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Trokštant teisingumo ir laisvės
11948 metus įradedant |

Normaliose sąlygose yra visiškai 
natūralu, kai mėginama, užvertus 
paskutinįjį senųjų metų lapą ir žen
giant į naujuosius metus, pasvarstyti 
valstybiniu ir tautiniu požiūriais, kas 
per praeitus metus pasiekta, iške
liant pastebėtas klaidas, kad nau
juose metuose išvengus jų kartoji
mosi. Dabartinis mūsų skurdus kam
pininkų gyvenimas nesuteikia mums 
tos galimybės, nes valstybinis gyve
nimas iš mūsų yra išplėštas, o tau
tinis bei khltūrinis taip pat merdėja 
sunkiose okupacinėse ir tremties Są
lygose. Mes, tie keliasdešimt tūk
stančių lietuvių tremtinių, galime tik 
mesti apdairų žvilgsnį į mūsų pačių 
nueitą varganą tremties kelią ir san
tūria forma jį kritiškai įvertinti.

Trečią kartą po praūžusio karo 
atšventėme taikias kalėdas, treti 
Naujieji Metai praėjo be patrankų 
gaudesio, o tikrosios taikos, palai
mintosios ramybės, žemėje viktiek 
neturime. Serga pasaulis, nes geroji 
valia tebėra žmones apleidusi: ji te
beklaidžioja dar po karo audros su
verstus griuvėsius ir vis negrįžta į 
žmonių širdis, nes jose tebeviešpa
tauja piktasis genijus. Taikinga jr 
rami geroji valia tebeklajoja išvyta 
iš žmonių širdžių, kaip ir mes trem
tiniai iš savo krašto, kurin tiesaus 
ir nedygliuato kelio taip ir nėra kam 
parodyti. Užtat ir atsivertus dar bal
tam šių metų puslapiui matosi gūdi 
nykuma: užpakaly — skaudus ir var
gingas išeitasis tremties kelias, prie
kyje — juodoji nežinia. Būdami at
viri ir konkretūs, nebesiliūodami ne
realiomis greitomis viltimis, šia pra
sme pažvelgti į išgyventus dar vie
nus be tėvynės metus, kad pasidary
tume aiškesnes išvadas, kurlink nu
kreipti savo vargo kelią naujuose 
tremties-metuose.

1947-ji mūsų vargo metai praslin
ko besitikint, belaukiant, nepasiseki
mais besisielojant, bet vis tvirtai ne- 
paimant likimo i savo rankąs. Vis 
dar buvo manoma, kad kas nors iš 
malonės mūsų likimą pakreips mums 
pageidaujama linkme. Kartais net 
aiškių mums nepageidaujamų faktų 
akivaizdoje mes pajusdavome vado
vaujančiųjų svyravimą bei aiškaus 
apsisprendimo stoką. Tai ne priekaiš
tas, tai skausmingas sielvartas gir
dint, kaip kartais eilinis tautietis lei
džia pagrįstas replikas tų adresu, ku
rių autoritetas tikrai yra reikalinga 
išsaugoti prideramoj aukštumoj. Ką 
šis švelnus, bendro pobūdžio primi
nimas liestų, tiems linkėtina nau
juose metuose tapti vadovaujančiais 
pilna to žodžio prasme.

Į neabejotinų praeitais metais 
mūsų, kaip tremtinių, laimėjimų pus
lapius privalome įrašyti galutinį kul
tūrinių pasiekimų išsirutuliojimą. 
Pagal galimas sąlygas išbaigtai susi
tvarkė tremties švietimas, gimė Kul
tūros Fondas, kuris išsivystęs, be 
abejo, turės milžiniškos reikšmės vi
same pasaulyje išsklaidytų lietuvių 
kultūringuose bei tautiniuose reika
luose, susikristalizavo mūsų tremties 
spauda. O ir išleistų knygų skaičius 
gali nustebinti, sukeliant net tam ti
krą pavydą, ir tuos, kurių pagalba 
šiame darbe pasinaudojame. Steng
damiesi būti teisūs ir nešališki, turi
me pripažinti, jog šie visi kultūriniai 
laimėjimai pasiekti mažiau ar dau
giau dėka individualiosios iniciaty
vos, kurios slopinimo simptomų 
praeitais metais taip pat buvo paste
bėta. Tremtyje esantiems mūsų pe
dagogams su švietimo vadovybe prie
šakyje, rašytojams ir žurnalistams, 
nepamirštant taipgi menininkų su
teatralais, kaip pasireiškusiems savo 
judrumu tautinės kultūros bei spaus
dinto žodžio išlaikymo srityje, priva
lome atiduoti atitinkamą respektą.

Nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybės akredituoti prie demokratinių 
kraštų vyriausybių atstovai, ligi šiol 
Išsilaikę savo postuose, praeitais me
tais parodė taipgi nemaža veiklumo.

- ryžtingumas ir rimtis 1

žemės valdovai prieš du tūkstančius metų nusilenkė Dieviškajam Išganytojui, nešusiam pasaulin taiką, tiesą
' 'ir artimo meilę

Nugalėję prieš tai puoselėtą savo at
sargumą, jie buvo susirinkę net kon- 
ferencijon, kurioje aptarta tiek trem
tinių pagalbos akcijos išplėtimo rei
kalai, tiek mėginta nustatyti bendro
sios veiklos gairės Lietuvos vadavi
mo byloje. Šiuose reikaluose pride
ramą rolę vaidino ir Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. 
Mūsų diplomatų ir VLIKo suderintas 
veikimas šiais metais gali duoti pasi
gėrėtinų rezultatų.

Ką tik paminėtų abiejų organų 
suaktyvintas veiklumas tremtinių 
yra labai laukiamas vis aiškesnėje 
plotmėje besireiškiančiai emigracijai 
pageidaujama linkme pakreipti. Jei 
šis reikalas nė kieno nederinamas eis 
ir šiais metais taip, kaip jis ėjo praė
jusiaisiais, tai mes greitai pasijusįme 
išbarstytais kaip dulkės po įvairius 
pasaulio kraštus ir po kurio laiko vi
si užtrokšime svetimos aplinkos jū

roje, nes nei sutvarkyto tremtyje 
švietimo, nei kitų kultūrinių įstaigų, 
nei pagaliau išbujojusios spaudos ne
galėsime su savim pasiimti. Nebe- 
bombarduokime memorandumais, jog 
mes norime emigruoti kompaktine 
mase, nes toks atviras reikalavimas 
tam tikra prasme kai ką gąsdina, bet 
veikime tyliai ir apsukriai pasirink
tų kraštų vyriausybes, kad šios gau
sesniam mūsų tautiečių skaičiui at
vertų duris, ne vien tik sveikiems ir 
pajėgiems, bet ir jų paramos reika
lingiems artimiesiems. Gi lygiagre
čiai savuosius reikia pradėti aiškiau 
sugestijonuoti, į kurį kraštą gausin- 
giau mėginti telktis, nes tokių.nuro
dymų neturėdami daugelis kimba 
ant pirmosios užmestos emigracinės 
meškerės, visiškai nesiedami savo 
asmeninio likimo su visos mūsų tau
tinės kultūros likimu. Tik turint aiš
kias perspektyvas ir tikslus, gal pa

Visiems Nepriklausomos Lietuvos nuoširdiems Bičiuliams ir jos trem
tinių rūpintojams, sulaukus Kalėdų Švenčių, linki Laimingų Naujųjų 
1948-jų Metų P. Žadeikis,

Washington, D. C. Lietuvos Įg. Ministras

vyks mums patiems savo likimą pa
lenkti geroj on pusėn.

Šias trumpas pastabas baigiant, 
reikėtų mums visiems užakcentuoti 
naujųjų tremties metų angoje dar di
desnį susiklausymą, dar didesnį so
lidarumą, kuris plauktų iŠ viršaus į 
apačią ir iš .apačios kiltų į viršų, kad 
visi savame geros valios tautietyje 
matytume likimo brolį, kad vienas 
kitam reikale pagelbėtume, neseikė
dami pagalbos pagal tai, kaip tas tau
tietis atrodo, žiūrint į jį per-tam ti
kros spalvos akinius. Visi nešame tą 
pačią tremties naštą, visi siekiame 
vieno ir to-paties tikslo: — atradus 
geresnę užuovėją, kuo didesniu bū
riu, savo dvasią maitindami savomis 
kultūrinėmis vertybėmis, išlaukti li
gi to momento, kai galėsime grįžti 
savan kraštan ir pradėsime plėšti už
želdintus savos tautos dirvonus.

P. Davainis

Laisvė pigiai neperkama Į
Aštuntą kartą skausme atšventė

me Didžiąsias žiemos Šventes. Aš
tuntą kartą, minėdami praėjusių me
tų vargą, tikime, kad laimės mūsų 
kraštui ir mums bus daugiau. Ir per 
tuos aštuoneris metus, pradedant nuo 
sovietų armijų įsiveržimo į Lietuvą, 
iki šių dienų tremtininkiškos Golgo
tos, už laisvę brangiai mokėjom ir 
tebemokam lietuvių tautos krauju. 
Kalinimų, persekiojimų ir trėmimų 
pasėkoje apie 70.000 lietuvių atsidū
rė šiapus geležinės uždangos, bet 
daug kartų daugiau lietuvių nuėjo 
sukilėlių ir knygnešių keliais į Sibirą 
ir kitas panašias žmonių naikinimo 
vietas. Jų tremties kelias nepaly
ginti sunkesnis ir baisesnis. Jų pa
galbos balsai mus pasiekia tik atsi
tiktinėmis progomis, bet ir jie varsto 
mūsų širdis. Kiek daug žinomų var
dų jau nebepakėlė persekiojimų naš
tos! Ir tai vis brangūs lietuvių tau
tos grūdai. O gyvenimas mūsų tėvy
nėje taip pat kartumu prisotintas! 
Jie mielai su mumis keistųsi kasdie
nine duona ir kareivinių pastoge. Gi 
vienok, lietuvių tautos sargybiniai 
tebebudi. Už didelį pasiaukojimą mes 
liekame skolingi sunkiai įvertinamą 
skolą. Ji gali būti atlyginama tik pa
našiu įsijungimu kovoti dėl Lietuvos 
laisvės.

Visi nekantriai laukiame, kada 
prasidės kelias atgal. Atgal į laisvą 
Lietuvą. Visi laukiame, kad po tiek 
iškentėjimų galėtume susirinkti .iš 
įvairių t’.emties pakampių ir pradė
tume naują gyvenimą, Ir visi to mo
mento laukdami, gerai žinome, kad 
mūsų kelias į Lietuvą eina per už
tvaras, kurias mes savo jėgomis ne
galime pašalinti. Mes stebėjomės ir 
apgallestavom, kad ilgą laiką ir ga
lingieji tų užtvarų nenorėjo matyti 
ar nematė. Šiandien mes jau gyve
name didelio palengyėjimo laiką. 
Ypač po Londono konferencijos, kada 
sovietams aiškiai pasakyta, kad jų 
planai gerai suprantami ir jokioms 
nuolaidoms vietos nebėra.

Per tuos aštuoneris skausmo m 
tus kiekvienas iš mūsų atidavėm di
desnę ar mažesnę auką bendram rei
kalui. Kai kurie net ir visko -nete
kom. Vieni vienokiomis ar kitokio
mis priemonėmis buvome lenkiam! 
nusigrįžti nuo savo tautos reikalų ir 
paklusti svetimųjų užmačioms. Di
džioji lietuvių tautos dalis nesulenkė 
kelių prieš svetimuosius „išlaisvinto
jus". Geriau kalėjimai ir trėmimai, 
negu paklusti „išlaisvintojui“, kuris 
po tavo kaklu nuolat laiko išgaląstą 
peilį. Tik nuotrupų rankose suskam
bėjo Judošiaus sidabriniai grašiai. 
Bet Ir jie, kaip praktika rodo, mir
ties akivaizdoje prakeikia save ir sa
vo darbus.

Bendros aukos atidavimas dar ir 
dabar nesibaigė. Kas savo krašta ap
leido prievarta ar protesto .vardan, 
tam nereikia aiškinti mūsų aukos 
prasmės. Tiems visi vargai pakeliami. 
Tie ir ateitį ramesne nuotaika ryžtasi 
sutikti, nors gerai žino, kad dar daug 
bus tokių valandų, kuriose laimės 
bus labai maža. Bet visais laikais 
kovotojai, kol kova nepasibaigia lai
mėjimu, įpareigoti nesusvyruotL 
Tvirti, kaip ąžuolai prie Nemunėlio, 
vardan Lietuvos laisvės, esame įpa
reigoti. Ir tikėdami, kad laisvė ateis, 
gerai žinome, kad ji ateis per komu
nistinės jėgos sutramdymą, kuri 
neišvengiamai atneš audras ir per-, 
kūnijas, kuriose ir mes nebūsime 
nuošaliai palikti. Laisvė niekad ne
buvo pigiai perkama. Nebus pigiai 
perkama ir šiuo atveju.

Kada pasaulinė padėtis įmanev
ruota į tokią padėtį, kokią sudarė 
iširimu pasibaigusi Londono konfe- 
rencija, mes pradedame aiškiau ma
tyti laisvės spindulėlius. Bet iš an
tros pusės, reikis neužmiršti, kad iš 
sovietų pusės bus padvigubintos ar 
patrigubintos pastangos mus palauž
ti. Juk ir iki šio laiko netrūko viešų 
ir slaptų agentų, išėjusių specialia* 

(Nukelta i 12 pusi.)
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Tarp Senojo ir Naujojo pasaulio
Jau penkiolika minučių, kaip mes 

ant laivo. Siaurais laipteliais be per
traukos ir jokio sutrikimo vis dar lie
jasi į laivo C denį jaunų žmonių vir
tinė. Ilgi buvo laukimo metai ir jau
dinančių tikrinimų mėnesiai komisi
jose, kur žmones rūšiavo lyg prekę. 
Dabar paskutiniai formalumai tik 
akimirką tęsiasi. Tremtinys — emi
grantas praeidamas parodo amerikie
čių valdininkui išskleistą Kanados 
vizą, palipa laipteliais ir jau laive, 
kuris plaukia po JAV vėliava. Iš
vargęs keleivis lengvai atsikvepia. 
Jis Amerikos teritorijoje, — toks 
tarptautinis įstatymas.

107 TAUTIEČIAI — VIENAS 
VIENETAS

107 lietuvių grupė šią ūkanotą 
lapkričio popietę apleidžia Senojo 
Pasaulio krantus. Šio laikraščio pus-j 
lapiuose buvo galima rasti jūros ke
lionių aprašymų. Vienas vaizdavi
mas panašus į kitą. Man nerūpi šį 
kartą taip plačiai rašyti apie kelionę. 
Keleiviai, o iš jų ypatingai mūsų 
tautiečiai, yra objektas. Kokia jų 
laikysena paliekant kraštą, kuriame 
išgyveno eilę sunkiausių tremties 
metų? Kokius planus jie vežasi su 
savimi, geografiškai tolindamiesi nuo 
savo Tėvynės Lietuvos? Kas tipiška 
ir kas charakteringa šiai grupei?

Diepholzo pereinamojoje emigra
cijos stovykloje kelias dienas prieš 
laivo išplaukimą suvažiavo visi — 
nuo Muencheno, Stuttgarto, Dillinge- 
no, Mannheimo. Daugelis.pirmą kar
tą susitiko. Žinojo apie kambario 
draugą tik tiek, kad jis lietuvis. An
trą dieną po atvykimo susirinko an
glų kalbos pamokai. Buvo proga su
eiti arčiau į kontaktą. Sekančią die
ną buvo renkami' įgaliotiniai: 2 at
stovai nuo 79 vyrų ir 1 atstovė nuo 
24 mergaičių. Jiems buvo suteikti, 
atsižvelgiant į aplinkybes, platūs Jga- 
liojimai' rūpintis grupės vidaus rei
kalais,- jai atstovauti tvarkant išvy
kimo formalumus, reprezentuoti ke- 
Jrtnčje ir po atvykimo. Išvažiavimo 
diena artėjo. Spontaniškai prasiver
žė poras prabilti į likusius Vakarų 
Europoje tėvus, brolius, seseris, drau
gus, kuriems auksiniai emigracijos 
vartai dar įstatymais užverti. Buvo 
pasiųstas atsišaukimas į lietuvių vi
suomenę, kuris prieš kiek laiko buvo 
atspausdintas tremtinių spaudoje — 
jo turinio nebekartosiu.

Tas atsišaukimas be komentarų 
pavaizduoja mūsų emigrantų laiky
seną. Europa apleidžiančių nuotaiką 
temdė žinojimas, kad jie relatyviai 
tik mažas skaičius laimingųjų. De
šimtys tūkstapčių dar laukią. Min
tys skrido toliau pas anuos už gele
žinės uždangos, tėviškėje ir priešo 
žemėje. Norėjosi jiems padėti.

Vykdant ketvirtą pasižadėjimo 
punktą buvo suaukota 5086 RM ir 
persiųsta Lietuvos Raudonajam Kry-

dėjo. Pvz., per paskutinį apžiūrėjl-1 žurnalistų, inžinierių, įvairių srftių 
mą gydytojas, radęs vieno lietuvio | darbininkų, ūkininkų, 
pažastyje įdrėskimą, pareiškė, kad 
tai buvusių nationalsocialistinių žen
klų pėdsakai. Nors tai neatitiko ti
krenybės, sulaikymas atrodė neišven
giamas. Tik dėka susipratusių lietu
vaičių tarnautojų skubios intervenci
jos, sukrėstas jaunuolis gali šiuo lai
vu vykti.

Šiuo laivu plaukia 11 tautybių 858 
emigrantai. Lietuviai skaičiaus at
žvilgiu stovi trečioje vietoje. Bet vien 
tik jie sudaro organizuotą vienetą. 
Iškilus kokiam nors klausimui, o to
kių yra nemaža, jie visada atstovau
jami tų pačių, demokratiškai rinktų, 
įgaliotinių. Čia slypi daugiau negu 
tik reprezentavimas. Tampriais ry
šiais jungiama grupė nepasimes sve
timoje žemėje. Pavieniai nariai ne
sijaus vieniši ir pamiršti.
MES ATSTOVAUJAME VISIEMS 

TAUTIEČIŲ SLUOKSNIAMS
Laivo keleivių tarpe vyrauja jau

ni veidai. Neseniai juos buvo gali
ma sutikti auditorijose, laboratori
jose, įstaigų raštinėse. Tai visais at
žvilgiais rinktiniai vyrai ir motery*. 
Emigracijos organai tikrino kelis 
kartus jų politinę praeitį ir charak
terio patikimumą. Griežti reikala
vimai buvo statomi ir į emigranto 
fizinę būklę. Asmenys su plokščio
mis pėdomis, lūžusiais organais, nors 
jie būtų ir sugiję, nebuvo praleisti.

Lietuvių grupės įgaliotiniai veda 
statistiką apie vykstančių savo narių 
amžių,.išsilavinimą, profesiją. Vidu
tinis vyrų amžius yra 27 metai, mer
gaičių — 22. Įdomu konstatuoti, kad 
visi yra, palyginti, aukšto išsimoks
linimą. Daugiau negu pusė yra bai
gę vidurinį mokslą, vienas ketvirtis 
ėję ir dešimtoji dalis baigę aukštuo
sius mokslus. Sutinkame visų profe
sijų atstovų: mokytojų, teisininkų,

Laivas vengia Vokiečių jūros, 
plaukia Lamanšo kanalu. Vos tik 
palieka tolumoje Doverio uostas ir.pcuiciva WAUU1UJC A>U¥C11V UV0KW Xk. - ... . , _ , ,
statūs, uolėti Anglijos salyno kran- <*skursijos bei jaunimo būriai, o

Gražioji Nemuno šalis
(M) SKUODAS — MOSĖDIS — SALANTAI — KALNALIS — KARTENA

Vykdami iš Apuolės į Skuodą, 
mes aplankėme Puotkal® piliakalnį 
šalia to paties vardo malūno tvenki
nio. Šią vfttovę mielai lanko įvairios

žiui, pageidaujant, kad tos aukos
būtų skirtos šelpimui šiuo metu dar 
negalinčių emigruoti, į skurdą pate
kusių šeimų ir nedarbingųjų.

Diepholzo stovykloje,, per kurią 
pereina didelis išvykstančių emi
grantų skaičius, pasigendame lietu
vių tarnautojų. Stovyklos admini
stracija yra' jugoslavų ir lenkų ran
kose. Latviai ir estai turi savo žmo
nes svarbiuose postuose. Mūsų yra 
tik gydytojas ambulatorijoje. Kam 
teko pereiti tokios rūšies stovyklą, 
tas žino, kiek svarbu turėti asmenis 
admininstracijoję, kurie gali atvirai 
painformuoti ir patarti. Ir šiame 
straipsnyje su pagarba paminėtinos 
lietuvaitės I. Asanaitė ir E. Cernišo- 
vaitė, nuolatinės laivo „General M. 
B. Stewart“ palydovės. Jos daug pa-

___ .„,l„i nuikirclai prie nukautos 
kanadiškos meškos Foto P. Čeponio

laikas neleidžiamas veltui.

tai, prasideda rudens audra, mus ly
dinti visą kelionę. 12.000 t, 1945 m. 
Kalifornijoje statytas laivas mėto
mas šėlstančių Okeano bangų lyg 
skeveldra liūne. Vieton numatytų 8 
dienų, plaukiama 10. Maistas geras 
ir įvairus, daug laiko poilsiui, skai
tykla, biblioteka, radijo transliacijos, 
filmos, pamaldos, bet vistiek retai 
sutinki keleivį kuris jaustųsi gerai.

Bet ir tokiai blogai savijautai 
esant,
Septynios tautos savo rašiniais pa
teikia medžiagos laivo laikraščiui. 
Lietuviai užpildo tris tarptautinius 
puslapius, redaguoja vedamąjį, pa
ruošia menišką viršelį ir pasirodo 
rimtai redaguotu lietuvišku lapu. 
Penktą kartą laikrodį sustabdant 
vieną valandą, išeina 16 puslapių 
„Ant Okeano Bangų".

Pastatyti prieš alternatyvą netek
ti pagrindinių žmogaus laisvių bei 
nustoti fizinės egzistencijos ar laiki
nai apleisti tėvų žemę, mes skaudan
čia širdimi pasirinkome antrąjį kėlią. 
Emigrantai lietuviai, vykstą šiuo lai
vu, apleidžia Europą su sąlyga, kad 
jie grįš, kai tik tam aplinkybės bus 
pribrendusios. Savo gimtinei mes 
turime didesnių įsipareigojimų, negu 
mus priglaudžiančiam kraštui, kurio 
lojaliais piliečiais būsime. Mes grį
šime atgal su savo senąja kalba, se
naisiais papročiais.

Sį rytą pasirodo paskutinis laivo 
radijo žinių biuletenis. Keleivei iš
siilgę ieško akimis Siaurinės Ameri
kos krantų. Dar šiandien, po ilgos 
kelionės neramiu* vandenynu, pri
plauksime Laisvės Salį, Naująjį Pa
saulį Jonas Juškaitis

Lietuviai medkirčiai Kanados miškuose
Pagauta kiaulė spygliuotė (Porkupine) atitraukia valandėlę nuo kirvio

meškeriotojai prie tvenkinio randa 
malonaus sporto. Žuvies „persekio
tojams“ šioje apylinkėje gana geros 
darbo sąlygos: žuvingi yra Rušupių 
ir Skuodo malūnų tvenkiniai, o be to, 
plačios perspektyvos Luobos, Apšos 
ir Bartuvos upių pakrantėse.

Senasa ir seniau buvęs žymus bei 
garbingas bajorų Skuodo miestas 
įkurtas gražioje vietoje, kur suteka 
Luobos ir Bartuvos upės. Savo isto
rija neveltui skuodiškiai didžiuojasi. 
Bet yra ko ir pūstis, nes Žemaičių 
seniūnas Jonas Karolius X Katkus- 
Katkevičius 1572 metų gegužės 17 
dienos aktu suteikė Skuodo miestui 
Magdeburgo teises ir išleido nurody
mus, pagal kuriuos miestas turėjo 
tvarkytis. Iš jų tad sužinome, kad 
Skuodas jau tada turėjo burmistrą, 
teismą ir kitas miesto įstaigas. Pagal 
tą aktą Luobos upės rytinėje pusėje 
esančią miesto dalį /Naujamiestį) pa
krikštijo Johanifbergu ir jo gyven
tojams suteikė miestiečio luomą, bet 
senamiesčio tas patvarkymas nelietė.

Skuodas yra ir lyg tikybinis cen
tras, nes čia katalikų, evangelikų liu- 
teronių ir stačiatikių bažnyčios, dvi 
žydų sinagogos ii* baptistų maldos 
namai. Kol dar nebuvo pastatyta ka
talikų bažnyčia, tikintieji susirink
davo išklausyti pamaldų prie Jono 
Karoliaus Katkevičiaus 1567 metais 
pastatyto peminklo-kryžiaus atlik
toms Skuodo katalikų misijoms pa
minėti.

Sis ’ paminklas-kryžius ir dabar 
dar tebestovi Gedimino aikštėj, .Pir
mojo Lietuvos Respublikos Preziden
to Antano Smetonos vardo sodelyje; 
kryžius, yra daug kartų remontuo
tas, bet nepakeistas.

. Suteikus Skuodui Magdeburgo 
teises, mieste plėtėsi amatai, buvo 
atsikviesta' įvairių specialybių amati
ninkų. Nepriklausomoje Lietuvoje 
Skuodas buvo žinomas -savo batų 
dirbtuvėmis.

Skuodo gimnazija įsikūrusi šalia 
stačiatikių cerkvės esančiuose senuo
se mūrp namuose, kurie senovėje 
priklausę popams.

1941 metais prasidėjus rusų-vo
kiečių karui, Skuodas smarkiai nu
kentėjo, o per vėl atūžusį karą 1944 
metais dar kartą buvo paliestas ug
nies liežuvių ir bombų sviedinių.

Viešėdami Skuode gavome malo
nų pasiūlymą pasinaudoti privačiu 
automobilium ir juo aplankyti iki 
Kretingos prie kelio esančias vieto
ves.

Pirmoji sustojimo . vieta buvo 
Mosėdis, nedidelis miestelis, pa
sipuošęs kuklia mūrine bažnytėle. 
Čia viešėjome neilgai, nes ryžomės

Iš Kempieno padangės
— Kempteniečiai-Kalėdų Šventes 

ir Naujuosius Metus atšventė su vil
timi, kad tremtiniams sekančia? 
šventes teks praleisti jau geresnėse 
sąlygose, o gal net ir savųjų tarpe 
— Laisvoj, Nepriklausomoj Lietuvo
je. Nemaža dalis kolonijos narių 
sėdo prie bendro Kūčių stalo, kur iš 
mūsų dvasiškuos bei kolonijos vado
vybės pusės buvo pareikšta vilčių dėl 
mūsų rytojaus praskaidrėjimo. Kū
čių naktį, 24 vai. beveik visi koloni
jos nariai susirinko į valgyklos salę, 
kur prie puikiai įrengto altoriaus 
prof. kan. J. Meškauskas atlaikė Ber
nelių mišias ir pasakė turiningą pa-

ta proga suvaidino dar kartą Vyt. 
Volerto^yvo 3v. pasakaitę vaikams 
„Piktoji Laumė“. Be to, pasirodė 
mkt. Praleikos vedamas mokinių 
choras su savo dainelėmis.

— Gruodžio 28 d. kemptentečiai 
suruošė savo išvykstantiesiems {Ka
nadą, Australiją ir kitur atsisveiki
nimo aktą-koncertą. Oficialiojoje da
lyje išvykstantiesiems gražių minčių 
pareiškė prof. kan. J. Meškauskas, 
linkėdamas išlikti tauriais lietuviais 
ir, kai tik tėvynėje pasigirs išsilais
vinimo iš vergijos trimitų garsai, 
tuoj grįžti namo ir įsijungti į kovą 
dėl tėvų žemės. Atitinkamą žodį tarė

noj aukštumoj, niekad nepamiršią 
tėvų žemės, nekursią mišrių šeimų 
ir, atėjus tinkamam ' momentui, su 
ginklu rankoj stosią .už mūsų taŪtos 
laisvę. Pažymėtina, kad išvykstan
čiųjų tarpe yra'nemaža tokių, kurie 
labai daug yra prisidėję savo darbu 
kolonijos labui. Išvykstančiųjų tarpe 
matome buvusius beveik be pertrau
kos kolonijos vadovybėj ir su dideliu 
kruopštumu bei atsidėjimu atliku- 
sius-ėjusius savo pareigas Šopagą ir 
Vaičeliūną; gimnazijos mkt. A. Ali
šauską, kuris nuo pat gimnazijos įsi-

mokslą. Muz. P. Armono vedamas 
ansamblis pagiedojo pamaldų metu 
kalėdinių giesmių.

taip pat ir komiteto pirm. Dr. J. Kaš- 
keŪs. Išvykstančiųjų vardu kalbėjo 
Kenstavičius, kuris pažymėjo, kad

— Vietos gimnazijos mkt. J. Kra- 
kauskaitės parašytą 3 veiksmų vaiz
delį „Tėvų Sodybos ižiburėlis“ suvai
dino pirmąją Kalėdų dieną gimnazi
jos mokiniai vietos teatro salėje. Vei
kalėlyje pavaizduotos Kūčios pasku
tiniais vokiečių okupacijos metais tė
vynėje, mūsų pasitraukimas iš josios 
ir Kūčių nuotaikos tremtyje. Veika
lėlį surežisavo p. Valavičienė, kuri 
jau nebe pirmą kartą talkininkauja 
gimnazijos scenos mėgėjams. Gautas 
pelnas skiriamas tos pat gimnazijos 
neturtingiems mokiniams.

— Pradžios mokyklos ir gimnazi
jos mokiniams buvo surengtos eglu
tės, kurių metu ir mažesnieji ir di
desnieji buvo apdovanoti kukliomis 
dovanėlėmis, parūpintomis Tėvų Ko
mitetų ir LRK Kempteno skyriaus. 
Mažieji pasirodė su dainomis bei de
klamacijomis, o gimnazijos mokiniai

jie visi išlaikysią lietuvio vardą pil-

ATITAISYMAS
„Mūsų Kelio“ Nr. 44 spalių 23 d. 

buvo įdėtas mano straipsnis „LTB 
Mūncheno apylinkė pergyveno krizę“. 
Jame naujos LTB Mūncheno miesto 
apylinkės steigimo šalininkai atvaiz
duoti išsišokėliais, vienybės drumstė
jais ir pragaištingos veiklos kursty
tojais. Nenorėdamas, kad visuomenė 
būtų suklaidinta, minėtame straips
nyje pareikštas mintis atitaisau ir 
pareiškiu, kad jos ta prasme neati
tinka tiesos. Atskiros apylinkės min
ties gynėjai sušauktame susirinkime 
norėjo tik išspręsti seną klausimą, 
būtent: steigti atskirą apylinkę ar 
nesteigti. Tad, jeigu aname straips
nyje išvardyti asmens jaustųsi įžei
sti, juos atsiprašau ir padarytus prie
kaištus atšaukiu.

Minėto straipsnio autorius

kiek ilgiau sustoti Salantuose, 
už Mosėdį žymiai didesniame mie
stelyje.

Gotiško stiliaus nedidelėj, gražioj 
Salantų bažnytėlėj yra durų likučiai, 
ant kurių, pagal žmonių pasakojimus, 
velniai nešė kunigą į Romą. Apie 
šią velnių kelionę gyventojai įvairiai 
pasakoja. Vieni sako, kad kunigas 
velnius pajungęs jį nunešti į Šven
tąjį Miestą, o kiti — kad nedorą ku
nigą velniai kr' kur išnešę.

Miestelio sode yra gražus Nepri- 
klausomybės paminklas, o vietos ka
pinėse amžiną poilsio vietą rado vys
kupo Valančiaus tėvai.

Jei iki šios vietos važiuojant aki 
vėrė gražūs gapitos vaizdai, tai pa
sukus nuo Salantų į K a 1 n a 1 i o baž
nytkaimį mes buvome tiesiog apstul
binti gamtos puošnumu. Skendome 
gražiuose slėniuose, kopėme į aukštu
mas, slėpėmės miškeliuose, šliejomės 
prie Blendžiavos krantų.

Užkopus į Pilalę, į jos aukščiausia 
vietą, ne vienas iš mūsų panūdo vie
toj pilies pasistatyti čia laikiną pala
pinę ir, užuomarštin panirus, pary
moti su pakelių Šventaisiais, prisi
minti tuos laikus, kai čia vaikščiojo 
ir gyveno mūsų didysis vyskupas Va
lančius. Būdami Kalnalyje, mes tu
rėjome maloniausią progą aplankyti 
t<5 garsiojo Lietuvos vyro tėvišką 
Nasrėnų kaime. Ir kaip mes nuste
bome, kai aplankius vieną jo buvu
sią sodybą, mus pakvietė į antrą ir 
trečią. Mat, kur tikrai buvo Valan
čiaus sodyba, žinių neturima, tad Va
lančišką savinasi net kelios sodybos. 
Ir kai jie pasakoja, visiems patiki, 
nes kiekvienas turi įrodymų.

Lankėmės ir Skaudalių dvare, nes 
jis yra vienintelis visų apylinkės 
dvarų, kur žmonės turėjo baudžiavą 
atlikti. Neveltui tad jį ir tokiu var
du pavadino.

