikai 
ruošia raketiniams sviediniams leisti 

stotis,
todėl tose vietovėse, o taip pat aplink 
Gargždus be leidimų negalima vaikštinėti.. 
Iš pranešimo ir pasakojimų, kuriuos čia 
atpasakojome, daromi bendra išvada: „Visi 
žmonės Lietuvoje laukia karo”.

Lietuviu dainininkų koncertas
Oldenburgas. Pereitosios savaitės vokie

čių miesto teatro parengimų programoje 
pirmoje vietoje (pirmadienį) buvo lietuvių 
liaudies dainų ir operų arijų koncertas. 
Tap pat ir viešose miesto skelbimų lentose 
kabojo plakatai, skelbiantieji apie lietuvių 
operos solistų Juzės Augaitytės ir Ipolito 
Nauragio koncertą. Koncertą suruošti pa
siūlė pats teatras, o akompanuoti sutiko 
dirigentas Heinrich Steiner. Koncertas įvy
ko gruodžio mėn. 13 d. Erdviame teatre, 
mūsiškei publikai primenančiame Kauno ar 
Vilniaus d. teatrų patalpas, koncertan susi
rinko gausus Oldenburgo abiejų stovyklų 
lietuvių būrys, svečiai vokiečiai ir anglai.

Koncerto programoje buvo Ipolito Nau
ragio, Juzės Augaitytės solo lietuvių dai
nos ir pasaulinių muzikų operų arijos ir 
duetai. Ypatingai nuotaikingai buvo išlai
kyta scena bažnyčioje iš op, „Faustas” — 
Ch. Gounod. Šią partiją dainininkai šiame 
koncerte dainavo tremtyje pirmą sykį. Dau
geliui klausytojų, kurie nekartą Vilniaus ar 
Kauno operose gėrėjosi šia opera, nors 
trumpa ištrauka šį kartą vėl turėjo progos 
prisiminti anąsias dienas. Jei aplodismentai 
būtų dainininko duona, tai Juzei Augaitytei 
ir Ipolitui Nauragiui niekad netektų mirti 
badu. Jų dainas visą laiką lydi karštas pub
likos pritarimas. Protarpiais solo fortepio-komunistus. Partiza-

Silutės mieste esantĮ | nu skambina ir jų akompaniatorius dir. H.

Lankėsi VLIKo atstovas
2 d. mūsų stovyklą 

pirmininko 
Raudonojo 

Daugėla ir 
pranešimus.

U c h t ė. Gruodžio 
netikėtai atlankė einąs VLIKo 
pareigas M. Mackevičius ir 
Kryžiaus v-bos narys agr. J. 
padarė stovyklos gyventojams

M. Mackevičius ilgesnėje kalboje supa
žindino su VLIKo atsiradimu, jo darbais 
Lietuvoje ir tremtyje. Plačiau sustojo ties 
dabartine pasaulinės politikos raida ir mū
sų laisvės atgavimo prošvaistėmis. Mūsų 
reikalai niekuomet nebuvo buvę taip gerai 
suprasti ir susilaukę tokios užuojautos, kaip 
kad šiuo metu, besilankant pas didžiuo
sius politikus. Tačiau mūsų lūkesčiai nesi
derina su pasaulinės politikos įvykių tempu 
ir dėlto mūsų kelias į laisvą tėvynę veda 
per Ameriką, Kanadą, Angliją ir net toli
mąją Australiją. Ragino nepalūžti dvasioje, 
nenustoti vilčių, neišleisti iš akių savo pa-

reigų vargstančiai tėvynei, kad grįžus ga
lėtume jaustis įdėję savo indėlį į tautos 
išlaisvinimo darbą.

Paklausimuose iškilo Mažosios Lietuvos 
atstovo į VLIKą įsileidimo klausimas, kuris, 
pasirodo jau 2-ji metai, nepaisant suvažia
vimuose priimtų nutarimų, yra užkliuvęs už 
„veto”. .

