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LAI k PAST IS LIETUVIU VISUOMENEI

Royallis: Sovietą Sąjungoj 13 milijonų 
lėtai mirčiai pasmerktų vergų

Nori pakirsti katalikų 
pasipriešinimą'

Budapeštas (Dena/Reuteris). Vengrijos 
vyriausybė išleido oficialų komunikatą dėl

Nauji Metai be pramogų
Dėl tragiškų Įvykių Lietuvoje lietuvių 

bendruomenė Vokietijoje Naujus Metus su
tinka be pramogų, atsimindama trempiamą 
tėvynę.

LTB Centro Komitetas

Lenkijos pogrindis dar 
neišnaikinlas

Frankfurtas (Dena). Lenkijos laikraščiai 
rašo, kad kačių vakarą apie 100 km i pie
tvakarius nuo Varšuvos buvo nuleistas nuo 
bėgių Maskvos Berlyno ekspresas. Pagal 
tuos pranešimus, esą, nebuvę jokių žmonių 
aukų.

Nužudytas Egipto ministeris 
pirmininkas

Kairas (Dena/Reuteris). Antradieni vidaus 
reikalų ministerijos patalpose atentatininko 
paleistais 6 pistoleto šūviais mirtinai buvo 
sužeistas Egipto ministeris. pirmininkas 
Nokrašys Paša. Neilgai trukus jis mirė nuo 
žaizdų.

Atentatą (vykdė vienas studentas, kuris 
buvo persirengęs policininko uniforma. Tas 
studentas priklausė kraštutiniškai dešiniųjų 
organizacijai, kurią Nokrašys Paša buvo 
uždraudęs.

Karalius Farukas, pasak BBC, antradie
nio vakare po nepaprasto Egipto vyriausy
bės posėdžio naujuoju ministeriu pirminin
ku paskyrė Ibrahimą Abdulą Hadį Pašą. 
Naujasis ministeris pirmininkas nutarė pe
rimti vadovauti vyriausybei, nekeisdamas 
jos sudėties.

Hadis Piša eita 48 metus, Iki 1947 m. 
Nokrašio Pašos vyriausybėje jis buvo fi
nansų ministeris.

Paskyrė lėšas IEU 
stabui įrengti

Paryžius (Dena/Reuteris). Protestuodami 
dėl vieno komunistų atstovo pareiškimo, 
kad ,/Fontainebleau pilyje yra Įrengta nau
ja komendantūra,” keli Prancūzijos minis
terial, jų tarpe ir krašto apsaugos minis
teris Ramadier, išėjo iš tautinio susirinki
mo posėdžio.

Tautinis susirinkimas 418 balsų prieš 181

Berlynas (Dena). JAV krašto apsaugos 
ministeris Royallis čia suruoštoje spaudos 
konferencijoje tarp kita ko pareiškė, kad 
šiuo metu Sovietų Sąjungos koncentracijos 
stovyklose yra laikoma iš viso 13 mil. žmo
nių. Tame skaičiuje šalia 9 mil. rusų yra 
2 mil. kitų tautų žmonių ir 2 mil. vokie
čių. I tą skaičių neįeina vokiečių karo be
laisviai. Tarp vokiečių internuotųjų yra di
delis skaičius vaikų ir moterų.

Royallis pažymėjo, kad jo informacijos 
yra paremtos visai patikimais slaptais pra
nešimais.

Vakarinių zonų ūkinę būklę, kurią Wa- 
shingtonas stebi labai atidžiai, Royallis 
apibrėžė kaip ypač patenkinamą. Per kelius 
paskutinius mėnesius pramonės gamyba yra 
pakilusi 50%. Toliau jis dėkojo visiems, ku
rie vykdo tarnybą prie „oro tilto”. Savo 
kelionėje jis patyrė apie gerą amerikiečių 
dalinių moralę. Nusižengimai drausmei yra 
žymiai sumažėję. 18% visų tų karių, kurie 
iš tarnybos turėjo būti atleisti tarp 1948 
m. spalio mėn. iki 1949 m. liepos mėti. 1 d., 
vėl pasirašė sutartis pasilikti kariuomenė
je.

Toliau Royallis energingai paneigė gan
dus, kad karinis gubernatorius Vokietijoje 
ęiayus būsiąs pakeistas ambasadoriumi Be- 
delliu Smithu.

Royallis inspektavo amerikiečių dalinius 
Europoje. Kalėdas jis praleido Berlyne kaip 
gener. CIayaus svečias.

AntradienJ Royallis EUCOM vyr. būsti
nėje Heidelberge dalyvavo gener. CIayaus 
konferencijoje su amerikiečių kariuomenės 
dalinių Europoje štabo karininkais.

Po pietų jis apžiūrėjo amerikiečių ka
riuomenės..dalinius Heidelberge ir Mann- 
heime.

Sovietai ginasi, akiplėšiškai meluodami

Maskva (Dena/Reuteris). Trečiadienį Tas. 
sas paskelbė oficiali} sovietų pareiškimą dėl 
JAV armijos minister!© Royallio teigimo, 
kad sovietų koncentracijos stovyklose yra 
laikoma 13 mil. internuotųjų, rusų, čekų, 
lenkų, vokiečių ir kitų tautų žmonių. Tame 
pareiškime sakoma, kad Royallio teigimas yra 
„nesąmoninga fantazija, grynas melas ir 
Sovietų Sąjungos įžeidimas.”

Toliau pareiškime sakoma, kad „Ameri
kos žvalgyba JAV armijos minister!ui ir 
Amerikos vyriausybei jau ne pirmą kartą 
suteikia panašios rūšies juokingas informa
cijas”.

Sovietų vandenys gilūs ir tylūs
Kopenhaga (Dena/Reuteris). Danijos įstai

gos praneša, kad du danų žvejų karteriai, 
žvejodami lašišas, nuplaukė į rytinę Balti
jos jūros dalį. Gruodžio 24. d. jie apie save 
davė paskutinius pranešimus iš sovietų pa
krančių vandenų. Nuo to laiko abu kutenai 
su visomis įgulomis yra dingę.

Milžiniški lėktuvai Berlynui
New Yorkas (Dena/Afp). Amerikos karo 

aviacijos informatorius pranešė, kad netru
kus „oro tilto” tarnybai būsią paskirti nauji 
milžiniški lėktuvai, kurie galės gabenti 20 to 
krovinio.

Naujieji C 97 tipo milžinai galės pakelti 
dveja tiek krovinio, kiek pakelia C 54 tipo 
(skymasteriai), kurie iki šiol buvo didžiausi 
tose operacijose.

♦ Paskutinėmis š. m. dienomis arabų 
kraštų užsienio reikalų ministerial susirinks 
nepaprastos konferencijos, kurioje aptars 
Palestinos būklę. (D/Afp).

♦ Buv. Vengrijos^ regentas admirolas 
Horthys per Italiją atvyko į Portugaliją. 
(D/Afp.)

Vengrijos primo kardinolo Mindszenčio 
areštavimo. Tame komunikate pakartojami 
jau žinomi kaltinimai valstybės išdavimu ir 
kt.

Be to, tame komunikate pranešama apie 
visą eilę kitų katalikų veikėjų areštus. Esą, 
suimti Eszterhazys, Vengrijos katalikų ak
cijos sekretorius, Dr. Miklosas Nagys, ka
talikų akcijos Budapešto skyriaus genera
linis direktorius, Dr. Beresztaczys ir kiti 
veikėjai kunigai.

Toliau komunikate sakoma, kad kardino
las Midszentys susitarė su pretendentu į 
Austrijos sostą Ottonu Habsburgu, kad 
eventualaus trečiojo didžiojo karo atveju 
amerikiečių pritarimu būtų sudaryta cen
trinės Europos karalystė. Kardinolo rezi
dencijos rūsyje esą rastas slaptas archyvas, 
kuriame rasti dokumentai, patvirtiną Mind- 
szenčiui iškeltus kaltinimus.

Budapeštas (Dena/Reuteris). Laukiama, 
kad dėl kardinolo Mindszenčio suėmi
mo Vatikanas pareikš formalų protestą. Ta
čiau nežinoma, kokiu būdu tas protestas 
gali būti pareikštas, kadangi Vengrija ir šv. 
Sostas neturi diplomatinių santykių.

Prancūzijos dešinioji ir kita nuosaikioji 
spauda kritikuoja Vengrijos kardinolo 
Mindszenčio areštą, gi kairioji spauda sten
giasi pasmerkti kardinolo vestą kovą su 
Vengrijos vyriausybe.

Stiprus pogrindžio judėjimas sovietų 
zonoje Vokietijoje

Berlynas (Dena). Sovietų zonoje veikia 
pagrindui. ■

Per paskutinius mėnesius soyietų oku
puotoje Vokietijos zonoje stipriai išau
go antisovietfaių kovos grupių veikla, 

pranešama Berlyno administracijos vidaus 
reikalų cer> >. Padažnėjo sabotažo ak
tai įmonėse ir užpuolimai SĖD veikėjų, ku
rie dažniausiai tuos dalykus nutyli.

Tos kovos grupės dažniausiai nebūna 
stipresnės kaip 10 vyrų ir tarp savęs pa
laiko tik atsitiktinius ryšius. Centrinė vi
daus reikalų administracija abejoje dėl cen
trinės pasipriešinimo organizacijos buvi

balsą priėmė įstatymo projektą dėj 40 mil. 
trankų kreditų paskyrimo Vakarų Europos 
Unijos vyriausiai būstinei įrengti Fontaine
bleau pilyje.

Jan kaišioja koji)
Paryžius '(Dena/Reuteris). Prancūzijos 

respublikos tarybos finansų komisija antra
dienį 15 balsų prieš 12 balsų atmetė ištisą 
1949 m. vyriausybės pasiūlytą valstybės 
biudžeto projektą. Tautinis susirinkimas 
biudžeto projektą buvo priėmęs penktadie.
nį.

Prancūzija ir Italija susitarė 
dėl muilu

Cannes (Dena/Reuteris). Prancūzijos už
sienio reikalų ministeris Schumatias pareiš
kė, kad jis turėjo dviejų dienų pasitarimus 
su Italijos užsienio reikalų ministeriu Sfor- 
za ir susitarė dėl abiejų kraštų muitų. Ta 
sutartis netrukus bus pateikta kraštų parla
mentams.

Piktos valios nebuvo
New Yorkas (Dena/OANS). Amerikoje 

sociologinio tyrimo institutas buvo sudaręs 
komisiją, kurios sudėtin buvo paskirti mok
slininkai ir statistikai, kurie turėjo ištirti, 
kodėl Gallujx> ir kt. institutas, tirdamas 
viešąją nuomonę, suklydo dėl Trumano iš
rinkimo j>er praėjusius prezidento rinkimus.

Gallupo instituto rinkimų prognozė rė
mėsi „blogu Urteilsfahigkeit”, bet ne pik
ta valia, nutarė ta komisija.

. * Amerikoje per Kalėdų šventes nelai
minguose atsitikimuose žuvo 230 asmenų.

Trumanas užiminė mįsle

mo , kadangi ilgesnį taiką ji negalėtų lik
ti nepastebėta.

Tos pasijMiešimmo grupės iš vakarinių 
Berlyno sektorių sovietų zonos gyventojams 
nugabena daug propagandinės medžiagos, 
ir dėl to toje zonoje darosi „vis neramiau”.

Rytų zonos policijos valdyboje spėja
ma, kad tų kovos grupių veiklą dėl to 
yra taip sunku išaiškinti, kadangi jų 
nariai tuo pačiu metu yra ir SĖD na

riais.
Manoma, kad pirmoje eilėje į tą veiklą ga
li būti įsitraukę buv. socialdemokratai, 
nors jie ir stipriai yra saugomi, bet vis 
dėlto turi daug galimybių. Šiuo metu už 
tariamą nelegalią veiklą sovietų zonoje su-

Washingtonas (Dena/Reuteris). Kansas 
Cityje prezidentas Trumanas pasakė kalbą, 
kurioje teigė, kad keli Sovietų Sąjungos 
vadovaują asmenys ne tik sutinka, bet ir 
stengiasi, kad su JAV būtų susitarta visais 
ginčijamais klausimais. Tas prezidento pa
reiškimas Washingtone buvo gyvai komen
tuojamas.

JAV užsienio reikalų ministerijos valdi
ninkai atsisakė ką nors tuo klausimu pa-
reikšti. Plačiuose sluogsniuose tas Trumano 
pareiškimas laikomas fiatikslinimu jo pra
ėjusią vasarą pasakytos kalbos, kurioje jis 
teigia, kad Stalinas, kurį jis atvaizdavo kaip 
politbiuro belaisvį, sutiktų derėtis, jeigu jis 
galėtų veikti jiagal savo įsitikinimus.

Pagaj kitų stebėtojų, nuomonę Stalinas ir 
užsienio reikalų ministeris Molotovas ne
priklauso prie taiką mėgstančių asmenybių 
Sovietų Sąjungoje. Tam įrodyti primena
mas Stalino vaidmuo per 4 valstybių [pasi
tari mus Vokietijos klausimu. Nepaisant 
daugelio Stalino patikinimų, vis tiek tos 
derybos nutrūko. Todėl jų nuomone, Stali
no negalima priskirti prie taikos siekian
čių Sovietų Sąjungos asmenybių.

Atstovų rūmų užsienio politikos komisi
jos pirmininkas Bloomas dėl Trumano pa
reiškimo pasakė, kad ir jis pažįsta eilę so
vietų asmenybių, kurie nori Sovietų Są
jungos ir JAV glaudaus bendradarbiavimo.

Prezidentas Trumanas dėl pasakytos kal
bos atsisakė suteikti smulkenių paaiškini
mų. Kai rytinio pasivaikščiojimo metu žur
nalistai paklausė prezidentą, ką jis turė
jo galvoje tai sakydamas, prezidentas atsa-

kė: „Jūs ir toliau turėsite .tenkintis spė
liojimais”.