Netoli nuo Skaudalių, Reketės 
kaime aplankėme prof. Dr. Ant. Salio 
tėviškę, kur pastaruoju metu pats 
profesorius tvarkė pavyzdingą bičių 
ir sodų ūkį. O kas iš apylinkės ir net 
tolimiausių vietovių negirdėjo, o la
bai dažnas ir pats ragavo Reketės 
Salienės saldųjį midutį...

Apžiūrėję Kalnalio bažnytėlę ir 
seną varpinę, vykome toliau į K a r - 
ten ą.

Nedidelį miesteliuką puošia įdomi 
bažnyčia, varpinė ir šventoriuje 
esančios granitinės koplytėlės.

Mums pasakojo, kad Nausėdų kai
me, prie stebuklingojo šaltinio, yra 
pastatyta Liurdo koplytėlė, kurią 
dažnai lanko maldininkai ir gauna 
Dievo malonių. Alanto upės žiotyse 
yra piliakalnis, o prie Alovės upelio 
(Antaloniii viensėdyje) yra aukštuma, 
kurią vietos gyventojai vadina švedų 
pylimu. Toliau vykome į Kretingą, 
iš ten ryždamies pasukti į Plungę.

-vkp-

steigimo iki šiai dienai uoliai buvo 
įsijungęs į jaunimo švietimo bei 
auklėjimo darbą; Kenstavičių, kuria 
visą laiką dirbo vietos DP policijoje 
ir kit. Po oficialiosios dalies solistės 
St. Daugėlienė ir P. Bičkienė, muz. 
P. Armonas ir jo vedamas mišrus 
choras palydėjo išvykstančiuosius su 
lietuviška daina.

— Gruodžio 29 d. išvykstantieji 
galėjo dar sykį pasigėrėti prof. Ko
lupailos rodomais savo brangios tė
vynės Lietuvos vaizdais.

— Gruodžio 30 d. atsistatydino 
kolonijos komitetas ir buvo išrinkta 
komisija naujiems komiteto ir kon
trolės komisijos rinkimams vykdyti,

L. R-tais

' Jie garsins Lietuves vardą užjūryje
„Lituanicbs“ orkestras davė jau 

keletą koncertų. Be Kasselio, buvo 
aplankytas emigracijos centras Butz- 
bachas, Merxhauseno ir Bettenhau- 
seno ligoninės. Koncertai visur susi
laukė didelio pasisekimo ir žiūrovų 
buvo puikiai įvertinti. Tai visai pel
nytas laimėjimas. „Lituanicos“ or
kestras susideda iš 22 orkestrantų. 
Yra keletas dar ir besimokinančių 
jaunuolių.

Orkestras yra susiskirstęs į pučia
mųjų, džazą ir saloninį orkestrą. Pu
čiamųjų orkestre groja 22, stygų — 
20 ir džazo kappeloj — 12 žmonių. 
Nesant muzikui, sunku duoti tikrą 
įvertinimą, tačiau kiekvienas muzi
kos mylėtojas; kuris buvo koncerte, 
jautėsi valandėlei atitrūkęs nuo pil
kojo gyvenimo rūpesčių. Visą laiką 
buvo juntamas orkestro darnumas.

Tai be abejo yra didelis orkestro ka
pelmeisterio Zenono Jonušo nuopel
nas. Koncerto metu buvo išpildyta 
Šie muzikos veikalai: E. Gailevičiaus 
„Lietuviškam kaime“ (popuri), H. 
Kling „Dramblys ir uodas“ (išpildė 
A. Dudonis [klarnetas] ir J. Pažemis 
[fagotas]), Verdi „Fantazija iš operos 
Rigoletto“, Brahms „Vengrų šokis 
Nr. 5“, Suppe Uvertiūra „Lengvoji 
Kavalerija“ (akordeonu išpildė A. 
Sapkauskas), Elliot Daniel „Uncle 
Remus said“, A. Schwartz „A Rainy 
Night in Rio“, G. Bassman „I am 
Gettin-Sentimental over you“, Peggy 
Lee „It’s a good day“, V. Lawhurst 
„Abou ben Boogie“, A. Rosat „In the 
Mood", Zeller fantazija iš operetės 
„Paukščių pardavėjas", J. W. Gangl- 
berger „Mano meškiukas“ (išpildė J.

(Nukelta' j 10 pusl.J
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Politiškai istorinio lūžio pakopoje
Vakarų demokratija taikos siekia realiomis priemonėmis

KOMUNISTINIO PASAULIO 
FORMAVIMAS .

Užbaigę senuosius ir pradedami 
1948 metus, padarykime trumpą 
tarptautinės politinės raidos analizę 
žvilgterėdami, kur pasaulis ir kartu 

■ mes, tremtiniai bei visa mūsų tauta, 
esame atsidūrę'.

Dabartinė politinė tarptautinė 
konsteliacija yra visai skirtinga nuo 

' buvusios tuojau po karo. Praėjusių 
dvejų su puse metų tarptautinio 
bendradarbiavimo pagrindai suskilo. 
Iš vieno pasaulio pasidarė du pasau
liai. Tai aiškiai pabrėžė Ždanovas 
kominformo (kūrimo deklaracijoje. 
Sj skylimą pagreitino visa eilė faktų: 
Graikijos-Balkanų ginčas, kominfor
mo Įsteigimas, nepalaužiamas Sovie
tų Sąjungos siekimas sutrukdyti su
griuvusios ir nualintos Europos at
statymą, destruktyvūs pasireiškimai 
Prancūzijoje ir Italijoje, Rytų Euro
pos kraštuose opozicijos Vadų sunai
kinimas be; opozicinių partijų likvi
davimas ir t t. Šie istoriniai faktai 
Įrodė demokratiniam pasauliui, kad 
Kremlius, naudodamas komunistų 
partiją, organizuoja visai skirtingą 
pasaulį, su visai skirtinga valdymo 
forma, laisvam vakarų pasauliui ne
žinomu teroru paremtą, nežinanti jo
kių kompromisų, paneigianti visas 
(gimtąsias žmogaus teises ir indivi
dualines laisves. Tuo būdu jis siekia 
pasaulinės hegemonijos arba, kaip 
britų ministeris pirmininkas p. Att
lee pareiškė, reiškiasi imperializmas 
naujoje formoje.

Turėjo praeiti dveji su puse metų 
bergždžio politinio darbo, bet šis lai
kotarpis vis dėlto Įtikino didžiumą 
politikų ir nemaža visuomeninių or
ganizacijų bei pavienių ašmenių kad 
komunistinis pasaulis nesiekia vaka
rietiška prasme taikos ir gerovės, bet 
eina jis per chaosą, skurdą, netvarką, 
Intelektualo paneigimą Į pasaulio re
voliuciją, Į komunistinio pasaulio su
kūrimą ir jo valdymą.

Komunistinis pasaulis, .vadovau
jamas Kremliaus, atskeltą pasaulio 
dali baigia formuoti Į vienalitĮ rau
doną kūną, nors ir su daugeliu mažų 
plyšelių. Jugoslavijos valdovas Tito, 
Maskvos pavedimu, sujungė Balkanų 
kraštus savitarpinės pagalbos, kul
tūros ir kariniais ryšiais. Nacionali
zacija vyksta, laisvosios liberalinės 
santvarkos pėdsakai vienur daugiau, 
kitur mažiau likviduojami. Nuskuręs 
Sovietų pilietis apiplėšiamas, nuver
tinant rublĮ. Susidariusioji Sovietų 
Sąjungoje vadinama „buržuazinė“ 
klasė, kuri buvo susikrovusi daugiau 
pinigo ir galėjo siaura prasme būti 
mažiau priklausoma, rublio nuverti
nimu vėl tapo degraduota Į eilini So
vietų pilieti, kuris turės duoną val
gyti tik iš savo prakaito.

Pokariniai dveji su puse metų lei

do Sovietų Sąjungai iš dalies aptvar
kyti savo ir pavergtųjų, kraštų poli
tini Ir ūkinį gyvenimą, o karine 
prasme net žymiai sustiprinti. Tik 
gyvenimo stardartas nusmuko. So
vietų armija, lygiai ir okupuoti 
kraštai yra paimti Į komunistų ran
kas, Sovietų laivynas, kaip rašo JAV 
žurnalas „Ali Hands“, yra iškilęs iš 
šio karo ir žymiai galingesnis negu 
bet kada. Laivyno ištobulinimui pa
naudoja vokiečių povandeninio lai
vyno greituosius modelius.

Jei Sovietų ir jų okupuoti kraštai 
ūkiškai nėra pajėgūs patenkinti savo 
piliečių pareikalavimus ir negali 
konkuruoti su laisvųjų kraštų užsie
nio prekyba, tai politinis ir karinis 
gyvenimas daugiau ar mažiau kon
soliduotas ir ruošiamas naujiems 
smūgiams, kurie iš dalies reiškiasi 
vakarinėje Europoje ir kurie dar turi 
reikštis Įvairiomis formomis, truk
dančiomis atstatyti vakarų kraštus Į 
normalų ūki ir politini gyvenimą. 
Ždanovas tai aiškiai deklaravo, pa
reikšdamas, kad „TSRS dės visas pa
stangas ir seks, kad Marshallio pla
nas nebūtų realizuotas“.

Tai toks trumpai tariant yra rau
donasis — komunistinis pasaulis, 
■kuri, atskelė Sovietų Sąjungos politi
niai vadovai, siekdami savo impe
rialistinių tikslų.

DEMOKRATINIŲ KRAŠTŲ 
KONSOLIDAVIMAS

Vakarų demokratinis pasaulis, 
per prievartą atskirtas geležinės už
dangos, atsiduria prieš dilemą: ar ir 
toliau siekti Sovietų bendradarbia
vimo, darant nuolaidas, ar pamėginti 
pradėti atskirai organizuoti vakarų 
kraštus i kitą, liberalistinio ūkio bei 
demokratinės santvarkos pagrindais 
blokq^ Iki paskutinio momento šis 
pasaulis aiškiai ir griežtai nepasisakė 
nė už vieną kurĮ būdą. Atrodo, kad 
ir toliau bus siekiamu dar organi
zuoti vieną pasauli, nors neaplei- 
džiant Vakarų demokratinių kraštų. 
Štai veikia vad. Trumano doktrina, 
t. y. teikiama Graikijai ir Turkijai 
tiek finansinė, tiek karinė parama 
kovoje su komunistinio pasaulio už
mačioms. Pradėjo veikti ir Marshal
lio plano įžanginė dalis. Pradinė 540 
milijonų dolerių parama suteikiama 
Prancūzijai, Italijai ir Austrijai, kad 
jos galėtų laikinai nugalėti atsiradu
sius ūkinius sunkumus, kol bus 
priimtas pilnasis Marshallio planas, 
numatęs suteikti net 17 milijardų do
lerių vertybių, kad vakariniai demo
kratiniai kraštai galėtų atsiątatyti 
ūkiškai ir konsoliduoti politinę pa
dėti, išmušdami iš komunistų rankų 
propagandos objektą. Šio didžiojo 
JAV plano svarstymas kongrese vyks 
šioje normalioje sesijoje. Prez. Tru- 
manas, pateikdamas ŠĮ planą, pa
reiškė: „Aš rekomenduoju šią pro

gramą kaip svarbiausi žingsni, sie
kiant teisingos ir nuolatinės taikos."

Salia ekonominio Europos kraštų 
ūkio _ atstatymo, vyksta ir politinio 
gyvenimo formavimas. Štai Prancū
zijoje ir Italijoje komunistai išstumti 
iš vyriausybės sudėties. Graikijoje 
komunistų partija paskelbta nelega
lia: net komunizmui prijaučlą valdi
ninkai bus šalinami iš pareigų, o kai
riojo flango socialistai turėsią, kaip 
BBC praneša, aiškiai pasisakyti, ar 
jie eina su dabartine linija ar su ko
munistais. Vadinasi, ant dviejų kė
džių sėdėti nebebus Žeidžiama. Pa
našūs veiksmai daromi J.A.Valsty- 
bėse. Nors ten vis dar susiduriama 
su „Bill of Rights“ sunkumais, tačiau 
pradėtasis valstybinio aparato valy
mas nesustoja, jis vyksta toliau. D. 
Britanijos Darbiečių partija (spėjo 
savo narius prieš numatomus de
struktyvius komunistų partijos veik
smus, kurie bus vykdomi Britanijos 
ūkiui griauti ir politiniam gyvenimui 
sunkinti.

Prancūzuos nekomunistai darbi
ninkai organi uoja atskirą profesinę 
Sąjungą be komunistų, kad galėtų 
be partinių ir politinių kelių siekti 
savo ekonominio gerbūvio, neken
kiant bendrajai tautos ir valstybės 
gerovei, paskutinėje saVo kalboje 
den. de Gaulle pareikalavo nusipoli
tikavusią profesinę sąjungą visiškai 
likviduoti, steigiant naujus, grynai 
profesines sambūrius.

Be politinio ir ūkinio atstatymo, 
vakariniame pasaulyje nepaprastu 
tempu vyksta karinio pasiruošimo 
darbas, siekiąs tobulumo, kyląs l 
aukštumas, bet ne l platumas. Tai 
savisaugos priemonės, nes ir Stalinas 
pasakė, kad ne stiprų puola, bet tik 
silpną. Sis dėsnis taikomas visame 
pasaulyje ir pacifistinė dvasia (gy
vendinimą realiomis priemonėmis ir 
neužsimerkus, kad nepasikartotų 
Pearl Harbour’as. D. Britanija ruošia 
planą rezerviniams apmokyti, apmo
kymas truks 8 metus, pareiškė karo 
ministeris Shinwell. Karo metu bu
vęs glaudus ir po karo atšalęs kari
nių štabų bendradarbiavimas dabar 
vėP atnaujinamas ir, svarbiausia, jau 
iš amerikiečių pusės. Tam reikalui 
esąs paskirtas jaunas, bet oro bom
bardavimais garsus generolas Le 
May. Jis sėdįs nežymiame Vokieti
jos miestely ir kartu su britų žiny
bomis planuojąs strategiškai takti
nius klausimus. Jo kelionės i Londo
ną aiškiai parodančios, rašo NYHT, 
glaudų darbą su britų oro pajėgų 
štabu. Toliau laikraštis pažymi, kad 
naujo pavojaus akivaizdoje vėl at
gaivinamas kombinuotas karinis 
bendradarbiavimas.

KUR ESAME ATSIDŪRĘ?
The New York Times rašo, kad 

po karo praėjo dveji su puse metų. 

bet milijonai belaisvių vis dar nau
dojami vergų darbams... Daugiau 
negu pusė jų yra Rusijoje, kur prie 
jų prijungiami milijonai rusų tokiose 
pat stovyklose... tūkstančiai baltų 
ir kitų rytinių europiečių kenčia to
ki pat likimą, kaip ir tūkstančiai 
tremtinių. Žodis „repatriacija“ pri
dengė išgujimą 12 milijonų vokiečių 
ir Sudetų iš rytinės Vokietijos...

Visa tai, kas čia pasakyta, papildo 
pradžioje mūsų paminėtus (vykius 
Sovietų okupuotuose kraštuose. Tai 
baisu! Ir tai vyksta 20-me amžiuje, 
kada pasaulis didžiuojasi kultūra ir 
civilizacija.

N.Y.Herald Tribune rašo, kad 
tarptautiniuose reikaluose (vykusi 
krizė ir ji daug baisesnė perspekty
voje negu faktuose...

Londono konferencijos lūžis, be 
abejo, atstovauja revoliucinę pasi
keitimo viršūnę tarptautinių santy
kių struktūroje... Naujoji bendra
darbiavimo struktūra busianti labiau 
pastovi ir kūrybinga, nes ji remsis 
realybe.

Toliau sakoma: „Dabar mes turi
me dvi Europas. Didžiosios koalici
jos teorija, kuri laimėjo karą ir kuri 
siekė taikos apskritai, — pasibaigė. 
Vakarų Vokietijos sujungimas, va
liutos reforma ir kt. aktyvi parama 
demokratiniams kraštams prieš ko
munistų infiltraciją ir Marshallio 
plano įgyvendinimas bus paprasti 
uždaviniai, nereiks atidėlioti dėl So
vietų nusiskundimų. Rusija dabar 
mažiau baisi negu anksčiau.

Londono BBC radijo komentato
rius pažymėjo, kad Graikjjos komu
nistų partizanų sudarytoji vyriausy
bė Įnešė naują politinę fazę. Jei, esą, 
Balkanų kraštai ir Sovietų Sąjunga 
pripažintų šią vyriausybę ir-ją pa
remtų, galėtų išsiplėsti pasaulinis 
karas, kaip tat buvę Ispanijoje. Da
bartinės kovos tarp Graikijos teisė
tos vyriausybės dalinių ir komunisti
nių banditų vykstančios ant ideolo
gijų sienos. Šie nauji reiškiniai, aiš
ku, labiau pagreitins iškristallzuoti 
tarptautinę padėti. Dėl šių (vykių 
greitai reagavo D. Britanija Ir JAV.

Tad dabartinė tarptautinė padėtis 
yra labiau išriškėjusi, ji yra (tempta

16 valstybių prieš Sovietus
AP iš Varšuvos praneša, kad špio

nažo ir išdavimo byloje Wincentas 
Kwiecinski, vienas 7 kaltininkų, kari
niame tribunole pareiškė, kad pogrin
dinio veikimo organizacijos esančios 
sujungusios 16 Europas kraštų ir ko
vojančios prieš Sovietų Rusiją. Toji 
organizacija esanti žinoma Meldzy- 
morzy vardu’ir ji turinti savo vyr. 
būstinę kažkur Italijoje, o jai vado
vaująs buvęs Lenkijos žemės ūkio 
ministeris Julius Poniatowskis. 

ir josios stygos vis tempiamos. Kot 
kas sunku pasakyti, ar Kremliaus 
smuikininkai stygas temps labiau, ar 
jas čia atleidę įtenąps kitur iš naujo 
— Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje.

Mūsų tautos padėtis žymiai pa
blogėjo, nes fizinis ir moralinis tau
tos kankinimas ir naikinimas vyksta 
toliau ir, juo ilgiau neaiški tarptau
tinė konsteliacija užsitęs, juo didesni 
nuostoliai bus. užregistruoti. Mūsų 
valstybės suverenių teisių atstatymo 
klausimas iš mirties taško yya paju
dėjęs, nes ne tik vadovaujamiems 
veiksniams pasisakė Įteikti atitinka
mus memorandumus, bet jie buvo 
plačiai išnagrinėti ir nuolat keliami 
didžiojpje amerikiečių spaudoje, šio
je mūsų valstybės atgavimo proce
dūroje yrą tam tikro moralinio lai
mėjimo, nors faktiškai padėtis nėra 
pasikeitusi — ji negali pasikeisti tol, 
kol Lietuvą valdys tarptautinių kon
vencijų nesilaikąs pavergėjas.

Lietuvių tremtinių teisinė padėtis 
yra nebe kartą užakcentuota repa
triacijos atžvilgiu, t. y., niekas prie
varta nebus grąžintas. Įkurdinimo 
klausimas platesniu mastu be JAV 
kongreso nepajudės. Jei JAV vis 
daugiau balsų pasigirsta už didesnio 
DP skaičiaus Įsileidimą ir susidaro 
visai palanki dirva, tai betgi greito 
perkeldinimo netenka laukti, nes 
priėmimas Į JAV nebus aklas, bet 
bus gerai ir rūpestingai atrinktas.

Žinant tai ir turint galvoje da
bartines labai sunkias gyvenimo są
lygas, reikia ypatingo aktyvumo mū
sų centrui, kad jis išnaudotų visas 
galimybes išlaikymo padėčiai page
rinti, jog laikui atėjus emigruoti ne
pasiliktame invalidais.

Šitokiomis mintimis paliekame 
senuosius ir pradedame naujuosius 
1948 metas, kurie išeina į griežtą, 
istorinę opoziciją komunizmui ir ku
rie yra susiję su didele, pasauline 
suirutės rizika, nors ir gali būti jos 
išvengta. Tikėkime, kad sveikasis 
pasaulis pajėgs išvengti pasaulinės 
katastrofos, o pastoviai taikai suge
bės padėti teisingus ir pakankamai 
tvirtus pagrindus, kurie leis taikin
goms tautoms kurti savitą gyvenimą.

J. Aras

Si organizacija veikianti Lenki
joje, Jugoslavijoje, Čekoslovakijoje, 
Italijoje, Balkanuose, Pabatijo kraš
tuose (Estijoje ir Lietuvoje), kurios 
esančios po rudonąja vėliava. Ji sie
kianti nuvertinti Sovietų įtaką ir nu
versti Sovietų valdžią.

Kaip pareiškiama, ji teikusi žinias 
londoniškei lenkų vyriausybei ir ga
vusi 100.00 dolerių savo tikslui siekti.

(DM.)

Alb. Valentinas

Pijušo Pliumpio Naujieji Metai
Tremtinys Pijušas Pliumpis, jau 

trejetą metų neviltingai likimo mė
tytas šioje Vokios žemėje iš barako 
l baraką, pagaliau nutarė sužinoti, 
kas jo laukia šiais ateinančiais me
tais? O sužinoti savo likimą metuose 
tėra tik vienintelė trumpa proga: 
Naujųjų Metų naktj reikia vienišam 
užsidaryti ramioje vietoje, užsidegti 
grabnyčių žvakę, įsikąsti juodo ka
tino uodegą ir atsisėsti prieš veidro- 
jįĮ — dvyliktą valandą veidrodyje 
pasirodys likimas... Tylus ir savy 
užsidaręs Pijušas ieškojo tam reika
lingų Įrankių. Grabnyčią jis turėjo 
dar iš namų atsivežęs kišenėje. Juk 
ar galėjo kas be šito leistis l vaka
rus, kur mirtis su dalge šienavo Į vi
sas keturias puses, nors ir nebuvo 
niekas tikras, kad, bombai pataikius 
ant galvos, bespės ją kas uždegti, už
merkiant akis laimingai kelionei Į 
anąją nežinomybių pusę... Tačiau 
dalykai dėl juodo katino buvo visiš
kai beviltiški. Nemitę vokiečiai se
niai jau visus katinus, šiokius ir to
kius, yra paleidę l juodąją rinką vie
toje kralikų. Tada jis nuėjo t žaislų 
krautuvėlę ir nusipirko juodai da
žytą me'diųj katiną su baltais ūsais, 
giliai vildamasis, jog likimas jam, 
nelaimingam ir biednam benamiui, 
atleis už šią šiurkščią apgavystę.

Naujieji Metai artinosi, jau tary
tum ranka pasiekiami. Tremtiniai 

žiūrėjo pro langus nosis stipriai pri
ploję, belaukdami, kokias nelaimes 
anieji beatneš. Tik Pliumpis susimą
stęs vaikščiojo po rajoną, kojomis 
žarstydamas sniegą. JĮ buvo užgulęs 
naujas rūpestis: kur surasti vienišą 
kampą? Jie kambary gyveno tryli
ka. Aišku, l šitokį velnlatazinĮ ne
drįs Įžengti ne tik likimas, bet bi
jotų nosį įkišti ir pats šauniausias 
Žemaitijos vaiduoklis — Plinkšių 
Ponaitis su savo raudonais batais. 
Tik čia staiga jo žvilgsnis nukrypo į 
pačiame stovyklos rajono kampe prie 
mūrinės tvoros prisišliejusį mažą 
namelį. Jis nekilnojamojo turto kny
gose vadinosi „BĮ 13“, tačiau trem
tiniai jį vadino „lavonine“. Name
liūkštis stovėjo vienišas ir priminė 
Pliumpiui stovėjusią Šilasodžio kai
mo gale pirtį. Pirmiau čia buvo įsi
metęs stovyklos paštas, tačiau greit 
išbėgo. Nors paštininkai ir tyli dan
tis sukandę, bet stovyklininkai pla
čiai kalba, jog „BĮ 13“ vaidenasi. Sa
ko, vos tik užstoja gilus žiemos va
karas, „lavoninėje“ kažin kokios ne
matomos rankos pradeda gąsdinti 
biedną žmogų, laidydamąsi „Care“ 
pakietais. Vienas mergogauda grįžo 
vėlai naktį ir, nebenorėdamas eiti 
pro vartas, sumanė tiesiai patekti l 
savo bloką pro „lavoninę“, tai taip 
smagiai gavo su pakietu per nugarą, 
jogei kitą dieną daktaras ton vieton 

turėjo įšvirkšti ampulę, žinoma, 31- 
lasodžio pirtyje vaiduokliai naudo
davo visai kitas metodus. Jeigu ku
ris per neapsižiūrėjimą pasilikdavo 
vienas besiblusinėjąs ant „plaučių“, 
tai tokiam pro langiuką pirtin įstum
davo grabą, iš kurio pabirdavo žmo
nių kaukolės. Tokio vaizdo anuomet 
neatlaikė nė pats šaltyšius Bindokas 
ir vieną subatvakarį parbėgo iš pir
ties per pusnynus namon kaip gimęs 
... Aišku, kad dabar tremtinio nebe- 
nugąsdinsi nei grabais nei kaulais — 
perdaug jau jų matyta. Jeigu jau 
begali nugąsdinti, tai tik su pakie
tais... Todėl, matyti, ir vaiduokliai 
mūsų stovykloje prisitaikė laiko rei
kalavimams.

Prieš vidurnaktĮ Pliumpis tyliai 
įslinko i „BĮ 13“. Kambary buvo šal
ta ir dvokė pelėsiais. Langiūkštį jis 
uždengė Raudonojo Kryžiaus loteri
joje laimėta languota liemene, o du
ris iSžrišo viela. Užsidegė grabnyčią. 
Sienos baltavo šerkšna. Kampe sto
vėjo senas skardinis pečiukas ir ke
lios perdegusios triūbos, o- šalia jų 
paštininkų užmiršta medinė kaladėlė. 
Šitą pečiuką jis perkėlė kambario 
vidurin, pastatė ant jo grabnyčią ir 
veidrodį, o pats atsisėdo priešais vei
drodi ant kaladėlės. Kažin kur kam
pe cyptelėjo badu mirštanti peliu
kė...

Pliumpis gerai įsisąmonino, kas jo 

dabar laukia. Pirm negu likimas vei
drody parodys jo ateitį, jis labai 
smarkiai turės susigrumti su pulkais 
baisių vaiduoklių, kurie pirm klasto
mis ir vilionėmis norės atitraukti jį 
nuo tiesybės veidrodžio, o nesėkmės 
atveju grasins jam kapstyklėmis, ža
dės apipilti verdančia derva ir kitais 
pekliniais įrankiais mosikuodami už
sispirs nuvaryti jį nuo šios vietos, 
idant žmogus biednas nepamatytų 
savo ateities. Bet mūsiškis, žūt būt, 
pasiryžo nesitraukti nuo veidrodžio, 
nors ir visi devyni pragaro dugnai 
sugarmėtų ant jo galvos. Persižeg
nojo Pliumpis ir tik pats sau pasakė: 
„Padėk, Dieve“.

Laikrodžio rodyklė sparčiai arti
nosi prie dvylikos, ir visos peklos 
galybės vienkart rengėsi piesta stotis 
prieš mūsų tremtinį. Štai staugda
mas pro langiūkštį vidun įskrido 
„Care“ pakietas. Trūko geležiniai pa- 
kieto lankai Ir į visas puses pabiro 
gėrybių gėrybės: džiovintos figos, šo
koladas, sūris, kava, taukai ir viso
kiausi konservai. Kaip tyčia, netoli 
jo atsidarė riedėdama dėžutė su rie
biais lašiniukals. Mūsiškis pajuto de
ginantį alkį. Bet sukaupė visą savo 
valią ir koja paspyrė lašiniukus į 
kampą. Čia staiga prasivėrė durys 
ir Įėjo gražiausia pana. Ji buvo ap
sivilkusi ilga balto šilko suknia, nu
sagstyta smaragdais ir perlais. Jos 
batukai buvo iš baltųjų pelyčių odos. 
Palaidos gelsvos kasos nudribusios 
ant pečių, o ant galvos rūtų vainikė
lis... Gaisro raudonumo lūpose smil
ko „Camel“. Ant krūtinės ji dėvėjo

ordenus: raudonosios vėliavos ir dvi
gubo herojaus, ant kurio buvo išra
šyta: „Za krabrasti“. Salia šitų taba
lavo titiškas medalis „Volnoj čelo- 
vek“. Jos kaktą puošė auksu ir ru
binais žėrintis pusvainikis, ant kurio 
buvo išrašytos raudonos raidės „UN- 
RRA“. Mūsiškis buvo matęs tokius 
kaktos papuošalus dėvint ir „Čiur
lionio“ ansamblietes, tik jie būdavo 
popieriniai. Pana ištiesė savo baltas 
rankas, kurios žėrėjo brilijantais, t 
mūsiškį ir, va, šitaip tarė:

— Pijušai Pliumpi, nelaimingas 
vargše, eikš pas mane aš tave pa
guosiu.

— Eik sau po šimts pypkių...,
— sumurmėjo mūsiškis sau panosėje.

— Žinau, ta seniai berūkęs, nie
kas tau nebeduoda, aš tau duosiu 
amerikinę cigaretę....

— Nereikia man tavo cigarečių,
— atšovė Pliumpis, — aš pats turiu 
pasiutropinio, kurio užrūkius ausys 
raitosi ir galvos dugnelis kilnojasi 
Išsimainiau su švabu į paskutinius 
marškinius ir man gerai...

Pana išsiėmė iš kiniško šilko ran
kinuko gražią dėžutę ir, meilingai 
šypsodamasi, vėl benamį gundė šiais 
žodžiais:.

— Eikš, mano sūnau, aš tau duo
siu užvalgyti kalakutienos be kaulo. 
Juk kadaise buvau nupirkus tau jos 
už trisdešimts penkis milijonus do
lerių ...

— Tai kas iš to, — nusispiovė 
pro ūsą Pijušas, — kad visą surijo 
tavo karininkai su vokietkomls... 
Aš jos nemačiau nė iš tolo kaip at
rodo.
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Tarp samprotavimų ir tikrenybės
KONFERENCIJŲ SUTEMOS

Šokantis Vienos kongresas atgy
ventas. Baroninio stiliaus romantiz
mas Versaliuje pamirštas. Gyvena
me dviejų jėgų rungtyniavimo metą. 
Pustrečių metų jos mainėsi įvairiau
siose konferencijose. Jose pamiršta 
net šimtmečiais išprusinta* galantiška 
elgsena. Dialektinio materializmo 
atstovas reikalauja Londone: veik 
visų reparacijų, centrinės vyriausy
bės Vokietijoje, Vokietijos dabarti
nių rytinių sienų pripažinimo, Vę>- 

■ kietijos „turtų“ Austrijoje ir 1.1. Tuo 
pat metu mums gerai pažįstamais 
metodais sukviečiamas vokiečių 
„kongresas“ Berlyne. Ten išrenkama

* 17 atstovų, kurie turi vykti Londo
nan sovietinių pažiūrų ginti. Britai 
tos delegacijos neįsileidžia.

Nesėkme vainikuota Londone pra
sidėjusi trijų konferencija. Ten, po 
ilgo klaidžiojimo ir nervų karo įvyko 
skyrybos. Kiekvienos skyrybos turi 
gėrų ir blogų pusių.

Gerovių — nuo gruodžio 15 d. 
' baigta apgaulės politika. Viltingasis 

šūkis: ramybė geros valios žmonėms 
— laikinai nustumtas į šalį, iki su
siras geros valios žmonių jai įgyven
dinti. Pasaulyje siaučia suirutė, ba
das ir skurdas. Politiniai klausimai 
vien gera valia, be jėgos, negali būti 
Išspręsti. Pradedamas visų jėgų per- 
rikiavimas. Ginklų kalvės dirba visa 
įtampa. Laukimo laikotarpis tampa 
nelemties laukimu.

Stručio politikos atstovai staiga 
Ištraukia galvą iš smėlio. Jie buvę 
Ptolomėjaus teorijos šalininkai, kad 
žemė yra pasaulio centru, kad kiek
viena valstybė ir net eilinis tremti
nys esą politiniu centru, staiga nu
bloškiami į šalį. Jie lyg šikšnospar
niai apakinami skraidrios saulės 

■šviesos. Nauji įvykiai patvirtino Ko
perniko ir Galilėjaus heliocentrinės 
sistemos buvimą. Politikoje tai reiš
kia, kad tarp sovietų ir JAV negali
ma nutiesti siūlo, kuris amžiams pa
dalintų žemės rutulį į du pasauliu. 
Dabartinė technika leidžia sukurti 
Išmintingesnę santvarką, kaip ligšio
linę. Bet prieš tai reikia išversti ke-’ 
blumą, kuris neleidžia naudoti der
lingos žemės, pašalinti pyktąsias rau
donas bacilas, kurios gali susirgdinti 
visą žemės rutulį. Kaip kiekvienas 
organizmas, taip Ir dabarties vaka
rietiškas pasaulis kovoja prieš mir
ties bacilas. Jų nugalėjimas neįma
nomas be radikalios operacijos. JAV, 
D. Britanija ir Prancūzija vis labiau 
suartės. Tas suartėjimas būtinas pa
reinamoms ir didesnėms problemoms 
išspręsti. Prie tų pereinamųjų pri
skirtina vokiečių, austrų puoselėji
mas, o svarbiausia — visoks vakari
nės Europos atstatymas.

ANGLOSAKSU PASAULIS
JAV nesigiria lėktuvų skaičiumi. 

Jos dabar karinėje tarnyboje teturi 
tik 3.000 lėktuvų. 1947 m. liepos mėn.