R. Kryžiaus atstovas trumpai, bet šiltais 
žodžiais ragino remti šalpos darbą/ Emi
gruojant darbingajam elementui, Vokietijoje 
lieka seneliai, ligoniai, kurių neprivalom už
miršti ir palikti žiauriam likimui. Visur gy
veną lietuviai privalo šią pareigą jausti ir 
konkrečiais savo įnašais prisidėti prie R. 
K. šalpos darbo.

Stovyklos komiteto p-kas A. Stonys gy
ventojų vardu dėkojo svečiams už padarytus 
pranešimus. B. J.

J. V-kas

tiek daini- 
gražių gė-

Steiner. Po programos ir bisų 
ninkai, tiek ir pianistas gauna 
lių. Vėliau, dalyvaujant programos daly
viams, vokiečių teatro atstovams ir „Un- 
term Berg” lietuvių stovyklos vadovybei 
teatre įvyksta kukli arbatėlė.

Koncertą ruošiant, daug prisidėjo ir „Un- 
term Berg” lietuvių stovykla, o ypač V. Ga
vėnas, ant savo pečių nešęs didžiulę tech
niškųjų darbų naštą, ir bendrai Dalyvaująs 
stovyklos meniniuose parengimuose. Bendrai 
stovykloje, kaip retai kur, kreipiamas dė
mesys į menininkus, kurių čia yra graži 
šeima. Be J. Augaitytės ir Ip. -Nauragio, čia 
gyvena op. sol. A. Kutkus, J. Vencevičaitė 
ir VI. Baltrušaitis. Jie visi savo metu gy
veno Augustdorfo (prie Detmoldo) stovyk
loje, bet vėliau pamaži išvyko svetingesnių 
sąlygų ieškoti. S. N.

LIETUVIAI DAILININKAI TARPTAUTI
NĖJE KNYGOS IR GRAFIKOS MENO 

PARODOJ BELGIJOJE
Neseniai buvo uždaryta tarptautinė kny

gos ir grafikos meno paroda Briuselyje, ku
rioje dalyvavo mūsų penki grafikai Petra
vičius, Ratas, Valius, Augius, Jonynas. 
Kiekvienas iš 
darbų. Šios 
buvo išleistas 
truko nuo š.
gruodžio 12 dienos, (—a—).

jų buvo išstatęs po du savo 
sukaktuvinės parodos proga 
specialus katalogas. Paroda 
m. lapkričio 13 dienos iki

Kūčių vakarą
Aiman, ir kiekviena mūsų diena kasdieninė yra slogi. 

Alkani, rodos, nesame. Šiaip taip apsivilkę. Yra ir lauže 
kertė pernakvoti. Ir mirtis nekybo virš galvos kaip aniems 
milijonams anapus geležinės uždangos. Bet kas iš viso to, 
kai širdyje neramu, jog net, rodos, gyvas Į žemę prasmek. 
Gūdu per kiaurus metas, o šį didįjį Kūčių vakarą imi žmo
gus pavydėti ir paskutiniam šuniui, kuris savo nerimą bent 
išstaugti pajėgia. Širdyje gi žaizda, ir negyja, ir negalės už
gyti be tėvynės oro, be artimųjų globos šilumos. Gali be
būti Europoje, aisidurti Kanadoj, Brazilijoj, keisis kontinen
tai, šalys ir žmonės, o patsai vis grįžti širdimi ir protu į ži
ląją tėvų sodybą, Į galilaukės kapus ir kartu su vienu poeto 
B. Sruogos veikėju šnabždi tylus ir susimąstęs;

O, nukankintoji tauta manoji, 
Šventų smūtkelių raudanti giria, 
Priimk paklydusį, nevertą sūnų. 
Leisk ašarom išverkti kruvinom 
Prie tavo kojų visą žemės skausmą...

