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Europoje apsilankius
LIETUVOS MINISTERIO P. ŽADEI-

KIO PAREIŠKIMAS
Turėjęs progos šių metų rugpiū- 

čio mėnesį aplankyti kelias išvietin- 
tų asmenų — tremtinių stovyklas 
okupuotosios Vokietijos zonose, no
riu pareikšti, kad šis nepaprastas Eu
ropos politinės padėties reiškinys, 
kuris įvyko karui pasibaigus, paliko 
man gilų įspūdį.

Tūkstančiai vyrų ir moterų, darbš
čių Lietuvos piliečių, kurių tėvynė 
yra nepriklausoma ir taikinga Lietu
vos respublika, buvo žiaurių oku
pantų ir jų teroro išvaryti iš savo 
tėviškės ir iš savo gimtųjų namų. 
Dabar jie yra priversti gyventi be
namių našlaičių gyvenimą perpildy
tuose barakuose, kuriuose seniau gy
veno priverstinojo darbo batalionai 
— nącių vergai, — už tai, kad jie 
išdrįso tikėti Atlanto Chartos idea
lus ir atsisako „repatrijuotis“, kas 
faktinai reikštų, kad jie būtų vieno
kiu ar kitokiu būdų likviduoti. Trem
tiniai yra tikros šio karo aukos, nu
kentėję nuo naciškojo imperializmo 
ir nuo Sovietinės Rušijos ekspansi
jos ir tironijos. Jie visu nuoširdumu 
tiki, kad dabartinės nepakenčiamos 
jų gyvenimo sąlygos ilgai nebesitęs.

Viltis, kad eventualiai jų tėvynė 
bus išlaisvinta, ir pasitikėjimas Va
karų demokratijomis palaiko juos 
dvasiškai, nežiūrint kasdieninio jų 
gyvenimo sunkenybių. O rūpesčių 
yra apsčiai; jiems rūpi jų giminės, 
likusieji už geležinės uždangos, rūpi 
jų pačių ateitis, rūpi kasdieninė duo
na, apsirengimas, ateinanti žiema ku
rią teks pėrgyventti neapšildytose 
patalpose. Pakartotini tikrinimai 
(„screening’ai“) juos yra išvarginę; 
tačiau iš UNRRA’os ir Amerikos Ka
rinės Valdžios (AMG) jie susilaukė 
prieglaudos ir aprūpinimo. ,

Amerikiečiai domisi tremtinių pa
dėtimi ir dabar pradeda suprasti, kad 
jų nusistatymas negrįžti į savo oku
puotąsias tėvynes yra kilnus ir ver
tas pagarbos. Tremtiniai giliai įver
tina nuoširdžias ir energingas pa
stangas palengvinti jų būvį ir rasti 
šios skaudžios padėties išsprendimą, 
kurias daro Prezidentas Trumanas, 
aukšti valdžios pareigūnai, religiniai 
vadai ir kitos organizacijos bei as
menys.

Tačiau Jungtinių Tautų (United 
Nations) organizacija, užsiėmusi savo 
vidujiniais rūpesčiais, dar vis neran
da progos rasti tinkamą tremtinių ir 
pabėgėlių problemos sprendimą, kuris 
atitiktų tos organizacijos humaniš
kumo principus, nors Tarptautinės 
Tremtinių Organizacijos (IRO) įstei
gimas ir duoda vilčių, kad tremtinių 
įkurdinimo problema yra bent kiek 
pasistūmėjusi.

Bent ši problemos dalis turėtų bū
ti aiški visiems: visi pabaltiečiai 
tremtiniai, lietuviai, latviai, ir estai, 
kurie patys ant savo bailio patyrė 
komunizmo baisumus, niekada ko
munizmo simpatikais nebus. Jų dva
sia lieka nepalaužta. Tarp 75.000 lie
tuvių tremtinių skaičiaus, 14.000 yra 
mažamečiai. Jų noras pradėti naują 
gyvenimą yra labai ryškus. Tremti
niai sugeba padėti patys sau. Bet 
jiems būtinai reikalinga pagalbos 
ranka, — jie jos pilnai užsitarnauja. 
Teikdami jiems tą taip reikalingą 
pagalbą, mes ne vien vykdysime sa
vo moralinę pareigą, - bet taip pat ir 
praktišku būdu parodysime savo 
žmoniškumo ir solidarumo jausmą.

IRO ryžtasi tremtinius įkurdinti
250.000 DP į Jungtines Valstybes per dvejis metus

Specialus The New York Times 
korespondentas Gertrude Samuels iš 
Lake Success praneša apie IRO pla
ną, pagal kurį DP būtų paskirstyti 
kontingentais į paskirus kraštus. Jis 
rašo:

Po vienuolikos mėnesių JTautos 
nutarė įsteigti IRO, • kuri perimtų 
UNRRA-os darbą ir kitas pareigas, 
susijusias su Europos tremtinių liki
mu, kuris yra viena aktualiausių, 
humaniškųjų problemų. Praėjusią sa
vaitę' (spalių mėn. pabaigoje, red.) 
vėl buvo vienas lėtas žingsnis ženg
tas pirmyn — IRO paruošiamoji ko
misija Ženevoje pareiškė, jog ji yra 
pasiryžusi sušaukti konferenciją, ku
rioje būtų nustatyta kvotos kiekvie
nam kraštui — nariui, kuris turėtų 
priimti tremtinius. /

Dabartiniu metu 12-oje kraštų, 
pradedant Britanija ir baigiant Ki
nija, yra 1.661.000 DP. Apie % visų 
DP yra Vakarinėse zonose Vokieti
joje, Austrijoje ir Italijoje.
TREMTINIU TRYS KATEGORIJOS

Apie 619.500 gyvena stovyklose —

buvusių SS barakuose, paskiruose vo
kiečių ir austrų kaimuose, kvarta
luose, miestuose ir spec, vaikų cen
truose, kiti 454.000 gyvena už sto
vyklų ribų. Šie DP skirstomi j tris 
kategorijas: 1) išlikę nuo vergiškų 
darbų — tai daugiausia lenkai, ukrai
niečiai, rumunai ir priverstinių na
cių darbo batalijonų likučiai; 2) po
litiniai pabėgėliai — antikomunistai, 
kurie yra pabėgę iš savo kraštų tuo 
metu, kai Rusija 1944 metais išvijo 
vokiečius ir kurie nacių buvo įjungti 
I darbus; 3) žydai, svarbiausia iš Len
kijos, likučiai iš koncentracijos sto
vyklų ir atbėgę iš rytinės Europos 
po karo dėl esamo ten antisemitizmo.

Iš šių „užkietėjusių nerepatrijuo- 
tinų“ dvi pirmąsias grupes sudaro 
daugiausia katalikai, apie 70% DP 
stovyklose. Jie atsisakė repatrijuoti 
tai iš baimės, tai nepripažindami 
naujųjų vietinių vyriausybių. Žydų 
grupė, kurioje maža tėra išlikusių 
šeimų, tikisi emigruoti į Palestiną.

Artėjant trečiai žiemai, — kai ku
rie DP bus jau išgyvenę per 28 mė-

nesius stovyklose, — fizinės ir psi- Per paskutinius mėnesius iš sto- 
chologinės kančios gilėja. Per pas- vykių išvyko pagal šiuos susitarimus 
kutinius 12 mėnesių, anot praneši
mų, yra gimę 20.000 vaikų primity
viškose skurdžiose sąlygose. Ameri
kinėje zonoje karinė vadovybė apie 
50 % maisto parūpina iš vokiečių 
ūkio, o likusią suteikia IRO ir visa 
tai sudaro apie 2.000 kalorijų dienai. 
Britų ir prancūzų zonoje DP gauna 
1.500 kalorijų dienai, t. y., tiek pat, 
kiek „normalus“ vokietis.

Stebėtojai praneša, kad, be sąly
gų pablogėjimo mažinant finansus ir 
personalą, DP dar kenčia ir nuo vo
kiečių gyventojų, kurie atiminėja DP 
naudojamas patalpas.

Pagal bandomuosius IRO susitari
mus ir įvairias nepriklausomas sche
mas laukiama, kad 15 kraštų paims 
314.200 DP per 1-3 metus. Pvz.: 
Prancūzija 69.000, Belgija, gal būt, 
65.000 (daugiausia angliakasių), Bri
tanija 60.000 darbininkų ir 20.000 pa
vienių moterų namų ruošai, Kanada 
22.000, Australija apie 25.000 per 1948 
metus, Venecuela, Brazilija, Peru ir 
Čilė iš viso 29.200.

Europos rūpesčiai 
Londono konferencijos išvakarėse

(Musų Paryžiau? kąresponden

Dar prieš mėnesi Europos politi
kai nežinojo naujojo Vakarų Europos 
kurso, o daugelis ir savo apskaičia
vimuose suklydo: komunaliniai (sa- 
vivaldybiniaij rinkimai visoje eilėje 
Vakarų Europos valstybių parodė, 
kad kraštai į Vakarus nuo geležinės 
uždangos aiškiai nusisuka nuo komu
nizmo. Prancūzijos komunistai prieš 
rinkimus skelbė: „Reikalas eina ne 
apie rinkimus, bet apie mūšį.“ Ir šitą 
mūšį jie pralaimėjo. 'Rezultatai šio 
mūšio: 6 milijonai balsų už generolą 
de Gaulle, triuškinanti dauguma 
„kairiame“ Paryžiuje ir visuose di
džiuose Prancūzijos miestuose.

Italijoje komunistai taip pat pra
kišo, lygiai kaip ir Norvegijoje. Da
nijoje „mūšis“ dar nuostolingesnis: 
komunistai Kopenhagoje neteko treč
dalio balsų, o provincijoje net per 
50 %!

Šitokiais rinkiminiais rezultatais 
pasitinka Londono konferenciją Va
karų Europos tautos.

Ruošiamasi ir šlytuose. Kadangi 
rytinės „demokratijos“ metodai ski
riasi nuo vakarinių, tai ir pasiruoši
mo rezultatai kiek kitokie: Vengri
joje išgujama legaliai išrinkta val
džia, išvaikomi opozicijos politikai, o 
vadai sukišaml į kalėjimus, Bulgari
joje Petkovas už demokratišką nusi
teikimą apmoka savo galva, panašaus 
likimo laukia generolas Velčevas, 
Rumunijoje, Maniu nuteistas iki gy
vos galvos, Lenkijoje nebėra Miko- 
laičiko.

Taip pasitinka Londono Konferen
ciją „Rytai“.

Salia šių oficialių rezultatų vyk
sta ir kai kas daugiau: Vakarų Euro
pos valstybėse komunizmas ne tik 
nebe populiarus, bet tiesiog yra ta
pęs ir nebemėgiamu. Rezistencijos

Ateinanti žilina nulems DP likimą
PAREIŠKĖ senatorius

AP iš Washingtono praneša, kad, 
anot NYHT, senatorius J. Howard 
McGrath (dem.) lapkričio 5 d. pasiū
lęs Amerikos imigracijos kvotas už
pildyti tremtiniais (DP).

P. McGrath neseniai sugrįžo iš 
Europos, kur aplankė 15 DP stovyklų 
Vokietijoje, ir pasiūlė sudaryti komisi- 
^kuri atrinktų tinkamiausius trem

tis Amerikos gyvenimui. Pasak

J. HOWARD MC GRATH

metu komunistai s dengti,
patriotine kauke ir tuo būdu įsibrau
ti į daugelį vadovaujančių Vietų, bet 
kai jie prasiskverbė prie valdžios, pa
aiškėjo, kad turi nemažiau diktato
riškų' ambicijų, kaip tie, prieš ku
riuos visos tautos taip narsiai kovo
jo. Okupacijų metu tautos išmoko 
atskirti laisvę nuo diktatūros. Svar
biausia, kad komunistai nesugebėjo 
dėl per didelių ambicijų išsilaikyti. 
Koalicinėse vyriausybėse reikėjo juos 
vienokiu ar kitokiu būdu iš valdžios 
išstumti. Ilgainiui patys komunistai 
sudarė tokią padėtį, kad iš valdžių 
be komunistų pasidarė valdžios prieš 
komunistus. Tokiu būdu skaičiuo
jant, pvz., Prancūzijos savivaldybi- 
niai rinkimai yra dar reikšmingesni.

Kas vyksta plačiosiose masėse, 
koks psichologinis ir politinis persi
laužimas už geležinės uždangos, ne
sunku spręsti vien oficialius praneši
mus paskaičius.

Bet tarp Rytų ir Vakarų šiuo me
tu yra „tuštuma“, kurią sudaro nu
galėtoji sudaužyta ir dvasiškai bei 
fiziškai suvargusi Vokietija. Šiandien 
jau vis garsiau kalbama, kad erdvė 
nepakenčia tuštumos ir kad vieną 
dieną reikės, pagaliau, Vokietijos 
klausimą išspręsti.1 Šiandien daugiau 
negu bet kada aišku, kad pačios di
džiosios varžybos tarp Rytų ir Va
karų vyksta kaip tik dėl šios „tuštu
mos“.

Kokie konkretūs Rytų ir Vakarų 
„šansai“ šioje galingoje tuštumoje, 
apčiuopiamai dar nesprendžiama, bet 
jau laikoma tikru, kad Vokietija ži
no, ką reiškia aziatiškų metodų val
džia, nors iš 12-kos metų ligos dar ir 
nėra visiškai pagijusi. Jei tikroji Va
karų demokratija daugumos dar nėra 
suprasta, tai betgi toji pati dauguma 
turi jau gana aiškų Rytinės demo
kratijos vaizdą.

Šitokia Europa prieš prasidedant : 
Londono konferencijai. Ruoštasi jai . 
iš abiejų pusių daug. Ar tai „mūšis“ 
dėl Europos?

Vieni tvirtina, kad jau prasidedąs j 
„mūšis“ dėl Europos, nes psichologi- 1 
nis pasiruošimas ir paruošimas esąs : 
perėjęs J „išeities pozicijų užėmimą". 
Taip kalbant, turima galvoje Vokie- i 
tija. i

Kaip iš tiesų esama, parodys ne- i 
tolima ateitis, o šiuo tarpu verta pri- .

nes knyga. Kas kas, bet Byrnes pttt- 
kiai žino visus paskutiniųjų mėtų 
tarptautinės politikos vingius, o ypėč 
USA ir SSSR santykius. Po Pary
žiaus konferencijos Byrnes pasitrau
kė į privatų gyvenimą ir štai va Lon
dono konferencijos išvakarėse išleido 
savo knygą.

Savo knygoje Byrnes konstatuoja, 
kad jau pats vėliausias laikas pasi
sakyti dėl USA ir SSSR kovos dėl Eu
ropos. Ne tik laikas vienaip ar kitaip 
pasisakyti, bet ir konkrečiai veikti.

(Nukelta J 8 pusi.)

jau 55.428 ir kas mėnesį po 1.500 | 
Palestiną.

KVOTŲ NUSTATYMO PLANAS
Stebėtojai nurodo, kad čia nuro

dyti emigracijos ar apgyvendinimo 
duomemys apims tik per 25% DP, 
-kurie reikalinga įkurdinti. IRO yra 
numačius įkurdinimą atlikt? iki 1950 
metų ir tada stovyklas uždaryti. To
dėl IRO ir skatina savo narius-vy- 
riausybes, kad jos nustatytų įsilei
džiamų DP kiekį ir tuo būdu likvi
duotų šią problemą. Daugiausia lau
kiama iš JAValstybių, kurio? svar
biausias yra asylinių principų gynė
jas JTautų debatuose. Daugelis ma
no, jog kol JAV nenorinčios įsileisti 
didžiausios DP dalies, tol ir kiti kraš
tai susilaiką — laukią iš Amerikos 
pavyzdžio.

Pagal reguliarią kvotą nuo 1948 
m. gegužės mėn. į. JAValstybes nu
vyko jau 22.000 DP. Ir iki šiol ne
priimtas joks tradicinio imigracijos 
įstatymo varžtų atpalaidavimas. Pre*- 
zidentas Trumanas, kuris skatina im
tis išimtinių priemonių, praėjusią sa
vaitę, pareiškė: „Aš noriu, kad mes 
šiandien būsime tokie pat toleran
tingi esamai padėčiai, kaip buvo 1852 
ir 1854 metais“ — didžiosios emigra
cijos iš Vokietijos metais.

IRO tikisi prašyti JAValstybes, 
kad jos priimtų 250.000 DP per atei- . 
rančius 2 metus. Kongreso atstovai, 
sugrįžę iš Europos, kur lankėsi po 
DP stovyklas, yra išreiškę viltį, kad 
kongresas ratifikuosiąs kiekvieną 
protingą susitarimą su Jungtinėmis 
Tautomis. Tuo tarpu bėdos projektų 
yra net keletas: pirmasis yra Strat- 
tono, numatęs įsileisti 400.000 DP per 
4 metus, antrasis — Chelfo, numatęs 
tuojau įsileisti 100.000, trečiasis — 
Ferguson’o reikalaujęs įsileisti be 
kvotos („non-quota“) imigrantus ir 
ketvirtasis — Ives-Javits numato pa- 
galbę DP karo našlaičiams. Šie visi 
projektai laukia busimosios regulia
rios Kongreso sesijos.

Sovietų tikslai Vokietijoje
PRANEŠA TARPT. KOMITETAS EUROPOS KLAUSIMAMS TIRTI

jo, planas būtų dabartinio imigraci
jos įstatymo ribose, nors karo metu 
įvažiavimas ir buvęs nukritęs.

Senatoriaus spėliojimu ši problema 
būsianti Kongreso svarstoma regu
liarios sesijos pradžioje. Savo pasiū
lymą, jis išdėstė per radiją.

Jo pareiškimu, tremtiniai siekią 
demokratinio gyvenimo, meilės ir siininti neseniai parirodžlusi buvusio 
darbo laisvoms institucijoms. USA užsienių reikalų mlnlsterio Byr-

Daily Mail diplomatinis korespon
dentas praneša, jog Sovietų vyriau
sybė slaptai sudarinėjant! Vokietijos 
karines pajėgas,- kad ateityje Vokie
tijoje turėtų kariuomenę. Tokia ka
riuomenė sudaroma Sovietų Sąjun
goje. Jos svarbiausi prižiūrėtojai yra 
feldmaršalas von Paulius, generolas 
von Seydlitz ir kiti aukšti vokiečių 
karininkai paimti rusų karo metu. 
Vyr. būstinė yra Maskvoje.

Naujoji vokiečių kariuomenė esan
ti sukoncentruota prie Ladogos eše
rio, Minsko ir Kryme. Ji esanti su
daryta iš 1.500.000 vokiečių belaisvių.

Komiteto narys E. Herriot neno
rėjęs pasirašyti 10.000 žodžių prane
šimo, kuris buvo išsiuntinėtas mini- 
steriams pirmininkams ir užsienių 
reikalų ministeriams. Tą pranešimą 
gavo ir pats Stalinas.

Kartu artimai veikia „Laisvosios 
Vokietijos tautinis komitetas“ su So
vietų vyriausybe ir generaliniu štabu.

Šio darbo tikslas esąs, kad Sovie
tų dominuojanti Vokietija turėtų sa
vo karinę pajėgą, strategiškai inkor
poruotą i raudonąją armiją, kada Są
jungininkai apleis Vokietiją.

Šios reveliacijos remiamos deta
liais faktais ir gautos iš patikimų 
šaltinių, surinktų tarptautinio komi
teto, kuris studijuoja Europos klau
simus.

Tas pats komitetas buvo padaręs 
reveliacijų dėl Vokietijoje nacizmo ir 
nacionalizmo atgaivinimo ir jo nuro
dymai buvo pilnai patvirtinti faktais. 
Jo nariais yra žymūs britai ir są
jungininkų valstybės vyrai, kaip tai: 
Lordas Vansltartas, Lordas Brabazo-

nas ir M. Eduard Herriot, buvęs 
Prancūzijos premjeras.

Šiandien tas pat komitetas iškelia 
kitą totalitarinę grėsmę — komuniz
mą, ypač jo naują formą — Sovietų 
Sąjungos ir Vokiečių nacionalistų mi- 
litaristų bendradarbiavimą.

Šio pareiškimo svarba-glūdi rusų 
— vokiečių artėjančios Londone lap
kričio 25 d. konferencijos priešaušry.

Tikimasi, kad p. Molotovas atvyk
siąs į Londoną su pilnu naujų pa
siūlymų portfeliu. Jo pasiūlymus 
Daily Mail šitaip trumpai sutraukia:

1) suvienyta Vokietija,
2) Sudaryta centrinė vyriausybė 

Berlyne,
3) Parlamento rinkimai, kuriuose 

dalyvautų visos partijos, įskaitant 
Sovietų suorganizuotą ir komunistų 
dominuojamą SĖD,

4) Sąjungininkų kariuomenių ati
traukimas.

Tai būtų pagrindiniai Sovietų rei
kalavimai. Centrinė vokiečių vy
riausybė Berlyne ir ųž 100 kilometrų 
Sovietų satelitine Lenkijos valstybė 
įtrauktų naująją Vokietiją į Sovietų 
įtaką ir kontrolę. ‘

Internacionalinis komitetas sako, 
kad „Vokietija esanti kietai surišta 
Rytuose su Rusija“ ir kad nepasto
vus Vakarai, galimas dalykas, vieną 
ar kitą dieną pateksią į Rusiją kon
trolę arba tapsią pavojingi pasauliui.

„Todėl Vakarų sąjungininkai turi 
budėti prieš šiuos pavojus, prisiriš- 
dami Vakarinę Vokietiją prie savo 
ūkio“, baigia komitetas savo
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Lietuvių - latvių vienybės sqjudis
Lietuvių bei latvių kultūrininkai 

š. m. rugsėjo 6 d. viešame susirinki
me Luebecke atgaivino Lietuvių- 
Latvių Vienybės sąjūdį, kuris šiose 
abiejose tautose reiškėsi ir prieš bol
ševikų okupaciją. To sąjūdžio Lue- 
becko skyriaus Valdybon išrinkti: 
Olgeris Liepinš — pirm., Faustas Kir- 
ša — vicepirm., Vladas Pauža — se- 
kret., kun. J. Urdzė — ižd. ir Soikans 
— v-bos narys. Ten pat išrinkta ir 
Revizijos Komisija bei Garbės Tei
smas.

/pirmieji žingsniai
Valdyba tuojau ėmėsi konkrečios 

veiklos. - Ji ryžosi Luebecke suorga
nizuoti Lietuvių - Latvių Vienybės 
koncertą, kuris spalių 18 d. įvyko 
Meesen kareivinių salėje. Šio kon
certo proga įvyko platesnis lietuvių 
ir latvių rašytojų, žurnalistų ir šiaip 
kultūrininkų pasitarimas glaudaus ir 
nuoširdaus abiejų tautų bendradar
biavimo temomis. Pasitarime daly
vavo apie 35 abiejų tautų rašytojai, 
žurnalistai bei kultūrininkai, gyve
nantieji britų zonoje.

Atidarant koncertą, kalbėjo Lie-
tuvių - Latvių Vienybės Luebecko 
Skyriaus pirm. O. Liepinš ir vice
pirm. Faustas Kirša, iškeldami šių 
dviejų broliškų tautų glaudaus ben
dradarbiavimo reikšmę tiek kultūri
nėje, tiek ir kitose srityse. Be to, į 
šį koncertą susirinkusius trumpai 
pasveikino anglų ir lietuvių kalbomis 
Katalikų Misijos atst. Amerikos lie
tuvis K. V. Baltramaitis, kuris į šį 
Iškilmingą aktą Luebeckan buvo spe
cialiai atvykęs. Po to dainavo latvių 
vyrų choras, vadovaujamas R. Zui- 
kos. Salia latvių liaudies dainų, cho
ras atliko lietuviškai ir J. Starkos 
kompoziciją „Šėriau žirgelį“. Po to 
prof. E. Hauzenberga-Sturma kalbė- 

. jo tema „Lietuvių ir latvių kalbų 
bendrumai ir skirtumai“. Pirmoji 
koncerto dalis baigta Lietuvos Ope
ros sol. Juzės Augaitytės atliktomis 
lietuvių liaudies dainomis ir pasau
linių operų arijomis.

