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Laisvės kovų invalidai 
tremtyje

Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymas pareikalavo nemaža aukų. 
Laisvę mums teko pirkti krauju. 
Tačiau ir po ilgų vergijos amžių mū
sų tautai nestigo pasišventusių kovo
tojų. Nepriklausomos Lietuvos sie
nos Jr žemė iš naujo buvo apšlaksty
ta Lietuvos sūnų krauju ir nusagsty
ta kapais.

Nemaža laisvės kovotojų iš laisvės 
kovų lauko grįžo sužeisti ir nustoję 
sveikatos. Laisvės kovų invalidų, 
apdovanotų pasižymėjimo ženklais ir 
ordenais, mes turime 180. Jie ir Lie
tuvai laisvę atgavus pasiliko akty
vūs jos saugotojai. Nežiūrint nustotų 
jėgų jie susiorganizavo į sąjungą. Pa
jėgesni asmenys dirbo įvairiose val
džios ir visuomenės įstaigose. Kiti 
savo pastangų dėka suorganizavo in
validų sąjungos dirbtuves, aptarnavo 
mūsų šventovę — muziejų, o taip pat 
turėjo savo puikų orkestrą. Dar ir 
dabar mūsų akyse tebestovi neišdil
domi Karo Muziejaus iškilmių vaiz
dai.

Invalidų Sąjunga nepriklausomos 
Lietuvos laikais yra išvariusi didelį 
ir gražų kultūrinį barą. Jau vien jų 
pati tarnyba prie Karo Muziejaus 
mums primindavo žuvusias aukas fr 
mūsų jaunimas buvo pasiryžęs sekti 
didžiųjų kovotojų nemirtingais ke
liais. Tos eilės, palyginti, gana grei
tai retėjo. Kai kurie, .nors buvo iš
likę gyvi, tačiau praradę savo jėgas, 
neilgai galėjo džiaugtis laisvu ir ne
priklausomu Lietuvos gyvenimu. Ne
priklausomybės laikotarpyje mirė 
apie 100 laisvės kovų invalidų.

Bolševikai okupavę Lietuvą nega
lėjo pakęsti tų tauriųjų Lietuvos sū
nų. Jie buvo persekiojami, kalinami. 
Vieni liko išvežti į Sibirą, kiti, taip 
pat dėl persekiojimų ir kitų aplin
kybių, negalėjo ilgiau ištverti. Vo
kiečiai okupantai invalidų irgi neuž
jautė ir ne vienas taip pat susilaukė 
sunkaus ir nedėkingo likimo. Per 
bolševikų ir vokiečių okupaciją in
validų skaičius dar 40 asmenų su
mažėjo. Artėjant antrą kartą raudo
najai okupacijai, dalis invalidų buvo 
deportuoti, kiti, sekdami savo šei
mas, atsidūifc taip pat tremtyje. Tuo 
būdų šiandien tų pirmųjų laisvės ko
votojų tremtyje turime apie 30.

Tęsdami didžiąsias tradicijas, jie 
šiuo metu susiorganizavo vėl į są
jungą. Ir šiuo metu jie, nekreipdami 
dėmesio į silpną savo sveikatą, tebe- 
sisieloja I.ietuvos ateitimi, tebetrok- 
šta vėl pamatyti ją laisvą ir nepri
klausomą. Pasiryžę jie aukoti ir sa
vo paskutines jėgas.

Artėja tremtinių vargų pabaiga
Niekas nebesipriešina DP įsileidimui Amerikon

The New York Herald Tribune 
vėl kelia tremtinių problėmą ir nu
rodo į reikalingumą ją išspręsti. 
Straipsnyje pavadintame „Praneši
mai apie DP iš pirmųjų rankų“, ra
šoma:

Amerikiečių laikymasis Europoje

po tremtinių stovyklas nešąs vaisius. 
Rūmų užsienių reikalams pakomite- 
tas, vadovaujamas ats. James G. Ful- 
ton’o, formaliai rekomendavo įsileisti 
( JAValstybės nespecifikuotą tremti
nių skaičių ir yra nušvietęs pamoki
nančią vidaus programą esantiems

stovyklose. Prieš porą savaičių reko
mendavo ir Amerikos Legiono Vyk
domasis Komitetas, kuris taip pat 
lankėsi Europoje, įsileisti į Ameriką 
tam tikrą dalį tremtinių.

Iš pirmųjų šaltinių stebėjimai 
spaudžia įstatymų leidėjus. Tokios

Lapkričio. 23-sios mintimis
Nėra buvę pa

saulyje tokių at
vejų, kad kas 
nors dovanai grą
žintų tautai jos 
laisvę ir nepri
klausomybę. To
kie dalykai teper- 
kami kraujo, aukų 
ir pasiaukojimo 
kaina, kurią turi 
sumokėti laisvėn 
sukilusios tautos 
karys. Taip būna 
visur ir visais lai
kais.

Tremties sąly
gomis minėdami 
žymesniuosius sa
vo tautinio ir val
stybinio gyvenimo 
įvykius, negalime 
tylomis praeiti ir 
pro Lapkričio 23- 
ją, nes tą dieną 
lygiai prieš dvi
dešimt devyneris 
metus oficialiai 
gimė besikurian
čios Lietuvos ka
riuomenė — pa
skelbtas pirmasis 
Jos (sakymas. Toji 
pati diena vėliau 
buvo pasirinkta 
visame krašte iš
kilmingai švenčia
mai Lietuvos Ka-

skelbimo nepri
klausomam gy
venimui Lietuvą 
galėjo prikelti 
ryžtingas ir aukos 
dydžio nesibai
minąs lietuvis ka
rys, taip po dvi- w 
dešimtmečio kraš
tą naujai užpil
dęs okupantas 
pikčiausią savo 
žvilgsnį įrėmė ( < 
tai, ką buvo kū
ręs ir rėmęs tas 
pats Lietuvos ka
rys.

Sunkios ir be
žadės dienos už
griuvo mūsų kraš
tą. Atvira, bet 
nelygi žūtbūtinė 
kova užtiklno Lie
tuvos kariui gar
bingą mirtį ir fi
zini Sunaikinimą, 
paliekant nejau
kią tuštumą erd
vės ir turtų įsl- 
geidusiam oku
pantui. Jau, tur
būt,, paties likimo 
buvo padiktuota 
mūsų kariui pasi
rinkti aukščiau- r 
šią senolių pali
kimą — bet kuria

Įtakingos Legiono grupės nuomonės 
pasikeitimas, atrodo, turėtų teigiamai 
nuteikti Kongresą. Dabar nebekyląs 
klausimas: „ar turi būti DP (staty
mai?“, bet „keks (statymas šiuo at
veju būtų geriausias?“

Specifiniai (statymų projektai 
(bills) (Stratton’o — Rūmuose ir Fer- 
guson’o — Senate) laukia savo eilės. 
Strattono projektas, kuriam šis lai
kraštis teikia pirmumo, numato per 
4 metus įsileisti 400.000 išskrynin- 
guotų pagal normalius imigrącijos 
saugiklius. Sis projektas vienbalsiai 
skatinamas priimti AFL ir CIO są
jungų. Tuo tarpu Fergusono projek
tas numato įsileisti taip pat per arti
miausius 4 metus tam tikrų kvalifi
kacijų tremtinių, remiantis imigraci
jos (statymais ir teikiant tam tikro 
pirmumo juos (sileidžiant

Rūmų komitetas yra paprašęs, kad 
būtų sušaukta tarptautinė konferen
cija tųjų tautų, kurios sutiktų su nu
statytomis tremtinių kvotomis kiek
viename krašte Įkurdinti Tokia vei
kla, dalyvaujant suinteresuotam kraš
tui dideleme humaniškojo taikos su
sitarimo sprendime, galėtų pagreitin
ti (statymo priėmimą. •

Sis laikraštis mano, kad JAVals
tybės neturėtų ir pagaliau negalėtų 
pasilikti nuošalyje dėl to labai rimto 
atsakingumo, kuris liečia individua
lias karo aukas.

Atidėjjmas šios problemos tiktai pa- 
trfogintų patiems tremtiniams ir žy
miai padidintų išlaidas. Atidėjimas 
reikštų dar ir tai, kad kaikurie ge
riausieji tremtiniai, .kurių specialy
bės yra pageidaujamos, būtų ištrauk
ti į tuos kraštus, kurie tų specialybių 
pageidauja. Įstatymas, numatąs įsi
leisti tam tikrą kvalifikuotų DP į 
JAValstybės, yra pirmos eilės reika
las, kreipiąs reguliarios Kongreso se
sijos dėmesį.

kariai nulenkdavo galvąs priį Ne; 
žinomojo Kario kapo

riuomenės šventei. Ląpkričm 23-ją Lietuvos
šiandien min

timis vaikščiojant 
po. gyvus anų die
nų prisiminimus, daugiau negu bet kada (sikala 
sąmonėn, jog Lietuvos Laisvė ir jos Kariuomenė — 
tai du neatsiejamai suaugę dalykai, vienas plaukiąs 
iš kito, vienas remiąsls kitu. Kaip po Laisvės pa

kabia išlaikyti 
tautos gyvybę. 
Tą kelią pasirin
kęs lietuvis karys

priverčiamas nukilti pogrindin ir tenai, kieta, žiau
ria, budria ir atkaklia kova, nuostabiais savo žygiais 
tikinti tiek žiauriųjį okupantą tiek pat ir platųjį pa
saulį, kad —

NEMIRUS LIETUVIŲ TAUTA, KOL BUS GYVAS BENT VIENAS JOSIOS KARYS

Dabar, kai mes švenčiame mūsų 
kariuomenės sukaktį, juo labiau tu- 
rirrie atsiminti tas mums didžias tė
vynės praeities dienas. Atsiminti,

Šv. Sosto Delegato vizitas Dillingene
kad ir po vergijos amžių nestigo di
džios sielos žmonių, kurie ne tik 
tikėjo mūsų tėvynės prisikėlimu, bet 
ant jos laisvės aukuro dėjo ir gausias 
aukas. Garbė jiems, o mums, kurie 
esame šiame sunkiame tremties ke
lyje yra gyvas pavyzdys, kaip my
lėti savo tėvynę ir tikėti josios prisi
kėlimu. # A. Vilainis '

Lapkričio 22 dieną, Liet. Kariuo
menės jsikūrimo tradicinės šventės 
išvakarėse, 18 vai. Dillingene gyveną 
lietuviai, gausiai susirinkę į Kat. b- 
čią, sulaukė A. G. svečią Šv. Sosto 
Delegatą kan. F. Kapočių ir Kz. prof. 
St. Ylą.

Galingai skambant Marijos gie
smės aidams pradėjo Jo Prakil. pa

maldas už Tėvynę ir už mirusius 
Viešpatyje. Išgirdęs iš stovyklos kle
bono kun. B. Dagilio pranešimą apie 
moralinį žmonių nusiteikimą, A.G. 
Delegatas nuoširdžiai pasidžiaugė 
tvirtu lietuvių atsidavimu Dievo Ap
vaizdai ir priminė pareigą padėkoti 
Aukščiausiam už tai, kad iki šiam 
laikui esame, palyginus su broliais

/
Prezidento Trumano mintys iš jo 

kalbos, pasakytos nepaprastos Kon
greso sesijos atidarymo proga.

„Jūsų veikla, kurią imsitės, bus 
įrašyta ne tik šios tautos, bet ir pa
saulio istorijoje... Jei vakarų Euro
pos tautos šią žiemą sugniužtų tik 
dėl to, kad nepajėgtų peržengti at
siradusio plyšio tarp jų išteklių ir jų 
reikalavimų tai nei jie nei mes ne
turėtume daugiau progos žvelgti pir
myn jų ūkio atstatyme. Jis pabrėžė 
būtinumą suteikti Austrijai 42 mil., 
Italijai 227 mil ir Prancūzijai — 328 
mil dolerių, kad šie kraštai nusipirk
tų duonos, kuro ir kitų būtiniausių 
prekių per ateinančius 4,5 mėnesio.

„... Amerikos tauta vis labiau ir 
labiau suprantanti savo vietą pasau

Mes dirbsime tautų gerovei ir nepriklausomybei
lyje. Jie yra pažinę, kad didelis at
sakingumas siejamas su didele galia.

Mūsų žmonės žino, kad mūsų (ta
ka pasaulyje teikia mums progos — 
istorijoje dar nežinomos — laikytis 
mums taip, kad pasaulio vyrai ir mo
terys galėtų išvengti baimės ir karo 
šešėlio ir patektų j laisvės ir taikos 
šviesą.

Mes turime padaryti šios progos 
daugiausia... Mes esame patyrę, kad 
jei mes norime gyventi laisvi ir sau
gūs, mes turime dirbti su visu pa
sauliu dėl laisvės ir saugumo.

Žmonių skurdas ir chaosas veda 
prie kovų ir užgrobimų. Badas ir ne
turtas gundo stiprųjų norą praryti 
silpnąjį.

Du kartu šioje generacijoje mes

buvome priversti griebtis ginklų 
prieš tokias tautas, kurių vadai, ti
kėdami lengvai nugalėti, siekė pa
saulio valdžios. .

Mes esame įsitikinę, kad geriau
sias būdas ateities karams išvengti 
yra darbas visų tautų gerovei ir ne
priklausomybei. Šis įsitikinimas ve
da mūsų dabartines pastangas ir jis 
vadovaus mūsų ateities sprendi
mams ... Mes remiame laisvas tau
tas, kurios ieškojo mūsų paramos ir 
jų nepriklausomybės palaikymo. Mes 
esame prisidėję didelėmis sumomis 
prie karo nuniokotų kraštų atstaty
mo. Mes ėmėmės vadovauti dėl pa
saulinės prekybos užtvarų sulau
žymo.

bei seserimis Altajuje ar net Tėvy
nėje, laimingi ir sotūs; ragino tarpu
savyje ugdyti nuoširdėsnę artimo 
meilę, branginti šeimos šventumą, 
nepalūžti dvasioje ir išlaikyti gerą 
lietuvio, kataliko vardą.
• Rytojaus dieną, atlaikęs -iškilmin
gas šv. Mišias ir suteikęs visuotinus 
atlaidus, atsilankė j stovyklos suruoš
tas kuklias vaišes. Jų metu Apylin
kės Liet. Komit. pirm. agr. A. Dagilis 
pasveikino A.G. sverčią, išreikšdamas 
visų teisingą įsitikinimą: „Draugą 
pažinsi nelaimėje“. Kat. B-čia, glo
bojusi Lietuvą laisvais metais, neap
leidžia mūsų ir šiandien, tremtyje. 
Ji yra ištikimiausia. Ji mus stiprina, 
ji globoja, ji šelpia ir net gina. Jos 
Delegato asmeny mes turime lyg sim
bolį kovojančios B-čios ir kovojan
čios Tautos. Jo asmenyj mes turime 
ne tik Bažnyčios atstovą, bet kartu 
dvasinį ir, dar daugiau, tautinį ko
votoją. Tamybiškai apsilankydamas 
pas mus ne tik sustiprino mūsų dva
sią kely prie mūsų idealo Kristaus, 
bet ir pakilnino mūsų meilę, bešven- 
čiant mūsų tradicinę šventę, kariuo
menei ir beko vejantiems tėviškės 
miškuose šiandien mums nežino
miems didvyriams. Po Apylinkės 
Komiteto pirm. A. Dagilio pasakyto 
Jo Prakilnybei Šv. Sosto Delegatui

padėkos žodžio, dar kalbėjo ir sto
vyklos bei parapijos vardu už atsi
lankymą padėkas išreiškė Dillingeno 
lietuvių katalikų parapijos Komiteto 
pirmininkas agr. J. Pupininkas ir vie
tos klebonas kun. Br. Dagilis.

Nežiūrint nuovargio, mylimieji 
svečiai aplankė mūsų mokyklas, dar
želi ir daugelį šeimų, visur palikdami 
gražiausią prisiminimą. Savo kalbo
mis, ypač jaunimo širdyse uždegė pa
siryžimą dirbti, aukotis, Tremtinių 
Motinai tarpininkaujant, pasiekti Tė
vų žemę ir ten atkurti išniekintas lie
tuvių tradicijas.

Šio užkampio lietuviai dar ilgai 
jaus dėkingumą tėvų idealams, ku
riuos svečiai suspėjo (spausti į geros 
valios širdis. Kar.

Rusija ruošiasi karui
PAREIŠKĖ JAV ATSTOVAS 

DIRKSEN
AP iš Washingtono praneša, kad 

respubl. atstovas Everett M. Dirksen, 
pasiremdamas savo kelionės po Eu
ropą patyrimais, pasakė: „Sovietų 
Sąjunga karštligiškai ruošiasi karui“.

Jis reikalauja uždrausti eksportą, 
kuris stiprina ekonominę ir karinę 
komunistų galią.

P. Dirksen vadovavo karinių pa
jėgų ir biudžeto komiteto grupei, ku
ri keliavo po Europą. Jis be kitko 
pridūrė, argi JAValstybės atiduosian- 
čios visa tai, ką jos yra (dėjusios per 
4 metus taikai laimėti.

D. BRITANIJOS KARALlSKASIS 
ISTORIJOS LAPAS

Šių metų lapkričio 20 d. D. Brita
nija pergyveno pavasarišką nuotaiką, 
nes tą dieną (vyko karaliaus sosto 
paveldėtojos princesės Elzbietos jung
tuvės su princu leitenantu Philipu 
Mountbattenu. Dėl šių vedybų Phi- 
lipas Mountbattenas gavo tris nau
jus titulus. Jis dabar vadincis Edin
burgo kunigaikščiu, Merioneth’© gra
fu, Greenwitch’o baronu ir raiščio ri
teriu (gavo riterio ordeną).
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L.T. B. Muencheno Apygardos atstovų 
suvažiavimas

Gražioji Nemuno šalis
(49) DARBĖNAI

Apžvelgiant L.T.B. Muencheno 
Apygardos atstovų suvažiavimą, Įvy
kusį Muenchene lapkričio 20 dieną, 
pirmiausia tenka pabrėžti, kad šį kar
tą buvo atstovaujamos visos (17) apy
gardos L.T.B. apylinkės. Tai neabe
jotinai rodo, kad tremtiniai savo rei
kalais pradėjo rimčiau ir atidžiau rū
pintis bei domėtis. Antras per šį su
važiavimą pastebėtas teigiamas reiš
kinys tai gausus mūsų spaudos at
stovavimas. Visi žymesnieji tremties 
laikraščiai kaip „M. Kelias“, „Žibu
riai“, „Tėviškės Garsas“ ir kiti, at
siuntė savo specialius atstovus. Spau
da, būdama tremtinių gyvenimo vei
drodžiu, kiek sąlygos leidžia, rūpi
nasi jai skirtus uždavinius atlikti ko 
geriausiai ir patarnauti visiems tau
tiečiams, kurie ir negali mūsų ben
druomenės susirinkimuose dalyvauti. 
Tuo būdu spauda jungia visus į vie
ningą tremtinių šeimą. ■

Nors kalbamasis suvažiavimas su 
trumpa pertraukėle užtruko visą die
ną, tačiau darbingumas ir konstruk
tyvi dvasia apjungė visus dalyvius ir 
suteikė kantrybės, kad ir be pietų, 
išlaikyti iki galo jaukią nuotaiką. 
Suvažiavimui sklandžiai vadovavo 
N. Tautvilas, padedamas kitų prezi
diumo narių: J. Juodelio ir M. Nau
joko. Sekretoriavo Ig. Kazlauskas.

Pagrindinę suvažiavimo progra
mos dalį sudarė apyskaitiniai ir in
formaciniai pranešimai. Pirmuosius 
pateikė Apygardos Komiteto pirmin. 
Ant. Kalvaitis, apygardos švietimo 
vadovas J. Ignatonis, kasininkas So- 
daitis ir kontrolės komisija., Antruo
sius, t. y. informacinius, pranešimus 
skaitė VLIKO atstovas J. Vaitiekū
nas ir LTB Centro Komiteto vicepir
mininkas Dr. Jasaitis. Įterptos gyvos 
diskusijos it naujo Apygardos Komi
teto rinkimai sudarė baigiamąją pro
gramos dalį.

Praleisdami smulkmenas ir ne 
tiek reikšmingus dalykus, skaityto
jus norime suglaustai supažindinti su 
pranešimų turiniu ir kitais suvažia
vimo atliktais 'darbais.
-b Apygardos Komitetas, išrinkta* 
1946 ,m. vasario 27 d., įki šiol gerokai 
pakitėjo. Aplinkybėms verčiant, kai 
kurie nariai iš jo pasitraukė, o į jų 
vietą įėjo kandidatai. Pagaliau ir po 
randidatų įtraukimo jis darbą baigė 
ne 9 sąstatu, kaip turėjo būti, bet tik 
7. Komiteto pirm. Ant. Kalvaitis sėk
mingai ir pastoviai išnešė visą apy
gardos darbų ir atsakomybės naštą, 
intensyviai ir efektingai remiamas 
artimiausių bendradarbių, kuriais bu
vo vice-pirm. ir finansų vadovas A. 
Sodaitis, švietimo vadovas J. Igna
tonis ir ryšių palaikytojas su kitų 
tautų tremtiniais A. Alksninis. Svar
besniais momentais naudingai ben
dradarbiavo ir kiti nariai, būtent: 
Sugintas, Pabedinskas ir Diržys. 5 
komiteto nariai, gyvendami Muen
chene, sudarė pajėgų ir lankstų bran-' 
duolį apygardos veiklai išvystyti. 
Apygardos komitetas per visą savo 
veiklos laikotarpį turėjo 15 posė-

Prof. Dr. V. liinsfer
Lietuvos bičiulis svečiuose pas 

EicIiStStt’o studentus
Eichstaett’o lietuvių studentų pa

kviestas ,š. m. lapkričio mėn. 15 d. 
Eichstaett’o Filosofijos - Teologijos 
Aukštojoje Mokykloje prof. Dr. Vik
tor Jungfer skaitė vokiečiams stu
dentams paskaitą „Land, Volk und 
Ku’tur Litauens“.

Profesorius nušvietė Lietuvos 
praeitį, iškėlė lietuvių kalbos grožį, 
palygindamas charakterį. Supažindi
no su tautosaka, moderniąja litera
tūra ir menu. Ypač iškėlė kokia di
delė pažanga buvo padaryta Nepri
klausomybės. laikotarpyje.

Šia proga reikia priminti, kad 
prof. Dr. Jungfer puikiai moka lie
tuviškai. Kaune Vytauto Didžiojo 
Universitete skaitė 17 metų ekono
miją. Dabar jis yra Erlangeno uni
versitete ordinarinis profesorius. Apie 
Lietuvą yra parašęs apie 10 knygų 
vokiečių kalboje. Kai kurios jo kny
gos nacionalsocialistinės valdžiosbu- 
vo konfiskuotas. Artimiausiu laiku 
profesorius yra pasiryžęs išleisti šių 
knygų haujas laidas: „Litauen — 
Antlitz eines Volkes“ (= Lietuvių 
tautos vaidas), „Der Weg dės Skarin- 
ga“ (= Skaringiečių kelias, roma
nas), „Litauische Lieder Schranke“ 
(= Lietuviškų dainų skrynutė).

Dauknys 

džių ir 6 apylinkių pirmininkų susi
rinkimus.