„Washington Post” prezidento Trumano 
pareiškimą pavadino „gryniausia iliuzija”. 
„Tai yra tokia pat svajonė, kuri prieš šį 
karą buvo priežastimi trumf>aregystės, lei- 
dusios viskuo tikėti, ką pareikšdavo Hitle
ris ir pagal tai vertinti jo veiksmus.”

imama ir perduodama NKVD įstaigoms 
apie 1000 asmenų.

R1AS 'Berlyno radijas pranešė, kad į 
Vakarų Vokietiją pabėgo Osterburgo, Sak
sonijoje, burmistras Plueckthunas. Jis pabė
go, norėdamas išvengti sovietų slaptosios 
policijos arešto.

Berlyno sovietų sektoriuje atleista labai 
daug pašto tarnautojų. Tuo būdu dėl labai 
sumažėjusio tarnautojų skaičiaus paštuose 
susirinko didelė daugybė siunti^

Defetizmas Čiangkaišeko stovykloje
Šanchajus (Dena). Komunistai užėmė 

Caujango ir Sujo miestus, į šiaurės vakarus 
nuo Hankavo. Generolo Kungcunšavo veda
ma komunistų ofenzyvą Hšnkavo srityje 
įvarė į vyriausybininkų pozicijas daugiau 
pleištų ir prisiartino prie Hankavo per 150 
km.

Iš šiaurinės Kinijos pranešama, kad ge
ner. Fucojis atsiėmė Hsinho miestą. Čia jo 
operacijas sėkmingai jrarėmė jūros laivy
nas.

Tienciną supanti komunistų kariuomenė 
gavo įsakymą užėmus miestą respektuoti 
svetimšalių gyvybę ir turtą.

Komunistų armijos nori perimti kuomin- 
tango vadovaujamus bankus ir įmones, o 
privačias įmones ir privatų kapitalą saugo
ti nuo užpuolimų.

Ciangkaišekas pirmadienį pareiškė, kad 
Dr. Sun Fo karo kabinetas su komunistais 
kovos „didžiausiu ryžtingumu ir iki pasku
tiniųjų”.

šiaurinės Kinijos provinciją ir miestų 
atstovai Pekinge susirinko aptarti būk
lės. To pasitarimo metu daug atstovų 
pasisakė už kompromisą su komunistais, 

kad būtų baigtas pilietinis karas.
Ponia Ciangkaišekienė, kuri šiuo metu 

vieši Wahingtone, pasak pasklidusių žinių 
Washingtone, stengiasi nupirkti namus, ku
riuose, pralaimėjus tautinei Kinijai, ji ga
lėtų ajisigyventi su savo vyru.

Toliau teigiama, kad per pasikalbėjimą 
su prezidentu Trumanu, prašydama pagal
bos Kinijai,

Ciagkaišekienė tarp kita ko, bandė už
sitikrinti sau ir savo vyrui generalisi
mui Ciangkaišekui azilio teisę Ameri
koje. Gerai informuotuose sluogsniuose 
pareiškiama, kad Amerikos vyriausybė 

tikriausiai patenkins tą prašymą 
nepaisydama tų pasekmių, kurios ryšium su 
tuo žygiu gali susidaryti, atsižvelgiant į 
eventualius JAV ir būsimos komunistų vy
riausybės santykius.

«

Laimingu 1949 metu!

Ar suruoš 
okupantai Lietuvei 

pakasynas?
„BURŽUAZINIŲ NACIONALISTŲ MAIS
TAS LIKVIDUOTAS". ŽIAURIAUSIOMIS 
PRIEMONĖMIS VYKDOMAS PRIVERS. 
TINTS SUKOLCHOZINIMAS. APIE DI
DŽIŲJŲ VALSTYBIŲ „PAGALBĄ” MA
ŽOSIOMS TAUTOMS. KOMUNIZMAS 
IR BE KARO BAISUS. LIETUVIAI TURI 
TELKTI JĖGAS KOVAI PRIEŠ BOL

ŠEVIZMĄ.

Jau kuris laikas mus pasiekia labai ne
raminančios žinios iš Lietuvos. Vilniaus 
radijas beveik kasdien pranešinėja apie 
„modernizavimą žemės ūkio apdirbimo 
steigiant kolchozus” ir „su kokiu džiaugs
mu tai sutinka Lietuvos darbo valstiečiai”. 
Tarybinė spauda pilna duomenų apie ta
riamus kolektyvinių ūkių „laimėjimus”, 
kiekviena proga iškeldama jų du — tris 
kartus didesnį našumą prieš „buožių” 
ūkius. Laikraščiuose pilna nuotraukų, vai
zduojančių „žydinčius” kolchozus su iš 
„buožių” atimtų galvijų kaimenėmis. Iš 
privačių šaltinių gaunamos atsargios ži
nios papildo šiuos pranešimus ajrie da
bartinį gyvenimą Lietuvoje.

Gal todėl mūsų per daug nenustebino 
vokiečių laikraščių švenčių metu paskelb
tas jrranešimas apie ūkininkų sukilimus 
Lietuvoje. LKP (b) CK sekretorius A. S. 
Trofimovas oficialiu pareiškimu, „buržua
ziniai..nacionalistai Lietuvoje griebėsi 
bauginimo ir žudymo priemonių, kad eu- 
trukdžius sovietų tautos varomą didžiuli 
atstatymo ir produkcijos pekėlimo darbą”. 
Toliau Trofimovas pareiškia, kad „nacio
nalistai pradėjo kovą prieš kolchozų stei
gimą”. ūkininkų maištas esąs likviduotas, 
tačiau komunistų partija turinti išrauti jr 
paskutines jx>grindinio judėjimo liekanas”.

Kad beginkliai ir didžiųjų valstybių pa
likti bolševizmo nemalonei Lietuvos ūki
ninkai būtų galėję atvirai sukilti prieš 
bolševikų okupaciją, mums atrodo ne la
bai įtikėtina. Iš kitos pusės betgi žino-, 
mas mūsų ūkininkų prisirišimas prie sa
vos Šventos žemės, nenoras jos išsižadėti 
okupantams, jau iš senesniųjų laikų pa
grįstas pasišlykštėjimas kolchozais.' Neto
lima Ukrainos ir net pačios Rusijos pra
eitis iškelia prieš mūsų akis, su kokiomis 
priemonėmis okupantai paprastai vykdo 
šiuos „savanoriškus” telkimo į kolchozus 
darbus. Tai yra pats radikaliausias me
todas sovietų valdžios stiprinimui, kurio 
bolševikai nedrįsta vartoti kituose jų už
imtuose kraštuose bausdami net tuos, ku
rie apie tai balsiai šneka. Kolchozinimu 
šlykštisi net daugelis pačių bolševikų 
ideologų.

. Sukolchozinimas mūsų žodyne tai reiš
kia Lietuvos ūkininkų prievartavimą, 
NKVD-istų siautėjimą, suiminėjimą, šau
dymą, žudymus, kankinimus, kalinimą, de- 
jiortacijas. Trofimovo žodžiais „ūkininkų 
maištas likviduotas” ir „partija turinti iš
rauti paskutines pogrindinio judėjimo lie
kanas” mums yra daug aiškesni, kaip, 
sakysim, kokiems anglosaksams.

Jie pasako mums, kad ši žiema Lie
tuvos žmonėms yra baisiausia iš visų 
ir kad kolchozų kampanija bolševikai 
bus ne vienu šimtu procentų savo de

portacijų planą įvykdę.
Noromis nenoromis kyla baisus vaizdas 
apie tai, kas buvo padaryta jjo šio karo 
su Rrymo ir Pavolgio kai kuriomis taute
lėmis, kurios visos „buvo fterkeltos ap
sigyvenimui į kitas broliškas respublikas”, 
nors pasaulinė spauda šį „menką faktelį” 
vos mažomis raidėmis tepakartojo.

Prie kolchozų steigimo akcijos reikia 
dar pridėti šiuo metu Lietuvoje vykdo
mus „liaudies teisėjų ir tarėjų rinkimus”, 
nes kiekvieni bolševikų „rinkimai”, kaip 
rodė praktika, atneša suėmimus ir dejxw- 
tacijas, taigi tuo labiau tie, kurių metu 
žmonės turi savo pačių budelius išrinkti.

Mums, tremtiniams, sukolchozinimas 
reiškia tai, kad sugrįžęs namo nerasi nei 
savo namų, tos tėvų trobelės, nei, gal būt 
„to takelio, kurs pro kryžių ėjo”, nei tė
vų, brolių, seserų.

Skaudžiausia yra betgi tai, kad mes 
čia šiandien, stovėdami lyg ir prie savo 
tautos duobės krašto. (Nukelta į 3 psl.)
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=T KUMPOS zmiios=
AUSTRIJA

* P-.-ieš 3 metus vienas austras rado 
120.000J markių, kurias perdavė policijos 
rastų daiktų skyriui. Niekam į tuos pini
gus ne pareiškus pretenzijų, dabar |ie buvo 
grąžint-i radėjui. Bet tos markės vykdant 
valiutova reformą turėjo būti pakeistos į ši
lingus/ Policija jų nepakeitė ir grąžino ra
dėjui ’taip kaip jos buvo rastos. Radėjas 
žada kelti policijai bylą, nes ji to radinio 
buvo laikiniu valdytoju ir todėl vykstant va
liuto^ reformai turėjo ias pakeisti. (D/R).

* ’ Sovietų Įstaigos vienoje parengė Ka.
• lėda/S 10.000 vaikų. Ta šventė Įvyko Hof-' 
burgte, kur seniau buvo Austrijos karalių 
rezidencija. (D/R).

BULGARIJA

„Lietuva - sovietu išeities sritis

-* Bulgarijos darbininkų partija penkta- 
mri metiniame partijos kongrese visais bal- 
$,-iis nutarė pasivadinti „Bulgarijos komu- 
riistų partija. (D/Afp).

EGIPTAS
♦ Egipto laikraštis „Al Mišri” rašo, kad 

Sovietų Sąjunga su Izraeliu susisiekti įrengė 
4 oro linijas. (D/Afp).

Iš VISUR
♦ PanamerikoB unijos taryba pareikalavo 

Kostariką ir Nikarąguą sustabdyti visus ka
rinius veiksmus. To reikalavimo vykdymą 
prižiūrės 5 asmenų komisija. (D/R).

♦ Burmos vyriausybė uždraudė Olandi
jos oro susisiekimo bendrovėms naudotis 
Burmos aerodromais ir skristi per jos te
ritoriją. Tai yra sankcijos dėl įvykių In
donezijoje. (D/R).

ITALIJA
♦ Vienas Italijos valdininkas Washing

tone pareiškė, kad Italija nori pirkti 15 lai
vų. kurie bus panaudoti Italijos emigrantų 
gabenimui. Ateinančiais metais iš Italijos 
emigruos apie 400.000 asmenų. Maždaug pu
sė lų įsikurs kaimyniniuose kraštuose, o 
mažiausia 100.000 Išvyks į užjūrius. (D/R),

♦ Italijos komunistų spauda kalėdinę po
piežiaus kalbą pavadino nereikalinga provo. 
nacija, kuri nukreipta prieš Sovietų .Sąjun
gą. Popiežius pareiškęs, kad jis skiria tau
tą, kuriat taip dažnai būdavo pagrobta lais
vė, nuo režimo, kuris tą tautą valdo. (D).

IZRAELIS

Tokia antrašte straipsnį įsidėjo gruodžio 
19. d. numeryje šveicariškė „Die Tat”, ku
riame vaizduojama Lietuvos būklė sovietų 
okupacijoje ir tarptautinėje politikėje.

Vadovaują politikai, sako laikraštis, ne
mėgsta, kada imamas kelti Pabaltijo vąįsty- 
bių klausimas. Sovietai tyli, o amerikiečiai 
ir britai tik patrauko pečiais, nes jiems yra 
kitų svarbesnių pasaulinės politikos klau
simų.

Iškėlęs klausimą, argi bus sutikta, kad 
sovietų tankų vikšraračiais ir kariuomenės 
durtuvais įspraustos į nepakenčiamą siste
mą laisvos tautos ir liktų joje, laikraštis 
pamini lietuvių delagacijos atsilankymą 
rugsėjo 15. d. pas prezidentą Trumaną ir 
įteiktą memorandumą. Iš pastarojo cituoda
mas apeliaciją į prezidentą, kad JAV dekla
ruotų nesutiksiančios su tokia taikos san
tvarka Europoje, jei nebus grąžinta laisvė 
jų netekusioms tautoms. Ryšium su Ameri
kos lietuvių žygiais, laikraštis pabrėžia, jog 
reikia nenuilstamai kreipti pasaulio dėmesį 
į tragišką šių kraštų likimą. Pabaltijys ne 
tik okupuotas, bet jame vyksta tautų likvi
dacija žinomais nežmoniškais metalais.

Toliau straipsnyje suminima lietuvių re
zistencijos laiškas Popiežiui Pijui XII., re
ligijos persekiojimas, kunigų naikinimas, 
gausybė nukentėjusių šeimų („... beveik 
nėra šeimos, kurioje nebūtų nužudyto arba 
ištremto nario ...”), mases okupacinės ka
riuomenės, istrebitelių siautėjimą, kovose 
Žuvusių 20.000 partizanų ir nukautų 150.000 
raudonarmiečių ir istrebitelių.

Baigdamas laikraštis rašo: „Mes gyvena
me .taikoje’. — Nesuskaitomos žmonių tra
gedijos, elementariausių žmonių teisių ne
gerbimas, žmonių maltretavimas tebevyksta. 
Pabaltijo tautų likimas turi mums tupėti

taip pat, kaip mums rūpėjo Čekų, lenkų ir 
prancūzų likimas nacių valdžioje. Mes ne
turime pailsti, kaldami prie gėdos stulpo 
žmogaus teisių negerbimą, kad ir kas ii da
rytų”.