Antrąją koncerto dalį pradėjo dr. 
Vydūnas savo kalba „Tautos są
monė“. Gerb. Prelegentas savo turi
ningoje kalboje tautą prilygino ma- 
gnetui: kaip įmagnetinta geležis apt 
link save sudaro tam tikrą magne
tizmo lauką ir traukia'atitinkamus 
daiktus prie savęs, taip lygiai ir tau
ta į glaudų vienetą yra suburiama 
bendrų idėjų, minčių bei siekimų. 
Dr. Vydūnas ypatingai pabrėžė rei
kalą ugdyti tautos sąmonėje*bei žmo
nių sielose kilniuosius pradus, kad 
tuo būdu pasaulyje vis labiau ir la
biau suklestėtų Gėris, tikrasis Menas 
ir didysis Teisingumas. Baigdamas 
Prelegentas ypatingai išryškino tei
giamą religijos reikšmę tiek paskirų 

. įmonių, tiek visų tautų gyvenime.
Po dr. Vydūno kalbos, latvių so

listai Annija Vitola (sopranas) ir Er- 

A. a. Jonas Laurinaitis
Stuttgarte šių metų spalių 22 die- riuomenė negali nugalėti priešo, už pirma. Jisai jau vėl būdavo sugal- 

aą širdies liga mirė Jonas Laurinai- ją pranešesnio skaičiumi ir technika, vojęs kitą operaciją, sekantį apėji- 
tis, Lietuvos kariuomenės pulkinin- Tačiau gabus karo vadas, savo ka- mą ir vėl drąsiai nerdavo priešui 
kas. riuomenės ir technikos sutelkimus kilpą ant kaklo. Toks vadas buvo

Velionis buvo plačiai žinomas gali daryti jam reikiamoje vietoje, a. a. Jonas Laurinaitis.
Lietuvių visuomenės, ypatingai po- kur vyks lemiamos kautynės, t. y., Jisai daug gavo karo dovanų — 
puliarus ir gerbiamas karininkijos ypač svarbioje vietoje jėgų k tech- ordinų. Vyriausias karo vadas gen.
tarpe. Jis pragarsėjo 1919-20 metais, 
kovų dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės metu. Lietuvos kariuomenėn 
stojo savanoriu 1918 metų pabaigoje, 
gaudamas paskyrimą į 2 pėst. pulką. 
Buvo dar jaunas, pačiame pajėgume, 
ludrus, darbštus, kas svarbiausia — 
turėjo jau didelį karinį patyrimą. 
Karo Mokyklą baigė Rusijoje ir be
veik ištisus dvejis metus dalyvavo 
fronte, rusų kovose su vokiečiais. Jo 
patyrimas ir sumanumas buvo nau
dingas Lietuvai.

Jeigu Lietuvoje buvo garsus ir 
populiarus 2 pėst. pulko vardas, tai 
čia daug a. a. Jono Laurinaičio nuo
pelnų. Su jo vardu rišasi išvadavi
mas šių Lietuvos miestų ir miestelių: 

’’ Raguva, Panevėžys, Skapiškis, Ku
piškis, Rokiškis, Obeliai, Aleksandra
vėlė, Kalkūnai, Radviliškis, Joniškis, 
Žagarė, Mažeikiai, Kapčiamiestis, Ša- 
pockinė, Seinai ir kt. (rašau svarbes
niuosius).

Karo menas, paviršutiniškai žiū
rint, atrodo paprastas reikalas, ta
čiau yra dėsnių kurių apeiti neįmano- 

■ma. Sukurdamas sąlygas kautynėms 
launėti, vadas turi parodyti darbštu- 
n . sumanumą ir nepaprastą drąsą. 
Šių vado privalumų a.a. Jonas Lau- 
rinaįfiui kaip tik nestigo. Mažesnio 
skaičiaus ir silpnesnės technikos ka- 

nests Mariaus (tenorai) padainavo 
latvių kompozitorių J. Vltollo, A. 
Kalninio, J. Medinio, X. Zališos ir J. 
Kepišos komponuotas dainas, o mū
sų operos solistas Ip. Nauragis — 
lietuvių liaudies dainas ir Mefisto 
ariją iš „Fausto“ operos, o bisui — 
Musorgskio kompoziciją „Blusa“. So
listams akomponavo M. Tutere. Visi 
menininkai bei paskaitininkai apdo
vanoti gėlėmis. Salė buvo išpuošta 
lietuvių ir latvių tautinėmis vėliavo
mis bei atitinkamomis valstybių em
blemoms. Koncertą ypatingai šiltai 
sutiktas gausiai susirinkusiųjų klau
sytojų; Prieš išsiskirstydami jie visi 
sugiedojo Lietuvos ir Latvijos him
nus.
GAIRĖS PRAKTIŠKAM BENDRA

DARBIAVIMUI
Rytojaus dieną, spalių 19 d., Mee

sen kareivinėse įvyko abiejų tautų 
rašytojų, žurnalistų ir kultūrininkų 
pasitarimas, kurį atidarė LLV Lue- 
becko skyriaus pirm. O. Liepinš. Pa
sitarimą vedė pirm-kas J. Bračs, pa
dedamas rašytojų E. Skujenieko ir

Kas pripažįstami dirbančiaisiais ?
(Speciali PC IRO informacija iš Vyr. Būstinės Heidelberge)

S. m. spalių 28 d. Pasinge (prie- 
Muencheno) įvyko PC IRO sričių di
rektorių konferencija, kurios uždavi
nys buvo išaiškinti DP maitinimą ir 
papildomas dirbančiųjų maisto nor
mas. P. Benjamin Horowitz, ameri
kiečių zonos PC IRO Care and Main- 
tainance skyriaus viršininkas, pra
neša, kad dirbantiesiems nustatyta 
vienodos maisto normos — 3.200 ka
lorijų dienai. Dirbantieji įtraukiami 
į vietinių burmistrų sudaromus algų 
lapus ir iš ten gauna atlyginimą mar
kėmis, ten pat ir sociališkai apdrau
džiami.

Dirbančiais tvirtinami tie DP, ku
rie mažiausiai dirba po 40 dąrbva- 
landžių per savaitę. Tarnaujantieji 
PC IRO administracijoje, o taip pat 
dirbantieji įkurdinimo ir Tepatrijaci- 
jos reikalams turi pirmumą papildo- 
i&£3maistui gauti.

P. Horowitz yra tos nuomonės, 
kad amerikiečių zonoje papildomąjį 
maistą gaus maždaug 50.000 dirban
čiųjų.

• Darbančiaisiais pripažįstamos šios 
kategorijos:

1) Aprangos siuvyklos, mezgyklos, 
batsiuviu dirbtuvės, vietinė stovy
klos instaliacija, maisto paruošimas ir 
kuro gamyba.

2) Stovyklos policija, transportas, 
sveikatos tarnyba, stovyklų kontro
lės organai ir dirbantieji amerikiečių 
kariuomenės reikalams.

Tie DP, kurie lanko amatų kur
sus, dirbančiųjų normas gauna ne il

nikos turėti daugiau negu priešas. 
Sį dėsnį žino visi karo vadai, tačiau 
praktikoje jį pritaikinti retai kam 
pavyksta. A. a. Jonui Laurinaičiui 
šią karybos taisyklę pavyko keletą 
kartų praktijoje pritaikinti.

Operacija, kurią velionis įvykdė 
1919 metų rugp. 25-30 d. kovoje prie 
Daugpilio su bolševikais, Lietuvos 
karo istorijoje liks gražaus karo me
no pavydžiu. Turėdamas, palyginti 
su priešo skaičiumi, mažą pulką, ji
sai du kartus apėjo bolševikų deši
nįjį sparną ir trečiuoju kartu apsupti 
bolševikų kairįjį sparną. Bolševikai 
visus tris kartus paskubomis pasi
traukdavo. Tokiems manevrams vyk
dyti prieš skaičiumi didesnį priešą, 
vadas turi būti ryžtingas -ir gerai ap
galvoti manevro smulkmenas ar net 
atspėti netikėtumus, t. y., ką priešas 
darys, kaip reaguos. Atsimenu, kaip 
įtemptai laukdavome žinių ir veik
smų rezultatų iš dalinių, pasiųstų to
lyn, giliai į priešo užnugarį. Kartais 
kai kurie karininkai nusimindavo, 
kantrybės pritrūkdavo. A. a. Jonas 
Laurinaitis tokiais atvejais būdavo 
ramus. Staiga fronte užvirdavo smar
kus šaudymas ir netrukus vėl įsi
viešpataudavo. tyla. Priešas jau bė
ga! — visi džiaugdavosi. A. a. Jenas 
Laurinaitis likdavo ramus kaip ir

J. Jankaus, o sekretoriavo — V. Kro- 
ders ir A. Vaitkus.

Pirmiausia latvių rašytojas E. 
Skujenieks latvių ir lietuvių kalboje 
skaitė referatą „Literatūrinis ben
dradarbiavimas“. Savo paskaitoje, 
pažymėjęs spausdintojo žodžio reikš
mę tautų bendravime, jis pabrėžė, 
kad, deja, latvių ir lietuvių literatū
rai nepavyksta prasiveržti J plačius 
tarptautinius horizontus, nors abiejų 
tautų kūrinių tarpe yra tikrai ne
blogesnių už, pvz„ italų ar prancūzų 
dabartinių rašytojų kūrinius, kurie 
įvairiomis kalbomis šiuo metu daž
nai spausdinami Europos tautų lite
ratūros žurnaluose. Toliau E. Sku
jenieks trumpai apibūdino latvių ir 
lietuvių kultūrinį, daugiau tradicinį 
bendradarbiavimą Nepriklausomybės 
metais. Latvių - Lietuvių Vienybės 
sąjūdis neapėmė plačiųjų abiejų tau
tų masių, o reiškėsi spontaniškai, iš
plaukdamas iš pavienių šios gražios 
idėjos iniciatorių. Čia prelengtas pri
minė, kaip anais laikais Lietuvos bei 
Latvijos dramos teatrai statė broliš
kųjų tautų veikalus. Literatūros sri

giau kaip 3 mėnesius. Tuose kur
suose besimokantieji teorijos ir prak
tikos užimti 40 vai. savaitėje ir po 
3 mėn. darbo gauna specialybės di
plomus. Manoma, kad tokiuose kur
suose mokysis apie 14.000 DP. Maž
daug 1.000 DP lanko amatų moky
klas Arolsene, Offenbache, Ludwigs- 
burge, Hanau, Fuerthe ir Wuerz- 
burge. Didžioji dalis betgi mokosi 
stovykliniuose kursuose. Paskiros 
DP organizacijos, organizuojančios 
tos rūšies apmokymo kursus, taip pat 
turi teisę į paramą šio plano rėmuose.

KITZINGENAS — DIDŽIAUSIA 
BAVARIJOS LIETUVIŲ STOVYKLA

PC IRO Area Team 1049 iŠ Bad 
Brueckenau perkeliama į Kitzinge- 
ną. Perkeliamosios žinybos direkto
rius p. S. B. Milus, be kita, pranešė, 
kad netrukus Kitzingene įrengiama 
lietuvių stovyfSi £2.600 asmenų. Są
ryšy su tuo ištuštinamos Seligen- 
stadto ir Wuerzburgo (Western Camp) 
stovyklos. Kitzingenan perkeliama 
kartu ir apie 100 lietuvių iš kitos 
Wuerzburgo stovyklos (Northern 
Camp). P. Milus spėlioja, kad šis 
perkilnojimas paliesiąs apie 3.000 as
menų ir būsiąs įvykdytas iki lapkri
čio 15 d. Po to Kitzingenas būsianti 
pati didžioji visos Bavarijos lietuvių 
stovykla.

SUSIRŪPINTA NYKSTANČIU 
VAIKŲ SVEIKATINGUMU

Amerikiečių zonoje IRO įrengs 
šešias specialias stovyklas DP vai

S. Žukauskas už kautynes su bolše
vikais pareiškė jam viešą padėką. 
Beveik visi Lietuvos kariuomenės 
vadai jį mėgo ir gerbė, troško ar
čiau savęs turėti, siūlydavo dirbti 
štabe, bet velionis vis pasirinkdavo 
rikiuotę.

Sužeidimai, kurių neišvengė tar
naudamas rusų kariuomenėje, vėliau 
atsiliepė: pradėjo negaluoti — gan 
anksti teko pasitraukti į atsargą. Bū
damas atsargoje, jis nuolat domėjosi 
kariuomenės gyvenimu, jos pajėgu
mu. Skaitė daug, mėgo karinę litera
tūrą ir karo istoriją.

Kasdieniniame gyvenime buvo la
bai kuklus, niekuomet nesiskųsdavo 
nei savo pašlijusia sveikata nei ki
tomis gyvenimo negerovėmis. Mėg
davo draugystę, pasikalbėjimuose 
buvo atviras, nuoširdus, malonus, tuo 
patraukdavo žmones prie savęs. To
ks jis buvo tarnaudamas kariuome
nėje, toks išsilaikė ir iki pat mirties.

Stuttgarto lietuvių kolonija a. a. 
Joną Laurinaitį mylėjo ir gerbė, mi
rus apgailestauja. Iškilmingai laido
jant, prie kapo susirinkę keletą arti
mųjų ir kovos draugų pasakė kalbas. 
Sudėti vainikai ir gilus liūdesys pa
gerbė vyrą, kurio neteko Lietuva — 
vieną tauriųjų jos Nepriklausomybės 
kovų karžygių. K. Ališauskas

tyje bendradarbiavimas pasireiškęs 
išleidžiant ištisus lietuvių bei latvių 
rašytojų vertimus, tautinių švenčių 
progomis pašvęstus Latvijai bei Lie
tuvai didžiųjų žurnalų ir laikraščių 
numerius ir 1.1. Ir valstybiniai ra- 
dijofonai tarpusavyje bendravo: Lat
vijos radijofonas kiekvieną antrą 
savaitę skirdavo pusvalandžius lie
tuvių literatūrai, muzikai, menui, 
dainai. Visa tai buvo nutraukta bol
ševikų okupacijos.

Plečiant LLV sąjūdį šiandien, ra
šytojas E. Skujenieks pateikė šiuos 
pasiūlymus: 1) sudaryti bendrą lat
vių-lietuvių centrą, kuris planingai 
vadovautų abiejų tautų bendradar
biavimui; 2) glaudžiai susirišti su 
išeinančių laikraščių redaktoriais, 
kad jie spausdintų atitinkamą me
džiagą (čia buvo pažymėta, kad lat
vių tai jau esą daroma); 3) panašų 
kontaktą užmegzti ir su abiejų tautų 
knygų laidėjais; 4) suburti visus 
abiejų kalbų mokovus bendram dar
bui ir 5) Lietuvių-Latvių Vienybės 
sąjūdį praplėsti ne vien į visas Vo
kietijos zonas, bet ir į visas valsty
bes, kuriose yra apsigyvenę latviai ir 
lietuviai tremtiniai. A. V.

(Bus daugiau)

kams, kurie yra netekę perdaug svo
rio. Nepakankamai maitinti vaikai 
šiose stovyklose gaus geresnį maistą, 
kad tuo sustiprėtų. Klara Hill, mai
tinimo skyriaus karininkas IRO šta
be, be to, dar informuoja, kad bus 
rengiami kursai geresnio maisto DP 
stovyklose paruošimo pramokytų 
Taip pat stengiamasi įvesti papildo
mą DP vaikų maitinimą mokyklose.

MEŠKERIOJIMO LEIDIMUS DP 
IŠDUODA KARINĖ VALDŽIA 
Wuerzburgo Military Post Com

mander praneša, kad šią vasarą ne 
kartą yra vokiečių vandens policija 
arba Wuerzburgo meškeriotojų klu
bo nariai sulaikę meškeriojančius DP 
iš tenykštės ukrainiečių ar pabaltie- 
čių stovyklos ir jų meškeriojimo įran
kius atėmę. Vokiečių įstaigos reika
laujančios dar sumokėti 65,.- RM meš
keriojimo mokeščio. Pulk. Įeit. Ward 
E. Betz dabar išaiškino, kad vokiečių 
įstaigos neturinčios jokios teisės pa
našiems veiksmams. Meškeriojimo 
leidimus dovanai išduoda karinė val
džia visiems DP meškeriotojams, ku
rie pateikia atitinkamos stovyklos 
direktoriaus pritarimą.

DP IŠVYKSTA IS EUROPOS
Lapkričio 6 d. išplaukia garlaivis 

„General Stuart“ į užjūrį. Šiuo lai
vu išvyksta 228 medkirčiai į Kanadą, 
su jais kartu 80 moteriškių namų 
ruošos darbams ir 18 našlaičių. Tuo 
pačiu laivu važiuoja 332 medkirčiai, 
90 tarnaičių ir 24 našlaičiai žydai. 
Kitas transportas į Kanadą iš Am-
bergo ir Frankfurto pajuda lapkričio 
12 d. Jį sudaro 400 netekėjusių mo
terų ir 1.000 medkirčių iš amerikinės 
zonos.

KALĖDINĖS DOVANOS DP 
VAIKAMS

Kaip Welfare-Officer Wuerzburgo 
Area Team 1049 praneša, per atei
nančias Kalėdas, 'pulk. R. T. Aloe, 
Wuerzburgo Military Post Comman-

Iš Kempteno padangės
Kempteno lietuvių stovykloje vei

kia biblioteka — skaitykla, kurioje 
iki šiol beveik visos knygos buvo 
anglų kalboje. Komiteto nario švie
timo bei kultūros reikalams L. Prač- 
kailos pastangomis atsirado jau ne
maža knygų ir lietuvių kalboj. Vie
nas bibliotekos-skaityklos pareigūnų 
kelia klausimą, kodėl PC IRO mums 
brukte bruka bolševikinę literatūrą. 
Iš PC IRO laiks nuo laiko esąs at
siunčiamas su lydraščiu pundas bol
ševikinės literatūros — spaudos, ku
riame yra įsakoma visos tos knygos 
bei laikraščiai gražiai išdėstyti ant 
visų stalų. Tas pats pareigūnas atei
nąs pažiūrėti, ar jojo parėdymas vyk
domas.

— Vyt. Volertes — Dyvas, gim
nazijos mokytojas, iki šiol pasireiš
kęs daugiausia poezijoj, pasirodo jau 
su antru scenos veikaliuku vaikams. 
1946 metų vasarą vietos gimnazijos 
mokiniai suvaidino jojo pirmąjį vei- 
kaliuką — „Naktis Miške", 2 veik
smų pasaką vaikams. Ir štai, spalių 
mėn. pabaigoj, jojo auklėjamosios 
vietos gimnazijos m klasės moki
niai suvaidina antrąjį Vyt. Volerto 
veikalėlį — „Piktoji Laumė“, 3 veik

flispausias žurnalas 
„Scholar“

Šiomis dienomis atspaustas Hei
delberge užsieniečių akademikų žur
nalo „Scholar" pirmasis numeris, 111 
puslapių, kaina 5,- RM.

Be straipsnių kitomis problemo
mis, lituanis'tikos klausimais rašo 
prof. Ernst Fraenkel „Der baltische 
Sprachstamm und sein Verhaltnis zu 
den anderen indogermanischen Idio- 
men“; prof. J. Balys „Volkscharakter 
und Volksbrauche der Litauer“. An
gliškai atspausta Stepo Zobarsko no
velė “The Monsignor’s Footstool“., 
Studentams įdomus straipsnis World 
Student Relief’o „Heimatlose Stu- 
denten“. Kronikoje: The Baltic Uni
versity, Der Zentralausschuss der 
baltischen Studenten, In the Name 
of 5000 Students, An die estnischen, 
lettischen. und litauischen Studenten 
etc. - ,

Doktoratų aptarimų skyriuje: Dr. 
V. Labokas, Dr. J. Stankaitis, Dipl.- 
Ing. J. Gimbutas, Dr. M. Alseikaitė- 
Gimbutienė, Dr. G. Grinevičius, Dr. 
E. Butrimavičius.

Adresas užsakymams (pageidau- 
jama vienon vieton bendru sąrašu): 
.„Scholar“, Heidelberg, Hguserstr. 32.

„ČIURLIONIO" ANSAMBLIS 
STUTTGARTO RADIJOFONE

Vykdant užsibrėžtą tikslą propaguoti 
lietuvių liaudies meną, „Čiurlionio“ 
ansamblis nepasitenkina koncertail 
vien DP stovykloms, bet ieško būdu 
ir kelių mūsų liaudies meno grožiui 
išnešti ir už stovyklų ribų.

S. m. spalių 14 d. radijofono ad
ministracijai maloniai priėmus pa
siūlymą, ansamblis visai naujai pa
ruoštą dainų repertuarą įdainavo | 
Stuttgarto radijofono studijos ma
gnetofono plokšteles. Įdainuotus da
lykus radijofonas laikas nuo laiko 
įterps į savo radijo programą. Būtų 
labai naudinga ir toliau eiti ta kryp
timi, stengiantis patekti į kitus di
desnius Vokietijos radijofonus.

Tegul mūsų dainos, skambėdamos 
eterio bangomis, primena svetimie
siems apie lietuvių tautą ir jos me
ną. . ' (b)

der, remiant, DP vaikai bus gausiai 
apdovanoti. Jau pasirūpinta žaislų, 
saldumynų ir šiaip naudingų reikme
nų 3.067 lenkų, 1.414 ukrainiečių ir 
1.544 pabaltiečių vaikams ir iki 17 m. 
jaunuoliams apdovanoti. Welfare Of
ficer, Miss Jones, apgailestauja, kad 
po nepaprasto sąmatos apkarpymo 
nebebūsią galima parūpinti Kalėdų 
švenčių priedų tiek, kad juos gautų 
visi. Amerikiečių PX parduotuvėse 
pastatytos dėžės, į kurias aukojamo* 
dovanos DP vaikams.

PULK. WILLIAM II. BEERS — 
PC IRO SKYRIAUS VIRŠININKAS

PC IRO amerikinės zonos šefas p. 
Paul Edwards praneša, kad paskirtas 
naujas IRO aprūpinimo ir transporto 
skyriaus viršininkas. Juo bus pulk. 
William H. Beers. Karo metu pulk. 
Beers buvo visos amerikiečių kariuo
menės transporto skyriaus viršinin
ku Pacifike. Už nepaprastus nuopel
nus jis apdovanotas žymeniu Legion 
of Merit. Naujasis IRO tarnautojas 
yra gimęs Clermonte, Kalifornijoje, 
ir iš kariuomenės pasitrankęs po 23 
metų tarnybos.

smų pasakaitę vaikams. Sėkmė! 
Vyti Volertui — Dyvui!

— Spalių mėn. pabaigoj pradėjo 
veikti foto mėgėjų kursai, kuriems, 
vadovauja inž. K. Daugėla, išeinan
čių tremtyje mūsų laikraščių foto 
bendradarbis.

— Lapkričio pirmomis dienomis 
Kempteno PC IRO Area Team 1063 
išvietintieji įteikia IRO ir karinėi 
valdžios centrams skundą, kuriame 
iškeliamas visos skriaudos bei ne
tikslumai, kurie visu svoriu užgula 
šiuo metu tremtinius, ir nurodoma, 
iš kur visa tai išplaukia.

— Spalių 25 d. Kempteno lietu
viai šachmatininkai susitiko su vie
tiniais vokiečiais ir juos nugalėjo 
pasekme — 8,5:3,5.