Apygardos rūpesčiai. Dabar, kada 
tremtiniai neturi aiškiai apibrėžtų 
teisių, reguliuojančių tremtinių san
tykius su karine valdžia bei vietos 
administracijos įstaigomis ir forma
liai nėra pripažintos tremtinių suda
rytos atstovybės, apygardos komite
tas savo veiklą rėmė ne teisiniais 
pagrindais, bet laviravimo ir padėties 
narpliojimo būdu. Tai, be abejo,, iš 
komiteto pareikalavo daug kantry
bės, šalto proto, takto ir apdairumo. 
Ypačiai daug rūpesčių kėlė buvusieji 
ir busimasis skryningai. Ir šį kartą, 
išklausius pranešimus apie IRO pra
dėtą patikrinimą, kilo gyvos diskusi
jos, iš kurių išryškėjo pasipiktinimas 
nauju tremtinių nervinimu ir nuola
tiniu grasinimu jų egzistencijai. Taip 
pat išreikštas nusistebėjimas, kad po 
pagrindinio armijos skryningo, vis 
dar prireikia naujų patikrinimų, kurie 
tremtinių tarpe palaiko nuolatinės bai
mės ir gilios dvasinės įtampos padėtį. 
Juo labiau, kad įteiktieji tuo reikalu 
protestai nėra davę reikalingų ir pa
tenkinančių rezultatų. Bendra dis
kusijų išvada: orijentuotis pagal vie
tos sąlygas ir pastebėtas skriaudas 
tuojau pranešti Apygardos Komite
tui. Be to, kad ir būtų einama į 
skryningo komisijas, tai formalus 
protestas prieš jį, kąip nesuderinamą 
su žmoniškumo principais, iš visų 
stovyklų turi būti įteiktas atitinka
moms įstaigoms.

Tremtinių reikalams ginti Bava
rijoje yra sudarytas Tarptautinis 
Tremtinių Komitetas, į kurį įeina 
vienuolikos tautų atstovai. Sis komi
tetas yra išdėstęs visas tremtinių 
problemas 3 memorandumuose ir iš
siuntinėjęs JT, Beveridge Komitetui 
ir Tarpt. Raud. Kryžiui. Gauti pa
lankūs atsakymai rodo, kad nors ofi
cialiai ir šis komitetas nėra pripa

Korp 1 Ne o-Lithuania
rovei kelti, tai to dar nepakako tiems, 
kurie Neo-Lithuania puolė.

Si naujai gimusi studentų kor
poracija neįsijungė į plačias tarp
tautines ideologines autostradas, bet 
nuėjo savo lietuviškais gimtaisiais 
vieškeliais.

Tuo ji pabrėžė savo tautinį — pa
triotinį charakterį ir su tuo šis nau
jagimis, Neo-Lithuania,' augo ir sti
prėjo gana greitai ir gražiai. Suagusi 
pati j tvirtą liemenį, ji išleido daug 
savo atžalų. Filiae-Lithuaniae, mer
gaičių korporacija, tai tikra Neo-Li- 
thuanijos sesuo. Dotnuvos Žemės 
ūkio Akademijoj Korp. Jaunoj Lie
tuva — tai vienos idėjos, tų pačių 
minčių ir net tų pačių jausmų bro
liai. Ir visa eilė kitų korporacijų 
Kauno ir Dotnuvos aukštosiose mo
kyklose, jsisteigusių pagal regionus 
ir fakultetines profesijas, Neo-Li- 
thuanijos pavyzdžiu buvo tautinės — 
patriotinės idėjos nešiotojos, ugdyto
jos ir skleidėjos. Tokių korporacijų 
buvo arti dvidešimties.

Ir taip pradžioje užpulta grynai 
įputipė idėja,' laikui bėgant mūsų 
aukštosiose mokyklose patraukė į sa
ve daug jaunimo. Ji veikė ir į dė
žinę ir į kairę; pirmuosius įtakoda
ma, antruosius trupindama ir atska
las pritraukdama prie savęs.

Šio Korp! Neo-Lithuania pasise
kimo garantai buvo jos dvasios tėvai, 
kurių žodis, raštai ir darbai prikėlė 
Lietuvą. Tai kaip gi jie nepažadintų 
jaunimo — studentijos žygiui lietu
višku keliu?

Tada Korp. Neo-Lithuania pionie
riams įkvėpimą ir ryžtą davė Dr. Ba
sanavičiaus, Maironio, Tumo — Vaiž
ganto, Smetonos, Jablonskio, Petro 
Vileišio, Balučio raštai, jų kova ir 
pasiaukojimas dėl Lietuvos laisvės. 
Taigi, visai nuosekliai šie visi asme
nys yra tapę šios korporacijos garbės 
nariais. •

Šios korporacijos sukaktį minime 
liūdnu laiku — nebėra laisvos Lietu
vos ir minime tremtyje. Tiksliai pa- 
vaidzuoti šios korporacijos stovį ir 
duoti jos narių ataskaitą, kaip tai 
derėtų padaryti dabar, nėra galima, 
nes ši didelė tautinės idėjos akade
minė šeima yra išblaškyta į visus 
pasviečiūę lygiai taip pat, kaip ir mū
sų visa tauta. O likusieji Lietuvoj 
žiūri mirčiai į akis ir nėra duomenų, 
kas gyvas, o kas jau aname pasau
lyje. ?

Vieną galima pasakyti, kad Neo-

šių metų lapkričio II d. suėjo 25- 
ri metai nuo įsisteigimo Lietuvių 
Studentų Tautininkų Korporacijos 
Neo-Lithuania Lietuvos Universitete, 
Kaune.

Si korporacija gimė tik ką atsista- 
čiusioji Lietuvos Respublikoj. Tad ir 
pats vardas yra sąmoningai parinktas 
su žodelyčiu „Neo“ atgimusios Lie
tuvos erai atžymėti.

Si studentų organizacjja yra susi
jusi su Lietuva ne tik savo vardu. 
Jos šūkis: Pro Patria! ir jos pagrin
dinis įstatymas — Salus Patriae — 
Suprema Lex (tėvynės gerovė — 
aukščiausias įstatymas) parodo, kad 
šiai organizacijai Lietuva yra pra
džia ir galas.

Šią korporaciją įsteigė 12-ka jau
nų studentų. Nuostabus šių pionierių 
skaičiaus sutapimas, bet tuo metu jie 
tikrai buvo lyg apaštalai, skelbę nau
ją visuomeninę evangeliją, kuri to 
laiko studentijos masei nebuvo su
prantama.

To laiko Lietuvos studentija buvo 
atvaizdas visos lietuviškos visuome
nės. O visuomenėj, pagal anų laikų 
dvasią ir madą, vyravo dvi ideologi
nės srovės: dešinė tikinčiųjų ir kairė, 
visokio atspalvio socialistų. Lygiai 
tas pats buvo ir studentijoj.

Ir kai atsirado trečiasis procesas, 
nesutapęs nei su dešine, nei su kaire, 
tai savaime suprantama, kad šis 
naujas dvelkimas nebuvo sutiktas 
palankiai, ir šiai naujai organizacijai 
teko sunkiai irtis, iki, ji prasiskynė 
sau kelią.

Įsisteigusiai korporacijai Neo-Li
thuania teko atlaikyti dvejopą puo
limą ir tuo išbandyti savo gyvybin
gumą. Iš dešinės ėjo gandas, girdi, 
Neo-Lithuania — tai bedievių orga
nizacija. Ir kai korporacija deklara
vo jos įstatuose pabrėžtus krikščio
niškos moralės dėsnius, kuriais jos 
nariai turi vadovautis, ugdydami kil
nią, taurią ir valingą asmenybę, tai, 
atrodo, to buvo per maža.

Iš kairės pusės vėl gi ėjo baubas: 
Korporacijoj Neo-Lithuania buriasi 
„urapatriotai" ir reakcionieriai.

Kai Neo-Lithuania pasisakė, kad 
ji toli gražu nesisavina šovinizmo ir 
ji, turėdama prieš save laisvos Lie
tuvos idealą, lygiai brangina visus 
tuos lietuviškos visuomenės sldogs- 
nius, kurie sveiku įnašu ir be skriau
dos kam nors, tarnauja tėvynės ge

žintas, bet vis dėlto su juo faktiškai 
skaitomasi. Taip pat ir karinė val
džia priima jo delegacijas bei neatsi
sako su jomis konferuoti.

Tam tikrų rūpesčių kelia ir mūsų 
bendruomeniniai teismai. Nors jie 
veikia prie visų apylinkių, bet vie
nur juos IRO ir karinė valdžia pri
pažįsta, kitur ne. Buvę atsitikimų, 
kad mūsų teismai, kai kur peržengę 
savo kompetencijos ribas, pateko į 
nemalonę. Tolimesniems nesusipra
timams išvengti patariama nespręsti 
kriminalinių bylų, kurios yra spren
džiamos pagal okupacinės valdžios 
potvarkius. Šiuo klausimu mūsų tei
sininkų centras yra padaręs atitin- 
karnų žygių Centro Komitete.

Švietimo sritis. Apygardoje veikė 
16 vaikų darželių, kuriuose dirbo 29 
auklėtojos. Juos lankė 424 vaikai. 
19 pradž. mokyklų mokėsi 729 moki
niai. Dirbo 88 mokytojai. Be to, sėk
mingai veikė 3 progimnazijos su 37 
mokytojais ir 64 mokiniais, ’6 gim
nazijos su 149 mokytojais ir 703 mo
kiniais. Aukštesniąją technikos mo
kyklą Augsburge lankė 20 mokinių. 
Apygardos švietimo skyrius, Siek ga
lėjo, mokyklas aprūpino vadovėliais 
ir rašomąja medžiaga. Nusiskundžia
ma, kad dar stinga reikalingų vado
vėlių, bet jų spausdinimas nevisada 
yra lengvas. Dažnai išleidžiamos ne
didelės reikšmės knygelės, o vado
vėliai nustumiami į antrą vietą. Dis
kusijų metu pabrėžta, kad daug kur 
mokytojai, ypač gimnazijose dirban
tieji, iš IRO negauna nei algų nei 
maisto priedų. Todėl patariama at
kreipti bendruomenės dėmesį į tai, 
kad tokį priedą gaunantieji stovy
klose sutiktų kartu pasidalyti su mo
kytojais, tikrai dirbančiais tautai 
naudingą darbą. Ar tai {vykdytina, 
galima nustatyti tik vietose.

Politiniai klausimai. Kiekviename 
suvažiavime apylinkių atstovai mielai

Darbėnų apylinkės gražios. Čia 
vingiuoja Akmenos, Šventosios ir 
Kulšės upės, ramiai tyvuliuoja Ka- 
šučių ežeras. Miestelis nedidelis. Jis 
pagyvėjo, kai nuo Šventosios uosto 
iki Darbėnų buvo pravestas geležin
kelis.

Šalia mūro bažnyčios, kuri buvo 
statyta 1886 m., o po 1935 m. įvyku
sio gaisro vėl atstatyta, stovi origina
lus, iš apvalių akmenų pastatytas Ne
priklausomybės paminklas.

Netoli Darbėnų yra garsusis apy
linkės Auksodžio kaimas, kur gali 
prisiklausyti įvairiausių įdomių pa
sakojimų, apie esamus piliakalnius ir 
senkapius, apie vaiduoklius, raganas 
ir velnius. Kai prisiklausai tų pa
sakų, tai atrodo, jo čia būta velnių ir 
kitų pabaisų karalystė. Tame kaime 
yra užsilikusios ir maro kapinaitės, 
kur buvo laidojami nukentėję nuo 
šios pabaigos. Dabar čia yra žvyr
duobės. Pilalės miške yra archeologų 
dar nepaliestos to paties vardo pilia
kalnis ar senkapis. O t&i, kur dar' 
yra užsilikęs didžiulis, apie 12 m., 
akmeninis volas, sako, kad ir dabar 
dar velniai pasirodo.

Aplankėme ir Benaičių pievose 
(apie 10 km nuo Darbėnų) esantį di
džiausią apylinkėj akmenį, kurį vie
tos gyventojai „Kulių babele“ vadi
na. Akmuo turi kiek panašumo į 
namą, nes jo viršūnė panaši į stogą. 
Todėl žmonės ir pasakoja, kad čia 
seniau gyveno labai bloga ir pikta 
ragana, apie kurios namą buvo daug 
gana didelių akmenų, kurie dažnai 
naktimis vaitodavo ir prašydavo pa- 
gelbos. Galiausiai pavyko sužinoti, 
iš kur tie akmenys atsirado ir kodėl 
jų skaičius nuolatos didėja. Pasiro
do, kad kai tik koką pakeleivis už

klausosi mūsų politinių veiksnių pra
nešimų, susijusių ne tik su bendra 
tarptautine padėtimi, bet ypač su 
Lietuvos išvadavimo byla. VLIKO 
atstovo J. Vaitiekūno pranešimas pa
rodė, kad mūsų valstybinės ateities 
perspektyvos yra žymiai pagerėjusios 
ir sutvirtėjusios. Nors Europos da
bartinė politinė padėtis yra chaotiš
ka ir kritiška, bet matant JAV pa-

25 metai
Lithuania per abi okupacijas ir karo 
metą yra sudėjusi dideles savo narių 
gyvybių aukas.

Garbės narių tėra gyvas ir aktin
gai dirba Lietuvos išlaisvinimo dar
bą Ministras Balutis, Londone. Visi 
kiti mirę. Iš 3-jų Neo-Lithuania Fi
listerių S-gos pirmininkų Vytautas 
Vileišis mirė prieš karą, o likusieji 
du bolševikų suimti ir išvežti. Ar jie 
dar gyvi — nežinoma. Iš buvusių 
10-ties korporacijos pirmininkų 1 bol
ševikų nužudytas, 3 bolševikų išvežti 
į Sibirą, 1 dingęs be žinios, 1 Ameri
koj ir 4 Vokietijoj.

Ir tik šitokia korporacijos statisti
ka belieka pasitenkinti šios sukak
ties proga.

Si Korp! Neo-Lithuania sukaktis 
tesu jungia visus gyvuosius ir mirusius 
jos narius vienon dvasinėn grandi
nėm Gyviesiems teprimena ji kor
poracijos seną šūkį ir aukščiausią jo 
(statymą, tegul sustiprina kiekvieno 
dvasią. Ir tiems, kurie dar turi šiek 
tiek judėjimo ir veiksmo laisvės, te
gul primena tas pareigas, kurios iš
plaukia iš pabrinkto idealo. O tų pa
reigų vyriausia ir švenčiausia — ak
tingai vaduoti Lietuvą.

. • • Ą. Diržys 

Aleksandras Šeštas
1943 metais Dotnuvos žemės ūkio 

a'-idemiją baigęs Aleksandras Šešto

kus j - m,..ų karo audros atbloš
kiamas į Vokietiją. Išgyvenęs dauge
liui mūsų tautiečių nesvetimą odisė-

- agrsDSHijas daktaras
ją, dipl. agr. A. Šeštokas 1945 m. ru
denį įstojo į Bonnos u-to žemės ūkio 
fakultetą, siekdamas pasitobulinti ža
lienų (pievų ir ganyklų) srityje. Tuo 
tikslu specialiai studijavo Vokietijoje 
paskutiniaisiais dešimtmečiais prak
tikuotus žalienų gerinimo būdus, 
analizuodamas ir sistematizuodamas 
vokiečių literatūroje įvairių specia
listų paskelbtus ir dar nepaskelbtas 
garsaus profesoriaus E. Klappo tyri
mų duomenis.

Parašęs disertaciją „Massnahmen 
zur Verbesserung dės Dauergrūnlan- 
des. Uebersicht der in den letzten 
Jahrzehnten in Deutschland durch- 
gefiihrten Versuche" ir išlaikęs dok
toranto egzaminus, Aleksandras Še
štokas 1947 m.* spalių mėnesį gavo 
agronomijos daktaro laipsnį.

Drąpge su Dr. A. Šeštoku puose
lėjame viltį, kad netrukus ateis lai
kas tremtyje pagilintoms agronomi
jos mokslo žinioms gimtojoje žemėj* 
pritaikinti -jp- — J

klysdavo J tą vietovę ar arkliaganli 
užsukdavo paieškoti savo ganomų 
arklių, tai piktoji ragana užburdavo 
savo burtais ir juos akmenimis (ku
liais) paversdavusi.

Pagailo apylinkės gyventojams ku
liais pavirtusių ir pagalbos šūkaujan
čių žmonių. Daug narsuolių, ėjusių 
jų gelbėti, susilaukė to paties burto 
ir pavirto akmenimis. Bet iš kur tai 
atėjo žinia, kad pabučiavus piktąją 
raganą, galima ją pražudyti ir išgel
bėti užburtuosius.

Atsirado vienas drąsus jaunuolis, 
kuris ryžosi tam žygiui; Vieną au
dringą naktį-, kada piktoji ragana grį
žo į savo namą ir atsigulė, jaunuolis 
prisėlino prie durų, vienu peties 
smugiu jas išvertė ir griebęs raganą 
ją pabučiavo. Staiga sugriaudė smar
kus perkūnas, suūžė stiprus vėjas, 
kuris medžius su šaknimis rovė, o 
ragana, išsivadavus iš jaunuolio glė
bio pradėjo baisiai rėkti, draskytis. 
Iš pradžių ėmė. liepsnoti jos akys, 
paskui su liežuvių išsivertė ugnįes 
kamuolys, o kas toliau atsitiko jau
nuolis nebeatsimena. Jis atsibudo 
gulįs prie didžiulio akmens, kur se
niau raganos namas buvo. Aušo gra
žus, giedras rytas, o apie šį drąsų jau
nuolį rinkosi vyrai, kurie anksčiau, 
piktosios raganos užburti akmenimis 
buvo virtę.

Jie dabar jam dėkojo už gyvybių 
išgelbėjimą, už išlaisvinimą iš vėjo, 
lietaus, šalčio ir perkūno daromų 
kančių.

Sį didžiulį akmenį dėl to žmonės 
ir vadina „kulių babele" (akmenų 
senute).

Toliau mes vykome į Įpilties pi
liakalnį. Vyt K. Plutonis 

stangas, sutelktas į vad. Marshall!© 
planą, tenka tikėtis, kad ir čia ko
munistų ofensyviniai užsimojimai tu
rės sugniužti. Vėliau ar anksčiau so
vietams teks susidurti su atviro kon
flikto galimumu arba pasitraukti iš 
Europos. Esamuosiuose ir būsimuo-, 
siuose įvykiuose tremtiniams dar gali 
tekti pakelti įvairių sunkumų ir pa
vojų. Tėvynės labui tremtiniai pri
valo vienytis ’ir ryžtis ištverti iki 
galo. '

Centro komitetas, pagal Dr. Ja
saičio pranešimą, įsikūręs Hanau, pa
siskirstęs pareigas ir pradėjęs nor
malų darbą. Jau aplankęs aukštas 
amerikiečių įstaigas ir paruošęs bei 
įteikęs atitinkamus memorandumus 
gyvybiniais tremtinių reikalais. Neil
gai trukus numatoma sušaukti naują 
centro suvažiavimą, kuriam būsią pa
vesta priimti kai kuriuos statuto pa
keitimus ir galutinai baigti neaišku
mus, iškilusius paskutiniame suva
žiavime ryšium su centro komiteto 
rinkimais.

Pagaliau slaptu balsavimu išrink
tas Naujas Muencheno Apygardos 
Komitetas, i kurį įėjo: A. Kalvaitis, 
A. Sodaitis, J. Ignatonis,^7. Tautvi
las, A. Alksninis, St. Gudas, M. Nau
jokas, D. Penikas ir Šeštakauskas. 
Pirmininku ir toliau pasiliko A. Kal
vaitis, jo pavaduotoju A. Sodaitis ir 
kasininko pareigas perėmė A. Alks
ninis. Visi kiti yra likę nariais.

Kandidatais išrinkti: Saulaitis, 
Kviklys, Sugintas, Kazlauskas ir Mie
želis.

Į Kontrolės Komisiją taip pat 
slaptu balsavimu išrinkti: Kanauka, 
J. Jurkūnas ir Barzdukas.

Susirinkimo užbaiga. Padiskuta
vus ir pasikeitus mintimis solidarumo 
mokesčio ir švietimo klausimais, su
sirinkimas baigtas Tautos Himnu.

B. Miškys
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Raudonoji ranka Italijoje
Ilgą laiką Italijoje augusi votis 

prasiveržia. Visame krašte siaučia 
neramumai. Komunistai, svetimos 
raudonos rankos pamoti, pradeda 
naikinamąjį darbą. Per pastaruosius 
dvidešimt penkeris metus dar nebu
vo tokio komunistų siautėjimo. Jie 
griauna visa kas antikomunistiško. 
Jie, kaip ir jų kaimynai — prancū
zai komunistai, siekia to paties tiks
lo — netvarkos. Ne kraujo pralieji
mas, ne tūkstančių mirtis, jiems te
rūpi visuotinė netvarka.

Prieš kuri metą nežinomas asmuo 
užpuolė ir sužeidė komunistą. Tai 
įvyko netoli Milano — Malgegrane. 
Kelioms dienojus praslinkus komu
nistai pagrobia įtariamą Giorgio-Ma- 
genes, „Homo qualunque" šalininką, 
nukankina ir palaidojai Policijos 
įsikišimas pavėluotas. Šis menkas 
reiškinys sujudina visą Italiją. Są
myšis paliečia Aostą, Bolognę, Cal- 
telmarę, Como, Genują, Neapolį, Pa
lermo, Regia-Emiliją, Tor-Annuncia- 
tą, Tornio, Veroną ir eilę kitų vie
tovių.

Milane komunistas sušuko: „Ša
lin fašizmas“, bet jis tuoj buvo už
pultas, sumuštas ir sužeistas. Netoli 
tos vietos fašistas neatsargiai pasi
sakęs apie komunistus, taip pat su
laukė atpildo. Bet abi aukos nesu
laukė policijos pagelbos.

Fašistinio atspalvio partijas pra
deda persekioti. Jų būstinės sunai
kinamos, spauda ir laikraščiai sude
ginami. Kioskai paverčiami pelenais. 
Kodėl masės taip staigiai Įjautrintos?

/Italijoje gyvenama milžinišku ne
pasitenkinimu. Nervai {tempti lyg 
smuiko stygos. Netvarkos dvasia įsi
vyrauja. Vienur — Milane pasiten
kinama kalbomis ir daina. Neapolyje 
išauga tikra demonstracija. Policija 
ten panaudojo ašarines bombas ir 
šarvuočius.

Italijos parlamente pąryškėja vy
riausybės nepajėgumas. Vidaus rei
kalų ministeris Scelba nurodo, kad 
numalšinti neramumams reikalinga 
geros valios ir ginklų. Iš vienuolikos 
kalbėtojų penki užgyrė, šeši paneigė 
tas priemones. -Ten išryškėjo tikra
sis Italijos politinis veidas: kairė sie
kia anarchijos, dėšinė niršta, o .vidu
rys, kuriam atstovauja de Gasperi, 
gyvena nerimasčių ir netikrumu.

Fašizmo paviršiuje esančios šak
nys išrautos be pasigailėjimo. Visi 
garsieji įrašai, kuriuos Mussolini taip 
mėgo, sunaikinti. Fašizmas betgi li
ko daugelio širdyse. Jis šiandieną 
dangstomas {vairiais vardais, nes de
mokratijos šukių laikotarpyje tuo 
tarpiu nepopuliarus. Fizinis fašizmas 
paverstas tūkstančiais šūkių, o de
mokratija nespėjo atstatyti tvarkos.

Revoliucijos prieaušris — Pasvirusi demokratija — Keistuolio partiįa 
Ūkiškoji suirutė

Visur pasigendama autoriteto. Pie
velės nutryptos, gėlės raunamos, gat
vės nešvarios, transportas suiręs. 
Kiekvienas demokratas džiaugiasi 
patekęs | gyvulini vagoną, o fašistas 
sau puoselėja mint|: anuomet gyve
nimas btįyo lengvas, nerūpestingas ir 
žymiai turtingesnis. O jei norite, pa
mėginkite įkalbėti vokiečiui, pergy
venančiam karo siaubo pasėkas, kad 
Hitleris buvo blogas vadas*

Rinkimų pėdsakai matyti visur. 
Atsišaukimai^klijuojami kiekvienoje 
pasitaikiusioje vietovėje: pradedant 
tvora, tramvajum, autobusu, baigiant 
imperatoriaus Trajano stovyklos ar
klio šonais ir uodega. Čia turima 
galvoje Romos Savivaldybių rinki
mai ,jvykę 1947. X. 12. Jie virto ne
gailestinga kova tarp „liaudies fron
to“ — komunistų — socialistų ir 
krikščionių demokratų, kurie gal 
daugiausia laimėjo.