JAV susirūpinusios 
perversmais

Washingtonas (Dena / Reuteris). Vienas 
JAV užsienio reikalų ministerijos informa
torius pareiškė, kad JAV nori pasiūlyti 
priemones, kurios padėtų stiprinti demokra
tinę ir konstitucinę raidą- Amerikos konti
nente. Tuo būdu informatorius patvirtino 
gandus, kad JAV yra susirūpinusios augan
čiu Pietų ir Vidurio Amerikos revoliucijų 
skaičiumi, per kurias tautų rinktos vyriau
sybės buvo nuverstos ginklų pagalba.

Toliau tas informatorius pareiškė, kad jė
gos panaudojimas politiniams tikslams yra 
ne tik apgailėtinas dalykas, bet ir nesideri
nąs su idealais, kuriuos Amerikos respubli
kos puoselėja. Tai kelia pavojų visiems Va
karų hemisferos kraštams.

Turkija domisi Atlanto paktu
Ankara (Dena/Reuteris). Turkijos užsie

nio reikalų ministeris Sadalls pareiškė, kad 
Turkija labai interesuojasi Washingtono pa
sitarimais dėl Atlanto pakto sudarymo.

Sadalis pridūrė, kad jis su įvairių Vidur- 
žęmio jūros kraštų valstybių vyrais turėjo 
pasitarimus dėl ūkinio bendradarbiavimo su 
intensyvinimo. Įvykę pasitarimai su britų 
užsienio reikalų minlsteriu Bevinu Pary
žiuje turėjo'tuos pačius tikslus ir parodė 
abiejų kraštų pažiūrų vienodumą visais 
klapsimais.

Titas jaučia
Rytą spaudimą

Belgradas (Dena/Afp). Maršalas Titas 
pirmą kartą abiejų rūmų susirinkime vie
šai pasisakė dėl Rytų bloko valstybių tai
komos Jugoslavijai ūkio blokados. Titas 
apkaltino kominformo valstybes už tarptau
tinių sutarčių pažeidimą. Tų valstybių tiks
las esąs neleisti vystytis Jugoslavijos pra
monei ir ją prievarta laikyti žemės ūkio 
krašto lygyje.

Nepaisant visų sunkumų, tęsė Titas, 1948 
m. planas buvo įvykdytas 104%. Maršalas 
dar pabrėžė, kad dėl Rytų kraštų vykdomos 
blokados Jugoslavija priversta yra prekiau
ti su kapitalistiniais kraštais, kad tuo bū
du įgytų mašinų, kurios reikalingos jos 
ūkio planams įgyvendyti.

Makedonijos komunistų partijos pirma
sis kongresas apkaltino Bulgariją turini 
Makedonijoje „ekspansionietinių siekimų”. 
Makedonija yra viena iš Jugoslavijos fede- 
ralinių respublikų.

Tame kongrese maršalas Titas nedalyva
vo, kadangi „svarbūs valstybės reikalai ne
pakenčia atidėliojimo”.

Amerikos siūlymo neparėmė
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už

sienio reikalų ministerija paskelbė, kad jos 
siūlymas sutarptautinti Antarktikos sritį ra
do mažai pritarimo.

, Užsienio reikalų ministerija rugpiflčlo 28 
d. 7 tautoms pasiūlė suruošti konferenciją, 
kurioje būtų rastas sprendimas Antarktikos 
klausimais. Argentina ir Čilė atsakė nei
giamai. Australija, Naujoji Zelandija ir 
Prancūzija aplamai neatsakė. Tik viena D. 
Britanija labai palankiai priėmė JAV siūly
mą.

♦ Praėjusį sekmadienį nuo Izraelio ne
priklausomybės proklamavimo gegužės 15 d. 
Į Palestiną atvyko 100.000 imigrantų. Šim
tas tūkatantojo imigranto garbė teko 5 mėn. 
berniukui, kuris praėjusį sekmadienį kitų 
3.000 imigrantų tarpe atvyko į Haifą. (D/R).

♦ Izraelio užsienio reikalų ministeris 
Moechė Schertokas pasiuntė Kanados už
sienio reikalų ministerial Pearsonui tele-

?;ramą, kurioje prašo pripažinti Izraelį ir 
uo prisidėti prie greito taikos sudarymo 

tame regione, Kanada de facto Izraelį pri
pažino. (D/R). t-

JAPONIJĄ
♦ Japonijos ministeris pirmininkas pa

leido parlamentą. Nauji rinkimai įvyks sau
sio 23 d. Į parlamento atstovų vietas pasta
tyta apie 2000 katadidatų. (D/R).

JUGOSLAVIJĄ
♦ Jugoslavijos tautinio susirinkimo pre

zidiumas nutarė iškelti bylas dviems atsto
vams: Blagoievičiui, buv. finansų vicemi- 
nlsteriui, ir Hodičtai. Pirmasis nelegaliai 
norėjo išvykti per sieną Į užsienį. Be to, jis 
esąs pasisavinęs valstybės pinigų. Antrasis 
vedęs prieš vyriausybę nukreiptą propagan
dą. (D/Afp).

J A, VALSTYBES
♦ Respubllkininkų partijos tautinis ko

mitetas sausio 26 ir 27 dienomis Omahoje 
susirinka aptarti, kada sušaukti respubliki- 
ninkų partijos koferenciją, kurioje būtų ap
tarta partijos politika. (D/R).

♦ Buv. Amerikos užsienio reikalų minis
terijos valstybės pasekretorius Sumner Wei. 
lesąs vieną dieną buvo rastas be sąmonės 
gatvėje netoli savo namų. Paskubomis jis 
buvo nugabentas į ligoninę. Jo sveikatos 
būklė yra rimta. (D/Aip).

♦ Vienuolika Amerikos lakūnų, kurie
prieš porą savaičių turėjo priverstinį nu
tūpimą Orenlando saloje, negalėjo būti iš
gelbėti, ir Kalėdas turėjo praleisti tarp am
žinų ledų. Visi gelbėjimo darbai iki šiol 
buvo sutrukdyti arktinės audros, kurios 
greitis 160 km/val. Lakūnai su pasauliu pa. 
laiko radijo ryši. Jie aprūpinami iš oro. 
<D/R)' LENKIJA

♦ Naujuoju Lenkijos primų numatomasis 
Liublino vyskupas Višinskis yra pasak Va
tikano tolimas Sovietų S-gos užsienio rei
kalų viceministerio Andriejaus Višinskio gi
minaitis. (RM).

PRANCOZIJĄ
* Prancūzų pusiaujo Afrikos Brazzavil- 

lės radijo stotis Kalėdų pamaldas translia
vo Iš katedros, kuri įrengta tarp palmių. 
Chore dalyvavo tik spalvoti berniukai.

SOVIETŲ S-OA
♦ Iš „Maskvos patriarchato laikraštyje” 

Įdėto straipsnio galima spėti Sovietų S-je 
esant krikščionišką pogrindį. Tambovo sta
čiatikių vyskupas skundžiasi, kąd jo diece
zijos gyventojai sakramentus ima iš „kata
kombų kunigų”. (RM).

ŠVEICARIJA
♦ Viena Šveicarijos šeima Kalėdų proga 

nusiuntė dovanų dešros vienai vilkų veislės 
kalei Anglijoje, kuri savo šeimininkui ryto 
meta atvirina arbatą ir lodama jį pažadina.

' ' VOKIETIJA
♦ Lfmburgo vyskupas dr. Dlrichsas pir

madienį po pietų žuvo auto katastrofoje Id- 
ttein/Taunus autostradoje. Kartu su juo 
žuvo jo. palydovas kun. Boklerfs ir mašiną 
vairavęs šoferis. Katastrofa Įvykusi dėl šo
feri ištikusio širdies priepuolio. (D).

♦ Pasak pranešimo iš Chemnitzo „ryti
nės zonos Stachanovą”, anglies laužiką 
Adolfą Henneckę „II Rytų žvaigždės” ka
syklos darbo draugai aplupo, kada jis, grį
žęs iŠ propagandinės kelionės, norėjo dub
ti nurodymų dėl darbo našumo pakėlimo

Žam prikišo, kad jo 380% produkcija esart- 
i apgaulė, nes jam buvę leista pirmiau 3 

dienas atsilsėti prieš tikrintojui imant kon
troliuoti jo darbą chronometru. Be to, jis 
gavęs specialų racioną. (RM).

Kas
Praėjusieji metai buvo labai gausūs poli

tinių Įvykių. Lygindami juos su 1947, 1946 
net ir 1945 metais, randame, kad iki šiol 
pokario laikotarpyje jie buvo patys dina
miškiausi ir, gal būt, patys reikšmingiausi 
metai artimiausiai žmonijos ateičiai. Tais 
metais galutinai pasaulis suskilo Į 2 blokus 
su absoliučiai atskirais gravitacijos cent
rais, kurių vienas yra Maskvoje, kitas — 
Washingtone.

Svarbiausieji praėjusių metų įvykiai pa
minėtini šie:

Sausio mėn. JT mažoji pilnatis susirinko 
pirmo posėdžio. Nuo fanatiko rankos žuvo 
Indijos dvasios vadas Mahatma Gandhis.

Vasario mėn. Čekoslovakijoje įvyko Mas
kvos inspiruotas ir remtas komunistų per
versmas. Krašto valdžią paėmė i savo ran
kas Gottwaldas.

Kovo mėn. Nusižudė ar buvo nužudytas 
Čekoslovakijos užsienio reikalų ministeris 
Masarykas, Čekoslovakijos respublikos kū
rėjo buv. prezidento Masaryko sūnus. So
vietai pradeda daryti kliūtis Vakarų sąjun
gininkams susisiekti su Berlynu. Briusely
je pasirašytas penkių Vakarų Europos val
stybių (D. Britanijos, Prancūzijos Jr Bene
liukso kraštų) paktas, tuo pačiu gimė Va
karų Europos Unijos branduolys, JAV už
sienio reikalų m-ja išsiuntinėjo visų ateitų 
gubernatoriams raštą, kuriame sakoma, kad 
JAV tebepripažįsta Pabaltijo valstybių suve
renumą. 1

Balandžio mėn. Šio mėn. 1 d. oficialiai 
pradėjo veikti Marshallio planas, su ku
riuo siejamas Europos ūkinis atstatymas, O 
gal neri ir politinė ateitis. 16 Vakarų Euro
pos valstybių Paryžiuje pasirašo ūkinio 
bendradarbiavimo chartą. Italijos visuoti
niuose rinkimuose dramatiškoje kovoje prieš 
komunistinį bloką laimėjo krikščionys de
mokratai. Arabų kraštai vienas po kito pa
skelbia Palestinoje žydams, karą.

Gegužės mėn. Haagoje Įvyko pirmas Eu
ropos federacijos kongresas. Gegužės 15 d. 
žydai paskelbė nepriklausomą Izraelio: val
stybę. Sovietų radijas netikėtai paskelbė 
apie slaptą JAV ambasadoriaus Maskvoje 
Bedellio Srnitho susitarimą su Molotovu 
slapta derėtis dėl nuomonių skirtumo iš
lyginimo tarp abiejų kraštų. Marshallis pa
reiškė, kad JAV atsisako derėtis su sovie
tais dėl problemų, kurios liečia ir kitas 
valstybes. Pietų Afrikos Unijos rinkimuose 
laimėjo nacionalistų partija, o gener. Smut- 
sas pralaimėjo.

Birželio mėn. JT Saugumo Taryba Įvedė 
Palestinoje 4 savaičių kovų paliaubas, ku
rios su įvairiomis pertraukomis, vis pratę
siant, nusitęsė iki šiolei. Įvykdyta trfemtinius 
skaudžiai palietusi Vokietijos valiutos re
forma. Iširo sąjungininkų Berlyno komen
dantūra. JAV kongresas priėmė Įstatymą 
dėl įsileidimo į Ameriką 205.000 DP -š Vo
kietijos, Austrijos ir Italijos stovyklų. Tito 
konfliktas su kominformu^ dėl nusigrįžimo 
nuo „generalinės linijos”. Birželio 26. d. 
sovietai pradėjo Berlyno blokadą, kuri ne
paprastai įtempė santykius tarp Rytų ir Va
karų ir kurios galo dar nematyti. JAV kon
gresas priėmė visuotinės karo prievolės 
Įstatymą.

dėjosi 1948 metais
Liepos mėn. Vakarų sąjungininkai dėl i Trumaną, kurĮ prašė, kad JAV delegacĮja 

Berlyno blokados įteikia sovietams labai......... " ' * —-
griežtą notą. Įvyko pasikėsinimas prieš ita
lų komunistų vadą Togliattį. Į Angliją at
vyko stacionuoti JAV oro tvirtovės. Vaka
rų Europos valstybių ambasadoriai Mas
kvoje Berlyno klausimu daro demaršus, 
Molotovas pasislepia.

Rugpiūčio mėn. Dunojaus konferencija 
Belgrade, kuri išstūmė iš Dunojaus komi
sijos visas Vakarų valstybes. Trumanas pa
skyrė DP Įstatymui“ vykdyti komisiją, ku
rios pirmininku yra Ugo Carusis. Kongre
so antiamerikinel veiklai tirti komisija iš
aiškino praėjusiame kare buvusĮ JAV platų 
bolševikų šnipų tinklą. Sovietų mokytoja 
Kosenkina šoko pro langą iš sovietų New

iškeltų Pabaltijo klausimą JT sesijoje,
Spalip mėn. JAV karinių sluogsnių dele

gacija lankėsi pas gener. Francą. Trumanas 
norėjo siųsti i Maskvą tartis su Stalinu tei
sėją Vinsoną. Prancūzijos komunistai strei
kais norėjo sukelti valstybinę krizę. Suda
rytas Vakarų Europos unijos vyr. štabas. 
Vyriausiuoju vadu paskirtas britų feldmar
šalas Montgomerys.