kaip aklas elgeta iš žiemos žvarbaties ir beldžiasi Į tave.Ateina vakaras kaip aklas elgeta iš žiemos žyarbaties ir beldžiasi. Į tave. 
Įsikniaubi Į delnus ir atitrūksti nuo aplinkos ir triukšmo, kurs, veržiasi iš gatvės. 
Ta aplinka ne mūsų ir ne mums. Tai lyg nudriskę dekoracijos iš provincijos teat- 
rėlio, ar prabanga lūšnai, o balsai kartais perdėtai saldūs, kartais naivūs. Mes kan
čios krikštyti. Mes kol kas vieniši svetimų šalių ir žmonių. maišatyje. Rodos, išei
tum ir eitum į laukus, toli, toli, vienui vienų savo paties žingsnių aido palydimas. 
Kad tai savi arimai būtų, galėtum bent žemelei pasiskųsti, galėtum pabučiuot ją 
kaip relikviją ir atsigautum, ir sustiprėtum... Mes čia svetimi, ir viskas mums 
čia nei po kam. Geriau dideliame susimąstyme pasišnekėti su vienatiniu mūsų tur
tu — su lietuviškąja Sąžine. Mes. atsidūrusieji Vakaruose, kolei kas neturime ir 
teisių akivaizdžiai grumtis su priešu. Mūs dalia bandomoji, ir pareiga mūsų budėti 
ir laukti savo eilės J konkrečia kovą prieš įsibrovėlius ir okupantus. Mūsų ausys 
tegaudo kiekvieną garsą iš Tėvynės, ir tada jos neapkurs, ir bus jautrios, kur rei
kalingas jautrumas, ir bus budrios, kur reikia sumanymą veiksniu, o veiksmą 
ginklu paremti:

(Atkelta iš 5 psl.) 
maisto ir kitur ir čia DP vėl pajuto ru
dens nuotaikas ir šaHį.

Takiomis nuotaikomis DP sostinės gyven
tojai leidžia dienas. Nors' jog ūkanotos ir 
nemielos, tačiau likimo rato nepasuksi no
rima linkme, jis mus suka savo sūkuriuose 
ir neša, it nukritusius, medžių lapus, į "ne
žinomą ateitį.

Bet tremtinys prie visko pripratęs ir 
viskam pasiruošęs. Jis dar daug praleis ru
dens dienų ir ne kartą užgrius jo širdį ap
maudas, bet ateitis priiklauso jam, nes jis 
siekia tiesos ir teisingumo, jis stovi kovos 
dėl savo krašto laisvės avangarde.

DP sostinėje ilgiau pabuvojęs sužinosi ir 
daugiau naujienų. Štai Kanadon išvyksta 
jau ir šeimos pas savo vyrus. Po truputi 
blankus pildo ir „amerikonai”. Ir jie ruo
šiasi keliauti ... Gražus būrelis laukia lai-* 
vo Australijon. Žodžiu judėjimas vyksta ir 
daugumai Kalėdos bus mielos ir jaukios. 

.O pasilikusieji svarstys, kada veš, kada 
sostinę perkels kitur, kada nebebus galima 
auginti paršiukų, kada, pagaliau baigsis 
visi vargai ir Įsiviešpataus ramybė nuvar
gusiam žmogui. Tikėkime, kad žiemos pū
gos dar neužpustys kelių į DP sostinę ir 
mes dar daug kartų joje* susitiksime.

J. Jauušaitis.

Dr. med. vet.

Valentina Bagdonu ir •
Birutę Korsakaitę 

sukūrusius jaukų lietuvišką šeimos 
židinį, sveikina ir linki laimingos 
ateities.

Butzbacho LTB Komitetas

Mielą kolegą dr.

Valentina Bagdoną ir
Birute Korsakaitę, 

pažinusius vienas kitą sunkiame trem
tinio kelyje ir sukūrusius šeimą, svei- 

. kinu linkėdamas lietuviškas šilumos 
šeimyniniame gyvenime.

VI. Bložė

šeimai mirus jų mylimai žmonai ir 
mamytei, nuoširdžiai užjatčia nelai
mės valandoje.