Rašo Ged. Galvanauskas
daro didelę reformą aviacijoje. Se
nojo tipo bombonešių ir naikintuvų 
atsisakoma. Gaminama eilė tipų au
tomatiškai reguliuojamų ir garso 
greičio lėktuvų. Gausybė tipų sun
kina masiniai gaminti, tačiau turint 
galvoje JAV pramonės pajėgumą toji 
problema yra išsprendžiama. Kaip 
ten bebūtų, JAV oro laivynas, šian
dieną jau pirmauja pasaulyje. Jis 
yra pats pajėgiausias ir naujausias.

D. Britanija neskelbia oro laivyno 
pajėgumo. Tačiau žinome, kad 1947 
lapkričio 25 d. bandyti Meteor-Glo- 
sester naikintuvai pasiekė rekordinį 
greitį 1003 km. Britai daro Australi
joje nuolatinius bandymus su auto
matiniais lėktuvais ir raketomis. 
Westcolt nuolat daromi tyrimai įvai
rių raketų. Ten dirba ir kai kurie 
žymiausi vokiečiai specialistai. Mes 
žnome, kad lapkričio 15 d. nelaimėje 
mirė Dr. Jokonn Schmidt, automati
nio voRiečių lėktuvo Me 163 išradė
jas, Britai yra išradę būdą beskren- 
dančiam lėktuvui aprūpinti kuru, o 
įgulai maistu. *

JAV turi pusę pasaulinio karo 
laivyno. Jos veik išimtinai vyrauja 
lėktuvnešių statyboje, nes turi dau
giau 100 „capital ships". Visas karo 
laivynas priklauso dviems „Marine 
Corps“, kuriems priklauso 600.000 vy
rų. D. Britanija atsidūrė antroje vie
toje. Dabartiniu metu teturi nedi
delį karo laivyną, karo metu jis iš
judėtų, 6 40 lėktuvnešių atliktų pa
reigas.

If technikos amžiuje negalima pa
miršti sausumos kariuomenės. Ame
rikiečių gen. Wedemayer, kuris ką 
tik grįžo iš Kinijos į Washingtoną, 
žiniomis, Kinija turi arti 8 mil. ka
riuomenės. 2 mil. vyrų kovoja ko
munistų pusėje, 1,5 mil. karių Can- 
kaišeko vadovaujami. Kiti yra 
sarginiai, kurie nereguliariai 
mobilizuojami.

JAV teturi nepilną milijoną
stininkų. Jų uždavinys šiandieną 
palaikyti tvarką okupuotuose kraš
tuose. Okupaciją baigus numato pa
likti krašte labai mažą, bet gerai 
ginkluotą kariuomenę. Nepaprasto 
svorio yra National Guard, kurių yra 
0,5 mil. vyrų, nuolat atliekančių pra
timus. Be jų greitai galima „pasta
tyti ant kojų" 12 mil. atsarginių, ku
rių tarpe yra 0,5 mil. karininkų.

Kitos galybės yra tik šalutinės. 
Turkija nuolatinėje paruoštyje. Pran
cūzija gyvena taikinimu. Ispanija ir 
t’ortugalija iš paskutiniųjų ginkluo
jasi, nors dažnai kalbama apie talką. 
Ne amžina, bet laikiną minutę „tal
kos".

O tuo metu anglosaksai turi savo 
rankose atominę bombą. Jie nepa
sikliauja vien ja, kaip prancūzai Ma
ginot linija. Ir toliau jie tiria, iš
randa, gamina. Naikinimo alchemi
jos virtuvė pasaulio istorijoje nebu
vo perkrauta darbu, kaip šiandieną, 
kaip pasaulis taip „pamilo taiką“.

st
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SOVIETŲ PAJĖGUMAS
Oro laivynas nors žymus skaičiu

mi, tačiau techniškai visai nepajė
gus. Karo metu ji* užgrobė 65 vo
kiečių automatinius lėktuvus ir lėk
tuvų įmonę. Iki šio’ meto jau pasi
gamino 500 lėktuvų.

Jūrų laivynas mažas ir nepajėgus. 
Sovietai dėjo visas pastangas gauti 
bent keletą modemiškų Italijos lai
vų. Sis klausimas iki šio meto dar 
neišspręstas. Britai ton sąskaiton yra 
davę savo kreiserį „Royal-Sove- 
reign“.

Pėstininkija nusveria anglosaksus. 
Žinomi 1,8 mil. pėstininkijos duo
menys — oficialūs, suteikti in
formacijai Berlyne esančiai kontro
linei komisijai. Tačiau panslavistl- 
niame kongrese Belgrade kalbėta, 
sovietinių kariuomenės pajėgumas 
siekia 4,5 mil. vyrų. Tos žinios ati
tinka vakariečių turimas. Sovietinis 
pėstininkijos karinis lygumo yrą 
aukštas. Paruoštų ir ruošiamų atsar
ginių skaičius 15 mil. vyrų. Jos ap
ginklavimas yra atsilikęs nuo vaka
riečių. Dabartinis penkmečio planas, 
sutrumpintas iki 4 metų, pirmiausia 
siekia geriau apginkluoti ypač pėsti- 
ninkiją.

Nepamirštini ir sovietiniai Bateli-, 
tai, kurie šiandieną yra pastatę „ant 
kojų“ apie 1 mil. vyrų. Jų apginkla
vimu rūpinasi sovietai.

ATEITIES STRATEGIJA
JAV skiria nuo Sovietų ties Beh- 

ringo sąsiauriu tik 80 km, o šiaurės 
polius — 2500 km. Pastarasis gali 
būti perskrendamas kiekvienu metu. 
Praėjusio karo metu 10.000 lėktuvų 
panaudoti parvežti gerybėms iš Fair
banks į Jakutską.

potvarkiu JAV 
intensyvią kam- 
atsklrti neloja-

Prez. Trumano 
vyriausybė pradėjo 
paniją atidengti ir 
llems asmenims (komunistams, fa
šistams, peversmininkams apskritai 
ir jų simpatikams) savo 1.900.000 tar
nautojų tarpe. Civilinės Tarnybos 
Komisija, vykdydama šią programą, 
pradėjo rinkti pirštų atspaudu* ir 
tardyti asmenis visame krašte. Pa
gal kongreso aktą, ultra „jautrios“ 
įstaigos, kaip Valstybės Departamen
tas, atleidžia ne tik neištikimus as
menis, bet ir tarnautojus, kurių idė
jos, papročiai ar pažįstami daro juos 
pavojingus saugumui. Iki šiol, vyk
dant šią antrąją valymo programą, 
rasti nelojaliais ir pašalinti 10 Vals
tybės Departamento tarnautojų, apie 
12 naujai įsteigtos Centrinės Saugu
mo Agentūros valdininkų ir keletas 
kariškių. Gi bendrai per 9 mėn. ne
lojaliais rasti ir pašalinti 811 federa
linės valdžios tarnautojų.

Kongreso Antiamerikinės Veiklos

Iš Fairbanks bombonešiai gali ma
nevruoti 5000 km diametru ir pa
siekti kiekvieną Azijos kampą. Tuo 
pačiu diametru iš kitos Islandijos 
bazės gali pasiekti Donecą ir pietini 
Uralą. Japonijos bazės gali padėt) 
„uždengti" likusią Sibiro dalį.

Rusija ir JAV pastaruoju metu 
darė daug bandymų poliaus srityje. 
Dar neseniai buvo laikyta didžiau
sioje paslaptyje Simono Grodičenko 
maneveras iš Archangelsko 2000 km 
nuotolyje. Amerikiečiai 1946 m. sau
sio mėn. iš Port Churchill 1 Edmon- 
toną atliko 5000 km ekspediciją. Šie 
tyrimai leido padaryti šias išvadas:

1. Net gerai patyrusiems ir apsi
šarvavusiems lakūnams arktikos sri
tys sudaro kai kurių sunkumų, o tie 
sunkumai iškyla ypač karo metu.

2. Skridimas arktikoje net palan
kesnis, kaip šiltesniam? klimate.

3. Sovietai panaudoja polariniam 
skridimui lapajiečius, jakutus, kam- 
čadasus, kurie įpratę prie šalto kli
mato.

Darant tuos nepaprastos svarbos 
tyrimus, pradedama vis arčiau ko
voti dėl naujų bazių. JAV naudojasi 
Islandija ir Grenlandija, nors tat su
daro kai kurių politinių painiavų. 
Sovietai įsispraudė Špicbergene. Nors 
norvegai nesutiko leisti sovietams 
daryti karinius manevrus, tačiau į 
tai nekreipta dėmesio. Špicbergene 
kai kurie iškasami turtai, pvz., anglys 
gali atlikti žymų vaidmenį karo me
tu. Nuo Špicbergeno netoli yra Meš
kos sala, kuri taip pat gali atsidurti 
Maskvos valdžioje.

Dėl JAV strategijos esama dviejų 
nuomonių. JAV aviacijos viršinin
kas gen. C. A. Spaatz yra nuomonės, 
jog karo atveju amerikiečiai turi tuoj 
sunaikinti visus svarbius centrus: 
karinius,, administracinius ar pramo
ninius. Gen. Eisenhoweris, kuris nuo 
1948. I. 1 apleidžia generalinį štabą,

Viena JAV vidaus problemų
POLITINIS VALYMAS JAV — DĖDE SAMAS SIJOJA

Komitetas ypatingą dėmesį kreipia į 
filmų karalystę Hollywoodą, virtusią 
tikru JAV įfomunistų centru. De
šimtis filmų rašytojų turės atsakyti į 
šio Komiteto pateiktą klausimą: „Ar 
jūs esate komunistas?“ Vengiant at
sakyti, jiems gresia 30 d. kalėjimo 
bei 100 dol. 
dol. Tačiau 
daug vilties 
sprendimą.

Kaip rašo NYTOW, -„Amerikos 
profesinių sąjungų narių eilėse auga

ar net 1 metai su 1.000 
jie, ir visi komunistai, 
deda j galutini teismo

Kinija laukia paramos
Dabar komunistų rankose yra apie 

80 Mandžūrijos ir žymi dalis šiau
rinės Kinijos.

Esanti susidariusi padėtis, kad
1) JAV turinti sutelkti kariną ir 

ekonominę paramą, kad sutramdytų 
karinės komunistų pajėgas krašte Ir 
kiniečiams užtikrintų viso krašto 
valdymą;

yra nuomonės, kad pirmiausia reikia 
ginti Europą.

Europos gynyba dabartiniu atveju 
visai neužtektina. Sovietams davus 
smūgį ji gal būti palikta savo liki
mui. Tačiau pridurtina, kad šis sam
protavimas yra teisingas dabartinės* 
sąlygose. Po Londono konferencijos 
išsibėgiojimo staiga pajudėjo „{ša
lęs“ Marshallio planas. Prekybos ml- 
nisteris A. Harriman kalba apie IT 
mrd. doL paskolą.

Nereikia pamiršti, jog sovietai yra 
milžiniška sala. Jai reikalinga *• 
mažiau 1000 divizijų. Jos plėtimasis, 
vokiečių pavyzdžiu praeitame kare, 
gali atnešti tik greitesnį žlugimą. 
Eilė veiksnių, o ypač sovietų laiky
sena Vokietijos zonoje, verčia many
ti, kad Kremlius ves grynai defen- 
zyvinį karą. Jis gins pagrindines po
zicijas, pradedant Anadir, baigiant 
Murmansku. Jis raketomis, o gal ir 
biologiniais ginklais, naikins ameri
kiečių atsparos taškus ir miestus.

Tame milžiniškame žaidime vaka
rinė Europa gali palikti visai nepa
liesta. Bet visa tai pareis nuo ko- 
minformo veiklos sėkmės Prancūzi
joje ir Italijoje. Jei Po slėnys bus 
išgelbėtas, Prancūzija liks atspari, 
tuo atveju vakarinė Europa liks iš
gelbėta nuo didžiulės nelaimės.

Rusija yra daug karų vedusi, bet 
prieš jokią santvarką ji nėra karo 
laimėjusi. Jos šiandienykščiai valdo
vai tat puikiai žino, kad nesusilauktų 
Maskvoje naujo Nųembergo. Karas — 
didžiausia žmonijos nelaimė, bet kar
tais jis yra neišvengiamas blogis. 
Tokį metą mes gyvename šiandieną.

Kai trys karaliai anuomet žygia
vo, žvaigždė jiems rodė kelią. Dabar 
taip pat turime tris valdovus, bet ne
tekusius raudonos žvaigždės. Jie 
žengia patamsyje. Bet ar gali kas 
abejoti, kad kelio nežinotų? Kur jis 
veda — parodys šie metai.

pasipiktinimas komunistų veiklą 
JAV darbininkuose. Sis pasipikti
nimas buvo pakankamai didelis, 
kad per vieną savaitę išmestų 
lauk tuos 6.000.000 amerikiečių dar
bininkų atstovaujančio Congress of 
Industrial Organizations vadus, ku
rie, kad ir nebuvo komunistai, bet 
rėmėsi kairiuoju sparnu. Kitose prof, 
sąjungose opozicija prieš komunistų 
dominavimą taip pat artėja prie kul
minacinio punkto ir kova tęsiama 
toliau. Ar. Zailskas

2) JAV parama turinti būti akty
vi ir nuolatinė, teikiama net ir tuo 
atveju, jei Sovietai imtų teikti kari
nę paramą komunistams;

3) JAV aukšti karininkai turi būti 
paskirti prie Nanklngo vyriausybės 
JAV telkiamos paramos kontroliuoti. 
JAV sutinkama su W. Bullitto pasiū
lymu, kad tas uždavinys būtų pa
vestas gen. McArthurui. (UP)

nedalyvavo kas iš giminių Krimo ka
re turkų pusėje? Kokioms politi
nėms partijoms priklausei, kaip pvz.: 
filetelistų draugijai, esperantininkų 
sąjungai ir p.? Kokioje gatvėje, ku
riame Nr., kuriame bute ir kelinta
me aukšte gyvenai 1935 m. p. Kr.?“ 
O pagaliau, parašysi ar ne, vistlek 
būsi išmestas į vokiečių ūkį“.

Pliumpis tuo tarpu gerai įsižiūrė
jo į mister Screening ir pastebėjo, 
kad šis nosyje teturi tik vieną sky
lutę. Išvietintasis paėmė vielos galą 
ir pradėjo kaitinti žvakės liepsnoje.

— Ei, ką tu čia dabar darai? — 
pasiteiravo baidyklė.

— Matai, neturiu nei rašalo nei 
pieštuko, tai pasirašysiu įkaitinta 
viela tavuosius raštus.

Bet Pliumpis pritykojęs šmykšt 
su ta viela jam į nosį ir pradegino 
antrą skylutę. Nakties svečias tik 
sukaukė ir ėmė tvoti mūsų nabagui 
su anketomis per kuprą; Sako, taip 
ir taip, pats anketų nesirašai ir dar 
man nosį karštais dratais badai. Ne
juokais čia jau nusigando ■ mūsų 
Pliumpis. Žemaitijoje, būdavo, kuf 
jaujoje tokį sutikęs tik, šmakšt, ekėt- 
virbaliu į beskylę nosį ir toks jau 
pagydytas ... Todėl ten nė vienas pa
dorus žmogus nei į jaują nei į pa
raistę be ekėtvlrballo kišenėje ne
vaikščiodavo.

— Atstok nuo manęs, šėtone! — 
sušuko mūsiškis, — ba, kad rėšiu tau 
Faft-Hartley billlum per tą alksninę 
nosį...

— Ką, Faft-Hartley billlum?..., 
— nusigando nelabasis ir atšoko du 
žingsnius atgal.

— Surijo visą be kaulo, sakai?
— Aišku. Jeigu būtum nupirkusi 

su kaulu, tai gal kada ir būtų man 
tekęs koks apgraužtas kaulas iš tavo 
karininkų pastalės...

— Tai tada aš tau duosiu dantims 
šepetėlį...

— Salin, nelaboji, negundysi tu 
manęs, ba, kad dėsiu vieną kartą ...

Ir Pliumpis tyčia jai užmynė ant 
kojos. Bet batukas buvo tuščias... 
Aišku, tai buvo nebašninkė, atsikė
lusi iš grabo. Tremtinys jai šermukš
nine užvažiavo per užpakalį, ir na- 
bašninkėlė cypdama dingo per durti 
rakto skylutę...

Nespėjo nabašninkė tik dingti pro 
Skylutę, kaip plačiai prasivėrė durys 
Ir kartu su sniego pūga įgriuvo vidun 
tipelis su ant akių užmaukšlinta skry
bėlė, alksnine nosimi ir ilgais raudo
nais batais. Jis buvo užsivilkęs „fren
čių", kuriame spindėjo guzikai iš 
auksinių červoncų. Po nosimi jam 
kabojo dvi juodos katino uodegos, o 
po pažastimi turėjo pluoštą anketų. 
Mūsiškis jau persigando. Aiškiai su
prato, jog pagundos ir vilionės jau 
pasibaigė, diplomatinį mūšį jis lai
mėjo, bet dabar prasidės ginkluotas 
konfliktas su peklininkais. Įsibrovė
lis prišoko tiesiai prie Pliumpio, pa
kišo po nosies anketą ir rėkia:

— Rašykis I Rašykis I Pildyk tuo
jau!

— O kas tamsta esi per vienas?, 
— pasiteiravo tremtinys.

— Argi nepažįsti, gerbiamasis, 
manęs dar? Aš esu Mr. PcIRO- 
SCREENING. Štai svarbiausieji 
•migraciniai klausimai, prašau: „Ar

Pliumpis, capt, capt, kišenėn — 
Faft-Hartley nėra. Bet surado me
morandumo nuorašą karinei valdžiai, 
tai su tuo kad rėžė į tarpuakį, tuojau 
Mr. Screening smalos krūvele pavir
to. O červoncinlai guzikai pabiro zui
kio spiromis...

— Gris Gott! — tuoj pat prisista
tė vietinis burmistras. — Tik ką gir
dėjau, jog esate priskirtas J mano 
ūkį. Tai nuo šio vakaro skiriu tam
stą miesto griuvėsių valyti.. Ar pri
simenate garsiuosius mano fuererlo 
žodžius: „Tik duokite man dešimtį 
metų laiko ir tada pamatysite kaip 
Vokietija atrodys“. Tuokart dar pri
dūrė: ir vergaus tada mums visas 
svietas...

Čia jau Pliumpis nebenusigando. 
Jis žinojo, kuo gintis nuo šitojo. Iš
traukė vieną „turkišką" cigaretę ir 
pasakė: „bitte“. Burmistras nusišyp
sojo, paspaudė jam ranką Ir išskrido 
per čiukurą.

Pljušas pasižiūrėjo į laikrodį — 
buvo be penkių dvylika. Jis pagal
vojo: gal burmistras buvo jau pasku
tinis. Ir atsisėdo ties veidrodžiu.

— Zdrastvujet tovorišč! — pasi
girdo balsas užpakaly.

Pliumpis tik pagraibė, ar jau yra 
prie pakaušio naganas ar ne?...

Kiekvieną pavėlavusį keleivį, ei
nantį pro Silasodžio pirtį, vaiduok
liai būtinai apmėtydavo arkliamėš- 
liais. O šis naktibalda į mūsų trem
tinį ėmė mėtyti „Tėvynės Balsu“, 
„Tiesa“ ir „prezidento“ atsišaukimais 
ant galo dar pradėjo laidytis...

Mūsų Pliumpis pagalvojo, jog nuo 

„šitokio" galima apsiginti ir šermukš
nine, todėl atsisukęs tvojo iš visų jė
gų šitajam išilgai sveikatos. O anas 
nė krustl Dar atėmęs lazdą sulaužė, 
numetė į kampą ir pasakė:

— Vaike,. šituo tu manęs tai jau 
nepabaidysi.

Tada Pljušas išsitraukė rožančių 
ir kirto nelabajam per akis, galvoda
mas, kad tiek velnias, tiek šitasls — 
abu vienodai kryžiaus bijo.

— Cha - cha - cha! — nusikvatojo 
šmėkla. — Tai buržuaziniai prietarai, 
liaudies opiumas... Nebijau, nebijau 
... Nieko tu man nepadarysi, esi jau 
mano rankose...

Ir vėl toliau laidėsl „prezidento" 
atsišaukimais.

O tremtinys persigando baisiau
siai. Plaukai piestu atsistojo, nebe
turėjo jau jokių ginklų gintis nuo 
šito pikčiaus. Jis ėmė garsiai šaukti:

— Ratavokite! Ratavokite!
Bet čia mūsų nabagėliui šovė gal

von paskutinė dar neišmėginta kovos 
strategija. Gal ji tiek pat teturės 
vertės, kiek ir nacių generolų „gu
minis lynas" prie Stalingrado, tačiau 
išmėginti reikėjo. Jis išsitraukė iš 
kišenės laikrodį, paėmęs už grandi
nėlės apsuko tris kartus aplink galvą 
ir rėžė šmėklai stačiai kakton. Ta tik 
sucipo ir nukrito palial pečiaus rau
dona penkiakampe blėkele... Piju- 
šas Pliumpis piktai paspyrė koja šitą 
blėkelę ir ji atsitrenkė į kampe su
mestas senas pečiaus triūbas, gailin
gai nuskambėdama gilioje vidurnak
čio tyloje:

— Dzin-n-n... /-
Tremtinio laikrodis rodė lygiai 

dvyliktą valandą Naujųjų Metų nak
ties. Sėkmingai susidorojęs su pasku
tiniuoju vaiduokliu, jis skubiai atsi
sėdo prieš veidrodį, įsikando medinio 
katino uodegą ir laukė pasirodant 
ateinančiųjų metų savo likimo. Šir
dis jo ėmė daužytis krūtinėje. Ką 
pamatys šią minutę veidrodyje? Ar 
tuos pačius pilkus kareivinių nelai
mingus blokus, ar trykštančius į vir
šų karštus geizerius Ugnies Žemės ir 
po nuogas uolas besikarstančias lau
kines ožkas? O gal pasirodys siunti
nys iš Amerikos...? Gal būt, Strat- 
tono Billius? Dieve mano, kad tĮJj 
nepamatytų pulkus juodų varnų, be- 
nešlojančius jo kaulus... O gal pa
sirodys ir baltas balandėlis savo sna
pely benešąs „affidavitą of suport“...

Bet kas čia? Kampan nuspirta 
penkiakampė blėkelė vis nenustoja 
skambėjus:

— Dzin-n-n ... Dzin-n-n... Dzin- 
n-n...

Pijušas Pliumpis pramerkė aid*. , 
Miesto bokštų laikrodžiai sutartinai 
mušė dvyliką. Išsigandęs jis atsisėdo 
lovoje. Kaimynas jam tarė:

— Ko tu blūdiji visą naktį? Kei- 
kis, Naujieji Metai beldžiasi į barako 
langą...

Kažkur giedojo „Ilgiausių metų“, 
mieste suskambo visų bažnyčių var
pai. O nabagėlis Pijušas Pliumpis 
taip ir liko nesužinojęs savo ateities, 
nors šitiek arti jau buvo prie likimo 
paslapčių...

4
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Politinės pabiros ant švenčių sialo
Paryžius, 1947 m. gruodžio 

pabaiga
Ir štai jau po Taikos ir Ramybės 

švenčių ir įžengėme į gražios vilties’ 
Naujuosius Metus. Šio laiško užda- 
vinys ne seikėti mirštančius metus ar 
aprašinėti laimingosius paryžiečius. 
Juk pagaliau baigėsi didysis streikas! 
Neturi tikslo Jūsų korespondentas 
analizuoti pereitų metų politinį pa-« 
likimą ir užsiiminėti nedėkingu ra
ganavimo amatu — paskutinieji įvy
kiai pasaulinės politikos biržoje per
žengė bet kokį tempą ir gausumą, 
kad pats orakulo šefas šiandien ne
pasakytų, kas bus ryt ar poryt. .

— Aš jau nebeskaitau laikraščių, 
— pareiškė vienas mano kaimynas. 
— Kol jie pasiekia skaitytoją, jau yra 
pasenę, nes politikos biržoje jau sei- 

_ kėjami. nauji įvykiai ir svyravimai.
Tad ar ne geriau laukti, paties di
džiausio įvykio ... Kur aš besuskub- 
iiu sekti — net 8 mano pamėgto dien
raščio laidas!

Bet atsargiai nuvalykime švenčių 
stalą nuo gausybės politinių įvykių, 
dažnai labai bereikšmių, ir pažarsty- 
kime likusias pabiras... ,

PIRMASIS KOVOS „RUNDAS“ 
EUROPOJE

Jau užsiminiau apie paryžiečių 
' džiaugsmą. Iš pirmo žvilgsnio at

rodo: na, kas čia baisaus tie strei- 
• kai? Keli nuversti traukiniai, ke

liasdešimt užmuštų žmonių^ eilės prie 
krautuvių, duonos trūkumas, laik
raščių surpažinimas, na, dar negausi 
korespondencijos, elektra čia gęsta, 
čia vėl kažkaip šviečia, čia vėl •kaž
koks mitingas... Iš pirmo žvilgsnio 
taip! O vis dėlto? Ir veidai susi
rūpinę, ir valanda pranašaujama... 
Itai ims ir prapliups kulkosvaidžiai. 
Čia vėl vienas svarsto: civilinio ka
ro pradžia žymės trečio pasaulinio 
naro pradžią. Kitas mano: bus proga 
išbandyti jėgas ant svetimo kailio. 
Kaip ten išėjo, taip — viena aišku, 
pirmasis „rundas“ laimėtas. Pavo
ju įgas bandymas Prancūzijoje ir Ita- 
lijjie šį kartą laimingai pasibaigė.

Kokios pabiros ant švenčių stalo? 
' U£ A Senatas ir vadovaujantys poll- 

tik d jau pažėrė „šį — tą“ streikuo
jantiems nuraminti. Komunistai ne
riasi iš kailio, organizuodami naują 
streiką, bet traukiniai rieda, mašinos 
veil ia ir kepyklose duonos netrūksta. 
Kaip tyčia, ir gėrybių atsirado, čia 
pietų vaisiai nenormuoti, čia mėsa 
pinga, valdžia pažadėjo atlyginimus 
peržiūrėti. Kogi streikuoti? Persvara 
ir galvojime? Vietoje atsakymo, se
kame, kas išeis iš naujosios Pary
žiaus—Maskvos santykių fazės.

Bet kovos tik pirmoji- fazė paši
lk- baigė laimingai. Ar ji laimėta — pa

rodys tik ateitis.
GAIDŽIŲ PEŠTYNES LONDONE

Didelis apvalus stalas, o po juo — 
vokiečių ginklų nuotrupos ir kiauri 
šalmai su hakenkreuz’ais. Aplink 
stalą visa plejada šių dienų politikos 
vardų. Visų vardų žvilgsniai ant 
stalo su didelėm raidėm: Vokietija. 
Ir ant stalo dar: vienoje pusėje Mo
lotovas su dideliu gaidžiu, kitoje — 
Marshallis su Bevinu. Jie taip pat 

. rankose laiko po didelį gaidį, nors 
Bevino jau gerokai apipešiotas. Už 
jų stovi ir Bidault su gaideliu. Kas 
laimės šią gaidžių kovą?

Taip Londono konferenciją vaiz
duoja vienas šveicarų laikraštis ka- 

-rikatūroje. Koks gi iš tiesų šios kon
ferencijos politinis, balansas?

(Mūsų Paryžiaus korespondento)
Joks karas nėra dar laimėtas vien 

tik defenzyva ir jokia kūryba, kai 
trys stato, o vienas už Visus našiau 
griauna. Ką rusai pasiekė tuo? Kaip 
apžvalgininkai tvirtina, visa Europa 
piestu stojasi prieš bet kokios kūry
bos griovėjus: šiapus uždangos nie
kais nueina bandymas streikais pa
laužti nuvargusią atsistatymą, ana
pus ... Kaupiasi negirdėta istorijoje 
pagieža. O Amerikoje? „Nusistaty
mas prieš komunistus ir nekentimas 
Molotovo ir Stalino yra toks didelis, 
kad jau ima viršyti šiuo atžvilgiu 
Hitlerį, Goebbelsą, Goeringą tau
riausiose nacių triumfo dienose“. 
Kalba vienas švedų apžvalgininkas' 
nuo kurio neatsilieka, jei norite, be
veik visi konferencijos apžvalginin
kai.

TAIKA PER PRIEVARTĄ.
Šiomis dienomis Sofijoje buvo 

nubausti 105 asmenys už tai, kad jie 
„pareiškė nuomonę apie karo gali
mumą“.

Niekas taip „netrokšta“ taikos, 
kaip jie. „Taikoje“ ir žmonės leng
viau savanoriškai perkelti iš gimtų 
sodybų į Uralo ar Sibiro. „Mirties 
malūnas“ pagaliau, ir , penkmečio 
planas ... Taika per prievartą. „Tik 
tie užsiima karo kurstymu, mes juos 
sumalsim!“ .

Tie leidžia „New York Herald 
Tribūne“ europinę laidą ir turi „Voi
ce of America“. Tie per tuos ... 
Na, ką ir kalbėti!

Bet ko tos minios prie tų? Argi 
jos nebenori taikos? „New York He
rald Tribūne“ už geležinės uždangos 
pasiekė milžiniškus tiražus, Varšuvos 
ar Pragos kavinėje į „Pravdą“ nors 

visą stalą vyniok, o „NYHT“ rei- •

kia laukti eilutėje per itin didelę 
oberkelnerio malonę... Tik pakal
bėjo koks karo kurstytojas per „Voi
ce of America“, tuoj tema su pasi
gardžiavimu Budapešto, Bukarešto, 
Sofjos ar Varšuvos kavinėse. (Bel
grado neminėti, nes jis jau...) Iš 
tiesų, pakvaišo tie žmonės! Veržiasi 
į Charlie Chaplin’o filmą, o nežiūri 
30-ties metų bolšeyikinio jubiliejaus 
iškilmių filmos. Ko jie veržiasi į tuos 
Amerikos konsulatus? Ko ploja mi
nios generolui Marshalliui, pasiro
džiusiam ant ekrano Calea Victoria, 
geriausiam Bukarešto kine? Net 
seansą tenka nutraukti. Sofijos uni
versitete „amerikiečių literatūros“ 
paskaitomis“-susidomi“ tokia daugy
bė studentų, kad net paskaitas tenka 
nutraukti...

Ar jau nebenori taikos, tos pablū- 
dusios minios? .-Galvoja „Pravda“ ir 
įsideda dar vieną piktą straipsnį 
prieš „karo kurstytojus“.

ir

KAS VALDYS LIETUVĄ?
Trupiniai ant politinio švenčių 

stalo. Ir aš ir tu, ir mes visi perdaug 
tų trupinių pririjom. (Tiesiog nebe
randu kito žodžio). Zarstom juos ir 
stebim — o kur mes tarp tų trupinių? 
Kur mūsų didelė ir skaudi žaizda? 
Žiūrime, nors nenorime tikėti, kad 
mes vieni su savo žaizda!

Taip! Jau tikrai aišku, kad vėl 
mūsų nelaimės nė vienas mielašir- 
dingai neleis savo gaidžiui nė plunk
snos iš uodegos ištraukti. Mes ir čia, 
ir tenai, ir plačiajame pasaulyje 
beišsibarstą, ir šaltoje Arktikoje besi
kankiną ir bemirštą, ir Tėvynės gi
riose bekovoję — mes visi, mūsų šei
ma, mūsų kovoje esanie vieni! Di-

ūžtojoje mūsų kovoje — išdidūs ir... 
palaužti, pasiaukoję ir... nuo kovos 
atsisakę. Savo reikale esame vieni, 
kur ir kokie bebūtume.

Tad pro domo sua.
Iš tiesų esame labai išsklaidyti. 

Tenai, anapus — mūsų kamienas. 
Mūsų mintys į Tenai, mūs troškimai 
— į Ten. Dar mūsiškių yra ir už 
Atlanto. Esama mūsų ir prie šito 
stalo susirinkusių. Yra yra, o kiek 
daug yra mūsiškių ir tolimoje... 
(baisu ir minėti).

Bet ko prie šito stalo susirinkę 
mes čia taip niurpame ir keikiamės? 
Užmiršę anuos ten — Arktikoje ir 
Tėvynėje! Šaukiame balsu apie save, 
tarytum, mes sticiarome mūsų šeimos 
didžiąją dalį. Sklaidydamiesi po pla
tųjį pasaulį mažai teieškome kas mus 
jungia ir daro stipriais, o skandina- 
mės reikaliukų jūroj...

Galvos ir kėdės! Ne laikas gaE- 
voti, kas valdys Lietuvą? Į šį klau
simą jau atsakė „Kalifornijos Lietu
vis“: „Seniau partijų ginčų ir rietenų 
centre dažnai būdavo ministerio 
kėdė. Tai reiktų visai pamiršti. Mums 
visiems šiandien turėtų rūpėti tik 
Lietuvos laisvinimo darbas, alkanų 
papenėjimas, nuogų apdengimas ir 
kalėjimuose esančiųjų gelbėjimas.

Lietuvos nevaldysim mes, kurie 
nežinome, kas yra badas, šaltis ir ne
priteklius. Lietuvos nevaldys ir mūsų 
pabėgėliai, kurie, Rytų vėjui pūstelė
jus, kaip pūkeliai atsidūrė Vaka
ruose. Lietuvą valdys tik tie, kurie 
iki šiai, dienai dar su ginklu rankoje 
kaunasi dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės. Mūsų visų švenčiau
sią pareiga yra jiems tik padėti, kad 
ši laisvės valanda greičiau priar
tėtų".

Ir „Kalifornijos Lietuvis“ Nr. 2 
(pr. m.) baigias: „Tad ko trūksta, kad 
mes galėtumėm vieni kitus mylėti?“ 
Z. U.