Lapkričio mėn. Amerikos prezidentu ne
lauktai išrinktas H. S. Trumanas. • Rinki
muose į Prancūzijos respublikos tarybą 
daugiausia atstovų gavo degolininkai. Nu
teisti mirti svarbiausieji Japonijos karo nu
sikaltėliai. JT pasirašė sutarti prieš geno
cidą. «

Yorko gener. konsulato pastato, norėdama 
ištrūkti į laisvą. Galą gavo polltbiuro na
rys Ždanovas.

Rugsėjo mėn. Abdikavo 50 metų valdžiu
si Olandijos karalienė Wilhelmina. Komu
nistai Mandžurijoje pradėjo didžiąją ofen
zyvą, kuri besiplėsdama jiems davė dideli 
laimėjimą. Žydų teroristų nužudytas JT tar
pininkas Palestinoje grafas Folkė Bernadot- 
tė. Paryžiuje prasidėjo JT eilinė' sesija. 
Lietuvių delegacija lankėsi pas prezidentą

Gruodžio mėn. JT priėmė žmogaus teisių 
deklaraciją. Berlynas per rinkimus pasisakė 
už Vakarus. Priimtas Ruhro pramonės kon
trolės statutas. Nužudytas Egipto ministe
ris pirmininkas Nokrašys Paša. Lietuvos 
komunistų partijos centrinio komiteto sek
retorius A. S. Trofimovas „Tarybų Lietu
voje” paskelbė, kad krašte baigtas naikinti 
„Lietuvos buržuazinių nacionalistų pasi
priešinimas sovietų kolektyvizacijos plapų 
jgyvendymul krašte”.

Amerikos Maskvos
New Yorkas. (m) Atvykęs Į laisvės kraštą 

tremtinys vieną gražią dieną išsižios iš 
nustebimo, kur nors JAV viduryje pastebė
jęs rodyklę: „Į Maskvą 10 mylių”. Ir jis 
nebus paklydęs! Tačiau baimei nėra pa
grindo, čia ne raudonoji, bet gryna ameri
kinė jei norite, kapitalistinė Maskva. Ir to
kia staigmena nelaimingą bėglį nuo Mas
kvos tėvo trišonių gali ištikti beveik visoje 
Amerikoje, nes Washingtono paštų valdyba 
savo sąrašuose turi Įtraukusi per 20 Įvai
raus didumo Maskvų. Tačiau klystumėm 
manydami, kad tas visas Maskvas Įsteigė 
čion atsikėlę maskviečiai. Viena iš jų savo 
vardą gavo tokiu būdu, prieš kurį ir mes 
nieko negalime turėti.

„The Voice of USA” savo ilgėlesniame 
pranešime apie JAV vietovardžių kilmę pa
sakoja: Texaso valstybėje įsikūręs naujo
kynas norom — nenorom turėjo sau pasi
rinkti ir vardą, nes kitaip negalėjo gauti 
pašto. Kadangi aplink žaliavo prerijoj gy
ventojai nutarė savo naują miestą pavadinti 
„Greenville” — taigi „Žaliamlesčiu”. Deja, 
tas vardas Washingtono pašto valdybai bu
vo nepriimtinas, nes šalia esąs naujokynas 
jau prieš porą savaičių buvo pasirinkęs tą 
vardą. Bet mūsų nšujakuriai neturėjo pla
čios fantazijos, tai buvo realūs darbo pio
nieriai. Sujaudinti pirmu nepasisekimu jie 
nutarė, kad originalaus vardo jie vis tiek 
nepajėgs išgalvoti, ir, būdami praktiški, nu
tarė nedžiovinti savo smegenų, bet iš karto 
pasirinkti tokio miesto vardą, kuris būtų 
taip toli nuo jų, kad niekas negalėtų su
klysti ... Jie pasirinko Maskvos vardą. Jų 
nuomone, tai buvo pats tolimiausias miestaš 
pasaulyje. (Dabar suprantama, kodėl į tą 
kraštą taip veržiasi Ir tremtiniai. Dėl tos

pačios priežasties. Kad Čia toliausia nuo 
Maskvos.)

Po kiek laiko Texaso Maskva taip išsi
plėtė, kad dalis jos gyventojų nutarė traukti 
toliau Į Vakarus. Jie Arizonos valstybėje 
įkūrė „New-Mosc0u” — Naująją Maskvą. 
Ačiū Dievui Ir fl neturi nieko bendro su 
senąja Rusijos sostine.

Žydai Įsiveržė i Eflipta
Haifa (Dena/Reuteris), JT paliaubų komi

sija praneša, kad pirmadienį žydų kariuo
menė prasiveržė į pajūrĮ ir atkirto nuo su
sisiekimo egiptiečių dalinius, esančius pa
jūryje ties Gaza. Keturias savaites Jeruza
lėje trukusios paliaubas, pasak izraelitų ko
munikato, nutrauktos pirmadienį, kai žydų 
užimtoje miesto dalyje kulkosvaidžių ugni
mi buvo sužeisti 7 žydų kariai.

Paryžius (DPD). Saugumo Tarybos tre
čiadienio posėdyje britų delegatas pareiškė, 
kad Izraelio kariuomenė įsiveržusi į Egiptą.

Nesitiki su sovietais susikalbėti
New Yorkas (Dena/Reuteris). Amerikiečių 

JT delegacijos pirmininkas Duliesas, grįžęs 
iš Paryžiaus, pareiškė, kad jis mano, jog 
Jungtinių Tautų pilnatis yra padariusi šio
kios tokios pažangos „kertiniam akmeniui 
taikai padėti”.

Į greitą susitarimą su Sovietų Sąjunga ne
tikįs, pareiškė Duliesas, ’ jeigu nuomonių 
skirtumai ir neprives prie karo.

* Kaip sankcijas už Indonezijos įvykius 
Indijos vyriausybė suspendavo visas Olan
dijos orinio susisiekimo bendrovių teises. 
Taip pat ir Ceilonas uždraudė į savo uostus 
įplaukti Olandijos laivams, kurie į Indone
ziją gabena ginklus, šaudmenis ar kariuo
menę. (D/R).

Tarptautinė padėtis

1948 palydint
Atostūgia? i

BBC paskutiniame šių metų savaitiniame 
komentare tvirtino, kad paskutinės savaitės 
atnešė lyg ir atoslūgį. Tiesa, prie jau nuo 
seniau „degančių” problemų dar aktyviai 
prisidėjo Indonezija, kuri buvo laikoma pu
siau apraminta, padėtis Kinijoje dar dau
giau pablogėjo, o ir Berlyno krizės galo 
dar nematyti, tačiau vis dėlto metų pabaiga 
atnešė palengvėjimo jausmą.

Įpratimas? Tradicinis palengvėjimas prieš 
mirtį? Nei viena, nei kita. Palengvėjimą at
nešė visuotinis Įsitikinimas, kad ir sovietai 
atviro karo nenori. Visiems aišku, kad jie 
savo toli siekiančių tikslų sieks visomis ga
limomis priemonėmis ... iki atviro karo 
išskirtinai. Tai ir netikėliams įrodė Berly
no krizė. Jei sovietai nori karo, jiems pa
kanka numušti pora oro tilto lėktuvų. Jei 
jie to nedaro — jie jo nenori. Jei jie karo 
nenori — reiškia, jie jo bijo. Jei jie jo bijo 
— reikia ginkluotis. Dar daugiau bijos. Tai, 
tarp kitko, labai nekomplikuota logika, bet 
ir nesugriaunama. Jos laikomasi. Ji suteikė 
palengvėjimą. ,

„Anglosaksų valanda”
Ta proga daug kalbama apie Atlanto pair

tą. Technikos pažanga Atlantą nebeleidžia 
vadinti vandenynu, bet tik jungiančiu tven
kiniu. Toji būklė verčia amerikiečius ieškoti 
Santarvininkų antroje pusėje. (Lygiai taip 
pat ankščiau elgėsi D. Britanija, kariškai ar 
politiškai į savo įtaką įtraukdam Olandiją, 
Prancūziją ir Ispaniją, nes tie kraštai bu
vo kitoje Lamanšo pusėje.) Pati Atlanto 
pakto idėja yra nenauja. Jan prieš 40 metų 
amerikiečių generolas Lee tą patį teigė sa
vo knygoje „Anglosaksų valanda”. Iki šiol 
apie tai mažai buvo kalbama, bet įvykiai 
privertė ja daugiau susidomėti. Šiandien ją 
iš parlamento tribūnos reklamuoja Chur_ 
chillis, ir iš esmės jam niekas neprieštarau
ja. Išmušė valanda, kąd anglosaksai, ar tai 
būtų vien amerikiečiai, ar kartu su britais, 
griebtųsi iniciatyvos.

Vairininkai
Jei sovietai karo bijo, Vakarai tari dar 

laiko jam tinkamai pasirengti. Juo geriau 
jie pasirengs, juo lengviau bus sutvarkyti 
pasaulį be karo. Todėl svarbu, kad likimo 
suteiktas atoslūgis, kuris nežinia kiek laiko 
truk*, būtų gerai išnaudotas. O tam reika
lingi sumanūs vairininkai.

Franklinas D. Rooseveltas ir Jo tarėjai 
savo apskaičiavimose padarė fatalią klaidą. 
Jie nesitikėjo, kad Sovietų Sąjung iš 2. 
D. karo išeis taip pajėgi, kaip kad iš tikrų
jų išėjo. Už tą klaądą šimtai milijonų žmo
nių sumokėjo savo laisve, jei ne gyvybe. 
Trumanas stengėsi iŠ užvirtos košės išeiti 
su mažiausiais nuostoliais. Nemaloni būklė 
Graikijoje, Korėjoje ir Kinijoje yra ne 
1948 m., bet dar Roosevelto politikos pa
sekmė. Trumano administracijai pasisekė 
naujų pozicijų neatiduoti, tačiau to per 
maža — geriausias būdas gintis yra pulti. 
Jei Vakarų Europos karui paruoštų divizijų 
skaičius bus iš 10 pakeltas iki 40, sovietų 
pavojus šiame sektoriuje liks tik blogu at
siminimu. Toms divizijoms medžiagiškai ir 
dvasiškai apginkluoti reikia atstatyti Euro
pos ūkį. 18 menėsių, praėjusių nuo Mar
shallio kalboj Harwardo universiteto stu
dentams, ir jos įkandin sekusieji milijonai 
dolerių būklę pagerino. Europa yra teisin
game kelyje, norą Prancūzija ir toliau lieka 
silpna vieta. O kad medžiaginė gerovė turi 
didelės įtakos ir dvasinei būsenai — tai 
skelbė ir šv. Tomas Akvinietis.

Todėl ir spekuliacijos, kad Trumanas po 
rinkimų turi pakeisti dabartinę politiką 
(medžiaginės gerovės atstatymas, kurio 
Įkandin seka apsiginklavimas), pasirodė 
esančios nerimtos. (Sensacijų siekdamas 
joms daug vietos skyrė ir vienas mūsų 
laikraštis, tuo be reikalo neramindamas savo, 
skaitytojus.) Ne Trumanas išėjo Į rinkimus 
su susiartinimo su sovietais programa, bet 
H. Wallace ir gavo ne visą milijoną balsų. 
Ne užsienio politika nulėmė Trumano iš
rinkimą.* Todėl netenka laukti jokių dides
nių permainų. Pagaliau visai via tiek, kas 
bus prezidentu. Amerikos interesai pasilieka 
tokie patys. O jie reikalauja silpnos Rusijos 
(vis tiek ar komunistinės, ar carinės). Jie 
ir diktuoja JAV politiką. Hoiimanas nu
braukė likusius 70 milijonų dolerių pagal 
ERP programą Kinijai ne dėl to, kad sim
patizuotų Stalinui, bet dėl to, kad tie mili
jonai Kinijoje tebūtų tik lašas ant karšto 
akmens, o kitur jie neštų didesnius %% 
idėjai, kuri vadinasi Pax Americana 
ar, jei norit, Atlanto taika, ar paga
liau anglosaksų taika. Tuo likimo 
padiktuotu keliu eis tų tautų vairininkai vis 
tiek kaip jie vadinsis. Tai 1948 m. pa
moka. VM

* 22.000 to. garlaivis „Strathaird” kelio
nę iš Londono i Melboiffną sukorė per 29 
dienas ir 5 vai. Tuo būdu jis pasidarė grei
čiausiu garlaiviu, kursuojančiu tarp D. Bri
tanijos ir Australijos. (D/R).
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Ar suruoš...
(Atkelta iš 1 psl.)

niekuo negalime nelaimingiesiems pa
dėti ir netgi nerandame vietų, Į ku

rias galėtume šaukti teisybės.
Ar i širdis tų, kurie patys nematę nelais
vės ir, visko turėdami, per savo storus 
pilvus nemato kitų vargų? Gal pajudintų 
bent vieną pirštą tie, kurie tiek triukšmo 
sukėlė dėl vienos pro langą iššokusio® 
mokytojos rusės? — Vargu, nes jie patys 
taip dar neseniai, paskandinę Atlante ne 

tik „Čarterius”, bet užmiršę ir pačią pa* 
grindiniausią azilio teisę, prievarta va
rė V. Vokietijoje atsisakiusius važiuoti 
mirčiai rusų tautybės asmenis. Ne, tada ne- 
drębėjo jų nei ranka, nei širdis. Nesisieloja 
jie ir šiandien per daug dėl nepilno mili
jono nelaimingųjų, nereta proga rekomen
duodami mums repatriaciją, kaip geriausią 
D P problemos sprendimui receptą; mūsų 
didžiausiam sielvartui siuntinėdami po mū
sų stovyklas mūsų brolių, seserų, tėvų žu
dikus.