— Spalių 25 d. vietos gimnazijos 
septintosios klasės mokiniai suruošė 
vakarą, suvaidindami A. Gustaičio 1 
V. vaizdelį — „Sekminių Vainikas", 
kurio pelną paskyrė savo neturtin
giesiems draugams — vietos gimna
zijos moksleiviams. Pelno gauta apie 
500,- RM. Be to, šiomis dienomis 
paaukojo neturtingiems gimnazijos 
mokiniams 700,- RM vietos koopera
tyvas „Gintaras“. L.R-tas
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Kur pasuks bundanti Prancūzija?
Rašo Ged. Galvanauskas

KETVIRTOJI RESPUBLIKA 
AGONIJOJE

Gal niekuomet Renanas nebuvo 
toks teisus savais žodžiais, rašytais 
Derulede’ui, kaip šiandienykštėje ny
kioje sutemoje: „Prancūzija miršta. 
Jaunuoli, netrukdyk jos agonijos“. 
Netrukdykite ketvirtosios respubli
kos agonijos, nes kitaip jūs ją tik 
užtęsite. Šie žodžiai mums sako, kad 
Prancūzija išgyvena dvasinį sutriki
mą, jai trūksta pasitikėjimo ateitimi, 
ji nesugeba atsikratyti praeities tra
dicijų, kurios tapo nepakeliama hy- 
poteka. Imperija braška, Prancūzija 
svyruoja, prancūzų tauta atsidūrusi 
kryžkelėje,' o prancūzas bourgeois 
sustingęs savo nepasitenkinime. Kraš
tas turtingas, bet nepajėgus atsikurti. 
Viena paskola po kitos plaukia į 
Prancūziją, bet jos neužtektinos. Ji 
lieka kiauru maišu. Bet tas maišas 
C a tokioje geopolitinėje padėtyje, 

iriuos negalima paneigti. Prancū
zija ir Italija — dvi svarbiausios va
karinės Europos valstybės, du ligo
niai, būtini greito pagydymo. Jas gy
dyti pasišauna du gydytojai JAV — 
doleriais ir duona, TSRS — idėjomis 
ir propaganda. Šie receptai, atnešti 
iš tolimų kraštų, gyvai paliečia pran
cūzų vidinius santykius.

Prancūzija nuo karo pabaigos iš
gyveno eilę fazių. Tos fazės — at- 
sklri laikotarpiai, siejami vidinio ne
pasitikėjimo. Jos išplaukia iš tautos, 
Kuri yra tarsi ieškąs kelio vaikas, 
Tautos reprezentantai — partijos — 
paskubomis, prancūzišku būdu, skel
bia principus, doktrinas, teorijas 
kraštui atkurti. Visa tai, kaip ir gar

susis Monnet planas, telieka tik po
pieriuje. Didžiausias stabdis betgi 
yra partijų nesutarimas.

Ramadler vyriausybė tampa pran
cūziško neigiamybių balanso išdavo. 
Ji balansinė, o ne kūrybinė. Pran
cūzijai maža turėti gydytojus, jų 
vaistus; neužtenka ir gausybės par- 
'tijų, kurios riejasi tarpusavyje. Jai 
reikia stiprios rankos, kuri pradėtų 
įvykius vairuoti, o ne įvykiai prancū
zus. Tokia figūra ir yra gen. Charles 
de Gaulle. Jis buvo karo metu amė- 
riklečių ekspozitūra. Neseniai, antrą 
kartą tautai pasisakant dėl konsti
tucijos, padaręs ne visai tikrą mostą, 
tačiau šiandienykštėje Prancūzijoje, 
kurioje apstu partijų be vadų ir va
dų be partijų, de Gaulle vienintėlis 
gali padaryti griežtą posūkį. Jis yra 
vienas nedaugelio, kurie, matydami 
Prancūzijos agoniją, netiki jos mir
timi. Jis atvirai kalba apie jos ligą, 
bet nori, kad jt kuo veikiausiai pa
sveiktų.

RINKIMAI, O KAS- TOLIAU?
šiais metais, ankstybą pavasarį, 

sukurtas naujas sąjūdis Rassamble- 
ment du peuple francais — R.P.F. 
Tas sąjūdis iki šio meto neturėjo 
progos pasireįkšti. Dabartiniai š. m. 
spalių 20 d. įvykę savivaldybių rin
kimai de Gaulle patikrino laimėji
mą. Jis surinko 40% balsų, komu
nistai — 30 %, socialistai — 17 %, o 
M.R.P. — dešinysis respublikonų są
jūdis — nepilnus 10%. Pirmoji par
tija atsidūrė veik paskutinėje vietoje. 
De Gaulle jo ir dalį komunistų bal
sus mobilizavo, bet kas trečias pran
cūzas vis dėlto liko komunistu. Šie

rinkimai parodė, kad prancūzų tau
tai nusibodo vietoje stumdytis ir 
nuolat susigyventi su naujais kom
promisais. Ji nori žengti pirmyn. Su 
kuo? Netolima ateitis parodys. Pirš
tinė mesta. R.P.F. ir Belgrado ko- 
minformo paklusni komunistų par
tija turės stoti nekompromisinėn ko
von. Ši padėtis primena Vokietijoje 
buvusią 1932 m. Pasakojama, kad 
abi pusės apsišarvavusios ne vien 
balsais, bet ir ginklais. Kyla tik 
klausimas, ar prancūzų razionaliz- 
mas leis ginklams sužvangėti?

Šie rinkimai turės nemažos įtakos 
į tolimesnę Prancūzijos politinę rai
dą. Parlamentas, kuris neatstovauja 
prancūzų tautos nusiteikimo, pagal 
britų patirtį turėtų būti perrinktas, 
francūzijoje ir nenorint to žygio, 
vers tat daryti susidėję veiksniai. 
Vyriausybės ateitis, taip pat netie- 
siog, pareis nuo šių tarytum bereikš
mių savivaldybės rinkimų. Ne jie, o 
susidariusi nepaprastai pavojinga 
būklė privers Ramadier pakeisti 
kompromisus ir bejėgiškumą tvirtes
ne valiuta.

Nuolatinis, gal perdėtas, dešiniųjų 
šauksmas: pavojus iš sovietų, jų tan
kai gali per keletą dienų pasiekti 
Prancūziją, verčia rūpintis vidiniu 
saugumu. Mes gerai žinome, kad to
kiu atveju ne sostinė, bet visas kraš
tas turi budėti. Tomis akimis ir yra 
savivaldybės.

ĮSPEJĄS BALSAS
De Gaulle priešrinkiminę kompa

niją pradėjo seniai, tik sutvėrus 
R.P.F. Pradžioje jis patikino siekiąs 
tvirtos Prancūzijos. Tvirta vykdo

moji galia — vyriausybė, greitas so
cialinių ir ūkinių klausimų sprendi
mas, partinių aistrų apvaldymas, 
beirsiančios Prancūzijos imperijos 
atkūrimas, — buvo jo pirmieji šū
kiai. Jis skelbiasi esąs demokratas, 
o R.P.F. respublikinis sąjūdis. Ta
čiau de Gaulle programa sudarė pa
grindą komunistams jį apšaukti fa
šistu, reakcionieriumi, JAV kapita
listų talkininku.

Jo demokratiniu įsitikinimu abe
joti nėra pagrindo. Ar jis nebus ti
krovės verčiamas pasirinkti diktatū
rinius metodus, o ypač kai iŠ pat pri
gimties jis turi nemažą autoritetinį 
polinkį? Sis klausimas būtų nereika
lingas, jei Prancūzijoje kas trečias 
prancūzas nebalsuotų už komunistų 
partiją. Prieš ją jis ir nukreipia sa
vo sunkiąją artileriją.

Alžyre spalių , 13 d. pasakytoje 
kalboje plačiausiai apsistoja ties So
vietų komunizmo problema: „Aš tvir
tinu: Prancūzija pavojuje! Kiekvie
nas turį nuovoką mato horizonte reiš
kinių, verčiančių susirūpinti. Kokia 
kaina mes apsisaugojome Hitlerio 
viešpatavimo! Bet Štai, kita totali
tarinė galybė nori įsigalėti visame 
pasaulyje. Sovietai, besinaudodami 
palankia padėtimi, yra užėmę du Eu
ropos trečdalius. Jie naudojasi poli
tiniu susiskaldymu, ūkine suirute, 
moraliniu pakrikimu, kuriuos atnešė 
karas. Jų talkininkai — ūkinis, o 
ypač karinis spaudimas, nepaprastas 
teroras — leidžia įvesdinti jų vyriau
sybes, kurios nūnai viešpatauja Len
kijoje, Pabaltyje, Prūsijoje, Saksoni
joje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Jugo
slavijoje ir Albanijoje. Jie palaužia 

Suomiją, Vengriją, Čekoslovakiją. 
Jie paklupdo Austriją. Jie bando įsi
sprausti į Viduržemio jūrą. Tuo at
veju, kai pasaulyje pasigendame pu
siausvyros, taikos, Europoje atsiranda 
nepaprasta įtampa, kuri visu svoriu 
užgula visuotinį saugumą, ūkinį pa
saulio atsistatymą, o ypač Prancū
zijoje“.

Po karo buvo tikėtasi, kad sovie
tai, brangia kaina sulaukę pergalės, 
bandys atsikurti ne išprievartauda
mi eilę kraštų, bet bendradarbiauk 
darni. Tačiau visi duomenys kalba 
priešingai. Pagaliau jis paliečia di
džiausią opą — savo sudarytąją su
tartį su sovietais 1944 m. gruodžio 
mėn. „Anuomet siekta įpareigoti, kad 
sovietai savo kaimynus laikytų na 
priemone saviems tikslams, bet lai
svais, nepriklausomais. Toji sutartis 
įpareigojo juos mesti viešpatavimo 
idėją. Kremliaus viešpačius ji vertė 
atsisakyti diktatūros, kuri taikoma 
savoms tautoms, ir nelaikyti jos lai
kyti eksportine preke. Tos trys es
minės sąlygos sovietų, netęsėtos, a 
sutartis tuoj sulaužyta tik ją suda
rius. Jei de Gaulle būtų dar atvires
nis, jis pridurtų: „Anuomet aš tikė
jau, jog Prancūzija yra galybė. Al 
norėjau sovietų pagalba išlaikyti kai 
kurias Prancūzijos atskalas, pvz. Si
riją, bet man nepavyko“. Prancūzi
jai nepavyko savo tikslų įgyvendinti, 
o tuo metu sovietai, nelyg Trojos 
arklys, įsirito prancūzų žemėn.

Pagaliau jis Alžyre pasakytoje 
kalboje daro tokią išvadą: „Sovietų 
vedamoji politika nesutvirtina pran
cūzų saugumo ir pasaulio taikos, 

(Nukelta į 4 pusi.)

Gen. De Gaulle kalba į savo tautiečių minias

KRYŽKELĖJ
Traukinys dunda... Vagono ratų muzika 

monotoniška. Pro langus, rodos, bėga pageltę 
medžiai, kalvos ... Laukuose dar matosi besi- 

. ganančios avių bandos. Prie paraudusio krū
mo stovi piemuo, o greta jo tupi du dideli 
kudloti šunes. Vaizdai keičiasi. Kūpėję nuo
taika prislėgta. Čia daugiausiai susispietę DP. 
Jie dalinasi kelionės įspūdžiais, ginčijasi. Štai 
penki jauni vyrai, kaip ąžuolai, ruošiasi J Ka
nadą. Tarp jų ir dvi šeimos, kurios pakėlusios 
sparnus skristi į Pietų Ameriką... Vyrai pa
tenkinti. Jie juokiasi ir gąsdina pietiečius:

— Ar jūs nebijote važiuoti? Juk ten upė
se, ežeruose mirksta krokodilai, miškuose pik
tos gyvatės. Pelkėse karapatai ir nuodingos 
musės... Tarp jų visų ten išdidžiai sukasi 
ponia giltinė-malarija ...

Šeimos galva, truputį jau žilsterėjęs vyras, 
\ pasižiūri į savo žmoną, vaikus ir pasuka ūsus.

— Hm! Juokai juokais! Ar jums vyrai ne 
tas pats? Tik nuversite medį, o ant kelmo jau 
tupi meška ir kalena dantimis.

Visi nusijuokia. Tačiau juokas nenatūra
lus. Matyt, visų širdys nelinkusios į tuos toli
muosius kraštus. Niekas čia nekalba apie Lie
tuvą, tačiau jų mintys toli. Jos ten, kur pa
geltę Nemuno šlaitai, melsvas, giedras tėvynės 
dangus...

Važiuojąs į Venezuela vyras iškrato savo 
Pypkę. Iš burnos išleidžia paskutinį melsvų 
dūmų kamuolį. Pasilenkęs krapštosi savo la
gamine ir išsiima degtinės bonką. Nugėręs 
karčiosios gurkšnį, kitą, atsidūsta. Lietuviš
kas vaišingumas ir čia nepamirštamas. Jis 
pasiūlo po gurkšnį ir kitiems keleiviams. Bon- 
ka, kaip bematant, ištuštėja. Veidai parausta, 
nuotaikos pasidaro giedresnės. Dabar ir gyva
tės ir meškos jiems nebeatrodo tokios baisios.

— Ką gi, — sako vienas „kanadietis“, — 
duosim meškoms stiklą karčiosios ir pašoks 
kazoką.

Vėl visi linksmai nusijuokia.
— Taip, tai taip... — nesusi'eidžia šeimos

— meškos tikrai mėgsta karčiąją. Ta-1

čiau jos turi ir kitą silpnybę. Jos mėgsta iš
bandyti jėgas, pasigrumti ir palamdyti šon
kaulius.

Besidalinant įspūdžiais nei nepajuntama, 
kaip traukinys sušvilpia ir sustoja stotyje. 
Greitai lipama su nešuliais ir skubamą mie
stelio gatvėmis. Užmiestyje stovi eilė baltų, 
raudonų pastatų. Čia dabar įkurtas ameri
kiečių zonos emigracijos centras. Pastatus su
pa mūro tvora. Ji apraizgyta spygliuotomis 
vielomis. Prie vartų stovįs „angelas sargas“. 
Tačiau, kai jis neginkluotas, tai įspūdis ne toks, 
jau baisus. Emigrantams tenka prie vartų vi
sas pusvalandis palaukti. Sąrašus raštinėje 
patikrina nuodugniai. „Zuikiams“ čia patekti 
nei pro vartus, nei pro tvorą neįmanoma. Ju
dėjimas čia gyvas. Rajone visą laiką sukasi, 
vaikšto būriai žmonių. Kalbasi čia vokiškai, 
lenkiškai. Tai tikras kalbų Babelio bokštas. 
Štai jauni, žvalūs vyrai. Tarp jų maistosi ir 
moterys su verkiančiais vaikais, žilų, palie
gusių žmonių čia nematyti. Pirmas rūpestis 
visų tai gauti pastogę. Juk, kol praeina pro 
gydytojus, komisijas, ne vienam tenka ir są- 
vaitę, kitą' čia svečiuotis.

Moterys, vaikai laimingai gauna dar pa
kenčiamus kambarius. O vyrai susikrausto į 
paskutinį aukštą-palėpę. Visos geresnės pa
talpos jau užimtos. Dabar ir mes pradedame 
emigrantų dienas. Stovime iš ryto, dieną ir 
vakare, eilėse. Stovime kietai susispaudę prie 
kavos, karštos pietų sriubos ir pas gydytojus. 
Kiekvienas skuba atsistoti į eilę pirmutinis. 
Deja, tokių'pirmutinių daug. Yra žmonių, ku
rie anksti nubunda, anksti pusryčiauja, nesi
bijo ir valandą, kitą pastovėti iki atsidaro gy
dytojo kabineto durys. Jei vieną dieną nepa
tenki, tai nesi tikras, kad kitą dieną pakliūsi. 
Tad eilėse spaudžiamasi ir deramasi. Kai ka
da eilėje taip «usispaudžiama, kad silpnesni ir 
iš eilės išskrenda.

— Po velnių! .— Nusikeikia vienas išme
stasis.

— Was. was? — klausia vienas stipriu pe

čių konkurentas, nesuprasdamas lietuviško 
keiksmo.

— Durnas esi ir viskas! — atsako vyrukas 
vėl sprausdamasis į eilę.

Lietuviai juokiasi. Kiti, nors ir nesupras
dami, užsikrečia tuo bendru juoku.

I gydytojo kambarį kiekvienas įžengia dre
bančia širdimi. Čia jau apsukrumu ir žodžiu 
neišsisuksi, nesumeluosi. Išrengia, pasveria, 
apčiupinėja. Paskui dar peršviečia patikrin
dami, ar sveiki plaučiai ir širdis.

Tačiau dar ne viskas. Prieš juos dar nau
jos kliūtys. Reiks dar apgalėti „kanadiečių 
mešką-gydytoją. Pro ji pralysti neaplamdy- 
tam sunku.

Kitą dieną mes vėl susitinkame laboratori
joje. Čia gailestingoji sesuo „siurbia“ kiek
vienam po lašelį kraujo iš gyslų. Rūpestingai 
su šliauką užveržia ranką. Truputi dygteli ir 
procedūra atlikta. Tačiau ne visi vienodai tai 
pergyvena. Štai mūsų bičiulis, kurs buvo pa
siruošęs grumtis su meškomis, staiga išbąla, 
kaip drobė. Pažvelgus i jo dievobaimingai iš
blyškusį veidą net sesutė šypteli.

— Nesibijokite, nebaisu! Tai tik blusos 
dygtelėjimas...

Tačiau vyro širdis smarkiai blaškosi, pla
ka. Kakta aprasoja... Tik po „operacijos“ jis 
lengviau atsidūsta. Dabar jis vėl bando juo
kauti.

— Aš ne dėl kraujo jaudinuos! Į mane 
veikia sesutės mėlynos akys. Juk gaila va
žiuoti į miškus pas meškas, kai tokios gražuo
lės lieka čia, Vokietijoje.

Komisijos prieangyje mergina varto blan
kus. Ji pasiruošusi išvykti net į tolimąją Au
straliją. Ji visai nesijaudina, kad reiks per
plaukti tropikų šalies pusiaują. Tolimasis 
kraštas, rodos, jos šį kartą nebaido. Tačiau 
staiga ji sustoja prie vienos grafos. Čia klau
siama, ar manoma laikinai emigruoti ar visam 
laikui pasilikti Australijoje. Pakramto savo 
rausvas lūputes, mirkteli greta stovinčiam vy
rukui ir klausia:

— Kaip manai, ar verta rašyti, kad visam 
laikui?...

Vyras valandėlę pamąsto.

— Aišku. Jei laikinai — komisija nepra
leis. H

Merginos veidas staiga užsidega. Akyse pa
sirodo ašaros. Ji sulanksto savo blanką, pasi
kelia ir išeina. Vakare ją mes matome su sa
vo lagaminėliu žingsniuojant stovyklos vartų 
link.

Pagaliau mes po sunkių kovos dienų sto
vime prie komisijos durų. Tėip paskutinė 
kliūtis, paskutinis žingsnis prie sugriuvusios 
Vokietijos slenksčio. Praeisi ar nepraeisi? Vi
sų veiduose susirūpinimas. Ant komisijos sta
lo visi gydytojų daviniai ir blankai. Dar smul
kus sąžinės perkratinėjimas. Ir čia tas pats . 
pabaisa gydytojas. Tik jau ne IRO pareigū
nas, o pačios komisijos. Jis pro viršų savo 
akinių žiūri į pateiktus sveikatos davinius, 
pats apžiūrinėja, čiupinėja, krapšto dantis. 
Atidžiai klauso, ar gerai pūčia plaučiai, ar 
tvirtai kala širdis... Čia jam į akis krinta 
liesas ir išblyškęs vyrukas. Į jį jis įsikabina ~ 
visu gydytojo įgudimu. Permeta ji akimis nuo 
galvos iki kojų. Paskui jam liepia dešimt kar
tų pritūpti ir atsikelti. Vėl klauso širdį, plau
čius. Mostelėja ranka. Vadinasi, viskas baig- • 
ta. Karčiosios degtinės taip, kaip į vandenį. 
Čia ne vienam tenka apsivilti. Vieno dantys 
kiauri, kito šonas ar ranka pradrėksta, tre
čiam matyti randas po apendicito operacijos. 
Aišku, jie taip pat nepraeina. Tų pačių dėsnių 
laikosi ir australiečių komisija. „Gailestingu
mo“ parodo daugiau Venezpelos komisija. Ta
čiau ir ji renkasi, kai pasirinkti dar galima.

Ir taip diena iš dienos čia vef-da gyvas gy
venimas. Vakare vieni eina į kiną, kiti lošia 
kortomis, treti šnekučiuojasi. Bandoma, kaip 
nors atvėsinti įkaitusius nervus. Nuolat linkSr 
niuojama Kanada, Australija ir keikiama Ve
nezuela. Tačiau kandidatų niekur dar nestin
ga. Viename kampe linksmi ukrainiečiai skam
bina gitaromis. Vienas jų, nors ir suspaustas 
tarp lovų, miklina savo kaulus šokdamas savo 
tautinį kazoką. Už lango nakties tyluma. Ma
tyt mėnulio šviesoje paskendę kalvos, kalnai 
ir miškai... Traukinys baugiai sugaudžia, su
dūduoja... Tikriausiai vėl stovi nauja emi
grantų partija prie Butzbacho emigracijos 
vartų... A. Vilainls z
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Generolo Marshallio bendradarbiai
SEPTYNI VYRAI, KURIE LEMIA USA UŽSIENIŲ POLITIKĄ. — AR TIKI JIE BUVUSIŲ SĄJUNGI

NINKŲ „GERA VALIA"? — TRYS JŲ POLITIKOS TENDENCIJOS.

Šių dienų pasaulinės spaudos skil
tyse daug rašoma ne tik apie didžiuo
sius tarptautinės politikos įvykius, 
bet taip pat Ieškoma medžiagos ir 
apie tuos žmones, kurie daugiau ar 
mažiau lemia besiartinantį likiminį 
sprendimą. Kiekvienos valstybės už
sienio reikalų ministeris turi visą eilę 
bendradarbių, kurie, aišku, dažnai 
suvaidina be galo svarbų vaidmenį. 
Kokie artimiausi generolo Marshallio 
bendradarbiai?

Ar tai būdinga ar ne, bet ir gene-, 
rolas Marshallis turi suorganizavęs 
savotišką „smegenų trestą“, prime
nantį garsųjį Franklino Delano Roo- 
seveltb „braintrust“. F. D. Roosevel- 
tas mokėjo savo patarėjais, pasirinkti 
tikrai nemažus valstybės vyrus, ku
rie didžiajame šešėlyje iškilo į ryš
kias pasaulinės politikos figūras. Te
reikia tik prisiminti Harry Hopkins, 
Roseman etc. Savo pasaulinės reikš
mės kalboms kurti F. D. Roosevęltas 
į talką kviesdavosi geriausią šalia 
O’Neill Amerikos dramaturgą Sher- 
woodą!

Sakau, gal tai būdinga amerikie
čiams, kad jie moka žmones parinkti 
pačius tinkaminausius ir paveda dar
bus, 100% pasitikėdami. Jei iš F. D. 
Roosevelto istorijon nuėjusio „brain
trust“ persikelsime į Generolo Mar
shallio kabinetą, pirmiausia susidur
sime su plačiosioms masėms nežino
mu George F. Kennan. Tai pati svar
biausia figūra, tiesiog — generolo 
Marshallio „dešinioji".

George F. Kennan šiandien yra 
43 metų, nuo 1926 metų dirbąs di
plomatinį darbą. 1928 metais George
F. Kennan perėmė Užsienio Reikalų 
Ministerijos skyrių, rusų klausimas 
pavesta, ir šiandien yra laikomas 
vienu geriausių Sovietų Sąjungos ži
novu. Pasakoj ima, kad G. F. Kennan 
Rusija ir rusų tauta domisi jau nuo 
vaikystės dienų ir neatsitiktinai jis 
1928 metais perėmė USA vicekonsulo 
pareigas Tallinne. Be to, būdinga, 
kad dabartinio George F. Kennan 
dėdė, taip pat George Kennan, dar 
prieš pirmą pasaulinį karą buvo ge
riausias Rusijos reikalų žinovas visų 
USA diplomatų tarpe. 1933 metais

• George F. Kennan pirmą kartą lydi 
Bullittą Maskvą, kur jis praktiškai 
gerai susipažįsta su Sovietų Sąjunga. 
Nuo to laiko pikti liežuviai skleidžia 
gandus, kad George F. Kennan esąs 
pats aštriausiai nusistatęs politikas 
prieš Sovietų Sąjungą. Nežiūrint to,
G. F. Kennan ilgus metus išbuvo 
Maskvoje, nors karo metu Washing
tone dažnai jo temperamentingus 
pranešimus tekdavę kaip piliules pri
imti. Iš tiesų G. F. Kennan galėjo 
kai kada būti gan nepatogus... Šian
dien jis yra pats įtakingiausias Ge
nerolo Marshallio patarėjas.