Ištisų tautų įkurdinimai Sovietuoser
Viename iš paskutiniųjų numerių 

„Courrier socialiste russe“, New 
Yorke, tilpo jaudinantis Kerenskio 
straipsnis, kurį persispausdino švei
carų katalikų dvisavaitinis laikraštis 
„Orientierung“ š. m. spalių 15 d. Nr. 
19. Šiame straipsnyje Kerenskis ra
šo: „Rusų pergalė tai nebuvo pasto
vios taikos ir pažangos, kol Vakarų 
demokratijos nesupras baisios rusų 
tautos tragedijos ir atitinkamai ne
pakeis galvosenos.“ Toliau duodama 
prievarta vykdomų perkraustymų 
apžvalga, prisilaikant Stalino padik
tuotų nuostatų.

„Tailtų perkilnojimal Tarybų Są
jungoje prasidėjo kilus II Pasauli
niam karui. Pirmosios aukos buvo 
lenkai ir Pabaltijo tautos. 1939 - 1941 
m. laikotarpy, (žygiavus rusų kariuo
menei, per vieną milijoną lenkų iš
keliavo į Sibirą. 1940 - 1941 m. ma
žiausia 65.000 lietuvių, 60.000 latvių 
ir 60.000 estų buvo deportuota į Ta
rybų Sąjungos polarinę sritį.

Tačiau tik prasidėjus vokiečių- 
rusų karui prievarta vykdomi tautų 
perkilnojimal ir „įkurdinimai“ pa
siekė fantastinę apimtį. Tai galima 
sugrupuoti į 6 kategorijas:

į. 1941 m;- rugpiūčio 28 d. buvo 
panaikjnta autonominė Volgos vokie
čių respublika. Kelis tūkstančius jų 
iššaudžius, likusieji, apie 400.000, bu
vo apgyvendinti Altajuje.

2. 1943 m. buvo „likviduota“ au
tonominė Karachovo sritis ir jos 
149.000 gyventojų buvo ištremti į Si
birą. ■'

3. Tais pačiais 1943 m. visi auto
nomines Kalmukų respublikos (tarp

Griežtas Stalino papeikimas Molotovui
POLITBIURAS NEPATENKINTAS MOLOTOVO POLITIKA LONDONE

Viename savo paskutiniųjų nu
merių NZ paduoda būdingą AFP 
agentūros žinią iš Londono apie Sta
lino nepasitenkinimą Molotovo lai
kymusi niekais pasibaigusioje užsie
nių reik, ministerių konferencijoje. 
Laikraštis „The People“ pranešąs, 
kad Stalinas pareiškęs užs. reik, mi- 
nist. V. M. Molotovui griežtą papei
kimą dėl to, kad šiam-nepasisekę su
kliudyti konferencijos nutrūkimo. 
Taip pat ir vadovaujantieji politbiu- 
ro nariai, kaip pvz. Ždanovas, Berija 

. Ir Bulganinas, smarkiai kritikavę 
Molotovo politiką.

Kaip jau žinoma, visi trys Va
karų užs. reikalų ministeriai po Mar- 

. .ihallio pasiūlytos nutraukti konfe
rencijos išsiskirstymo tuojau pat pa
darė viešus pareiškimus spaudai ir 
per radiją, nušviesdami tikrąsias šios 

. .konferencijos nepasisekimo priežas-

tis. Molotovas nuostabiu būdu išty
lėjo ilgiau kaip dvi savaites ir tik 
gruodžio 31 d? davė tuo pačiu klau
simu pasikalbėjimą spaudai, žinoma, 
visą kaltę suversdamas vadovaujan
tiems JAV politikams, kuriems pri
tarę ir Bevinas su Bidault.

Britų užsienių reikalų ministeri
jos pareigūnai, kaip informuoja BBC, 
dėl šio pastarojo Molotovo pareiški
mo pastebėjo, kad tai esąs tik dalies 
išgalvotų kaltinimų pakartojimas, 
kuriais Molotovas operavęs Londono 
konferencijoje ir kurie visi, kaip ne
pagrįsti, buvę atremti. Dėl tos pat 
priežasties britų užs. reik, ministe
rija nebemato reikalo atsakyti ir į 
šį paskutinįjį Molotovo pareiškimą, 
kuris, kaip atrodo, yra iš dalies kitų 
puolimas, iš dalies savęs teisinimas.

(z).

1 Dono ir Volgos) gyventojai, iš viso 
’ 220.000 asmenų, buvę ištremti į Ja- 
i kutsko provinciją Siauriniame Sibi- 
• re. Per 100.000 kalmukų žuvo.
i 4. 1944 m. pradžioje buvo likvi- 
, duota autonominė čečėnų ir ir in- 

gušų respublika šiauriniame Kaukaze 
ir josios 697.000 gyventojų (407.000 

I čečėnų ir 290.000 ingušų) buvo depor- 
; tuoti į Kazakstaną Vidurinėj Azi

joje. 1945 m. (!) birželio 2 d. dekretu, 
i kuris šią baisią akciją sankcionavo, 
, buvo pareikšta, kad tai liečia tik ko- 

laboratorius.
5. Tuo pačiu laiku brutaliai už

gniaužta autonominė Krimo respubli
ka. Jos gyventojai totoriai, kaip „ne
patikimi“, buvo deportuoti. Šio „va
lymo apimtį galima tik tada suprasti, 
jei kartu prisimenama, kad šios re
spublikos gyventojų prieškarinis 
skaičius siekė 1.127.000, gi 1945-m. 
vos tik 920.000. Didesnioji šio „trans
porto“ dalis aukų, kurios privalėjo 
pėsčios eiti į Sibirą, pakeliui žuvo.

6: Keli milijonai Raudonosios Ar
mijos kareivių ir sovietų piliečių, ku
riems teko pažinti nekomunistinę 
Europą, kaip tai: ukrainiečiai, balt- 
gudžiai ir rusai, buvo apibūdinti ne
patikimais ir todėl jie nebuvo pa
leisti grįžti į savo tėviškes ir šeimas, 
bet deportuoti, apgyvendinti koncen
tracijos stovyklose ir įjungti į prie
vartos darbus.

Visas šis masinis „įtariamųjų“ lik
vidavimas tūri tikslą sunaikinti anti
komunistinį elementą ir sustiprinti 
sovietų padėtį užimtuose kraštuose:

a) Naujosios sovietų Karaliaučiaus 
provincijos gyventojai vokiečiai bu
vo išsiųsti į Sibirą, o jų vieton atga
benta 1.200.000 rusų iš Baltgudijos. 
„Pravdos“ duomenimis, ši provincija 
jau turi 271 kolchozų ir 149 sovie
tiškas mokyklas. Be abejonės, ir šie 
rusai buvo atplėšti iš savo tėviškių.

b) Pabaltijo tautų išbarstymas 
vykdomas toliau. Vietos gyventojų 
ūkiai ir trobesiai perduodami rusams 
ir mongolams iš Vidurinės Azijos. 
Visų šių trijų respublikų svarbesnių
jų miestų tautinis charakteris yra vi
siškai pasikeitęs. Nežiūrint stipraus 
pabaltiečių pasipriešinimo, šios tau
tos smarkiai nyksta, nes pabaltiečių 
skaičius, palyginti su įsibrovėliais, 
yra per daug mažas.

c) Juodosios jūros pakraštys Ru
munijoje sistematiškai apgyvendina
mas rusais. Pusę Constancos gyven
tojų sudaro rusai, kurie čia atgabe
nami iš Odesos. Constanca yra tik 
190 mylių atstume nuo Konstantino
polio.

d) Nežiūrint Dimitrovo vyriausy
bės dementavimo, jau 150.000 rusų 
yra apgyvendinta Bulgarijoje, ypa-

tingai Dobrudžoje ir šiaurinės Bul
garijos pajūry. Sis procesas vyksta 
be pertraukos toliau ir jo sėkmin
gumą padidina dar ir ta aplinkybė, 
kad šios sritys retai apgyvendintos.“

Molotovas išdrįso proklamuoti: 
„Tarybų ■ Sąjungos tautų draugystė 
po šio karo pasidarė dar stipresnė. 
Mūsų valstybė, kuri jungia daug tau
tų, pasidarė dar daugiau konsoliduo
ta ir sovietų tautos dar daugiau su
artėjo. ^Izvestija“ iš savo pusės čia 
dar priduria: „Tarybų Sąjungos tarp
tautinė politika yra pagrįsta visų 
tautų tautinių teisių gerbimu, tiek 
didelių, tiek mažų, ir jų nepriklauso
mybės saugojimu“...

Mūsų komentarai čia nereikalingi, 
nes faktai patys už save kalba.

B. M.

Nerimsta Belgijos valonai
JIE SIEKIA FEDERALINĖS 

VALSTYBES
Valonai, prancūziškai kalbą bel

gai, pradeda kelti du pagrindinius 
klausimus, būtent: 1) karaliaus ir 3) 
federalinės valstybės klausimą. Jie 
nori arba Leopoldą III įsodinti į so
stą arba, jį aplenkiant, princui Bau- 
donin sutelkti karaliaus karūną. Taip 
pat jie reikalauja federalinės valsty
bės, kurios, anot juristų ekspertų, 
Belgijoje negalima įvesti, kol yra 
regento teisė. Legalios įstaigos nu
rodo, kad konstitucija neleidžianti 
tokių esminių papildymų, todėl va
lonai pradeda įrodinėti reikalą pa
naikinti regento teisę.

Valonai sudaro apie 40 ’/o visos 
bel|U tautos, apie 10 °/o jų yra pačia
me Briusely. Jie reikalauja valstybę 
suskirstyti į tris federalines sritis ir 
tuo būdu vyriausybę decentralizuoti 
Juos stipriausiai remia komunistai, 
kai kurie socialistai ir liberalai 
Anot jų, vieną sritį sudarytų valonai, 
antrą flamandai ir trečią — Briuselis 
su jo apylinkėmis. Kiekviena vals
tybė turėtų savo generalinį guberna
torių ir savo (Statymų leidimo insti
tuciją. Parlamentas turėtų po vie
nodai flamandų ir valonų atstovų ir 
tam tikrą kiekį jų gautų Briuselis.

Flamandai yra daugiausia katali
kai ir siekia grąžinti Leopoldą į so
stą, gi valonai yra protestantai ir 
reikalauja sostą pavesti princui Bau- 
donin.

Valonai savo federalines tenden
cijas pradėjo skleisti gegužės mėn. 
per savo trečiąjį kongresą Namure. 
Tuo metu jie tarėsi dėl autonominės 
Valonijos ir prisijungimo prie Pran
cūzijos.

Parlamento sudarytasis komitetas 
aiškinęsis su teisių žinovais profeso
riais ir vadovaujančiais juristais ir 
priėjęs išvadą, kad ši konstitucija ne
gali būti šiuo metu papildoma. Jie 
taip pat atmetė valonų prašymą pa
keisti monarchijos įstatymą ir suda
ryti federalinę valstybė. (O.N.A.)

PASAULIO MITYBA KRITIŠKA
Reuteris iš Washingtono praneša, 

kad JT Maitinimo ir žemės ūkio or
ganizacija įspėjusi, jog pasaulinė 
maitinimo padėtis esanti kritiškiau
sia nuo karo pabaigos ir kad 1948- 
1949 metams perspektyvos taip pat 
esančios nepalankios. (DM)

KARO PRANAŠAS
Daily Mali rašo, kad britų filoso

fas ir matematikas grafas Bertrand 
Rušsell neseniai pakartojo Londone, 
kad naujasis karas būsiąs trumpas 
ir ne tiek labai naikinąs, kaip buvo 
paskutinysis, jeigu jis iškiltų tuojau, 
kol Amerika dar tebeturi atominės 
bombos monopolį. (AP)

Antisovietiiiė armija nori pripažinimo
UKRAINIEČIAI PRAŠO SUKILĖLIŲ TEISIŲ

Reuterio pranešimu iš Frankfurto, 
Daily Mail rašo, kad nepripažintos 
„Ukrainos egzilinės vyriausybės“ at
stovai, -dabar begyveną amerikiečių 
zonoje Vokietijoje, yra pasiuntę for
malią notą JAV užsienių reikalų mi- 
nisteriui George Marshalliui, prašy
dami atbegėlius antikomunistus 
„Benderovici“ traktuoti sukilėliais.

Prašymą, manoma, paskatino 
įteikti atvykimas į amerikiečių zoną 
daugiau negu 100 „benderininkų“ ir 
Ukrainos išlaisvinimo armijos (UPA) 
narių, kurie yra pabėgę po nuolati
nio Čekų, raudon. armijos ir Lenki
jos karinių dalinių persekiojimo.

„Benderininkai“ esą gerai gin
kluoti partizanai. — Jų vardas kilęs 
iš antikomunistinio Ukrainos genero
lo Stefan Bendera, kuris rusų vadi
namas vokiečių koloborantu. Rusai 
jo dalininkus vadina taip pat vokie
čių bendrininkais, o jie aiškina, jog 
jie kovoję nuo 1942 iki 1944 m. prieš 
Vokietiją, o paskui jau prieš Sovietų 
Sąjungą.

Nors jie yra atidąvę ginklus, vis 
dėlto jie tebelaikomi arešto stovy*- 
klose.

Formalioje notoje, kuri buvo pa
siųsta Prancūzijai, Britanijai ir Va
tikanui, prašoma „Ukrainos išlaisvi
nimo armijos“ nariams suteikti pa
gal tarptautinius nuostatus sukilėlių 
statusą.

Jie taip pat prašo leidimo, kad 
Tarptautinis 
jiems padėtų ir leistų turėti ryšių 
atstovus tarp „armijos“ ir egzilinės 
vyriausybės. •

UPA esanti gerai organizuota, 
disciplinuota ir priklauso aukščiau
siai vadovybei, kurios galva — gen. 
Taras Chuprynka. Notoje sakoma, 
kad jie laikosi tarptautinio įstatymo 
ir nešioję atitinkamas uniformas bei 
žeųjdus.

Aukštas amerikiečių pareigūnas 
Frankfurte pareiškęs, kaip rašo Dai
ly Mail, kad kadangi „Ukrainos eg- 
zilinė vyriausybė“ Vokietijoje netu
rinti oficialaus pripažinimo, jos peti
cija, galimas daiktas, negausianti ofi
cialaus amerikiečių pripažinimo. Dėl 
šios priežasties amerikiečių daliniai 
ir toliau juos laikys nelegaliai per
žengusiais zonos sieną. (Reuter, DM)

Raudonasis Kryžius

Žmogaus teisių projektas 
priimtas

SOVIETAI IR JŲ SATELITAI 
SUSILAIKĖ BALSUOTI

UP iš Ženevos praneša, kad Jung
tinių Tautų Žmogaus teisių komisija 
pritaikė pirmąjį istorijoje rasės, re
ligijos ir politikos tarptautinį teisių 
projektą. Sovietų delegatai nuo bal
savimo susilaikė.

.Per šio istorinio žmogaus teisių 
projekto balsavimą trylikos kraštų 
delegatai pasisakė už, nė vienas 
prieš, ir keturi susilaikė nuo balsa
vimo. Čilės atstovo nebuvo. Tarp 
pasisakiusių už teisių projektą yra ir 
šios valstybės: JAValstybės, D. Bri
tanija, Indija, Libanas ir Belgija. Tuo 
tarpu Sovietų Sąjungos, Ukrainoa, 
Jugoslavijos ir Baltgudijos atstovai 
susilaikė nuo balsavimo. (NYKTI
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Rašto sukakties metams pasibaigus (1)

Prie „Kryžių" berymanP
Baigėme didžiąją gimtojo rašto I pasiūlė Vinco Ramono „Kryžius“ 
rakti Per vien ištisu'400 metu ' („Patria“ leidinys) išversti:

„... kad pasaulis pamatytų, kaip 
pas mus dėjos, kai tos pačios tautos 
vaikams reikėjo vienam į rytus, ki
tam į vakarus bėgti, kai pasireiškė 
istorijoj negirdėtų žiaurumų, kai ra
mios tautos lizdą draskė nedorieji 
piemenys iš visų pusių“.

Leiskite įterpti tokią digresiją:
Esu knygomanas, gal tai iš dalie* 

dėlto, kad teko gimti ir augti Vil
niaus krašto smiltynuose ir pelkėse, 
kur ir žemelė šykšti, o likimas dar 
šykštesnis: ir 1864—1904 m. būvyje 
mažiau užklysdavo knygnešių, o po 
1920 m. spalių 9 d. išsikerojo šiaudi
nės demarkacinės linijos gairės. Ma
no kartai lietuviška knyga nepigiai 
atseidavo. Mačiau bukų beraščių ir 
raštingų žvalgybininkų apspiaudo- 
mas ir plėšomas maldaknyges, pra
džios mokyklai vadovėlius, Vaižgan
to, Krėvės ir kt. raštus. Mačiau cen
zūros išbraukytą „Petrą Kurmelį“, 
Maironio, M. Pečkauskaitės raštus ir 
1.1 O vėliau? — dar žiauriau: girti 
tipai iš „Glavlito“ svėrė intelektualų 
kūrybą. O naciai? Ne vien turtingą 
sinagogos biblioteką iš Vilniaus ghet
to pervežė į Grigiškių popieriaus fa
briką.

Man knyga, poeto Cz. Miloszo žo
džiais, filosofo pusiausvyra, kuri iš 
vulgarios kasdienybės rinkos yra šir
dies kraujo kaina išpirkta.

„Kryžius" ėmiau į rankas lyg 
brangakmenį, kurį beskaitantysis pa
gal savo sugebėjimus ir skonį apšli
fuoja. Perskaičiau ir, būkite atlai
dūs ir supratingi, man sarmata pa
sidarė ir dėl autoriaus, kuris, paša
linių egocentriškų partinių sluoksnių 
prikalbintas, B. Gražulio žodžiais, šil
kais papuošė luošą moterį, ir dėl 
„Patria“ leidyklos, kurios iki šiol ga
minti patiekalai buvo ir širdžiai mie
li ir protui neatgrasūs.

Jau Horacijaus „De arte poetica“ 
pasakyta:

sukaktį. Per visų ištisų' 400 metų 
rašto žmonių triūsą ir pastangas, lyg 
nesibaigiantis aidas, ėjo Martyno 
Mažvydo žodžiai: „Broliai, seserys! 
imkit mane ir skaitykit...“

Anot J. Keliuočio, „žlugo antikos 
pasaulis, bet jo dvasia, įkūnyta Pla
tono, Eschilo ir kt. veikaluose, ir 
šiandie gyvena, veikia, daro įtakos 
ir kuria naujas epochas. Menas tau
toms dalina dievišką nemirtingemą, 
iškelia jų dvasią, įkūnija jų genijų 
ir jas vainikuoja amžina gyvybe“.
- V. Putinas — Mykolaitis, kalbė

damas lietuvių kultūros kongrese, 
pabrėžė:

„Juk kiekvienam suprantama, kad 
literatūra tai nėra vien pramogos da
lykas, bet didelėmis dvasios pastan
gomis sukrautas tautos lobynas, ku
riame atsispindi tobuliausia tautos 
gyvenimo sintezė, jos charakteris ir 
jos dvasios savybės. Literatūra... 
gyvas židinys, aplink kurį spiečiasi 
visa tautas. Atimkime iš tautos lite
ratūrą, išbraukime žymiausius jos ra
šytojus — ir Iš tautos pasiliks griau
čiai, beformė masė, pakrikusi, sun
kiai suvokiama, nesuprantama pas
laptybė.“

Toliau mūsų žymusis literatūros 
Istorikas pridūrė:

„Šiandie rašytojas turi stovėti in- 
eligentijos viršūnėse. Jis gali netu- 

lėti oficialių diplomų, nei titulų, bet 
jis turi būti giliai {mokslintas, išsi
lavinęs ir apsiskaitęs. Kas gali būti 
literatūroj blogiau, kaip knyga su 
naiviais, pusinteligenčio filosofavi
me is, su banaliomis kalbomis ir lėkš
tais: protavimais neva rimtų perso
nažų lūpose?“

V. Putino teigimu, „rašyti taip, 
kad mus skaitytų ir žydas, ir vokie
tis, ir rusas. Mes turime auklėti am- 

• bicijas, kad ir mūsų knygos būtų 
verčiamos į svetimas kalbas".
•' Pokštas pokštu, bet A. Rimienės

ties valandą, ir sąžinė vis dėlto turės 
prabilti: ką ji pasakys dėl meninės 
melagystės, dėl brakonieriškų in
stinktų žadinimo, dėl publikos sko
nio gadinimo, ■— dėl jos traukimo į 
apačią. Kūlėjui nėra blogų ir gerų 
asmenų — jam yra tiktai žmonės. 
Ne kūrėjo darbas pamokslininkauti, 
— jo darbas drauge su savo persona
žais, kentėti, džiaugtis, ir kovoti 
drauge su jais, pilnu įsitikinimu pa
laikant kiekvieną iš kovojančių. Nė
ra lengvas darbas. Sunkus tai kelias. 
Bet jis yrą vienintelis, vertas meni
ninko kūrėjo vardo“.

O „Kryžių“ kilmės užkulisiai?. 
Matyt, kažkam partinė prekyba, nors 
ir visokio stygliaus metu, nevyksta, 
tenka kai kas nuskusti ir uždėti 
„grožinės literatūros“ e tę. Čia 
irgi tiktų, kaip taisyklė, B. Sruogos 
žodžiai: .

„Besikėsinąs į savo artimo širdį ir 
sąžinę tikrai yra mūsų tautos savu
mų, mūsų tautos kūrybinių šaltinių 
naikintojas. Tarytum tos ar kitos po
litinės organizacijos ar sąjungos na
rio bilietas yra jau įrodymas, kad 
bilieto savininkas yra geras tėvynės 
sūnus, tautus patriotas, doras lietu
vis, o bilieto neturįs — blogas lie
tuvis".

„Ne ideologinė diferenciacija bai
si, — baisus sektantiškas sukempė- 
jimas doktrinose ir formulėse. Ne 
ideologinis skaidymasis mūsų kultū
rai yra žalingas, — žalingas ideolo
ginis nepakantumas, žalingas indivi
dualybių niveliavimas pagal nacio- 
nalsocialistišką komunistišką recep
tą“.

Dr. V. Kudirka yra pareiškęs di
delę tiesą (o, kad gi Didžiojo Daktaro 
susmulkėję palikuonys suprastų pa
galiau!):

Paulius Stellngfr;

Tėviškėle
Tėviškėle, tėviškėle, 
Man brangi tartum širdis! 
Tu svajonių mano gėle 
Ir sapnų šviesi šalis.

kur net 
susiben- 

nors vie- 
visų, su

Tavo upės sidabrinės, 
Tavo žvaigždės gintarinės 
Man giliai giliai krūtinėj 
Atminimais susipynė.

Jūs, kurie rašot, imkit medžiagą palankią 
Jėgoms ir tirkit ilgai, ką pečiai įstengia 
Pakelt, ko ne. Dalyką tinkamai išrin! us, 
Netruks nei iškalbos, nei to tvarkos aiškumo, 
Kurio vertė ir grožis glūdi (jei neklystu) 
Mokėjime sakyt, kas reik jau pasakyti, 
O daug ką atidėti ir kol kas palikti.
Tas, kurs sukurt ką npri, atsargiai ir jautriai 
Žodžius vartodams tūri medžiagą sijoti.
...visais taškais yra tasai laimėjęs, 
Kas su malonumu sutaikė naudingumą 
Taip, jog skaitytojas drauge gėrėtis gali
Ir pasimokyti!

Neatsimenu’ kuriame „Naujosios 
Romuvos“ Nr. buvo teisingai paste
bėta:

„Ar Dantė, Dostojevskis neturėjo 
savo ryškios pasaulėžiūros ir ar jos 
nereiškė savo genialiuose kūriniuose? 
Bet jie savo pasaulėžiūrą taip giliai 
pergyveno ir ją pareiškė tokiomis 
nemirtingomis formomis, kad niekam 
ir į galvą neateina juos kaltinti ten
dencija. Priekaištai atsiranda tik ta
da, kai autorius neįstengia pasaulė
žiūros organiškai susieti su forma“.

Baigiant pastabas apie literatūri

nę „Kryžių“ pusę, regis, pravartu 
įsiskaityti į šitokius prof. dr. B. Sruo
gos žodžius:

„.. ..daug sielotis tenka, kai jau
nas, gražus talentas pasiduoda pik- 
tajai pagundai, vietoj kūrybos nuei
na simuliacijos keliu ir kukuodirfa 
žiemą gegutę.. Pigiai pasiekiama gar
bė veikia blogiau negu nuodai: kartą 
jos veikimo paragavus, sunku ja 
beatsikratyti. Kad ir kažkaip vėliau 
gaila pasidarytų jaunatvės, atiduotos 
tuščiaviduriams barškalams, jaunos 
jėgos nebegrįš. O kada nors, gal mir-

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

51. Vieno kito skaitytojo prašo
ma, kalbos kampelio redakcija kar
tais yra pasiryžusi duoti šalia svar
stomųjų dalykų ir dažniau vartoja
mųjų klaidų taisymų. Tai bus daro
ma be didesnių aiškinimų, trumpesni 
aiškinimai buff dedami tarp skliau
stelių.

a) Dr. Lichtenfieldas pažadėjo 
vokiečiams, kad JAValstybės 
(= JAV arba J.A.Va’stybės) sutik
siančios su politiniu Vokietijps su
jungimu tik tada, jei bus ant vi
sa d o s (= visai, visam laikui) paša
lintas nebojimas individua
lių teisių (= individualinių teisių 
nepaisymas, nežiūrėjimas...)

b) Rusai savo zoną politiniai 
ir ūkiniai (= politiškai ir ūkiškai) 
padarė visiškai priklausomą nuo So
vietų Sąjungos.

c) Rusai yra įrengę naujus kon
centracijos lagerius (geriau: 
koncentracines stovyklas) ir pripildę 
naujais kaliniais (»= naujų 
kalinių; čia yra vartotinas dalies kil
mininkas: jis pripylė lovį vandens, 
privažiavo kiemas svečiu ...).

d) Kad būti suprantames
nių (= kad būtų suprantamesnis, 
norėdamas būti suprantamesnis), jis 
dar su didesne energija pradėjo dau
žyti kalbėtojo stalą.

e) Gyvenimas turi statytis 
ant a-teities (= turi būti remia
mas ateitimi...)

f) Pasauliui važnyčioja akins 
ir kurčios jėgos (= pasauliui vado
vauja aklos ir kurčios jėgos, pasau
lis yra vedamas aklų ir kurčių jė
gų.,. čia v a ž n y č i d t i yra suda
rytas iš slav. skolinio važnyčia „fur- 
monas“, kuris mūsų bendrinėj kal
boj nevartotinas).

g) Šie tylos sąmokslo pr a v a - 
d y r i a i (= vadai, vadovai...) yra 
tie, kurie iš jo semia sau naudos 
(pravadyrius yra gudiškas skolinys, 
lengvai pakeičiamas savu žodžiu).

h) Nežiūrint į tai, kad 
plebiscito metu tariamai 
visi žmonės pasisakė už 
prisijungimą (= nors plebisci
to metu tariamai ir visi žmonės pa
sisakė už prisijungimą), sovietų vy
riausybė nebuvo patenkinta...

„Kas norite tikėti — tikėkite... 
Tiktai žiūrėkite, kad jūsų darbai bū
tų geri. Kad nenorite tikėti — neti
kėkite! Žinokitės! Tik žiūrėkite, kad 
jūsų darbai būtų geri!“

Ir dar pakartotina Tautos Himno 
kūrėjo įspėjimas:

„Rodos, nębūtų ko bijotis, susi
pratus, kad kitaip manantis, tai dar 
ne slibinas, kad ir su priešingomis 
nuomonėmis galima greta gyventi, 
be drebėjimo, vaidų, ir išvien tar
nauti viešiems reikalams, 
priešingiausios nuomonės 
druoja. Kol bus tarp mūsų 
na partija išsiskyrusi nuo
savo nuopelnais ir nuodėmėmis ap
sisupusi lųktštu ir lyg sugedęs kiau
šinis graudens norintiems prisiartin
ti: nejudėk — pasmirs! — tol, nors 
ir visi, iš šalies žiūrint, eitume į pa- 
gelbą tėvynei, neišdrįsime atkartoti 
„viribus unitis“, dvasioje šnairuosi
me vienijant kitų ir... užmiršime 
sudėti ant Tėvynės altoriaus pride
rančias aukas“.

Aiman, seniai nebėra gyvųjų tar-. 
pe Šviesiojo Vaižganto. Tai buvo 
Lietuvis per excellence. Kai rašyto
jas ir žurnalistas V. Bičiūnas, susi
tikęs socialdemokratus V. Požėlą ir 
V. Bielski, besugrįžtančius iš ko
mendantūros, pasišaukė policiją ir 
areštavo, ta žinia Vaižgantą pasiekė 
Vilniuje beredaktoriaujantį. Jis čia 
pat parašė str. „Publicistika apie 
priešus", kur, tarp kita ko, dekla
ravo:

„Ar tai iš Zulusų papročių ar iš 
Kauno? Nuo kurių laikų ant „redak
torių“ (ir rašytojų) tapo užkrautos 
pilietinės pareigos suiminėti pilie
čius, su kuriais pati valdžia kitaip 
elgiasi ir ar Bičiūnas nešiojasi savo 
kišenėje tam tikrą ženklą, kurį pa
rodžius, policistas turi klausyti? Jei 
turi, tai jam vieta slaptosios polici
jos raštinėje, ne redakcijoje. Ar 
Kaune užtenka bakstelėti pirštu i

Išsvajota, išsapnuota
Tėviškėle, tėviškėle!
O kad šiandien kas man leistų
Nors prie kelio akmenėlių
Prisiglausti tavo žemės —

Prie šaltųjų... Jie sutirptų!
Jei nemirčiau aš iš džiaugsmo.'
Klevo kryčiai sužaliuotų, 
Jei išgirstų mano šauksmą...

Tėviškėle, tėviškėle!...
Savo upėm įsirašius
Ir dangum į mūsų kraują —
Tu svajonių mano gėle
Ir sapnų šviesi šalis.

bet ką ir uzi — uzi, užpjudyti? Jei 
taip, tai aš, kad ir turėdamas ■ mini
ster! ų leidimą aplankyti Kauną, ne- 
esmi tikras, kad Bičiūnas ar kas ki
tas „krikščionis“ iš Dievo ar tėvynė* 
meilės nepaverš man laisvės?

„Aš taip pat turiu teisę vadintis 
krikščioniu; net esti kunigas; bet 
mano visa esmė persiverčia, kai to
kie inkvizitoriai mėgina krikščionybę: 
globoti. Ką besakyti — apie demo- 
kratybę! Ir aš, nors iš tolo stovėda
mas, negaliu nešūktelėti visa savo- 
menka galybe: Protestuoju!“

Bet tempora mutantur... ■
J. Cicėną*

Tautosaka Nepriklausomoj Lietuvoj
(Ziūr. praėjusiame nr.)

Jau pirmais savo veiklos metais 
Archyvas pradėjo leisti žurnalą 
„Tautosakos Darbai“ (red. J. Ba- 
1 y s), kurio iki 1940 m. pabaigos išė
jo 7 tomai. Čia buvo spausdinamos 
tautosakos antologijos, papročių ap
rašymai, studijos, bibliografija. Iš
leista trys sritinės tautosakos anto
logijos: „Iš Mažosios Lietuvos tauto
sakos“ (1937, TD III t. 92 p. ir sky
rium); „Vilniaus krašto lietuvių tau
tosaka“ (1938, visas TV t. XVII + . 330 
p.); „Klaipėdiškių lietuvių tautosaka“ 
(1940, visas VII . t. 160 p.), visas tris 
antologijas spaudai paruošė J. Ba
ly s. Liaudies muzikai buvo paskir
tas visas prabangiškai < išleistas TD 
V tomas ir pavadintas: „Lietuvių 
liaudies melodijos“ (1939, 310 p. 350 
meh 30 iliustr.). J. Balys paruošė 
spaudai tekstus, o J, Čiurlionytė 
melodijas ir parašė straipsnį „Lietu
vių etnografinės muzikos apžvalga“ 
(p. 257 - 279), Z. Slaviūnas suda
rė „Lietuvių etnografinės muzikos 
bibliografiją“ (p.‘ 281 - 300; plg. „Fol
klore Musical“ II, Paris 1939, p. 160 - 
170). Tuo būdu šis tomas duoda, ge
rą mūsų liaudies muzikos ir literatū
ros apie ją apžvalgą. — Pasakoms 
buvo paskirtas visas II tomas: „Lie
tuvių pasakojamosios tautosakos mo
tyvų katalogas“ (1936, XXXVIII + 295 
p., lietuviškai ir angliškai), sudarė 
J. Balys. Čia buvo sukataloguota 
apie 16.000 mūsų spausdintų ir ne
spausdintų pasakų ir sakmių, knygos 
gale duotas platus straipsnis „Pasa
kojamoji tautosaka ir jos tyrinėji
mai" (p. 255 - 295). Iš visų Archyvo 
leidinių šis daugiausia susilaukė pa
lankių recenzijų specialioje užsienio 
spaudoje (pvz., Jan de Vries, „Folk- 
Liv“ III, 1939, p. 320). — Kiti pažy
mėtini darbai, atspausdinti „Tauto
sakos Darbų“ serijoj: B. Buračas, 
Kupiškėnų vestuvės (1935 I t. 195-278 
p.); J. Balys, Nuo žirgo kritęs ber
nelis, vienos liaudies dainos nagrinė
jimas (t. p. 142-178 p.); J. Micke
vičius, Žemaičių krikštynos (t. p. 
86-111 p.); J. Balys, Perkūnas lie
tuvių liaudies tikėjimuose (1937, III 
t. 149 - 238 p.); Z. Slavinskas Lie
tuvių kanklės (t. p. 244 - 318 p., su 35 
mel. ir 45 iliustr., atmušta ir sky
rium); J. E1 i s o n o darbai (I ir VI t.) 
bus vėliau paminėti; J. Balys, 
Griaustinis ir velnias Baltoskandijos 
kraštų tautosakoje, lyginamoji pasa
kojamosios tautosakos studija (1939,

VI t. 220 p. ir skyrium), čia pirmą
kart tokiu plačiu mastu lyginta išti
sas mūsų tautosakos ■ motyvų ciklas 
su daugelio kitų tautų atitinkamomis 
tradicijomis, bandant padaryti tauto
sakinio metodo ribose leistinas iš
vadas.