Cesonių šeimą Stuttgarte

Sportas
NIEKAS NEPADEDA SPORTININKAMS

Diepholzas. Nors Diepholzo stovykla yra 
gausi jaunimu, bet, negaunant jokios para
mos ir neturint jokio vadovaujančio žmo
gaus, kuris jam padėtų, sporto reikalai vi
siškai užmiršti. Yra žmonių, kurie rūpina
si kortų klubu, prirūkyta skaitykla, bet jau
nimui padėti žmogaus nėra. Kad ir toks 
įvykis: neseniai Jjuvo pradėta griauti anga
ras, kuriame buvo sporto aikštelės. Vis dėl
to nieks nesirūpino, kur reikėtų išnešti 
krepšius. Aišku, visi įrengimai buvo sulau
žyti ir sukūrenti. Tiesa, vieną krepšį jauni
mui pasisekė išgelbėti. Jaunimas, sustojęs 
gatvėje, tarėsi kur padėti krepšį, bet štai, 
ateina YMCOS pirfmninkas ir pasiūlo krep
šius nunešti ir padėti į sandėlį! Esą vistiek 
dabar jau nebus kur žaisti. Tuo tarpu yra 
puiki aikštė, kurioje aikštelę Įrengti nelei
džiama.

Arba kitas įvykis: buvo pradėta žaisti 
gimnazijos šachmatų žaidynės. Viskas vyko 
sklandžiai, kol buvo leista mokiniams lan
kytis YMCAos patalpose, bet neleidus ten 
lankytis žaidynės nutrūko. Aišku nieks ne
sirūpino padėti jaunimui.

YMCAos patalpose yra daug žaidimų, bet 
mokiniams jais naudotis kelias užkirstas, ka
dangi vakarais visa patalpa padūmuoja, tar
si lietuviška pirtis. Aišku tokioje patalpoje 
mokiniams ne vieta. Yra puikus stalo teniso 
kambarys ir stalas, bet vakarais negalima 
nieko įžiūrėti —tamsu, o dieną ji uždaryta.

Nugalėjus .visus sunkumus šiaip taip gim
nazijos šachmatų žaidynės pasibaigė. Bu
vo žaista dviejose grupėse. Dalyvavo 17 da
lyvių. Jaunesniųjų — 10 ir vyresniųjų —7. 
Pačios žaidynės vyko gana sklandžiai. Bu
vo (domių partijų.

Techniškos pasekmės:
Vyresniųjų grupės nugalėtoju išėjo Poli- 
kaitis I, surinkęs 4>/«t.. 2—3 Kirvelaitis ir 
Gailevičius po 4 t., 4. Daugalis 3’4 t., 5. 
Šoliūnas I 3 t., 6—7 ’Šoliūnas II ir Banys po 
1 t. Jaunesniųjų grupėje pirmą ir antrą vie
tą pasidalino Adomaitis ir Polikaitis II su
rinkę po 8 t.. 3. Venslovas 6 t., 4—5 Kava
liauskas ir Simanauskas po 5 t., 6. Krinic- 
kas 4 t. 7—8—9 Valaitis. Jumbliutas ir Keb- 
leris po 3 t. 10 Užgiris S. V-is.

LTB Memmingeno Apylinkės Ko
mitetas Kalėdų ir Naujųjų Metų šven
čių proga sveikina lietuvių visuome
nę ir linki jai geriausios kloties ir iš
tvermės sunkiuose tremties metuose.

LTB Memmingeno Apylinkės 
Komitetas.

. Atėjo vakaras į girią.
Veidai užsidegė ugnim, 
šviesa tamson sau kelią 

’ Drąsiai mes žvelgiame

Ten, Tėvynėje, Ir šį nuo beveik 2000 metų 
nėra ramybės:

— pro sniego pūgą Rytų link kauburiuoja ištremti pasmerktųjų eisena;
— aikštėse, kur paprastai kasmet sužibdavo eglutės, vėjas rauda kartuvių 

permėtėse ir nukankinto lietuvio kūną plaka kaip keršto kviečiančią vėliavą;
— kalėjimuos ir bolševikinės žvalgybos rūsiuose priešmirtinė brolių aimana;
— provokatoriai ir_ iš Rytų suvežti kacapai kolebozininkai ir kiloki partiniai 

nepartiniai budeliai kaip utelės apniko už pasakas nuostabesnę tėviškėle!
Tai konkretūs faktai, ir Partizanų daina nebe legenda, bet realybė:

Prie laužo sėdi laisvės broliai, 
Akis (smeigę į liepsnas.
Tai vėl prasmego girių toliuos 
Kovos ir nerimo diena.