Romos savivaldybių rinkimai yra 
nemažos svarbos. Į juos sutelkė dė
mesį ne vien dvi pagrindinės parti
jos, bet ir jų talkininkai: Vatikanas 
ir Kominformas. „Osservatore Ro
mano“ nedviprasmiškai palaikė krikš
čionis demokratus. Ir jie praėjusiais 
metais lapkričio mėn. gavę 19,6 %, 
dabar džiaugiasi 31,6%, „Liaudies 
fronto“ užuomazga turėjusi 35,3 %, 
dabar surinko 32%. Kitą trečdali 
taip pat sudaro dešinieji, kurie rėmę 
krikščionis demokratus, bet ne „Liau
dies frontą“.

Kominformas neabejotinai susti
prino komunistini sąjūdi, bet atbaidė 
ūkiškai kuriuos iš vargusius gerus ka
talikus. Kovos išdavoje svyruojantieji 
įsirikiuoja i eiles aiškių stovyklų. Tas 
rinkiminis žaismas terodo tik jėgų 
santyki net ir tuo atveju, kai ginklai 
pradėtų žvangėti.

Juodos spalvos mėgėjai ieško 
priedangos. Dalis jų rado keistame 
sąjūdyje dar keistesnių pavadinimu 
— „Uomo qualunque“ — kažkuris 
žmogus. Jo {kūrėjas yra žinomas me
nininkas Gianini (tarti Džianini), karo 
audrai praslinkus išleidęs pusiau sa- 
tirinl leidinį, kuriame talentingai su 
kritikuota tuometinė santvarka, vy
riausybėje esantieji asmenys ir jų 
metodai. Jis reikalavo uždaryti visas 
partijas ir sudaryti vyriausybę iš 
specialistų, kuriuos parinktų „kaž
kuris“ gatvės žmogus. Ir tas žmo-

Rašo G. Rymantas
gus, kuris kovojo prieš visas parti
jas, nejučiomis sukūrė naują parti
ją. To sąjūdžio, pasisekimas visus 
nustebino. Atskiros sritys dešimti
mis atstovų „kažkurio žmogaus“ nu
siuntė i parlamentą.

Tas žydėjimo tarpsnis greitai pras
linko. i Tat puikiai rado pastarieji 
.Romos savivaldybių rinkimai. Per
nai surinko 106.000 balsų, šiais me
tais tenkinasi 63.000. Kodėl? Gianini 
puikus kritikos meistras, bet menkas 
organizatorius.' Partijos dalyviai iš jo 
tikėjosi naujo diktatoriaus, bet jis ir 
toliau nori būti ištikimas iki šiolinei 
taktikai. Kai Italija atsdūrė kryž- 
kėlėje, daugelis palinko krikščionis 
demokratus laikyti geresniais kovo
tojais su komunistais, kaip kažkuris 
žmogus. Ūkiškoji ir politinė kryžkėlė 
perdaug grąsi, kad žaidus gerai ne
suvokiamą žaismą.

Per visą Italiją, nuo Sicilijos ligi 
Po slėnio praūžęs karas, vokiškoji 
okupacija, fašistinis imperializmas 
palaidojo ne vien Imperiją, bet dar 
sukūrė nepaprastą skurdą ir socialinį

Marshallio planas amerikiečių akimis
VIDUTINIO AMERI1

Amerikos pagalba Europai ir Mar
shallio planas — tai dažniausios ir 
plačiausiai nagrinėjamos temos, ku
rios šiandien mirguliuoja viso pasau
lio spaudoje. Ta pačia proga „Die 
Neue Zeitung“ šiomis dienomis mė
gina atskleisti antrąją medalio pusę, 
būtent, panagrinėti, kaip visa tai 
šiandien žiūri vidutinio galvojimo 
amerikietis. Čia pat, įvado vietoje, 
laikraštis prisimena, kad žymiausias 
amerikiečių dienraštis „New York 
Times“ neseniai atsispausdino cha
rakteringą karikatūrą, vaizduojan
čią, jog 49 % visų JAV piliečių, pa
klausti, ką jie galvoją apie Marshal
lio planą, atsaką: „Mano mielasis, 
apie tai ligi šiol aš dar nieko nėsu 
iš viso girdėjęs“.

Po tokio įvado laikraštis pažymi, 
kad atsakingųjų vyriausybės ir 
kongreso pareigūnų nusistatymas 
Marshallio plano atžvilgiu ilgainiui 
vis kintąs, o tas kitimas ypač paspar- 
tėjęs paskutinėmis savaitėmis. Jeigu 

netikrumą. Vidaus politikoje trečda
lis tautos, kaip ir Prancūzijoje, sui
rutėje ieško „tvarkos“, trečdalis ba
lansuoja, o pastarasis“trečdalis remia 
lygsvaros šalininkus.

Italijos ūkis pairęs. Derlius, kiuris 
niekuomet neišmaitino italų, šiais 
metais neregėtai menkas. Vaisių der
lius geras, bet jais vienais neišsiver
si. JAV įvairiais būdais italus remia, 
kad sotesni italai taip greitai nepa- 
raūdonuotų.

Vyriausybė remia blednuomenę 
maistu gana pigiomis kainomis. Tas 
maistas neužtektinas, todėl reikalin
ga dar dasipirkti duonos, ryžių, cu
kraus. Duonos oficiali kaina — 11 
lyrų kg, kai juodoje rinkoje 300 lyrų.

Juodoji rinka klesti, nežiūrint la
bai blogo transporto ir menkų atly
ginimų. Pav., konservatorijos profe
sorius gauna 20.000 lyrų, t. y. 33 dol. 
mėnesiui.

Languose išstatyta gausiai ameri
kietiškų prekių, tačiau tat sudaro 
klaidinanti |spūdj. Masės jų negali 
pirkti, nes tiek neuždirba. Nepamirš

CIEOlO GALVOJIMAS UŽ IR PRIES 

seniau nuomonės svyruodavusios tarp 
labai žymaus apkarpymo ir visiško 
atmetimo, o tik menka toliregių po
litikų dalis pasisakydavusi už priė
mimą, tai dabar už pagalbos teikimą 
pasisako didžioji vadovaujančių poli
tikų dalis. Tad Ir lapkričio 17 d. spe
cialiosios kongreso sesijos proga pra
sidėjusiuose debatuose tenka laukti 
ne atsakymo i klausimą „duoti ar 
ne?“, bet „kaip tatai padaryti?“. Be 
abejo, nemažos įtakos tokiam nuomo
nių persilaužimui turėjusios inspek
cinės kongresininkų ir senatorių ke
lionės po Europą šios vasaros metu.

Amerikinė spauda, su mažomis 
išimtimis, teigiamai pasisako užsie
niui pagalbos teikimo reikalu, čia pat 
pažymėdama, jog plano įgyvendini
mas nešąs naudą ne tik Europai, bet 
ir pačiai Amerikai, o svarbiausia jo 
reikšmė esanti — pasaulyje laisvės 
išlaikymas.

Plačiose gyventojų masėse tokio 
vieningo nusistatymo betgi nepaste- 

tina, kad vien Lombardijoje yra 1 
mil. bedarbių, kurie pasmerkti skur
sti. 45 mlL italų skurdžiame pusiau- 
salyje, be kolonijų, turi badauti. 
Emigracijos galimybės, . išskyrus 
Prancūziją, labai .miglotos. Visa tai 
randa atgarsi vidaus ir net užsienio 
politikoje.

Komunistai ir Togliatti vadovau
jami socialistai įsijungė j kominfor- 
mą, kurio tikslas vakarų Europoje 
įkurdinti raudonų aguonų darželi, o 
Viduržemio jūrą paversti sovietiniu 
ežeru.

Respublikonų atstovas John Da
vis Lodge teisingai nurodo, jog sovie
tai suderintai su Prancūzijos įvykiais 
nori suorganizuoti raudonąjį žygi 
Italijoje. Jam pavykus, komunizmas 
įsigalėtų Graikijoje, Turkijoje ir Ar
timuose Rytuose. Komunistai, jo 
nuomone, darys bandymus Įsigalėti, 
atsitraukus amerikiečių, kariuomenei. 
Tat gali įvykti dar prieš balandžio 
mėn. įvykstančius rinkimus. Didžiau
sias pavojus slypi Lombardijoj^ Po 
slėnyje įsivyraują komunistai jau pa
siruošė. Italijai kritus neišvengs 
Graikija to paties likimo. Rytai turės 
praverti Kremliui savo vartus. O kur 
tuo atveju galas?

Italija ir Prancūzija greitai atsi
durs tarp mistikinės Scillos ir Cha
ribdės. Nuo jų sugebėjimo vairuoti 
tarp tų pavojų — pareis visos Euro
pos, o galbūt pasaulio istorijos po
sūkis.

PAGALBĄ EUROPAI

bima. Skirtingas galvojimas plau
kiąs iš dalies dėl ankstyvesnių sri
tinių skirtingumų. Nežiūrint to, vi
sose krašto vietose, kur iš viso kas 
nors apie šį sąjūdi žinoma, vyraująs 
Įsitikinimas, kad Europos gelbėjimo 
kampanija esanti išmintinga ir bū
tina priemonė. Neretai tenka užgirsti 
ir kiek kitokių balsų, — tai būdinga 
■žemdirbystės sritims, — kurie reika
lauja pirmoje eilėje spręsti grynai 
savo krašto pokarines problemas. Gal 
dėl to tenai ir mažiau domimasi sve
timųjų kraštų šelpimu • arba neuž
mirštame kelti klausimą: ką gi daro 
pati Europa, kad pasigelbėtų sau pa
ti? Tie patys sluoksniai prisimena 
tariamai be naudos investuotą 20 mi
lijardų dolerių kapitalą Senajam Pa
sauliui po ano karo. Sis pasyvus lai
kymasis gal turėtų ir didesni atgarsi, 
jeigu ne nepaprastas šio pagalbos 
plano autoriaus užsienių reikalų mi- 
nisterlo G. C. Marshallio autoritetas.

(Pabaiga 7 pusi.)

Henry Troyat

Paslaptingoji Amerika
I

• . Retas kuris mūsų DP nesapnuoja 
anie USA. Daug mes apie ją girdi
me, bet vaizdas, kuri susidarome apie 
Ameriką iš literatūros, kino filmų,

1 spaudos, labai nevienodas. Norėdami 
supažindinti savo gerb. skaitytojus 
su kai kuriomis Amerikos gyvenimo 
savybėmis, dedame ŠĮ žymaus pran
cūzų rašytojo Henry Troyat repor-

•’ tažą.
Savo draugų pagalba susipažinau su tūlu 

amerikiečių kompozitorium Braunu, kuris jau 
kelios savaitės gyveno San Franciske ir uoliai 
lankė vieno koledžo koncertus. Sis aukštas ir 
stambus vyras, troglodito veidu, pamėgo ma
ne. Jis ir jo žmona pasižadėjo pargabenti ma
ne į New Yorką savo mašina, kai kursai,pasi
baigs. Kol kas gi jie stengėsi supažindinti 
mane su San Francisko paslaptimis. Su jais 
kartu aš pasikeldavau ant Marko Hopkinso 
viešbučio, iš kur galima buvo gėrėtis prie
plauka, mėlynai, rausvai ir baltai nudažyta, 
po mūsų kojomis kabančiais geležiniais tiltais, 
baltais kaip kreida namais. Kartu su jais aš 
aplankiau pasibaisėtinus kabaretus, itališkus 
restoranus, meksikietiškus barus su jų plačiai 
dekoltuotomis padavėjomis, didžiulius pran
cūziškus magazinus, Garbės Legijono rūmus, 
kuriuose svajojo Rodeno (prancūzų skulpto
rius) „Mąstytojas“, pliažą, šalia kurio buvo 
pardavėjų būdelės, observatorijos postą, iš ku
rio galima buvo stebėti sutūpusias ant uolų 
ratu ruonių šeimynas, miesto akvarijumą su 
jo priešistoriniais vėžliais, kinietiškomis žu
vimis vakariniais rūbais Ir gyvatėmis su blik- 
člojančiais bakenbardais.

Laidotuvių salonai
Pagaliau jie supažindino mane su Mr. 

Tompsonu. . Mr. Tompsonas buvo laidotuvių 
talono direktorius San Franciske.

— Kas tai yra tas laidotuvių salonas? pa
klausiau.

Mr. Tompsonas pasistengė mane apšviesti.
— Tai mirusiųjų namai, tarė jis simpatin

gai nusišypsodamas.
''Mes sėdėjome visi keturi vėsiam ir apytam

siam bare su whisky-soda kvapais. Stebėjau 
savo bendrakalbi. Apsivilkęs pilku kostiumu, 
pasipūtusiu kaklaraiščiu, gerai nuskustu sma
kru jis tikrai vaizdavo gyvenimo džiaugsmą.

— Tai yra turbūt tam tikros kapinės ar ko- 
lumbarijumas? — tariąu.

— Visiškai ne.
— Tad tai bus laidotuvių biuras/
— Tai kur kas daugiau. Amerikos įstaty

mai draudžia laikyti lavoną namuose ilgiau 
kaip dvidešimt keturias valandas. Laidotuvių 
salonų personalas paima lavoną, Ji balzamuo
ja, aprengia, paguldo | karstą ir pašarvoja pas 
save, kur ji gali lankyti giminės ir draugai. 
Mes turime priėmimo salonus, koplyčią, om
nibus ... ,

— Omnibus?
— Taip, visoms tikyboms. Pagaliau viskas 

parengta mirusiojo ir jo artimųjų patogumui. 
Ar neaplankytumėt' mano laidotuvių salono? 
Tai vienas puikiausių visame mieste.

— Kiek tokių salonų yra San Franciske?
— Keturiasdešimt trys.
— Biznis eina gerai?
— Jis nuliūsta:
— Paskutinė savaitė buvo truputi liesa. 

Teturėjau du pigius pašarvojimus. Tačiau šią 
savaitę manau atsigriebsime.

Jis pakėlė galvą.
— Tai taip sunkus amatas! Konkurencija 

balsi. Kovojame su reklama. Tačiau ne skel
bimai patraukia klientus.

—' O kas?

— Asmeniniai santykiai. Mes turime būti 
ypač svetingi, palaikyti santykius su įvairiais 
sluoksniais, trumpai, mus turi pažinti, įver
tinti, mus reikalauti. Tik taip galima turėti 
pasisekimo. Aš esu katalikas, vadovauju ka
talikų sektoriui. Mano bendrininkas — ma
sonas, jis dirba masonų sektoriuje. Mes abu 
praleidžiame gerokai lavonų. Bet tai neleng
va! O! tai sunku! Ir vargina... Ar nenorė
tumėt iš tikrųjų mane palydėti?

Mr. ir Mrs. Braunai atsisakė. Aš vienas 
lydėjau tą pesimistą duobkasį. Po ketvirčio 
valandos automobiliu mes sustojome prieš 
baltą ir naują pastatą su žalia gelumbe ap
leistomis gonkomis, dominuojančiomis namo 
portalą.

Gėdulo prieškambaris
Marmurinis Ir pilnas veidrodžių prieškam

baris buvo papuoštas bronziniais kandelabrais, 
vaizduojančiais riebius angeliukus. Lubose žai
dė kiti ružavl angeliukai, sufrizuoti, su duo
butėmis žanduose, skęstą smilkaluose.

— Mes norime, tarė Mr. Tompsonas, kad 
vos tik čia patekę mirusiojo giminės būtų su
žavėti jaukumu ir prabanga, kur mirusysis 
turės laisvai praleisti paskutines savo gyve
nimo valandas. To prieškambario tikslas su
sižavėjimu užmušti liūdesį. Ir turiu prisipa
žinti, kad retai pasitaiko klientų, kurie nebūtų 
sujaudinti pirmuoju sąlyčiu su mūsų jmone. 
Štai, parengimų kambarys.

— Ar tai čia parengiamas mirusysis?
— Ne. Čia parengiami gyvieji. Kitaip sa

kant, čia sudaromos sutartys su mirusiojo ar
timaisiais.

Svetingu žestu Mr. Tompsonas pravėrė du
ris, ir aš atsidūriau puikiam apšviestam, pa
puoštame kilimais ir marmuro statulomis ka
binete. Kilimų scenos su kaimo vaizdais, sta
tulų klasinis nuogumas, visa buvo taip sukom
binuota, kad išblaškytų našlių ir našlaičių 
liūdesį. Subtilus naftalino kvapas pridavė vis
kam amžinybės ir rūpestingumo prieskoni.

— Visus tuos dūktus, kurie puošia ši kam

barį ir visus namus, pirkau antikvarijate, — 
tarė Mr. Tompsonas. — Jie visi autentiški. 
Iš to matyt, kiek Idėjom kapitalo i tą bizni. 
Tačiau tai būtina. įsivaizduokit mirusiojo šei
mos padėti. Maloniau gėdėti mirusiojo ir pri
imti užuojautas skoningai dekoruotuose salo
nuose, kaip mažam siauram kambarėly, su
spaustame tarp virtuvės ir kabineto. Pas mus 
mirusysis nesmunka. Dažniausiai jis padaro 
karjerą. Paskutines gyvenimo valandas jis 
praleidžia tokiose apystovose, apie kurias jis 
nė nesapnavo. Žodžiu, jis įgyvendina savo sva
jones. Gyvieji turi jam tai padaryti... Pra
šau čia, parodysiu išstatymo salonus.

Per daug nudažyta ponia
Praėjome ilgą koridorių, išmuštą pilka me

džiaga. Jo sienos papuoštos prancūziško sti
liaus graviūromis, truputi kvailokomis tačiau 
ne be skonio, kaip va: „Susižiedavę, bet ne
drįstą pasisakyti“, arba: „Broliukas sužino vy
resnės sesers paslaptį“. .Mr. Tompsonas ati
darė duris ir tarė:

— Čia rasite žmonių. Neisime | vidų, nes 
aš laikaus nusistatymo niekados netrukdyti 
šeimų. Bet jei norit mesti žvilgsni...

Pasižiūrėjau. Dideliame satinu išmuštame 
kambaryje ant estrados ilsėjosi sena ponia, 
baisiai nudažyta, užmerktomis akimis, bet vi
siškai patenkintu veidu. Ji priiminėjo vizi
tus. Ir vyrai ir moterys aplink ją sukritę l 
fotelius kalbėjo tyliu balsu. Mirusioji klau
sėsi, bet neatsakinėjo. Aš pažvelgiau i arba- 
tininką, puodukus ir šakutes. .Tariau paty
lomis:

— Kodėl, ji tokia raudona?
— Ji truputi per daug nudažyta, tarė M». 

Tompsonas. Tačiau toks buvo šeimos pagal- 
davimas. Mes negalim kitaip padaryti,

— Ar ir vyrus dažote? '
— Taip, dažniausiai. Tik truputi. Kėlėt* 

brūkšnių.
Jis uždarė duris.

Išvertė V.T.
. (Bus daugiau)
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Prieš žiemą anapus kanalo
Paryžiaus laikraščiai daug vietos 

skiria anglų ūkiniams sunkumams 
aptarti. Dar vis daug rašoma, kad 
pirmą kartą po Ilgų šimtmečių An
glija nustojo ūkinio kitų tautų pasi
tikėjimo ir yra iš skolintojo perėjusi 
t skolininkų tarpą. Valstybinės sko
los užsieniams šiandien siekia apie 
B miliardus svarų sterlingų!

Ateina kieta žiema ir anglų vy
riausybė turi prieš akis daugybę kal
nų. Pirmiausiems ir didžiausiems 
sunkumams nugalėti, anglų vyriau
sybė turi arba imtis griežtų ir radi
kalių priemonių anglų tautos sąskai- 
ton arba atsisakyti liki šiol Išdidžiai 
išlaikyto tarptautinio prestižo. Ypač 
ji šiuo turi daug ką paaukoti Impe
rijos byrėjimo sąskaiton. Savaime 
aišku, kad valdžia tokiu atveju negali 
lengvai bet kokį žingsnį padaryti.

Buvo pradėta nuo mažesnių klau
simų sprendimų. Valdžia įsteigė ne
mažai socialinio pobūdžio (staigų ar 
net organizacijų, kurios iki šiol tur
tingoje Anglijoje niekada nebuvo 
girdėtos.

Privalomas mokslas pratęstas vie
nerius metus. Sis manevras netoli 
pusės milijono jaunų žmonių nepri
leidžia prie darbo. įvedamas socia
linis draudimas, kuris paliečia kiek
vieną nuo gimimo iki grabo. Gydy
tojai bus apmokami valstybės. Pa
galiau, sugriautų miestų apvalymas 
ir atstatymas, dvigubai didesnės ar
mijos išlaikymas negu prieš karą Ir 
okupaciniai rūpesčiai Vokietijoje ir 
Austrijoje...

Sunku pasakyti, kurių socialinių 
reformų būtų ėmęsis Churchlllis, jei
gu jis, o ne Attlee stovėtų valdžios 
viršūnėje. Daugelis publicistų mano, 
kad jis būtų priverstas imtis tų pa
čių priemonių, ką ir Attlee. Jei ne 
Jungtinių Amerikos valstybių ir Ka
nados finansinė parama, Anglija bū
tų susilaukusi tikros ūkinės katastro
fos. Iš kitos pusės, darbiečių valdžia 
tikėjosi greičiau ir lengviau Išeisianti 
Iš susidariusių ūkinių sunkumų, bet 
viltys nepasitvirtino: šiomis dienomis 
baigiasi amerikiečių ir kanadiečių 
paskolų sunaudojimas, o tuo pačiu ir 
galimybė užsieniuose pirktis maisto, 
žaliavų ir mašinų. Iš 1.540 mil. dole
rių, kurie per paskutiniuosius 12 mė
nesių, buvo išleisti, 25’/o nuėjo maisto 
reikalams, 27 % — naftai ir žalia
voms pirkti, 14% mašinoms įsigyti,

(Mūsų Paryžiaus koresp.)
7 % — laivams, 12 % — tabakui, 4 % 
— firmoms apmokėti. 11 % išleista 
už įvežamą maistą ir prekes į oku
pacinė zoną Vokietijoje.

Kad biudžetą klek Išlyginus, buvo 
bandyta 5% pakelti tabako mokes
čius Ir 75% — už amerikinius fil
mus, kurie anglams kaštuoja apie 70 
milijonų dolerių. Toks didelis šių 
filmų apkrovimas mokesčiais privedė 
valdžią prie nemažų nesusipratimų.

Gautos paskolos teužteko tik pu
sei to laiko, kuriam ji buvo numa
tyta. Pagaliau, anglai tikėjosi gauti 
6 milijardus dolerių, o tegavo 3,75 
milijardus. Be to, darbiečiai nenu
matė, kad panaikinus kainų kontrolę 
JAV, kainos už prekes pakils net 50 
%. Tokiu būdu gautųjų dolerių ver
tė nukrito net 28%.

Nors paskolos sutartyje buvo nu
matytas greitas JAV mašinų tieki
mas, bet jis prasidėjo labai vėlai, o 
tai pasunkino anglų pramonei Išvy
styti aukštą produkciją. Ypač daug 
pakenkė darbiečių palanavimams 
sunki pereitų metų žiema, kuri at
nešė 200 milijonų dolerių nuostolių 
ir nenumatytų, išlaidų.

Na, ir amerikiečių sąlygos buvo 
nelengvos ir pagal jas anglai negali 
pirktis tų prekių dominijose, kurių 
yra JAV, nors dominijose prekės 
dažnai yra pigesnės.

Amerikiečiai „planavo“, kad 1947 
m. pasaulinis ūkis būsiąs „normali
zuotas“ ir tarp valstybių vyksianti 
laisva prekyba ir laisvas žaliavų bei 
prekių pasikeitimas. Šie „planavi
mai“ toli dar iki tikrovės, kad jie

paliečia ir Amerikos bei Anglijos pre
kybinius santykius, kurie susilaukia 
iš amerikiečių pusės dažnos kritikos. 
, Darbiečiai daro viską, kad susi
dariusius ūkinius sunkumus nugalė
tų. Bendras visos Anglijos produk
cijos lygis yra peršokęs 20-čia % 
prieškarinę, t. y. 1938 m. produkciją. 
Bet iš kitos pusės, raktinės anglių 
produkcijos sritys, kaip tekstilė, an
glis, dar toli iki prieškarinio lygio. 
Su tuo susijusi užsienio prekyba nė
ra pajėgi padengti visus krizės sukel
tus .nuostolius.