Antras iš eilės seka John Patton 
Davies jr., kuris priklauso tai pa-

Brito spauda apie 
konservatorių laimėjimą

„Sunday Ex pr ei s": „Britų 
tauta iš prigimties visai nesidomi sa
vivaldybių rinkimais, bet jeigu ji da
bar taip dideliu procentų plaukė prie 
ūmų, kad išvytų socialistus iš savi
valdybių tarybų, — vietomis net 80 
% rinkikų atidavė savo balsus, — tai 
yra tikra, jog jų (socialistų) jau ga
na“.

„Daily Telegraph": Prieš 
locializmą auganti aiški opozicija, 
kuri nieko bendra neturinti su kon
servatorių svajonėmis.

„Daily Herald“ Lordo Wooltono 
reikalavimą vykdyti naujus parla
mento rinkimus vadina „Isterišku 
klyksmu“ ir pastebi, kad konserva
toriai neatgavę nė pusės 1945 ir 1946 
m. savivaldybių atstovybėse darbie- 
čiams pralaimėtų 1550 vietų.

„Financial Time s“: „Kon
servatorių laimėjimas rinkimuose 
yra maloni staigmena. Dabar jau 
vėl atsiranda galimybė tiems, kurie 
nori savo kapitalą investuoti, su
laukti būsimo konservatorių kabine
to, iškentus ateinančius baisumus 
per likusį darbiečių valdymo metą“.

Šiaip ar taip bevertintume D. Bri
tanijoje įvykusių savivaldybinių rin
kimų išdavas, turime tačiau sutikti 
tu „Sunday Express“: „Kraštas atsi
gręži*: vėl į savo didįjį vadą Winsto- 
*ą Oturchillį“.

(Musų Paryžiaus korespondento) 

čiai diplomatų grupei kaip ir George 
F. Kennan, t. y., Rusijos specialis
tams. John Patton Davies jr. yra dar 
tik 39 metų ir, tik Generolui Mar- 
shalliui paėmus užsienio politikos 
vairą, grįžo iš Maskvos. George F. 
Kennan yra specialistas klausimų, 
liečiančių Sovietų Sąjungos ekspan
sinę politiką Europoje, tuo tarpu jau
nąsias Davies domisi rusų politika 
Tolimuose Rytuose.

Abu diplomatai kalba puikiai ru
siškai, o John Patton Davies jr., be 
to, taip pat puikiai kalba kinietiškai, 
kas itin reta viso pasaulio diplomatų 
tarpe. Jo tėvas buvo misljonierius 
Kinijoje, kur Davies jr. gimė ir tu
rėjo sąlygas iš mažų dienų pažinti 
didžiosios kinų tautos rūpesčius ir 
suprasti pačius painiausius plačiosios 
Azijos erdvės klausimus.

Trečiasis patarėjas yra Carlton 
Savage, šiandien turįs 50 metų ir 
laikomas geriausiu diplomatu — ad
ministratoriumi. Cordell Hullis iškė
lė Carltono Savage administracinius 
gubumus, pakviesdamas jį pas save 
sekretoriauti. Visada ramus, nuo
seklus Ir didelis inteligentas. Ant jo 
pečių šiandien gula visi didžiosios 
USA užsienių reikalų ministerijos 
administraciniai reikalai.

Toliau seka 40 metų Isaak New
ton Phelps Stokes, sūnus labai 
įtakingo Washingtono anglikonų vys-; 
kupo Anson Phelps Stokes. Septynių 
artimiausių Generolo Marshallio pa
tarėjų tarpe jis atstovauja liberalųjį 
elementą. Rooseveltas jį Iškėlė kaip 
itin gabų advokatą ir buvo pavedęs 
jam daugybę „New Deal“ teisinių 
klausimų supręsti ir net planus pa

JAV ir TSRS karinis pajėgumas
KARO PSICIIOZAS

Amerikiečių savaitraštis „Time“ 
skelbia JAV ir TSRS palyginamus 
duomenis, kurie vargu gali būti visai 
patikimais. Kiekviena valstybė turi 
daug paslapčių, bet, berods, karinės 
yra didžiausios. Neretai skelbiami 
įvairūs duomenys, kad įrodžius JAV 
tariamą silpnumą, o TSRS įsivaiz
duojamą pajėgumą. Dažnai tokiomis 
netikromis žiniomis norima lyg JAV 
apsiginklavimą paskatinti. Dėl že
miau patelkiamų žinių tikrumo pali
kim atsakomybę „Time“ redakcijai.

SOVIETŲ PERSVARA
Sovietai dabar turi 4,5 mil. karių

ir 15.000 lėktuvų. Karo laivų staty
mo įmonės stovi ne tuščios, bet dir
ba be atvangos.

Specialistų vertinimu, sovietai da
bar' turi 93 divizijas ir 7.200 lėktuvų, 
esančių p'aruoštyje Europos pasieny
je. Artimųjų Rytų sienoms ginti 
skiriama 82 divizijos ir 6.000 lėktu
vų. Sibire esą 20 divizijų ir keli 
tūkstančiai lėktuvų.

Per 30 dienų sovietai gali mobili
zuoti 10,5 mil. vyrų, o per 6 mėn. 
mpbilizuoti dar 12 mil., įsklriant jau
nus vyrus, kurie negali būti apgin
kluoti ir kariškai paruošti. Šie skai
čiai JAV generaliniam štabui kelia 
didelio susirūpinimo, nors sovietai 
dar neturi tolimo nuotolio susisieki
mui lėktuvų. Tačiau sovietai gali 
pasiekti La Manche sąsiaurį, Persi
jos įlanką, ten esančius naftos šalti
nius, užimti Pietinę Korėją Ir visą 
Kiniją.

Tuo .tarpu dar neatrodo, kad so
vietai šių tikslų jau dabar tiesiogi
niai siektų, nes jie neabejotinai pa
gimdytų trečiąjį pasaulinį karą. Ka
ro žinovų nuomone, Maskvai prirei
kus visuomet sovietai gali panaudoti 
savo satelitus katastrofai suruošti.

O JUNGTINES AMERIKOS 
VALSTYBES

Vienintėliš karo laivynas ir jūros 
šauliai yra pasiruošę kariauti. Vi
suotinė karo laivų mobilizacija ne 
mažiau kaip vienerių metų. Du oro 
laivyno korpusai turi ne mažiau kaip 
6.000 lėktuvų. Oro laivynas yra pir
mame patvarkymo laipsnyje. Ne ki
taip yra su sausumos kariuomene, 
kurį pergalės dieną turėjo 8,3 mil. 
vyrų, gi dabar sumažinta ligi 1 mil. 
okupacinių dalinių.

Sunkiųjų bombonešių Ir nalĮdntu- 
vų 6 daliniai turėtų atlikti puolimą 
ir gintis nuo priešų. 1945. VIII. 15 
JAV turėjo 85.000 lėktuvų, o dabar 
ne daugiau kaip 9.000. JAV lėktuvų 
gamybos 14 įmonių 1944 m. galėjo

Mu s q Kelias

teikti. Generolas Marshallis jam yra 
patikėjęs painius Jungtinių Tautų 
Organizacijos klausimus narplioti.

Jacques Joseph Reinstein yra 
pats jauniausias Generolo Marshallio 
patarėjas: šiandien jis teturi vos 36 
metus. Kilęs J J. Reinstein iš Geor- 
gijos. Tai ekonominių reikalų specia
listas, turįs be galo didelį generolo 
Marshallio pasitikėjimą. Sakoma, 
kad generolas viename specialistų 
posėdyje esąs išsitaręs, kad „Mar
shallio planas“ tiksliau turėtų būti 
vadinamas „Reinsteino planu“... 
Jacques Joseph Reinstein yra puikus 
Europos ekonominių klausimų žino
vas.

Toliau seka Henry Serrano Vil
lard, 47 metų, jau 19 metų dirbąs 
diplomatinėje tarnyboje. Jis yra pe
rėjęs tipišką amerikinę karjierą: re
porteris mažame provincijos laikraš
tyje, pradžios mokyklos mokytojas, 
vėliau namų pardavimo maklerius ir 
stambus akcininkas Walistreeto bir
žoje. Daugybėje stambių firmų jis 
dirbo kaip labai gabus propogandi- 
ninkas ir šie pasisekimai jam atvėrė 
kelius į diplomatinę tarnybą. Tokią 
mokyklą perėjęs Henry Serrano Vil
lard puikiai moka atspėti viešąją 
nuomonę ir pagal ją orientuotis. Ge
nerolas Marshallis jam yra pavedęs 
specialius uždavinius, liečiančius tiek 
pasaulinę, tiek pačių amerikiečių 
opiniją.

Seniausias patarėjas yra George 
Howland Buttler. Jis yra pats 
geriausias Pietų Amerikos klausimų 
žinovas. Kaip USA atstovas jis ilgus 
metus išbuvo Čilėje, Peru, Panamoje, 
Bolivijoje, Paragvajuje ir, prieš pa-

pagaminti 96.000 vienetų, kai 1946 m. 
pagamino tik 1.330.

JUNGT. VALSTYBIŲ TVIRTYBE
Nūnai JAV dabar turi savo ran

kose tris kozyrius: atominę bombą, 
vyravimą jūrose ir nepaprastai ga
lingą karo pramonę, kuri' karo metu 
gali išimtinai dirbti vien tik frontui. 
Joint Research and Development 
Board sukūrus, galop panaikintas 
tarpusavio rungtyniavimas atskirų 
žinybų, būtent: sausumos, jūrų ir oro 
techninių įstaigų tarpusavis nesuta
rimas. Toji įstaiga yra pasiekusi žy
mių laimėjimų tyrinėjant raketas,

Kur pasuks bundanti Prancūzija?
(Pradžia 3 pusi.)

Tūli asmenys, kurie mūsų šalyje at
lieka svetimųjų pavestą žaismą, ieš
ko kvailių savais tvirtinimais, jog tą 
grėsmę matantieji yra karo kursty
tojais, vien todėl, kad jie įspėjo tė
vynę apie gresiantį pavojų. Sle 
šmeižtai nepatarnauja tėvynei. Jų 
separatizmas ar tuo vardu, vadinama 
jų politika, taktika Ir propaganda 
siekia prancūzuose įgyvendinti są
myšį, kuris tarnautų jų ponų impe
rialistinėms užmačioms. Jie (suprask, 
komunistai) yra tik svetimos galios 
atstovai, kurie siekia pajungti Pran
cūziją“.

Pastarieji įvykiai įrodo, kad de 
Gaulle yra teisus.

ŪKIŠKOJI SUIRUTE
Prancūzijoje siaučia streikai: se

niau atskirų gamybos įmonių, net 
valstybės tarnautojų, o dabar susi
siekimo įmonių — metro, laivinin
kystės personalo Ir darbininkų. Pro
fesinės sąjungos C.G.T. čia atlieka 
milžinišką vaidmenį. O jose nuo 1935 
m. komunistai susisuka gūžtą. Jie 
tuojau panaudoja lanksčios opozici
jos taktiką, suvedžioja vidutinį luo
mą ir net beidėjinę prancūzų švie
suomenę. Nuo to meto įvyko dauge
lis pakitimų 1946 m. C.G.T., nežiūrint 
įvairių atspalvių, komunistai įsigali 
vis labiau. Prancūzijos socialinius 
klausimus galima išspręsti tik paša
linus komunistų ranką, kuri dirba 
ne savo kraštui, o internacionalui, ir 
kuri diriguojama komlnformo.

Trejiems metams praslinkus nuo 
de Gaulle šūkio: pirmyn, Prancūzi
joje nematome jokios rimtos pažan
gos. Ramadier vyriausybė, nuolat 
šokinama per pasitikėjimo ar nepa- 
siti’ ';imo v’’ vutę, mažai tegali atsi
dėti krašto kūrybai. Leono Blumo

kviečiant į slaptąjį generolo Marshal- 
110. patarėjų štabą, Domininkonų Res
publikoje. George Howland Buttler 
puikiai orientuojasi Lotynų Ameri
kos klausimuose. Daug šių dienų 
USA politikos reiškinių, liečiančių
Argentiną, Braziliją etc. sudaro Butt
ler „kūrybą“. Ir prezidentas Truma- 
nas, vykdamas į Rio de Janeiro, „va
karų pusrutulio vienybės“ vardan, 
vežėsi George Howland Buttler pa
tarimus. -

Visi šie septyni artimiausi pata
rėjai sudaro slaptą generolo Mar
shallio štabą ir užsienio politikos 
klausimuose veikia ne tik generolą, 
bet ir patį prezidentą Trumaną.

Įdomu, kad generolas Marshallis 
savo ministerijoje yra įvedęs ka
rišką santvarką ir savo skyrius 
paskirstęs savotiškais G-l, G-2, G-3, 
G-4, G-5. Bene svarbiausias, kaip ir 
reikia laukti, yra G-3 skyrius. Šiame 
skyriuje sukuriami visi „strategiški“ 
užsienio politikos planai ir numato
mos „operacijos“.

Amerikiečių kariuomenės štabo 
G-3 skyrius yra visagalis ir jo įsa
kymai vykdomi, pradedant generali
nio štabo viršininku, baigiant eiliniu. 
Šiuos nuostatus yra įvedęs generolas 
Marshallis ir į Užsienių Reikalų Mi
nisteriją. Tad juo labiau įdomu, ko
kius planus kuria septyni išvardin
tieji gėnerolo Marshallio patarėjai, 
kurie ir sudaro USA State Depart
ment savotišką G-3.

Artimas State Department’o 
sluogsniams Washingtono laikraštis 
„World Report“ bando skaitytojams 
patiekti svarbiausias šio G-3 užsienio 
politikos tendencijas:

1. Šis patarėjų komitetas, trumpai 
vadinamas „Kennan-Komitee", nėra 
linkęs tikėti gera Sovietų Sąjungos 
valia ir susitarimu su ja.

2. Kennan-Komitetas mano, kad 
Sovietų Sąjunga yra pasiekusi aukš
čiausią savo ekspansijos viršūnę ir 

kurios lekia nuo 5.000 ligi 9.000 km.
JAV generalinis štabas giliai jau

dinasi dėl nepastovaus JAV karinio 
pajėgumo ir numato kritiškuosius 
metus. Sovietai pirmaus apsiginkla
vime 1957 m. Todėl Washingtono 
karo ministerija deda visas pastan
gas, kad sustiprėtų kariniu požiūriu 
ne vien dabar, bet ypač karui prasi
dėjus. Tuo tikslu paruoštas planas 
galės būti įkūnytas, jei jį užgirs kon
gresas. Toks sunkus uždavinys sle
gia gen. Eisenhowerj, kuris kalbą 
apie karinės prievolės įvedimą.

-r-

[pastangos kovoti su Infliacija nuėjo 
; vėjais. Valstybės biudžete nesuduria-
mas galas su galu. Dabar daug kal
bama apie biudžeto apkarpymą val
dininkijos ir • kariuomenės sąskaiton, 
tačiau valdininkų skaičius, palyginti 
su 1936 m., padidėjo 60 % ir siekia 
1,5 mil., L y., 3,7% bendro gyvento
jų skaičiaus. Gal tik britai valdinin
kų skaičiumi — 2 mil., kurie sudaro 
4,3% visų gyventojų, pralenkia pran
cūzus. Kainos nuolat kyla, nors ir 
bandoma jas mažinti. Taupymas la
bai menkas, nes nėra pasitikėjimo 
franku. Nesant . krašte taupmenų, 
palyginti, menkos ir investicijos 
kraštui atkurti. Gamyba neužtektina 
reikalavimams tenkinti. Tuo atveju 
reikia įsivežti ar įvesti įvairių gery
bių varžymus. Įsivežimo galimybę 
riboja išvežimas. Čia vėl susiduria
ma su gamyba ir daugeliu politinių 
Ir ūkiškų problemų. Vien JAV pa
šalpomis ilgai nesiversi. Tuo būdu 
prieinama prie radikalaus maisto, 
kuro Ir gausybės kitų vartojimo gė
rybių varžymo.

Ne kas daugiau beatskleldžiama 
Ramadier š. m. spalių 10 d. pareiš
kime: „Prancūzija turi ištverti ir pa
sveikti, ar tų tikslų ji pasieks anks
čiau ar vėliau. Tat pareina nuo pa
čios tautos. Mūsų gamyba nesiekia 
prieškarinio lygio. Visur matomas 
nepriteklius. Mes neturime išteklių, 
kuriais galėtume dengti esamus trū
kumus. Štai kuo paaiškinamos kainų 
ir atlyginimo žirklės.“

Toliau ministeris pirmininkas ap
taria Valstybės biudžeto problemas: 
„Valstybės išlaidos slegia mūsų tau
tos ūkį. Šiais metais jos siekia 900 
milijardų fraftkų. Vyriausybė sten
giasi jas išlyginti. Manoma, galima 
sudurti padarius mokesčių reformą. 
Ji apimtų ir žemės ūkio mokesčius.

1947. XI. 1».

Komunistai ir objektyvi 
informacija

NESAUSKIEMS redaktoriams 
nėra vietos kompartijoje

Šią seniai patikrintą tiesą šiomis 
dienomis patvirtino „Frankfurter 
Rundschau“ licencininko Arno Ru
dert išstūmimas iš vokiečių komu
nistų partijos. Tatai buvo, kaip in
formuoja NZ, padaryta š. m. lapkričio 
5 d., Hesseno komunistų partijos gen. 
sekretoriui pareiškus, jog minimo 
laikraščio licencininkas šalinamas iš 
partijos, kadangi jis reikalui esant 
nepakankamai ryžtingai gynęs ko
munistų partijos nuomonę. Pats iš
mestasis amerikiečių karinės valdžios 
surengtoje spaudos konferehcijoje š. 
m. lapkričio 7 d. Wiesbadene paste
bėjo, kad jis kaip licencininkas, savo 
parašu esąs įsipareigojęs pateikti 
skaitytojams žinias iš viso pasaulio, 
susilaikydamas nuo savo'komentarų. 
Žurnalistinė etika jam draudžianti 
nutylėti tas objektyvias žinias, nema
lonias komunistų partijai, kuriai jis 
priklausęs. Komunistų partijos va
dovybė savo žygiu įtikinusi, jog ji 
neskirianti fakto konstatavimo nuo 
nuomonės pareiškimo, o apie objek
tyvią žinių teikimo tarnybą neturinti 
jokio supratimo. Denai pateikiama 
Arno Rudert pareiškime sakoma: 
„Mano, kaip komunistų partijos na
rio, pareigos nesuderinamos su ant- 
partinio laikraščio licencininko duo
tais įsipareigojimais.“ -št-

jau esąs laikas tolimesnei ekspansi
jai bet kokia kaina padaryti galą.

3. Kennah-Komitetas siūlo US 
Amerikai pravesti totalinės pagalbos 
akciją Vakarų Pasaulyje, ir visur pa
remti antikomunistines jėgas, kur tik 
jos bepasireikštų.

Žinoma, šios tendencijos nėra „ar
timos“ Sovietų Sąjungai, todėl ji per 
Henry Wallace bando „laužti“ vie
šąją opiniją, norėdama ją įtikinti, 
kad esą visai galimas padorus USA 
bėndradarbiaviigas su Sovietų Są
junga UNO ribose. Bet viešoji opi
nija nesiduoda lengvai „palaužiama“ 
ir ypač tada, kada mato su generolo 
Marshallio „G-3“ sėkmingai bendra
darbiaujant tokius liberalinių ir kon
servatyvių masių atstovus, kaip pre
kybos -ministeris Harriman, gynybos 
ministeris Forrestal, admirolas Lea
hy, generolas MacArthuras, generolas 
L. Clay...

Mažai plačiosioms masėms težino
mas Kennan-Komitetas pamažu pra
veria slaptąsias savo duris ir kas gali 
pasakyti, kaip pasaulis pasitiks ilgai 
ir kantriai ruoštus planus ir juos se
kančias „operacijas“... Z. U.

Bet visus siūlymus tenka pateikti 
parlamentui ir laukti, o vyriausybė 
tuo metu privalo veikti“.

Ramadier šiuo atveju maža kuo 
tesiskiria nuo de Gaulle, kuris seniai 
kalba apie konstitucijos pakeitimą ir 
vyriausybės autoritetingumą. O iš 
priemonių minėtinos: tolimesnis na
cionalizuotų įmonių palikimas, įmo
nių finansinių fondų ir kredito ap
karpymas, naujų investicijų varžy
mas. Stambiosios pramonės įmonės 
privalo nutraukti nepirmaeilės svar
bos darbus. Gelžkelio stotys atsta- 
tytinos tuojau pat, bet užtat sustab- 
dytina' nebūtina statyba. Čia išimtis 
galėtų būti daroma nebent iš Pran
cūzijos bėgančiam kapitalui sukrauti.

Vyriausybė pakartotinais atsišau
kimais skatina piliečius kovqti su 
skurdu ir badu, kad visai neatsidū- 
rus ant bedugnės kranto. Dabar 200 
gramų duonos paraiko ryt gal 150 ar 
100 gramų, — štai kur eina Prancū
zija, buvusi turtingiausia Europos im
perija.

Visos tos problemos susietos su es
miniu klausimu: kurį kelią pasirinki 
Prancūzija. Balansavimo laikotarpis 
bus baigtas. Kartą ji turi pasirinkti 
duris, Vedančias arba į JAV ar į 
TSRS. De Gaulle kreipia žvilgsnį į 
New Yorko Wall-Street, Thorez į 
Kremlių. Viena turi už.nugaros 40 
%, kitas 30 %, o Prancūzija vargsta 
kryžkelėje. Kam pavyks lemti jos 
rytojų? Daugelis mano, kad de Gaul
le. Bet ar jis atsieks tikslą be kraujo 
parliejimo Ir aukų? Tuo atveju sun
ku būtų tvirtinti, kad tai pats tiks
liausias kelias į pilnutinės demokra
tijos išlaikymą. Bonopartizmo šešė
lis ties Prancūzija, bet jai nesveti
mas ir kūjis su piautuvu. O tuo me
tu bet kuria kaina reikia peržengti 
Rubikoną.
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
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100.000 kalorijų musų siuntiniai 
Amerikai

Daugelis mūsų tremtinių patyri
mu patvirtins, koks malonumas krū
tinę užlieja, kai imi j rankas CARE 
ar kitokį Amerikos siuntini. Tur būt, 
Skaitėte spaudoje guskaičiuotas CA
RE paketo kolorijas, kurių priskai
čiavo net 40.000.

Tikslus pasidarė mūsų gyvenimas, 
viskas apskaičiuota: žinai kiek vita
minų turi sukimšti per bumą ligi 
skilvio dugno, kiek kalorijų nesuval- 
gęs atsigulsi po lenta.

Tačiau mūsų tikslumas sukasi 
apie kišenę ir skilvį. Tiesa; dar mes 
labai tikslūs prie sandėlio svarsty
klių ir kaimynų praeities mėsinėji- 
me. Reikia pasakyti, visa tai gerai, 
bet kad neištempiam tojo tikslumo 
Ugi būtino galo.

Kodėl mes nenustatom, pvz., kny- 
■ gos, paveikslo, paskaitos, pamokos 
kaloringumo? Kokiu vitaminų saiku 
atsveriamas semestras, klasė, kursas? 
Visi tie dalykai skirti galvai (vargšei 
visų užmirštai galvai) ir, kaip tyčia,
neapskaičiuoti nė suvargusia kalo
rija- t

Reikėtų rimtai pagalvoti. Saky
sime, regi žmogystą dviejų fakultetų 
— dvigubą daktarą. Ką gi mums tai 
pasako? Jeigu būtų, pvz., doktoratas 
įvertintas kalorijomis, — tada galė
tum pasakyti: „Štai dviguba porcija
penkių tūkstančių kalorijų“.