Tegu tad tie ponai, kurie daužo Naujųjų 
Metų taurėmis su mūsų tautos žudikais, per 
daug nekalba mums apie savo žmoniškumą 
ir tenereikalauja, kad mes savo pakasynų 
akivaizdoje dėkotumėm jiems už supuvu
sius „čarterius” ir „pagalbą mažosioms 
tautoms”. Nelaikėme išvaduotojais nei na
cizmo, nei komunizmo, nelaikome tokiais ir 
tų mūsų „bičiulių”, kurie nė žodeliu, nė 
metuku rašteliu nepareiškia protesto dėl iki 

_ šiol pasaulyje negirdėto genocidinio nusi
kaltimo. Težino, pagaliau, tie, kurie drauge 
su mūsų tautos duobkasiais mėgina prie 

. atviro mūsų duobės kapo pritarti giedan
tiems „Requiem Aeternam” bolševikams, kad 
kada nors priseis ir jiems ieškotis mažųjų 
tautų draugystės, kaip savo vargo dienomis 
to taip uoliai ieškojo raudonieji su rudai- 
gjįjs. Teprasiblaivo jų akys ir temato, kad 
komunizmas smarkiai žygiuoja pirmyn. Jei 
bolševizmas taktikos sumetimais kiek aus
tojo Prancūzijoje, Italijoje, tai tik tam, kad 
tuo pačiu metu nepalyginamai daugiau lai
mėjo Azijoje, apimdamas milžiniškus žmo
nių kiekius ir žemės plotus tik tam, kad jie 
Vieną dieną būtų įkinkyti sukti kovos ma
šiną prieš Ameriką. Pagaliau komunizmas 
Ir be karo baisus. Jei jam tebus priešintasi 
tiek, kiek iki šiolei, greitai New Vorkas, 
Chicaga, San Franciskas, Washingtonas, 
Quebeckas, Sao Paulo, Rio de Janeiro ... 
virs J dulkes ir tie, kurie mažųjų tautų 
krauju prekiauja, neturės vietos nė DP sto- 
vyklosė. Ach,’tiesaį~yr® dar Sibiras; jls'pla* 
tu®, užteks „laivę mylinčioms tautoms”, tai
gi ir mums, ir jiems. Aklieji juk retai 
tepraregi patys. Stebuklų musų laikais gi 
taip nedažnai būna.

Iš kur gi semtis stiprybės?
Aišku, kad ne iš tų, kurie mus laidoja ir 

ne iš tų, kurie jiems padeda. Politikoje, ne 
bernelio.— mergelės meilėje, — nėra sen
timentų. Mūsų stiprybė tad glūdi pirmiau- 

' šia mūsuose, antra, — pavergtų tautų drau
gystėje.

Iš savo tautos graudingos, dar nerašytos, 
geriau — krauju rašytos istorijos, mes ži
nome, kad kariui saugiausia vieta mūšio 
metu buba patrankų išraustos duobės. Kai 
kuris politinis kalinys lieka gyvas ir kre
matoriume. Daug žmonių gyvena net ir 
SSSR žudymų sąlygose.., Pagaliau, kur nie
kas nebepadeda — pats Dangus suteikia 
tvirtybę ir globą. Neamžini juk mūsų bu
deliai, neamžinai truks ir kitos pasaulio ša
lies trumparegystė. Svarbu yra tik sukaupus 
turimas jėgas kovoje ištverti.

Atsidūrėme tremtyje ne poilsiui, bet ko
vai prieš komunizmą.

Likime tad visada ištikimi šiam tikslui, 
būkime agresyvūs jo atžvilgiu, neven
kime dėlto ir asmeniškų nemalonumų, 
ginkimės energingai nuo jo šnipų, ku
rių čia esame apsupti. Atminkime, kad 
prieš šėtono galybę kovoti visos prie
monės yra padorios ir čia tikrai tikslas 

pateisina priemones.
Kaip Skaudu, kad dažnai tebesame lyg gal
vijų kaimenė, kurią stumdžioja tas, kas turi 
intereso. Per maža rodome reakcijos.

Mumyse dažnai jau blėsta kovos dvasia 
ir mes, lyg tos didžiosios tautos, ban
dome tylomis praeiti pro savo kapą ...

Maža to, ar ne per dažnai imame užsimir
šimo ieškoti alkoholyje, įtartinoje draugys
tėje, šokiuose. Prieš tai darydami visada 
tad pasvarstykime, ar kartais nesiruošiame 
šokti savo pačių pakasynose.

Neieškokime užsimiršimo tuo metu, kai 
reikia nuolat budėti ir kiekviena proga 
belstis j apkurtusią pasaulio sąžinę ir 
keiti aikštėn šlykščiausias kraujo mal- 
versacijas, vykdomas žudomos tautos 

sąskaitom
Susimąstykime visi tremtiniai ir visi tie, 

kurie vadovauja laisvinimo kovai: ar ne 
laikas pagaliau baigti partines bei asmeni
nes rietenas, kai mūsų tautos valanda arti
nasi? Užmirškime naminius kivirčus ir pa
sidalykime ta „valdžia” — žudomos tautos 
testamentas tai įpareigoja mus. Suglaudin- 

. klme rietenų vietoje savo gretas kovai prieš 
bolševizmą. Geriau daugiau jėgų skirkime

Emiffraęllos pėdsakais @

Ir čigonas tokią valandą susimąsto. •• / J. Garšva
bara gyventojus (lyg Jie čia būtų kalti!). Po 
10 dienų prisiunčiama buteliukas karbolio:

Bet dažnai paklausiama ir tokių dalykų, 
kurie primena nabašnykę Unrrą. Šiušu tai 
kelti j aikštę. Te tai pasimiršta kaip slogus 
sapnas. Iš visko vienok skverbiasi abiems 
šalims ateičiai naudingas pageidavimas:

— jei D. Britanija, priimdama DP į sa
lyną, elgiasi džentelmeniškai, apseina be 
ypatingų papildomų skryningų ir dvigubų 
—trigubų sveikatos tikrinimų, ir dėl to Im
perijos orumas ir viešasis valstybinis Inte
resas nenukenčia, kodėl tomis pėdomis ne
galėtų pasekti dominijos Kanada ir Austra
lija?

Jei jau tokia operacija būtina, tai bent 
nepažeidžiant kandidato į emigrantus kaip 
lygaus žmogaus garbingumo. Australija iš
siverčia be pirklių, o Kanadai ir tokie rei
kalingi. Juk kiekvieną šiurkštų atvejį ir 
kiekvieną biurokratizmo reiškinį godžiai pa
naudoja savo diversijai bendrasis, ir mūsų, 
ir artų šalių, priešas — komunistai. Jau ba
landį buv. komisaras A. Venclova pe^Vol
gos radiją, iškraipęs faktus, kvietė DP, be
siginant nuo emigracijos į D. Britaniją ir J 
užeuropius, griebtis bado streiko. Neseniai 
A. Venclovos tarnybos Kremliui bendrinin
kas iš Varšuvos per radiją užatakavo D P, 
išvykstančių ir kvyksiančių Jungtinėsna 
Amerikos Valstybėsna ir D. Britanijos do- 
minijosina, įsipareigojimą metus ar dvejis 
neatitrūkti iš darbo ministerijos nurodyto 
darbo srities. Spikeriai DP sulygino su ru
sais baltagvardiečiais. Komunistų galvose 
sąmonės ir nesąmonės sutelpa , bet čia iš
tiktųjų visai skirtingi dalykai ir skirtingos 
sąlygos. Baltagvardiečiai tegavo Nanseno 
pasą ir buvo palikti nežinomų darbdavių 
eksploatacijai. DP pervežamas veltui, darb
davį gali keisti, negali tik Įsipareigoto dar
bo rūšies keisti. Kas žino, gal laikas paro
dys, kad įsipareigojimas metu® ar dvejis ati
dirbti imigracijos ministerijos žinioje te
išeina į naudą įsipareigojančajam. Gal tai 
skydas nuo nedarbo. Šit pavyzdys: 1947 me. 
tais Kanadon išvykę miškakirčiai (Camp 
305), baigę girios barą, gavo boso prane
šimą: — esat laisvi, kur* norit, eikit. Miška
kirčiai paskelbė streiką ir painformavo dar. 
bo ministeriją, ir laimėjo: atidirbę metus
gavo sutartą atlyginimą ir rekomendaciją. 
Metai ar dveji — nėra baisus laiko tarpas. 
Žinia, labiau kalbą pažįstantieji ir giminių 
paremti patys galėtų geriau išsiversti, bet 
čia svarbu ne išimtini, O taisyklės atvejai —
daugumos’ emigruojančiųjų interesas. Per 
įsipareigotąjį darbo laiką turima darbas ir 
pastogė, pramokstama kalbos, pažįstama gy
ventojų mentalitetas, susitaupoma skatikas, 
žodžiu — pastruošlama savarankiškam gy
venimui ir su rekomendaciniais raštais įeina, 
ma į tenykščių bendruomenę kaip lygus pas 
lygu- Kas, sakysime, būtų nutikę DP D. 
Britanijoje, jei jų nebūtų dengęs vienerių 
metų sutarties skydas? KomuMistuojančlos 
profsąjungos Juos būtų numarinę. Per me
tus tvyriausybė ir sąmoningi ahglal darbi
ninkai pravalė iš daugumos profsąjungų 
komunistus ir atidarė dėl EVW duris į lygų 
darbą ir lygų atlyginimą už darbą.

Kominformo pastangos išsklaidyti DP 
bendruomenę ir atskirus DP, įkurdinant 
džiunglių įstatymais, deklasuoti, galime pa
sidžiaugti, nuėjo per nieką. Tai pats didy
sis Unrros ir IRO nuopelnas atliktas ir at
liekamas prieš Maskvos valią. Žinia, poli
tinių emigrantų uždavinys buvo ir tebėra 
tas, kad, kiek tai įmanoma, įsikurti ko di
desniais būriais ir ko palankiausiose gam
tinėse sąlygose. Bet čia, be visur Išryškin
ėtų kominformo intrigų, pasireiškia kiek
vienos, DP priglaudžiančios šalies valstybi
niai sumetimai. Prieš tai mes teturime vienų 
vieną ginklą — šitai tautinį sąmoningumą ir 
atsakomybės prieš tėvynę pajautimą. (

Stebint komunistinę spaudą šiapus ir ana. 
pus geležinės uždangos ir besiklausant 
Maskvos ir jos marijonečių radijo, kaip ant 
delno matyti kominformo nustebimas ir ner
vinimasis, kad DP, nepaisant bet kur ir iŠ 
bet ko patiriamų nuoskaudų, neiškrypsta iš 
Sąmoningos politinės emigracijos kelio ir 
nesuabejoja anglosaksų vadovaujamais Va
karais. »

įkurdinimo akcijos lėtumas ir biurokrati
nės Wentorfo ir kt. pereinamųjų stovyklų 
užtvaros, o toks pat ir tolimesnis vegetavi- 
mas DP stovyklose politinio emigranto ini
ciatyvos nesužlugdo, su kiekviena nauja die.

draugystei su tomis tautomis, kurios ir 
šiandien, kaip ir mes, kovoja prieš bolše
vizmą.

Sovietai mano netrukus suruoštą mūsų 
tautai pasakymas Ir, gal būt, netrukus ofi
cialus „Tasso” komunikatas praneš apie 
baigtą vienos nepaklusnios tautos deporta
cijos darbą, bet mes, it tas V. Kudirkos 
„tiltas”, turime net didžiausios nelaimės at
veju likti tvirti Ir kiekviena proga okupan
tui sušukti:

Ne, lietuvių tauta nemirs — veltui dar
buojatės Jūs, graboriai! Kol bug nors 
vienas lietuvis pasaulyje gyvas — Iš

laikysime!
K. Pelėtos.

MINTIS

na politiniame emigrante stiprėja ne pesi
mizmas, bet determinacija. Kiek iš ligšio
linės DP patirties matyti, politinė emigra
cija iš Unrros ir IRO klaidų nedaro savižu
diškų išvadų dėl visų Vakarų politinio ir 
etinio charakterio ir dėl Vakarų stiprėjan
čios valios kovoje už viso pasaulio laisvę ir 
demokratiją. Bet jau kitas yra reikalas bud. 
ris i ir visur sekti DP stovyklose nenormalu
mus ir įkurdinimo akcijos vadovaujančių 
organų prasilenkimus su elementariaisiais 
tiesos ir žmoniškumo dėsniais. Šičia nega
lima numoti ranka ir pasiguosti, kad, girdi, 
šiaip taip prabusiu, o po manęs nors tva
nas. Šičia privalu viską stebėti ir žymėti ir 
reaguoti, ieškoti mums priklausančių teisių, 
gynimosi veiksmui pasitelktina visi asmens 
bei organizacijos, kurios gali pereinamų 
stovyklų atmosferą praskaidrinti ir vargą 
vargužėlį, jei ne panaikinti, tai bent apri
boti. ,

Aprėžta vieta verčia pasitenkinti bendrais 
Wentorfo „biografijos” bruožais:

1. Maitinimo būklė yra nepaprastai bloga, 
nors gaunama lengvai dirbančio norma. 
Šiuo atžvilgiu į D. Britaniją išvykstantieji 
yra žymiai laimingesnėje padėtyje (tai, aiš
ku teliečia šeimų galvas). Pietūs yra sotūs— 
Juokėsi Wentorfo įnamiai. Iš tikro keli šauk, 
štai,suvalgoma, bet toliau — sustok ir žval
gytos po atsargas. Kruopos, kruopos, kruo
pos. Kur daržovės? Ragaišis dirtgo be ži
nios — Juokiasi kandidatas į Australiją. Dvi 
savaites maitinomės duoba su razinkomis — 
pastebi „kanadietis”. Vartome plutą Ir ste
bimės: daug žvirgždo ir anų razinkų (senos 
duonos plutelės sukeptos neišmirkytos). Kas 
priima iš vokiečių sandėlių? — kyla klausi
mas.