O prieš akis nauji žiemos rūpes
čiai. Jei darbiečiai nori anglų tautos 
gyvenimo standartą išlaikyti bent 
dabartiniame lygyje, tai turi skaitytis 
su metiniu 600 milijonų svarų ster
lingų deficitu, kuris turi būti apmo
kėtas doleriais ar kita tvirta valiuta 
užsieniuose.

Nenuostabu, kad iš anapus kanalo 
ateinančios žinios yra ir rūpestingos, 
ir verčiančios susimąstyti. Z. U.

JTO milijonai už abejotiną taiką
Tautų S-ga ir JTO. Tautų S-gos 

paskutinis t. yra 1938 m. oficialus 
biudžetas siekė 1,88 mil. svarų. JTO 
paveldėjusi Tautų S-gos turtų vertę 
daugiau 5 mil. svarų, 194B m. biudže
tas siekė 5,4 mil. svarų, 1947 m. net 
8 mil. svarų, o 1948 m. numatyta net 
10 mil. svarų.

Pagaliau jaunos organizacijos ge
neralinis sekretorius buvo prašytas 
sumažinti biužėtą 1 mil. svarų. Ta 
pareiga yra ypač nemaloni, kai nori
ma su draugais geruoju gyventi. To
dėl jis nusprendė dar labiau biudže
tą išpūsti, atgyvenusių ir nereika
lingų įstaigų sąskaiton, kad jo ben
dradarbiai galėtų bastytis po pasaulį 
JTO lėšomis.

Valstybių mokesčiai. JTO Pilna
ties nutarimu minėti mokesčiai gula 
svarbesnius kraštus tokiu svoriu: 
JAV — 39,9%, D. Britanija 11,5%, 
Sovietai — 6,3%, Prancūzija 6%, 
Argentina 1,9 %,. Belgija 1,4%, Da
nija 0,8%, Norvegija 0,5%, Costa- 
Rica,' Haiti, Honduras, Liberija, Pa
ragvajus ir Islandija laikomos bied- 
niausiomis ir temoka tik po 0,04 % 
biudžete numatytos sumos.

Jei stabtelsime ties 1948 biudžetu, 
matysime, jog didžiausią išlaidų ' Su
mą sudaro sekretoriatas — 8,5 mil. 
svarų ir jam priklausantis Public In
formation Department — 1,1 mil. 
svarų, generalinio sekretoriaus įstai
gos — 84.000 svarų, o personalo Iš-

stovai stebėjo Brigne ir Tende sričių 
perleidimo tautos atsiklausimą. Už 
tą „darbą" jam skiriama 175.000 
svarų.

JTO generalinis štabas. Vyriau
sioje vadovybėje dirba 3.379 asmens, 
kurių: 2.815 — Lake Success ir Flu
shing Meadows sekretoriate, 520 yra 
Ženevoje, kur jie likviduoja Tautų 
S-gą ir ūkiškame skyriuje, o 44 pa
skirti informatoriais Londone, Pary
žiuje, Šangchajuje ir Rio-de-Janeiro.

Trygve Lie, kuris neva rūpinasi 
išlaikyti , administracijos' „moralę“, 
gauna į metus 5.000 svarų atlyginimo 
ir kitus 5.000 svarų reprezentacijos 
be atsiskaitymo. Reikia pastebėti, 
kad JTO visi tarnautojai, kur jie be
dirbtų, nemoka jokių mokesčių. Ge
neralinio sekretoriaus 8 pavaduotojai 
gauna po 3.350 svarų metinės algos ir 
po 2.125 svarus reprezentacijai. Ge
neralinis sekretorius ir jo pavaduo
tojai naudojasi diplomatinėmis nelie
čiamumo teisėmis.

Atskiros žinybos direktorius gau
na po 2.750 svarų ir reprezentacijos 
nuo 750 ligi 3.500 svarų.

Iš visų eilinių tarnautojų geriau
sią atlyginimą gauna vertėjai, ma
žiausia —t, 1.175 svarus į metus, o 
aukščiausią — 2.435 svarus. Kurjerio 
alga 480 svarų.

JTO yra įnoringa ponia, kuri ne
tik gerai atlygina patarnaujančius,

bet dar juos karališkai ir išlaiko. 
Dvejis metus dirbę tarnautojai, ne
žiūrint jų užimamos vietos, turi teisę 
vykti atostogoms į gimtinį kraštą, 
kurioje žemės rutulio dalyje jie be
gyventų — kelionės išlaidas apmoka 
JTO.

Jie dirba 48 vai. į savaitę, bet kon
ferencijų metu turi ir naktimis eiti 
pareigas. Jei JTO tvers ilgesnį laiką, 
jiems mokės atitinkamą pensiją.

Tarnautojai, ką tilt atvykę į New 
Yorką, gauna didesnį atlyginimą iki 
įsikuria. Jų vaikai Švietimo srityje 
naudojasi ypatingomis teisėmis. JTO 
valgykla yra labai mėgiama, nęs ten 
maistas puikiau paruošiamas, negu 
bet kuriuose geriausiuose New Yorko 
restoranuose. Iš Europos atvykę gau
na dar papildomus davinius — at- 
sišerti.

JTO penktoji, būtent, finansų ko-, 
misija yra numačiusi apkarpyti kai 
kuriuos priedus — pav., kelionės iš
laidas vykstant atostogoms. Tačiau 
Trigve Lie deda visas pastangas iš
laikyti „aukštą standartą palaimintos 
tautos“.

Nepamirškime paminėti JTO rū
mų statybos išlaidas, kurios pagal 
architektų apskaičiavimą sieks ne
mažiau 21 mil. svarų.

Britų Sav. „News Review“, 1947. 
X. 30 d. Vertė G. R.

Antikomunistinė 
propaganda^irasidėjo 
Amerikiečių karinės vyriausybės 

kalbėtojas p. dr. Edward Lichtfield, 
kaip praneša iš Berlyno Daily Mail 
spec, korespondentas, pradėjo oficia
liai antikomunistinę radijo kampani
ją, įspėdamas Vokiečių tautą, kad 
komunizmas grąsina ją pavergti 
taip, kaip tai buvo nacių laikais.

Viešosios administracijos skyriaus 
direktorius dr. Lichtenfield’as paž^ 
dėjo vokiečiams, kad JAValstybės 
sutiksiančios su politiniu Vokietijos 
sujungimu tik tada, jei bus ant vi
sados pašalintas nebojimas indivi
dualių teisių,, nes „tauta negalinti 
egzistuoti pusiau laisva ar pusiau 
pavergta“.

Tai pirmą kartą per amerikiečių 
kontroliuojamą radijo stotį buvo vie
šai skaityta paskaita tema — Laisvė 
prieš Totalitarizmą.

Dr. Lichtfield' pareiškė vokie
čiams, kad komunizmas siekia „in
dividų priespaudos ir nuolat panei
gia pagrindines laisvųjų žmonių lai
sves“.

Kalbėtojas, neminėdamas Sovietų 
Rusijos ar jos okupacinės zonos ad
ministracijos Vokietijoje, nurodė de
taliai „komunistų metodą“ vykdant 
rinkimus, spaudos kontrolę ir apie 
pasiruošimą vyriausybės rėmėjų gro
bimą“.

„Prieš dvejis metus“, sako dr. 
Lichtfleld’as, sąjungininkai atėjo į 
Vokietiją nuversti nacių sistemos Ir 
išugdyti laisvę bei demokratiją. Mes 
pasižadėjome garantuoti žodžio lais
vės, religijos laisvės, spaudos ir ju
dėjimo laisvės teises.

„Šiandien gi, po dvejų su puse 
metų nacizmui žlugus, mes matome, 
jog šios pagrindines žmogaus teisės 
vėl ginčijamos, bet šiuo metu jau ko
munistų“.

Jis nurodė vokiečiams, kad komu
nizmas reiškia laisvą išreiškimą prie
spaudos tiems, kurie prešina-’ vy
riausybės pažiūroms.

Amerikiečiai siekia vokiečiams 
žodžio laisvės, laisvės nuo baimės, 
jog jie gali būti netikėtai atskirti 
nuo savo šeimos ir namų.

Demokratinėje visuomenėje, pa
reiškė jis, nejaučia jokios nuolatinės 
policijos baimės, kuri gali be perspė
jimo ateiti, jis žino, kad be teismo 
jis nebus nubaustas, jis žino, kad jo 
nieks nemuš be provokacijos

S3
®

KRIZE BAŽNYČIOJE
Tokiu pavadinimu buvo vertina

ma Anglijoje neseniai pasirodžiusi 
Birminghamo vyskupo. Dr. E. W 
Barnes knyga: „Krikščionybės kili
mas“ (The Rise of Christianity), ku
rioje, anot paties autoriaus, jis patei
kė viso - savo gyvenimo tyrinėjimo 
duomenis. Abu Anglijos arkivysku
pai (anglikonų) knygą pasmerkė, vi
sus išvedžiojimus laiko erezija ir 
mano, kad vysk. Barnes' iš užimamos 
vietos pasitrauks. Visa knygos laida 
tuojau buvo išparduota. -vsl-
• Rumunijos pasiuntinys Argenti
noje Dimitru atsistatydino ir į Ru
muniją negrįš.

laidos siekia 1,5 mil. svarų.
‘ Ateinančių metų pilnaties sesijai 

ir komisijoms numatyta 750.000 sva
rų, o filmoms ir knygų leidimui — 
210.000 svarų.

Triesto sričiai valdyti, numačius 
vis dar ieškomą gubernatorių, bus 
metams išleidžiama 37.500 svarų, «
įvairioms komisijoms: ūkiškoms, po
litinėms ir 1.1, numatyta net 600.000 
svarų. Transportui, telefonui, 
grafui skyriama taip pat 600.000 
svarų.

JTO perėmė Tarptautinio telsln- 
gurno teismą, kuris virto visišku eme
ritu. Jis iki šio meto nesugebėjo iš
spręsti britų-albanų bylos dėl britų 
karo laivų užpuolimo. Tiesa, jo at-

Atominis miestas X 71
Užsienio spaudoje vis dažniau pa

sirodo žinių apie Sov. Sąjungos nau
juosius -Užuralio moderniosios karo 
pramonės centrus, apie kuriuos iki 
šiol Europoje maža težinota. Pasku
tiniaisiais metais anapus Uralo pli
kuose stepių • laukuose išaugo daug 
naujų pramonės miestų. Prieš karą 
tai buvo paprasti kaimai, kurie dabar 
yra virtę pramoniniais centrais, ku
rių dalis turi per milijoną gyventojų. 
Kas yra girdėjęs tokius miestų pava
dinimus kaip: Krasnoturinsk, Magni
togorsk, Ordzohonice, Swerdlovsk .ir 
Komsomolsk? Kas žino kur jie yra? 
Šie paslaptingi stepių miestai slepia 
didžiausius Sov. Sąjungos lėktuvų ir 
municijos fabrikus. Juose kyšoja 
milžiniški kaminai ir kiti geležies 
pramonės įmonėms charakteringi 
įrengimai.

Žurnalistas Fred Barclay, apkelia
vęs Transsibįyą, savaitraštyje „La 
Bataille“ aprašo savo patirtus įspū
džius. Jis, be kitko, rašo, kad Novo
sibirske žinomas rusų fizikas Sergej 
Wawilow griežtai laikomoje paslap
tyje daro bandymus kosminių spin
dulių srityje. Pats įdomiausias žur
nalistui Barclay pasirodė miestas so
vietų šifruotoje terminologijoje va
dinamas „X 71“, kuris gyventojų tar
pe žinomas Atomgrado vardu. Atom- 
gradą, arta „X 71“ miestą, supa še

Sovietai stato „Šiaurės Gibraltarą"
Dviejų stovyklų — Rytų ir Va

karų susikirtimas kasdieną vis aš
trėja. Vis dažnesnė proga atsiranda 
kalbėti apie karo grėsmę, o ypač kai

ge su vokiečiais karo belaisviais ir 
rusais, prisidėjusiais prie vokiečių, 
vadinamais vlasovininkais. Didžiuo
sius požeminius darbus atlieka tik

grafinėje platumoje, kelia šiuo metu, 
švedams didelį susirūpinimą. Pir- ‘ 
miausia klausiama: kas verčia sovie
tus Paldiski įrengti tuos milžiniškus

tele-- strateginiais klausimais.

nemažas skaičius patvirtina šią prie
laidą. Visur kalbama kariniais ir 

Savo ruož
tu, praeityje švedai ne retai pasielgę
nesivadovaudami demokratinėmis 
tradicijomis, išduodami ne vien Lie
tuvos auksą, bet ir tam tikrą skaičių 
karių, — manė išsipirksią neutralu
mą ir saugumą. Tačiau nūdienė Šve
dija išgyvena ne vien ūkiškus sun
kumus, bet ir naują sovietų grėsmę.

rusai, atgabenti iš labai tolimų sri
čių. Šie paslaptingieji darbininkai 
apgyvendinti požeminėse stovyklose. 
Jiems uždrausta ne vien susitikti, bet 
ir bet kaip santykiauti su gyvento
jais, esančiais už statybos srities. Tuo 
atveju visai net nereikia aiškinti 
apie tą nepaprastą paslaptingumą, 
kuris gaubia Paldiski sutvirtinimą 
darbus. Aukšti Leetse pusiasalio 
krantai, svyruoją tarp 100-120 metrų

sutvirtinimus?
Pastarieji mūšiai ten įvyko praė

jus šimtmečiui nuo Krimo karų. 
Anuomet būta nuomonės, kad bergž
džias reikalas naudoti karo laivus 
Baltijos jūroje. Vėliau, 1914-18 me
tais ar 1920 ir 1941 m., rusų laivynui 
nereikėjo kovoti už Baltijos pakraš
čius. Tat puikiai suprantama, nes 
svarbiausias užnugaris yra Ukraino
je ar Volgos srityse, kurios linksta

šios apsaugos ir gynimosi zonos. Jis 
yra saugomas MVD dalinių, kurie į 
minėtą miestą praleidžia tik tuos as
menis, kurie turi mokslinių tyrimų 
instituto arba karo ministerijos iš
duotus komandiruotės orderius. Fred 
Barclay 'aprašomo miesto gyventojų 
skaičius svyruoja tarp 30.000-70.000. 
Atomgrade niekas neturi teisės per
žengti savo zonos sieną. Visi ten esą 
mokslininkai ir technikai yra griež
tos atrankos būdu parinkti. Jie dir
ba suskirstyti į specialias komandas, 
kurios atsiekus tam tikroje srityje 
pakankamų rezultatų, pakeičiamos 
kitomis komandomis. Tokiu būdu at
siekti rezultatai perduodami sekan
čiai komandai, kuri tęsia darbą nuo 
atsiekto punkto toliau. Eksperimen
tai, kurie iki šiol buvo padaryti, 
Barclay patikinimu, yra iš dalies nu
sisekę. Pagal sovietų pareigūnų pa
reiškimus, esą dar trūksta „pasku
tinio grandinės žiedo“.

Atomo srityje dirba žymūs sovie
tų fizikai Kapica ir Wawilow. Cha
rakteringa, kad Sov. Sąjungoj vadi
namas fizikas Nr. 1 — prof. Kapica 
yra prieš keletą mėnesių iš Atom
grado pražuvęs. Šiuo metu tyrimo 
vadovavimas yra prof. Komarowo 
rankose. Jojo pirmasis asistentas yra 
Maskvos techninės fiziologijos insti
tuto prof. Joffe. (b)

Švedų generaliniam štabui sudaro 
didelį rūpestį Kremliaus įsakymas 
Suomijos įlankoje, estų uoste Pal
diski, pastatyti milžiniškus sutvirti
nimus. Zueriche išeinąs šveicariškis 
laikraštis „Die” Tat“ skelbia įdomų 
Žinių apie tuos naujuosius sutvirti
nimus. Čia pateikiame kai kurias 
įdomias ištraukas apie „šiaurinį Gi
braltarą“.

Nuo 1944 m. sovietai deda visas 
pastangas apsidrausti Baltijos jūro
je, o ypač Suomių įlankoje. Maskva 
ypatingai domisi trimis strateginė
mis sritimis: Suomių bei Baltijos 
įlankomis ir pačia Baltijos ir pačia 
Baltijos jūra. Šių strateginių sričių 
atsparos taškais yra Tallinas, Hel
sinki ir Stockholmas. Tiems taškams 
apvaldyti stato „Siaurinį Gibraltarą".

Nepaprastos apimties sustiprini
mo darbai yra atliekami estų uoste 
Paldiski, kuris guli priešais Porkka- 
la, suomių sustiprintą uostą. Tarp 
tų dviejų tvirtovių Suomijos įlanka 
siekia 60 km pločio.

Paldiski jau senai rusams krito į 
akis. Katrė II bene pirmutinė buvo 
numačiusi Paldiski įkurti karinę ba
zę jūros laivams. Tuo tikslu pradė
jo statyti milžinišką krantinę mažo
siose Rogoe salose. Bet šie darbai 
liko neužbaigti.

Tą imperinį planą sovietai pra
dėjo įgyvendinti 1944 m. rudenį. Vie
tiniai gyventojai turi atlikti prievar
tinių darbų prievolę. Jie dirba drau-

aukščio nuo jūros lygio, nepaprastai 
tinka tiems nepaprastos paskirties 
darbams. Šia sritimi Maskva jau do
mėjosi 1939 m. ir, pasirėmusi žinoma 
sovietų-estų „sutartimi", tuoj įrengė 
ten aerodromus.

Paldiski, esąs švedų sostinės geo-

ne Baltijos, bet Juodąsias jūras. Bal
tijos jūrai nebuvo jokio pavojaus. 
Dabarties perspektyvoje sovietai sie
kia įsigalėti Baltijos jūroje, turėti 
atsparos taškus veržtis į vakarus, o 
gal ir dar kitus... žymiai paslaptin- 
gesnius... uždavinius. . -r-

' Raudonarmiečiai savivaliauja 
Austrijoje

' „Wiener Kurier“ praneša iš Vie
nos, kad netoli St. Poelten plėšikai 
nužudė 37 m. amž. Josef Widhalm ir 
sunkiai sužeidė 44 m. amžiaus Wil
helm Antony. Iki šiolei sąryšy su 
šiuo įvykiu okupacinių pajėgų va
dovybė jau areštavusi šešis raudonar
miečius, kurie kaltinami tiesiogiai ar 
netiesiogiai dalyvavę plėšime.

Kaip laikraštis smulkiau apie šį 
įvykį informuoja, nužudyto mecha
niko J. Widhalm motociklas atrastas 
pas vieną rusų kareivį. Komendan
tūra užtikrino austrų įstaigas, kad 
nusikaltusieji būsią griežtai nubausti.

Policijos valdininkas Wilhelm An
tony buvo gatvėje užkalbintas dviejų 
rusų karių. Valdininkui lipant nuo 
dviračio,, kuriuo jis važiavo, vienas 
rusas grobė iš jo dviratį, o antrasis 
besiginančiam policininkui suvarė 
peilį, sunkiai sužalodamas jam. ger
klę. Sužeistasis sukaupęs paskutines 
savo jėgas, paleido porą šūvių, šauk

damasis pagalbos. Užpuolikai pasi
leido bėgti, prieš tai veltui bandę 
atimti dar laikrodį nuo rankos. Pa
sišalinus rusams, policininkas šiaip 
taip nušliaužė iki artimųjų namų, Iš 
kur nugabentas ligoninėn. ‘ •

Pažymėtina, kad toje pat vietoje 
vieną naktį anksčiau buvo surastas 
griovyje negyvas gulįs mechanikas 
Josef Widhalm, taip pat su perplau
ta gerkle. Jo motociklas buvo pa
grobtas. -št-

VEŽIO LIGA PAGYDOMA
Kiekvienais metais Britanijoje 

nuo vėžio ligos miršta 72.000 žmonių 
— rašo Dr. B. Bax. Tačiau nuo 80 % 
iki 90 % gali būti išgydyta, jei vėžys 
pastebėtas pirmoje stadijoje, antroje 
stadijoje — 50% ir trečioje — ma
žiau kaip 10%.

Kovoje su vėžio liga didžiausias 
priešas yra baimė..'.

(The Poeple, 1947. XI. 1)
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B. Sruogos literatūrinis palikimas
< ✓ Rašo Vyt. Alantas

cellence. Jo dramatinėje kūryboje 
laimingu būdu jungiasi dramos tech
nikos meistrystė su kūrybinių polė
kių talentingumu. Dramines proble
mas jis sprendžia su visiškų pasitikė
jimu, išplaukiančių iŠ dalyko pažini-

Lietuvių rašytojų brolijos gretos 
eina retyn. Ne taip seniai mirė tos 
pačios kartos rašytojas Kazys Binkis, 
o dabar gavome žinių iš tėvynės, kad 
spaliu 16 d. su šiuo pasauliu atsiskyrė 
ir kitas mūsų literatūros šulas, Balys 
Sruoga. Mirė jis, galima sakyti, pa
čioje savo kūrybinio pajėgumo vir
šūnėje. 57 metai dar nėra jokia se
natvė. Tokio amžiaus buvo velionis. 
Mums neteko susipažinti su Balio 
Sruogos paskutiniais veikalais, kurie 
buvo parašyti koncentracijos stovy
kloje, bet, kompetetingų liudininkų, 
jo nelaimės draugų, nuomone^ tie kū
riniai buvo parašyti brandžios, dide
lio gyvenimo bei literatūrinio paty
rimo- turinčios plunksnos. Vadinasi, 
„Milžino paunksmėje“ autorius dar 
galėjo praturtinti mūsų literatūrą ne 
vienu savo plunksnos šedevru.

Nors mes nežinome jo mirties 
smulkmenų, tačiaujnums -yra aišku, 
kad Balys Sruoga yra bendros mūsų 
tautosHragedijos auka. Jei ne už- 

, griuvusios mūsų tėvynę nelaimės, jei 
ne koncentracijos stovyklos, šiandien 
greičiausiai mums nereikėtų liūdėti 
dėl pasitraukimo iš šio pasaulio vie
nam pajėgiausių lietuvių literatūros 
kūrėjų. Juo labiau, kad Balys Sruo
ga, atrodė, buvo stiprios sveikatos ir 
beveik atletiško sudėjimo. Bet kon
centracijos stovyklos ir moralinis te
roras išrauna iš mūsų tarpo ir sti
priausius milžinus.

B. Sruoga poetas
Balys Sruoga buvo plačiai išsiša

kojusi asmenybė. Sruoga — poetas, 
Sruoga — dramaturgas, Sruoga — 
dramos teoretikas, pedagogas ir lie
tuvių teatro istorikas, Sruoga — kri
tikas, Sruoga — mokslininkas, rusų 
literatūros profesorius ir t.t. Visose 
šiose srityse jis yra palikęs svarų 
įnašą į mūsų kultūrą.