Užkliuvau kartą visai gyvenimiš
kai, pasakojo vienas mūsų stovyklos 
gyventojas. Gaunu, sako, nuo pus
brolio iš Amerikos siuntinėlių, ir vis 
apskaičiuota........ broli mano, gavai,
5.000 kalorijų, su vitaminu D dvi 
blkses margarino1^ arba.......įdėta bu
vo dėl jumis septyni tūžmai vitami
nų“. Mūsų stovyklos gyventojas vi
sai pagrįstai išsitarė, girdi, aš nėsu 
koks valkata, aš galiu kultūriniais ir 
kitokiais vitaminials atšerti mielam 
pusbroliui, bet susiduriu su kalorijų 
aritmetika.

Tolimesniuose išsiaiškinimuose 
mūsų stovyklos gyventojas aiškiai 
prasitarė: „Kodėl neapskaičiuoja vei
kalo, paveikslo kalorijomis?“

Mūsų stovyklos gyventojas pus
broliui pasiuntė į Mahanojaus miestą 
Amerikoje, savo tikram pusbroliui, 
„Tremties- metus“, Maironio Raštus, 
bet jis negalėjo parašyti, pvz„ „Siun-

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

48. Kas yra lamstai?
A. Gražiūnas, rašydamas apie V. 

K. Prutenio „23 svetimųjų“ vertimų 
kalbą, š. m. Aidų Nr. 6, 280 psL šalia 
gausva, kengras, tumulas ir kt. ne
suprantamu žodžiu laiko ir lamstus, 
kurie esą nežiną iš kur paimti ir ne
žinia ką reiškia. Tad neprošalį bus 
čia tai trumpai paaiškinus. Pats žo
dis lamstai (su tokiu pat kirčiu kaip 
kaimai, vyrai...) yra sudarytas iš 
šaknies iam-, kurią randame žo
džiuose Išm-dyti, laminti, aplamas 
šalia lemti, loma, luomas ir kt., ir 
priesagos -sta- taigi jis yra tos pat 
darybos kaip grumstas (pig. grum
tas, grumulas), klostąs, „lota, sluo
gas“, verpstas „verpstė“ ir kt. Da
bar jis yra vartojamas daugiausia 
žemaičių tarmėse ir reiškia „audinių 
raštus“. Toliau savo keliu iš lamstas 
yra sudarytas veiksmažodis lamstyti 
„raštais austi“, o šalia to jau vėliau 
yra atsiradęs lamstyti (su tvirtagale 
priegaide ant y) „lamstais austas, 
kaštuotas audimas“ ir kt.

Daiktavardi gausvA „gausybė“ 
mini A. Juškevičius savo žodyne, ir 
jis yra tuo pat būdu sudarytas kaip 
pvz. brastva šalįa brasta, ydva šalia 
yda, narštva šalia naršas ir kt.

Būdvardis kengras reiškia „su
lysęs, liesas, susitraukęs, susirietęs 
(pvz. galvijas)“ ir šalia tos pat reikš
mės kenkras yra sudarytas iš kengti 
“ kenkti, tuo pat būdu kaip mišras 
iš mišti, stipras iš stipti, apsukras 
(apsukrus) iš sukti ir kt. -

Tumulas „gabalas, gniužulas, ka
muolys“ (kirčiuojamas kaip burbu
las, kunkulas ir kt.) yra sudarytas 
šalia tumus, „tirštas, suviręs“, tu- 
mėtl „tirštėti“, tumės .nuosėdos“, 
tumtas „būrys“ ir kt. Taigi tiek tu
mulas, tiek kengras, tiek gausva, 
tiek lamstai yra būdingi ir gražūs 
mūsų kalbos dariniai ir todėl jų ne
reikia vengti.

čiu, Tau Pusbroli, 50.000 kalorijų 
„Tremties metais“ arba tiek ir tiek 
vitaminų Ramono, Bavarsko“.

Visai pritardamas mano stovyklos 
gyventojui: už siuntini atsilyginti 
siuntiniu, vis dėlto turiu įsakmiai pa-, 
brėžti, jog mūsų knygų, paveikslų, 
juostų, drožinių siuntiniams reikia 
nustatyti kaloringumas, — tikras ka
loringumas, nes jisai labai didelis.

Po šios apylengvės įžangos noriu 
pasakyti, jog mes esam pražiopsoję 
didelio derliaus metus. Reikia pasa
kyti, Vokietijoje prieš metus ir anks
čiau buvo pigiausia spauda. Tokių 
knygų, (dydžiu, ne svoriu) kaip 
„Tremties Metai“ ar Maironio Raštai 
mes galėjom išleisti dešimtis. Ne tik 
pigiausią spaudą turėjome, .bet mes 
turėjom kelis desėtkus tūkstančių 
skaitytojų, kurie istorijoje nematytu 
pavyzdžiu skaitė ir troško knygos. Ir 
dabar tebetrokšta.

Tautos idealų sargybiniai ir
laisvės kovotojai

Lietuvių žurnalistų Sąjungos pirmininko A. MERKELIO sutrumpinta paskaita apie lietuvio žurnalisto vaid
menį, skaityta š. m. rugpiūčio 30 d. Lietuvių tremtinių žurnalistų suvažiavime Schweinfurte

(Pradžia praėjusiame Nr.)
Kiek labai sunku tapti geru žur

nalistu kūrėju, rodančiu savo tautai 
naujus kelius, formuojančiu jos są
monę ir viešąją opiniją, tiek ne taip 
jau sunku pasidaryti eiliniu žurna
listu, skurdžiai sau-pelnančiu duoną 
iš eilučių. Tokių žurnalistų šeimoje 
esama daugiau negu talentingųjų. 
Žurnalistikoj labiau, negu bet ku
rioje kitoje profesijoje, daugiau pa
šauktų, negu išrinktųjų. Iš čia tad 
ir kyla visi žurnalistikos blogumai, 
kurie daug kam laikraščius daro at
grasius, pasibaisėjimo vertus. Jau 
Charles Baudelaire (1821-1867) savo 
dienoraštyje įrašė: „Kiekvienas lai
kraštis nuo pirmosios ligi paskuti
niosios eilutės yra baisybių mišinys. 
Ir kiekvienas kultūringas europietis 
tą šlykštųjį aperatyvą rytą geria per 
pusryčius. Aš nesuprantu, kaip švari 
ranka gali paliesti laikraščio lapą, 
kad jos mėšlungis nesutrauktų".

Būtų galima pacituoti ir daugybę 
kitų neigiamų atsiliepimų apie lai
kraščius. Tačiau ir patys neigia
miausi atsiliepimai mums tik tvirti
na, kokia milžiniška galybė pasau
lyje yra periodinė spauda. Laikraš
tis, kaip ir kiekviena kita didelė jė
ga, pasaulyje gali veikti kuriančiai 
ir griaunančiai, statančiai ir naiki
nančiai, gimdančiai ir žudančiai. 
Spauda kelia revoliucijas, verčia ka
ralius iš sostų, uždega pavergtas tau
tas laisvės žygiams, bet taip pat gali 
ir laisvus žmones paversti klusniais 
vergais.

Milžinišką spaudos jėgą ir galią 
aš čia iškėliau tam, kad pabrėžčiau 
dideli periodinės spaudos kūrėjo žur
nalisto vaidmenį ir atsakingumą prieš 
savo tautą.

Jei lietuviškoji spauda mūsų tau
tiniame atgijime, mūsų tautos kovose 
dėl kultūrinės ir politinės laisvės tu
rėjo lemiamos reikšmės, tai tik dėl 
to, kad joje dirbo žmonės Idealistai, 
pasišventėliai; žmonės, kurie plunks
nos ėmė ne garbės ar pinigo skati
nami, bet tam, kad savo tautai skelb
tų laisvės evangeliją, kad jai šviestų 
kelią iš skurdžios dabarties į skais
čią ateitį, kad savo tautą telktų ir 
organizuotų laisvės žygiams. Kas 
anais sunkios ir slogios caristinės 
Rusijos priespaudos laikais ryžos ra
šyti į laikraščius, to laukė ne masi
nanti žurnalisto garbė, bet klaikus 
kalėjimas, tas tikėjos ne pinigo, bet 
pats dar davė auką, kad laikraštis 
galėtų pasiekti jo išsiilgusį skaity
toją.

Pirmuosius tris šimtus metų lietu
viškos spaudos vaidmuo, nors ir di
delis, tačiau pasyvus: spauda padėjo 
išsaugoti mūsų tautos gyvybę, ypač 
jos kalbą. Nuo devynioliktojo am
žiaus antrosios pusės lietuviškos 
spaudos vaidmuo pradeda darytis 
kas kart aktualesnis, ir 19 amžiaus 
paskutin-ame ketvirtyje lietuviškoji 
spauda tampa galingiausiu ir pa

Bet ne tai visas mazgas: mes ga
lėjome ir turėjome savo broliams 
Amerikoje siųsti knygų siuntinius, o 
užtai gauti CARE ir kitokius pake
tus. . Vienas Amerikos paketas leidžia 
pirkti kelis šimtus puikiausių knygų, 
už ką Amerikoje tektų sumokėti tūk
stantį ar daugiau dolerių. Visaip ge
ras mainas.

Šia proga būtina pasakyti: dar ne 
viską esam praradę — ne vėlu ir da
bar pasiųsti knygų, mūsų dailininkų 
paveikslų, mezginių, audinių, dirbi
nių. Kad nereikėtų rašyti tokių laiš
kų... „Ką gi flies vargšai, skurdžiai, 
apiplėšti esame baisiai. Mes, jau ga
lima sakyti, esame čysti ubagai, visų 
užmiršti, visų taip jau biauriai su
niekinti ..

Čia ir prasideda nelaimė, kad mū
sų siuntiniai negalima įvertinti ka
lorijomis. Gal ir neieškosime to tiks
lumo. Apytikriai reikėtų pažymėti 
(ir tai tik mūsų širdyje), jog mūsų 

tvariausiu ginklu mūsų tautos kovoje 
dėl laisvės.

Pirmasis lietuviškas laikraštis Pri- 
drikio Kelkio „Nusidawimai apie 
Ewangelios praplatinimą tarp Žydų 
ir Pagonių“ pasirodė 1832 m., t. y. 
prieš 115 metų, tačiau tik su 1883 m. 
sušvitusią „Aušra“ tegimė mūsų pe
riodinė spauda, stojusi didžiųjų mū
sų tautos idealų sargybom

„Aršra“, „Šviesa“, „Varpas“, „Že
maičių ir Lietuvos Apžvalga“, „Tė
vynės Sargas“ *— štai tie jau vien 
savo vardais mums daug pasaką lai
kraščiai, aplink kuriuos, lyg apie 
aukštai Iškeltas kovos vėliavas, bū
rėsi mūsų tautos laisvės kovotojai, 
idealistai, žmonės viską aukoją savo 
tautai Anuo metu lietuvių žurnali
stų profesionalų nebuvo. Jais buvo 
visi tie lietuviai patriotai, kuriuos 
tėvynės meilė, jos vargai ir skausmai 
skatino rašyti, vertė šaukti savo tau
tai, kad ji keltųsi, kad ji stotų ko
von, kaip milžinas rūstus, su savo 
pavergėjais. Ir tas jų šauksmas ne
liko šauksmu tyruose, bet rado at
garsį tautSje, nes buvo rašomas savo 
širdies krauju.

Gydytojas V. Tercijonas 1926 m. 
Dr. Kazio Griniaus 60 metų amžiaus 
sukakčiai skirtame „Varpo“ Nr. iš
kėlė lietuvių gydytojų reikšmę mūsų 
tautiniame atgijime. Ir iš tikrųjų 
Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, 
Kazys Grinius, Jonas Staugaitis, Do
mininkas Bukontas ir daugelis kitų 
žymių gydytojų į mūsų tautos isto
riją pateko. Tačiau jie plačiai pa
garsėjo ir mūsų tautos istorijon pa
teko ne todėl, kad jie buvo gydyto
jai, bet todėl, kad buvo laikraštinin
kai. Spaudos darbas juos išgarsino.

Z. Patirgas savo straipsny „Ku
nigo vaidmuo lietuvių tautos atgi
mime“ („Naujasis Gyvenimas“, 1946 
m. Nr. 14-17) iškelia didelį lietuvių 
kunigų vaidmenį mūsų tautos atgi
mime. Tačiau ir lietuvių kunigų 
vaidmuo mūsų tautiniame atgimime 
daugiausia yra tik tiek didelis ir 
svarbus, kiek jis reiškėsi spaudoje. 
Vyskupas Motiejus Valančius, kuni
gas Aleksandras Dambrauskas — 
Adomas Jakštas, Maironis, Vaižgan
tas, kunigas Kazimieras Pakalniškis 
— Dėdė Atanazas ir daugelis kitų žy
mių mūsų kunigų taip pat mūsų tau
tos kultūros istorijon pateko ne kaip 
kunigai, bet kaip rašytojai ar lai
kraštininkai.

Ano meto mūsų periodinėje spau
doje dalyvavo įvairių profesijų ir 
luomų žmonės. Spaudos darbui jie 
skyrė nuo savo tiesioginių pareigų 
nuliekamą laiką. Prie to darbo ska
tino patriotinė pareiga ir noras, savo 
tautai padėti. Sunku būtų rasti bent 
kiek žymesnį ano meto mūsų visuo
menės veikėją, kuris daugiau ar ma
žiau nebūtų ir spaudoje bendradar
biavęs. Ano meto lietuvio laikrašti
ninko darbas buvo pavojingas, jis 
buvo draudžiamas ir baudžiamas. 
Tačiau to darbo pavojingumas pasi

siuntinių kaloringumas irgi ne toks 
jau žemas.

Netektų kilti į puikybę (kaip var
gu ar tenka taip jau ubagintis), ta
čiau mūsų tremtyje sukurta knyga, 
laikraštis, paveikslas, skyrius, klasė 
ir panaši kūryba nedaug sau lygių 
ras visoje žmonijos istorijoje.

Mūsų kūryboje yra užkeiktas pats 
didysis žmogaus stebuklas: ir giliau
siam gyvenimo dugne ir didžiausių 
audrų siautime būti žmogum, tai yra 
— kurti. Mūsų kūryboje yra bevil
tiškai sunkių dienų žymės ir nepa
laužiamo tikėjimo ateitimi negęstanti 
ugnis.

Gal kai kam ji menka atrodo, gal 
neįdomi, gal dar toli nuo to, ką mes 
galėtum padaryti, bet tai yra tikrai 
daug, kai mums duodama taip ma
žai.

Gal ir negalėsime mūsų siunti
niuose pažymėti kalorijų skaičiaus, 
bet apytikris kaloringumas mums 
gėdos nepadarys.

Taigi ir norisi užbaigti pasiguo
dimu: galime ir turime siųsti aukšto 
kaloringumo kultūrinius siuntinius 
savo mieliems broliams ir apsaugai 
nuo atomų ar bakterijų.

Liudas Dovydėnas

ryžėlių negąsdino, ir daugeliui ano 
meto žymiųjų mūsų laikraštininkų 
teko sėdėti kalėjimuose, būti ištrem
tiems. ,

Spauda buvo patikimiausias gin
klas nebuvo paleidžiamas iš rankų. 
Kas dirbo spaudos darbą, tas jautės 
dirbąs didi ir svarbų darbą, skinantį 
kelią tautos laisvei ir gerovei. Kas 
ėmė plunksną 'į ranką, tas jautės 
imąs galingą ginklą į rankas, ir tuo 
ginklu taikliai naikino tai, kas truk
dė mūsų tautai pažangos keliu artėti 
prie laisvės. y

Jei ne laikraštininkai (jų profesio
nalų tuomet nebuvo), tai laikraštinis 
darbas daugiausia lėmė mūsų tautos 
kultūrinėje ir politinėje kovoje, mū
sų tautos laisvės žygiuose, mūsų tau
tos nepriklausomos valstybės atsta
tymo darbe. Rodos svetimieji apie 
mus yra pasakę, kad Lietuva tai su 
plunksna atkariautas kraštas. Ma
lonus kolegos žurnalistai, aš visą tai 
čia iškeliu ne tam, kad mes galėtu
me pasididžiuoti savo profesijos kil
numu ir reikšme mūsų tautos laisvės 
kovose, bet tam, kad atkreipčiau 
mūsų dėmesį, kokias kilnias tradi
cijas mes esame paveldėję iš praei
ties ir kad, tik joms būdami ištikimi, 
jų nužymėtomis gairėmis žengdami, 
mes tegalėsime būti savo profesinio 
darbo aukštumoje ir atlikti tai, ko iš 
mūsų tautos garbė ir profesinė etika 
reikalauja. • .

Atstačius nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, mūsų periodinės spaudos 
gyvenime prasidėjo naujas laikotar
pis. Žymieji mūsų ano meto laikraš
tininkai buvo pašaukti prie valsty
binio darbo, užėmė vadovaujamas 
vletąs visuomeninėse ir kultūrinėse 
įstaigose. Bet gi jie nenutraukė ry
šio ir su spauda.

Periodinė spauda smarkiai augo.

Trijų kalbų žodynas
Jonas Jaškaitis

Svetimosios kalbos ir jos dvasios 
valdymas iki tokio laipsnio kaip 
gimtosios, yra primarinė ir nepamai
noma sąlyga, kurią turi atlikti aka
demikas, prieš sėsdamas ruošti gy
vųjų kalbų žodyną. " Filologas turi 
turėti palinkimo ir į matematikos 
mokslus. Jis turi sugebėti dirbti ma
tematiškai precizišku moksliniu me
todu. Kad kalbininkas turi būti ap
dovanotas ir kitomis plataus žinoji
mo ir vispusiško mokėjimo savybė
mis, kurioms trūkstant joks sėkmin
gas mokslinis darbas neįmanomas, 
netenka ypatingai ir pabrėžti. Šiuos 
pagrindinius komponentus savais 
laikąs mokslininkas gali tikėtis, kad 
jo sukurtas žodynas nebus menka 
vertis.

Ne per seniausiai Rosenheim- 
Muenchene buvo išleistas „Angliškai- 
lietuviškas-vokiškas žodynas“. Jo

Iškyla istorijon
(6) J. CICĖNAS

1919 m. sausio 1 d. karininkas 
Škirpa, adjutantas Gužas ir savano
ris Vincas Steponavičius Gedimino 
kalne iškėlė mūsų trispalvę vėliavą. 
1919 m. Vasario 7 d. ties Taučiūnų 
kaimu mūsų kariai pirmą kartą susi
kovė su bolševikais. Ten žuvo pir
masis mūsų karžygys Povilas Luk
šys. 1919 m. vasario 13 d. Alytuje 
žtivo karininkas Antanas Juozapavi
čius. 1919 m. kovo 13 d., Amerikos 
misiją begindamas nuo- vokiečių sol- 
datenratų, žuvo kareivis Pranas Ei
mutis.

Čia keletas pirmųjų savanorių ir 
partizanų pareiškimų:

„Tūkstanti kartų geriau garbingai 
mirti, negu vieną sekundę niekšu bū
ti“; „Mes visi esame lygūs ir visų 
pareiga vaduoti Tėvynę“; „Neleisime 
paminti savo švenčiausių teisių. Ga
lutinės laisvės valanda išmuš".

Laisvės ginti išėjo visa Lietuva. 
Ėjo ir žuvo vyrai ąžuolai, savanorės 
moters ir... vaikai. Vaižgantas tą
kart rašė:

„Baisus žmogus, pasiryžęs mirti, 
pasakęs garsus rašytojas Dragomiro
vas. Pridėkime: dar baisesnė tauta, 
kurios vaikai pasiryžo mirti. Vaikai 
— ne poezijos prasme, tik tikri neūž
augos. Tai tautai duobės, kurios bus 
priėmusios jų brangenybes, kūnelius 
tų, kuriais dar nesuskubta atsidžiaug
ti, virs ne baimės ir abuojumo vieto
mis, tik Sandoros skryniomis, kaip- 
senovės žydams Mozės skrynia su 
Dievo „Kontraktu“, tuo dokumentu, 
kurs žydams sakė: kol manęs klau
sysit nežūsit, nes aš tavęs neatleisiu“. 
Ir gynės gindami ją, ir gindami ją, 
išliko, net kaimynų paimtąją, bet žy
dams žadėtąją žemę paveldėjo. Į tą 
skrynią; į tą mūsų brangenybių rūsį 
Lietuvių Tauta šiomis pavojaus va
landomis pila ne vienus savo kūdi
kius. Pila dar savo ašaras. Ar jūs 
numanote, kas gali išaugti iš tokaub- 
riuko, kurį minios gausiai {drėkino 
savo ašaromis. Tai ne tos ašaros, ku
rios iš pykčio trykšta. Į kapą tiesiai 
suleistos turi žemę padaryti vaisingą. 
Jos turi išdaiginti mums dvasios mil
žinus,' herojus, tuos, kurie neabejoti
nai apgins mūsų Tėvynę nuo visokių 
invazijų. Ta tauta, kuri dūsauja: 
„Rasoki, dangau, iš aukštybių. Te- 
prasiverie žemė ir gimdo mums Iš
ganytoją“, — ji susilauks Mesijo. Ir 
ta tauta, kuri sėja dvasios milžinus, 
nors neūžaugos pavidale, kuri, pasė
jus, laisto nfeilės ašaromis, — o, ta' 
tauta nenuveikima. Nors ir dešimti, 
ne triskart, okupuojama“.

Jau 1930 m., vadinas, dvyliktais ne
priklausomo gyvenimo metais, Lie
tuvoje buvo leidžiami 172 periodi
niai, iš kurių 142 lietuvių kalba. Dau
giausia lietuvių periodinės spaudos 
buvo sukoncentruota Kaune (99 lei
diniai). Iš provincijos miestų dau
giausia periodinės spaudos turėjo 
Marijampolė (16 leidinių), Klaipėda 
(12 leidinių), Šiauliai (5 leidiniai).

Augant periodinei spaudai, didėjo 
ir joje dirbančių žurnalistų skaičius. 
Nepriklausomoje Lietuvoje atsirado 
ir žurnalistai profesionalai, kuriems 
spauda sudari pagrindinį pragyveni
mo šaltinį. Iš pradžių jų buvo ne
daug, bet ilgainiui jų skaičius didė
jo. Didesnę dalį profesionalų žurna
listų sudarė jaunieji žurnalistai.

(Pabaiga sekančiame Nr.) 

autorihis^ašosi Jonas, Juozas Ber- 
žinskai ir V. Minkūnas. Trijų kalbų 
žodynas, susidedąs iš dyiejų dalių, 
tai ne kriminalinis romanas, kurį 
perskaitai per vieną vakarą ir susi
darai nuomonę. Turėjo praeiti tam 
tikras laiko tarpas, kol eilinis nau
dotojas spėjo tapti su juo familiarus. 
Tad tebūnie leista dabar tarti kelis 
kritiško įvertinimo žodžius.

To žodyno genezė buvo savotiška, 
kitokia negu įprasta moksliniams 
darbams. Praėjusių metų vasarą lie
tuvių bendruomenėje atsirado laiš
kas, kuriame buvo reklamuojamas 
žodynas, nustatyta data turis pasi
rodyti. Atsirado, kas priiminėjo už
sakymus ir surinkinėjo po RM 20,-, 
tuo tarpu tik už pirmą dalį. Kalvis 
gali pakaustyti arklį per iš anksto 
nustatytą laiką už suderėtą sumą.