Prieš pat prasidedant antrajam 
pasauliniam karui, Archyvas pradė
jo naują leidinių seriją „Lietuvių 
Tautosakos“ vardu. Išėjo tik vienas 
tomas „Lietuvių liaudies, sakmės“ I 
(Kaunas 1940, XVI + 448 p., 890 nu- 
rių), parengė J. Balys. Knygą išėjo 
iš spaudos jau bolševikams okupavus 
Lietuvą. Kiti du tomai irgi buvo vi
sai parengti spaudai, tačiau okupaci
nės vokiečių valdžios cenzūra neda
vė leidimo spausdinti ir didžioji ran
kraščių dalis greičiausiai žuvo.

Karas ir pakaitomis einančios 
svetimųjų okupacijos Archyvo veiklą 
labai apsunkino: nekūrentos patalpos 
ir netikrumas, ar ryt poryt ir Iš jų 
neišmes, sunkios tarnautojų pragy
venimo sąlygos ir daugybė kasdienių 
rūpesčių, netikrumo jausmas ir areš
tų baimė, pagaliau kratos ir turto 
grobimas, — visa tai normalų darbą 
darė neįmanomu. Keliavimo suvar
žymas neleido kviesti dainuotojus 
arba patiems daryti išvykas. Teko pa
sitenkinti pripuolamomis progomis. 
Be to, okupantai dar apkraudavo 
Archyvą nereikšmingais pašaliniais 
darbais, ieškojo savo propagandai 
tinkamos medžiagos. Reikėjo suge
bėti laviruoti. O vis dėlto buvo dir

bama, ruošiami nauji leidiniai, ra
šomos studijos, kad ir neturint vil
ties juos veikiai atspausdinti. Rusė
tų darbų, gal būt, dingo besibaigian
čio baisaus karo siautėjime. Lieka 
tik viltis, kad kada nors bus galima^ 
juos iš naujo atkurti (pvz., prof. M. 
Biržiškos darbas apie mūsų darbo- 
dainas, mano studija apie Joninių 
papročius), nes Archyvo rinkiniai tuo- 
tarpu išliko nesunaikinti. Bet kas 
gali užtikrinti, ar jie išliks nepaliesti 
iki to laiko, kol pasaulis galutinai 
susitvarkys, - išsivaduos nuo sunkiai 
slegiančio netikrumo ir vėl ramiai 
galės imtis kultūros ir kūrybos darbo.

Čia neįmanoma, sužymėti visus kad 
ir svambesnius tautosakinius straips
nius, pasirodžiusius gausiuose mūsų 
kultūros žurnaluose. Nuo 1935 m. jie 
sužymėti tautosakinėj bibliografijoj, 
kuri buvo spausdinama „Tautosakos 
Darbuose“ (I, III ir VI t.). Be to, nuo- 
1933 m. lietuviška tautosakinė ir et
nografinė bibliografija buvo telkia
ma tarptautinei „Volkskundliche Bl- 
bllographle", leidžiamai P. Geigerlo, 
tad .ten galima rasti sužymėtus svar
besnius naujuosius lietuvių tautoty
ros darbus.

Reikia pripažinti, kad Nepriklau
somoj Lietuvoj buvo labai daug pa
daryta tautosakos rinkimo, tvarkymo, 
leidimo Ir tyrinėjimo srityje. Pačiu 
darbo įsibėgėjimo metu, paskutinia
me nepriklausomo gyvenimo dešimt
metyje, žiaurūs įvykiai staiga viską; 
sutrikdė.

(Bus daugiau)

Pagerbtas prof. dr. M. Niedermann
(Korespondencija Iš Šveicarijos,

Besanęono universitetas (Prancū
zijoje) neseniai suteikė prof. dr. M. 
Niedermannui, žinomam kalbininkui 
ir lietuvių kalbos mokovui, garbės 
daktaro laipsnį. Prof. Nledermannas, 
prieš keleris metus dėl amžiaus ribos 
pasitraukęs iš savo pareigų, pasiliko 
Neuchatelio (Šveicarijoje) universite
te garbės profesoriaus laipsniu.

Prof. Nledermannas aktingai do
misi lituanistikos klausimais. Tarp
tautiniam etnologijos ir kalbotyros 
žurnale „Anthropos“, išeinančiam 
Fribourge, Šveicarijoje, jis paskelbė 
„Studien zur litauischen Wortgeo- 
graphie“./Toje studijoje autorius iš
samiai nagrinėja, kokiose Lietuvos 
vietovėse yra paplitę pavadinimai

gandras, garnys, gužutis, starkiu 
ir kt. '

Prof. Niedermanno studija išleistą 
atskiru atspaudu.

— Lietuvių skaičius Šveicarijoj* 
tolygio mažėja. Neseniai į Ameriko* 
Jungtines Valstybes išvyko dr. V. 
Avižonis, daugiau kaip dvejis metus 
išbuvęs Berno universiteto akių kli
nikos asistentu. Artimiausiomis die
nomis Argentinon Išplaukia veteri
narijos dr. J. Kuncalįls, ėjęs B rno. 
universiteto veterinarinės patologijos 
ir bakteriologijos instituto vedėjo 
pareigas. Jo vieton į Institutą ateiną 
dirbti kitas lietuvis, būtent, dr. me<\ 
vet. P. Radvila, savo laiku bąįg(£ 
Berno universitetą.

6



1948. I. 8. Mfisq Kelia* 7 psi. Nr. 1/2 (113/11#

Jonas Daugėla Du laiškai*)
. Karlsruhe; 1947. 11. 28.

MielasDėde, — Į sidarytą iš Tavo ir kitų pasakojimų,
Šiandien aš Tau noriu parašyti ne sugriovė kaip tik literatūros kūrinys, 

apie visokius vargus, kurie mus, Vo- būtent — Vinco Ramono „KRYŽIŲ“
kietijoje studijuojančius, spaudžia, ir 
ne apie emigracijų galimybes, bet vi
sai kitu klausimu. Taip sakant, no
riu pakalbėti grynai atitrauktinėmis 
temomis. Tu, mielas Dėde, esi mane 
dažnai pavadinęs visai žaliu už tai, 
kad aš vos spėjęs Lietuvoje pabaigti 
gimnazija, tik čia Vokietijoje įstojau 
J universitetą ir, kad ir pusbadžiu 
gyvendamas, kietai ruošiuosi ateičiai. 
Žaliuko titulas, žinoma, mane trupu
tuką skaudina, bet aš, iš Tavo pasa
kojimų susikūręs labai gražų vaizdą 
apie tai, kaip Jūs stidijavote Lietu
voje, ligi šiol tą titulą kantriai nešio
jau ir neturėjau drąsos maištauti, 
nors studijuoju jau beveik treji me
tai ir aktingai dalyvauju mūsų stu
dentijos, kad ir kukliame, organiza
ciniame gyvenime. Bet šiuo metu 
manyje kažkas brakštelėjo, ir susi
kurtas gražus vaizdas apie Jūsų stu
dentines dienas ima temti, ir aš žadu 
juokais kalbantį pakelti prieš Tave 
maištą.

Tu man esi daug kalbėjęs apie 
lukštą Lietuvos universitetų mokslo 
lygį. Sakysime, aš gerai prisimenu, 
kaip Tu pasididžiuodamas pasakojai, 
kokio didelio išsimokslinimo dlzerta- 
cjos reikėdavo Lietuvoje doktorato 
laipsniui gauti, arba — kaip Tu gy
rė! medicinos fakultetą, kurį baigus, 
anot Tavęs, buvę galima už diržo 
užsikišti ne vieną užsienių daktarą. 
0>kiek Tu esi man pripasakojęs apie 
Jūsų organizacinį gyvenimą. Apie 
studentų korporacijas-draugljas. Apie 
ateitininkus, varpininkus, neolitua- 
nus, nekalbant apie visą eilę kitų 
studentijos' sambūrių.

Man dabar ir kyla klausimas, ką 
jūs tose organizacijose veikėte? Alu
čius gėrėte? Pasišokimus organiza
vote? Ar ką rimtesnio darėte? Apie 
ateitininkus, varpininkus, neolitua- 
nus iš Tavo kalbų supratau, jog tai 
buvusios politinio, visuomeninio po
būdžio organizacijos, kurios domėjosi 
ir nagrinėjo socialinius, politinius, 
ekonominius, pasaulėžiūrinius klau
simus. Jos buvusios net kovos orga
nizacijos, kaip Tu didžiuodamasis 
mėgai dažnai pabrėžti. Vadinasi, 
anot Tavęs, jeigu ir buvo Lietuvos 
universitetuose studentų, gyvenančių 
pagal šūkį vita nostra brevis ėst, di
džioji jų dalis, ypač organizuotoji 
buvusi sąmonigų išsilavinusių ir 
šviesių, tikra to žodžio prasme, aka
deminio jaunimo. Ir štai dabar aš

romanas.
Autorius, be kitų' dalykų, savo 

knygoje vaizduoja ir ano meto stu
dentiją Lietuvoje, jų atstovui, Petrui, 
skirdamas vieno centrinių personažų 
vietą ir pabrėždamas, kad tas stu
dentas yra ne eilinis, o organizuotos 
studentijos atstovas, vadinasi, atsto
vas tos studentų dalies, kuri moka 
galvoti, yra daugiausia išsilavinusi, 
dar tiksliau sakant, — atstovas į vie
nokius ar kitokius ideologinius sam
būrius susiorganizavusio studento eli
to. Atleisk, Dėde, bet jeigu tas Jūsų 
meto studentijos elitas buvo toks, ko
kį jį vaizduoja autorius Petro asme
niu, man labai Jūsų gaila.

Tik paklausyk, kaip tas Jūsų at
stovas galvoja ir kalba, koks jo išsi
lavinimas, kokia jo argumentacija:

„Aš nepersehiausia pradėjau gal
voti, bet jau priėjau išvados, kad bol
ševizmas visokio netikėjimo vaini
kas, liberalizmo išpera..Arba: 
„Man viena yra aišku — arba į kai
rę, arba į dešimę, ergo su Dievu. Vi
durio kelio nėra“ Arba: „Nesuprantu 
tik, kodėl mūsų kairieji... pažangie
ji... bedieviai... (kaip juos geriau 
pavadinti) kodėl jie tokie nenuo
seklūs? Net juokinga ir kartu pykti 
reikia. Ponai bedieviai, norisi jiems 
pasakyti: — Dievo nepripažįstat, tai
gi atmetat ir jo įsakymus. Svetimo
teriauti leidžiat ir patys svetimote
riaujat“. „Kam varžyti žmogaus lais
vę, jeigu tas sveikatai nekenkia .. 
Arba: „Dievo ar žmonių įstatymai? 
Jei jie ne Dievo išleisti, tai man tik 
nusispiaut. Ko man bijoti, jeigu vis
kas baigiasi čia, jeigu po mirties man 
nereiks atsakyti?“ Arba: „...laisvė 
ir darbo džiaugsmas jau skiria mus 
nuo gyvulio.“

Galėčiau aš Tau ir daugiau tokių 
nesąmonių išrašyti, nes jos kyšo kur 
tik studentas visuomeninkas (tokį jį 
mums nori pavaizduoti autorius) pa
liečia panašius klausimus. Tas stu
dentas neturi jokio supratimo apie 
liberalizmą, maišo į vinigretą-dvasi
nio ir medžiaginio pasaulio reiški
nius, kaip visiškas nemokša kalba 
apie žmogaus laisvės esmę, naivia 
eilinės davatkėlės galvosena griebiasi 
žmogaus ir gyvulio paralėlės argu
mentacijai, menkiausios nuovokos 
neparodo apie teisę, įstatymus, pa
čioms laukiniškiausioms tautelėms 
„atvesti į tikrą kelią“ skirto misijo- 
nieriaus patosu siūlo gąsdinti žmo-

dina, — kairieji, pažangieji, bedie
viai ir dar tais, kuriuos mes čia pa
vadintume indeferentais, taip sakant, 
neinančiais nei vienu iš autoriaus 
nurodytų vienintėllų dviejų kelių — 
nei į Maskvą, nei į Romą, o pasilie
kančiais Lietuvoje. Jeigu mes prisi
minsime politinį Lietuvos visuome
nės pasiskirstymą praeityje, galime 
teigti, kad autorius kovoja dėl krikš
čionių demokratų, su visais jos sate
litais, srovės reikalų, prieš visas ki
tas partijas, kuriose telpa ir netikin
tieji, ir indeferentai kovojančiai lais- 
vamanybei bei bažnyčiai, ir tie tikin
tieji, kurie mano, kad religija turėtų 
būti nuošali nuo politikos.

Valia kovoti visokiai būdais. Ga
lima kovai panaudoti ir romano for
mą. Tik kiekvienu atveju toji kova 
turi būti garbinga. O garbingumo 
jausmo knygos autoriui ir trūkstą. 
Tokiais teigimais: ......pirmiausiai
atsisakau nuo kairės. Kelias po kai
rei — į bolševizmą“ ir kitoje vietoje — 
„... arba į kairę arba į dešinę, ergo 
su Dievu. Vidurio kelio nėra“, — auto
rius stipriai, bet negarbingai sugesti- 
jonuoja skaitytoją, jog visi tie, kurie 
neina į dešinę, autoriaus mėgiamu 
posakiu, J Romą, eina į bolševizmą. 
Dar toliau mintį plečiant, autorius 
stengiasi vadinamuosius bedievius ir 
indeferentus padaryti kaltais net dėl 
bolševizmo totalistinės ekspansijos Į 
vakarus, dėl kurios ir mūsų tautai 
bei valstybei teko ir tenka sunkiausi 
smūgiai, dėl kurios ir mes, ir tikin
tieji ir bedieviai, ir visi kitokį, šian
dien esame čia atsidūrę.x Jeigu mes 
tik pažvelgtume į netolimą ir di
džiai garbingą mūsų tautos laisvės 
kovų praeitį, tai didžiųjų mūsų tau
tos vyrų eilėse atrasime nei kiek ne
mažiau, o gal ir daugiau iš vidurio 
ir iš kairės, negu iš dešinės. Gal pa
kaks čia paminėti dr. J. Basanavičių, 
dr. V. Kudirką, Žemaitę, Povilą Vi
šinskį. Gal reikalinga čia paminėti 
dar tokius vardus, kaip prof. P. Leo
nas, Vileišiai, Alb- Rimka, prof. Kai
rys? O gal dar vėlesnių laikų? Gal 
reikia, žmonių praėjusių bolševikų, 
nacių kalėjimus, kurie tikrai nebuvo1 
iš dešinės? Taip pat tik keletas var
dų — Balys Sruoga, Vytautas Tumė
nas, Mečy? Mackevičius, Jurgis Va
liulis, Andrius Valuckas... Nejaugi 
Vincas Ramonas norėjo spiauti jiems 
į veidą?...

Jeigu autorius knygą parašė dėl 
kovos, tai jo kova' negarbinga. O 
jeigu autorius tuo pats tiki, tai pa
rodo mano anksčiau teigtą savo — 
intelekto paviršutiniškumą. Tačiau 
tup reikalo nepataiso, nes autorius, 
sąmoningai ar ne, padaro meškos pa
tarnavimą lietuvių visuomenei — jis 
griauna jos vienybę kovoje su bol
ševizmu. O tai mūsų būklėje jau nu
sikaltimas. Gerai jei tremties skai
tytojas perskaitys tą knygą, nusišyp
sos ir padės, o jeigu, autoriaus ta
lento apgautas, patikės? Jeigu išeis 
į stovyklos kiemą ir ims šaukti: „Ei, 
tu, bedievi! Tu bolševikas! Mušt 
tave.“ ;

Neseniai skaičiau mūsų laikraš
čiuose „Eltos“ paskelbtą slaptą bol
ševikų aplinkraštį, kuriame instruk
tuojama repatriacijos karininkai ir 
slaptieji bolševikų veikėjai tremtyje, 
kaip veikti, kad palaužus mūsų pasy^ 
-vią, bet atkaklią kovą dėl savo šalies 
išlaisvinimo. Tame aplmkraštyje vie
na pagrindinių priemonių yra nuro
dyta paskirų visuomeninių grupių, 
organizacijų, sambūrių tarpusavis 
kiršinimas. Ar šitokia knyga tokio 
aplinkraščio naudai 'nepatarnauja?

Apskritai, kuo aš daugiau stebiu 
mūsų tremties gyvenimą, spaudą, 
prakalbas, paskaitas, tuo vis labiau 
regiu, kad mūsų, anot knygos auto
riaus, dešinieji, nesiskaitydami su 
priemonėmis, stengiasi juodinti kitų 
priešingų susibūrimų žmonės ir dar
bus. Man kyla įtarimas, ar ir Vincas 
Ramonas savo veikalą nebus parašęs 
pagal „generalinę liniją“, kokio nors 
dešiniųjų centro diktuojamą, nes pa
našių dalykų yra ir kituose jų dar
buose. Sakysime, Šveicarijos leidykla 
„Thomas-Verlag Zuerich" išleido vo
kiečių kalba brošiūrą „Ein kleines 
Volk wird ausgeloescht“, Brošiūros 
autorius Dr. N. E. Sūduvis. Aš to 
žmogaus nepažįstu, bet perskaitęs 
knygutę iš karto galiu pasakyti, jog 
tai dešiniųjų srovės žmogus: visa 
knygutė taip tendencingai parašyta, 
kad, kur tik pasitaiko vos įmanoma 
galimybė, visur stengiamasi pašmeižti 
ir pajuodinti ne dešiniojo nusiteiki
mo žmonės. Didelis ir brangus dar
bas yra kiekviena svetima kalba bro
šiūra apie Lietuvos nelaimę. Ji arti- 

’na mus į mūsų tėvynę ir į laisvą mū
sų tautos gyvenimą. Bet tokiuose 
leidiniuose suvedinėdami grupines 
sąskaitas, sau garbės nedarome, o 
leidinio vertę tikrai numušame. O 
pagalvokime prieko prieisime, jeigu 
dabar panašią brošiūrą išleis kitos į

Mokslo ir koltūros 
' pasaulyje

— Tarptautiniame mokslininkų ir 
gydytojų kongrese, kuris dar tebe
vyksta Saint Louis, paskelbta, kad 
po 15-kos metų vėžio liga jau bū
sianti nugalėta arba bent būsią ta 
linkme pažengta tiek toli, jog ši liga 
pasidarysianti nebepavojinga. Tatai 
būtų tikrai didelės reikšmės laimėji
mas žmonijai.

— Mūncheno universiteto žurna
listikos institutas steigia viešosios 
nuomonės tyrimo institutą, kuri* 
veiks pagal' amerikinio, visame pa
saulyje pagarsėjusio Galuppo insti
tuto metodus.

' — Hannoverio aukštoji techniko* 
mokykla paskelbė, kad ji leis ima- 
trikuliuotis tik tuos studentus, kurie 
bus atidirbę 1000 vai. Vokietijos at
statymo darbuose. Ši darbo prievolė 
taikoma visiems naujiesiems studen
tams, net ir užsieniečiams.

— United States Bureau of Stan
dards sukonstruavo rankinį radijo 
aparatą, kuris gali būti nešiojamas 
kaip rankinis laikrodis. Miniatūrinil 
aparatas yra kartu ir imtuvas ir sių
stuvas trumposioms ir vidurinėm* 
bangoms. Jo veikimo spindulys 50 
mylių.

— Pagal paskutiniuosius duome
nis, JAV šiuo metu jau yra 10 vei
kiančių televizijos siuntimo stočių. 
Artimoje ateityje jų skaičius, numa
toma, pakils iki 40—50. Jų. translia
cijomis naudojasi 35.000 imtuvų-abo- 
nentų. Didžioji abonentų dalis (25.000> 
yra susispietę New. York City. (z)

srovės žmonės ir stengsis revanšuo- 
tis?..,

Matai, kokios pesimistiškos min
tys, mielas Henrikai. Bet nieko ne
padarysi. Tokia realybė, su kuria 
pats vyriausias laikas kovoti, jei ne
norime susmulkėti, nes tai labai pa
vojinga kiekvienos tremties gyveni
me. Tiesa, grįžtant prie „Kryžių“ ro
mano, ar skaitei? Kažkuriame lai
kraštyje recenzentas net pasiūlė iš
versti tą knygą į vokiečių kalbą. Bū
tų nieko sau reprezentacija, gražų lie
tuvišką kaimą mes parodytume sve
timiesiems — bolševikinės manijos 
apsėstą, samagoną varantį ir girtuo
kliaujantį. Bet, tur būt, tas pasiūly
mas buvo tik juokais.

Dėdė Jonas

Naujas vaisias prieš maliariją
Santrauka straipsnio iš Health Horizon, Londonas

visiems tiems Tavo pasakojimams 
nebetikiu, arba, mažų mažiausia, 
imu abejoti jų tikrumu.

Menas* literatūra, daugelis sako, 
gyvenimo veidrodis. Gal taip, gal ne, 
man, nespecialistui sunku spręstu 
Bet viena, man rodosi, kiekvienam 
aišku, — realistiškoji literatūra re
miasi gyvenimo tikrove. Ir Tu pats 
ne kaitą esi tvirtinęs, jog norint pa
žinti praeities gyvenimą ar kurią 
epochą, reikia skaityti gerų autorių 
to meto kūrinius. Mano Nepriklau
somos Lietuvos studento vaizdą, su-

nes pomirtinėmis bausmėmis. Tru
putuką juokinga buvo tą Jūsų stu
dento ir keturias klases baigusio tė
vo disputą skaityti, bet drauge kilo 
ir klausimas: kieno teisybė — Tavo 
ar knygos autoriaus? Jeigu tikėti Ta- 
vd pasakojimams, tai atrodo, kad 
„Kryžių“ knygos autorius pats nie
kada nėra buvęs studentas, net ma
žai su jais bendravęs ir savo didvyrį 
Petrą grynai iš piršto išlaužęs. O jei
gu „Kryžių“ autorius teisus, tai ką 
Tu į tai pasakysi? Parašyk.

Tavo Henrikas.

M a n o Mielas Henrikai, —
Ar „Kryžių“ romano autorius yra 

buvęs universitete ir ar gyvenęs mū
sų studentijos gyvenimą, aš nežinau 
ir negaliu Tau į tą klausimą atsa
kyti Tačiau tai ir nesvarbu. Aš ma

Memmingen, 1947. 12. 7.
jančių vietų knygoje pilna ten, kur 
jis užkabina probleminius klausimus.

Kad toks naivus, neišsilavinęs, 
neišprusęs, primityvus, kaip Tu tei
singai pastebėjai, eilinės davatkos 
argumentais besiginčyjąs būtų buvęs

Maliarija, arba pelkinis drugys, 
yra didžiausia žmonijos rykštė, ku
ria visą laiką, kiek tik istorija siekia 
į praeitį, ji buvo plakama. Aštuoni 
šimtai milijonų žmonių pasauly dar 
ir dabar tebėra šios rykštės grėsmė
je; kasmet du ar trys milijonai žmo
nių miršta nuo maliarijos.

Kova su maliarija yra labai svar
bi problema, kurią mokslininkai visą 
laiką sprendžia.

Priemonių ieškojimas kovoti su 
maliarija nesiekia labai senų laikų. 
1630 metais Ispanijos atstovas Ekva
dore Don Lopezas de Canizares nuo 
maliarijos priepuolių pats gydėsi val
gydamas į miltus susmulkintą Pietų 
Amerikos medžio žievę. Nuo to laiko 
kininas tapo vaistu nuo maliarijos. 
Jo veikimas buvo ribotas. Kininas 
tik palengvina drugio priepuolius, bet 
maliarijos antkričio (sukėlėjų) iš kū-

Pirmą kartą paludrinas, kaip 
vaistas žmonėms gydyti, buvo pavar
totas 1945 m. vasario mėn. Liverpu
ly, Tropikinės Medicinos Mokykloje. 
Šimtui maliarija sergančiųjų buvo 
pavartota šitas vaistas ir, kiekvienu 
atveju, drugys buvo sėkmingai su
stabdytas.

Paludrinas veikia panašiai, kaip 
mepaerinas ar kininas. Ar jis gali 
apsaugoti nuo maliarijos, jei jo nedi
deli kiekiai bus periodiškai priima
mi? Ar jis visiškai sunaikina ligos 
sukėlėjus? Ar negali drugys atsinau
jinti, jei ilgesnį laiką vaistas nenau
dojamas? Atsakymas į šiuos klausi
mus galima buvo gauti tik išmėginus 
paludriną maliarinėse vietovėse.

Laimingu sutapimu, kaip tik tuo 
laiku Britanijos maliarinėse srityse 
veikė Australijos kariuomenės Medi- 
kalinė Tyrinėjimų grupė, vadovau

dama brigadieriaūs H. Bairley. Jo* 
tyrimo duomenys parodė, kad pa
ludrinas yra galingas vaistas kovojo 
su maliarija. Pasirodė, kad paludri
nas tikrai apsaugo nuo maliarijos. 
Jis jos sukėlėjus sunaikina dar prieš 
tai, kai jie gali sukelti drugį. Mėgi
nimai parodė, kad savanoriai, kurie 
suvartodavo po vieną paludrino ta
bletę (0,1 gramo) per dieną buvo įką
sti daugiau, kaip 200 maliarijos ant- 
kritį turinčių nuodų ir jokių maliari
jos žymių neparodė.

Ar paludrinas sunaikina visą ma
liarijos antkritį žmogaus kūne? Ar 
nelieka jo paslėptoj formoj — šiuo 
laiku dar negalima galutinai į-šiuos 
klausimus atsakyti. Keliais atvejai* 
buvo maliarijos atkritimų, bet, kurį 
laiką naudojant po vieną paludrino 
tabletę per savaitę, antkritis būna 
galutinai sunaikinamas. . -o-

nau, kad kūrybai nėra būtina apra- i Nepriklausomos Lietuvos studento 
šomasis objektas pažinti detaliai. Kū- visuomeninko tipas, kokį mums nori 
rybos procesas turi savo dėsnius, ku- pripiršti knygos autorius, žinoma, 
rie jau daug amžių aiškinti, bet ligi nesąmonė. Gal toks fenomenas ir 
šiol niekas jai recepto neparašė. Tad būtų atrastas tarp kelių tūkstančių 
ir Vinco Ramono kūrybos kelių vin
gių atspėti ar išspręsti nesiimkime. 
Tilf' viena norėčiau šia proga kon
statuoti. „Kryžių“ romaną turime 
skirti prie, taip vadinamų, problemi
nių kūrinių, kuriuose'aprašomi .klau
simai reikalauja iš autoriaus labai 
toli eilinio piliečio vidurkį prašokan
čio išsilavinimo, intelekto. O to ro
manui kaip tik ir trūksta. Tavo iš
rašytos citatos rodo, kad autorius, 
pats dalykų gerai nežinodamas, susi
painiojo problemose ir išvadas pa
darė tokias, kokias jam reikalas pa
diktavo, bet neišplaukiančias iš da
lykų esmės. Gi tokių autoriaus pa- 
viršutinišką dalyko pažinojimą liūdi-

uuvų auaoiao taip n. tanui 14

studentijos visose Lietuvos aukšto
siose mokyklose, bet bergždžias būtų 
ieškojimas varpininkų, neolituanų ar 
ateitininkų eilėse. Švelniai tariant, 
autorius lengva širdimi Nepriklauso
mos Lietuvos studentiją apšmeižė. 
Todėl, Tu Mielas Henrikai, nesipūsk 
ir nesididžiuok visa galva prašokęs 
mus — buvusią „namų darbo“ aka
deminę jaunuomenę. Žaliuko vardą 
jau vien dėl to, kad taip sielojiesi 
tuo reikalu, aš nuo Tavęs nuimu ir 
pasižadu ateityje niekad ir niekur jo 
nebevartoti, nei draugijose nei mu
dviem vieniem besfginčyjant, kai at
važiuosi pas mane mūsų stovyklinės 
sriubos pasrėbti.

Perskaičius „Kryžių“ romaną, man 
kilo kitos mintys, kuriomis aš šia 
proga ir noriu su Tavimi pasidalinti. 
Knygos autorius, aiškiai būdamas ti
kinčiųjų. sferų žmogus, šiuo savo dar
bu ne tiek siekė meninių vertybių, 

uei pax.y£uuiuus 14- livauua į>a- kiek išėjo kovon su labai didele Lie
jiką patiems straipsnių autoriams. I tuvos visuomenės dalimi, t. y. su vi- 

Mūsų KeHo Redakciją įsais teis, kaip jis savo knygoje va-

•) Redakcijos pastaba. Redakcija, 
duodama šiame numeryje vietos kri
tiškai pažvelgti į praeitų metų gale 
pasirodžiusio V. Ramono romano 
„Kryžiai“ panaudotą- siužetą, straips
niuose iškeltus argumentus, sugreti
nimus bei palyginimus ir išvadas pa-

1 no nepašalina. Tačiau pustrečio šim
to metų kininas buvo vienintelis 
vaistas nuo maliarijos. Nežinota net 
ligos priežasties. Tik 1880 m. A. Lo- 
veranas atrado sergančiojo kūno ma
liarijos antkritį. Penkiasdešimčiai 
metų praslinkus, R. Rosas susekė, 
kad maliarijos antkritį išnešioja uo
dai.

1856 m. pradėta, ieškoti priemo
nių kovai su maliarija, kurias gali
ma būtų pagaminti laboratorijoje, 
kaip vaistas. Toks vaistas plasmo- 
quine (pamaquine) vardu buvo pa
dirbtas Vokietijos tik 1926 m. Po ke
leto metų pasirodė atebrin (mepaeri- 
ne). Abu vaistai turėjo priešmaliari- 
nes savybes, tačiau jų naudingumas 
taip pat buvo ribotas.

1943 m. Anglijoj Imperial Chemi
cal Industries Laboratorijoje jaunų 
tyrinėtojų grupė pradėjo kruopštų 
darbą, norėdama surasti veiksmin
gesnį vaistą prieš maliariją. Grupę 
sudarė du chemikai Dr. P. L. Rose 
ir Dr. D. G. Davey. Po ilgų ir kruopš
čių tyrinėjimų jiems pavyko sudaryti 
naują mišinį, kuris buvo pažymėtas 
4.888 numėriu ir pavadintas paki- 
drine.

Don Kichoto“ kūrėjo gimimo sukaktisH
Pasaulinėje literatūroje yra tokių 

paminklų, kurie liks gyvi ir aktua
lūs, kol egzistuos žmonija. Vienas 
tokių paminklų yra ispano Miguel de 
Cervantes .Šaavedra prieš kelis šim
tus’ metų sukurtas romanas „Don Ki
chotas“. Sis didysis vidurinių amžių 
jujnoristas savo satyriniu romanu at
sistojo greta pasaulinės literatūros 
kolosų ir, nors praėjo keli šimtmečiai, 
liko gyvas iki mūsų dienų

Pr. m. spalių mėn. sukako 400 metų 
nuo „Don Kichoto“ autoriaus gimimo. 
Miguel de Cervantes Saavedra gimė 
1547 metais spalių mėn. Alcala de 
Hanares miestelyje neturtingo kaimo 
gydytojo šeimoje. Jo visas gyveni
mas buvo labai permainingas ir tur
tingas nuotykiais, todėl jis gerai pa
žino žmones ir pasaulį. Jaunas bū
damas Cervantes iš Madrido vyksta 
į Romą dirbti pas kardinęlą Aquavi- 
vą. Dvidešimts trijų metų amžiaus 
jis tampa kareiviu ir 1571 m. kovoje 
su turkais prie Lepanto sunkiai su
žeidžiamas trimis kulkomis ir dėl to 
netenka savo kairiosios rankos. 1*75

metais, vykdamas atostogų į Ispaniją, 
buvo korsarų paimtas į nelaisvę ir 
nugabentas į Alžyrą, kur išbuvo pen- 
keris metus. Pagaliau išpirktas jis 
su savo pulku daro ekspediciją į Azo
rus ir tik 1583 metais visai meta savo 
karinį amatą. Pradžioje porą tūžmų 
dramų, kurių tuo metu paklausa 
ispanų teatro scenoms buvo gan di
delė. Bet finansiškai jam tai davė 
maža naudos, todėl jis stojo dirbti į 
Indijos laivyno intendantūrą Sevilo- 
je. Cervantes „Don Kichotas“ pasi
rodė 1605 metais, kuris tuo metu ne
turėjo didesnio pasisekimo. Antroji 
romano dalis ■ pasirodė 1615 metais, 
vadinasi prieš pat jo mirtį. Mirė Cer
vantes 1616 metais balandžio 23 d. 
Madride. Kaip gyveno, taip ir mirė 
Cervantes neturte, ir jo palaidojimu 
teko pasirūpinti vienuoliams.