Velionio literatūrinė veikla nusi
tęsia tarp dviejų karų, kitaip sakant, 
per visą mūsų nepriklausomybės lai
kotarpį. Jis įėjo į mūsų literatūrą po 
pirmojo pasaulinio karo jaunatviškai 
arogantiškas, drąsus, naujų poezijos 
kelių ieškotojas ir skelbėjas. Jis pra
dėjo savo literatūrinę karjerą kaip 
poetas, paskelbdamas du savo eilė
raščių rinkinius: „Saulė ir Smiltys“ 
ir „Dievų Takais“. Balys Sruoga ati
trūko nuo maironinės poezijos iš
minto tako ir pasuko i simbolizmą, 
individualizmą ir estetizmą. Patrio
tinių motyvų jo poezijoje neberan
dame. Jei Maironio įkvėpimą slegia 
tautos pančiai, prieš kuriuos jis kelia 
maištą, tai Sruogos poezijoje tų pan
čių slogučio visai nebejaučiame. 
Tartum, kartu su tautos atgauta 
laisve, poetas taip pat pasiryžta 
eiti dievų takais“. Tačiau. Balio 
Sruogos pezija nėra nei optimistinė 
nei perdėm šviesi. Ji rafinuotai 
niuansuota,, jautri, ji yra kontrastų 
žaidimas tarp juoda ir balta. Ji „di
sonansų aidija", kaip išsitaria pats 
poetas, rašydamas savo autobiogra
fiją pirmuose „Vainikuose“. Poetas 
myli „žemę, tą žiaurią, rūsčią, drėg
ną“, jis laimina „žemės sultis ir am
žinai grįžtančią dainą“, bet kartu jį 
kankina „laukinis liūdnumas..., po- 

'žemio klaikumo rauda..., gyveriimo 
padugnė". Poetas, rodos, dainuoja 
apie saulę ir skaidrų džiaugsmą tik 
tam, kad paskum dar giliau nertųsi 
į sielvarto bedugnes. Audringas blaš
kymasis tarp kraštutinumų yra poeto 
kelias. Iš Balio Sruogos poezijos dvel
kia nerimastis, aistringas nemėgimas 
ramybės, gaivalingas veržimasis į 
prošvaistes ir ne mažiau gaivalingas 
kritimas į sielvartą. Atrodo, kad poe
tui brangus ne pats džiaugsmas ar 
sielvartas, bet pats blaškymasis tarp 
tų dviejų kraštutinumų.

Tiek formos tiek turinio atžvilgiu 
Balys Sruoga mynė naujus kelius 
mūsų literatūroje. Savo poezijos raš
tuose poetas atskleidė savo asmeny
bės pagrindinius bruožus, kuriuos 
paskum užtinkame ir vėlesnėje jo 
kūryboje.

Balys Sruoga dramaturgas
Nors apie Balį Sruogą galima kal

bėti, kaip anksčiau pastebėjau, įvai
riais požiūriais, tačiau giliausią vagą 
jis, be abejo, bus išvaręs lietuvių 
dramaturgijas dirvoje. Išleidęs savo 
poezijos rinkinius, jis nors ir paskum 
nenutilo kaip poetas, bet vis dėlto 
visą savo dėmesį sutelkė į dramatinę 
kūrybą, į mūsų teatrinių tradicijų 
puoselėjimą. Šioje srityje jo paliki

mas mūsų kultūrai yra didžiausias ir 
reikšmingiausias.

Velionis paliko Jple dešimtį dra
mos veikalų. Pirmiausia paminėtinos 
jo istorinės kronikos: „Milžino pa
unksmėje" — siužetas paimtas iš Vy
tauto Didžiojo laikų — ir „Kazimie
ras Sapiega“ — istorinė drama iš še
šioliktojo amžiaus. Be to, Balys Sruo
ga yra parašęs libreto operai „Rad
vilas Perkūnas".- Kiti jo istoriniai 
veikalai imti iš vėlesnių laikų. Siu
žetas monumentaliam veikalui „Apy
aušrio Dalia" imtas iš baudžiavos ga-

istoriją savo dramų kūrybai. Iš Lie
tuvos praeities sėmėsi įkvėpimo dau
gelis kitataučių rašytojų, ypač lenkų, 
tačiau tie jų raštai daugiau ar ma
žiau mums liko svetimi, nes jie mūsų 
istorijos faktus interpretavo mums 
svetima dvasia. Balys Sruoga į Lietuvos 
Istoriją žvelgė kaip lietuvis patriotas 
ir todėl jo veikalai mums taip aktua
lūs, artimi ir brangūs. Jie užgauna 
mūsų dvasios jautriausias stygas, 
juos skaitydami ar matydami sceno
je, mes vėl išgyvename mūsų praei
ties didžiąsias tragedijas, tartum pa-

jie dirbo su scenos mėgėjų būreliais, 
tuo keldami apskritai mūsų dramos 
kultūrą plačiuose tautos masėse. , *

Lietuvos teatro sluoksniuose Balio 
Sruogos autoritetas buvo neginčija
mas.

dynės. Ta drama buvo parašy
ta per pirmąjį bolševikmetį ir 
nežinau ar buvo išleista. Ran
kraščio man neteko matyti, bet 
skaitę jį teatralai kalba apie tą 
kūrinį su entuziazmu. Apie jo 
dydį galima spręsti iš to, kad 
autorius tame veikale išvedė į 
sceną apie šimtą personažų. 
Atrodo, kad tai yra masinių 
scenų epopėja, vaizduojanti 
mūsų istorijos žiauriausią ga
dyne. Pagaliau, chronologiškai 
imant, paskutiniame istorinia
me veikale „Baisioji Naktis“ 
autorius kliudo 1905 metų re
voliuciją.

Savo kūrybinį kelią Balys 
Sruoga užbaigė koncentracijos 
stovykloje. Jo nelaimės drau
go, Stasio Liniaus liudijimu, 
būdamas Stutthofo stovykloje, 
velionis parašė tris dramos vei
kalus: „Pavasario ’ Giesmė“, 
„Penkialapis Dobilėlis“ ir „Uoš
vė“. To paties Stasio Liniaus 
žodžiais, paskutiniuose savo

mo. Dramos technika jam paslapčių 
neturi. Jis tvirta, nesvyruojančia 
ranka mezga intrygą, temperamen
tingai veda veiksmą ir, kaip patyręs 
skulptorius, modeliuoja savo charak
terius. Jo dramos pasižymi tvirta 
gerai subudavota konstrukcija, jo 
personažai ryškūs, sklidini trykštan
čios gyvybės. Savo vaizduotės galia 
jis atkuria istorines asmenybes su 
kūnu ir krauju. Kitas klausimas, ar 
tos asmenybės istoriškai teisingos. 
Atsakyti į tą klausimą reikėtų atski
ros, pagilintos studijos. Bet, kita ver-

tus, istorinė tikrovė rašyto
jui yra antraeilis dalykas. Iš 
rašytojo negalima reikalauti 
objektyvaus praeities atkūri
mo, kaip kad reikalaujama iš 
istoriko. Istorijoš faktai rašy
tojui tėra tik medžiaga, iš ku
rios jis apipavidalina savo kū
rinį. Rašytojui negalima sta
tyti klausimo, ar jo atkurta 
istorinė asmenybė yra istoriš
kai teisinga; jam statomas 
klausimas, ar ta asmenybė yra 
meniškai teisinga. Ir juo rašy
tojas individuališkiau žvelgia į 
pasirinktą siužetą, juo daugiau 
laimi jo menas. Žinoma, rašy
tojas negali nukrypti nuo išo
rinių istorijos faktų, bet jų in
terpretavimas yra jo indivi
dualus dalykas.

Skaitydamas velionio istori
nius dramos veikalus, jautiesi 
esąs perkeltas į gyvą, alsuojan-' 
čią, lietuvišką mūsų tautos 
praeitį. Po jo plunksna faktai 
ir žmonės atgija ir mums su-

Charakterio bruožai
Nepriklausomybės laikais Balį 

Sruogą man dažniausiai tekdavo su
sitikti Kauno Teatre F :r premjieras. 
Kas lankė Kauno Teatrą, tas žino, 
kad pirmieji ir, gal būt, teisingiausi 
pastatymų įvertinimai įvykdavo rū
komame kambaryje. Per pertraukas 
čia, tirštai prirūkytoje patalpoje, bu
vo dalinamasi pirmais iš salės išsi
neštais įspūdžiais. Per eilinius spek
taklius Balį Sruogą retai kada maty
davai Teatre, bet premjierų jis ne
praleisdavo.

Kaip šiandien atsimenu aukštą, 
kiek į priekį linktelėjusią, kukliai 
apsirengusią — mat, velionis priklau
sė prie tokių žmonių, kurie ko ma
žiausiai kreipia dėmesio į savo tua
leto dalykus ir visada rengiasi su tam 
tikra „poetiška netvarka“ — Balio 
Sruogos statulą, dažniausiai apsuptą 
keletos jaunesnių kolegų. Paprastai, 
kalbėdavo vienas Balys Sruoga, mes 
klausydavomės.

Jo klausantis, mane visada ste
bindavo kontrastas tarp jo paniuru
sios veido išraiškos bei sprendimų 
griežtumo ir Jo bal^o nuoširdumo. 
Balys Sruoga nemokėjo kalbėti ra
miai, santūriai, šaltai. Jo minčių 
reiškimo būdas būdavo temperamen
tingas, gaivališkas. Ypač tas gaiva
liškumas ir, pasakyčiau, kažin kokia 
nesuvaldoma agresija pasireikšdavo 
tais atvejais, kai klausimas liesdavo 
mūsų kultūrinius reikalus, kurie, Ba
lio Sruogos nuomone, šlubavo. Jei 
jam kas nepatikdavo, velionis būdavo 
negailestingas. Jei premjiera jam ne-

dramos veikaluose Balys Sruoga nu
sigręžė nuo istorinio žanro ir pa
krypo į dramą kaipo tokią. „Pava
sarinė Giesmė“ esanti lyrinė drama, 
vykstanti neribotame laike, o „Pen
kialapis Dobilėlis“ Ir „Uošvė“ esan
čios gyvenimiškos komedijos.

Męs čia paminėjome aštuonis Ba
lio Sruogos dramos veikalus. Grei
čiausiai tas sąrašas dar toli gražu 
nebus pilnas. Mes nežinome, ką jis 
parašė išėjęs iš koncentracijos sto
vyklos ir grįžęs į Lietuvą ir. apskritai 
nežinome, ką jis paliko savo rank
raščiuose. Turint galvoje rašytojo 
produktingumą, pajėgumą bei kūry
binį subrendimą, mes greičiausiai tu
rėsime progos pasigėrėti dar ne vie
nu dramos ar kurio kito žanro Balio 
Sruogos veikalu. Bet ir iš to, ką mes 
apie velionio kūrybą žinome, nesvy
ruodami galime daryti išvadą, kad jo 
įnašas į lietuvių dramos literatūrą 
yra milžiniškas. Gal šiandien dar ir 
per anksti nustatinėti Baliui Sruogai 
vietą mūsų literatūros istorijoje, bet 
manau, nesuklysiąs tvirtindamas jį 
juvus didžiausiu Lietuvos drama
turgu.

Jis pirmas iš Lietuvos rašytojų 
tokiu plačiu mastu panaudojo mūsų

tys dalyvaudami jų vyksme. Be savo 
estetinės reikšmės, Balio Sruogos 
teatras, be abejo, turės didelės auklė
jamosios reikšmės mūsų jaunimui.

Sėmėsi sau medžiagos iš Lietuvos 
istorijos ir kiti mūsų rašytojai. Vin
cas Krėvė parašė „Šarūną“, „Min
daugo Mirtį“ ir „Skirgailą“. „Šarū
nas“ yra romantinė istorinė poema, 
bet ne drama; „Mindaugo MirJis“, tie
sa, istorinė drama, bet tai yra, be 
abejo, pats silpniausias Vinco Krė
vės veikalas. Tik .vienas „Skirgaila“ 
yra plataus užsimojimo, talentingai 
parašyta istorinė kronika, kurią be
skaitant padvelkia šekspyrinių vei
kalų dvasia. Bet vis dėlto Vinco«Krė- 
vės, kaip rašytojo, garsas remiasi jo 
„Dainavos šalies padavimais“ ir „Ša
rūnu“.

Rašė istorines dramas ir Mairo
nis, tačiau Maironis lyrikas toli pa
lieka Maironį dramaturgą. Jo dra
mos veikalams trūksta veiksmo, jo 
charakteriai silpnai apdoroti psicho
logiškai, naivūs, paviršutiniški. Mai
ronis dramaturgas greičiau mums 
daro dramaturgo mėgėjo įspūdį. Jo 
veikalai buvo statomi Kauno Teatre, 
bet pasisekimo neturėjo.

Balys Sruoga dramaturgas par ex-

sidaro iliuzija, kad ištisos Lietuvos 
gadynės vėl ima gyventi. Tą atkūri
mo galią turi tik gilus, plačios eru
dicijos menininkas.

Balys Sruoga yra didysis Lietuvos 
dramaturgas. Jį galima nesvyruojant 
lyginti su pačiais geraisiais Vakarų 
Europos dramaturgais.

B. Sruoga pedagogas
Balys ..Sruoga ilgus metus vado

vavo prie humanitarinių Mokslų Fa
kulteto jo paties Įsteigtam Dramos 
seminarui. Įsikūrus lietuvių univer
sitetui Vilniuje, seminaras persikėlė 
į sostinę. Velionis buvo seminaro 
įkvėpėjas Ir jo autoritetingas vado
vas. Daugelis nfūsų scenos darbinin
kų išėjo iš tos studijos. Sakysime, 
beveik visi jaunesnieji Vilniaus lie
tuvių teatrų aktoriai lankė Balio 
Sruogos Dramos ’seminarą. Taip pat 
seminaras paruošė dramos kritikų, 
kurių stoką mes jautėme nuo pat ne
priklausomybės pradžios; ta spraga 
tik tada ėmė nykti, kai spaudoje pra
dėjo pasireikšti Balio Sruogos moki
niai. Pagaliau nemaža jaunimo, ku
ris ruošėsi universitete mokytojo pro
fesijai, lankė' ir Dramos seminarą. 
Paskum, išsisklaidę po visą kraštą,

patikdavo, jis tai mums pasakydavo 
nevyniodamas į vatą, paįvairindamas 
savo kalbą taikliais sąmojingais ir 
kartais labai žiauriais sarkazmais, 
kurių jam nereikėdavo ieškoti kiše
nėje. Atsimenu, kaip velionis ne vie
ną Kaimo Teatro pastatymą sumal
davo į smulkius miltus. Būdavo vių^, 
nas malonumas jo klausytis. Juo law 
biau, kad jo nuomonės būdavo nors 
ir negailestingos, bet teisingos.

Vertindamas kurį mūsų kultūros 
reiškinį, jis nesivaduodavo savo as
meninėmis simpatijomis ar antipati
jomis. Jausdavai, kad jis apskritai 
sielojasi ir serga mūsų kultūros rei
kalais. Todėl pykti ant jo negalėda
vau Ir reikėdavo pasiklausyti su ko
kiu užsidegimu ir entuziazmu Balys 
Sruoga kalbėdavo apie mūsų kultū
rinius laimėjimus! Kaip savo jau
nystėje, taip paskum ir subrendimo 
amžiuje, jis nemėgo vidurio kelio. 
Iš savo prigimties Balys Sruoga buvo 
entuziastas: jis arba entuziastiškai 
neigė arba entuziastiškai teigė. Bet 
visais atžvilgiais, visoje savo litera
tūrinėje ir kultūrinėje veikloje, ve
lionis vadovavosi vienu principu: di
dele nesuinteresuota lietuvių kultū
ros meile. Visu savo plačiu išsimoks-

Tautos idealų sargybiniai ir
' laisvės kovotojai

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

(Žiūr. 46, 47 u. 48 nr. nr.)
Jei ne visi iš mūsų pajėgsime kel

ti ir ginti savoj ir svetimoj spaudoj 
Lietuvos laisvės bylą, jei, gal būt, ne 
visi tesugebėsime formuoti naujose 
neįprastose aplinkybėse atsidūrusių 
lietuvių tautinę ir pilietinę sąmonę, 
tai, aš manau, visi mes, geriau ar 
blogiau, esame pajėgūs fiksuoti lietu
vio tremtinio gyvenimą. Juk tai irgi 
labai svarbu. Turime žinoti, kur ir- 
kaip gyvena mūsų tautiečiai, ką jie 
veikia, kuriam iš jų ir kokia pagalba 
reikalinga.

Kaip spaudos draudimo metu lie
tuviai žurnalistai (jeigu taip į lai
kraščius rašiusius būtų galima pava
dinti) rašė nereikalaudami honoraro, 
nes tuomet nebuvo jo iš ko mokėti, 
taip ir mes rašysime ir tuomet, kai 
niekas mums to honoraro nemokės, 
bet kai mūsų rašymas bus svarbus 
ir reikalingas. Argi neskauda ir ne
pikta Amerikos lietuvių laikraštinin
kui, rašančiam į Amerikos lietuvių 
laikraščius be honoraro, kai lietuvis 
žurnalistas tremtinys, atsidūręs Ame
rikoje, atsisako J tenykščius lietuviš

kus laikraščius rašyti, nes, girdi, ho
noraro nemoka. Jeigu mes taip savo 
pašaukimą tesuprasime, tai greit sa
vo plunksnas turėsime Iškeisti, jei ne 
J špitolninko lazdą, tai, galimas daik
tas, dar į kai ką blogesnio.

Baigdamas aš noriu Iškelti dar 
viepę, mano manymu, labai svarbų 
dalyką: mes tremtyje ir emigracijoje 
bet kuria kaina turime išlaikyti Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungą ir štai dėl 
kurių motyvų:

1. Kad būtų branduolis, kuris lei
stų bent vieną laikraštį, jungiantį 
visus lietuvius tremtinius, išblašky
tus po įvairius kraštus. Tokio lai
kraščio reikalingumas visiems mums 
yra labai aiškus ir tokį laikraštį ge
riausiai pajėgtų leisti tik Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungą.

2. Kad būtų įsteigtas informacijos 
ir propagandos biuras, kuris ruoštų 
ir leistų propagandinius leidinius 
apie Lietuvą ir Lietuvos laisvės by
lą. Ar ne keista, kad šiandieną pro
pagandos ir Informacijos srityje mes 
nesame dar to pasiekę, ką lietuviai

gyveną užsienyje jau buvo pasiekę 
1917 metais.

3. Kad būtų sudaryti galimumai 
gabiems ir jau pasireiškusiems žur
nalistams tobulintis savo profesijoje, 
ypač mokantis svetimų kalbų. Jei 
nepriklausomoje Lietuvoje buvo ka
ro mokykla, kuri ruošė žmones savo 
tėvynės laisvei ginti, tai dabar ne
tekę laisvės turime ugdyti žmones, 
kurie galėtų ir sugebėtų propagan
dinėmis priemonėmis tos laisvės 
siekti.

4. Kad būtų galima įeiti į kontak
tą su užsienių žurnalistų organizaci
jomis ir per jas kelti ir ginti Lietu
vos laisvės bylą.

5. Kad būtų Išsaugotos gražios 
lietuviškos spaudos tradicijos, kad 
būtų galima su lietuviais žurnalistais,, 
išsklaidytais po visą pasaulį, palai
kyti glaudūs ryšiai.

Mes šventai tikime į savo tautos 
laisvę ir esame pasiryžę visomis savo 
pajėgomis dirbti, kad ji greičiau 
mums sušvistų. Dieve to mums pa
dėk! (Pabaiga)

tinimu bei patyrimu, visa savo talen
tinga, i !ačiai išsišakojusia asmenybe 
Balys Sruoga nuoširdžiai tarnavo 
Lietuvai. Jis buvo didis dramatur
gas, didis kultūrininkas ir didis lie
tuvis.

Balys Sruoga mirė pavergtoje tė
vynėje. Mes, tremtiniai, negalime 
aplankyti jo kapo., Bet savo minti
mis mes prasiskverbiame pro geleži
nę uždangą ir dedame ant jo kapo 
vainikus, kaip savo meilės, pagarbos 
ir dėkingumo pareiškimą Didžiajam 
Rašytojui, kurio vardas Lietuvos kul
tūros istorijoje bus įrašytas aukso 
raidėmis.

NAUJOS DANTŲ GYDYTOJOS '
Šių metų rugsėjo mėn. pabaigoje 

seserys Jankauskaitė Jadvyga ir 
Jankauskaitė-Ališauskienė Sofija bai
gė Erlangeno Universiteto medicinos 
fakulteto odontologijos skyrių ir, iš- 
laikusios vasaros sesijoje valstybinius 
egzaminus, gavo dantų gydytojų di
plomus. Seserys Jankauskaitės pra
dėjo odontologijos studijas Kauno 
Universitete vokiečių okupacijrs me
tu, o po karo tęsė mokslus Erlangene.

Tremtinių Tarnybos patvarkymu 
iš asmenų, kuriems karo metu yra 
dingę mokslo cenzo dokumentai, pra
šymus turimo mokslo cenzo doku
mentams sudaryti Švietimo Valdyba 
priima tik iki 1948 m. kovo 15 d.

Naujai mokslo cenzui pripažinti Ir 
teikti kol kas prašymai nepriimami Ir 
nesprendžiami.

LTB Švietimo Valdyba
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KRIVULĖS BELAUKIANT
Bičiuli, tu veidą įkniaubei j ran

kas ir pasinėrel i dideli susimąstymą. 
Dalykų nežinantis sakytų, kad tu 
snūduriauji. Tu užsimerki, tačiau ne 
miegui. Su tavimi Tėvynės regėji
mas. Lyg čia kas atskleidęs 1885 m. 
„Aušros“ komplektą skaitytų:
Dideli pulkai svetimų žmonių

Įpuolė tėviškėlėn.
Uždegė pilis, mažas ir didžias, 

Supustijo šėtreies.
Praliejo kraują senų ir jaunų, 

Nužudė mus kaštaunus.
Privėrė mus dirbti, jiems nuraminti 

Jų visas išdykystes.
Paniekin kalbą, praryj mūs algą, 

Mus vargina baudžiavoj.
Kurlink mes eisim? Katrul mes kreip- 

Savo graudų veideli? [sim
Čia gi Įsiterpia vysk. M. Valan

čius:
„Kentėkite visa, ką daleis Vieš

pats, nerūgokite ir žinokite, jogei su
lauksite gadynės, kurioje praslinks 
persekiojimai ir vėl su džiaugsmu 
giedosite bažnyčiose...“

An, lyg universitete iš katedros
sklinda žodžiai:

„Tremtinių keliu ėjo Dantė ir Kal
vinas, Kosciuška, Herzenas, Bakuni
nas, Mickevičius ir visa eilė Įvairių 
tautų vyrų ėjo jie per pasauli ir ieš
kojo teisybės * savo tėvynei ir savo 
idėjom. Tremtis ir šiandie, kaip ir 
seniau, neprivalo būti kokia nors at
gaila, ekspatriacija, vegetavimas, 
karjera, bet — tolimesnysis tautinės 
misijos tęsinys“.

Bičiuli, Tu pakyli nuo stalo, perei
ni kambariu. Vėl sustoji prie lang# 
ir žiūri 1 naktį, kuri, kaip iš pasąmo
nės jauti, turi eiti į galą. Tokia tyla 
tebūna prieš veiksmingą dieną. Iš 
gretimo barako pro nakties tamsos ir 
tylos tarpsnį ateina liūdėjimo žen
klas:
Svetima padangė nemaloni, ne... 
Tėviškėlę brangią vis regiu sapne ...

Tai ne vyro balsas. Gal sėsė kuri 
gegule veržiasi i giružę, kuri ūžia Tė
vynės sargyboje budintiems vyrams, 
o gal motiną per dainą bando par
kviest! kūdikiui atilsio valandėlę, nes 
ir jis, kaip ir suaugę, nebepažįsta kas 
ta ramybė, ir kas tas miegas-be slo
giu sapnų.