(Nukelta į 7 pusi.)
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. 6 pusi. Nr. 47 (107) Mūsų Kelias 1947. XI. 13.
V

Žurnalisto užrašai (1) Stasys Mlngaila

Pilkos kasdienos temomis
APIE SĄVOKŲ PASIKEITIMUS 

vadovaujantis brendimo laikotarpio 
nepastoviu mastu, o ne ieškant atra
mos jo darbo ir sugebėjimo rezultate. 
2) Gyvenome pirmąjį valstybinio kū
rimosi laikotarpį, atsieit, buvome vi
siški naujakuriai pilna šio žodžio 
prasme: — a) stigo šiam gyvenimui 
rikiuoti subrendusių jėgų, b) jos savo 
darbą rikiavo neturėdamos atramos 
praeities (nes tokios nebuvo) paliki
me, c) jų pastangos, kaipo naujoviški 
užsimojimai, dažniausiai atsitrenkė j 
gyventojų abuojišką laikyseną (čia 
pakanka atsiminti, kiek reikėjo laiko 
ir jėgų sodiečiui įtikinti, kol jis ėmė
si racionalesnio pieno ūkio sektoriaus 
tvarkymo, kol atsisakė sviestą pri
mityviškai mušti kalataukojr). 3) 
Mūsų būde daug1 :u f'"id! individua
lumo elementų, neg : bendruomeniš
kumo. — Pakent mrs kito nuomonės 
ar pastangos mūsų be noro perkamas 
ir tik tais atvejais, kad reikalas įgau
na konkrečias formas. Šiaip jau mū
sų žmogus daugiau mėgsta apsišar
voti nuošalumu. Pagaliau, jei jau 

- .. --------  —---- metamasi kur, tai norima, kad visi 
tada iš tiesų mums nieko nestigo. į taip pasielgtų ir nemėgstama pakęsti 
Kūnui palaikyti maisto turėjom per- I kitokios pažiūros. Šis, pasakyčiau, 
teklių. Net ir daugiausia gyvenimo j egocentriškumas visą laiką itin buvo 
bei aplinkybių pažemintas bedarbis, 
dirbęs prie savivaldybių suorgani
zuotų viešųjų darbų, už vienos dienos 
uždarbi galėjo įsigyti apie 1 kg svie- 

» sto ir kelis kilogramus duonos. Gi 
kuris šiandien, misdamas benamio 
dalia, bent į antrą savaitę gali sau 
leisti šitokį kiekį įsigyti maisto — Višinskio puolimą senatorius 
tas jau užskaitomas mūsų turtingų- vanderibergas atsakė: „Kritikai mus 
Jų luoman, gana skystam narių skai- vadina hitlerininkais, tačiau jie, at- 
čiumi. __ .----------------------- rodo, užmiršo, kad su juo (Hitleriu)

Zvelkim toliau. — Kultūrinėmis vienoje lovoje kadais buvo jie, bet 
ne mes“.
• Valstybės pasekretorius Norman 
Armour pareiškė, kad kito karo bu
vimas ar nebuvimas pareisiąs nuo 
Europos laisvųjų žmonių, kurie, nors 
yra nusilpę ir nelaimingi, tvirtai pa
sipriešins policinės valstybės įvedi
mui: „Kas gi gali patikėti, kad toji 
maža žmonių grupelė, pasiveržusi tei
sę diktuoti Vakarų Europoje žmonių 
gyvenimui, nepanorės anksčiau ar 
vėliau kėsintis į Vakarinio pusru
tulio mūsų laisvę?“
• Rusų policija Berlyne buvo su
laikiusi du amerikiečių žurnalistus — 
vieną iš Stars and Stripes“ ir kitą — 
„Associated Press“ fotografą. Pralai
kė juos 3V> valandas. Juos sulaikę 
todėl, kad jie neva darę antisovietl- 
nius paveikslus. Iš tikrųjų jie ne fo
tografavę, bet ėję pasiimti savo foto 
aparatų iš automobilio.
• UP praneša, kad Vokietijos'rusų 
zonoje prasidėjęs politinis valymas 
įstaigose. Socialdemokratų partijos

Mūsų senolių išmintis, grįsta gy
venimo patirtimi, moko žmogų, (puo
lusį neviltin, teigimu, kuris sako, jog 
nėra blogio, neišeinančio J gerą. Gi
liau susimąsčius tenka pripažinti, kad 
kiekvienu atveju iš tokio teigimo yra 
bent jau psichologinės reikšmės. Ki
tais žodžiais betariant, tasai teigimas 
neviltin (puolusiam duoda (galiojimų 
užsikabinti už vilties lūkesčio ir tuo 
būdu save palaikyti tąja perspekty
va pažado, kuris kalba apie busimąjį 
gerą bei gėrį.

, Pažvelgus nūdienėn pilkumon, 
kuri supa mūsų benamiškąjį gyveni
mą, užspęstą netikrumų griūtimi — 
jau dabar (manu surasti paraiškų, 
įtikinamai bylojančių, jog pergyven
tos ir tebygenamos rūsčia neviltimi 
persūdytos dienos jau spėjo mūsų 
sąmonėje padaryti teigiamai vertin
tinų sąvokų pasikeitimų.

Kiekvienas, grįžtelėjęs netolimon 
praeitin, kuri atžymėta mūsų laisvo 
gyvenimo laikotarpiu, save pamatys 
tai šiuo, tai tuo susirūpinusį bei ne
patenkintą. Klaidu būtų teigti, kad

vertybėmis naudotis varžtų nebuvo. 
Priešingai, pagal turėtus išteklius, 
patirtį ir jėgas, kultūrinis gyvenimas 
buvo skatinamas. Tiesa, buvo šlub- 
čiojimų tai viename, kitą syk( kita
me mūsų jauno valstybinio gyvenimo 
sektoriuje; užkliūdavo už klaidų vie
na valdžia, be jų neapsiėjo ir kita, 
bet jos nė vieno buvo keikiamos su 
didesniu nuoširdumu ir užsidegimu, 
negu kad buvo mėginama jungtis į 
vieną ar kitą darbą, kurio plotai vi
sada nebuvo maži.

Atrodo, jog anuomet mūsuose 
daugiausia stigo supratingo vertini
mo savojo gyvenimo visumos, daž
nai stigo reikiamos pagarbos visam 
tam, kas buvo sava. O taip dėjosi 
dėl visos eilės priežasčių. 1) Esame 
mažos šalies piliečiai ir vienas antrą 
Iš atminties pažįstame. Ta pažintis 
dažnai tampa lyg ir pagrindu žmo
gaus per ankstyvam nuvertinimui,

egocenuisKumas visą lamą mn ouvo 
laiškus ypač organizaciniame sekto- 
I riuje, kur svetimos nuomonės bei nu
siteikimo pakentimas retais atvejais

tebuvo sutinkamas, gi pats veikimas, 
vietoje pozityvumu grįsto lenktynia
vimo narių paruošime bendruome
niškam gyvenimui, dažniausiai išei
davo užribin ir pasireikšdavo brovi- 
mosi į svetimą sąžinę paraiškomis. 4) 
Jauna valstybė jau pačiomis pirmo
mis savo gyvenimo dienomis negalė
jo gyventojams pateikti pirmarūšių 
kasdienos reikmenų. Norint pas sa-9 
ve palaikyti valiutą ir augančiai dar
bininkijai paruošti darbo dirvą — 
buvo būtina pradėti ugdyti sava pra
monė. Stoka specialistų, patirties ir 
įrengimų buvo pasėka nepirmarūšių 
kvalifikacijų pirmųjų gaminių. Ta
čiau netrukus pavyko sunkumus nu
galėti ir ilgai nelaukus nemaža mūsų 
gaminių pasaulinėse1 parodose buvo 
premijuojami pirmosiomis premijo
mis, kai tuo tarpu mūsų pilietis laikė 
madingumu vietoje savojo, pirkti už
sienių gaminį. Mumyse per daug jau 
buvo giliai šaknis suleidęs svetimų 
dievų garbinimo paprotys.

Čia minėtos ir eilė neminėtų prie
žasčių buvo stabdžių gebėti nuošir
džiai pažvelgti į savojo gyvenimo vi
sumą. Ir, atrodo, tyčia reikėjo bena- 
miško gyvenimo kelių metų vargo, 
kad be jokios akcijos smegenyse pa
sikeistų sąvokos gyvenimo pasiekimų 
teisingam įvertinimui. Šiandien tokių

Įvairios žinios
vyr. būstinė Berlyne praneša, kad jie 
turi sudarę 2000 asmenų dingusių iš 
Berlyno sąrašą.

Laikraštis nurodo, kad pražuvimai 
įžymiųjų asmenų Sovietų zonoje vyk
sta jau kelintas mėnuo.
• P. Henry Wallace savo kalboje 
pareiškė, kad jeigu generolas Eisen- 
howeris būtų išrinktas prezidentu, 
tai jis juo būtų 16 metų, jei tik ne
būtų spaudimo. „Aš pažįstu generolo 
brolį Miltoną ir jeigu generolas sektų 
brolio idėjas, jie kraštą paverstų pro
gresyvinio kapitalizmo tauta“, pri
dūrė Wallace. (Reuter)
• TSRS komunistinio jaunimo lyga, 
turinti 26. 471.646 narių, ir kitos So
vietų jaunimo organizacijos savo pra
nešime Stalinui pareiškė:

„Mūsų jaunimas susirinkęs paty
rė tikrąją anglosaksų vadovaujamos 
demokratijos vertę Ir įsitikino, kad 
buržuazinė kultūra skurdi ir pūvan
ti... Mūsų priešai -r- visi šie Chur- 
chilliai ir (vairūs Anglų-Amerikos 
Imperializmo agentai — grasina nau
ju karu Sovietų Sąjungai ir naujo
sios demokratijos kraštams". (NYHT)

Princesė Elizabeth
BUSIMOJI DIDŽIOSIOS BRITANIJOS KARALIENE

Šią v.v...ą Anglijoje su didelėmis 
iškilmėmis buvo atšvęstos sosto (pė
dinės" princesės Elizabeth sužiedotu- 
vės su jūrų Itn. Philipp Mountbatten. 
Dabar Anglijos spauda paskelbė, kad 
šių metų lapkričio 20 d. įvyks prin
cesės vestuvės. Į sosto įpėdinės ve
stuves pakviesti Londone visi do
minijų premjerai, kurie, pasinaudo
dami šiuo susitikimu, aptars aktua
lius imperinius reikalus.

Šio įvykio proga pravartu patirti 
apie busimosios imperijos karūnos 
įpėdinės asmenį ir šį tą iš jos priva
taus gyvenimo. S. m. balandžio 21 d. 
18 patrankų šūviais prie Temzės bu
vo paskelbtos sosto (pėdinės 21 metų 
gimimo sukaktuvės. Gi sukaktuvinin
kė tuo laiku su karališkąja jjora vie
šėjo ‘daug tūkstančių jūrų mylių nuo 
metropolijos — Pietų Afrikoje.

Princesė nužsidaro karališkų rūmų 
apartamentuose, bet danžal keliauja 
po imperijos dominijas ir kolonijas, 
kad susipažintų su kraštais, jų žmo
nėmis ir papročiais. Tuo ji yra (ga
vusi populiarumą ir gerai išstudija
vusi imperijos geografiją, žmones ir 
aktualius politinius klausimus.

Priešingai ankstyvesniems griež
tiems Europos karališkųjų rūmų pa
pročiams, ji išeina ( viešąjį gyveni
mą, dalyvaudama kelionėse, (vairiose 
valstybinėse iškilmėse ir dirbdama 
jaunimo organizacijose. JI yra akty
vi anglų moterų skautų organizacijos 1 
narė. Karo metu ji baigė kursą vie- 1 
name moterų autokorpe. Jos tėvai i 
daug dėmesio kreipia į jos išsimoksli- i 
niamą ir bendrą išsilavinimą. Prin- ] 
Besės išsilavinimo priežiūra yra pa- i

; vesta senajai „Queen Mary“, kuri su
• motinišku rūpesčiu ir atsidavimu jai
• padeda.

Be Viso štabo rinktinių mokytojų, 
I kurie rūpinasi princesės bendru iš- 
■ sllaisvinimu, dar yra jai priskirti 

lingvistai, kurie ją prusina svetimų 
kalbų. Mokėdama gerai prancūzų ir 
vokiečių kalbas, ji skaito tomis kal
bomis parašytus veikalus apie politi
ką, literatūrą ir meną. Ji yra pagrin
dinai išstudijavusi Didžiosios Brita
nijos ir JAV istorijas ir jų konstitu
cijas, o ypač kruopščiai Didžiosios 
Britanijos konstituciją. Prie išsilavi
nimo programos taip pat priklauso 
muzika ir sportas. Princesė daug 
skambina pianinu. Jos mėgiamiausi 
veikalai yra vokiečių klasikų daly
kai. Mėgiamiausios jos sporto šakos 
yra: jojimo sportas, anglų tradicinis 
golfas, lauko tenisas ir plaukimas? 
Prie jos aistrų dar reikia priskaityti 
filateliją. Domėjimasis filatelija yra 
jau nuo seno susidariusi Windzoro 
rūmų -tradicija.

„Princess Charming“, kaip ji yra 
populiariai Anglijoje vadinama, yra 
žinomiausia mergaitė ne tik savo 
krašte, bet ir už savo krašto ribų. 
Jos atvaizdas puošia Niufundlando ir 
Kanados pašto ženklus. Viena sritis 
antarktyje pavadinta jos vardu.

Anglijos karališkoji pora ir visas- 
dvaras rūpinasi, kad 20-tbjo amžiaus 
busimoji Anglijos karūnos Įpėdinė 
būtų vispusiškai išlavinta, išauklėta 
demokratinėje dvasioje, gerai pažin
tų imperinius reikalus ir orientuotus! 
painiuose ir komplikuotose jų labi
rintuose. Br. K.

PIRMOJI KREGŽDE PRIES 
KOMUNIZMĄ

HTB praneša iš Berlyno, kad ame
rikiečių karinė vadovybė puolė ko
munizmą per Berlyno radiją. Ta pro
ga buvo nurodyta, kad Sovietų oku
puotoje zonoje sudarytas Sovietų 
pramonės monopolis, apimąs per 40 
»/o vokiečių pramonės.

pavyzdžių gausiai būtų galima pri
rankioti: — Anglijos žmogus tradici
jų taip sukaustytas, kad jis, atrodo, 
mažiau turi laisvės, negu mes turė
jome Lietuvoje", — laiške rašo Bri- 
tanijon nuvykęs mūsiškis; „Jis dar 
turi „Drobės“ medžiagos eilutei“! -ę- 
su nuostaba kalba benamis, kuris dar 
taip neseniai įvežtam gaminiui davė 
pirmumą, o dabar praktiškai įsiti
kino, jog „Drobės“ medžiagai prasė
dėti daug daugiau reikalinga laiko, 
negu garbintoms užsieninėms.

Yra tiesa, kad savojo gyvenimo 
prisiminimų pavidalu išreiškiamas 
vertinimas turi ir romantinį atspal
vį, tačiau nereikia paneigti ir aplin
kybių, kurių padedami turėjome pro
gos praktiškai susipažinti, jog ne vi
sa svetima taip blizgėjo, kaip kad 
buvome savo nepakankamai vertin
dami įpratę svetimą pervertinti. Tad 
šis savaimingas sąvokų pasikeitimas 
savojo gyvenimo vieną ar kitą aspek
tą vertinant ateičiai turės būti reikš
mingu veiksniu,

Tačiau taip pat būtų klaidu teig
ti, kad benamiškasis gyvenimas vi
sais atžvilgiais galėjo būti teigiamu 
veiksniu. Toli gražu ne visi neigia-- 
mumai,. pasitaikiusieji savojo gyve
nimo laisvės metais, čia tremtyje per
siformavo teigiamų sąvokų prasme. 
Daug kas, turėjęs neigimo sąvoką, ne 
tik nepasikeitė teigiama prasme, bet 
dėl visos eilės veiksnių sąveikos dar
gi paaštrino turėtąsias neiginio for
mas. Teigiamai vis dėlto reikia ver
tinti bent tai, kad įyyko sąvokų pa
sikeitimas, įgalinąs teisingesnį savo
jo „yvenimo aspektų vertinimą. 
Esant pakankamai gerų norų, būtų 
be didelių pastangų atsargų įmanu 
pašalinti ir tas dulkes, nuo kurių la
bai dažnai mūsų santykiuose randasi 
taip bereikalinga trintis.

Ispanijos aerodromai 
padidinti

JIE TIKS IR TAIKOS IR KARO 
METUI

Reuteris iš Madrido praneša, kad 
svarbiausi Ispanijos aerodromai esą 
pritaikyti moderniam, ilgų distancijų 
susisiekimui. Prie Barcelonos tik ką 
užbaigtas aerodromas su ilgais beto
niniais pakilimo keliais, kurie tinka 
aklam skridimui, — ypač pritaikyti 
nakties metu pakilti ir nusileisti sun
kiai prikrautiems 4 motorų lėktų- • 
vams.

Prie Madrido taip pat yra užbaig
tas antras aerodromas su 5 nutūpimo 
keliais. Jie turi po 3.000 jardų (arti 
3 km) ilgio ir 66 jardų (60 m) pločio.

Komentatoriai visaip komentuoja 
Jie nurodinėja, kad šie aerodromai 
tiktų ir sunkiesiems - bombonešiams, 
jei iškiltų karas Europoje.

Ispanija neturi tokių bombonešių 
Tad kalbama, kad ji nori pritraukti 
užsienio susisiekimo centrų dėmesį 
Tačiau daug ispanų mano, jog jeigu 
ateityje iškiltų karas tarp Vakarų ii 
Rusijos bei jos satelitų, Ispanija ti
krai būtų įtraukta į tą konfliktą.

Dabar Ispanijos kariuomenė yra 
menkai apginkluota ir negalinti at
silaikai prieš modernią kariuomenę. 
Iš kitos pusės ji turi 400.000 karių su 
dideliu karininkų kadpu.

Turint galvoje netikrumą dėl po
litinio ideologinio konflikto, ši ka
riuomenė galėtų susilpninti Prancū
zijos ginklų galią. Kai kurie stebė
tojai mano, kad Ispanijos kariuome
nė esanti svarbi ir vienintėlė pajėgi 
kovoti jėga, kuri pasiliko Vakarų 
Europos kontinente. (DM)

Nauja byla Nuernbergo tribunole
„WILHELMSTRASSE KALTINAMAJAME SUOLE“

Baigęs savo laiku pagarsėjusią ir 
visame pasaulyje nuskambėjusią pir
mąją nacių vadų bylą, Nuernbergo 
karinis tribunolas savo darbo nenu
traukė. Po to buvo išspręstos dar 
devynios bylos, kuriose nubausti ma
žesnio masto nusikaltėliai, daugiau
sia KZ pareigūnai, tačiau jos pirmo
sios šešėlyje dėmesio nebesukėlė. 
To betgi negalėtume pasakyti apie 
vienuoliktąją, kuri prasidėjo kaltina
mojo akto paskaitymu š. m. lapkričio 
3 d. Čia svarbiausiais kaltinamaisiais 
patraukta 19 asmenų, buv. III Reicho 
valstybės sekretorių, ministerių ir 
diplomatų, daugiausia priklausiusių 
užsienių reikalų ministerijai. Neveltui 
vokiečių spauda, šios bylos pradžią

Per radiją kreipiamasi į buvusius 
vokiečių darbininkus, pramoninkus, 
namų šeimininkus, kad jie suprastų 
monopolio žalą ir pasirinktų laisvų 
žmonių santykiavimo būdą ir laisvą 
konkurenciją. Laisvos pramonės si
stema yra įvertinta JAV, kur darbi
ninkai yra pasiekę aukščiausią gy
venimo standartą pasauly.

Visa šita kampanija prasidėjo po 
to, kai sovietai jau prieš kelis mė
nesius puolė Vakarų demokratinius 

| kraštus.

paskelbdama, deda antraštę „Wil- 
helmstrasse kaltinamajame suole“.

Kaltinamųjų tarpe matome: E. v. 
WeizsScker, G. A. Steengracht von 
Moyland, W. Keppler, W. Bohle, E. 
Woermann, K. Ritter, O. v. Erdmanns- 
dorf, E. Veesenmayer, H. H. Lam
mers ir kt. Kaip iš tardymo, kuris ' 
užtruko apie metus, aiškėja, šios by
los kaltinamieji pasidalija lyg į dvi 
grupes, Vieni, netekę žado, rezignuo
ja sutikdami, kad su jais jau esą 
baigta. Kiti gi, priešingai, stengiasi 
Išsisukinėti iki paskutiniosios ir tik 
sumyšta, kada' pateikiami jų pačių 
parašais kadaise patvirtinti gausūs 
nusikalstamieji dokumentai.

Kaltinamasis aktas susideda iš 70 
psl. ir apima 8 skyrius, kurių tarpe 
pažymėtinas vienas, kalbąs apie „nu
sikaltimus žmoniškumui“, pritaikant 
juos ir vokiečių piliečių žudymui nuo 
nacionalsocialistų valdžios pagrobimo 
1933. I. 30 iki karo pabaigos. Sis pa- 
kaltinimas yra pirmasis amerikiečių 
teismų praktikoje. Kaip paprastai, 
neapsieita ir čia be kaltinimų už nu
sikaltimus prieš civilius okupuotųjų 
kraštų gyventojų.

Pats teismo procesas, 
prasidės ne anksčiau kaip 
pradžioje.

spėjama, 
gruodžio 

-št-

Margarinas iš žemės riešutų
NEWS REVIEW STRAIPSNIO SANTRAUKA

Dar-es-Salaams (dangiško poilsio) 
mažas, bet judrus Rytų Afrikos uo
stas. Tai natūralus, gerai nuo bangų 
apsaugotas, uostas. Į uostą (plauki
mas siauras, kaip kanalas, kurio 
krantus puošia gražiai augančios 
palmės. Uostą įrengė vokiečiai prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. Miesto gat
vės plačios. Iš 53.000 gyventojų eu
ropiečių bus tik 1000.

Maža įstaiga, saulės spinduliuose 
paskendusioj gatvėje. Iš jos mato
mas visas uostas, šitoj įstaigoj be
sėdįs anglas Dėvidas Martinas turi 
nemaža darbo. Ant jo stalo stovįs 
telefonas jungia jį su rytuose, už po
ros šimtų kilometrų, plušančiais vy
rais. Pasukęs savo Sunkų kūną kė
dėje, jis mato, kaip vienoje uosto 
prieplaukų iškraunami traktoriai. Jis 
yra pirmasis naujos organizacijos 
pareigūnas. Karo metu pasireiškęs 
riebalų trūkumas nesumažėjo ir da
bar. Žinovai, beieškodami šaltinių 
riebalų trūkumui užpildyti, savo 
žvilgsnį nukreipė į Viduriniosios 
Afrikos didelius nenaudojamų lygu
mų plotus. Tanganykos blokštumoj 
yra milijonus akrų užimančios ste
pes, apaugusios dviejų metrų aukš
čio pampų žole ir nepereinama tan
kuma mimozų krūmų. Didelėj*- šio

ploto daly siaučia cėcė musė, mirtin
gos miego ligos sukėlėjų platintoja. 
Tačiau ten yra vienas svarbus daly
kas, tai žeminiai riešutai (flstaškės). 
Jie ten gali būti auginami, o išau
ginti — naudojami kaip žaliava alie
jui. O iš šito aliejaus galima pa
dirbti margariną, o šis, kaip žinoma, 
yra ptiikus sviesto pakaitalas.
, Paskutiniais metais Britų Maiti
nimo Ministerijos buvo į ten pasiųsta 
speciali komisija. Jos pranešimas 
buvo entuziastiškai priimtas. Netru
kus buvo sudarytas planas, kaip 
Afrikos žemės milijonams žmonių 
pateikti. Buvo įsteigta Jungtinė 
Afrikos bendrovė Vakarų Afrikoj že
mės riešutams auginti. Vieton nu
vykęs žinovų būrys įkūrė kaimą, 
knogwa, kaip bazę. Per tris savaites 
laiko 200 čiabuvių nutiesė 20 km ge
ležinkelį ir sujungė juo Knogwą su 
Dar-es-Salaamu. Tam tikrais trak
toriais buvo parengta 150.000 akrų 
(apie 400 ha) laukas. Jei viskas ge
rai seksis, pirmasis derlius duos apie 
30.000 tonų žeminių riešutų. Jie bus 
pasiųsti į Angliją ir perdirbti į alie
jų. Aliejaus bus gauta apie 12.000 
tonų. Iš šito kiekio bus galima pa
daryti 14.000 tonų margarino. Liku
čių bus apie 18.000 tom], kurie bus

sunaudoti galvijams šerti, kaip kon
centruotas pašaras.