Oii motule mano, motina sena.
Neraudok prie vartų, ašarų gana.
Dar prabėgs pro šalį daug dienų oi daug..
Aš visvien sugrįšiu — tu tikėk ir lauk...

Ten, kaip ugniakalnis, išsiveržia dainos — plienas ir ugnis, ir plaka širdys, 
nors ledų kaustomos, ir kyla mirtį paniekinantys ryžtas;

Eime žmonėms i širdį viltį sėt,
Kartot kaip maldą vardą Lietuvos (B. Sruoga)

Mes, politiniai emigrantai, ne savo menką asmeninį rūpestėlį, bet savo Tėvynės 
vargus ir pastangas J laisvę reprezentuojame visur ir visada, ir šį šventąjį Kūčių 
vakarą negalime būti melagiai ir šventvagiai ir, deja, negalime gyventi nuotaiko
mis, kuriomis gyvena komunizmo nepažinę laisvieji Vakarai:

— kaip kabinsime tuščius blizgučius ant eglučių, kai anapus geležinės, uždan
gos be jokio skirtumo ant seno ir kūdikio lietuvio galvos dedamas erškėčių vai
nikas?

— kaip nešim Į burną gardesnį ėdalo kąsnelį, kai broliai Vorkutoj ir kitose 
TSRS koncentracijos stovyklose miršta iš bado?

— kaip galim nerūpestingai šypsotis, kai anapus bažnyčiose įruošta raudono
sios armijos kavalerijai arklidės ir komsomolcams klubai, teismuos teisėjų togas 
vilki nusikaltėliai, o mokyklosna melas ir išdavystė įvesta kaip elementariojo elgi
mosi taisyklės?

kaip nebūsim rūstūs, kai Tėvynėje mirtis ir nužmoginimas siaučia lyg viesulas?
Mes nepratę meluoti ir pataikauti, ir teatleidžia doroji Vakarų opinija, kad 

mes didžiu kontrastu išsiskiriame iš kitų. Mes negalime krykštauti, nesgi ne na
muos esam, ir iš viso už Tėvynės ribų negalime susikurti namų židinio. Jei tikėti 
legendoms ir padavimams, Kalėdų, naktį prabyla, kiekvienas gyvulėlis, tai kaip gi 
mes, žmonės, galime tylėti ir nešaukti, kad anapus geležinės uždangos šit k»" ipi- 
lietinta; •

— smurtas, kokio nevartojo Džlngiskanas;
. — vergija, kokios dar nežino žmonijos istorija;

— persekiojimai, kurių nepraktikavo Neronas
— ir kartu, lyg žvaigždė nakties glūdumoj, pasipriešinimas prieš komunizmą 

ir gynimas Tėvynės laisvės ir krikščioniškosios kultūros su tokiu pasiaukojimu ir 
tokia valia, kurios pilnai nepažinę Termopilų gynėjai!

Mes šventinių tradicijų neatsisakome, nes jos yra suaugę su mūsų tautos pa
pročiais, tai jau lyg šaknys, kurios daigą kiekvieną palaiko, maitina ir pavasariais 
žiedu papuošia. Bet mes iš tų tradicijų nedarome patogios progos pokyliams ir at
sipalaidavimui nuo rimties ir pareigų, kurios riša sargyboje budintį karį. Mes da
linamės kalėdainiu kaip Tėvynės palaiminimu ir sustiprinimu neišvengiamai atei
nančiam šventajam žygiui prieš VKP(b) ir NKVD vairuojamą raudonąjį fašizmą.

J. CICĖNAS

skina: —
naktin...

ramybės vardu šaukiamą vakarą

ir
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