Ak, kur mūsų kuklios ir savo pa
prastume išdidžios motinos? Kada 
pagaliau atitiks ta laimė geroji su
sieiti vėl i draugi, be žodžių pažvelg
ti 1 akis, kur meilė ir tiesa, priklaupti 
prie kojų, prisiglausti įdegusiu veidu, 
kaip prie vėtrų nuaižyto Rūpintojė
lio. Paniekinimas ir mirtis veržėsi 
Tėvynėn kaip srutų banga, ir jos sa
vos Valios sprendime paliko anapus, 
kaip vienišą sala Įsiutusio vandenyno 
platybėse. Pakeliui ugnis ir bombos 
surausė miestus ir-arimus, daug daik
tų pakeitė formą,* daug įspūdžių stį 
rizgo, bet raukšlės, kurias Įrašė rū
pestis ir vargas, gilios ir banguojan
čios, kaip ežeras pavasari, tos raukš
lės iš motinų veidų mirga ilgesingai 
ir neramiai, lyg neiššifruota telegra
ma. Už mus ir dėl mūs jos sielojosi, 
ir šiandie tas neišsakytas kentėjimas 
ir ta meilė neišmylėta, rasit, pradingo 
rūsčioj eisenoj palei Varkutą, Kazak- 
stane ar kur kitur Rytuose, o gal būt 
rusiškas durtuvas, suvertas motinos

„Britanijos Lietuvis“
Šiais metais, atvykus didesniam 

lietuvių tremtinių skaičiui į D. Bri
taniją, pasidarė aktualu išleisti lie
tuvišką spausdintą žodj, kuris infor
muotų daugelį nemokančių svetimų 
kalbų lietuvių apie vidaus ir tarptau
tinę padėti. Sį uždavinį atlikti pasiė
mė D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
Londone, leisdama iki šiol rotatoriu
mi spausdintą Užsienio ir Vidaus Ži
nių Biuleteni. Kadangi biuletenio ti
ražas buvo labai ribotas, tai jis ne
galėjo pilnai patenkinti spausdinto 
žodžio paklausos.

Kaip dabar „Išeivių Draugas“ pra
neša, š. m. spalių 24 d. iki šiol ėjęs 
Užsienio ir Vidaus Žinių Biuletenis 
persiorganizavo 1 naują lietuvišką 
laikrašti „Britanijos Lietuvis“. Ži
nant, kokie dabartinėmis sąlygomis 
yra sunkūs spaudos keliai, šiai pir
majai lietuviškai kregždei Anglijoje 
tenka palinkėti nepalaužti sparnų, 
bet stiprėti ir ištobulėti į rimtą lietu
višką kultūros ir informacini laikraš
ti, kuris it negęstantis žiburys šviestų 
mūsų išeiviams, patekusiems į sve
timą kraštą, jų nelengvame gyvenimo 
kelyj* Br. K.

Iškyla istorijon
J. CICĖNAS

širdin, tebetvyro neartų laukų pae
žyje, lyg pirštas i dangų keršto mo
jantis, o gal, kai gimtoji lūšna degė,, 
ta gyvybė sutirpo su slenksčio pele
nais?

Ak, buvo giria su ošimu, iš gilu
mos ateinančiu, su saulėtom proper
šom, kvapais žydinti ir paukščiais 
kalbanti. Buvo ežeras su paliūnių 
alksniais, aštraus ledo praustu ir sau
lės džiovintu smėliu. Buvo dirvos .— 
rugių marios, avižų šnarėjimas, vie
versiai tarp vagų ir debesyse. Buvo 
pievos, kurias vasarą vakarais zui
kiai pakuria, o po nakties saulėtekis 
rasą išraško. Užeis, būdavo, rudens 
paliūtė ar gruodas sukaustys ir že
mę, ir mišką ir pilkšvai melsvą aukš
tąjį dangų, ištvins upės ir sugrįš at
galios, — vistiek peizažas savas, mie
las, ir gana.

Eini tremtyje gatve dieną ir stai
ga supurto šiurpas. „Negi jau šal
ta?“ — ir nustembi, svetimo žmogaus

Įvairios žinios
• Lenkijos vyriausybė {teikė notą 
Švedijos vyriausybei, kuria kaitina
mi Švedijos pareigūnai Lenkijoje pri
sidėję prie kai kurių asmenų pabėgi
mo iš Lenkijos. Notoje reikalaujama 
atšaukti Švedijos konsulą Dancige, 
kuris ypatingai daug prie to prisidė
jęs. Notoje pabrėžiama, kad Lenki
jos vyriausybė norinti palaikyti su 
Švedija kuo geriausius santykius, 
tačiau toks Švedijos valdininkų el
gesys prie tų santykių pagerinimo 
prisidėti negali. Švedijos vyriausybė 
pakvietė savo ministerį Varšuvoje 
padaryti pranešimą. -E-
• Sovietų Sąjungos tradicinėje spa
lių revoliucijos dienoje, švenčiant 30- 
ąsias metines, Stalinas nedalyvavo. 
Taip pat nedalyvavo JAV ambasa
dorius p. W. Bedell Smith. Jis pa
reiškė, kad „šiandien labai šalta ir 
šlapia“.
• Perorganizuota Slovakijos Vykdo
moji Taryba susidės iš 6 demokratų 
partijs atstovų (buvo 9), 5 komunistų 
(buvo 5), 1 socialdemokrato, 2 nepri
klausomųjų ir 1 „laisvės“ partijos 
atstoyo, kurio iki šiol vyriausybėje 
nebuvo. Tarybai pirmininkaus ko
munistas. -E-
O JV vyriausybė įteikė Rumunijos 
vyriausybei notą, kuria protestuoja
ma prieš tos vyriausybės „nerepre- 
zentacinį charakterį“, elementarinių 
žmonių teisių negerbimą ir tvirtini
mus, kad amerikiečių diplomatai pri
sidėję prie sąmokslų ruošimo. Vals
tybės D-tas pareiškė, kad jis negalįs 
„nusižeminti iki tų absurdiškų kalti
nimų smulkaus nagrinėjimo“. -E- 
O Užs. reik. min. Bidault atmetė 
sovietų protesto notą dėl kratos so
vietų repatrijacijos stovykloje. Savo 
atsakyme Bidault pranešė, kad nuo 
gruodžio 1 d. toji stovykla būsianti 
vien tik prancūzų valdžios organų 
kontrolėje. Notoje taip pat pranešta, 
kad Prancūzija neišleisianti į Sov. 
S-gą piliečių, iki sovietai neleis pran
cūzams išvažiuoti iš Sov. S-gos. Ko
munistų reikalavimas tuojau tuo rei
kalu pradėti diskusijas, zparlamente 
buvo atmestas. -E-
• Sovietų Sąjunga, praneša Reute- 
ris, yra išleidusi naują seriją pašto 
ženklų, kurie vaizduoja Kaukazo ir 
Krimo kurortus ir Pabaltijo valsty
bes.
o Užs. reik. min. Tsaidaris pranešė 
seime, kad sudarytas bendras graikų- 
amerikiečių generalinis štabas, kuris 
vadovaus kovai prieš sukilėlius. Prie 
visų didesnių kariuomenės dalinių 
(nuo brigados imtinai) yra priskirti 
amerikiečių karininkai neturi teisės 
įsakyti graikų kariuomenės dali
niams. Jie (amerik. karininkai) vai
dina tik patarėjų rolę. -E-
• Kaip pranešė Berlyno liberalų 
centrinis komitetas, Goerlitze spalių 
11 d. sovietų saugumo policija suėmė
4 liberalų veikėjus. -E-
• Jugoslavijos gydytojams įsakyta
5 valandas į dieną dirbti-nemokamai, 
kitu laiku jie galės verstis privatine 
praktika. -E-
• BBC komentatorius L. Frazer aiš
kina, kad Kremlius jokiu būdu ne
nori leisti įgyvendinti Marshallio 
plano. Kremliaus strategai pasirinko 
dvi silpniausias Europos pozicijas — 
Prancūziją ir Italiją. Paaiškėjus, kad 
jų propaganda nepasiekė norimų re
zultatų, jie dabar griebsis tokių prie
monių, kurias, švelniai tariant, gali
ma būtų pavadinti „veiksmų propa
ganda". -E- 

[užklaustas. Žiūri į ji, lyg rinkoj i 
[parduodamą knygą, kuri be antraštės 
ir be pabaigos, ir nueini priešais save 
kurčias ir nieko nematydamas. Ne 
šaltis, tik tėviškės atminimas už šalti 
pikčiau žnaibo. Dirvonai ten skersai 
ir išilgai; per išmirusi kaimą vėjas, 
pavargęs, su svirtim dejuoja ir kelio 
išeiti nebežinai.

Bičiuli, tu atsitrauki nuo lango, 
pro kurj vidun lenda naktis ir su
gniauži rankas, kad net pirštai su
traška. Po to iš dulkėtos tremtinio 
kuprinės išsiimi J. Biliūno raštus ir 
pusbalsiai skaitai pasakojimą apie 
„Laimės Ziburj“.

. Bet nesuturėjo tat drąsuolių 
minių nuo aukų ię pasišventimo. Žu
vusiųjų draugų drąsa gimdė jų šir
dyse neapsakomą stebuklingą galią: 
jie ėjo ant to kalno neužsileisdami 
paskui vienas kitą. Apylinkės gy
ventojai tai svajotojais ir bepročiais 
juos vadino, tai gailėdami jų verkė,

• Palm Beach (Florida) buvo Išmė
gintas didžiausias pasaulyje hidro- 
planas — „Skrendantis laivas“. Jis 
turi 8 variklius po 3.000 A. J. kiek
vienas. Sparnų ilgis per 100 m. Lėk
tuvas gali paimti 500-700 keleivių. 
Jo kaina 25.000.000 dolerių. Speciali 
kongreso komisija veda kvotą, kodėl 
jis taip daug kainavo. (Statyba už
trūko 4 metus.) -E-
• „Manchester Guardian“ dar kartą 
grįžo prie Ždanovo pranešimo Var
šuvos komunistų kongrese ir rašo, 
kad tas pranešimas esąs aiškus Ir pa
sibaisėtinas dokumentas. Tai pavyz
dys savotiško faktų iškraipymo. Žda- 
novas norėjęs įrodyti, ka£ komu
nistams atitekus istorinė rolė išgel
bėti Europą iš amerikiečių imperia
lizmo, būdamas tvirtai įsitikinęs, kad 
karas tarp komunizmo ir kapitaliz
mo neišvengiamas. Laikraštis reiš
kia susirūpinimo, kad tas pareiški
mas kaip paskutinė tiesa platinamas 
Rusijos Ir kitų tautų komunistų tar
pe. -E-
• Čekoslovakijos užsienių prekybos 
ministerls Dr. Ripka, kalbėdamas 
BBC 25 metų sukaktuvių proga per 
Prahos radiofoną*pasakė daug kom
plimentų Londono radijui. Pasak jo, 
Londono radijas visuomet pasižymė
jęs savo teisybės meile. (BBC) -E-

Lyg Religijų Filosofija be šventojo 
Rašto

Negilus ir nepilnas būtų traktatas 
apie Krikščioniškųjų Religijų Filo
sofiją, kurios autoriaus nebūtų skai
tęs nei Senojo nei Naujojo Testa
mento. Nedidelės vertės angliškas 
žodynas, kurio sudarytojai nėra matę 
„Webster’s New International Dictio
nary“. Jis yra pagrndinis autoritetas 
nustatant angliškų terminų prasmę 
ir tarimą. Žodyno neprieinamumu 
vargu ar bus galima pasiteisinti. 
Muenchene „Amerika-Haus’e“ suin
teresuotiesiems yra prieinami „Web
ster’s New Handy Dictionary“ ir 
„Webster’s Students Dictionary“ (abu 
1943 m. laidos).

Sunku rasti antrą kalbą, kuri bū
tų taip gyva, gaji ir lengvai rutulo- 
tųsi, kaip anglų. II pasaulinio karo 
metu politiniai įvykiai, naujų techni
kos išradimų ir senųjų praktiško pri
taikymo banga sukūrė visą eilę nau
jų terminų, kurie per, palyginti, 
trumpą laiką prigijo ir tapo tvirta 
anglų kalbos dalimi. Beržinskų ir 
Minkūno žodynas neatkreipė pride
ramo dėmesio J tuos naujadarius. 
Daug naujausių plačiai vartojamų 
žodžių neįtraukta. 1. Nerandame žo
džių iš politikos mokslų srities: con
centration camp, fifth column, gas 
chamber, ideology, isolationist, quis
ling, rasism, saboteur, war monger. 
2. Trūksta naujausių karo technikos 
terminų; black out, bulldozer, dive 
bomber, fox hole, jeep, submachine 
gun, task force. 3. Pasigendame ir 
bendrosios technikos pavadinimų: 
buna, nylon, nuclear, prefabrikate, 
mechanizme, montage, televize, wal- 
kie talkie, winterize. 4. Radę popu
liariosios medicinos žurnale šias są
vokas, veltui jų ieškome žodyne: pe
nicillin, stabrine, stilbestrol, sulpha- 
diazine. 5. Į žodyną neįtraukti ir kiti

PADĖKOS
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ TREMTINIŲ DRAUGIJOS VALDYBAI

nuoširdžią padėką reiškia už jautrius užuojautos žodžius musų skaudžiau-
šio gyvenimo smūgio metu, mirus

BALIUI SRUOGAI,
taip pat dėkoja už iniciatyvą ruošti Balio sruogos minėjimus ir nž pa
skelbimą š. m. lapkričio 16 —18 d. d. rašytojų tremtinių gedulo dienomis

VANDA SRUOGIENE ir DALIA SRUOGAITĖ

BONNOS UNIVERSITETO LIETUVIAMS STUDENTAMS
skaudžiausio mūsų gyvenime smūgio metu, mirus

BALIU SRUOGAI,
mus nuoširdžiai užjautusiems ir šiltą, draugišką moralinę paramą sutei
kusiems, reiškia gilią padėką

VANDA SRUOGIENE ir DALIA SRUOGAITĖ

nemaža ir tokių buvo, kurie iš jų tik 
juokės ir tyčiojos, ir džiaugės, kad 
jie žūsta. Štai tik saujelė beliko. Bet 
jau visai visai nebetoli viršūnės. Ne
begirdėjo jie šmėklų kaukimo, nebe
matė jų biaurių veidų jų blizgančios 
akys Įbestos buvo žiburin ir nebega
lėjo nuo jo atsitraukti, juk tat buvo 
jų vargingos kelionės galas. Da du, 
trys draugai krito ir likusieji prilipo 
viršūnę... Sušuko linksmu galingu 
pergalėjimo balsu, ir visi, kaip vie
nas, nutvėrė savo rankomis žibur}.

Ir rados stebuklas! Visos šmėklos 
pražuvo, o paliestas žiburys subyrėjo į 
nesuskaitomą daugybę žiburėlių, ku
rie, kaip krintančios iš dangaus 
žvaigždės, nusileido nuo kalno že
myn, nušviesdamos visą apylinkę. 
Akies mirksniu sutrupėjo nelaisvės 
pančiai, išnyko tarp žmonių neapy
kanta ir visokios skriaudos ir netei
sybės, visi pasijuto esą lygūs ir lai
mingi, visi gerbė artimą ir jo teises. 
Atsirado tarp žmonių laimė.

Pražuvusiųjų drąsuolių vardai 
buvo įrašyti istorijos knygon aukso 
raidėmis, o jų gyvenimo ir darbų 
paskesniųjų žmonių eilios mokės, 
kaip poterių ir katekizmo...“

Jaučiu, tau tarp barako sienų 
trošku ir eini į atvirą naktį. Tavo 
žvilgsnis įtemptas, lyg kario, prieš 
paspaudžiant šautuvo gaiduką. Tu 
žiūri ir tau rodosi, kad laukia ten 
kažkas, kad šaukia kažkas... Aiman, 
tai per vargą ir kraują iš nakties į 
rytą brendanti Tėvynė. Ji žvelgia ta
vo pusėn ir kaip motina šnabžda:

— Ne medžioklei gimėte, ne me
džioklei augote, tik naudai tėvų šale
lės, kurią jūsų seneliai proseneliai 
begindami savo krauju paliejo, kad 
puikiau žydėtų, kad žaliau žaliuotų, 
kad... savo sūnų darbu ir narsumu 
priešu visą pasaulį pasigirtų...

(Pabaiga)

Trijų kalbų žodynas
Jonas Juškaitis

bendriniai įvairių sričių žodžiai: al
lergy, astronomical, blackmarket, ca
lory, excoriate, exhibitionism, nisei, 
sadism. Minėti žodžiai žinomuose 
žodynuose (žiūr Webster) jau 1943 m. 
rado pastovią vietą.

Nenormaliais tremties metais, ka
da dažnai būna išjungiama elektros 
srovė, trūksta įgudusių spaustuvės 
darbininkų ir prityrusių korektorių, 
vargu ar galime pakaltinti autorius 
ir leidėjus dėl apsčių korektūros klai
dų. Bet kai kurios jų tokios stam
bios, kad suabejojame, ar tik nerado 
jas jau raidžių rinkėjas rankraštyje. 
Corduroy-Art (gerippter Stoff) “ Art 
gerlppten Stoties. Counterclaim — 
Entgegenanspruch = Gegenanspruch. 
Cringe — sich tlef verbergen — sich 
tie! verbeugen. Deprecation — Bitte 
um Abwehr (elnes Uebels) “ Gebet 
um... Impalpable — hochst sein; vi
sai neaišku kas norėta pasakyti. Vi
sų klaidų dėl vietos stokos suminėti 
neįmanoma. /

Lietuviškasis veidas pamirštas
Kiekvienas lietuvis svetimųjų tar

pe visada ir visur turėtų prisiminti, 
kad jis yra specifinių savo tautos 
aspektų saugotojas ir propaguotojas. 
Ypatingai stipriame laipsnyje tos pa
reigos supratimas turėtų atsispindėti 
mūsų rašto paminkluose. Sklaidome 
trijų kalbų žodyno puslapius ir neti
kime savo akims. Randame tikrinius 
daiktavardžius London, Paris, Ma
dras. Paskutinis turi prierašą, kad 
tai Indijos miestas. Bet Lietuvos 'di
dieji miestai (Vilnius, Kaunas, Klai
pėda) pasaulio miestų šeimoje savo 
atstovo neturi. Atsimindami, kad žo
dynas pateks ir į svetimųjų rankas, 
mūsų didžiųjų, miestų įtraukimas su 
pastabomis, kad tai Lietuvos sostinė, 
uostas būtų buvęs labai vietoje. Tas

15 milijonu žuvusių
JAV valstybės sekretorius G.iMar- 

shall viename savo pranešime pa
skelbė, kad antrojo pasaulinio karo 
metu sąjungininkų ir priešo kraštų 
karių nuostoliai siekia 15 milijonų. 
Pranešime atskirai paduodami tik di
desnių valstybių karių nuostoliai. 
Sov. Sąjungos armija neteko 7,5 mi
lijono vyrų, vokiečių armija 2,8 mi
lijono, prancūzų armija 200.000 ir 
amerikiečių ginkluotos pajėgos 295.
000. (b) ARGENTINA

A. Bcndorlus, Argentina, 110 psl. 
Sudavijos leidinys, 1947 m. Kaina 
5,- RM.

Si mūsų žinomojo geografo kny
gelė yra pirmoji kregždė emigracinių 
klausimų literatūroje. Ji apima gana 
plačiai Argentinos klimatą, gamtą 
(miškus ir gyvulius) gyventojus ir 
ūkį. Tekstą papildo 7 paveikslėliai ir 
3 žemėlapiai. Tačiau klišės tokios 
blogos; kad būtų geriau buvę jų vi
sai nedėjus. Turinys įdomus ir gra
žiai, vaizdžiai parašytas. Patiekta 
daug naudingos, nauja statistika pa
remtos medžiagos. Dėl to tiems, ku
rie įdomaujasi emigraciniais kraštais, 
o ypačiai' Argentina, ši knygelė labai 
patartina pasiskaityti.

Laukiama ir daugiau panašių dar
bų apie kitus emigracijai tinkamu* 
kraštus. ' ‘ J. Abr.

IŠVYKSTANTIEMS Į PIETŲ 
AMERIKĄ!

Jau ketvirtas mėnuo, kai sėkmin
gai vyksta ispanų kalbos ūž aklų dė
stymo kursai. Dar ne vėlu pradėti 
mokytis, nes galima greitai, patogiai 
namuose ir lengvu būdu Išmokti. Ga
lima gauti ir pirmąsias pamokas. 
Siunčiama apdėtu mokesčiu iš karto 
už 1 mėn. (RM. 5,-). Kursai užtruks 
apie 6 mėn. Rašykite: C. Jovaišas, 
(14a) Bad Mergentheim, Postfach 34.

pats atsitiko ir su mūsų Nemunu. 
Jam nerasta vietos šalia Anglijos 
Thames, Vokietijos Rhine. Žodyno 
naudotojas nenorėdamas klausia, ar 
tik ne per paklusniai autoriai sekė 
svetimųjų užpustytomis pėdomis.

Lietuvių, tremtinių bendruomenė 
trijų kalbų žodyno labai pasigedo. 
Jo neturėjimas buvo didelė kliūtis 
einantiems didžiųjų pasaulio kalbų 
išmokimo keliu. Mes tiek aukštai pa
kopę kultūros laiptuose, kad iš žo
dynų autorių daugiau reikalaujamu 
negu diletantiško darbo. Kalbinin
kams sudaryti žodynas, licenzuotų 
leidyklų savininkams., pasirūpinti jo 
išspausdinimu ir įrišimi, tokia, rodos, 
įprasta eilės tvarka. Vaidmenų su
keitimas, o dar blogiau, žodyno iš
leidimas vien leidėjo initiatyva, kaip 
buvo galima numatyti, baigiasi fiasko.

Rašantiems ir ateityje norintiems 
rašyti gyvųjų kalbų žodyną, pagal
votum ir prieš vykdant užsimojimą 
rimtai apsvarstytina, ar pasiryžėlis 
yra pakankamai kvalifikuotas tam 
darbui. Pasiskubinus išsirūpinti li
cenziją menkaverčiam veikalui, už
kertamas kelias tos srities rimtiems 
moksliniams darbams pasirodyti. Dėl 
dabartinio chroniško popieriaus trū
kumo jie turi pasilikti rankraštyje. 
Tuo nuskriaudžiamas gabesnis dar
buotojas ir plačioji visuomenė, kuriai 
didesniojo darbo pastangų vaisiai lie
ka neprieinami. Aš abejoju, ar šio 
žodyno autoriai būtų gavę Švietimo 
Valdybos aprobatų.

Konstruktyvaus kritiko uždavinys 
ir pareiga yra atskleisti silpnąsias 
knygos vietas ir parodyti klaidas bei ‘ 
trūkumus. Aš tikiu, kad tuo būsiu 
pasitarnavęs ir trijų kalbų žodyno 
autoriams, kurie patys savo prakal
boje (žiūr. VI p.) pageidauja objekty
vios kritikos.
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Tikrai neraikalinga pyktis
„Žiburių“ 47 numeryje p. A. Dū

da, skyriuje „Lietuvių tremtinių 
spaudoj pasižvalgius“^ apkaltindamas 
pats save dėl dažnokai „Žiburiuose“ 
telpančių jo nevykusių ir neargu
mentuotų „komentarų“, stebisi, kodėl 
visada santūrūs „Mūsų Kelio“ redak
toriai kartą praleido, nors, turiu pri
pažinti, ir gerokai apkarpytą, teisin
gą „Žiburių“ įvertinimą jų dvejų 
metų sukakties ir 100-jo numerio 
proga. Apie silpnąją pusę tokiais at
vejais, žinoma, dažnai nutylima, bet 
jei jau pats p. A. Dūda prisipažįsta 
sudaręs progą kukliai teisybei pasa
kyti, tai kam ta, nereikalinga pyktis? 
Geriau būtų prisiminus klasišką prie
žodį: do ut dės. A. Dūdos iš lygsva
ros iškrypę komentarai ne tik kad 
nieko neatrėmė, o tik patvirtino tai, 
kas ir mano straipsnyje „Periodinės 
spaudos sukaktys“, tūpusiame „M. 
K.“ Nr. 46 (106), apie „Žiburius“ buvo 
pasakyta. Nekartojant ir hėbeple-į 
čiant minėtame '^straip'shyje kukliai 
išdėstyto įvertinimo, tikiuosi, jog 
„Mūsų Kelio" Redakcija leis man p. 
A. Dūdai atsakyti iš eilės pagal jo 
paties numeraciją:

1. Labai puiku, jog „Žiburiai“ p. 
A. Dūdos lūpomis atsisako nuo in
formacinės pusės. Informacinių lai
kraščių tremtyje turime penkis, taigi 
ne pro šalį būtų susilaukti iš jų bent 
vieno iliustruoto žurnalo. Iš „Žibu
rių“ tatai tikrai nebebūtų sunku pa
daryti. Bet kol jie nėra ta linkme

Žingsniai
Kultūros žurnalo „ŽINGSNIŲ“ N. 