Itin bloga su maltinimusi šeimoms, ku
rios turi mažų vaikų. Kareivinių elektros 
tinklas tepriderintas normaliam patalpų ap
švietimui. Elektros plytele nieko neišslvirsi. 
Juokas juoku, bet praėjusią žiemą tėvai bu
teliukus su maistu kūdikiams nuolat laikė 
pažastyje, nes kambario temperatūra buvo 
sunkiai pakeliama ir suaugusiam. Vakarui 
artėjant, jei kas iš tolo žiūrėtų, sakytų, kad 
migla kyla virš Wentorfo. Tai DP kaip či

Jonas Šliupas dar nemirk, o nepataisomi optimistai kuria kultūros fondą

Rašytojas Liudas Dovydėnas savo viešame 
laiške „Australijos Lietuvio” redak'oriui 
tvirtina, kad Jonas Šliupas dar nemirė. Ne
sąmonė — pasakysite, juk dar visai nesenai 
Chicagoje buvo iškilmingai palaidota jo pe
lenų urna. Bet vis dėlto: L. Dovydėnas su
geba. savo tvirtinimus įrodyti. Sako, „Ame
rikoje daktaras pats rinko raides, pats rašė, 
spaudė ir pats išnešiojo skaitytojams. Žinau, 
broli, plunksnos vargą, me0 esame vaikai 
tėvynės, atkovotos plunksna, tai kaip gi 
kitaip reikštis, jei ne spausdintu žodžiu.”

Tiesa, niekas mūsų — išblaškytų ir su 
kiekviena diena dar daugiau blaškomų — 
taip nesuriš, taip nesujungg į vieną didelę 
lietuvišką šeimą (pasak to paties „A. Lietu, 
vio”), kaip mūsų spausdintas lietuviškas žo
dis. Pasak mūsų tautiečio ir profesoriaus (jo 
paties žodžiais — „seno dipuko”) Mykolo 
Biržiškos buvo labai apsidžiaugta, kad „mū
sų apverktieji lietuviai-australai” pagaliau 
turi savo nuosavą spaudos organą. Ir šitie 
„apverktieji” (prof. M. Biržiškos žodžiais) 
„naujieji Šliupai” (pasak L. Dovydėno) pa
sižymi viena keista silpnybe: Jie yra nepa
taisomi optimistai.

„A. Lietuvio” Nr. 7 skaitome, kad AL re
dakcija ir leidykla persikėlė Į naujas patal
pas, daug erdvesnes ir patogesnes. Mes, 
Australijos lietuviai perskaitėme ir apsi
džiaugėme, bet netrukus nusišypsojome. 
Mat, paaiškėjo, kad AL iš palapinės persi
kėlė į ... kitą palapinę. Skirtumas tame, 
kad palapinės brezento spalva skirtinga ir... 
jau yra elektros šviesa. Taip, šeši AL nu
meriai buvo pagaminti prie istorinės lempos 
(berods 18 šimtmečio kilmės).

Tai kaip gi, pagaliau — mirė Jonas Šliu
pas ar ne?

■_ * 

BALFo pirmininko sveikinimas švenčiu proga
Taikos ir ramybės pasaulyje vis dar nėra. Tėvynė Lietuva svetimųjų prie

spaudoje. Jos taurūs piliečiai tūkstančiais kankinami kalėjimuose ir Sibire. Virš 
50.000 lietuvių tremtyje, išblaškyti Vokietijoje ir kitose šalyse. Jų skurdas ir ba
das, ypač vaikučių, yra šiurpulingas. Kalėdų švenčių laiku paslmelstome už nelai
mingu; brolius ir seses lietuvius. Sutelkime jiems pagalbą aukomis ir parūpinkime 
juos priglausti šioje laisvės šalyje — Amerikoje. Mūsų gailestingumas suteiks jiems 
paguodos, stiprybės kentėjimuose ir šventės jiems bus linksmesnės.

Iš Birdies reiškiu linkėjimus Ir sveikinimus Kalėdų Šventėms ir Naujiesiems 
Metams visiems mūsų bendradarbiams, geradariams ir tremtyje vargstantiems, kad 
Dievas leistų (r-—''- S-,- -nsilaukti laimingesnės ateities ir ramybės.

Kun. Dr. J. B. KONČIUS
BALFo pirmlnhvkaa

gonai susikūrė lauželius. Dvi plytos ar ak
mens iš šonų, iš galo velėna — ir po pus
valandžio skardinėlėje kliunksi bulvės. Ne- 
prisidūręs iš šalies kaip mat ištiesi kojas. 
Rytais prieš aušrą DP eina į tolimas girias 
uogų ir grybų. Vasarą galima susikurti lau
želis, bet kas bus žiemą, — per motinų vei
dus perbėga nuogąsčio Šešėlis...

2. Aprangos būklė nepavydėtina, šis tas 
rūbų ir apavo buvo atvežta, bet tegavo tie, 
kurie Wentorfan atvyko prieš balandžio 25 
d. Šiuo metu visuose blokuose kabo skelbi
mai:

— Kas pereinamoje stovykloje išbuvo 3 
mėnesius, turi teisę prašyti aprangos.

Turi teisę prašyti, gauti? — jau suvis ki
tas reikalas.

Rūbui suplyšti progų yra daug. Be paties, 
viską naikinančio, laiko, veikia rūbo amžių 
stovyklos ir už stovyklos ribų privalomi 
darbai. Bulvių skutimas — vieni juokai, 3— 
4 valandikės darbo. Tiesa, blogiau motinom, 
kai reikia eiti dirbti ir nėra kur palieka kū
dikiai. Va, anglies pakrovimas ir iškrovimas 
ir kelmų iš marmalynės prie plento privilki. 
mas, sunkvežimin pakrovimas ir tt. Darbinių 
rūbų neduodama, reikia dirbti su savais. 
Per mėnesį tik vieno bloko Nr. 18 vyrai be
dirbdami suplėšė 8 kelnes, o kur gauti nau
jas?

3. Sveikalingumo būklė — iš tikro gydyti
na. Konkretus — vienas iš daugelio — atsi
tikimas. Vaikas įtariamas skarlatina susir
gęs. Išeitis įprastinė; atvažiuoja sanitarinė 
mašina Ir vaikas Išsiunčiamas Hamburgan 
užkrečiamųjų ligų ligoninėn. Kambarys su 
likusiais gyventojais karantine. Sanitarė apl_

| BRANGIEMS BIČIULIAMS!
Visiems, visiems, sveikinusiems mane 82 metų sukakties proga ir at- 

į siuvusiems nuoširdžius linkėjimus, esu dėkingas ir viliuos, Jog pareikšti troš- 
j klmai išsipildys; ypač gi — visų didžiausias troškimas: skirti visas jėgas Tė- 

Į vynei ir gyviems į ją grįžti.
| Čikaga. 1948. XII. 20. Dr. K. GRINIUS

Iš Australijos rašo Romualdas Marius 

Vieni Lietuvių Kultūros Fondą gimdė, 
kiti laidojo, vieni gynė, treti smerkė, o ke
tvirti dėl jo sau galvos Iš viso nekvaršino. 
Gi, „apverktieji” australai savo organe štai 
kaip pasisako: „Galima daug ginčytis, dis
kutuoti apie Jo paskirtį, tikslus ir pobūdį. 
Tremties spaudoje tam jau ne vien- skiltis
buvo paskirta. Bet emigracinė lietuvių vi
suomenė, ypač gi čia Australijoje, sau to. 
klos prabangos leisti negali. 
Mat ten, Vokietijoje tremtiniai vis dar lai
kosi susispietę krovoje Ir kultūrinių verty
bių ugdymas, kūrimas ar paskirstymas nėra 
toks komplikuotas, kaip čia. Todėl orga
nizuota kultūrinė veikla yra tiesiog gy
vybinis mūsų reikalas. Pagaliau, negi verta 
dar daug apie tai kalbėti. Tai yra — bent 
turėtų būti — visiems savaime suprantamas 
dalykas, tiesiog būtinybė.”

Pagal vieno LKFondo atstovo Australi
joje, Gabrieliaus Žemkalnio nuomonę reikia 
ne šnekėti, bet veikiant šnekėti. Ir štai, tos 
veiklos rezultatai: 1943 m. gruodžio mėn. 
5 d. Leigh Creeke, SA, Australijoje, LKF 
pirmininkui, rašytojui Liudui Dovydė
nui įgaliojus, prie „Australijos Lie
tuvio” nutarta Įkurti LKF Australijoje 
apygardą. Tuo tikslu jau sudarytas 
organizacinis komitetas, kuris veiks iki pa
gal Įstatus bus išrinkta apygardos” valdyba.

Nežinau, gal būt tie, kurie dar negimusį 
LKF kadaise jau laidojo, sakys, kad tai la
bai bloga, bet manding, tai puiku! Kaip 
aukščiau pasakyta, tai buvo tiesiog būtiny
bė.

Šitie nepataisomi optimistai atlieka ir dar 
vieną svarbų darbą; „A. Lietuvis" susirišo 
su spaudos platinimo atstovybėmis Vokieti
joje ir šiandieną per AL redakciją galima
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Išplaukite grindis ir praskiestu mišiniu ap- 
šlakstykit daiktus ... Tvarka? Lyg ir ne. 
Dezinfekcija darytina čia pat ir iš pagrin
dų. Wentorle skarlatina ir difteritas pasto
vūs įnamiai. Ar gi nėra skiepų? Yra, bet 
dipuko išlaikymui skirta centų suma negali 
būti perviršijama. Dėl tos paprastos prie
žasties DP maistas prastesnis, DP vaisių 
negauna, DP pupelių kavos negauna, DP— 
gali sirgti ir mirti.

Wentorfo DP ligoninėje yra 2 izoliuoti 
kambariukai. Žmogiška būtų ištirti ligonį 
vaiką. Vokiečių gydytojų be pinigo nepri
sišauksi, vokiškų ligoninių baisu — ir 
sveikata paliekama laiko eigai. Ne globa, 
bet panieka ir DP sveikatos sabotavlmas 
randama Hamburgo ligoninėse. Pernai sun
kiai sužeistas DP nuvežamas į 3v. Marijos 
ligoninę (vokietės katalikės vienuolės pri
žiūri). Ligonis be sąmonės, o tenykščiai 
gydytojai — be sąžinės ir be gydytojo eti
kos. Gal jai peržengta riba, jei anglų svei
katos sluogsniai aną įvykį ištiria ir vokie
čius gydytojus ir ligoninės vadovybę pagra
so kalėjimu.

4. Kantrybė — karališkoji dorybė; — ši
taip Australijos konsulas ramino Wentorfan 
suvažiavusius DP.

šventadieniais Wentorfo DP išklysta toli 
toli į laukus. Vaikai kaip vaikai siaučia ir 
krykštauja. Suaugę? Maža Wentorfe dainų, 
bet kas pagaliau matė paukštį nublokštą į 
kelio pravėžas bedainuojant? Ir čigonas 
tokią valandą susimąsto... (Pabaiga).

užsisakyti visą lietuviškąją tremties spaudą 
Ir Išeinančias knygas. Tuo būdų, AL dar 
prieš LKF apygardos įsteigimo nutarimą 
jau pradėjo vieną svarbiausių LKF užduo
čių — emigrantų aprūpinimą lietuviškąją 
raštija. •

Australų spaudoje vis dažniau galima už
tikti ilgesnių ar trumpesnių pasisakymų apie 
DP, pabaltiečius, o taip pat ir apie lietu
vius ir Lietuvą. Reikia abrėžli, kad austra
lų spauda iš teisingo požvilgio vertina 
mūsų padėtį ir Lietuvon tragediją, žurna
listo J. Mockflno pastangomis buvusių ka
rių žurnale „Back” gražiai Iliustruotas 
straipsnis „Why Balts become Aussies”, ku
riame teisingai pavaizduota mūsų / krašto 
tragedija. Be to, australai iš JAV spaudos 
persispausdino gen. Černiaus straipsnį, o 
kasdieninius reportažus apie pabaltiečius 
galima užtikti, tai vienur, tai kitur, kuone 
kasdieną. Sydnėjuje leidžiamas žurnalas 
„The Bulletin” (Nr. 3587, XI, 10) ra5o: 
..... tų (DP) vyrų ir moterų tipui, ypač iš 
Baltijos valstybių, yra puikūs. Bet vis dėlto, 
dar yra vienas momentas dėl kurio Imi
gracijos Departamentas turėtų susirūpinti. 
Tai yra nenoras — tikrai nesuprantamas — 
kartu su šeimų galvomis priimti ir šeimas... 
Tiesiog komiška, kad Australija priimdama 
tėvus, turi vėl išskirti šeimas. Nors butų 
klausimas yra sunkus, bet tikriausiai gali
ma būtų suorganizuoti laikinas patalpas. 
Pagaliau, ir daug australų šeimų turi tas 
pačias sąlygas. Priimti tėvus, kaipo nau
dingą vertybę ir atsisakyti vaikų, yra ne tik 
kad kvaila, bet tiesiog nežmoniška.”

LTB Švietimo Valdyba sveikina 
visus Švietimo įstaigų vadovus, mo-
kytojus Ir kitus kultūrininkus Nau
jųjų 1949 Metų proga ir linki taip 
pat sėkmingai ir toliau ugdyti mūsų 
tautinę kultūrą ir jaunąją tremtinių 
kartą Išlaisvintos Tėvynės ateičiai.