Pagal planą, sekančiais metais 
žeminių riešutų plotas turės siekti 
600.000 aitrų. Iš šito ploto derliaus 
riešutų bus galima padaryti 200 mili
jonų svarų margarino.

Po keletos metų žieminiais riešu
tais sėjamo latiko plotas išaugs apie 
3 milijonus akrų ir duos apie 600.006 
tonų riešutų. Šitoks ž. riešutų kiekis 
galės sumažinti 10 milijonų svarų 
sterlingų Britų maitinimosi išlaidas.

Žeminių riešutų auginimas Tan
ganykos gyventojams atveria naują 
gyvenimo erą. Ateities pavidalas 
taip vaizduojamas. Nuvalius svam- 
pas ir pritaikius žemę ž. riešutų kul
tūrai, ji bus suskirstyta 30.000 akrų 
vienetais. Kiekvienas toks vienetas 
turės 300 čiabuvių darbininkų. Jiems 
ir jų šeimoms apgyvendinti teks sta
tyti namus, juos jungti kaimais, sta
tyti mokyklas, ligonines, kinemato
grafus) krautuves, Įstaigas ir ben
druomeninius centrus. Atrodo, kad 
per ateinančius dešimt metų centri
nė Afrika padarys didesnę pažangą, . 
negu nuo pirmojo Stanley įžengimo 
( Kongą laikų, t. y., nuo 1077 me
tų. -o-
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St. Mikolaičiko misterijos pabaiga
„Mikolaičiko misterija“ baigėsi. 

Lenkų opozicijos vadas lapkričio 3 d. 
atvyko j Londoną.

žemiesiems rūmams sensacinę jo 
atvykimo žinią paskelbė Mayhew, 
užsienio reikalų pasekretorhis. At
stovai plojo išgirdę Mikolaičiką esant 
atvykusį Manston aerodroman, Ken
te, RAF lėktuvu, nes jis gavo sutiki
mą apsitoti D. Britanijoje.

Lėktuvui nusileidus, Mikolaičikas 
tuoj automobiliu išvyko į Londono 
priemiestį, kuriame gyvena jo žmo
na. Spaudai pateikdamas kai kurias 
žinias, jis nurodė, kad bėgęs veng
damas Lenkijoje kraujo praliejimo.

„Spalių 18 d. patyriau, jog dviem 
mano bičiuliams ir man būsiančios 
atimtos neliečiamybės teisės, kaip 
parlamento nariams. Po to turėjo 
sekti karinis teismas, nuteisimas. Šios 
sąlygos mane vertė apleisti Lenkiją 
Tuo būdu aš norėjau išvengti kraujo 
praliejimo, kuris neišvengiamai tu
rėjo sekti mane vadovaujamai parti
jai pasmerkus. Lenkijos komunistai 
trokšta tokio kraujo praliejimo, nes 
jis jiems pagelbėtų galop krašte įsi-
galėti“.

Nurodės, kad pasiruošimas bėgti 
pareikalavo dviejų dienų, toliau tę
sė: „Aš perkirtau rytinę Lenkiją, Vo
kietijos sovietinę sritį ir pasiekiau 
britų zoną. Ligi pastarosios aš ne
sijaučiau saugus. Tik britų zo
noje galėjau ramiai užmigti. Į D. 
Britaniją atvykau vienas. Su savimi 
atsivežiau tik skustuvą, nosinę ir aki
nius“.

Trijų kalbų žodynas
(Pradžia 5 pusi.)

Su moksliniu darbu, koks yra žodyno 
paruošimas, taip pasielgti negalima. 
Jei taip daroma, vaisiai bus tik ama
tininko padarinio vertės. Ženklai, po 
kuriais žodynas buvo ruošiamas, kal
bėjo jo nenaudai.

Iki šiol neturėjau garbės pažinti 
žodyno autorius asmeniškai. Nega
lėčiau tvirtinti, kad jie nuodugniai 
susipažinę su anglų ir vokiečių kal
bomis, ko reikalaujama iš rašančiųjų 
žodynus. Perskaitę prakalbą trijose 
kalbose susidarome įspūdį, kad au
toriai menki kalbininkai, bent kas 
liečia anglų ir vokiečių kalbas. O gal 
dėl laiko stokos angliškasis ir vokiš
kasis tekstas buvo pavesti kitam kam 
parašyti ir išversti? Gal žodyno au
toriai, nepatikrinę kas ir kaip pasa
kyta, in corpora pasirašė?

Prakalba trumputė, lietuviškoji 
dalis pusės puslapio. Mirgėti mirga 
stiliaus klaidomis. Randame „... un
der present conditions...“, taisyklin
gai stilinga angių kalba bus „... un
der the present conditions..." Skai
tome „... sein Wissen in der deut- 
schen Sprache...“, taisyklingai turi 
būti „ ... seine Kenntnisse der deut- 
schen Sprache...“ Spausdinta „.. 
zwischen den Deutschen wohnen ...“, 
stiliaus taisyklės reikalauja „... un- 
ter den Deutschen ieben...“

Iš prakalbos vedamosios minties 
matosi, kad turėta intencija visomis 
trimis kalbomis tas pats pasakyti. 
Nenusisekė. Angliškame tekste pa

Mikolaičikas atsisakė tiksliai nu
rodyti bėgimo vietoves, kad nepa
kenktų dar tebesantiems kelionėje. 
Reuterio atstovas norėjo patirti bū
dus, kuriais jis slapstėsi. Mikolaiči
kas nusišypsojo ir pareiškė: „Aš bu
vau apsirengęs taip, kaip dabar esu“. 
O jo apranga — tamsiai pilka eilutė 
ir juodas megstinukas.

Iš Varšuvos išdykęs traukiniu 
spalių 20 d. vakare. „Stotyje niekas 
manęs neatpažino. Tuomet dėvėjau 
dvi poras akinių. Traukinys ėjo Lod
zės ir Kališo kryptimi. Aš nenorėjau 
būti pasmaugtas, kaip avinėlis. Įvai
rūs gąsdinimo metodai mūsų partijai 
užkirto bet kurias galimybes veikti".

Dėl savo projektų štai ką jis nu
rodo: „Tuo tarpu aš neturiu realių 
projektų. Aš noriu pirmiausia išsi
miegoti. Vėliau išsikalbėsim su savo 
draugais, kurie apspręs mano ateitį. 
Galimas dalykas, kad aš vyksiu j

Mažasis Jungtinių Tautų ansamblis
Po to, kai p. Višinskis pareiškė, 

kad Rusija priešinsis bet kokiam jos 
išskyrimui iš JTautų narių tarpo, 
prasidėjo balsavimai dėl.„Mažojo JT 
ansamblio“, kuris 43 balsais prieš 6 
buvo sudarytas. Gi p. Višinskis pa
sisakė, jog Sovietų Sąjunga jame ne
dalyvaus.

BRITAI KALTINA SOVIETUS
Britų atstovas smarkiai kaltino 

reiškiame, kad stengtasi paruošti žo
dyną, kurį būtų galima panaudoti 
mokyklose ir namuose. Lietuviškame 
ir vokiškame tekste apie tai ne žo
džio. Angliškai skaitome, kad auto
riai tikisi, jog žodyną bus galima pa
naudoti skaitant laikraščius ir kny
gas, vokiškoje dalyje mlniina tik 
spauda. Vien tik vokiškame tekste 
pabrėžiama, kad žinomos lietuvių 
visuomenės asmenybės padėjo žody
ną ruošiant. Tai smulkmenos, kurios 
meta šešėlį ant žodyno pagrindinės 
dalies.

Autoriai sakosi, kad jie stengėsi 
lietuviškajai visuomenei parengti to
kį žodyną, kuriuo ji „... bendradar
biaudama su amerikiečiais į..“ galėtų 
pasinaudoti Tik su amerikiečiais? 
Ar toks meilikavimais buvo reikalin
gas licenzijai išgauti? Netoliese, bri
tų zonoje, retai lietuvis sutinka Ame
rikos pilietį? Rodos, dar yra anglai, 
kanadiečiai, australai ir kiti, viso apie 
270 milijonų žmonių pasaulyje, ku
rie kalba angliškai. Kaip turi jaustis 
vienas anų, ne amerikiečių, perskai
tęs šio žodyno prakalbą? Autoriai, 
pastatydami žodyno pradžioje pra
kalbą ir anglų bei vokiečių kalbomis, 
tur būt, turėjo galvoje, kad šią kny
gą į rankas paims ir nelietuvis. Si 
knyga išeis už lietuviškosios ben
druomenės ribų ir bus mūsų amba
sadoriumi. Ar tokiame pavidale ji 
galės tinkamai mus reprezentuoti?

(Pabaiga kitame Nr.)

JAV, bet kurį metą liksiu D. Brita
nijoje“.

Toliau jis pridūrė JAV turįs eilę 
gerų pažįstamų, Europos ūkininkų 
vadų, kurie dabar ten gyvena. „Iš jų 
paminėtinas Jurgis Dimitrov, bulga
rų ūkininkų vadas, mano senas bi
čiulis. Su juo prieš karą drauge dir
bome tarptautinėje ūkininkų jauni
mo sąjungoje.

Apie savo bičiulius, drauge bėgu
sius iš Lenkijos, pridūrė: „Tikiu, kad 
jie yra gyvi, tačiau apie juos nesu 
gavęs daugiau žinių. Dedu viįtį grei
tai juos pamatyti“.

Jų pirmasis yra Korbinski, karo 
metu vadovavęs gynybos ir sabotažo 
skyriui Varšuvoje ir iki 1945 m. bu
vęs londoniškės lenkų vyriausybės 
atstovu Lenkijoje. Kitas yra Bruja 
— partijos iždininkas. Su jais bėgo 
Beginski, ūkinikų partijos centrinio 
komiteto narys, ponios Korbinski, 
Bruja, Baginski ir Mikolaičiko as

mens sekretorė Hulewic (Radijo ži
niomis, Bruja, pas kurį rasta 1 mil. 
zlotų, ir dar du asmens buvo Čeko
slovakijos grąžinti lenkų policijai).

Foreign Office atstovas patikino, 
kad į jį žiūrima, kaip j eilinį pilietį 
pabėgėlį. Žiniomis iš lenkų šaltinių, 
Mikolaičikas greitai išvyksiąs į JAV.

Gandams, kad Mikolaičikas D.Bri- 
tanijoje ar JAV sudarysiąs emigra
cinę vyriausybę, neteikiama didelės 
svarbos.

Sąryšyje su Mikolaičiko atvykimu 
j Londoną, Lenkijos ambasada Lon
done štai ką pareiškė: „Tai, kad D. 
Britanijos vyriausybė įsileido Miko
laičiką, rodo jog ir pabėgimas buvo 
su jos žinia. Nors Mikolaičikas ne
legaliai apleido kraštą, tačiau amba
sada nemano daryti žygių, jei jis 
„laikysis, kaip paprastas pabėgėlis. 
Mes darysime sprendimą pagal jo 
laikymąsi, žodžius ir darbus. Jei jis 
veiks nedraugingai prieš Lenkijos 
vyriausybę, galimas dalykas, kad mes 
tokius žygius darysime“. „Le Mon
de“, 1947. XI. 5, Ns 862. -r-

Rusiją už mėginimą primesti savo 
valią likusiam pasauliui ir kreipėsi į 
Sovietų vadus, kad jie apsivalytų 
nuo įtarinėjimo ir cinizmo savo tarp
tautiniuose santykiuose. Sir Hartley 
kaltino Rusiją už tai, kad ji veto tei
sę naudojanti daugumos dominavi
mui.

P. Višinskiu!, matyti, labai nepa
tiko tiesos žodis, nes jis, žiūrėdamas 
tiesiai į p. Sir Hartley, pridūrė: „Aš 
nesu triušis ir Shawcross neturi 
smauglio veržlumo magnetizmo“.
SPEKULIACIJA ŽYDI BERLYNE

Berlyne, praneša Reuteris, žydin
čios maisto krautuvės, kuriose esą 
galima viską gSuti. Daugelis berly
niečių valgo geriau negu europiečiai, 
kai normaliai nustatyta nuo 1600-2000 
kalorijų' dienai.
. Neseniai buvęs toks Berlyne pasi
kalbėjimas užpakaliniame virtuvės 
kambary: „Ne, mes šiandien neturi
me kalakutų, bet mes turime viščiu
kų, žąsų lašinių, kiaušinių, kavos, 
arbatos, cukraus, mėsos ir svogūnų".

„Duokite man du svaru sviesto, 
0,5 svaro kavos, 10 kiaušinių, 0,5 sv. 
lašinių, svarą cukraus, kiek kakao, 
amerikinių konservuotų obuolių“. Po 
to sudarė sąskaitą: Sviestui 520 RM, 
kavai — 200, cukrui — 80, kiauši
niams — 140, lašiniams — 125. Są
skaita su cigariečių pokeliu išaugo 
iki 1122 RM. Jei policija vieną krau
tuvę uždaro, atsiranda 10 naujų.
RUMUNUOS KARALIAUS SOSTAS 

BRAŠKA
HTB iš Vienos praneša, kad, anot 

NYHT, buvusio Rumunijos užsienių 
reikalų ministerio G. Tatarescu areš
tas siejamas su artėjančiu spaudimu 
karaliui Mykolui respublikos naudai 
nušalinti nuo sosto. Tokia sensacija 
gauta iš Bukarešto per diplomatų 
būstinę Vienoje.

Gauti politiniai šaltiniai teigia, 
kad komunistų partijos pareigūnai 
aiškina, jog dabartinė padėtis Rumu
nijoje siejama su visišku nukrypimu 
į kairę.

Kaip žinoma, užs. reik, ministe- 
riu paskirta komunistę Ana Pauker. 
Paskutinis monarchas Balkanuose 
laukia savo likimo.

PUSRYČIAI KAINAVO 1.060.000 
PEZETŲ

Reuteris iš Sevilijos pranešė, kad 
neseniai įvyko kunigaikštytės Caye- 
tana Montoro Alba (21 m.) jungtuvės 
su 28 metų amž. civ. inžinierium ku
nigaikščiu Sotomayca. Jungtuvių pa
sižiūrėti prisirinko per 10.000 žmonių 
prie katedros Sevilijoje. Katedra, ra
šo Daily Mail, buvusi prikimšta uni
formuotų aristokratų ir aristokračių, 
kurios dėvėjo klasiškas juodas man- 
tilas.

Apeigas atliko arkivyskupas Mar- 
cellino OIaechea Loizaga ir perskaitė 
popiežiaus Pijaus XII palaiminimą.

Prie pusryčių sėdosi per 3.250 sve
čių. Kiekvienam asmeniniu! pusry
čiai atsiėję 300 pezetų, arba iš viso 
arti 1.000.000 pezetų. Pusryčius ruo- 
šę 14 Ispanijos svarbiausių virėjų.

Dovanų gauta 3.000, kurių tarpe 
esą keletas arklių, 15 suknelių, 7 iš
siuvinėti kostiumai ir 10 paltų.

Medaus mėnesiui jaunavedžiai iš
vyks į Londoną.

Kempteno jauniai — Augsburgo estų rinktinė 
53:32 (26:22)

Lapkričio 1 d. į Kempteną buvo 
atsilankę Augsburgo estų krepšinin
kai, ir čia su mūsiškiais jauniais su
lošė vienas rungtypes. Kempteno 
jaunių krepšinio komandą sudaro 
vietos gimnazijos IV, V ir VI klasių 
mokiniai. Galutinė susitikimo pasek
mė — 53:32 (26:22) kempteniečių nau
dai. Taškų pelnė: Kemptenui — Gi- 
lys 22, Laukaitis 8, Muliolis 5 ir Ei- 
dėnas 18; Augsburgo estams — Loh- 
mus 7, Konze 9, Villomaen 6, Velle- 
nurme 8 ir Vesterstein 2. L. R-tas

JESSE OWENS ŽVAIGŽDE 
UŽGESO

Kaip permainingas yra žmonių 
likimas parodo, kad ir istorija su sa

vo laiku populiariausiu sporto pa-

15.021 OP j Xanadu <
AP praneša iš Ottavos, kad 

nada yra nusprendusi įsileisti 15.021 
tremtinį iš Europos DP stovyklų. 
kiekis, kaip pranešazkasyklų ir ža
liavų departamentas, užpildys speci
finį darbo jėgų pareikalavimą Kana
dos pramonėje. (DM)

JUGOSLAVŲ REPATRIACIJA 
iŠ AUSTRIJOS n

Austrijoje pradėjo veikti mišri!i 
britų - jugoslavų komisija DP reika
lams.. Kaip ta proga7 pastebėjo BBC 
diplomatinis korespondentas, jau 
rugsėjo mėn. britų vyriausybė susi
tarė su Jugoslavų vyriausybe įsteigti , 
tokias mišrias komisijas Austrijoje ir 
Vokietijoje. Komisijų nariai jugosla
vai galės nevaržomai varyti propa
gandą už grįžimą, tačiau negalės nie
ko padaryti nenorintiems grįžti. Ka
ro nusikaltėliai bus išduoti tik pri- 1 
stačius rimtus įrodymus, kad jie ir ■ 
krųjų yra karo nusikaltėliai. Britai ‘ 
iš savo pusės pasižadėjo iš Austrijos 
iškelti tuos jugoslavų DP, kurie rim-f' 
tai įtariami aktinga veikla prieš daJ 
bartinį Jugoslavijos režimą. -E- Ab

MIESTAI — IDEALŪS TAIKINIAI"
AP iš Washingtono praneša, 

beveik pusė JAV tautos gyvenanti t 
miestuose, kurie esą idealūs taikiniai, 
atominioms bombom^

JAV surašymo biuras nurodo, jog 
per 40 */• krašto gyventojų gyvena 
140 miestų, kurie turi daugiau kaip 
100.000 gyy. A

Pranešime nurodoma, kad kiek
vienas iš jų gali būti sunaikintas vfė- 
nintėlės a. bombos, kurią mes.dabar*' 
žinome. Ir, gal būt, apie pusę tuzino76 
dar pajėgs funkcionuoti numetus '•■’I 
ar 8 tokias bombas, kokių buvo nu-' 
mesta ant Hiroshimos.
232.000.000 DOLERIŲ SKANDALAS

Daily Mail specialus koresponden- 1 
tas praneša, kad britų karių tarpo 
esanti susekta didelė piniginė afera. 
Grįžus specialių kvotų biuro virši
ninkui pulk. Percy Purslow, buvę 
užaliarmuota Prancūzijoje ir Vokie
tijoj dėl kai kurių britų karininkų 
sulaikymo. Daugelis karininkų bus 
suimta kelių dienų būvyje.

Į šį skandalą įtraukti karininkai 
jau yra vedę prancūzes, o pinigai esąoM 
prancūzų žmonų draugių vardu ban- , ■ 
kuose įdėti. -

šaulyje, o dabar visai žmonių pa
mirštu olimpinių žaidynių nugalėto
ju Jesse Owens. Sis juodasis ameri
kietis buvęs greičiausiu pasaulyje 
100 metrų bėgiku ir geriausiu šuoli
ninku į tolį, laimėjęs savo tėvynei 
3 aukso medalius, dabar yra vienos 
trečiaeilės amerikiečių krepšinio ko
mandos profesionalinis žaidėjas. Kad 
pakankamai užsidirbtų pinigų kasdie-,. p 
ninei duonai, buvęs studentas irl(,# 
sporto pasaulio žvaigždė, be dalyva- ’ 
vimo krepšinio klube, dar dirba vie- * 
name New Yorko fabrike naktiniu 
sargu, šiandien juo domisi tik nedi
delis būrelis krepšinio entuziastų, gy
venančių New Yorko negrų kvartale 
Harlem. Sic transit gloria mundll

(b)

PCI.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
(STAIGA. AROLSEN prie KASSELio. 

ieško šių asmenų:
XXXXVII 

GRUMBLIENE Anna, 54 metų, iš 
Goidapen, Ostpreussen;

MANSCH Edeltraud, 16 metų, iš Ka- 
row,'Parchim;

OMELTSCHENKO Anna, 42 metų, 
iš HasselhurstZBaden;

OMELTSCHENKO Irma, 13 metų, iš 
HasselhurstZBaden;

ORAKAUSKAS Stasys, 32 metų, iš 
Graz;

RUTSTEINAS A., 66 metų, gyv. Vi
štyčio g., Kybartai;

SCHARFANOWITZ Simą, 17 metų, 
iš Stutthof/Danzig;

SKUČAS Juozapas, 42 metų, iš Vale
liai, Klaipėda;

SKUČAS Petronėlė, 57 metų, iš Ve
lėnai, Klaipėda;

BLAKAITIS Andrius, iš Koenigs- 
berg;

TAITZ Efroim, 15 metų, iš StutthofZ 
Danzig:

TARTAK Izė, 16 metų, H Stutthot/ 
Danzig:

TOTKYTE Lydija, 18 metų, iš Go- 
tenhafen;

URBASCHAT Gustav, 19 metų, iš 
Buetow, Pomniern;

VIDRINSKAS Francas (Pranas), 13 
metų, iš Pollanow/Pommern:

VYŠNIAUSKIENE Agota, 56 metų, 
iš Vormdedt;

VYSNIAUSKAS Justinas, 21 metų;
VYŠNIAUSKAITE Marija, 27 metų, 

iš Vormdedt;
VYŠNIAUSKAITE Ona, 16 metų, iš 

Vormdedt.

Padėka
Didžio skausmo valandoje, mirus 

mūsų brangiam vyrui, sūnui ir bro
liui a. a. Vytautui SULAlClUI, mus 
moraliai bei materialiai parėmusiems, 
ypač Kassel-Mattenbergo liet parap. 
kleb. VI. VL Kalveliui, p. Z. Jonušui 
ir jo vadovaujamam „Lituanicos“ dū
dų orkestrui, p. Dobrovolskienei, p. 
Stankevičiui, o taip pat visiems pa
lydžiusiems velionį į amžino poilsio 
vietą — nuoširdžiai dėkojame.

Bulaičių šeima '

Pranešimas
SPORTO DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS
S. m. lapkričio 28-29 d.d. Augs

burge- Hochfelde šaukiamas vaka

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant U svetimų kalbų vertimus ar straipsniu su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, karta su rankraščiu siųsti ir tekstą orlglnaltnėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamu tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik Iš anksto apmo
kėti Skelbimai Iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po L- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimu ir paieškojimu pinigai reikia siųsti karta su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10*/> nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesini 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokama už du mėnesiu iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji Sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayerische Hypotheken- und WechseI-Bank, Filiale Dilllngen/Donau (13b). Kaina L50 RM.

H MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. M

Vyr. Redaktorius D. Penikas 
Redaktorius AL Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“. Autho
rized by EUCOM HQ, Civil Affairs Division.

Editor and publisher: Domas PENIKAS. /’ 
, A drew THIlingm/Dnnau, Kapuzinerstr. Ml •'1 
Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donan

Population to be served: 10.000. j£,*(

rinėse Vokietijos zonose esančių kū
no kultūros mokytojų, sporto klubų 
atstovų ir sporto darbuotojų suvažia
vimas.

Kiekvienas tremtyje- esąs lietuvių 
sporto klubas į šį suvažiavimą siun
čia vieną atstovą.

Atvykę į šį suvažiavmią dalyviai 
registruojasi „Dainava“ sporto klubo 
patalpose. Maistu apsirūpina kiek
vienas individualiai.

Suvažiavimui ruošti 
Komitetas

LIETUVIŲ STUDENTŲ VALDYBŲ 
IR STUDENTIJOS ŽINIAI

Dėl susidėjusių techniškų kliūčių 
metinis lietuvių studentų atstovų su
važiavimas įvyks ne š. m. lapkričio 
14-15 d. d. Wuerzburge, bet lapkričio 
21-22 d. d. Augsburge. Suvažiavimo 

vieta: lietuvių stovykla Hochfeld. 
Atvykę collegos registruojasi vietos 
lietuvių komitete. Suvažiavimo po
sėdžių laikas lieka tas pats.