9, 64 psl. spausdintas jau spaustuvėje, 
Stade/Elbė (Britų zona), išėjo tokio 
turinio:

„ŽINGSNIŲ“ kelias į spaustuvę; 
Pranas Kozulis — Apleistos žemės 
širdis (eilėr.); V. Cižiūnas — Naujuo
sius „ŽINGSNIUS“ sutinkant; Vydū
nas — Skirtingo žmonių elgesio prie
žastis; Vydūno kalbos ypatumai; 
Juozas Mikštas — Nemiga (eilėr.); 
Jurgis Jankus — Pasitikėjimas; Jo
nas Minelga — Plaukia mintys (ei
lėr.); Prof. Vcl. Biržiška — Lietuvių 
pasaulietinės literatūros užuomazga; 
Juozas Mikštas — Mano kambarėlis; 
Dr. A. Rukša — Vergilijus; Dr. J. 
Balys — Lietuviškos knygos ir kul
tūros ateitis Amerikoje; T. Daukan
tas — Argentina; L. Pilypavičius — 
Ką davė Anglijai jos karalienės, 
vert.; L. Pilypavičius —, Anglų lai
kraštija ir skyriai: „Rašytasis žodis“, 
„Mokslas ir menas“, „Lietuvos įdar- 
byje“, „Lietuviai tremtyje“, „Dabar
tis“ ir „Informacijos“.

Be to, išėjo *dar ir rotatorinis 
„ŽINGSNIŲ“ N 8, 72 psl su rašyto
jos bitės atvaizdu ir su astronomijos 
11< paveikslų.

perorganizuoti, p. A. Dūda „šlubavi
mo“ tegul niekam negražina.

2. Vienokios ar 'kitokios laikraš
čio sukakties proga buvusių ir esamų 
redaktorių pavardes paminėti yra 
būtina, dar daugiau — nemandagu 
jas pamiršti. Gi paprastoje, dar net 
nerimtai parašytoje, replikoje pavar
džių be reikalo minėjimas pilnai ri- 
šasi su padorumo ir žurnalistinės eti
kos stoka. Toliau. Laikraštyje re
daktorių pasirašymas yra vienas da
lykas, o jų faktinas dirbimas visai 
kitas reikalas. „Mūsų Kelio“ Redak
cinio Kolektyvo sąstatas nuo pat jo 
pirmojo numerio ligi šiol personaliai 
visiškai nepasikeitė. . Šis pastovumas 
bene ir bus viena tų priežaščių, kad 
„Mūsų Kelias“ visada išlaikė savo 
vienodą' vertingą informacinio savai
tinio laikraščio lygį. O kas dėl „že
maitiškų kvapų", tai p. A. Dūda bū
tinai juos privalo pasilikti sau; nes.

i; nra.' •/ : '

Marshallio planas amerikiečio akimis
(Pradžia 3 pusi.)

Labai dažnai todėl viešai pareiškia
mas visiškas pasitikėjimas: jeigu jis 
reikalauja Europą gelbėti, tai visų 
kitų pareiga jam padėti.

Toliau prisiminęs laikraštis, kad 
už pagalbos teikimą daugiau pasisa
ko Atlanto pakrančių sritys, abejin
gesni tolimieji vakarai, apsistoja ties 
pasireiškiančia ir opozicija. Tiesa, ji 
esanti ne vieša ir daugiau būdinga 
viduriniesiems vakarams. Daugelis 
vadovaujančių politikų viešai prita- 
rią pagalbos teikimui, privačiai ne
vengiu pareikšti ir priešingą nuomo
nę, mažų mažiausia suabejoti, ar Eu
ropa esanti pribrendusi tokiai pagal
bai tinkamai sunaudoti.

Viešumon iškyla ir kitokių sun
kumų. Taip, pvz., pačioje Amerikoje 
pradedama baimintis dėl galimo in
fliacijos pavojaus, kuris galįs tuo la
biau didėti, juo daugiau mašinų, ža
liavų ir kasdienės apyvokos reikme
nų būsią išgabenta Europon. Dabar
tinis kainų kilimas laikomas pirmuo
ju tokio pavojaus skambučiu. Užtat 
dalis gyventojų ima galvoti, kad pra
dėjus teikti Europai didesnio masto 
pagalbą, vyriausybė turėsianti griež
čiau įsikišti į krašto vidujinio gy
venimo tvarkymą. Kiti vėl atstovau
ja nuomonei, jog teikdama Europai 
pagalbą Amerika turėsianti daugiau 
kištis į vidujinius Europos reikalus, 
nes tada jau būsiąs jos tiesioginis 
reikalas — apsaugoti savo investicijas.

nublunka dviejų dalykų šešėlyje, bū
tent: prieš norą pagalbėti, kiek tik 

Visi šie ir panašūs išvedžiojimai jjdek svari yra komunistinė opozicija 
Amerikos viešosios nuomonės svar

netolimoj praeity konkrečiai yra pa
rodęs, jog jais ir kitiems nori „pak
vėpinti“.

3. Skaitytojų pagelbos nereikia 
šauktis, nes visi tą tiesą seniai žino, 
išskyrus tik p. A. Dūdą, kad už til
pusius laikraštyje straipsnius yra at
sakingas pirmoje eilėje to laikraščio 
redaktorius. O gal p. A. Dūda savo 
„vertingas" replikas „Žiburiuose“ 
talpina visai be redaktoriaus žinios? 
Jei taip ištikrųjų yra, tai su p. A. 
Dūdos teigimu dalinai reikėtų sutik
ti, o redaktorius užklaustas tada gar 
lėtų nustebęs vėl klausimu atsakyti: 
„Ar tikrai mano redaguojamame lai
kraštyje buvo taip parašyta?“ Bet 
tokia padėtis būtų nuostabiausia lai- 
kraštijos gyvenime išimtis, kuri vi
siems laikraščiams negali būti pritai
kinta. Todėl mano teigimas, kad už 
laikraštyje tilpusių straipshių rįm- 
tumą ir vertę yra atsakingas redak- 

tatai galima, ir ryžtą atsispirti ko
munizmui. Noras gelbėti amerikiečių 
tautoje yrą gyvas, jis aiškiai išreikš
tas prekybos ministerio A. W. Harri- 
mano žodžiais: „JAV turi žmogiškų, 
ūkinių, strateginių ir politinių inte
resų padėti Marshallio plane daly
vaujančioms valstybėms ūkiškai at
kusti. Ryžtas atsilaikyti prieš komu
nizmą didėja su Sovietų Sąjungoje ir 
jos satelitų kraštuose kylančia reak
cija,^paskelbus Marshallio planą. Čia 
ypatingai įsidėmėtini prieš kurį laiką 
A. A. Ždanovo, kuris spėjamas Sta
lino įpėdiniu, viešai pasakyti žodžiai: 
„Sovietų Sąjunga visomis savo pajė
gomis stengsis sukliudyti Marshallio 
plano vykdymą." Lapkričio 7 d. val
dinis „Izvestija“ laikraštis rašė, kad 
amerikiečių pagalbos planas iš tikrų
jų siekiąs Europos tautas pavergti.

Si smarki rytinių pajėgų agitacija, 
nukreipta prieš plana, kuris savo 
esme plaukia iš amerikiečių intencijų 
ir tradicijų, skatina JAV piliečius 
būti ypatingai budriais. Jeigu Rytai 
pradeda šnękėtl apie tautų pavergi
mą, jiems tuojau pat prisimena lais
vių ir žmogaus teisių paneigimas Se
nojo Pasaulio rytinėje dalyje arba 
aštrūs sovietinių delegatų antpuoliai 
ant demokratinių Vakarų Pasaulio 
institucių Jungtinių Tautų plenume. 
Taigi, atrodo, kaip pastebi baigda
mas laikraštis, Marshallio plano priė
mimas bus ne kas kita, kaip ženklas,

styklėse. -št-

torius, nėra joks „Šmeižtas“. Savo 
replikoje šį žodį ne vietoje pavarto
damas, p. A. Dūda kaip tik konkre
čiai viešai pats įrodo, jog jis nei žur
nalistinės etikos nei kolegiškumo 
principų visiškai nepaiso. Tokie ben
dradarbiai kaip tik ir nesudaro gar
bės laikraščiui, kuriame jo panašūs 
„straipsniai“ telpa, o atsakomybė gu
la ant redaktoriaus pečių, kuris juos 
talpina.

Baigdamas turiu konstatuoti vi
siems; skaityto jams žinomą tiesą, jog 
„Mūsų Kelias“ niekada nei niekini
mų, nei asmeninių puolimų, nei gin
čų nepradeda, ypač negarbingų, nes 
negarbingumo visišką monopolį turi 
paėmęs p. A. Dūda.

K. Galminas

Ar sustabdomas 
skryningas?

Pasiekusios mus nepatvirtintos ži
nios kalba, jog kariuomenės vadovy
bė sustabdžiusi bepradedamą IRO 
skryningą DP stovyklose. Jei tos ži
nios pasitvirtintų, pasibaigtu, paga
liau tremtiniams nervų tampymas.

• Lenkų vyriausybė paskelbė de
kretą, kuriuo visom tikybinėm sek
tam suteikiamos lygios teisės. Lon
dono „The Times“ korespondentas 
praneša, kad Lenkijoje laukiama 
smarkios akcijos prieš Katalikų Baž
nyčią, kurios metu bus nusavintas ir 
tas bažnytinės žemės, kurių iki šiol 
žemės reforma nepalietė. Jau pereitą 
savaitę mln. pirm. Cyrankleviczius, 
kalbėdamas seime, smarkiai puolė 
katalikų dvasiškius už kišimąsi į po
litiką. -E-
• D. Britanija iškilmingai paminėjo 
abejuose karuose žuvusius. Iškilmių 
kulminacinį punktą sudarė 2-jų mi
nučių tyla, kurių metu sustojo visas 
judėjimas. Dešiniųjų „Daily Express" 
ta proga įsidėjo tokį piešinį: Prieš 
uždaras įmonės duris, ant kurių už
rašyta „Atominės energijos tyrinėji
mo laboratorija“, stovi šeima — vy
ras, moteris ir vaikas. Vaikas klau
sia tėvo: „Ar tu manai, kad ir jie 
sustojo dviem minutėm gaminti ato
mines bombas?“ -E-
• Švedijos akademija šių metų No
belio premiją už literatūrą, paskyrė 
žinomam prancūzų rašytojui Andre 
Gide. Jis (gimęs 1869 m.) po pirmojo 
karo buvo didelis komunistų simpa- 
tikas. 1936 m. kartu su žmona pake
liavęs po Sov. S-gą, komunizmu nu
sivylė ir virto jo priešu. -E-
• „New York Times" praneša, kad 
viena iš didžiausių JV profsąjungų 
federacijų „American Federation of 
Labour“ AFL nutarė įsteigti prieš- 
komunistinės propagandos centralę 
kovai su kominformu. -E-

Prof. Yla apie SMofy
Jo Prakilnybės Tautinio Delegato 

Lietuviams lankymosi proga mumš 
visiems gerai pažįstamas prof, kun, 
St. Yla maloniai sutiko gausiai tau
tiečių visuomenei papasakoti savo iš
gyvenimus vokiečių sukurtame pra
gare — Stutthofo kacete.

Minėtoji kankinimo stovyklą, 
esanti 30 km nuo Danzigo pelkėtame 
miško kirtime, pradėta rengti 1939 m. 
rudenį. Jau pati aplinkos gamta mir
tinai surakino žmogų, kad mažai be
reikėjo vartoti kitų kankinimo prie
monių žmogui palaužti. Pirmuose 
dvejuose metuose nebuvo vedama jo
kia kalinių registracija, lavonai buvo 
laidojami daržuose (čia buvo palai
dota Varšuvos, Krokuvos ir Pozna-’ 
nės profesūra) ir todėl gerai augo 
daržovės.' J943 m. kovo 25 d., kada 
pateko visą eilė žymių lietuvių, jų 
tarpe ir prof. St. Yla, eilės nr. 21257, 
o Stutthofo kacetui baigiant savo 
dienas, eilės numeris perviršijo 
100.000. Kasdien atvaroma būdavo 
20-100 naujų aukų, o 1944 m. mirdavo 
kasdien net iki 250-300 kalinių. La
vonų nespėdavo krematoriumas de^ 
ginti, dėl to traukiniais atvežtus la
vonus degindavo lauke.

Gerb. prelegentas prof. kun. St. 
Yla savo vaizdžia bei šiurpą kelian
čia paskaita dillingiečiams atidengė 
visas hitlerininkų sugalvotas nekaltų 
žmonių naikinimo priemones. Kon
centracijos lageryje pradėjusios siau
sti įvairių ligų epidemijos ir badas 
— buvo geriausi Hitlerio tarnams pn- 
gelbininkal naikinti žmones. Asmens, 
kurie iš to pragaro išėjo gyvi ir ku
riems pavyko atgauti sveikatą, liko 
užgrūdinti visokeriopai. Savo išgy
venimus kacete prelegentas baigė 
šiais žodžiais: „Tuos dvejis sunkaus 
išgyvenimo metus nelaikau veltui 
praleistais. Už jokią gyvenimo mo
kyklą jų nemainyčiau: pamačiau 
visą gyvenimo niekšybę, išmo
kome vienas kitą atjausti, supra
sti, įvertinti ir durniau sugyventi, 
negu kraujo broliai. Daug kartų bu
vau pasmerktas mirti. Mirtis atrodė 
nebaisi. Kitaip įprasta žiūrėti į Die
vą ir gyvenimą. Kiti taip radikaliai 
pasikeitė, kad net jų žmonos nebent-, 
pažintų. Net iš priešų pasidarė arti-> 
miausiais draugais. Kai išsilaisvinę*' 
patekau į Vakarų zonas ir pamačiau 
peštynes, rietenas, nesugyvenimą, su
pratau, kad mūsų žmonėms d. daug 
trūksta šlifavimo. T“ tremties kan
čios dūbs panašių kaip ir kacetas re
zultatų. Slifuokimės, mokykimės, pri
simenant tautos prisikėlimą, kuris 
vyksta jau čia. Visa čia papasakojau 
kad parodyčiau, jog jūsų kančios ne- 
didžiausios. Ir šios mūsų kančios ne , 
mūsų sunaikinimui, o tik mūsų tau
tos prisikėlimui“. K. Jonas

Mes ieškome savųjų
P.CI.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 

ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELlo, 
ieško šių asmenų:

XXXXVIII
MARGAIT Ingeborg, 30 metų, iš Of

fenbach;
MARGEVICIUS Nikodemas, 28 metų;
MARGOLINAS Rosa, 50 metų, iš 

Kaunas;
MARKEVICH Karl, 37 metų, iš Riga; 
MARTINKAITIS Jurgis;
MATZAT Richard, 25 metų, iš Ma

ri enburg;
MAŽEIKA Nikolas, 52 metų;
MAŽEIKIENE Marija, 46 metų;
MEIŠTAVICIŪTE Elena Jadvyga, 22 

metų;
MERECKI Mordchaj-Marek-Markus, 

46 metų, iš Seirijai;
MIKALAUSKIENE? Ona, 41 metų;
MIKOLAITIS Edmundas, 49 metų, iš

Kolaverhof; '
NEJUS Ernst, 29 metų, iš Muenster; 
NORVILLE Charles;
NORVILLE Mary;
NORVILLE Edmund;
NORVILLE Nevla;
ORT.AWITCH-WOLK Joseph, 76 

metu;
PLATRIERIS Pateris, 41 metų;
SHAPYRO Guga, 16 metų.

XXXXIX

KUOSEVICIUS Juozas, 60 metų;
KURINAITIS Bronius, 38 metų;,
LEWITAN Chaim, 45 metų, iš Šiau

liai; '
LEWITAN Sara, 40 metų, iš Šiauliai;
LUDSCHUWEIT Priedą, 42 metų, iš 

Rollersdorf;
POMERYTE Anelė-Marija, 17 metų, 

iš Seesen*
STASCHINSKI Irene, 26 metų, iš 

Greif swald-Elden;
SCHLISCHAS Henrikas, 24 metų, iš

. Borhjorst/Muenster. >

2843. Paulikas Juozas (348. So. 
Arizona Avė,.Los Angeles, Califor
nia,- USA) — sesers vaikų Nakutavi
elų iš Gaurės, Tauragės apskr.

2844. Paulikienė - Arasimavičiūtė 
Marijona (348. So. Arizona Avė, Los 
Angeles, California, USA) — brolių 
Vinco, Morkaus ir Juozo Arasima- 
vičių ar giminių iš Mitraukos km., 
Varėnos v., Alytaus apskr.

2845. Šonaitė Sofija (Anglija, Nu- 
ste Home, Herrison Mental Hospital, 
Dorchester, Dorset) — brolio Šono 
Algirdo, gim. 1928 m. rugsėjo 14 d. 

.Mažeikiuose.
2846. Urbikis Julius (Ingolstadt/ 

Donau, Elbracht-Kaseme) — Petrau

sko Antano, sūn. Juozo, gim. 1923 m. 
Žinantieji apie jį prašomi pranešti 
minėtu adresu.

2847. Ledžinskas Pranas ([20b] 
Clausthal-Zellerfeld, Schwarzenbach) 
— brolio Ledžinsko Jono ir brolio Jo
niškio Kosto bei kitų pažįstamų.

2848. Keburis Povilas (QMTechn. 
Labor Service Co 4060, Zeilsheim ūb. 
Hoechst/EIm b. Frankfurt a. M.) 
Fedirkos Antano, gim. 1926 m., pa
skutiniu laiku gyv. Vilniuje. Turin
tieji žinių apie jį prašomi atsiliepti 
anksčiau minėtu adresu.

2849. Amerikos lietuvė Vosyliūtė- 
Kianauskienė Magdalena, duktė An
tano, kilusi iš Marijampolės apskr. 
Sasnavos valsč. Surgučių km., dabar 
gyv. 1116 St. Clair, Cleveland, Ohio, 
USA — giminių Vosylių, esančių Vo
kietijoje.

2850. Ražinskas Antanas, kilęs iš 
Vištyčio vlsč., dabar priverstas gy
venti Lenkijoje — savo tėvų ir brolio 
Alfonso. Adresas: Antoni Ražinski, 
Rychlik Nr. 4, Pow. PILA, Polska — 
Polen.

2851. Vaitkus-Vaitkevičius Alek
sandras (Mrs. Mary S. White, RFD 
Nr. 2, Thomaston, Conn., USA) — 
savo brolio Vaitkaus-Vaitkcvičiaus, 
sesers Stasės Piščikienės iš Žemaiti
jos ir brolio ar sesers vaikų, esan
čių tremtyje.

2852. Galėjutė - Pčterienė Ona 
(Hannover-Stbcken, Baltic Camp) — 

Galėjienės Marijonos, Galėjaus An
tano, Palauskienės-Galėjutės Juze- 
fos, Eriikienės-Galėjutės-Klingienės 
Bronės ir Nausėdos Antano.

2853. Kun. Jonas Bacevičius ([23] 
Oldenburg i. D., „Unterm Berg“ Lie
tuvių stovykla) — Žiemytės Sabinos. 
Turintieji bet kurių žinių apie ją pra
šomi atsiliepti.

2854. Peterienė Ona, DP Baltic 
Camp, (20 Hannover-Stdcken, — Ga
lėjienės Marijonos,Galėjaus Antano, 
Paulauskienės Juzės, Erlikienės Bro
nės ir Nausėdos Antano.

2855. Engelmonas Karolis, (24) 
Flensburg-Murwik, Litauisches La
ger „Mūtzelburg“, — sesers Engel- 
monaitės Emilijos iš Dagilių kaimo.

2856. Gailius Pranas, 7 rue Adolf 
Wurtz, Strasbourg, Bas-Rhin, Fran
ce, — mokslo draugo Remio Dionizo 
iš Mažeikių.

2857. Rimkienė Kunigunda, (14a) 
Schw. Gmūnd, Bismarckstr. 1 (5-28c), 
— sūnaus Gailius Alberto iš Mažei
kių.

2858. Elvikienė Sofija, kilusi iš 
Skaudvilės vlsč., — brolių Jono, An
tano, Juozo ir Nikodemo Kudakų, 
gyvenusių Kvėdarnos vlsč. Atsiliepti: 
Blomberg/Lippe, Hagenstr. 52.

Malonus Tautieti, malonėk pra
nešti, jei kokių žinių turi apie Oną 
Cesniutę-Barkauskienę, d. Jokūbo, 

53 m. amž., kilusią iš Vaidotų km., 
Virbalio valsč., Vilkaviškio apskr., 
1944 m. iš šios vietos evakuota į Vo
kietiją.

Malonėk pranešti šiuo adresu: L. 
Tamošaitis, YMCA Hostel, Station 
Rd, Tadcaster* Jorkshire, Gr. Bri
tam. Būsiu dėkingas, gerai atlyginsiu.

Mažionį Fabijoną ir jo seserį Oną, 
kilusius iš Ž. Naumiesčio apylinkė*, 
ieško jų sesuo Kunigunda iš U.S. A. 
Pranešti K. Miečienei, Schwabisch 
Gmvnd, Bismarck-Kaserne, BL 10, 
Zim. 24.

Miss Goldie Powitz, 5015 N. Ken
more Avenue, Chicago 40, Illinoi*, 
United States America, ieško Mis* 
Minnie Goldie Powitz, maždaug 56 
metų amžiaus'. Paskutinis jos žino
mas adresas: Alsėdžiai, Telšių apskr. 
Žinantieji apie šią žydų kilmės as
menį, prašomi rašyti' viršuj nurody
tuoju adresu. J

Pranešimas
Maironio poema „Raseinių Mag

dė“ jau atspausta. Kaina 3,- RM. 
Spaudos platintojams duodame nuo
laidą.

J. Narbutas ir P. Indreika, 
(20a) Meerbeck, Kr. Stadthagen, 

Haus Nr. 67

KIESEL Adolf, 29 metų;
CHASMAN Sholem, 18 metų;
CIBULKIS Balva, 33 metų, iš Berlin;
KRAWEC Moise, 14 metų, iš Bu

chenwald;
KRIKSTOLAITIS Alfonsas, 14 metų;
KRISTAPONIS Kęstutis, 27 metų, iš 

Piliau;
KRISTINAS Jonas, 30 metų, iš Augs

burg;
KRONKAITIS Juozas, iš Guttlingen;
KRONKAITIS Konstancija, 69 metų;
KUBILIUS Jonas, 24 metų;
KUDAKAS Kazys, 22 metų, iš Bran

denburg;
KUMFERT Helmut, 33 metų, iš War- 

nemuende; .

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertinius ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija ncsunacdotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal. susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iŠ anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau iii kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu, o Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau I0*/< nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokama už du mėnesius Iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank, Filiale Diilingen/Donau (13b). Kaina 1,50 RM.
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Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s 
Redaktorius AL Laikūnas.

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

Editor and publisher Domas PENIKAS. 
Adress: Diilingen/Donau, Kapuzinerstr. 16.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Dona*
Population to be served: 10.000.

7



- 8 pust Nr. 49 (109) 1947. XI. IT.

MUSU KELIAS
LIETUVIŲ 8 A V AITE aST18

Tai kryžiaus kelias, kokio pasaulis nematė nuo mahometanizmo kilimo laikų
)

Pavergtųjų Ir išblaškytųjų tautų 
tremtiniai gyvena, kovoja ir viliasi. 
Tik retkarčiais juos užplūsta tamsios 
mintys, ir jie susvyravę klausia: ar 
kas nors mato mūsų kančias ir ga
lingųjų gėdą?

O vis dėlto mato ir žino.
Jei dar tebesvyruųįi,' paskaityk, 

ką Alexander Clifford rašo 
„The Daily Mail“ viename numeryje.

KAI ATSISTOSI eilėje prie Krem
liaus ir prasiverš! pro raudono mar
muro vartelius prie Lenino mauzo
liejaus, automatiškai nusiims! keplirę.