LTB ŠVIETIMO VALDYBA

| '
Gerbiamus mūsų leidyklos bendra- 

: darbius, platintojus Ir skaitytojus 
Į Naujųjų Metų proga nuoširdžiai 
: sveikina

P. ABELK1O LEIDYKLA
1 Freiburge
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Seimų emigracija į Australiją dar ne taip 
seniai prasidėjo. LigCšiol dažniausia girdė, 
davorne atsiliepimų iš pavienių emigrantų. 
Įdomu, kaip kuriasi šeimos ir kokie jų atsi
liepimai?

Baigiantis vasarai iš Kasselio-Mattėnber- 
go stovyklos į Australiją išvyko J-kio 3 as
menų šeima, Iš J-kio laiškų čia pateikiame 
būdingesnes ištraukas, apie šeimos įsikūri
mą Australijoje.

— Kelionėje į Australiją labiau pradedi 
bodėtis tik prie Australijos krantų, nes ne
kantraudamas nori greičiau' tą kraštą pama
tyti ir sužinoti savo laimę. įplaukus į Syd- 
nėjaus uostą, kaip staigmena, matėme žmo
nes, vaikščiojančius su paltais, nors galvo
jom, kad Australijoj labai karšta. Mat, tuo
met čia buvo pavasario metas.

Iš Sydnėjaųs mus pervežė laikinam 
gyvenimui į Bathurstą, apie 130 mylių. Šei
mos čia gavome atskirus kambarius, vi
są patalinę ir kiekvienas buvome aprengti 
nuo kojų ligi galvos. Už tai nieko nereikės 
mokėti. Maistą gauname gerą, iš 4—5 pa
tiekalų. Valgyk kiek nori. Po dviejų dienų 
mus suskirstė ir pradėjome lankyti anglų 
kalbas bei krašto pažinimo kursus. Ta pro
ga buvo suruošta tautybių paroda, kur lie
tuviai labai gražiai pasirodė. Į ją atsilankė 
net Australijos ministeris Calvelis ir su pa- 

• rodos lietuvių skyriaus vedėja' kartu nusifo
tografavo. Kitą dieną tą nuotrauką buvo 
įdėta australų laikraščiuose.

Bathurate išbuvome 3 savaites. Paskui 
pradėjo skirstyti į darbus. Aš su žmona ir 
sūnum gavome darbo Sydnėjuje, Aš dirbu 
prie vandentiekio ir už 10 darbo dienų gau
nu 18 svarų. Laikinai gyvenu palapinėje po 
du žmones, kurioje yra elektra, šiltas van
duo ir kiti patogumai. Tačiau už gyvenimą 
palapinėje valdžia kas savaitė primoka po 1 
svarą ir 8 šilingus. Žmona dirba Sydnėjaųs 
ligoninėje. Už 10 darbo dienų ji gauna 8 
svarus ir gerą išlaikymą.

Dabar šiek tiek apie pinigų vertę. Geras 
vyriškas kostiumas, koks Lietuvoje kašta
vo per 200 litų, čia kaštuoja 8—12 svarų. 
Yra ir brangesnių. Moderniški batai 1,5—2 
svarai, geros rūšies viršutiniai maršk. 12 ši
lingų, odinis paltas 7-8 svarai, kišeninis „Cy-

ma laikrodis 5 svarai. Rankiniai moderniški 
vietinio aukso laikrodėliai nuo 10 iki 15 sva
rų. Sidabrinė lapė 19 svarų, geros rūšies 
suknelė ir paltas 18 svarų. Visas buto ap
statymas (lovos, spinta, bufetas, minkštos kė
dės ir kt.) 40—50 svarų. Dirbantysis viską 
gauna išsimokėjimui. Maistas nepaprastai 
pigus. Aš vienas — rašo jis — per dvi sa
vaites už maistą ir rūkalus sumoku 3 svarus. 
Visko krautuvės pilnos, beja, sviestas, arba
ta ir dar kai kas normuota. Tačiau brangiau 
kiek mokant, tų prekių galima gautų kiek no
ri. Šiaip riebalai laisvi parduodami. Vie
nam žmogui per metus skiriama 15 kg svies
to, iieskaitant kitų riebalų.

Kiek galima patirti, australai geri žmo
nės; Mes jiems patinkame, nes esame euro- 
piečiai. O australai europiečius myli ir 
gerbia. Žmonių veidai nerūpestingi, kaip 
Europoje, rūpesčių neišvagoti. Visai nu
skurusių neteko matyti. Australija turi apie 
7 mil. gyventojų, p avių apie 120 mil.l Tai 
galima įsivaizduoti, kiek daug mėsos, tau-

kų ir vilnos? Krašte labai paplitusi avie
na mėsa. Žolė ir medžiai auga kiek kitoki, 
negu Europoje. ■

Dabar jau mums sumažino darbo sutarties 
laiką iki pusantrų metų, o girdėti, dar ža
da sumažinti iki vienerių metų. Po sutarties 
yra visokių galimybių. Pinigų susitaupius, 
galima net pradėti biznį. Šiaip darbo pa
siūla pakankama. Australijoj laikas pagal 
laikrodį eina 9 vai. ir 35 min. pirmyn, kaip 
Europoje. Radijo aparatais visiškai puikiai 
girdime didesnes Europos, ir Amerikos ra
dijo stotis. Iš Australijos kelionė į Europą 
laivu kaštuoji 75 svarai. Per savaitę į Eu
ropą išplaukia keli laivai, o' lėktuvai kas
dien skrenda. Tad atrodo pastabi J-kis 
— kad atstumas grįžti į tėvynę neturės le
miamos reikšmės.

Vietos oficialiomis žiniomis, į Australiją 
iki lapkričio 8 d. atvažiavo 1.500 lietuvių. 
Lietuvių kolonija Australijoj nuolat didėja, 
taigi, su laiku išaugs ir lietuvių kultūrinė 
veikla. Stb.

Sparčiai ruošia dokumentus emigracijai i JAV
Kasselis. Iš IRO gautas parėdymas, pagal 

kurį emigracijos skyriams pavedama pa
spartinti kandidatų emigracijai į JAV do
kumentų paruošimą. Kasselio Sub Area gau
na iš Butzbacho. emigracinės stovyklos as
menų sąrašus, kurių darbo ir buto garanti
jos yra atėjusios iš DP komisijos. Pasta
ruoju metu tiems asmenims įsakyta visus 
reikalingus emigracijai dokumentus paruoš
ti per 3 dienas. Daugelis ligšiol naudojasi 
vietos klebonų ar tautinės delegatūros su
darytais metrikais. Tačiau emigracijos į 
JAV instrukcija rodo, jog tokie metrikai ne
begalioja, Nors praktikoj, daugelyje atvejų 
ir dabar tokie metrikai užskaitomi. Pagal 
instrukciją, metrikus atstoja Lietuvos pasas, 
jei jame pažymėta gimimo data. Metrikai 
gali būti sudaromi, pasiremiant bet kokiu 
dokumentu (net kvitu), išduotu prieš 1945 
m. kilmės krašte (taigi, Lietuvoje), jeigu ja
me yra nurodyta gimimo data.

— Kasselio LTB komitetas 
baigė savo kadenciją. Nauji

gruodžio mėn 
rinkimai įvy-

Sporto margumynai iš uzjurio
Mūsų sporto bendradarbio

Jeffrey Patton (visi JAV) ir 
Afrika).

Gruodžio mėn. pirmojoj pusėj New Yorke 
metini suvažiavimą turėjo JAV lengvosios 
atletikos vadovai. Amateur Athletic Onion 
prezidentas J. A. Rhodes savo įžanginėj 
kalboj pabrėžė, kad ypatingai dabar tenka 
susirūpinti sistematingu prieauglio paruoši
mu. Europos ir kitų kontinentų lepgvatletai 
užkuria vis didesni pasipriešinimą ir tie 
laikai, kai amerikiečiai bepriekaištiniai pir
mavo, jau kaip ir praeitis. Be to, kalbėtojas 
nusiskundė, jog amerikiečiai per mažai 
rungtyniauja su kitų kraštų sportininkais. 
I Europą skrenda ar plaukia labai daug 
biznierių, bet per mažai sportininkų, kurie 
galėtų tinkamai reprezentuoti žvaigždėtąją 
vėliavą. Sunkumų tokioms išvykoms sudaro 
lėšų klausimas, bet tikimasi, kad pačios 

' lengvosios atletikos, organizacijos išgalės 
tokias keliones apmokėti.

Per suvažiavimą buvo pranešta, jog sau
sio mėn. 1 JAV atvyks du švedai; Ahlden 
(5000 m) ir Bengtsson (800 m). Abu jie yra 
dalyvavę Londono olimpiniuose žaidimuose. 
Pasirūpinta, kad tiems lengvafletams būtų 
pratęsta viešėjimo laikas, kuris įstatymu 
apribotas iki 21 dienos. Dar šią žiemą, tiki
masi, J JAV atvyks daugiau europiečių: 
Zatopek (Čekoslovakija), Reiff (Belgija), 
Slykhuis (Olandija). Europiečiai savo ruož. 
tu vasarai yra pasikvietę amerikiečius. Iki 
šiol pakvietimai gauti iš Prancūzijos, Nor
vegijos, Airijos. ♦

Be kita ko, oficialiai patvirtintas vienas 
JAV rekordas, kur| pasiekė Patton, 100 jar
dų prabėgęs per 9,3. Kartu tai būtų ir nau
jas pasaulio rekordas, belaukiąs pripaži
nimo. Iki šM 100 jardų pasaulio rekordas 
yra 9,4. Sj laiką yra parodę; Wykoff, Owens,

Joubert (Pietų

■ i į ■ *

Amerikiečių krepšinis, jei 
vadovų ir eilinių žiūrovų, yra vien milžinų 
žaidimas. Įprasta, kad klubų vadovai ran
kiotų maždaug 7 pėdų vyrus, kurie galėtų 
nusverti pergalę prie savo bei priešininko 
lentos. Vis dėlto ir jiačiose žymiose JAV 
komandose nežaidžia vien milžinai. Krep
šinio teoretikas Clair Bee rašo, jog moder
niajam krepšiny ir mažieji turi svarų žodį. 
Mažiukai mikliau valdo kamuolį, yra stai
gesni, judresni, žymiai' pranašiau veda 
(driblinguoja), turi staigesnę pradmę ir 
apskritai yra neišjungiamas elementas puo
lant. Praeitą sezoną daugiausiai pasižymėję 
mažieji (iki 6 pėdų) buvo šie (suminėsime 
tik keletą): Malamud (N. Y. City College, 
geriausias žaidikas per studentų East-West 
rungtynes 1948 m.), Beard (Kentucky univ., 
All-American rinktinės ir olimpinės ko
mandos dalyvis), o iš profesionalų — Muši 
(Philadelphia, 1947 m. geriausiai metęs 
baudas aukščiausioj profesionalų lyga 
BAA).

Rašinio autorius siūlo — jei netikima ma
žųjų pajėgumu, prašau — sudarykite ko
mandą iš penkių milžinų, o jis paimsiąs tik 
vieną ar du milžinus, o kitus mažaūgius ir 
pamatysime.

Iš savo pusės galima pridėti, kad retai, 
bet vis cfėlto pasitaiko ir pažymėtino storio 
bei svorio pajėgių žaidikų. Baltimore pro
fesionalų komandoje (1948 m. BAA meiste
ris) žaidžia krepšininkas, kuris sveria 224 
svarus. Ir ne bet kaip žaidžia — prieš N. Y. 
Knickerbockers šis lengvapūkis nesenai su
rinko 21 tašką.

klausyti klubų

ko gruodžio 28 d. Komiteto narių skaičius 
iš 7 sumažintas iki 5. Paskutinis komitetas 
pasižymėjo aktyvumu ir daugelyje atvejų 
pasireiškė teigiama veikla už savo apylin
kės ribų. Susilaukė net LTB Vyr. Komiteto 
narių padėkos.

— Prieš pat Kalėdas gautas iš karinės 
valdžios įsakymas švenčių metu neiliuminuo
ti eglutes žvakutėmis. Leidžiama buvo iliu
minuoti tik elektros lemputėmis. Esą toks 
parėdymas išleistas gaisro apsaugos sume
timais.

— Iš Kasselio-Mattenbergo stovyklos apie 
200 asmenų ruošiasi emigruoti į Argentiną. 
Paruošiamuosius emigracijai žygius jie pra
dėjo jau prieš keletą mėnesių, deja, vis dar 
negali baigti. Atsiranda vis naujų formalu
mų, kuriuos reikia atlikti. Pastaruoju metu 
pareikalauta ir vaikams metrikų, be to, už
pildyti tam tikrus blankus.

— Stovykloje pradėtas gyventojų dantų 
tikrinimas, kad nustatyti, kam reikalingi 
dirbtiniai dantys (protezai), kurie žadami 
parūpinti.

— Keliais atvejais buvo sumažintas dir
bančiųjų skaičius ir dar turima tendencijos 
mažinti. Pasiremiant vokiečių nuostatais ir 
iš algų padarytais išskaitymais, atleistieji 
gauna iš vokiečių ūkio pašalpas. Vadinamai 
bedarbio pašalpai gauti- reikia ištarnauti ne 
mažiatr kaip 26 savaites už piniginį atlygi
nimą, su draudimo įnašų atskaitymais. Be
darbio pašalpos mokamos už ištarnautas 26 
savaites — 13-kai savaičių, už 39 Savaites 
— 20-čiai savaičių, už 52 sav. — 26-šiom 
savaitėm.

— Savo laiku Kasselio liet, gimnazijoj 
dirbo mkt. A. Ribskis. Susidėjus aplinky
bėms, jis emigravo į Angliją, kur paprastu 
darbininku pelnosi sau pragyvenimą. Ta
čiau ir išvykęs jis neužmiršta gimnazijos 
bei jos mokinių. Per porą mėnesių moki
niams šelpti jis prisiuntė net 4 maisto pa- 
kietėlius. Tai pirmas toks Kasselio gimn. 
mokytojas, kuris ir emigracijoj palaiko su 
gimnazija ryšius ir paremia ją šalpa. Nors 
yra ir daugiau emigravusių mokytojų, bet 
jie panašiai mokinių nešelpia. Stb.