Lietuvių Studentų Centrinė 
Atstovybė Vokietijoje

1.0 v

pil

RAVICKAS Kazys, kilęs iš Kau
no ir BILEVlClOTE Birutė iš Biržų 
(jai yra gimnazijos baigimo pažymė
jimas). Šie asmens arba visi kiti, 
kurie apie juos ką nors žinotų, pra
šomi pranešti NACIUI Kaziui, gyv. 
(13b) Mūhldorf a. Inn, O b b., 
Eichfeld 11. (2)

Mielą Aldoną PRAPUOLE- 
NYTĘ, jos tėveliui mirus, už
jaučia ir kartu liūdi buv. kla
sės draugės:

Aid. Juškcvičiūtė-Kudir- 
kienė, Mar. Rovinskaitė- 
Dailidienė, Em. Kalvai

tytė ir D. Matulaitytė.

Ieškau pirkti Sereiškio „Lietuviš
kai — rusišką žodyną". Atlyginimas 
pagal susitarimą. Siūlyti: S. Simo- 
kaitįenė, Dilllngen, Litauisches 
Lager.

Gilaus liūdesio valandoje 
kolegei mokytojai Elenai ŠVA
ŽIENEI, jos mylimam broliu
kui Leonardui mirus, didžią 
užuojautą reiškia

Ingolstadto Lietuvių Gim
nazijos direktorius ir mo

kytojai.

7



• pusi. Nr. 47(107) 1947. XI. 13.

Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ 1
Mes, lietuviai. Antro Pasaulinio Karo bėgyje ne dėl savo kaltės ne

tekę Tėvynės — Nepriklausomos Lietuvos — buvome priversti gyventi 
iki šiol tremtyje.

Žinodami, kad grįžimas dabartinėje politinėje padėtyje l žiauraus 
priešo okupuotą Tėvynę reikštų ne tik keturių pagrindinių žmogaus lais
vių netekimą, bet ir fizinį sunaikinimą, pasirinkome emigracijos kelią.

Tėvynės Mylėtojų Draugija sielojasi
lietuvių kultūra

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Viename spalių mėnesio „Ameri
kos Lietuvio“ numeryje Tėvynės My
lėtojų Draugijos Seimo Komisijos 
narys W. M. CHASE ilgu ir išsamiu 
straipsniu suveda lietuviškos kultūros 
ir lietuviškos literatūros balansą ir 
konstatuoja, jog šioje srityje Ameri
kos lietuviai yra priėję visišką bank
rotą. Prieš dvidešimtmetį Amerikos 
lietuviai išleisdavę labai daug mo
kyklinių ir šiaip pasiskaitymo knygų, 
bet pastaraisiais metais, o ypač an
trojo pasaulinio karo metu, jau maža 
kas besirūpino lietuviškos knygos lei
dimu. Karo metais tik LVS išleidusi 
keletą knygų: anglų kalboje pasiro
džiusi gera kun. Thomo G. Chase 
(Cižausko) knyga, lietuvių kalboje 
prelato Urbanavičiaus — J-Kmito ir, 
esą, viskas. Po karo praeitais metais 
TMD Seimo Komisija, padedant LVS 
vadams, pajėgusi išspausdinti stam
besnę knygą „Pakeliui j Mirtį“. Dau
giau vertingų knygų taip ir nepasi- 
rodę, o juk knyga esanti „žmogaus 

’sielos maistas“. Prieš karą, kai Lie
tuva buvo nepriklausoma, kai jos 
kultūra- klestėjo, Įmygu leidimas 
Amerikoje nebuvęs tiek svarbus, nes 
Tėvynės Mylėtojų Draugija pakan
kamai gerų ir reikalingų knygų par
sisiųsdindavo iš tėvynės, kur jų iš
leidimas buvęs ir pigesnis negu Ame
rikoje. Bet dabar lietuviškosios kny
gos problema amerikiečiams lietu
viams atsistojanti visu savo griežtu
mu. Dėl to LMD ir sujudusi atgai
vinti nustojusius veiklumo savo sky
rius, steigianti naujus ir kviečianti į 
talką visus geros valios lietuvius, 
kad bendromis jėgomis pašalintų tą 
literatūrinį badą. Tėvynės Mylėtojų 
Draugija visada buvusi Amerikos lie
tuvių kultūrinės veiklos žibintu ir 
kovoje už spaudos-ir Lietuvos laisvę 
— uola. Dabar vėl iš naujo tenką 
prisiminti anuomet a. a. dr. Jono 
Šliupo pasakytus žodžius: „Jeigu jūs, 
broliai lietuviai, pilnai suprastumėte 
svarbą TMD kultūrinės veiklos įta
kos ir reikšmę jos kultūrinės politi
kos, kurioje glūdi nenugalima lietu
viškoji dvasinė jėga, tai visi jūs bū
tumėte jos nariais ir rėmėjais“.
VĖL 27 LIETUVIAI IS VOKIETIJOS 

NUVYKO Į AMERIKĄ
„Vienybė“ praneša, jog spalių 2 d. 

Marine Flasher laivu atvyko ir New 
Yorko uoste išlipo 27 lietūviai trem
tiniai, kurių tarpe 5 JAV piliečiai re- 
patrijantai, o kiti imigrantai, pasi
naudoję Lietuvos ir kitų šalių kvo
tomis. Atvykusiuosius sutiko Lietu
vos Gen. Konsulato attache .A. Si
mutis, BALFo atstovė Ona Valai
tienė, V. Tysliavienė, spaudos foto
grafas Urbonas ir būrys giminių ir 
pažįstamų. Naujai Ameriką pasiekė 
lie lietuviai: Edmundas ir Elena Ar- 
tačiauskai su dukrele Vijole, Kęstu
tis ir Rima Cerkeliūnai, Paulina 
Dambrauskienė, Vladas Daunora, 
Eduardas ir Elena Druskiai su dukra 
Laimute, Petras Druskis, Jonas ir 
Antanina Kutros, Jaunutis ir Aldona 
Nasvyčiai su dukra Aldona, Jonas 
Powelis, Albertas Vengris, Robertas 
Misevičius, JAV pilietis, iš Lietuvos 
išvykęs praeitą vasarą, Jonas Za- 

,1-inskas, Antanas Šąjca, Jurgis Alens- 
kis; Jurgis ir Janina Užubalia. Taip 

pat atvykusiųjų tarpe yra du lietu
viai našlaičiai: Elena Imbrasaitė — 
15 metų ir Eimuntas Imbrasas — 17 
metų amžiaus. Visi atvykusieji iš
siskirstė pas gimines ir pažįstamus.

KUN. WALSH SIŪLO ĮSILEISTI 
Į AMERIKĄ 

TREMTINIUS SPECIALISTUS
Kaip žinoma, praeitą vasarą lan

kėsi Vokietijoje kun. Walsh su kun. 
Edward Rooney, S. J. Jie National 
Catholic Welfare Conference atsiųsti 
tremtinių tarpe ieškojo profesorių, 
kurie galėtų dėstyti Amerikos kata
likų universitetuose. Dabar „Ameri
kos Lietuvis“ rašo, jog šie du kuni
gai yra sugrįžę su 470 išvietintųjų 
vyrų sąrašu ir jame esą tokie vardai, 
kurie dėl savo aukšto mokslo ir as
mens būdo savybių yra visai tinkami 
dėstyti Amerikos aukštosiose moky
klose. Kun. Walsh mano, kad atvy
kusi į Vokietiją speciali komisija 
tremtinių stovyklose surastų per 6.000 
žemdirbystės, kasyklų, miškininky
stės ir kitokių specialistų, kurie būtų 
labai reikalingi Amerikoje. Siems 
keliems tūkstančiams specialistų pra
dėjus darbuotis Amerikos miestuose 
ir kaimuose, išnyktų pasipriešinimas 

Demokratija ir komunizmas
Skirtingi siekimai, dar skirtingesnės priemonės

3,5 MILIJARDO DOL. AMERIKOS 
DOVANA EUROPAI

Šiandien pasaulinės politikos dvi
kinkis vežimas — demokratija ir ko
munizmas — slenka, palyginti, greitu 
tempu į paskirties stotis, tik iš skir
tingų išeities vietų ir' skirtingomis 
priemonėmis. Demokratinis pasaulis, 
JAValstybių vadovaujamas, neša Eu
ropai didžiausią santalkos dovaną. 
JAV užsienių reikalų ministerio p. 
Marshallio ir prekybos ministerio p. 
Averell Harriman komiteto paruošta
jame Europos pagalbos projekte nu
matyta už 5.750 milijonų dolerių ver
tybių, iš kurių, spėjama, apie 3,5 mi
lijardo bus dovana. Šią dovaną nu
mato įteikti 16 valstybių per 1948 
metus.

Ministeris A. Harrimanas reika
lauja, kad JAValstybės ir Vakarų 
ęuropa būtų tamprios ir dirbtų kar
tu. Amerika, nešdama šią dovaną ir 
bendrąją pagalbą Europai, taip pat 
turi gyvybinių interesų Europos eko
nominėje, politinėje ir humaninėje 
srityse. Šioji pagalba tęsis ketveris 
metus, kol pati Europa atsistos ant 
stiprių politinių ir ekonominių pa
grindų. Tai toks demokratinis kelio 
kursas.

SOVIETAI NEBIJO ATOMINES 
BOMBOS

Iš Rytų politinis vežimas rieda 
taip pat vakarų link, bet jis turi vi
sai kitus tikslus. Jis nežada jokios 
duonos, jokių pavasario sėjai sėklų, 
nežada reikalingų priemonių, bet dar 
puola tuos, kurie badaujančiai Eu
ropai neša pagalbą.

Sovietų užsienių reikalų ministe
ris p. Molotovas 30 metų bolševikų 
revoliucijos minėjimo proga pasakė 
labai reikšmingą kalbą, kurioje, kaip 
ir Ždanovo, atsipindėjo komunizmo 
siekimai.

P. Molotovas JAV teikiamoje Eu
ropai paramoje mato didžiausią kris
lą akyje. Jis pareiškė, kad:

„Skaitydamas visus JAV planus 
Europai ir Kinijai padėti,... kai kas 
galėtų pamanyti, kad JAV namų ūkio 
reikalai sutvarkyti ir kad dabar be
lieka klausimas, kaip Amerika su
tvarkys kitų kraštų reikalus, diktuo
jant jų politiką Ir sudarant vyriau
sybes“.

Neužmiršo priminti ir JAV ek
spansijos, kuri, pasak Molotovo, 
esanti pagrįsta agresyvinlais, kariš
kai — politiniais planais.

„Dabar — sako Molotovas — jie 
nebeslepia to fakto, kad JAV, o dai
nai ir kartu su Britanija, reikalauja 
naujų laivyno ir oro bazių visose pa
saulio dalyse... ypatingai, jei tokios 
yra arti Sovietų Sąjungos".

Strattono biliui, kuris siūlo į JAV 
įsileisti 400.00(1 II-jo pasaulinio karo 
tremtinių.
LIETUVIŠKOS DAINOS PLOKŠTE

LĖSE
Amerikos lietuvių spauda prane

ša, kad dainininkė Ona Kaskas įdai
navo į plokšteles 5 lietuviškas dai
nas: Gruodžio — Visur tylu, Aguo
nėlės ir Rugiagėlės, Šimkaus — Lop
šinė ir Dirvingkaitės — Sapnai. Vi
sas šis plokštelių komplektas kai
nuoja 5 doleriai.

RAŠYTOJAI TREMTINIAI 
PASVEIKINO LVS

„Dirva“ spalių 17 d/ numeryje 
spausdina Lietuvių Rašytojų Trem
tinių Draugijos visuotinio suvažiavi
mo priimtą sveikinimą Lietuvai Va
duoti Sąjungai. Sveikinimą pasirašė 
suvažiavimo prezidiumo pirmininkas 
Faustas Kirša, prezidiumo nariai — 
Jurgis Jankus ir Henrikas Radauskas, 
sekretoriai: Vlada Prosčlūnaitė ir 
Paulius Jurkus. Persiųsdami sveiki
nimą, savo nuoširdžią pagarbą iš
reiškia L.R.T. D-jos Valdybos prezi
diumas: Stasys Santvaras, Liet. Ra
šytojų Tremtinių draugijos pirmi-

Esą aišku, tačiau, kad karinių ba
zių viso pasaulio dalyse įrengimas 
nesąs paskirtas gynybos tikslams, bet 
pasiruošimas agresijai. Taip pat yra 
aišku, kad jeigu iki šiol jungtinių 
Britų — Amerikos generalinis štabas, 
sudarytas per antrąjį pasaulinį karą, 
palaikomas ir toliau — visa tai da
roma ne taikingiems tikslams, bet 
gąsdinimui. Čia galima nauja agre
sija.

Nežiūrint tokių išvedžiojimų, p. 
Molotovas vis dėlto ieško ir pateisi
nimų arba ir nusiraminimo priemo
nių. Darydamas priekaištus JAV ir 
Britanijai, jis tačiau nurodo, kad 
Amerika, nepasikliaudama savo vi
daus galia, pasitiki atominės bombos 
paslaptimi. ,

■Nors p. Molotovas pasisakė, kad 
atominės bombos gamyba nebesanti 
jau paslaptis, tačiau priekaištų ne
praleido. Jis pats gerai atsimena, 
kad jo bendradarbis p. Gromyko 
griežtai atmetė tarptautinės kontro
lės planą ir todėl atominės bombos 
paslaptis liko sovietams neišduota.

Dėl Molotovo pasisakymo, jog 
atominė bomba nebėra paslaptis, 
JAV karo departamentas atsakė, jog 
jis dar žinąs, jog Rusija dar nesu
sprogdinusi nė vienos atominės bom
bos. Amerikiečiai turi tokį detekto
rių, kuris galįs pasakyti kur bebūtų 
a. bomba išsprogdinta.

Sovietų pareiškimas dėl atominės 
bombos sukėlė \ sensaciją Lake Suc- 
cesse, bet jokios1 akcijos nesiimta. Si
rijos delegatas pareiškė: „Molotovas 
norėjęs priminti JAValstybėms: „Ne
manykite, kad jūs galite grasinti 
mums ar pasauliui su savo atomine 
bomba".

Labai charakteringa tai, kad Mo
lotovas neužmiršo paliesti Vokietijos 
ir sutarčių. Jis pareiškė: „Tik JAV 
ir Britanija atsitolinusios nuo demo
kratinių sprendimų ir pažeidusios 
kartu pagrindinius klausimus, kaip 
antai, Vokietijos demokratizacija, de- 
militarizaciją ir reparacijų mokėjimą 
nukęntėjusiems nuo vokiečių kraš
tams. Jei pokariniu metu JAV ir 
Britanija būtų prisilaikiusios Jaltos 
ir Potsdamo konferencijų demokra
tinių principų, tada bendradarbiavi
mas tarp Sovietų Sąjungos ir JAV 
bei Britanijos šiandien duotų gerų 
vaisių“.

Kas pažeidė minėtus susitarimus, 
aiškinti netenka, prisiminus įvykius 
Pabaltijo valstybėse, Balkanuose ir 
Lenkijoje, kur bet kokia opozicija 
likviduojama, kur demokratijos prin
cipų nė pėdsako nebeliko.

Artėjant Vokietijos taikos klau
simų sprendimams, Molotovo pareiš-

Išvykdami į mus priglaudžiantį kraštą pasižadame:
1. Atsiminti visur ir visada, kad mes esame lietuviai. Išsaugoti savo 

gimtąją kalbą ir papročius ir Juos perduoti ateinančioms kartoms.
2. Daryti visa, kas yra mūsų galioje, kad emigracijos durys būtų at

vertos -kuo didesniam lietuvių skaičiui, ypatingai nedarbingiems 
ir šeimoms.

3. Šelpti visame pasaulyje brolius ir seses lietuvius, patekusius į sun
kią materialinę būklę.*) /

4. Skirti visas jėgas kovai dėl Lietuvos Laisvės atgavimo ir, reikalui 
esant, aukoti savo gyvybę.

Mes tikime, kad Lietuvai išauš Laisvės Rytojus!
Lietuvių tremtinių grupė, susidedanti iš 103 asmenų (24 moterų ir 79 vyrų), 
išvykstanti 1947. XI. 6. laivu „General Stewart“ iš Bremerhaven’o į Kanadą.

*’ Įgaliotiniai:
Jonas Juškaitis, V. Pilkauskas, B. Grabauskaitė.

*) Išvykdami suaukojo 5.086,- RM pinigai būtų sunaudoti į skurdą pa
ir šią sumą pasiuntė L.R.Kr. Vyriau- tekusioms nedarbingoms tremtinių 
siajai Valdybai pageidaudami, kad tie lietuvių šeimoms šelpti.

ninkas, ir Henrikas Radauskas, se
kretorius.
LIETUVIAI SIUNČIA — VOKIE

ČIAI VAGIA
„Vienybė“ praneša, jog Lietuvai 

Vaduoti Sąjungos pirmininkas p. P. 
J. Žiūrys pasiuntė JAV pašto virši
ninkui ir Anglijos bei Amerikos ar
mijų vadams Vokietijoje griežtą pro
testą, įsakmiai nurodydamas, kad vi
sa eilė maisto siuntinių lietuviams 
tremtiniams buvę vokiečių pareigū
nų apkraustyta. Prie protesto laiško 
p. P. J. Žiūrys pridėjo ir sąrašą siunti
nių, kurie buvę pavogti. Stp. Verpenis 

kimas labai būdingas. Jis pareiškė:
— „Sovietų Sąjunga laiko, kad 

Jaltos ir Potsdamo sprendimai, kurie 
suteikia Vokietijos atstatymą į vie
nalytę demokratinę valstybę, turi bū
ti vykdomi.

„Anglų-Amerikos principai stovi 
atviri imperializmui, kai Sovietų Są
junga griežtai lakosi demokratinės 
pozicijos. Ji bendrai su kitais demo
kratiniais kraštais stovės už taiką ir 
tarptautinį bendradarbiavimą demo
kratiniais principais“.

Manchester Guardian rašo, kad 
Molotovo agresingumas, buvęs dau
giau Sov. Sąjungos silpnumo ženklas, 
bet ne galybės, nors Molotovas ir pa
brėžė, kad šiemet javų derlius esąs 
58 ’/« aukštesnis negu praėjusiais me
tais ir kad pramonė dabar esanti 12 
kartų didesnė negu 1933 metais.

Apskritai, tenka pabrėžti, kad vi
sos komunistinės partijos ne tik Ita
lijoje ir Prancūzijoje, bet ir Vokieti
joje pradėjo griežtą ir nedviprasmin- 
gą kovą prieš Europai teikiama JAV 
pagalbą, prieš Vakarų Sąjunginin
kus. — Jų istorija, reikia manyti, yra 
siejama su Sovietų Sąjungos silpnu
mu ir demokratinių kraštų ryžtinga 
kova prieš komunizmą, prieš tautų 
laisvės paglemžėjus, prieš diktatūrą.

— Am.

— UP iš Los Angeles praneša, kad 
gautomis žinomis Kongreso specia
lios sesijos laukiama išvakarėse ma
sinio komunistų ir „keliautojų drau
gų“ arešto. P. Rogge pareiškė, kad 
ateinančių 10 dienų būvyje būsianti 
dramatinė antisovietinė histerija 
vykdoma.

Karo psichozė
Tokia antrašte rašo W. Lippman 

NYHT. Jis pažymi, kad europiečius 
apėmusi karo baimė ir kad rjie vis 
dėlto nesiruošią karui, bėt kiekvie
nas žiūrįs, kaip to karo Išvengti.

„.., Visa Europa, be Sovietų Są
jungos orbitos, sako Lippman, yra 
apimta dvigubos baimės. Pirmiausia 
yra tai, kad mes nenorime veikti 
sprendžiamai ir efektyviai Ir, kol dar 
yra nevėlu, sulaikyti Raud. armiją 
nuo slinkimo į Vakarus. Raud. ar
mija galėtų slinkti Vakarų link tada, 
kai Maskva tikės, kad mes staigiai ir 
pakankamai nereaguosime. Antroj 
baimė yra ta, kad mes galime gin
čytis su Rusija dėl Tolimųjų ar Vi
dur. Rytų ir užmiršime karą ten, kur 
jis prasidės... Jie visi bijo, kad mes 
jų neginsime ir kad tuo pačiu metu 
mes juos įstumaime į karą“.

Europos rūpesčiai...
(Pradžia 1 pusi.)

Užtat Byrnes siūlo priemonėmis su
stabdyti tolimesnę rusų ekspansiją ir 
nekreipti dėmesio į rusų laikymąsi, 
kuris trugdo bet kokį Europos atsta
tymą. Konkrečiai Byrnes siūlo, jei 
su rusais nepavyktų Londono konfe
rencijoje susitarti, 1948 metais su
šaukti Taikos Konferenciją be So
vietų Sąjungos, jei ji toje konferen
cijoje atsisakytų dalyvauti. Jei savo 
atsisakymu Taikos Konferencijoje 
dalyvauti Sovietų Sąjunga bandytų 
užtęsti savo kariuomenės laikymą 
Vokietijoje, Byrnes siūlo Sovietų Są
jungą apkaltinti Saugumo Taryboje 
už trukdymą sukurti taiką. Jei So
vietų Sąjunga prieš tokį daugumos 
tautų nutarimą pasipriešintų ir Sau
gumo Taryboje vetuotų, tai, anot 
Byrnes, „amerikiečiai turi būti pasi
ruošę vykdyti įsipareigojimus, ku
riuos tokia situacija sukeltų“. Ir to
liau Bymes priduria:

„Jei mūsų akcija privalo būti 
efektyvi, mes turime įsisamoninti ir 
kitiems išaiškinti, kad mes esame 
priversti dėl pasaulio taikos imtis pa
čių kraštutinių priemonių“.

Tiek Bymes savo knygoje apie 
Londono Konferenciją. Nagrinėdami 
šias mintis, šveicarų laikraščiai pa
žymi, kad nuo 1939 metų nė vienas 
anglosaksų .politikas taip aštriai ne
kalbėjo prieš bet kurį priešą. Ar ne
primena Byrnes šiandieninė padėtis 
Churchillio padėtį 1939 metais? Šian
dien Byrnes yra • „privatus“ žmogus 
ir gali rašyti taip, kaip nori, lygiai 
kaip 1939 metais Churchillis stovėjo 
už Chamberlaino pečių ir aštriai kal
bėjo prieš grūmojančią Hitlerio agre
siją. Ir nuostabu, kaip anuomet Hit
leris puolė ne Chamberlainą, bet visą 
Goebbelso propagandą nukreipė prieš 
Churchillį, taip šiandien rusai kone
veikia Byrnes, nueidami net iki to, 
kad pasiūlo Byrnes kaip pasaulio 
taikos ardytoją suimti... Bullitt ir 
Dulles jau eina užmarštin.

Londono konferencija parodys, 
kiek svari tų žmonių nuomonė, kurią, 
atstovauja Bymes ir visi, kurie ma
no, kad su niekuo nesiskaičiuojančiu 
priešu ir vengiančiu bet kokio gar
bingo kompromiso veikti taip, kad ge
riau pavojus žiauraus galo, negu te
roras be galo. Kada paskutiniai pa
saulio tvarkos likučiai galvotrūkčiais 
artinasi prie bedugnės, nebe laikas 
„linksmai“ posėdžiauti.

Toliau jis sako: „Mes turime to
dėl paskelbti, — aš manau JT pilna
čiai, — kad mes niekad nevartosime 
atominės bombos- ar bet kurio kito 
ginklo, išskyrus tik prieš apgalvotą, 
užkluptą ir neklystamą karinę pir
mos klasės pajėgų agresiją“.

Jis savo išvedžiojimus taip baigia: 
„Laikas jau atėjęs JAV palikti šal
tąjį karą ir Išvalyti orą Europos at
statymui, bei pasitarimams dėl tal
kos sutarčių su Vokietija, Austrija Ir 
Japonija. Mes galime, aš tikiu, iš
valyti orą,' jei mes nuspręsime pa
naudoti mūsų kilmingą karinį pra
našumą ir konstruktyvuųįjĮ, kad nu
ramintume baimę, sudarytume sau
gumo jausmą, nuginkluotume Įtari
nėjimą ir grąžintume pasaulį ir mus 
pačius prie gerovės ir taikos'*.
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