Tik po jo mirties žmonės įvertino 
jo sukurtąjį veikalą, bet Don Kicho
tas, Sancho Pansa ir Duldnėja žmo
nėse pasidarė tokie savarankūs, kad 
daugeliui jų tikrasis kūrėjas tapo be
velk anonimu. B». K. -
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Rom. MaziliauaiM

Rugsėjo 11 d. mūsų stovyklos skel
bimų lentoje buvo iškabintas prane
šimas apie registravimą Australijon 
norinčių važiuoti DP. Naujiena grei
tai pasklido stovykloje. Po kurio lai
ko vienas kitas jau pasirodė rašti
nėje ir prašėsi užregistruojamas. Di
desnio antplūdžio nebuvo. Registruo
jami tik vyrai be šeimų, o jų daugu
ma jau buvo išvykę Anglijon arba 
Kanadon. Pagaliau neaiškios važia
vimo sąlygos, nežinomos įsikūrimo 
galimybės Australijoje, o svarbiausia 
didžiulis nuotolis — ne vieną nuo 
užsiregistravimų sulaikė. Bet susida
rė grupė jaunų, energijos pilnų vyrų, 
kurie pasitikėjo savo sugebėjimais, 
laime ir, turėdami didesnę ar mažes
nę viltį vėl pamatyti močiutę Europą, 
pasiryžo ieškoti prieglobsčio penkta
jame pasaulio žemyne.
TAI YRA GERIAUSIA GALIMYBE

Vieną dieną atvyksta IRO emi
gracijos karininkas, sukviečia mus 
visus užsiregistravusiuosius ir pas
kelbia vykimo sąlygas. Sąlygos per
skaitomos anglų ir vokiečių kalbo
mis.

Australijai trūkstą darbo jėgos 
(vairiose ūkio šakose, kaip pvz. že
mės ūkyje, plieno pramonėje, elek
tros srityje, vandentiekių tvarkyme, 
kelių tiesime ir kitur. Jos vyriausy
bė esanti pasiruošusi priimti tam ti
krą skaičių DP, kurie galėtų šitose 
srityse dirbti. Pirmasis transportas 
būsiąs reprezentatyvinis ir iš jo lai- 

"" kymosi Australijos vyriausybė sprę- 
sianti apie tolimesnį DP įsileidimą. 
Pervežimas ir kurį laiką aprūpinimas 
Australijoje būsiąs neapmokamas. 
Australijos vyriausybė visiems parū
pinsianti darbo ir pirmus metus kei
sti savo darbovietę be kompetetingų 
įstaigų leidimo nebūsią galima. Dėl 
patalpų krizės Australijoje kol kas 
vykti galėsią tik nevedę asmenys ar
ba sutinką vykti be šeimų. Pirmieji 
trys mėnesiai tenai būsią bandomieji. 
Visi, kurių elgesys būsiąs patenkina
mas, galėsią po šio laiko atsikviesti 
savo artimuosius. Po 5 metų kiek
vienas šiomis sąlygomis atvykęs Au
stralijon galėsiąs tapti pilnateisiu 
Britų Imperijos piliečiu. Atlyginimo 
minimumas Australijoje esąs 5,5 sva
rai savaitėje, socialinis aprūpinimas 
labai aukšto lygio.

Perskaitęs vykimo sąlygas emi
gracijos karininkas dar paaiškina, 
kad Australija tai viena geriausių 
Britų Imperijos dūlių, kur net daug 

' anglų nori patekti, bet ne visi gali. 
Jam esą malonu, kad jis galįs mums 
pasiūlyti šią progą išvykti Austra
lijon.

— Be abejo, pirmus metus jums 
teks dirbti paprastą, neapmokyta 
darbininko darbą, — aiškina IRO 
pareigūnas anglas, — bet tai dar toli 
gražu nereiškia, kad jūs. savo senąją 
profesiją turėtumėte visiškai palai
doti. Taip, Australijai dabar tėra rei
kalingi vyrai, galį dirbti paprastą li
tini darbą, bet jūs dokumentuose ne
bijokite užfiksuoti ir savo tikrąją 
profesiją, nors būtumėte inžinierius, 
siuvėjas ar gydytojas. Kai stosite 
prieš priėmimo komisiją, jūs nesi
kratykite savo tikrosios, nors ir in
telektualinės profesijos, tik pabrėž
kite, kad pradžioje galite ir norite 
dirbti fizinį darbą. Kad jūs fizinį 
darbą esate dirbę, jau sako jūsų pra
leisti karo metai čia, Vokietijoje, kur 
naciai jus vertė dirbti paprasčiausią 
ir sunkiausią drabą. Ar jūs tą darbą 
pajėgsite dirbti, parodys gydytojo 
patikrinimas, o kad jūs jį dirbti no-

Vengrijoje 
25.000 Sovieto kario
Jau praėjo, kaip rašo Daily Mail, 

101 diena nuo Vengrijos taikos su- 
■ tarties įsigalėjimo, bet Sovietai savo 
kariuomenės neatitraukė, nors pagal 
sutartį turėjo ją atitraukti ligi 1947 
m. gruodžio 15 d.

Šiuo metu Vengrijoje esą per 
25.000 raud. karių, įskaitant tankis
tus, naikintuvų pilotus ir kt. Sovie
tai turėjo pasilikti tiek karių, kiek 
reikalinga susisiekimo linijoms \ su 
Austrija saugoti. Tiems reikalams 
vakariečiai tarė pakaksiant 2.000 ka
rių, bet ne kovos dalinių.

Nors Vengrijos užsienių reikalų 
ministeris tvirtino, kad tas netiesa, 
bet jis vis dėlto nei nurodė, kiek ka
rių yra, gei paaiškino, kodėl rusai 
laiko tankus ir naikintuvus.

Tai naujas pavyzdys, kaip komu
nistai nesilaiko tarptautinių sutarčių 
įsipareigojimų, (m.) 

„Australiečio“ užrašai (1) 
rite, įrodo jūsų savanoriškas užsi
registravimas.

— Aš jums linkiu laimės petekti į tą 
didelių laisvių šalį. Commonwealth 
of Australia yra tikros, politinės, 
ekonominės ir kultūrinės demokrati
jos kraštas! Tai yra geriausia gali
mybė, kurią aš, būdamas IRO emi
gracijos karininku, jums galiu pa
siūlyti. (

PRIIMS — NEPRIIMS
Dabar prasideda „australiečių 

kryžiaus keliai“: papildomas IRO 
skryningas, gydytojo tikrinimas, 
jjraujo analizė, plaučių peršvietimas, 
skiepijimai ir 1.1, ir 1.1. Užsiregistra
vusiųjų bylos auga ir auga. Pagaliau 
jų storumas jau pasirodo pakanka
mai didelis ir į mūsų stovyklą at
vyksta australiečių priėmimo komi
sija. Atėjo lemiamoji diena: priims 
— nepriims.

Gydytojas australas daro kontro
linį sveikatos patikrinimą (prieš tai 
tikrino gydytojai pabaltiečiai). Žiūri 
šrdį, plaučius, gerklę, kairę pažastį. 
Nemaža dalis brolių tautos kandida
tų atkrenta. Tinkamos sveikatos vy
rai pavięniui iššaukiami į komisijos 
kambarį. Komisiją sudaro trys as
menys: pirmininkas — imigracijos 
/karininkas pulkininko laipsnyje, kiti 
nariai — civiliai. Vertėjas vokiškai 
tave apipila visa eile klausimų. Klau
simai staųflartjniai, visuose skrynin
guose jau po daugelį kartų statyti ir 
„dypukai“ beveik automatiškai į juos 
atsakinėja.

— Kada atvykai į Vokietiją?
— Ar esi laisvu noru padėjęs vo

kiečiams?
— Ar priklausei vokiečių ginkluo

toms pajėgoms?
Ir pagaliau lemiamas:
— Ar manai Australijoje įsikurti 

pastoviai?
Kas į šitą klausimą ■ atsakė — 

„Ne“, tas į Australiją neišvyko.
Iš 150 kandidatų 50 atkrito. Mes 

100 vyrų važiuosime į pereinamąją 
stovyklą, iš kur po paskutinių for-

Ne.per seniai Amerikos lietuvių 
laikraščiai pranešė, kiek nuoširdaus 
ir didelio dėmesio Lietuvos ir lietu
vių tremtinių reikalais yra parodęs 
populiarusis New Yorko arkivysku
pas kardinolas Francis Spellmann. 
Mums pravartu šiek tiek susipažinti 
su didele ir šakota kardinolo Spell
man asmenybe, juo labiau, kad už
sienio spauda šiomis dienomis vėl 
ėmė plačiai rašyti apie jo veiklą, 
gelbstint Europos tautas nuo komu
nistinės pražūties.

Gimė garsusis šių dienų kardino
las Francis Spellman 1889 metais 
Whitmane, Massachusetts valstijoje, 
kaip smulkaus daržovių prekiautojo 
sūnus. Tėvas turėjo penkis vaikus, 
tad jaunam Franciui tenka „iš pen
kių pirštų“ kombinuoti. Jis pereina 
tipišką amerikinį gyvenimo kelią: 
padeda tėvui prekiauti, pardavinėja 
laikraščius, konduktoriauja tramva
juje, o laisvalaikiu žaidžia krepšinį. 
Savo atkaklumu ir dideliu mokslo 
troškimu jis prisikasa iki New Yorko 
universiteto, čia bestudijuodamas 
priklauso teatralų ir moderniosios 
literatūros draugijai. Bebaigdamas 
universitetą, Francis Spellman ap
sisprendžia tapti dvasininku. Draugų 
tarpe tai buvo gana netikėta žinia.

Ir teologiją bestudijuodamas Ro
moje busimasis kardinolas išlieka 
moderniškas ir dinamiškas. Jis pa
traukia dėmesį ypatingais savo ga
bumais politikai ir publicistikai. Iš
siskiria ypatingu drąsumu ir suma
numu. Jaunas dar paskiriamas atla- 
chė Vatikano sekretoriate. Jau šiose 
pareigose jis išsiskiria iš aplinkęs: 
laisvalaikiu jis . . . boksuojasi ir 
daug sportuoja, turi šoferį, bet visa
da pats prie vairo sėdi, puikus teni
sininkas. Italai stebisi jaunuoju 
amerikiečių dvasininku ir kalba: 
„Fantastico“. Tuo metu jis susibi
čiuliauja su kardinolu Bacelli, su ku
riuo padaro daug kelionių po Itali
jos ir Šveicarijos kalnus.

Jis perorganizuoja Vatikano ži
nių tarnybą ir įveda žinių teikimą 
daugybe kalbų. Iki Spellmano Vati
kanas žinias teikė tik italų kalba. 
Įvedus naują patvarkymą ir organi
zaciją, apie Vatikaną pradedama ra
šyti viso pasaulio spaudoje. Per Va
tikano radiją jis daug kartų kalba 
angliškai.

Bebūdamas Vatikane jis puikiai 
susipažįsta su Europos problemomis

s kardinolas 
ir tampa aršiu bet kokio totalizmo 
priešu. 1931 metais jis išgarsėja vi
same pasaulyje po sensacingo skri
dimo iš Romos į Paryžių, kuriuo iš- 
gelbsti Popiežiaus XI-jo encikliką 
apie jaunuomenės auklėjimą, nu
kreiptą prieš fašistus. Paryžiuje iš 
lėktuvo išlipęs jis pirmiausia ieško 
Associated Press ir United Press 
atstovų...

Fašistai tiesiog įsiunta ant būsi- 
mojo Kardinolo ir niekur iš akių ne
paleidžia. Visada ramus ir taktingas 
Spellman kratą neiškenčia ir, kaip 
užsienio spauda rašo, aštriai susiker
ta su fašistais.

1939 m. Kardinolas Pacelli išren
kamas Popiežiumi, o septynias savai
tes vėliau kunigas Spellmanas pa
skiriamas New Yorko arkivyskupu.

Karui kilūs. Arkivyskupas Spell
man tampa visos amerikiečių armi
jos katalikų karių kapelionu. 5000 
karo kapelionų jis įjungia apaštala
vimo darban. Prasideda didieji skrai
dymo metai, kada beveik be per
traukos „skraidantysis Amerikos 
vyskupas“ keliauja lėktuvu iš vieno 
pasaulio krašto į kitą. Net ir po karo 
paskelbimo tarp Amerikos ir Italijos, 
arkivyskupas Spellmanas aplanko 
Popiežių Pijų XII-jį ir įteikia jam 
svarbius pranešimus. Ir taip jis vi
sur ir visada — čia Pacifiko karių 
tarpe, čia Prancūzijoje; vos pirmie
siems amerikiečių daliniams įkėlus 
koją i Vokietiją — ir čia jų kapelio
nas Spellmanas jau laiko jiems mi
šias. Savo pamoksluose jis yra dide
lis pacifistas ir net fronto kariams 
nuolat kartoja: „Vėl dar kartą turi 
nekaltieji mirti“.

Belankydamas karius visuose 
frontuose ir net pirmosiose linijose, 
vyriausias armijos kapelionas daug 
rašo ir jo straispsniai bei knygos su
silaukia milžiniškos pasisekimo. Be
matant suplaukia pusmilijonis do
lerių, kuriuos autorius paskiria šal
pai ir mokslo įstaigoms finansuoti 
Vieną knygą nuperka net Hollywoo- 
das ir nufilmuoja .. (

Pagaliau vėl grįžta populiarusis 
skraidantysis kapelionas prie tiesio
ginio savo darbo ■— New Yorko ar
kivyskupijos administravimo. Tai 
bene viena didžiausių ir komplikuo- 
čiausių arkivyskupijų visžme pasau
lyje: jos tiesioginėje žinioj? yra 450 
bažnyčių — parapijų su 15.000 įvai
riausiu. tautybių kunigu. 400 mo-

malumų būsime pakrauti į laivą. Da
bar laukiame transporto ir esame 
laisvi. Gyvename paskutines dienas 
savo senojoje stovykloje, paskutines 
savaites Vokietijoje.

TAPOME EMIGRANTAIS
Diepholzas arti Bremeno. Perei

namoji emigrantų stovykla. Čia pa
tekę mes netekome dvejis metus ne
šioto DP titulo ir tapome emigran
tais. Šitaą pereinamąją stovyklą ad
ministruoja IRO, personalą sudaro 
daugiausia jugoslavai ir lenkai. Pati 
stovykla labai apleista. Tai buvusios 
aviacijos kareivinės, stovinčios prie 
pat aerodromo. Kai kurie blokai dar 
nuo karo veiksmų apgriuvę, daug 
kur trūksta langų, vėjai švilpauja 
koridoriais. Baldų beveik visai nėra. 
Elektros lempučių taip pat. Kas turi 
savo atsivežęs, to kambaryje šviesu. 
Miegame ant neštuvų, kurie vos 5-10 
cm pakilę nuo grindų. Kiekvienas 
gaunama po 3 karinės antklodes. 
Maistas — DP ration, atseit, badu 
mirti dar negalima. Maisto prisi
pirkti galimybių yra. Apskritai, čia 
visko gali gauti nusipirkti ir viską 
parduoti. Kainos maždaug kaip vi
soje anglų zonoje.

Ir šitoje pereinamojoje stovykloje 
mes išbuvome visą savaitę — pasku
tinę savaitę Europoje.

55?/. — LIETUVIAI
Diepholze atliekami paskutiniai 

„australiečių“ — lietuvių, latvių ir 
estų. Pirmuoju transportu iš viso 
vyksta apie 850 emigrantų, jų tarpe 
120 moterų. Maždaug 55 °/o visų vyk- 
stančiųjų yra lietuviai. Turime apie 
20 lietuvaičių savo tarpe.

Važiuoja daugiausiai jauni vyrai. 
Netrūksta ir avantiūristiško elemen
to. Inteligentijos labai maža.

100 TURKIŠKŲ CIGAREČIŲ
Diepholze aliekami paskutiniai 

formalumai. Dvi dienas prieš laivo 
išplaukimą dar kartą mus patikrina 
gydytojas. Žiūri, ar nėra sergančių 
lytinėm ligom, niežais, tikrinama ger-

klė nuo anginos, pažastys. Po to iš
duodamas laikinis užsienio pasas, bet 
jau su išvažiavimo viza iš Vokietijos 
ir trijų mėnesių įvažiavimo viza į 
Australiją.

Sekančią dieną gauname paskuti
nę IRO dovaną — 100 turkiškų ci
garečių, 4 plyteles šokolado, vieną 
gabalą muilo ir truputį saldainių.

Iš mūsų tarpo sudaroma darbo 
komanda. Tai denio policija, pagal
binis virtuvės personalas ir kt. Si 
komanda jau vieną dieną anksčiau 
išvažiuoja į laivą. Rytoj važiuosime 
ir mes. >

IKI PASIMATYMO EUROPA!
Paskutinė diena Europoje.
Šeštą valandą visi keliamės. Grą

žiname antklodes. Baigiame pokuoti 
savo turtą. Kiekvienas gali pasiimti 
tiek, kiek jis paneša. Kas turi dau
giau, galėjo vakar pasiųsti bagažu.

Gauname karštą sriubą — kuku
rūzai. Šypsodamiesi valgome. Tiki
mės daugiau šito viralo nebematyti.

Aštuntą valandą renkamės prie 
rampos, kuri yra čia pat, stovyklos 
rajone. Kiekvienas turime savo ke
lionės numerį, kurį privalome prisi
segti ant krūtinės kairiosios pusės. 
Rampoje mūsų jau laukia apie 30 
prekinių vagonų. Garsiakalbiais duo
dami nurodymai. Kelionės numerių 
eilės tvarka lipame į vagonus po 
30-35 žmones. Spūsties nėra. Visur 
griežta kontrolė, kad neįsįmaišytų 
pašaliečių. Matyt, saugomasi „zui
kių“, gal būt, praktika jau pamokė. 
Daugumas vyrų pardavę savo žiemi
nius paltus (juk Australijoje jų nerei
kės!), ir žvarbūs šiaurės Vokietijos 
rudens vėjai verčia kalenti dantis. 
Bet kiti jaučia vidujinę „šilumą — 
dainuoja, rėkauja, dar kiti ir „serga“. 
Vis savotiškas paltų „pakaitalas“.

Devintą valandą mūsų traukinys 
pajuda. Dvyliktą valandą esame 
Bremene, kur apie valandą laiko sto
vime. Važiuojame toliau į Bremer
haven. Dar 45 minutės kelio. Pasku
tinė valanda Europoje! Net ir „links
mieji“ rimtėja. Žiūrime į pageltusius 
lapuočių miškus, kurie supa bėgius. 
Vyrai, pasitikėdami gandams apie 
laive duodamus rūkalus, mėto ciga
retes, saldainius pakelėse stoviniuo-

Spellmann
kyklų, daugybė ligoninių ir vienuo
lynų. Visam šiam aparatui sukti, 
kardinolas Spellman yra suorganiza
vęs puikų administracinį kadrą, jis 
pats domisi net mažiausiomis smulk
menomis ir vietoje daro sprendimus. 
Iki vėlaus vidurnakčio jis dirba, o 
kai gatvėse nutyla triukšmas ir mie
stas jau senai miega, New Yorlft 
kardinolas dar ilgai diktuoja^ dik- 
tafoną, kartais net iki 10-ties juostų. 
Ką jis kuria?' Retam europiečiui ži
noma, kad kardinolas Spellmagas 
yra vienas stipriausių ir mėgiamiau
sių šių dienų lyrikų visoje angliš
koje literatūroje.

Be abejo, Kardinolas Spellmanas 
yra (skiriamas populiariausių Ameri
kos žmonių eilėn. Jis turi didelį už
nugarį ir neabejotinus didelio politi
ko gabumus, kurie jam seniai atvėrė 
duris į Baltuosius Rūmus. Preziden
tas Rboseveltas ypatingai bičiulia
vosi sų juo ir daugilyje atvejų klau
sė jo patarimų. Šiandien jis yra vie
nas įtakingiausių figūrų Amerikos 
politikų užkulisiuose, tai pripažįsta 
jam didžiausi katalikybės priešai 
Amerikoje ir už jos sienų.

Šiuo metu pasaulinės spaudos 
skiltyse vėl labai daug rašoma apie 
Spellmaną. Ar jam jo populiarumai 
ir įtaka peržengė savo krašto ribas 
ir pereina į pasaulinio masto įtaką?

Nesuklysime pasakę — taip. Jei 
Amerika šiandien ruošiasi žūtbūti
nei kovai su komunizmu, tai katali
kybės ir, apskritai, krikščionybės 
vaidmuo šioje kovoje bus lemiantis. 
Tai žino amreikiečių politikai, žino 
ir tai, kad kardinolo Spellmano pas
kutinis žodis dar nepasakytas ... Ne
katalikiški šveicarų, anglų ir pačių 
amerikiečių laikraščiai tvirtina: „Bū
simuose įvykiuose Spellmano vaid
muo bus lemiantis. Kad jis tam vaid
meniui tinka, rodo jo aukšta ir gili 
asmenybė ir nuostabus dvasios ga
lingumas ir išmintis, parodyta didžiu
lėje 25 metų veikloje“.

Mums, • lietuviams, prisimintina, 
kad kardinolas Spellmanas yra dide
lis kovotojas dėl mažųjų tautų teisių, 
tai parodęs daugelyje atvejų, viešai 
pasmerkęs UN bejėgiškumą ir pačią, 
organizaciją, pavadindamas didžiųjų 
jėgų grumtynėmis dėl mažųjų tautų 
kailio. Ar tik jau nepradedamas iš
girsti ir moralinio autoriteto žodis?

Z. U.

Sovietai turi 4.500.000 
ginkluoti! vyra

Daily Mail specialus koresponden
tas praneša, kad JAV karo departa
mentas manąs, jog Rusija turinti da
bar dar per 4.500.000 ginkluotų vyrų, 
t. y., du kartu daugiau negu visų 
Europos kraštų karinės pajėgos, iš
skyrus esančias Sovietų įtakos sfe
roje.

Sis reikalas buvęs iškeltas Wa
shingtone Rūmų užsienių reikalams 
komiteto, kuris reikalauja pagreitinti 
590 milijonų dolerių suteikimą Euro
pai.

Be šios Sovietų masinės kariuo
menės, karo departamentas pranešė, 
kad 8 sovietų satelitiniai kraštai galį 
mobilizuoti kitą 1.121.000 ginkluotą 
kariuomenę. Prieš šią bevęik 6.000.000 
sausumos kariuomenę Europos tau
tos tegali atsistoti su ne daugiau kaip 
2.789.000.

Pranešime nurodoma, kad „So
vietų Sąjunga turinti aiškią ir ap
spręstą politiką pasipriešinti Ameri
kos pagalbai Europai ir Azijai ir to
liau veikti taip, kad tokia pagalba 
taptų kiek galint mažiau efektyvia 
ir daugiau išlaidžia ...

„Mes <ieprivalome patekti į So
vietų pinkles, kuriose netektume sa
vo ekonominio kraujo, išplėšdami di
delį, bet neefektyvų pagalbos planą“, 
baigia korespondentas.

EUROPOS VALIUTŲ FONDO 
OPOZICIJA

JAV vidaus r. departamento aukš
tasis komitetas pasisakė prieš Kon
greso „prašymą, kuriuo buvo norima 
suteikti 3 milijardus dolerių Europos 
valiutų fondui, kaip Marshallio pla
no papildymą. (AP) .

jantiems vokiečiams. Jie aiškiai 
džiaugiasi matydami mus apleidžiant 
Vokietiją, nors viduje ir pavydi. Mes 
juk važiuojame, kur „Essen sehr 
viel“. Mūsų vagonai visi aprašinėti 
ir apipaišyti. Ant kiekvieno bent po 
kelis kartus linksniuojamas žodis 
„Australia“. Nupieštos kengūros, pal
mės. Kažkuris išdaigininkas vyrukas 
užrašė: „Hier fahren die verfluchten 
AuslSnder“. Vokiečiai žiūri ir kraipo 
galvas.

Pagaliau Wesermiinde. Tuojau 
bus Bremerhaven. Į stotį mes neį
važiuojame, pasukame tiesiai pria 
krantinės. Atvirajame uoste, prie Co
lumbus Kai, jau laukia mūsų laivas. 
Iš tolo pamatome aukštai ant stiebo 
plevėsuojančią žvaigždėtą Amerikos 
vėliavą." Arčiau privažiavę išskaito
me užrašą didžiulėmis auksinėmis 
raidėmis: „US Army Transport — 
General Stuart Heintzelmąn“. Kran
tinėje, prie įėjimo į laivą ant tiltelio 
stovi grupė pareigūnų. Tai IRO tar
nautojai, amerikiečių karininkai, vo
kiečių policija, muitininkai. Po vie
ną, pagal kelionės numerius lipame 
į laivą. Kiekvienas rodo savo užsie
nio pasą. Pareigūnai atidžiai lygina 
fotografiją su važiuojančiojo veidu. 
Daiktai visiškai netikrinami, atseit, 
gali vežtis ką nori. Grupė reporterių 
— daugiausia amerikiečiai — mus 
fotografuoja ir filmuoja. Tik užžen
gus ant denio, tuojau į rankas įsprau
džia maisto kortelę. Tai yra lyg ir 
savotiškas laivo pasas. Ant jos už
rašyta pavardė, vardas, kelionės ir 
kabinos numeriai. Jau vakar atvy
kusi denio policija, ant rankovių už
sidėjusi juodus raiščius su baltomis 
raidėmis MP, mums nurodinėja kelią 
į kajutes. Įėjus į kajutę, MP nebe
išleidžia. Išsėdime prie savo lovų ge
rą valandą, iki pastebime, kad MP 
nebėra. Skubame Į denį ir matome, 
kad mus nuo kranto jau skiria van
duo. Mes veržiamės prie laivo krąįito 
ir paskutinį kartą atsisveikiname su 
Europa.

— Sudie, Europa!
Ir*vis dėlto kažkas mumyse šau

kia:
— Ne! Iki pasimatymo! Tik iki 

pasimatymo, Europa! Mes dar grįši
me. Mes dar žengsime per tavo se
ną, karų ir nelaimių išvargintą, iš
kankintą, bet vis dėlto tokią mielą, 
brangią, gimtąją žemę.

Vandens ruožas tarp laivo ir kran
to vis platėja. Žemės kontūrai darosi 
mažesni. .Mes stovime ir siunčiame 
jai paskutinius savo atsisveikinimo 
žvilgsnius.

— Iki pasimatymo, Europa!
O žemė vis tolėją, darosi vis ma

žesnė ir po truputį skęsta rūkuose.
1947 metų spalių 30 dieną 16 va

landą, vidurio Europos laiku, mes, 
pirmieji lietuviai DP, iš Bremerha* 
veno išplaukėme į Australiją.

(Bus daugiau)

i
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Koks gyvenimas Aliaskoje
VIENO LAIKRAŠTININKO ĮSPŪDŽIU PARAŠTĖJ) / Laiškas iš New Yorko

Planas DP priimti žemes ūkio darbams 7
JAV VIDURINIAI VAKARAI SUSIRŪPINĘ

Daugeliui tremtinių sutelkus dė
mėsi 1 tuos kraštus; kur tikimasi 
rasti geresnę priebėgą nei dabar Vo
kietijoje, kai kurių žvilgsniai krypsta 
t Aliaską. Apie planus Įsikurti Alias
koje, kad inprabėgomis, spaudoje jau 
ne kartą buvo rašyta. Konkrečiai 
klausimas, atrodo, dar nėra išjudėjęs 
iš mirties taško — viskas dar svar
stymų stadijoje. Ar bus progų kai 
kam įsikurti Aliaskoje, ne šio rašinio 
uždavinys. Mums įdomu pasidomėti, 
kokios Aliaskoje gyvenimo' sąlygos, 
nes dabar daugelio mūsų nusivoki- 
mas apie šį šiaurės kraštą vargu pra
šoka geografijos vadovėlio rėmus, ži
noma, pridėjus — ir nemažą! — dozę 
fantazijos ( o tuo tikrai galima pasi
girti!). Neseniai kai kuriuose JAV 
laikraščiuose buvo atspausdinti vieno 
laikraštininko, tik ką grįžusio iš 
Aliaskos, (spūdžių pluoštai. Iš tų 
rimtai parašytų įspūdžių galime ir 
mes rasti mums naudingų žinių ir jo
mis praplėsti mūsų menką nusivoki- 
mą, kaip ten tikrai toje Aliaskoje 
yra.

Minėto laikraštininko teigimu, ra
šyti apie Aliaską, ir dar žmonėms iš 
Europos, yra nedėkingas uždavinys. 
Kas nori šį kraštą suprasti, turi būti 
gimęs amerikiečiu. Betgi ne tokiu 
amerikiečiu, kuris yra užaugęs New 
Yorke, Bostone^ Sąn Francisko ar ki
tam didmiestyje ir pripratęs prie ci
vilizacijos patogumų. Toks tikrai ne
supras, kaip galima Aliaskoje gy- 

' venti.
Aliaska yra didžiulė, o gyventojų 

labai nedaug. Krašte yra daug vie
tų, kur dar nėra įžengusi žmogaus 
koja. Nežiūrint to, lėktuvais galima 
pasiekti bet kurį Aliaskos užkampį. 
Iš Anchorange aerodromo kasdien 
išskrenda daugiau lėktuvų, nei iš La 
Guardia aerodromo New Yorke. An
chorange aerodromas yra mažesnis 
ir, aišku, primityvesnis. Privačios 
oro bendrovės turi lėktuvus, kurių 
pagalba aprūpinami žmonės, nusi
trenkę į. tolimesnius užkampius. Be 
to, Anchorange stabteli lėktuvai, kur
suoją į Rytus (Japoniją, Kiniją). Vi
są dieną Anchorange padangė mirga 
lėktuvais.

Senas Aliaskos gyventojas galvoja 
ir tai visai kitaip nei eilinis ame
rikietis iš JAV, Tikras aliaskietis 
gyvena iš medžių suverstoj trobelėj, 
vienas pats sau. Jis yra traperis, t. 

, y., verčiasi žvejyba ar žvėrių kai
liais. Kartą metuose toks traperis 
apsilanko miestelyje, nusiperka sau 
reikalingų daiktų bei produktų vi
siems dvylikai mėnesių.

Ne taip seniai moteris Aliaskoje 
buvo didelė retenybė. Ir kuri gi mo
teris norėtų taip primityviai gyventi? 
Baltieji dažnai vesdavo eskimą, ir 
viskas būdavo sutvarkyta. Įsikūrus 
kai kurięms miesteliams, Aliaskoje 
prasidėjo taip vadinamas naktinis 
gyvenimas. Norėdamos uždirbti pi
nigų, į miestelius pradėjo traukti

Ar bus gen. Eisenhower JAV prezidentu?
Šiais metais baigiasi Tru- 

mano prezidentavimo kadencija ir 
amerikiečių tauta ežiomis pasaulio 
Istorinėmis valandomis turės pasisa
kyti, į kurio vyro rankas ji patiki 
valstybės vairą. Jau dabar JAV jau
čiamas smarkus pasiruošimas prieš
rinkiminei kampanijai. Visose po
litinėse organizacijose jau užvirė 
priešrinkiminis įkarštis. Tarp mini
mų kandidatų j Baltųjų Rūmų sostą 
dažnai pasigirsta ir gen. Eisenhower 

, vardas. Dwight Dawid Eisenhower 
yra ne tik populiarus už Atlanto, bet 
ir Europoje. Jo vardas po JAV ar
mijų Invazijos į Europos žemyną bu
vo linksniuojamas daugelio milijonų 
žmonių lūpomis. Jis buvo tapęs die
nos herojumi, nes jo žygis į Europą 
prilygo prie didžiausių karo vadų 
žygių! Jo vadovaujamos armijos pra
laužė Atlanto volą, kurį milijoninė 
Hitlerio vergų masė, kaip antikos pi
ramidžių statytojai, per keleris me
tus buvo aptvėrusi Europos tvirto
vės krantus.

Nors pats generolas dėl savo kan
didatūros dar Iki šiol nėra pasisakęs, 
tačiau tas nekliudo JAV vadovau
jančiose partijose diskutuoti apie 
gen. Eisenhower!. Respublikonai yra 
net įsteigę politinius klubus, kurių 
uždavinys yra remti Eisenhower 
kandidatūrą. Demokratai gi, kurie 
nori vėl išstatyti Trumaną, siūlo Ei- 
lenhower’iul kandidatuoti į vicepre- 
sidento postą. 

negrų mergaitės. Aliaskos traperiai ir 
žuvautoj ai pinigų nestinga ir daugis 
iš jų vedė tas atvykusias juodukes. 
Šiandien tokios Ištekėjusios negrės 
yra nemažoj pagarboj. Per II-jį pa
saulinį karą į Aliaską atvyko ir bal
tųjų mergaičių ar moterų, kurios dir
ba oro bendrovėse ar kaip žmonos tų 
negrų, kurie čia rado darbo.

Anchorange yra vienas iš tų mie
stelių, kurie sparčiai išaugo. Prieš 
kiek laiko čia gyveno apie 2.000, o 
dabar gyventojų prigūžėjo iki 10.000 
ir vis daugiau atvyksta.