O kai apeisi trijų stiklinių sienų 
skrynią ir vėlei išeisi į Raudonąją 
aikštę, {tikinsi save, jog dalyvavai 
religinėse apeigose. Taigi, buvai 
šventykloje.

Ta paprasta, betarpiška patirtis 
gali tau duoti raktą suprasti tai, kas 
vyksta dabarties pasaulyje.

Ji gali padėti tau suprasti, kodėl 
rusai taip, o ne kitaip elgiasi; kodėl 
kartais atrodo, kad yra tokie, o kar
tais kitokie; kodėl netgi tada, kai yra 
silpni, laiko mus karštligiškoje įtam
poje ir apipina mus diplomatiniu 
tinklu.

Ir tai gali padėti, išplėšiant Rusi
jai vieną didelę paslaptį, suprasti 
taktą, jog ji puikiai žino, ko kovoja 
ir dėl ko kovoja, tuo tarpu kai mes, 
būdami defenzyvoje, miglotai nusi
vokiame, su kuo kovojame.

Atsakymas J tai yra tas, kad ko
munizmas tapo pribrendusia religija, 
kuri ekspansyviai veržiasi. Ir pirmą 
kartą nuo amžių ta religija iš tikrųjų 
nutvėrė pasaulį savo glėbyje.

Komunizmas yra perengtas su
komplikuota filosofine teorija. Turi 
didžiulę komentarų ir paaiškinimų 
literatūrą, turi taipgi šventųjų kan
kinių ir atskalūnų.

Žmonės laiko tos religijos egzami
nus ir lieka jos profesoriais. Ji yra 
kieta, ortodoksiška ir labai fanatiška.

Remiasi giliu tikėjimu, kad, kai 
kurių istorinių {vykių raidoje, ko
munizmo pergalė yra taip neišven
giama, kaip ir reikalinga.

Yra tai religija, turinti karštų iš
pažintojų, dėl to tatai yra tokia ne- 
tolerantiškia Yra negirdėtai svarbus 
dalykas, kad visi to fakto pasėkai 
pilnai suprastų. Priešingu atveju, 
slinku yra žvilgterėti { mūsų epochą 
iš būdingos perspektyvos..

Pirmiausia, komunizmas yra ne
tolerantiškas. Jo netolerancija yra 
proporcinga tikėjimo galiai, o ši yra 
gaivališka, veikli ir pozityvi.

Ji tvirtina, jog skelbia teisę ir gėrį 
Ir jog tai neapgaulingai veda į blogio 
sunaikinimą, o ne į jo toleravimą.

RUSIJA yra prisaikdinta sunai
kinti kapitalizmą ir liberalizmą visa
me pasaulyje.

Komunistai giliai tiki, kad mes 
, neturime priešingo tikėjimo. Vakarų 
kapitalizmo neapdovanoja nieku dau- 

, giau, kaip tiktai šiurkštaus ir egoisti- 
, nio nuosavos naudos vaikymosi žy
mėmis. '

Žlugdančia silpnybe laiko mūsų 
tikėjime jo toleranciją, jo liberaliz
mą, jo laisvę ir jo pasitikėjimą.

Jeigu iš' tolerancijos — mažumos 
ar skirtingų politinių, visuomeninių 

X, ir religinių pažiūrų tolerancijos — 
’ padarysite religiją, tai automatiškai 

atimate iš savo tikėjimo kovingumo 
jėgą. Galima juk kovoti su žmonė
mis, su kuriais negalima sutikti, arba 
juos toleruoti, — tačiau abu šie dės
niai negali kartu eiti.

Jei ką nors Rusija kalba ar dirba, 
neįsivaizduokite, kad stengiasi sutai
kinti tokias dvi galimybes. Rusija 
kovoja.

Atskalūniška mažuma komunisti
nėje valstybėje yra taip pat neįsi- 
vaidzuojama, kaip Katalikų Bažny
čioje. ( '

Taip tatai, komunistų nuomone, 
mūsų valdymo sistema nešioja sa
vyje pačių pražūties daigą.

Ranka rankon su kiekvienos fa
natiškos religijos netolerancija eina 
skrupulų stoka. »

.Siekiant tikslo, J kur{ tikima akla 
Jėga, kiekviena priemonė yra gera. 
Tame nieko naujo nėra: Krikščiony
bė tam gali duoti tūkstančius pavyz
džių.

■^.Konstancijos Susirinkimas oficia

liai paskelbė, jog nereikia laikyti žo
džio eretikams. - Jėzuitai taip pat tvir
tino, jog tikslas pašvenčia priemones.

Pagalvokite apie ispanų Inkvizi
ciją ir visus kitus mėginimus jėga 
primesti tikėjimą. Macchiavellis įro
dinėjo, jog moralė nieko bendro ne
turi su valdymu.

Tokiu, pačiu būdu Leninas sim
boliškai mokė savo išpažinėjus, kad 
dėvėtų cilinderį, jei to reikalauja rei
kalo nauda. Taip pat jiems kalbėjo, 
kad naudotų tradicines demokratines 
procedūras, jeigu tai bus naudinga, 
nors tikrasis komunizmas niekuomet 
negali būti tokiu būdu pasiektas.

Leninas pasakė: „Demokratija tu
ri didžiulį svorį darbo klasei jos ko
voje dėl laisvės su kapitalizmu. Ta
čiau demokratija nėra riba, kurios 
negalima būtų peržengti, — tai pa
prastai viena stadija evoliucijoje nuo 
feodalizmo į komunizmą“.

Taigi turite visos Rusijos elgsenos 
paaiškinimą. Nieko, ką ji kalba, 
negalima imti kaip gerą monetą, nes 
viskas yra tam apskaičiuota, kad 
vestų į galutinį komunizmo triumfą.

Toks tvirtinimas nėra mažiausiai 
Rusijos atakavimu. Sovietų vadovai 
tiki į pasaulinį komunizmą tokiu ti
kėjimu, kuris stumia juos bet kokia 
kaina mėginti jį pasiekti.

O daro tai pagal elgsenos kodeksą, 
kuris nėra vakarų elgsenos kodeksu.

Ir čia Rusija atsiduria ypatingoje 
situacijoje. Kol egzistuoja išoriniai 
draugiški santykiai, ji turi nuduoti, 
jog vykdo mūsų regulas, nes gerai 
žino, jog mes negalime taikinti jos 
regulų, kurios iš tikrųjų nėra jokios 
regulos, o paprastu komunizmo iš
plėtimu.

DĖL TO — taktiniais sumetimais 
— turi lošti mūsų lošimą, bent tiek, 
kad ir mes jį loštame. Tačiau iš ti
krųjų groja mūsų smuiku, k^d pagal 
jo muziką šoktume.

Neklyskite: tai yra karas — šven
tas karas, kokio pasaulis nematė nuo 
mahometanizmo kilimo laikų.

Prancūzijos prof, s-gų skilimas
BBC diplomatinis korespondentas 

paskelbė tokių smulkmenų apie da
bar prasidėjusią kovą tarp socialistų 
ir komunistų prancūzų profesinėse 
sąjungose.

1906 m. prancūzų profesinės są
jungos nutarė laikyti apolitiniai ir 
nesusirišti su bent kokia partija. To 
principo prof. S-gos laikėsi 15 m. 
1921 m. komunistai atskilo iš bendros, 
prof, sąjungų konfederacijos, suda
rydami savo atskirą organizaciją. 
1936 m. tos abi organizacijos fašisti
nio pavojaus aky vaizdo j e vėl susi
liejo. 1939 m. komunistų vadams pa
sisakius prieš karą su Vokietija, jie 
buvo vėl pašalinti. 1941 m. Hitleriui 
užpuolus Sov. S-gą, komunistai vėl 
pasiūlė' bendradarbiavimą. Po ilges
nių derybų 1943 m. slaptai buvo nu
tarta bendradarbiauti. Aukščiausią 
organą sudarė 3 komunistai ir 5 ne- 
komunistai. 1944 m. komunistų įtaka 
padidėjo ir tarybą sudarė 6 komu
nistai prie 6 nekomunlstų. 1945 m. 
komunistai savo įtakon paėmė be
veik ’/a provincijos prof, s-gų ir da
bar vyr. taryboje jėgų santykis yra 
toks: 8 komunistams tenka 4 neko— 
munistai. Pereitą šeštadienį Leon 
Jounaux remiamas dar 200 veikėjų 
pradėjo prieškomunistinį vajų, no
rėdamas iš jų įtakos išgelbėti Pran
cūzijos prof, s-gas. -E-

PABALTIEClAI suiminėjami 
SUOMIJOJE

Spaudžiant sovietams, Suomijoje 
pradėta areštuoti pabaltiečius, dau
giausiai estus ir ingermanlandiečius. 
Kai kurie pabėgo į Švediją. Švedijos 
užsienių reikalų ministeris jau buvo 
nutarės tęsti pernykštę politiką — 
grąžinti Prieš tai piestu stojo kai 
kurie žymesnieji politikai, ir klausi
mas buvo svarstomas vyriausybėje. 
Pastaroji vis dėlto nusprendė negrą
žinti ne tik dabar atbėgusių, bet ir 
visų kitų, kuriuos panašus likimas 
atves | čia, jei tik jie nebus karo nu
sikaltėliai. Toks vyriausybės spren

Tada buvo dar kitas tikėjimas — 
krikščionybė — tiek stipri, kad jam 
pasipriešintų. Bet ar šiandien pasau
lyje egzistuoja pakankamai stiprus 
tikėjimas, kad galėtų pasipriešinti 
šiai visuotinei religijai?

Rusija šiandien veda karą diplo
matinėje ir ideologinėje srityje. Ne
turi pakankamai jėgų, kad vestų jį 
karinėj plotmėj, o, pagaliau, tai ne
gali būti jos metodu. Tas karas yra 
horizontalinis, ne vertikalinis. Jis 
skirsto pasaulį ne į tautas, bet į tautų 
įsitikinimus. Tame kare kiekvienas 
gali išsirinkti, kurioj pusėj stoti.

Ir tame Rusija mato savo jėgą. Ji 
tiki, jog jos pergalė yra istoriniai 
neišvengiama, dėl to gali laukti. Ste
bi mus ir galvoja, kad mūsų sistema 
griūva.

GRAIKIJOJE demokratija dege- 
neravosi iki namų karo, o kitose ša
lyse yra pavojingai arti. Visur dau
guma vis mažiau inklinacijos rodo 
mažumos toleravimui, o ši iš eilėy— 
pasitikėjimui daugumos.

Kapitalizmas stengiasi, karštligiš
kai gelbėtis pusiniu atsisukimų į so- 
cijalizmą.

O tuo tarpu komunizmas plinta.
Jei viskas gerai seksis, Rusija turi 

vilties, kad sekantieji 15 metų taip 
atrodys: šalia 'Rusijos komunizmas 
išplis visame pasaulyje, o kapitaliz
mas ir toliau irs.

Rusijos viduje trys penkmetiniai 
planai prilygins sovietų gyvenimo 
Standartą likusiam pasauliui. Tada 
galinga Rusija pakeis socializmą ko
munizmu, o likęs pasaulis, be abejo, 
paseks jos pėdomis.

Kadangi komunizmas yra iš esmės 
dalykas, iš to reikia pasidaryti išva
dą, jog negalima jo sunaikinti jo filo
sofijos klaidingumo priekaištais.

NĖRA prasmės įrodinėti, kad ru
sų darbininkų gyvenimo Standartas 
žymiai nepakilo.

Visa tai neturi ryšio. Netgi ato
minės bombos negali būti pritaiko- 

dimas neapsiėjo be sugestijų iš šalies 
ir griežto įspėjimo atitinkamiems or
ganams ir asmenims nedaryti to žy
gio, kuris po metų kitų gali būti lai
komas dideliu nusikaitimu.

Tarp suimtųjų pabaltiečių esąs ir 
vienas lietuvis, gyvenęs ten nuo 1912 
m. ir išlaikęs Lietuvos pilietybę. -E-
PINIGŲ REFORMA AUSTRIJOJE

Paskelbus naują pinigų reformos 
įstatymo projektą, kuris numato ’/• 
sumažinti apyvartoje esančių bank
notų kiekį, visoje Austrijoje buvp 
jaučiamas tam tikras nervingumas. 
Daugelis krautuvių buvo uždarytos, 
prie atdarų krautuvių susidarė il
giausios eilės. Ypač mielai perkamos 
brangenybės. Mažesnio maštabo „spe
kuliantai“ puolė pirkti pašto ženklus. 
Paštuose susigrūdo tiek daug žmonių, 
jog vyriausybė per radiją turėjo pa
skelbti, kad kartu su senaisiais šilin
gais neteks savo vertės ir pašto žen
klai. Vienoje skeptiškai žiūrima į 
naujosios reformos galimybes, nes so
vietai, kurie turi didelius šilingų kie
kius, jokiu būdu nenorės sutikti, kad 
jie netektų vertės. Komunistai buvo 
sušaukę eilę darbininkų protesto su

Iš rytinės zonos
— US karo valdžios licencijuotas 

savaitraštis vokiečių jaunimui „Du“ 
(licencijos Nr. US-W-1062) Nr.5, sa
vo nuolatiniame skyriuje „Savaitinė 
apžvalga“, rašoma: „Brandenburgo 
ministeris gauna 2.500 RM mėnesinės 
algos, priedo 1.250 RM premiją, 400 RM 
nuompinigių ir 900 RM reprezenta
cijos išlaidoms padengti, viso 5.050 
RM mėnesinių pajamų. Algos mo
kesčiai sudaro lygiai 5O’/o = 1.250 RM. 
Šiuos mokesčius ponas ministeris pir
mininkas atgauna vėl nuo mokesčių 
laisvos premijos forma, tačiau šią 
premiją gauna tik SĖD ministerial..“

— Kaip praneša Berlyno „Sozial- 
demokrat“, rusų tonos koncentraci

Laikas pasakyti „gana“
REIKALŲ MINISTERIO ISTORINIS PAREIŠKIMASJAV UŽSIENIŲ

P. Marshallio pareiškimas Chica
go) užsienių reikalams tarybos ir Chi- 
cagos prekybos Rūmų posėdy yra ne
paprastos reikšmės, nes ši kalba pa
sakyta prieš Išvykstant l Londono 
konferenciją. Jis pareiškė, kad ko
munizmo klaidingas atstovavimas 
^įstumia amerikiečius“ j aktyvaus 
plkčio (resentment) būklę. Jei šian- 
dien amerikiečių pažiūros visai pasi-

mos, nes komunizmas yra proto da
lykas, tikėjimo artikulas, o ne pa
prasta jėgos politika.

Doleriai, gal būt, galėtų būti leng
viau pritaikomi. Bet svarbiausias da
lykas yra kitas tikėjimas — pozity
vus, konstruktyvus tikėjimas su to
kia jėga, kuri galėtų pagauti žmonių 
protus ir pastūmėti juos į kryžiaus 
karą.

Ar pasaulis turi tokį tikėjimą?

ALEXANDER Clifford savo straips
nį baigė gyvybiniu klausimu: ar pa
saulis turi tokį tikėjimą, kuris pa
gautų žmonių protus ir pastūmėtų į 
naują kryžiaus karą?
' Daugis, be abejo, supras, kad jis 
netiesiogiai liečia krikščionybę, ku
riai metė neatsargių ir per drąsių 
kaltinimų, nagrinėdamas siekiamojo 
tikslo ir vartojamųjų priemonių pro
blemą. Ši problema ne taip lengvai, 
kaip pirmu pažvelgimu atrodo, iš
sprendžiama. Tačiau neturiu noro 
įrodinėti dalykų, kurie, manau, dau
geliui skaitytojų gerai žinomi. Noriu 
tiktai pacituoti A. Cliffordo žodžius, 
taikintus kita proga krikščioniškojo 
tikėjimo jėgai:

„Praėjo daugybė kartų, kai Krikš
čionybė stengėsi išplisti visame pa
saulyje. O viena jos Bažnyčia — 
RomOs Katalikų Bažnyčia — turi pa
saulinio mąsto organizaciją, pilną ti
kėjimo kodeksą ir milijonus išpaži
nėjų. Ar ši didžiausia Krikščioniš
koji Bažnyčia turi pakankamai dva
sinės jėgos, kad pasipriešintų komu
nizmui? Ar turi tam planą?

Važiuoju į Romą, kad įsitikin
čiau ...“ •

Paskutiniai pasaulio įvykiai rodo, 
kad ir komunizmas jaučia didžiausią 
pavojų Kat. Bažnyčioje, kurios pėd
sakus nori sunaikinti kraštuose, esan
čiuose už geležinės uždangas. Tačiau 
reikia tikėti, kad Bažnyčios nė pra
garo vartai nenugalės...

J. Kuzmickis

sirinkimų, tačiau be didesnio pasise
kimo. Kaip žinia iš vyriausybės pa
sitraukė ir vienintelis joje buvęs ko
munistas — elektros ūkio ministeris 
Altmanas. -E-

AUSTRALAI GAVO „ATSAKYMĄ" 
, Iš MENULIO
AP praneša, kad trys Britų ka

ralijos mokslininkai gavę radaro gar
są iš mėnulio. Įtaisas buvęs įrengtas 
netoli Sydnėjaus.

Mokslo ir pramonės tyrimų tary
bos pareigūnai panaudoję radiją, pa
siųsdami signalą į mėnulį, esantį per 
250.000 mylių atstu, ir per 2,5 sek. 
aparatas gavo atsakymą „trapų ir 
kompaktinį atgarsį“.

• 'Saugumo sumetimais vyriausybė 
pradėjo Paryžiuje telkti kariuomenę. 
Beromuensterio siųstuvas pranešė, 
kad atitraukiama kariuomenė ir iš 
prancūzų zonos Vokietijoje. Pirmieji 
okupacinės kariuopienės daliniai jau 
atvyko į Paryžių. Buvo paskelbtas 
dekretas, kuriuo į aktyvią tarnybą 
tuojau pašaukiama pusė 1947 m. at
sarginių klasės. -E-

jos stovyklose laikoma daugiau vo
kiečių socialdemokratų negu nacių 
laikais.

— Po antrašte „Vėl KZ“ Hambur
go socialdemokratų organas „Ham
burger Echo“ praneša, kad vieną š. 
m. balandžio dieną Buchenwaldo KZ 
buvo per 800 socialdemokratų ir per 
200 komunistų. Šie antifašistai vėl 
yra KZ, nes jie, kaip ir 1933-1945 m., 
nenorėjo be pasipriešinimo nusilenkti 
totalitariniam režimui Iš dalies tai 
tie patys žmonės, toje pačioje sto
vykloje. Jie vėl buvo gaudomi slap
tos valstybės policijos ir vėl dėl bai
mės tylima lauke ir viduje. (A.Z.)

keitė Sovietų atžvilgiu, tai, anot p. 
Marshalllo, esanti kalta pati Rusija. 
Jis griežtai atmetė užmetimus, kad 
Amerika siekianti Imperialistinių 
tikslų. Rusijos teritoriniai užgrobi
mai yra visai priešingi JAValsty- 
bėms, nes JAV ir Britanija savano
riškai sumažinusios savo plotus. Jis 
pasakė:

„Mes žinome rimtumą išplėstos ir 
nukreiptos kampanijos prieš mus kaip 
vieną Vakarų civilizacijos tvirtovių. 
Mes nesame akli bet kuriai puolimo 
formai. Mes nesiūlome palaikymo ir 
stebėjimo, kaip tarptautinė visuome
nė, prie kurios ir mes priklausome, 
išardoma“. Aš vengsiu tokių tvirti
nimų, kurie tinka propagandiniam 
efektui, nežiūrint kokia provokacija 
bebūtų. Mano tikslas yra sukoncen
truoti vieninteliam ir priimtinam su
sitarimo pagrindui, kuris nustatytų 
dabartinę tragišką be Išeities padėtį 
ir pagreitintų naujos eros atėjimą, 
kuri atneštų Europai ir pasauliui 
tvarką ir viltį“. Jis tęsė toliau: 
•' „Aš esu įsitikinęs, kad jeigu Eu
ropa bus atstatyta kaip pakankama 
ir drąsi bendruomenė, tai šis klausi
mas bus išspręstas ir trukdantis kon
fliktas tarp mūsų ir Sovietų, kiek tai 
liečia Europą, bus - sušvelnintas“. 
Smarkiai jis puolė komunizmą, kuris 
kaltina JAV imperializmu, suteikiant 
Europai pagalbą. Jis pabrėžė, jog 
JAValstybės visai, neturinčios idėjos 
išplėsti savo įtaką Europoje. Mūsų 
tikslai ir intencijos neapsaugojančios 
Sovietų pareigūnų ir komunistinių 
grupių bet kur nuo didėjančio nuodi
jimo, nuo apskaičiuoto apkalbinėjimo 
ir iškreipimų amerikiečių motyvų už
sienių klausimais, „šie atstatymo 
priešai kaltina JAV imperializmu, 
agresyviniais tikslais ir pagaliau 
trokšta jie išprovokuoti tretįjį pasau
linį karą“.

„Aš noriu griežtai patvirtinti, kad 
čia nėra jokios tiesos šiuose skun
duose ir aš priduriu, kad tie, kurie 
tai daro, pilnai žino šiuos faktus“.

„Kai Vakarų demokratiniai kraš
tai sumažino savo suverenumo sritis, 
vienas kraštas pasirenka priešingą 
kelią. Sovietų Sąjunga, ištikrųjų, žy
miai išplėtė savo sienas. Nuo 1939 
metų de fakto ji prisljuntė per 280.000 
kv. mylių su apie 20.000.000 gyven
tojų".

P. Marshallis pasityčiojo iš komu
nistų, kurie JAV prikalšloją imperia
lizmą.

P. Marshallis Rusijos „begėdišką 
ir niekinančią“ propagandą laiko 
grėsme pasaulio stabilumui ir todėl 
pasakė, kad atėjęs laikas pasakyti
gana.

• Min. pirm. Attlee pranešė parla
mente, kad vyriausybė nutarė įsteigti 
naują civilinių gyventojų apsaugos 
organizaciją. Ją sudarys judrūs ka
riuomenės daliniai, kuriems talkinin
kaus civiliai vietos gyventojai Į pa
klausimą, ar tos organizacijos nariai 
bus mokomi ir apsaugos priemonių 
nuo atominių bombų, Attlee pareiš
kė, kad organizacija ruošiama viso
kiom galimybėm. -E-
• Seimui svarstant Lenkijos Sau
gumo Ministerijos biudžetą buvo pra
nešta, kad šiais metais žuvo 166 poli
cininkai, t. y. beveik, pusė tik praė
jusiais metais žuvusių policininkų 
skaičiaus. Taip pat ir visas pogrin
džio judėjimas, palyginant su perei
tais metais, žymiai susilpnėjo.

Seimas atėmė pylietybę Mikolal- 
čikui, kuriam tąrp kitko prikištas ir 
valstybės Išdavimas. Vienas komuni
stų atstovas paskelbė, kad Mykolal- 
čikas nuslėpęs vieną britų raštą, ku
riame britai pritarė Odero-Neissės 
sienai. -E- 
o Kalbėdamas viename susirinkime 
Sovietų Zonos CDU pirmininkas Ja
kob Kaiser pareiškė, kad vokiečiai 
niekados nepripažins. nei Oderio- 
Neisses sienos nei Saaro krašto at
skyrimo. ■ -E-
• O.N.A. iš Sydnėjaus praneša, kad 
p. George Fowler paskelbęs viename 
lapelyje, jog žemė nėsanti rutulys, 
kaip iki šiol' rašę, bet cilinderis, ir 
visi daiktai stovį perpendikuliarial 
savo galvomis į erdvę. Jis rašo: „že
mė, kuri žinoma yra plokščia, suda
ranti cilindcrio dugną“. Jis, pasi
remdamas trigonometrija, sudarinė- 
jąs formulę. Ar jam pasiseks įrodyti, 
palauksime. (DM)
• JAV laivyno įstaigos numatan
čios gaminti povandeninius laivus, 
varomus atomine energija. Tokie 
laivai galėsią operuoti ištisus metas 
be kuro papildymo ir po vandenis 
plauks po 80 mazgų greičiu.
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