TRAGIŠKAI ŽUVO F. IVANAUSKAS
Dachau. S. m. gruodžio mėn. 25 d. nuo 

kerštingo pavyduolio rankos peiliu buvo su
badytas ir nuo žaizdų mirė lietuvis Felik
sas Ivanauskas. Velionis gyveno ir dirbo 
Dachau stovykloje, kaip šoferis. Pasižymė
jo sąžiningumu ir draugų buvo mylimas.

Kaltininkas yra suimtas ir daroma kvota.
(-p-)

Lietuvių Dailės Institutas skelbia

atei- 
Atsa- 
DAI_ 
mūsų

Didžiajai daliai pajėgiausių Lietuvos 
dailininkų atsidūrus tremtyje ir sveti
mose žemėse intensyviai tebetęsiant sa
vo kūrybinį darbą, kyla klausimas, kas 
Išsaugos geriausius jų kūrinius 
natičioms mūsų tautos kartoms? 
kydamas į šį klausimą LIETUVIŲ 
LES INSTITUTAS šioje sunkioje
tautai valandoje ryžtasi geriausius mū
sų tremtyje esančius dailininkų kūrinius 
surinkti į vieną kolekciją ir šiuo žy
giu padaryti užuomazgą LIETUVIŲ 
MENO GALERIJAI, kuri bus t visos 
Lietuvių tautoj.nuosavybė. Šio rinkinio 
meno kūriniai bus’naudojami reprezen
tacinėms parodoms ruošti ir apskritai 
Lietuvių meno propagandai.

. Ja pačia proga LIETUVIŲ DAILĖS
LIETUVIŲ

INSTITUTAS pasižada kurti, saugoti ir 
didinti lietuviškuosius meno turtus ir 
perduoti juos būsimoms kartoms. Nuo
širdžiai sukurtas autentįškas menas iš
ryškina tautos individualybę bei jos 
meninę kultūrą. Mene gyvena gimtojo 
krašto gamta, sruvena tautos kraujas ir 
atsispindi jos dvasia. Meno lūpomis 
prabyla tautos balsas, išryškėja jos 
originalus pasaulėvaizdis ir iškyla tau
tos genijus. Menas yra gyvos tautos 
gyvoji siela.

Todėl LIETUVIŲ DAILĖS INSTI
TUTAS įsipareigoja aukoti visas savo 
jėgas kūrybai ir geriausius šios kūry
bos vaisius sunešti į savo tautos krai
tinę skrynią - LIETUVIŲ MENO 
GALERIJĄ.
DAILĖS INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS

Visų apskelbta kaip Sonjos Henie įpėdinė 
(daug kas šią įpėdinę laiko geresne nei die
viškoji norvegė) kanadietė Barbara Ann 
Scott, kaip žinoma, yra perėjusi į profesio
nalų stovyklą. Truputį gaila, kad jos, kaip 
mėgėjos, karjera buvo tokia trumputė. Šia 
prasme Sonja Henie ir toliau lieka vienin- 
tėle. Scott, 20 metų mergina, savo profesio
nališką karjerą pradėjo gana simpatingai — 
yra pasižadėjusi nemažą uždirbtų dolerių 
procentą skirti luošiems ir kitaip likimo 
nuskriaustiems vaikams. Šiuo savo pasiryži
mu Scott yra nepalyginamai humaniškesnė 
ir jautresnė už norvegę, kuri, viena iš pdčių 
turtingųjų Hollywoodo artisčių, okupuotos 
Norvegijos pogrindžiui savo laiku tesiteikė 
duoti juokingai mažą sumelę.

Be čiuožimo, Scott didelė ir kitų sporto 
šakų mėgėja; plaukioja, žaidžia golfą, turi 
lakūno pažymėjimą (aišku, ir nuosavą lėk
tuvą). Už savo iškilimą, kanadietė didžiai' 
dėkinga savo tėvui, pulkininkui. Per Didįjį 
karą tėvas vos išsisuko iš mirties (prie Yp- 
ro), praleido keletą metų nelaisvėj, o savo 
tvarkingu ir disciplinuotu gyvenimu įkvė
pė savo dukteriai sistemos, ryžtumo ir pa
sišventimo pasirinktam darbui dorybes. 
Ciuožikės tėvas mirė 1941 m.

K. čerkeliūnas

Nauji Metai - naujos viltys
anais prieškariniais laikais, N. Metų išvakarėse, prabildavo įvairūs aiš- 
a la M-tne Tabois ir kiti daugiau ar mažiau žinomi ateities spėliotojai 
N. Metai, kokią laimę ar nelaimę išburs nežinomoji ateitis. Kiek tie vi

si spėliojimai pasitvirtindavo, mes turėjome progos pasitikrinti, nors anuomet į 
panašius spėliojimus žymiai mažiau dėmesio kreipdavome, negu dabar, kada vi
sa mūsų buitis bei ateitis paženklinta vienu ryškiu klaustuko ženklu. Taip jau 
įprasta žmonėse — didesnių sukrėtimų ir nelaimių metais daugiau tikėti Įvairiems 
burtams, spėjimams ir kitokioms pranašystėms, gi kai įsiviešpatauja taika ir ra
mybė, šie burtų amatininkai turi žymiai mažiau darbo.

Ir šiandien, N. Metų išvakarėse, mes suprantama apsižvalgome ir susimąsto
me. Ir tai darome jau penktą kartą, vis tikėdamiesi, kad ateinantieji metai atneš 
pagaliau sprendimą neaiškiai mūsų būklei ir baigsis besitęsianti pasaulinė painia
va, kurios išnarplioti dar iki šiai dienai niekam nepavyksta. Ar pavyks kam tai 
atlikti sekančiais metais? Galėtume lygiai tiek pat argumentų pririnkti ir teigimams 
ir neigimams patvirtinti, tačiau mūsų būklėje yra pavojingiausi įvairūs kraštuti
numai. Tuo atveju, geriausiai pasikviesti talkon netolimą praeitj ir prisiminti ko 
mes kiekvienais metais laukėme, tikėjomės, kur klydome ir kaip turėjome pasielgti 
vienu ar kitu atsitikimu. Jei tuos prisiminimus neatmiešime įprastom šviesiom 
varsom, o pagrjsime objektyviais vertinimais, bus nesunku pažvelgti į nežinomą 
ateitį ir pasitelkti savo jėgom naujų vilčių, ryžto ir tvirto pasitikėjimo tremties 
kelyje. ■

Visai suprantama, kad sfovinfant N. Metų slenksčio, kiekvienas iš mūsų meta 
žvilgsnius Į nueitą kelią, kuris bnvo kietas ir nuolat žymimas nepertraukiama ko
va dėl būvio, duonos kąsnio, pastogės ir sveikatos ir taip pat natūralu, kad tas 
žvilgsnis krypsta į tą pusę, kurioje liko mūsų gimtosios sodybos, broliai ir sese
rys, kur vyksta žūtbūtinė kova dėl gyvybės ir baisus dvasinis rr fizinis teroras, 
grasąs visai mūsų tautos egzistencijai. Paskutinieji metai ypačiai - buvo gausūs 
liūdnom žiniom iš jiavergtos tėvynės. Kai visa tai apžvelgi ir nenoromis pabandai 
atspėti ateinančiųjų metų likimą, kažkaip nedaug lieka vietos optimizmui. Iš kitos 
pusės, atrodo, jog ateinantieji metai praeis didesnio mūsų išsibarstymo ženkle ir 
atsiras nauji lietuviški židiniai kituose užjūrio kraštuose.

Tačiau nepaisant realaus padėties vertinimo, būtų nedovanotina klaida pasiduo
ti pesimizmui, kuris yra bet kokios egzistencinės kovos didžiausias priešas, o mes 
kaip tik esame ištatyti aktyviais šios kovos dalyviais, todėl privalome nė minu
tės neabejoti vedamos kovos pasisekimu. Jei tėvynėje pasilikę broliai nepalūžo ir 
visomis priemonėmis priešinasi prieš okupantus, tai mums belieka apsišarvuoti dar 
didesne kantrybe, ryžtingumu ' ir nepalaužiamu tikėjimu Į laisvės rytojų.

Kad ir kažin kur likimas mus nublokš, visur ir visuomet privalome žinoti, jog esa
me kenčiančios tautos nariai ir mūsų šventa pareiga visomis jėgomis kovoti ir dirbti 
dėl savo krašto išlaisvinimo. Jei ši kovos dvasia visuomet lydės Blusų veiksmus ra
darinis, nesunku bus rasti priemonių efektingesnei lietuviškai veiklai paremti už vi
sos tautos švenčiausj idealą — laisvę ir nepriklausomybę.

Tad peržengdami N. Metų slenkstį, visi iki vieno suglauskime dar tvirčiau 
savo gretas, pašalinkime iš savo tarpo barnius, nepasitikėjimą, neviltį ir sujung
tomis jėgomis, nauja dvasia ir nepaliaujamu ryžtingumu tvirtai eikime vienybės 
ir tikėjimo keliu, kuris neabejotinai grąžins mūsų kenčiančiai Tėvynei laisvės die
nas. VYT. G.

r

Dar 
kiaregiai 
ką atneš

L. D. Instituto suvažiavimas
Freiburgas. S. m. gruodžio mėn. 13—16 

d. d. Freiburge Įvyko L. D. Instituto suva
žiavimas. ’ Buvo apsvarstyta visa eilė aktu
alių meną liečiančių reikalų bei klausimų.

Į naują Inst. Valdybą išrinkti pirm. daiL 
T. Valius, gen. sekr. daiL A. Valeška, val
dybos nariai; dail. V. Petravičius, dail. V. 
Vizgirda ir daiL L. Vilimas.

L. D. Instituto Įgaliotiniais lieka anglų 
zonoje dail. D a r g i s, amerikiečių — dail. 
P. Augius ir Amerikoje (USA) dail. P. 
Kiaulėnas. '

Lietuvių Dailės Galerijai organizuoti pa
kviestas dail. A. Valeška.

Latvių DP vaikai Belgijoje

S. m. lapkričio mėn. pabaigoje į Briuselį 
atvyko 25 latvių vaikai iš Vokietijos ameri
kiečių zonos. Si vaikų grupė, kuriai vado
vavo Sv. Sosto atstovas prof. Laurinovičs, 
Belgijoje apsigyvens šešiems mėnesiams 
tikslu pataisyti sveikatą. Vaikai apgyven
dinti Namiuro provincijoje, belgų šeimose; 
Briusely vaikus pasitiko vysk. Sloskans,

Neužmirškime peradarli'!
Iš Europos emigravusieji giminės, 

artimieji ir pažįstamieji, neužmiršta 
čia likusiųjų, sušelpdami siuntiniais.

Daugis jaučiame, kad už dovanas 
padėkoti žodžiu per maža. Geriausiai 
atsidėkosime savo geradariam, šven
čių proga išrašydami jiems

Mintį
Užsienin mėnesiui kaštuoja 4.— DM. 
Prenumeratą priima stovyklų platin
tojai. — ''

IEŠKOJIMAS
Augustas Zemeckis, gyvenantis 7139 So. 

Rockwell St., Chicago 29, Illinois, U. S. A., 
ieško savo giminaičių Zemeckių, kilusių iš 
Tauragės apskr., Pagramančio valsčiaus.

’ IEŠKOJIMAS
ANTANAS KUKECKAS gyvenąs Kernps- 
ton Hardwick Hostel, D-7. Bedford — En
gland. ieško JUOŽO BERNOTO iš Ra
seinių miesto, gyvenančio Vokietijoje.

IEŠKOJIMAS
Iš JAV, Waterbury 28, Conn. Edward 

Street 21, S. SENKUS ieško: ANNA CHES- 
NIUS (prieš ištekant pavaadė Ona Borkau- 
skaitė), kilusi iš Suvalkijos, Beržūnų kai
mo, tyrėjo dvi mergaites. Žiną jos likimą, 
prašomi pranešti aukščiau minėtu adresu.

prof. Kokins, Latvių RK Belgijoje atstovės 
Valterė ir Gulbė, latvių angliakasių sąjun
gos atstovai. Atstovauta buvo taip pat Cari_ 
tas Catholica, kurios pastangomis pavyko 
vaikams surasti laikinuosius globėjus. Se
suo Marija-Anastasija palaikys nuolatinį 
kontaktą su vaikais. Belgai, kurie apsiėmė 
vaikus globoti, jau antrą dieną atvyko atsi- , 
imti savo auklėtinius. LLV/SB

SKELBIMAS
Presse — Foto Paulaitis, Wangen/AIIg.

Herfatz 6.,
foto ir optikos reikmenų prekyba siūlo: 
foto aparatus (riboti kiekiai), atskirus ob
jektyvus, žiūronus, statyyus, makštis, padi
dinimo aparatus, projekcinius aparatus, epi_ 
riaskopus, kopijavimo aparatus, džiovinimo 
presus, et džiovinimo mašinas, ei. džiovini
mo spintas, aiškinimo tankus, voneles,- ei. 
šildymo plyteles, skysčių šildytojus, termo
metrus, tamsių kamerų lempas su pakeičia
maisiais šviesos filtrais, kontrolinius laikro
džius, apkarpymo mašinas, numeratorius, 
filmas, planfilmas, stiklus. įvairių rūšių ir 
dydžių „Agfa” popietį, chemikalus ir visas 
kitas foto bei optikos reikmenis.

Suinteresuotieji prašomi reikalauti afski-. 
rų dalykų katalogus. Užsisakiusiems dau
giau nei už 30,— DM persiuntimas apmo
kamas.
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