Žmones vilioja didelė statyba. 
Štai, neseniai buvo paskirta 75 mili
jonai dolerių Aliaąįfos geležinkeliams 
tiesti. Bendrovės centras įsikūrė An
chorange, kur taip pat pradėtas sta
tyti didžiulis viešbutis. O turistų 
Aliaskoj niekad nebuvo per maža. 
Viena Seattle (JAV) statybos firma 
gavo užsakymą pastatyti eilę karinių 
įrengimų. Vien tik Richardsono forte 
ši firma duoda darbo tūkstančiams 
darbininkų. Darbininkai* įsipareigo
ja dirbti vieneris metus, o bendrovė 
juos lėktuvais atgabena į vielą ir 
grąžina namo. Eilinis darbininkas 
gauna 1,88 doį per valandą “ir dirba 
10 valandų per dieną. Už laiką dau
giau kaip 8 darbo valandos mokamas 
pridėtinis antvalandžių mokestis, t. 
y., pusantro karto daugiau nei už ei
linę valandą. Tuo būdu eilinis dar
bininkas per dieną sukala 20,78 dol., 
o dailydė per savaitę užvaro apie 
158 dol.

Su gyvenamomis patalpomis Alias
koje yra labai sunku. Žmonės gy
vena pastatuose, kurie ne ką didesni 
už eilinę vištidę. Tiesa, darbininkai, 
Įsipareigoję dirbti prie geležinkelio 
ar fortuose, yra geriau įtaisomi. Visi 
kiti turi didelių sunkumų su butais 
ar kambariais. Butai yra .mikrosko
piniai, pigiausios statybos. Bet tai 
nereiškia, kad patys butai būtų pi
gūs. Gauti išsinuomoti namiūkštį 
yra pažymėtina retenybė. Kam tai 
pavyksta, tas už trijų kambarėlių bu
tuką moka apie 100 dol. mėnesiui.

Ar Jus žinojote, kad Jungi. Tautos
Laikraštis „Haagsche Post“ patei

kia įdomių smulkmenų apie techni
kinę Jungtinių Tautų darbo pusę. 
Laikraštis rašo:

Ar Jūs žinojote kad Jungtinės 
Tautos per metus vidutiniškai turėjo 
po devynis posėdžius kasdien? Kad 
dokumentacijos skyrius dirba trimis 
pamainomis po aštuonias valandas 
kasdien, o savo žinioje jis turi 18 
ciklostilmašinų, 10 spaustuvlnių pre
sų ir vieną motorinį vagonėlį, kuris 
nuolat važinėja rūmų koridoriais, iš
vežiodamas tonas spausdintų? Kad 
kiekvienai 57 delegacijų kas rytas 
pusiau aštuntą valandą pateikiamas 
išsamus pranešimas apie vakarykš
čios dienos eigą? Kad dokumentaci-

Dwight Dawid Eisenhower, popu
liariai JAV vadinamas vardu „Ike“, 
gimė 1890 metais spalių 14 d. Abile
ne, Kansas štate. Jo tėvas ten dirbo 
viename fabrike. Jaunasis Dawid, 
baigęs žinomą West-Point karo mo
kyklą, 1915 metais pakeliamas į lei
tenanto laipsnį. 1917 metais jis ski
riamas prieštankinės mokyklos vir
šininku Colto stovykloje ir čia pa
ruošia 'amerikiečių pėstininkus 1917 - 
1918 metų vakarų fronto kovoms. 
Nuo 1922 iki 1924 metų jis gyvena 
Panamos kanalo zonoje ir čia parašo 
knygą apie amerikiečių karių kovas 
pirmojo pasaulinio karo metu. Vė
liau jis pereina dirbti į karo mini
sterijos sekretoriatą ir tampa gen. 
MacArthuro dešiniąja ranka. 1935 
metais jis perkeliamas specialioms 
pareigoms į Filipinus. 1940 metais 
jis gauna uždavinį padidinti ameri
kiečių armiją iš 172.000 vyrų iki 1,5 
milijono. 1942 metų birželio-15 d. jis 
skiriamas JAV ginkluotų pajėgų Eu
ropoje vadu ir praveda sąjungininkų 
šiaurės Afrikos operacijas. Jam va
dovaujant 1943 metų vasarą buvo 
padarytas šuolis į Siciliją ir pagaliau 
1944 metų birželio 6 d. didžioji inva
zija į Europos krantus.

Amerikiečių viešosios nuomonės 
dr. Gallupo instituto surinkti duome
nys rodo, kad kandidatuojant gen. 
Eisenhower’iui, kaip respublikonų 
atstovui, jis gautų 48 •/• balsų, o Tru- 
manas kaip demokratų atstovas gau- 

j tų tik 39 •/• balsų. . Br. K.

Anchorange miestelyje yra daug 
barų, restoranų' ir bažnyčių. Dar dau
giau nei bažnyčių, čia randama loši
mų lindynių. Maisto produktai labai 
brangūs. Netoli nuo Anchorange yra 
įsikūrusi nauja ferma Matanuska 
Valley. Sodyba naujutėlaitė, Ir lai
kraštininkas ten matė maisto pro
duktus, kurie kitur nesutinkami. 
Jam teko'matyti bulves, kurių dydis 
kaip „kūdikio galva“, o vaisiai — ką 
ir bekalbėti! Ferma vis dėlto negali 
patenkinti rinkos reikalavimų. Dėl 
to maisto produktai yra gabenami 
lėktuvais iš Seattle ar Portlando 
(JAV). ‘Maisto pervežimas nėra pi
gus, tad ir kainos gana aukštos. Tu
zinas kiaušinių kaštuoja 1,25 iki 1,50 
doį, kai Seattle tuziną gali pirkti už 
79 centus. Prie kavos duodamas tik 
kondensuotas pienas. Grietinė tik 
vaikams. Svaras sviesto kaštuoja iki 
l,20_ doį (New Yorke 92 c.).

Dirbą krautuvėse gauna bent 1,50 
dol. per valandą. Darbdaviai nusi
skundžia,- kad pardavėjai ir kt. tar
nautojai į šį darbą žiūri labai at
mestai. Nėra labai griežti ir tie pa
tys darbdaviai.'Vienas stalius skun
dėsi, kad savo dirbtuvę turėjo tris 
savaites laikyti uždarytą, nes jo dar
bininkai susigalvojo medžioti.

Anchorange, kaip minėta, vis te
beauga ir reikalinga keisti miestelio 
planą. Daug rūpesčio teikia elektra. 
Laidai yra perkrauti ir yra pavojus, 
kad miestelis vieną vakarą liks be 
šviesos. Kai kurie prekybininkai įsi
rengė savo stoteles. Šiaip daugiausia 
naudojamasi žvakėmis ir gazolino 
lempomis. Daug kas dvelkia primi
tyvumu. Ir vis dėlto tas, kuris turi 
atitinkamą specialybę ar gerai*moka 
kokio atmato, be to, turi daug pio
nieriškos dvasios, — toks Anchoran
ge gali susikalti nemaža pinigo. Čia 
gali gerai įsikurti siuvėjai, batsiu
viai, elektrikai, staliai ir kt. Deja, 
vien tik amato neužtenka — norint 
pradėti juo verstis, reikia turėti ne
mažą pradinį kapitalą.

Pagaliau, kai kas ir nemokėda-

■ jos skyrius* per vieną dieną praė-
■ jusios sesijos metu prirašė 630 mili- 
. jonų žodžių (įskaitant ir vertimus),

o tai atstoja maždaug 1.300 egz. be- 
i galinio romano „Gone with the Wind“ 
i (Vėjo nupūsta)? Kad šis skyrius kai 
l kuriais atvejais su darbu yra vis dėl- 
i to atsilikęs, pvz., pranešimo apie 
i Londone įvykusį pirmąjį visumos su- 
i sirinkimą rusiškoji laida dar ir šian

dien neatspausdinta? Kad Lake Suc
cess dirba 357 kalbų ekspertai, tarp 
jų ir vienas kinietis kaligrafas, kuris 
teptuku ryžiniame popięyiuje per va
landą parašo puslapį oficialaus pra
nešimo apie visumos susirinkimą? 
Kad Jungtinės Tautos įsigijo kinie- 
tiškam tekstui rašomąją mašinėlę, 
kuri turi 5.000 ženklų iš reikalingų 
.8.000 ženklų, tačiau ir su ja tegalima 
parašyti tik puslapis per valandą, 
nes tokia rašomąja mašinėle tegalima 
dirbti lėtai, o trūkstamus ženklus 
vistiek prisieina sudėstyti ranka?

Ar Jūs žinojote, jog pirmoji ver
tėjų pamaina darbą pradeda jau ket
virtą valandą ryto, kad išstudijuotų 
visus dokumentus, kurių tądien gali 
prisireikti posėdžiuose? Geras vertė
jas gali tris ketvirčius valandos už
trukusią prancūzišką kalbą atpasa
koti angliškai per 7 mln. Šie vyrai 
ir moters (daugiausia rusų kilmės, jų 
didelė dalis — rusų bajorai) sudaro 
sekretoriato elitą iš bendro 2.700 tar
nautojų skaičiaus. Kai kurie šių ver
tėjų yra nuostabių gabumų žmonės, 
jie gali be jokių užrašų įsiminti pus
valandį trukusią kalbą ir ją tuojau 
pat atpasakoti kuria kita svetimąja 
kalba. Yra, pvz., vertėjas, kuris mo
ka 42 įvairias kalbas, tarp jų net to
kias, kurių buvimą labai maža kas 
tenuvokia. Tarnautojų eilėse yra ir 
valytojos, kurios surenka užrašus, 
„vienuolikos didžiųjų" paliktus ant 
pusmėnulio formos pagarsėjusio sta
lo. Šie užrašai 24 vaį išlaikomi už
rakintame maiše ir tik po to sunai
kinami.

Savotiškai įdomus yra taip pat ir 
57 kraštų vėliavų iškabinimo proto
kolas, kurį vykdo dešimt Jungtinių 
Tautų „gardistų". Kiekvieną rytą 
pusiau devintą vaį vėliavos pakelia
mos ir vakare, po paskutiniojo ko
misijos posėdžio, nuleidžiamos. Jos 
pritvirtinamos prie 57 aukštų, baltaf 
dažytų stiebų, sustatytų apskritimu. 
Paskiros vėliavos kabinamos ne vi-

są laiką ant to paties stiebo, bet kiek
vieną rytą pastumiamos viena vieta 
į dešinę, kad^nė viena valstybė ne
galėtų nusiskųsti, jog jos vėliavai 
skirta vieta bent kiek menkesnė už 
bet kurios kitos valstybės. Tarptau
tinės policijos štabą sudaW pasižy
mėję įvairių karo veteranai.

Atstovus visą laiką vargina auto- 
gramų medžiotojai, kuriems atstovai 
nėra betgi jau taip labai šykštūs, tuo 
atžvilgiu dosnus ir Gromyko. Nuo
stabus dalykas, kad čia nėra griež
tesnės kontrolės, taigi ir atstovai ne
apsaugoti nuo bet kurių pavojų. Nie
kam pašalinių nedraudžiama būti rū
mų rajone, nereikalingi jokie leidi
mai. Beje, norint patekti į posėdžių 
salę dalijami specialūs bilietai, tačiau 
prie .salės durų niekas Jų nekontro
liuoja, taip bent yra Lake Successe. 
Net plačiai pažįstamieji taikos ar
dytojai neišnaudoja šios aplinkybės 
savanaudiškiems tikslams. (s)

Daily Mail parašė net tris straips-. 
nius apie vokiškąją Stalino armiją. 
Jau buvome anksčiau apie taip rašę. 
Dabar paliesime tik būdingesnes tų 
straipsnių vietas. Rašoma:

Dauguma žmonių stebisi, kodėl 
rusai feldmaršalo von Paulus ir ge
nerolo Seydlitz nepaleidžia arba ne
traukia tieson kaip karo krimina
listų. Jie abu buvę naudingi karo 
metu sovietams, nes jie vadovavę 
„Laisvosios Vokietijos" komitetui, o 
dabar reikalingi vokiečių kariuome
nės suorganizuoti

Po pirmojo pasaulinio karo; kada 
vokiečių kariuomenė pagal Versail
les sutartį buvo smarkiai sumažinta 
ir uždrausta daugelis apmokymo bū
dų, — Sovietų vyriausybė leido 
Reichswehrul ir slaptiems vokiečių 
kariniams vienetams manevruoti Ru
sijos teritorijoje, kad išvengtų są
jungininkų inspekcijos. Kadangi abi 
tautos buvo atstumtos, tai iš to tarp 
vokiečių militaristų ir raudonosios 
armijos atsirado tyli sąjunga.

Šiandien padėtis iš militarinio taš
ko vėl panaši ir ji nesiskiria nuo 1918 
metų karininkų kartos — jų vaikai 
žvalgosi aplink ir ieško veiklai nau
jos vietos, o Rusija yra pasiruošusi

The New York Times spec, ben
dradarbis Hugh A. Fogarty vėl rašo 
apie amerikiečių nuotaikas dėl DP 
priėmimo žemės ūkio darbams. Ypa
tingai didelio palankumo, pastebi jis, 
rodo vid. vakariniai štatai. Esą įsi
tikinta, kad kvalifikuotų žemės ūkio 
darbininkų DP absorbavimas jiesąs 
taip sunkus, kaip anksčiau buvo ma
nyta.

Oficialiai esą apskaičiuota, kad 
tarp remiamų 850.000 DP, gali būti 
per 100.000 žemės ūkio darbininkų. 
Iš Jų ne visi atvyks i Ameriką dėl 
politinių Įsitikinimų, kada bus pati
krinta.

Vietos patikimi stebėtojai savo 
reikalavimą paremia statistika ir 
mano, kad Vid. Vakarai .galėtų dau
giausia iš tų 100.000 absorbuoti. Pvz., 
North Dakota štatas formaliai remia 
200.000 ašmenų priėmimą, nes pagal 
statistikos biuro skaičiavimus nuolat 
gyventojų skaičius mažėjęs žemės 
ūkio dominuojančiose srityse — Ne
braska, Kansas, Jova, South Dakota, 
Minnesota ir Wisconsin. Esamą trū
kumą nori išlyginti su DP, aiškina 
imigracijos šąlininkai.

Priešininkai nurodinėja, kad že

mės ūki mechanizuojant reikia 
žlau darbininkų ir todėl kylanti bai
mė, jog atgabenus daugiau DP ir Mfe 
mažėjus ūkio produktų pareikalaw 
mul, ūkio valdytojams ir DP patiems 
būsią sunkumų.

Vid. Vakarai mažiausiai, o gal ir 
iš viso nesipriešinsią DP įkurdinimui 
dėl rasinio, kalbinio ar religinio po
žiūrių. Atvykusieji čia rastų savo 
giminaičių, išsisklaidžiusių Vid. Va-' 
karų srityje ir įsikūrusių žemės 
ūkyje.

Anksčiau Amerikos Legiono va
das Paul Griffith buvo vienas di
džiausių DP imigracijos priešininkų, 
jis tokią imigraciją vadino „rakie- 
ta", bet jo kelionės po stovyklas 
Europoje įtikino jį kad 200.000 DP 
galėtų būti Įsileisti.

Vid. Vąkarai daro žygius nusta-' 
tyti, kiek Jiems reikia žemės ūkio 
darbininkų ir kitų, kurie galėtų būti 
priimti. Ypač daug pastangų dabar 
daro North Dakota ir Minnesota šta
tai. Jowa taip pat neatsilieka. Vid. 
Vakarai rodo aktyvią rolę kongresui 
Įtikinti, kad ’rūpestingai atrinkti DP 
būtų pageidaujami žemės' ūkio pi
liečiai. (ja) 

mas amato, bet turėdamas savo pu
sėj likimą, gali pavyti savo laimę. 
Pvz., Anchorange yra tik vienas ba
tų valytojas. Jis už savo darbą ima 
50 centų ir dar gauna 25 centus ar
batpinigių; Labai stinga šiaip valy
tojų. Prekybininkas už patalpų iš
valymą moka 150 doį mėnesiui (va
loma po prekybinio laiko). Vienas 
valytojas naktimis aptvarko keturias 
tokias patalpas ir iš kiekvieno savi
ninko paima po 150 doį Padavėjos 
kavinėje gauna po 1 dol. valandai ir 
kasdien surenka dar po maždaug 8 
doį arbatpinigių.

Šiaip Anchorange neturi daug 
įdomybių. Išsiblaškymui tarnauja 
kino teatras, bet ten rodomos archy
vinės filmos, nors pats teatras pasta
tytas iš marmuro.“ Draugijinių^ gy
venimo, kaip įprasta vakaruose, čia

kaip ir nėra. Šeimos lanko vienos e 
kitas, bet butai tokie maži, kad kiek
vienas vizitas yra tikrai nemalonus. 
Daugelis atvykstančiųjų turi tik vie
na tikslą — užsidirbti kiek galima . 
daugiau ir grįžti į JAV ar fur kitur.

Kiekvienas, kuris taiko į Aliaską, 
turi būti kieto nusistatymo ir didelės 
valios, labai sveikas žmogus. Jam 
teks susidurti su daug sunkumų, ku
rie iš toli atrodo vieni juokai, bet 
tikrovė dažnai kitokia ir. ne kiek
vienas, kad ir gerų norų vedinas, gali 
ištęsėti. Teko girdėti, kad JAV žydai 
ketina dalį naujųjų savo ateivių įkur
dinti Aliaskoje. Kol kas žydų Alias
koje labai nedaug.

Kaip su lietuviais, kurie mintimis 
skrenda 1 Aliaską, nežinia. Viena 
didelė bėda, kaip vykstant ir į kai 
kuriuos kitus kraštus, yra ta, jog 
Aliaskoje su šeimomis, ypatingai su 
seneliais ar mažamečiais, būtų tikrai 
sunku, kartais net neįmanoma. Kaip 
taisyklė — galėtų vykti jauni* žaliu
kai, kurie nesibijo primityvizmo ir 
yra viskam pasiryžę. Bet kas bus su 
ne taip atspariais šeimos nariais? 
Nebent būtų padėta rimtų pastangų 
įsikurti didesniais kiekiais, bet tai 
reikalauja kapitalo, o kas jį parū
pins?

Šiosz kelios nuotrupos apie Alias
ką tetarnauja mūsų akiračiui pra
plėsti. Kam bus proga ten atsidurti, 
tam galima nuoširdžiai palinkėti iš
tverti ir rasti savo laimės trupinį

K. Cerkeliūnas

IRO SUSIMAŽINA 15"/i
AP iš Heidelbergo praneša, kad 

IRO paruošiamoji komisija pasiskel
bė, jog ji savo administracini perso-; 
nalą amerikinėje Vokietijos zonoje 
sumažins 15 b/e. Šis tarnautojų su
mažinimas kas metų ketvirtį, laukia
ma, sutaupysiąs 800.000 dolerių. Po 
sumažinimo administracijoje dar pa
liksią 585 asmenys, kurie admini- 
struds 330.000 tremtinių stovyklose.

Vokiškoji Stalino armija
BUVUSIEJI PRIEŠAI PASIDARĖ DRAUGAIS

suteikti jiems tai savo atsakomybe. 
Vadinasi, iš esmės niekas nepasikeitė.

Dabar Paulaus agentai ieško ka
rių rytinėje zonoje, ypač tarp be
laisvių, grįžusių iš Anglijos ir kitų 
vakarinių zonų.

SOVIETŲ „NEW TIMES“ PUOLA 
EINŠTEINĄ

Prof. Albert Einšteino nurodymas 
sukurti pasaulinį parlamentą buvo 
smarkiai puolamas Sovietų moksli
ninkų, kurie atspausdino laišką „Tho 
New Times“ laikraštyje.

Maskvos radijas pareiškė, kad tu 
laiškas buvęs pasifašytas akademikų 
— Vavilovo, Joffes, Semionovo ir 
Frumkino. Jame buvo pasisakyta 
prieš Einšteiną, kuris rugsėjo mtau 
siūlė naują priemonę tautiniam su
verenumui apriboti: pasaulinis par
lamentas, anot jo, turėtų didesnę ga
lią negu Saugumo Taryba. Radiju 
pridūrė: „Mes tikime, kad prof. Ein
šteinas pateko Į klaidingą ir pavojin
gą kelią. Jis vaizduoja pasaulinės 
valstybės miražą, nes pasaulyje eeą 
skirtingas socialinis, politinis ir eko
nominis gyvenimas. Jo pasiūlymu 
vestų ne prie saugumo, bet ! dides
nes tarptautines komplikacijas.
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Prūsų Lietuva po rusais
(Pradžia praėjusiame Nr.)

Prūsų kariuomenė tuoj pradėjo 
trauktis, o gyventojai rengtis naujai 
padėčiai. Karaliaučiaus miestas tuoj 
vėl surašė kapituliacijos pasiūlymą 
ir laukė rusų atvykstant. Karinės 
sargybos buvo pakeistos civiliais. 
Sausio 14 d. įgulos išvyko į Marien- 
venįerį, sunaikinusios karo medžiagą 
ir ginklus. Sausio 21 d. Karaliau
čiaus miesto delegacija išvyko į Kai
mų kaimą pasitikti rusų generolo 
Fermerio. Tas priėmė miesto kapi
tuliacijos pasiūlymą. Į Karaliaučių 
atvykus, generolas pilyje buvo iškil
mingai sutiktas valdžios, miesto, dva
siškuos ir bajorijos atstovų, kurie 
jam jteikė miesto raktus ir pasidavė 
carienės globai. Visi gyventojai tu
rėjo prisiekti ištikimybę carienei. 
Pabėgusiųjų turtas žadėta konfiskuo
ti, jei jie nesugrįš. Sausio 29 d. mie
sto bažnyčiose įvyko iškilmingos pa
maldos ir pirmą kartą tose bažnyčio
se buvo dėkota už sėkmingą rusų žy
gį bei melstasi už carienę. Prūsijos 
ženklai — arai visur buvo nušalinti, 
net nuo vargonų bažnyčiose. Pilie
čiai taip pat turėję atiduoti visus 
ginklus. Šiaip jau gyventojams ne
buvę kuo nusiskųsti. Karių išsišoki
mai buvo griežtai baudžiami, o jie 
patys uždaryti priemiesčiuose.

Vasario 19 d. gen. Fermeris su
šaukė miesto, valdžios ir mokslo 
įstaigų atstovus ir pranešė, kad ca- 

. rienė sutiko palikti miestui visas tei-

slapčia prieš carienę ir jos interesus.
Kas nori kraštą apleisti, turi gauti 
tam leidimą ir atiduoti ketvirtadalį 
savo turto.

Sandėliuose supilti javai bus su
naudoti kariuomenei maitinti, bet už 
tat jie vėliau bus dar pilniau pripilti. 
Visi sužeisti prūsų kariai ir karo val
dininkai bus aprūpinti, bet laikomi 
karo belaisviais.

Carienė įsakė visai kariuomenei 
daboti, kad niekur nebūtų išsišokimų 
priėš gyventojus ir kad už visus pa
imtus daiktus bei produktus būtų at
lyginta. Mokykloms palikta savival
da ir mokytojams bei studentams pa
liktos visos privilegijos.

Rusų okupacinė kariuomęnė užė
mė taip pat Elbingą ir Torunę. Dan
cigas neįsileido okupacinės kariuo
menės. Bet, už tat traukė toliau į 
Pamario provinciją ir paskui' pasi
suko į pietus ir išbuvo Prūsijoje iki 
1762 m., kada mirė carienė Elzbieta 
ir prasidėjo taikos derybos. Taip pa
sibaigė antroji Prūsijos dalies oku
pacija. #

Lyginant aną okupaciją su dabar
tine, gaunasi nemaža panašumų, bet 

. it. didelių skirtumų. Ana Rusija bu
vo imperialistinė, kaip ją vadina da
bartiniai jos valdovai, bet jos oku
pacija buvo labai švelni. Nors vieto
mis įvyko kariuomenės išsišokimų, 
bet nekalbama apie jokius areštus,

jokius trėmimus, nusavinimus. Ka-
riavo carai, tos kovos objektai buvo 
valstybės. Paskiras pilietis neturėjo 
nukentėti. Jam buvo visi nuostoliai 
atlyginti. Carienė reikalavo ištikimy
bės pareiškimo, bet tuo ir baigėsi pi
liečio iš vienos valdžios į kitą perė
jimo formalumai. Iš aplinkybių ne
simato, kad carų valdžia būtų susi
laukusi didesnio pasipriešinimo, nes, 
nors gyventojai naujosios valdžios 
nemylėjo, užteko, kad jie eitų parei
gas ir nekonspjruotų prieš ją.

Šiandien, kai tą patį kraštą oku
pavo socialistinė „pasauliui laisvę ne
šanti“, Rusija, ten beliko tyrai ir 
griuvėsiai. Gyventojų beveik neliko 
ir jų vieton vežami ir kolonizuojami 
rusai. Taip daro socialistinė valdžia, 
kuri kiekviena proga smerkia impe
rializmą ir tautas. Milijonai nė kuo 
nekaltų žmonių išgabenti į Sibirą, ir 
Prūsų Lietuva, tas lietuvių tautos 
kultūros židinys, kuris 700 metų sėk
mingai spyrėsi prieš germanizacijos 
bangas, dabar liko nušluotas slaviz
mo bangos — naujojo Rusijos socia
listinio imperializmo. Asmens laisvių 
laikotarpyje baigiama sutrypti viena 
seniausių Rytų Europos kultūrinių 
tautų ir turi užleisti vietą Rytų de
spotizmui, negalinčiam pakęsti kul
tūringų tautų, o jas būtinai nuspau- 
džia ant savo kultūros niveau arba 
sunaikina. J. Grigolaitis

Žmogans mitimas
Dr. Vydūno paskaitos, skaitytos Baltijos Universitete, santrauka

sės ir laisves, neįleisti kariuomenės 
ir turtų nekonfiskuoti. Pamaldos pa
liktos sena tvarka. Visiems įstaigų 
ir bažnyčių tarnautojams algos mo
kamos toliau. Visos viešos pajamos 
eina carienės naudai. Tam tikros pa
jamos paliktos miestui. Pareikalauta 
visų Viešų įstaigų inventoriaus ir pa
jamų sąrašų. Prekyba liko laisva, 
išskyrus kai kurias prekių rūšis. Ca-
rienė net pasižadėjo prekybą remti, 
^>ač jūrų prekybą. Kiekvienam pa
liekama jo nuosavybė. Kas yra iš
vykęs, gali grįžti, bet turi atiduoti 
savo ginklus apsaugai. Nė vienas 
neverčiamas tarnauti rusams. Visos
laisvės ir globa užtikrinama, kol gy
ventojai išpildys savo pareigas. Tei
smas pasilieka neliečiamas. Bet visi,
kurie norėjo naudotis carienės globa, 
turėjo duoti priesaiką, kad nedirbs

Skelbimas
LTB Dillingeno Apylinkės Komi

tetas skelbia nežinia kur dingusiam 
Vladui ADOMAIČIUI, gim. 1910 m. 
spalių 8 d., Ident Card No 098311, 
kad ligi š. m. balandžio 5 dienos at
siimtų likusius stovykloje savo daik
tus.

Neatsiėmus ligi nurodyto termino 
daiktų, jie bus panaudoti labdarin
giems tikslams.*

LTB Dillingeno Apylinkės 
Komitetas

Dillingen/D., 1948 m. sausio 5 d.

Mirė buv. karalius Viktoras Emanuelis
Buv. Italijos karalius Viktoras 

Emanuelis, po savo abdikacijos 1946 
m. gegužės mėn. apsigyvenęs Egipte, 
mirė 1947 m. gruodžio 28 d. Aleksan
drijoje. Jis buvo nepaprastai žemo 
ūgio — vos 160 cm. Mirė sulaukęs 
78 m. amžiaus. Jau ilgesnį laiką sir-
go kraujo apytakos sutrikimu, prie 
kurio Kalėdų metu prisidėjo dar 
plaučių uždegimas. Palaidotas Alek
sandrijoje. Laidotuvės vyko ne pagal 
jo testamente pareikštą paskutinę va
lią, kad jos būtų kuklios, be vainikų
ir gėlių. Laidotuvės buvo atliktos 
iškilmingai. Jas suorganizavo Egipto 
karalius.

Viktoras Emanuelis Italijos kara
liaus sostan, kurį paveldėjo iš savo 
tėvo, Įkopė 1900 m., prieš ketveris 
metus vedęs tuometinio Juodkalnijos 
karaliaus dukterį. Savo- valdymo 
metu jis pergyveno tris prieš jį nu
kreiptus atentatus, sunkiau nesužeis
tas. Jo saldymas Italijai nebuvo lai
mingas: ji turėjo išgyventi fašizmo 
diktatūrą ir net keturis karus. Pirma
sis jų buvo Lybijos karas, po to sekė 
Didysis, Etijopijos ir pagaliau antra
sis Pasaulinis. Po pastarojo kaLalius 
Viktoras Emanuelis, pradžioje pasi
likdamas valstybės regentu, karališ
kąją valdžią perleido savo sūnui Um
berto 1944 m. birželio 5 d. Bet ne-

Jie garsins Lietuvos vardo užjūryje
(Atkelta iš 2 pusi.) 

Pažemis [fagotas]), J. Offenbach 
„Uvertiūra — Orphejus pragare“.

Savo krikšto dienoje orkestras 
savo siekimus taip apibūdina:

„Lietuvis ir Daina, kaip brolis ir 
sesuo. Ir tautos didybės laikais ir 
priespaudų ir okupacijų metais lie
tuvį guodė ir vedė sunkių laimėjimų 
ir žygių keliais skambanti daina. Ji 
lengvino kelią savanoriams, laisvės 
partizanams. Ji maršais pasitikdavo 
grįžtančius karžygius ar amžinybėn 
palydėdavo kritusius didvyrius. '

Nuolaf'skambanti Daina vainika
vo kiekvienus mūsų tautos laisvės 
metus. Daina veda ir mus tremti
nius gražiais vilčių keliais.

Todėl visų čia susirinkusiųjų aki
vaizdoje šį brangų savo instrumen- 
talinį ansamblį pavadiname „LITUA- 
NICOS“ vardu.

Telydi mus „LITUANICA“ trem
ties keliais ir tepagveda mus į Lais
vą Lietuvą“.

Krikšto aktas įvyko per pirmąjį 
Koncertą Kasselyje. Krikštatėviu ir 
vadovu buvo pakviestas dr. Br. Gai
žiūnas. Orkestras be koncertų daug 
kartų buvo pasirodęs ir šiaip svar
biais momentais: per Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą, lydėdavo iš
vykstančius į Belgiją ir kitur. Or
kestras keliais atvejais palydėjo ir 
mirusius į kapus. Neseniai jam teko 
palydėti tragiškai žuvusį (apsinuodi
jusi dujomis) orkestrantą Antaną 
Martikonį.

Prie šios progos norime duoti ir 
truputi istorijos. Sis orkestras buvo

organizuotas 1946 m. kovo 19 d. Wies- 
badene. Orkestrą tada organizavo 
kap. V. Obolevičius. Remiant UN- 
RRA-a jis greitai išaugo į 28 žmonių 
vienetą. Rudenį, perkėlus stovyklą į 
Kasselį, sąlygos pakitėjo. UNRRA-al 
neremiant orkestras buvo pakrikęs. 
Tačiau kai kurie orkestro dalyviai, 
pav., Kazačenka, Baltušis, rankų ne
nuleido ir kreipėsi į Eichstatte gy
venantį kapelmeisterį Zenoną Jonu
šą. Nors jis ten turėjo geresnes są
lygas ir buvo pririštas prie darbo, 
tačiau, įvertindamas orkestrantų pas
tangas, atvyko į Kasselį. Jam teko 
palikti Eichstatte jo organizuotą vy
rų, mišrų ir gimnazijos chorus. Ten 
Jonušas buvo suorganizavęs ir 12 
žmonių styginį orkestrą. Padedant 
stovyklos vadovui dr. Gaižiūnui, ko
miteto pirm. Dilbai, švietimo vado
vui Jakštui ir karštiems orkestro rė
mėjams — Vilėniškiui, Gintautui, 
Bagdžiūnui — pavyko nugalėti visas 
sunkias kliūtis ir pasiekti šių puikių 
laimėjimų.

Sis orkestras, turi sumanymą iš
vykti kolektyviai darbams į Kanadą. 
Tuo reikalu jau yra užmezgęs ryšį su 
Lietuvos konsulatu Kanadoje, su or
ganizacijomis ir ten esančiomis fir
momis. Koncertuodamas Butzbache, 
orkestras tuo reikalu tarėsi su emi
gracijos centru ir šiam pažadėjus pa
ramą, užpildė net ankietas. Prieš iš
vykdamas orkestras nori papildyti 
dar savo jėgas naujais orkestrantais. 
Ir Kanadoje jie nori gaivinti lietuvių 
tremtinių širdis muzikos menu ir kel
ti bei garsinti Lietuvos vardą sve
timšalių tarpe. A. Vilainis

trukus, po beveik poros metų, abdi- 
kavo galutinai ir persikėlė gyventi į 
Egiptą, kur netoli nuo Aleksandrijos 
karalius Fuadas pavedė jam vilą. 
Šioje viloje buv. karalius Viktoras 
Emanuelis ir baigė savo paskutines 
dienas. (z)

Ką mitimas reiškia, labai apgal- 
votina. Paprastai tikima, kad taip 
gyvybė išlaikoma. O taip tik nėra. 
Gyvybė yra slėpininga ir ji apsireiš
kia atsirandančiu, gimstančiu ir au
gančiu kūnu, šis kūnas yra nuolati
nis pakitimas. Tūlas mokslininkas 
tiki, kad jis nuo pat užgimimo mirš
tąs. O tap nėra. Jis nuolatai pakinta.

Naujas daiktiškumas, nauja me
džiaga į jį dedama ir suvartotoji iš
metama. Bet kas į jį patenka, pri
sunkiama gyvumu ir įterpiama į tai, 
kas kūne jau gyvinta ir yra gyva. Ir 
taip kūnas auga ir naujinąs, jauni- 
nės. Maistas tėra tam medžiaga. Iš 
jos kūnas statomas. Bet gyvybė yra 
kas kita.

Aiškiai supratus, ką mitimas reiš
kia, matyt, kad mitimu kūnas palai
komas kaip gyvybės apsireiškimo 
priemonė. Gyvybė braunasi į laikinį 
erdvinį buvimą ir nori to, kuo ji gali 
pasiskelbti, kas jai gali būti kaip 
koks įrankis savo kūrimui ir viso
kiems veikimams.

. Bet žiūrint i maistą, reikia dar ką 
kita išmanyti. Gyvybė plačiausiai 
apsireiškia pasaulyje augmenija. Jo
je ji tik daiktiškumo užvaldymo tar
si piraną laipsnį pasiekia. Augmeni- 
joje^ryvybė pagauna visą, kas ne
gyva, visas mędžiagas, visus minera
lus: kalkį, kalciumą natrį, dorą, man
ganą, geležį, magneziją ir visą, kas 
yra vandeny ir ore, ką šviesa ir ši
luma jai priveda, padaro pagautinu, 
prisunktinu ir 1.1. Tuo būdu augme
nija taip gyvindama gyvybę gali pa
sidaryti sau maistą. Ji jį prisunkia 
savo gyvybe ir taip, savo kūnui nau
jinti jį pavartojusi ir išmetusi, tomis 
išmatomis labai palengvina augmenų 
augimą. Tai ypačiai įrodo Guano 
mėšlas. Bet ir kitų gyvių išmatos 
labai. naudingos augmenims. Tokiu

Broliai lietuviai
H tolimų Kanados miškų siunčiame geriausius sveikinimus Kalėdų 

šventėse visiems likusiems stovyklose tautiečiams ir linkime 1948 metais 
sulaukti mūsų taip Išsiilgto Tėvynės laisvės rytol

73 stovyklos lietuviai,
Nipigon Lake Timber Co. Beardmore, Ont., Canada"

būdu gyvybės maistas, kur tik vei
kia augmenijoj ir gyvijoj lyg pada
romas tinkamesnių statant kūnus jai 
apsireikšti. Tik vis jis turi tarsi pirm 
pasinaudojimo grįžti į augmeniją ir 
iš čia tad būti gyvių iiųpmas gyvių 
savo kūnams statyti.

Tiesa, yra labai daug gyvių, kurie 
maitinas ne iš augmenijos, o iš gyvi
jos. Labai taip minta gyviai vande
ny, bet ir. ant žemės bei ore. Tik čia 
reikia pastebėt,.kad jie suvartoja gy
vus kūnus, prarydami visą gyvį arba 
jį sudraskydami, tuojau ryja dalis. 
Aišku, kad tie gyviai nori tuo ne vien 
naujinti savo kūno medžiagą, bet ir 
savo gyvybę lyg gaivinti pagautu gy
vumu.

Tik žmonės apie tai ne labai daug 
tenumano. Jie žudo visaip, peiliu ir 
ugnimi. Ir tiki tuo savo gyvybę sti
priną. Nesiskaito su tuo, ką gyveni
me maistui reiškia slėpiningoji gyvy
bė. Tik paskutiniais metais pradeda 
apie tai jau kiek numanyti. Kalbama 
apie vitaminus ir kaip jie labai svar
būs žmogaus mitimui. O gyviai tai 
jau seniai žino. Karvė baisėjas! iš
kepta mėsa.

Žiūrėdami į visą, kas gyva, nuo 
pat augmenijos per gyviją iki žmoni
jos galima pastebėt, kad gyvybė yra 
skirtingų laipsnių. Gyvybė, kuri kū
no gyvenimu apsireiškia, yra vienas 
laipsnis, bet kitas jau yra tas, kurs 
vidiniu gyvumu apsireiškia. Jis jau 
pastebimas gyvijoj. Kalbama apie 
psichinį gyvenimą. Jis ypačiai žmo
nėms aiškus ir čia labai atsiskleidžia.

Šis gyvumas žmonėse, bet jau ir 
gyviuose yra tai, kas vadinama nuo
taika. Čia juda sukilę visokios bū
senos, visokie linkimai, jausmai, troš
kimai, aistros ir visa kita. O visa tai 
ir reikalauja mitimo. Bet jau ne ma- 
terinio, daiktiško, bet jėginio maisto, 
juslėms įspūdžių. O tuos įspūdžius 
pasitinka šis vidinis gyvybės laipsn s 
ir pasidaro nuotaikos gyvumo prie
monės. Taip dar kitas maistas gy
viams ir ypatingai žmonėms reikalin
gas. Ir žmonės tiki taip savo gyvybę 
dar daugiau gyvinti.

O yra dar ir kitas toks mitimas. 
Žmogaus esmė, jo sąmonė pasitik-

Dillingeno lietuvių stovyklos šoferių kursų IV laida. Komiteto plrm-kas 
A. Dagilis gruodžio 2 d. įteikia baigusiems pažymėjimus

dama tas būsenas kuriasi dar kitas 
savo gyvybei apreikšti priemone^ 
būtent, visokias mintis, sąvokas, pro
tavimo sąmezgius, išvadas ir kt. Ir 
tiki taip savo gyvybę išlaikanti.

Bet yra dar kas kita žmogaus mi
timui reikalinga. Jo esmei turi būt 
pagaminamas maistas iš jos gyvybės. 
Ji tiesiog laukia, kad galėtų savimi 
pritvinkdinti žmogaus esmę. Yra tai 
visos gyvybės gyvybė, yra Didysis 
Slėpinys, yra visos Visatos Viešpats, 
yra Dievas. Jis nori būti mūsų esmės 
maistu. Ir visuose tikybos moksluose 
pasakyti žodžiai apie gyvybės duoną, 
kuri yra Dievo apsireiškimas žmoniš
kume. Juo reikia maitintis, bet ne 
kaip apraiškos priemone, ale kad gy
vybė pati gyvėtų. Ir visos šventos 
krikščionių apeigos tai primena. To
dėl patartina tokiai šventai vakarle-
nei vis būti pasišventus.

A. Krausas

Iš Dillingeno lietuvių gyvenimo
— Metų bėgyje lietuvių skaičius 

Dillingene palaipsniui, kad ir nežy
miai, mažėja. Keliasdešimt asmenų 
su savo šeimų nariais išvyko į Bel
giją, vienas kitas emigravo į JAV ir 
Kanadą. Didėlesnė grupė (apie 25 
asm.) lapkričio mėn. pasiruošė vykti 
į Australiją. Be kitų, šioje emigran
tų grupėje yra žinomoji Danutė Nas
vytytė, instrumentalistai P.’Matiukas 
Ir St. Gabrį J olas, šachm. R. Arlau
skas, buv. stovyklos pašto organiza
torius ir spaudos platintojas J. Moc- 
kūnas, keletas mokytojų ir kt. Du 
mėnesius Išvargę pareinamoje Mtln- 
cheno stovykloje (Funk-Kaseme), š. 
m. sausio 2 d. išvyko Diepholzan, iš 
kur netrukus turėtų pajudėti Austra
lijon.

— Gruodžio 7—8 d. stovyklą an
trąsyk aplankė iįurnalistas Ged. Gal
vanauskas ir skaitė stovyklos gyven
tojams porą paskaitų aktualiais poli
tiniais klausimais. P. Ged. Galva
nausko „ paskaitomis susidomėjimas, 
kaip paprastai, didelis.

— Gruodžio 14 d. įvyko lietuviš
kosios knygos 400 m. sukakties mi
nėjimas. Sukakties ir, apskritai, kny
gos reikšmę apibūdindamas, skaitė 
paskaitą viet. progimnazijos direkt. 
VėlyviS.

— Kalėdų ir Naujųjų Metų šven
tės praėjo kukliai, daugiau dvasinio 
.susikaupimo ženkle.

Kūčių vakarą J salėn susirinku
sius prašneko viet. LTB apyl. komi
teto pirm. A Dagilis, rišdamas min
timis čia esančiuosius su tėvynėje 
vargstančiais ir visame pasaulyje išl- 
barsčiusiais tautiečiais. Kleb. kun. 
Br. Dagiliui pašventinus kalėdinius 
plotkelius, šeimos išsiskirstė į savo 
kambarius Kūčių, gi bešeimiai turėjo 
vietinio LTB k-to suorganizuotas 
bendras Kūčias, prie kurių suruoši
mo savo kruopščiu darbu itin daug 
prisidėjo p. J. Daunorienė. Vidur
naktį parapijos bažnyčioje, gausiai 
dalyvaujant žmonėms, kleb. kun. Br. 
Dagilis atlaikė Bernelių mišias. Jų 
metu kalėdinę nuotaiką kėlė J. Star- 
kos vedamas choras ir instrumen
talistai — Iz. Vasyliūnas su M. Sau
liumi.

Kalėdų antrąją dieną vietos mo
kyklos suruošė savo mokiniams eglu
tes, kurių metu patys mokiniai at
liko atitinkamas programas. Priešin
gai turėtoms viltims, mažieji jokių 
dovanų iš kadais dosnių savo globė
jų nesulaukė, nebent tik tai, ką tru
pinius surankioję paruošė patys tė
vai. Tuo atžvilgiu pasirodė nepa
prastai didelis skirtumas, palyginti su 
prieš porą metų buvusia eglute.

Vaikų darželio auklėtiniai savo 
eglutę turėjo kiek vėliau, sausio 6 d. 
Į ją buvo atsilankęs Gūnzburgo sri-

ties komendantas — Amerikos lie
tuvis maj. Jokša su ponia, atveždami 
mūsų mažiesiems dovanų Svečiai 
kartu su gausiu stovyklos gyventojų 
būriu gavo progos pasigėrėti nuotai
kinga programa, kurią atliko darže
lio auklėtiniai.

Naujuosius Metus kolonijos gy
ventojai sutiko bažnyčioje. Senieji 
palydėti religinio susikaupimo va
landėle, kurios metu giedojo JuL 
Starkos vedamas choras, solo J. Sa- 
lučka, grojo Iz. Vasyliūnas ir M. Sau
lius. Metų slenkstyje kun. RačaitiS 
pasakė pamokslą ir Naujuosius pra
dėjo mišiomls. Pažymėtina, kad toks 
Naujųjų sutikimas Dillingene daro
mas jau treti metai ir yra tapęs gra
žia tradicija.

— Vietinis LTB Komitetas kas 
mėnesi, o kartais ir dažniau, šaukia 
kolonijos gyventojus informacinio 
susirinkimo. Tokiuose susirinkimuo
se išsiaiškinama einamieji reikalai, 
padaromi aktualūs politiniai ir ad
ministraciniai pranešimai, išklausomi 
gyventojų pageidavimai ir pasiūly
mai, kuriuos pagal išgales komitetas 
stengiasi įgyvendinti. Tokių infor
macinių susirinkimų nauda neabejo
tina. Jie ne tik palaiko nuolatinį 
kontaktą gyventojų su komitetu bei 
atvirkščiai, bet ugdo solidarumą Ir 
neleidžia įsikeroti bet kuriems ne
susipratimams. (z)
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Popieriniai susitarimai nepatikins pastovios taikos
„Karo metu Europoje sukurta 

. tuščia erdvė; Si erdvė yra Vokieti
joje, Prancūzijoje, Italijoje, Europos 
rytuose, sako p. Marshaliis. Karui 
pasibaigus Europoje neatsirado nė 
vienos didelės galybės, kuri galėjo 
vaidinti vadovaujamą rolę tvarkant 
Europos reikalus. Net Britanijoje at
siradusi dalinė tuštuma. Ir kol ši 
tuštuma nebus užpildyta sveikomis 
Europos bendruomenėmis, pastebi 
Marshaliis, tol nebus galima popieri
niais susitarimais užtikrinti pasto
vios taikos“. t

W. Lippmann p. Marshallio kalbą 
šitaip komentuoja. Esamas konflik
tas tarp Sovietų Sąjungos ir Vakarų 
pasaulio negalimas panaikinti, bet 
jis turi būti išbalansuotas. Ir tokiu 
požiūriu susitarimas su Rusija ne
pareina nuo Maskvos širdies pakeiti
mo, nuo komunistų ideologijos ir im
perializmo pašalinimo. Susitarimas 
pareina nuo ne tik JAV, bet ir Eu-

Jie mėto po pusę cigaretės
Kur Jus matėtė, gerbiamieji, kad 

D.P., surūkęs pusę amerikoniškos ci
garetės, švystelėtų taip sau spriktu 
ant žemės. Nesąmonė, pasakysite, 
kurioj zonoj gyvena ir po kiek per
ka?

Atvirai kalbant, visgi taip yra. 
Miško kirtėjai dar į Kanados laivą 
neįlipę, jau šitokias štokas išdarinė
ja. Rašo, girdi, tik susodinus į sunk
vežimį mums davė po aštuonis pū
kelius „Camel“ ir Šokolado iki persi
valgymo. Tas pats ir prie laivo. Pa
matę išsirikiavusius M.P., vienas ki
tas išgąstingais veidais riktelėja:

— Vyrai, tatai geruoju nesibaigs, 
— ir suleido gautas amerikoniškas 
cigaretes į apatinių kelnių kalaišes. 
Atsargiau, girdi, kad prie pat galo 
neįkliuvus.

— Atsiprašau, sako, šiame reikale 
toriu praktikos. Mažiausiai tris mė
nesius „užfundija“.

Drąsesnieji, žinoma, šaiposi.
Bet koks jų buvo nusistebėjimas, 

kaip ta pati M.P., paklaususi „pass", 
užkabino ant kaklo po numeriuką ir 
dar nuo savęs įbruko po pokelį tų 
pačių cigarečių. Atseit, atsiprašom.

Ant laivo vėl cigaretės, šokoladai 
ir valgyti, kiek nori. Bet ką gauna 
valgyti, jis neparašo. Nenoriu, girdi,

PAREIBkE G. MARSHALLIS 

ropos tautų jėgų išbalansavimo. Pa
galiau įvyktų ne tai, ką politbiuras 
nori padaryti, bet ką jis iš tikrųjų 
žino Ir ko jis negali padaryti, (m) 
TARPTAUTINIS EUROPOS VIE
NYBES SĄJŪDŽIO KOMITETAS

Vadovaujamos keturios Jungtinių 
Europos Valstybių grupės sudarė 
vieną „Tarptautinį Europos vienybės 
sąjūdžio komitetą“. §io naujo komi
teto pirmininku yra išrinktas buvęs 
britų darbo ministeris Duncan Ban
dys. Į komitetą įeina dar kiti penki 
buvę ministerių kabinetų nariai.

Sį naująjį komitetą sudaro dabar 
šios keturios grupės: 1) Jungtinės 
Europos prancūzų taryba, kurios 
priešakyje prancūzų parlamento 
pirm. E. Herriot, 2) Nepriklausoma 
lyga europiečiams jungti, vadovau
jama buvusio Belgijos premjero Paul 
von Zeelando, 3) Jungtinės Europos 
Sąjūdis, vadovaujamas W. Churchil- _ 
lio, ir 4) Europiečių federacų unija.! kraujo ir mirties, o kitas taikos,

tau ūpo gadint!, bet vieh tik iš lie
kanų mažiausiai galima 500 kiaulių 
auginti. Ir visus Situs įvairius patie
kalus sukirtęs, nuplovęs sviestuotus 
ir tortuotus patiekalus keturiom por
cijom ledų kremu, šokęs man laišką 
rašyti.

Atvykus} i miško kirtimo bazę, 
mano prietelių išmušė sprandiniai 
furunkulai. Greičiausiai jam bus tie 
gausūs ir įvairūs patiekalai pakenkę. 
Persivalgė matyt, daugiau nieko. Tai 
jį tuoj menadžeriai apžiūrėję įsiso
dino į taksiuką ir nuvežė į ligoninę. 
O ten švara, pataikavimas milžiniš
kas. Aplinkiniai gyventojai sužinoję, 
kad čia guli Dy-Py, ėmė lankyti su 
dovanomis. Nespėji dėkoti už ciga
retes bei aukštus kulinarijos gimi
nius. Ir visa tas ne su 90 gramų 
sviestu pagaminta ir ne iš haferflio- 
kų, ar ten silkės galvos. O apie bom
bas, griuvėsius, D.P. gyvenimą, bol
ševikus — pasakok iki nakties. Iš
klausę linguoja galvom ir sako:

— Gadem komunizmas. Siur, sa
ko, jeigu jums ko trūksta, sakykite;

Sergant, doleriai irgi mokami. 60 
% grynų. Įleidus 30 injekcijų pene- 
cilimo, draugo furunkulai nuo spran
do išlakstė, ir vėl šoko prie kirvio. 
Kai kurie atvykusieji nosį jau riečia.

Šių keturių grupių atstovai nutarė 
veikti kartu ir derinti savo darbus. 
Įstaigos veiks Londone ir Paryžiuje. 
(NYH)

VARŠUVOS VYRIAUSYBĖS PRO
TESTO NOTA J.A.VALSTYBĖMS

S. m. sausio 6 d., kaip tądien va
kare pranešė Londono BBC radijas, 
Varšuvos vyriausybė įteikė J.A.Vals-

Įvairios žinios
• Kanados ministeris pirminkas W. 
Mackenzie King Katalikų Louvain 
universiteto studentams pareiškė, 
kad šiuo metu tiesio, teisingumo ir 
taikos jėgų priešingybės pasaulyje 
dominuoja.

Šiuo metu veikiančios dvi priešin
gos jėgos, du įstatymai vienas - yra 

sveikatos ir darbo.
• JAV atominės energijos komisi
jos pirmininkas D. E. Lilienthal pa
reiškė, kad JAV gaminančios naujus 
atominius ginklus iš uranijo ir plu
tono. Ar šie nauji ginklai yra a. 
bombos ar kitokie — tai paslaptis, 
tik pastebėjo, kad iš uranijo bran
duolio galima išgauti jėgą ir kad ją 
taip pat galima apvaldyti. (AP)
• Italijos vyriausybė perdavė Ju
goslavijai 73 jugoslavus, kurie buvo 
rasti be dokumentų ir prieš kelis mė
nesius internuoti, nes jie skleidė tarp 
italų neramumus. (AP)
• JAValstybės departamentas pa
reiškė, kad 1.750.000 sv. st. vertės 
spec, benzino kiekis, kuris buvo skir
tas Rusijai, yra perduotas karo turtų 
administracijai jos dispozicijai ar at
sargoms. (AP)

Girdi, jiems darbas per prastas. Mes, 
sako, specialistai tokie ir tokie, mes 
mokyti, cenzuoti. Labai nepatogu 
prieš kanadiečius. ■ O ištikrųjų, šito
kio žanro inteligentai vos plunksną 
rankoje nulaiko. Tramdome juos, 
kad kitiems kelio neužkirstų.

Šiaip, sako, kad Kanadoje tikras 
rojiškas gyvenimas ir ragina, rašytis. 
Faktas, jog mes kietai esame nusi
statę rašytis, bet, ot, visa bėda/ kad 
Kanados menadžeriai nerašo...

C. Spirauskas

lybėms per jų pasiuntinį Varšuvoje 
griežtą protesto notą. Notoje protes
tuojama prieš jų diplomatinės kurje
rės sulaikymą, vykstant per ameriki
nę zoną iš Berno (Sveicarijoję) į Var
šuvą. Amerikiečių karinės valdžios 
pareigūnai sulaikę ją traukinyje ir 
pareikalavę atidaryti jos vežtus pa
ketus, kurie buvę užantspauduoti la
ku. Atsisakius tatai padaryti, ji bu
vusi nugabenta į Stuttgartą ir ten 
išlaikyta 24 vai. Ar Stuttgarte tie 
paketai buvo atidaryti ir, teigiamu 
atveju, kas ten būtų buvę rasta, ra
dijas neužsiminė. (z)

Leopoldas su 
vykti ilgesnei

• Belgijos karalius 
savo šeima planuojąs 
kelionei į JAValstybės. Dabar jis gy
vena tremtiniu Šveicarijoje. (AP)
• Iš rusų zonos Vokietijoje vėl pa
bėgo du žymūs ministerijos pareigū
nai: anglies kontrolės virš. Zemke 
ir naftos kontrolės virš. p. Zemkusch.
• Trys JAV kreiseriai lankosi Nea
polio uoste. (AP)
• Chicagos 6 svarbiausi laikraščiai, 
sustreikavus spaustuvės tranauto- 
jams, Išleisti mašininkių ir fotografų 
pagalba. Spaustuvės tarnautojai pa
reikalavo pakelti algą po 15 dol. sa- 
vitei, kad jie per savaitę gautų 100 
dolerių. Dėl šios priežasties „Tribū
ne", „Sun“,»„Journal of Commerce", 
„Times“, „Daily News" ir „Herald 
American“ laikraščiai pasirodė nau
jos formos. (Reuter)
• JAValstybės atsiuntė Italijai do
vaną. Keturi laivai atvežė 100.000.000 
lirų vertės javų ir anglių Ir tai 
dovana. (Reuter)
• Italijos ministerių taryba 
skelbė, vietoje iki šiol mokamų

yra
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Vyr. FASK-ias skelbia
1. Visi lietuvių sporto klubai, 

esantieji vakarinėse Vokietijos zo
nose, Vyr. 'FASK-to nutarimu (prot. 
Nr. 3 iš 1947. 12. 14 d.), privalo už
siregistruoti patvirtinimui Vyr. Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Komitete iki 
1948. 1. 30 d. Registruojantis priva
loma nurodyti klubo pavadinimą, 
adresą, klubo vadovybę, narių skai
čių ir kultivuojamas sporto šakas. 
Taip pat privaloma atsiųsti ir visuo
tinio susirinkimo protokolo nuorašą 
(kada buvo išrinkta klubo valdyba) 
ir klubo valdybos pirmojo posėdžio 
protokolo nuorašą (kada valdyboje 
buvo pasiskirstyta pareigomis).

lirų už dolerį bus mokama iki 589, 
už Šveicarų franką — 149,32 liras ir 
už svarą — 1961,30 lirų. (AP)
• Pagal „Izvestijos" pranešimą, 
naujasis rusų rublis prilyginamas 
amerikiniam doleriui senu kursu, 
būtent: už 1 dolerį bus inokama 5,3 
rusiško rublio. (AP)
• Jugoslavijos teismas nuteisė tris 
katalikų kunigus sunkiųjų darbų ka
lėjimu už „špionažą“. Kiek anksčiau 
Ljublijanos teismas nuteisė dvasi
ninkus nuo 18 mėn. iki 6 metų. (AP)
• Sovietų Sąjungos pasiuntinys « 
Ivan Sadzikovas iš Teherano išvyko 
įDelhi. Manoma, kad santykiai tarp 
Irano ir Rusijos pablogės. (DM)
• Žydų DP prieauglis amerikiečių 
zonoje Vokietijoje yra pats didžiau
sias pasaulyje: vidutiniškai kas mė
nesi gimsta 750 žydų DP vaikų. (AP) 
o JAV karinės policijos šefas Vie
noje pranešė, kad rusas, pasivadinęs 
Stefanu Imrinu, laikraštininku, Vie
noje nužudė amerikietį kareivį. (HTB)
• Bevinas pareiškė: „Aš nemėgstu 
jėgos politikos. Jei aš tikėčiau kad 
socializmo įsigalėjimas reikštų abso
liutų laisvės sunaikinimą, tada aš pa- 
sirinkščiau laisvę, nes aš tikiu, jog 
žmogaus kilimas ir žmogaus tobulė
jimas pareina visiškai nuo teisės gal
voti, kalbėti ir laisvai naudoti šalti
nius".
• Prof. H. Shapley pareiškė, kad 
šiaurės pusrutulyje sausio pradžioje 
bus matoma dar nepavadinta naujoji 
kometa, kuri turi per 10.000.000 my
lių ilgio uodegą (UP)
o Aviacijos žurnale rašoma, kad 
J.A.Valstybėse yra išmėgintas naujo; 
tipo lėktuvas, kurio greitis yra di
desnis už garsą ir todėl tokio lėktuvo 
skridimo nebus galima girdėti.
• Prancūzijoje metalo įmonėse bus 
vo išsprogdinta aukštuolės krosnys, 
padarant 100.000.000 frankų vartės 
nuostolių. (Reuter)

Registracija siunčiama Vyr. FASK< 
to sekretoriatan šiuo adresu: A. Vak- 
selis, (13b) Au gsburg-Hochfeld 
Leyboldstr. 1.

2. Vyr. FASK-tas, išnagrinėjęą 
Aleksandro Norkaus pasielgimą 
Lietuva-Latvija tarpvalstybinių krep
šinio rungtynių metu Kemptene, ra
do minimo krepšininko elgesį nesi
derinančiu su sportine drausme . 
nutarė: Aleksandrą Norkų sąlygiškai 
diskvalifikuoti tris mėnesius, skaitant 
nuo šio nutarimo dienos. (Prot. Nr. 3 
iš 1947. 12. 14 d.)

Vyriausias Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetas

P.CI.R.O. PAIEŠKOJIMU 
{STAIGA, AROLSEN prie KASSELlo, 

ieško šių asmenų:
52. Budszuhn Gunther, 20 metų, 

iš Kauno; Budszuhn Ursula, gim. 14.
3. 1943, iš Tilžės; Budwirt Ella, 27 
metų; Chatz Eva, gim. 14. 5. 1936; 
Chatz Joseph, gim. 14. 7. 1932; Glatt 
Ania (Hana-Basia), gim. 13. 4. 1902, 
iš Stotthofo; Goldblatt Berrel, gim. 
1934, iš Auschwitzo; Goldblatt Itzig, 
gim. 1938, iš Auschwitzo; Goldblatt 
Joseph, gim. 1929, iš Dachau; Gold
blatt Leita, gim. 1936, iš Auschwitzo; 
Goldblatt Minna, gim. 1933, iš Ausch
witzo; Goldblatt Peter, gim. 1941, iš 
Auschwitzo; Macevičius Kazys, gim. 
1914, iš Kauno; Mikulskienė Ona, 
gim. 1920; Rimkus Nikolas, 28 metų; 
Rimkus Jurgis, 20 metų; Rimkus Ni
kolas, 51 metų; Rimkus Elena, 42 
metų: Stankevičiūtė Irena, gim. 1936, 
iš Erfurto; Zilber Edi, 10 metų, iš 
Kauno.

Anglijoje gyvenantiems 
lietuviams pranešimas 
Nuo naujų 1948 metų pra> 

diios jau pilnai susitvarkiusi 
veikia Mūsų Kelio Atstovy
bė Anglijoje. Atstovybės adre
sas yra šis: J. PALŠIS, Boston 
Road Hostel, Sleaford, 
England. Visi gyveną Anglijo
je lietuviai Mūsų Kelią užsi
prenumeruoja tik per atstovą 
p. J. Palšį. Nuo šiol kitokie 
laikraščio į Angliją užsiprenu- 
meravimo būdai nebepriimami. 
Ten gyvenantiems lietuviams 
patariama laikraštį užsisakyti 
nuo Nn 1 iki Nr. 15, sumokant 
iš anksto pinigus ir už 1 eg
zempliorių skaitant po 4 pen
sus. Snsirašinėjant su p. J. Pal
šiu, įdėti už 2*/t pen. pašto 
ženklų atsakymui.

Anglijoje gyvenantieji lietu
viai, norintieji laikraštyje pa
skelbti giminių paieškojimo ar 
kitokius skelbimus, taip pat 
kreipiasi į atstovą p. J. Palšį.

MUSU KELIAS

2879. Liesis Petras, 29 m., gyv. 
C.W.A.C. Treliske Hostel Nr. Truro, 
Cornwall, England, ieško "brolio Lie
sto Broniaus ir pusbrolių Juozo ir 
Albino Sadauskų.

2880. Simanavičius Viktoras, kilęs 
iš Merkinės m., Alytaus apskr., ieško 
brolių, giminių ir pažįstamų. Jis pra
šo rašyti jam šiuo adresu: Mr. V. Si
manavičius, c/o Me. Indrew, 18 Ma- 
bum Str., Glasgow C 5, Scotland.

LIETUVIU BIBLIOGRAFINIO 
ARCHYVO ŠVEICARIJOJE 

PRANEŠIMAS
Lietuvių Bibliografinis Archyvas 

Šveicarijoje, siekdamas papildyti sa
vo rinkinius, norėtų įsigyti, kiek ta
tai įmanoma, lietuviškuosius leidi
nius, išėjusius Lietuvos Nepriklauso
mybės bei okupacijų metais. Bibl. 
Archyvas už jam perleistus leidinius 
mielai atsiteistų.

Tautiečiai, kurie sutiktų savo tu
rimus leidinius perleisti Archyvui, 
prašomi rašyti (nurodydami leidinių 
pavadinimą bei prašomą kompensa
ciją): Dr. A. Gerutis, Berne (Suisse- 
Switzerland), Karl-Spitteler-Str. 22 
arba A. Braziulis, Ravensburg, An- 
ton-Bruckner-Str. 3. Archyvas renka 
bet kurio turinio lietuviškuosius lei
dinius.

Šia proga BibL Archyvo vedėjas 
A. Gerutis prašo į jį kreiptis tiktai 
leidinių reikalais, nes į kitokius laiš
kus jis neturi galimumo atsakinėti.

NAUJA RELIGINE LITERATŪRA
Pranešama, kad jau yra- išleista 

šie religinio turinio veikalai:
1) L. von Rudloff, Trumpa pa

sauliečių dogmatika. Iš 9 leidi

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant Ii svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti Ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal' susitarimą, o Skelbimai talpinami tik Iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM. toliau už kiekvieną eilutę po i,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir. paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10% nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenutne; . ta įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • F/namoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bay. Hypotheken- u. Wcchsel-Bank, Fil. Dillingcn/D. (13b) Šio dvigubo Nr. kaina 2,50 RM.

gj MGSU KELIAS
Išeina kartą savaimėje, ketvirtadienį

’ Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16
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2) Dr. St. Gruodis, Krikščio
niškos dorovės mokslas. 176 psl. 
Kaina RM 5,-.

Platintojams duodama 10% nuo
laidos.

Užsakymus siųsti šiuo adresu: Dr. 
V. Mankeliūnas, (14a) Fellbach 
b. Stuttgart, Beethovenstr. 19-5.

STUDENTU IR ABITURIENTU 
DĖMESIUI!

Norintieji tęsti ar pradėti studijas 
Phylipps universitete Marburge a. d. 
Lahn studijų reikalais rūpinasi patys 
asmeniškai universiteto sekretoriate 
— Marburg a. d. Lahn, Universitats- 
strasse 7, telf. 3577 (Landgrafenhaus) 
darbo dienomis 9-12 vaL

1948 metų vasaros semestras pra
sidės maždaug apie balandžio 1-15 
d. d. Vasaros semestrui prašymai, 
universiteto nustatyti formuliarai ir 
kiti studijų reikalai sutvarkomi ne 
vėliau kaip 1948 m. sausio 2-31 d. d.

Kiek'teko patirti, priėmimo sąly
gos bus ne per sunkiausios.

Veikia šie fakultetai:
1. Teologijos;
2. Filosofijos: Skyriai — Gamtos- 

Matematikos; Filologijos, Chemi
jos, Cheminės farmaceutikos ir 
kt.;

3. Teisės ir Ekonomijos;
4. Medicinos su Odontologijos sky

riumi.
Universiteto žinioje veikia:

1. Kūno Kultūros Institutas,
2. Konservatorija ir kt

Lietuvių Studentų Valdyba,
Phylipps Universitete Marburg a.d.l 

Barfūssertor 21/III.

Mūsų stovyklos gyventojai poniai 
Janinai DAUNORIENEI, supratusiai 
ir atjautusiai sunkią viengungių bū
klę, už paruošimą stovyklos vien
gungiams bendros Kūčių vakarienės, 
Komitetas ir visi vakarieniavę vien
gungiai reiškia nuoširdžią padėką.

LTB Dillingeno Apylinkės 
Komitetas

Svarbu! ~-
Lietuvial, kalėję 1940. VI. 15 — 

1941. VI. 22 d. savo gyv. vietas pra
neša LAR b PK S-gos, Tautinės Mar
tirologijos skyriui šiuo adresu: Stod. 
Jonas Rimašauskas, Bonn a' Rhein, 
Moltkestr. 3. Centro Valdyba

Pranešimas
1948 m. sausio 18 d. 9 vai. Hanau 

a. M., Lamboystr. 84, stovykloje šau
kiamas Lietuvių dantų gydyto- 
j ų atstovių (nuo 3-5 gydytojų viena 
atst.) s toy a ž i a v i m a s. Prašoma 
iki sausio”! d. pranešti rengimo Ko
misijai, Hanau a. M., Litauisches La
ger, K-to rąštinėn, (7a namas), kas 
atvyks J suvažiavimą, o atvykus ten 
pat registruotis. Nakvyne, kava bei 
sriuba bus parūpinta, o kitą maistą 
prašom atsivežti.

Atvykusios galės gauti sau ir jų 
atstovaujamos colegėms specialius 
pažymėjimus prie diplomų anglų 
kalba. Todėl atvykstančios pasižy

mėkite savo colegių asmenines ži
nias: gimimo datas bei vietas ir 
tikslias datas, kada Lietuvos univer
sitetai yra suteikę dantų gyd. teises, 
išdavę diplomus bei liudijimus.

Iniciatorės .

Buv. Žemės Tvarkymo De
partamento Braižyklos Vedėjui 
vyr. matininkui

Jurgiui ŽIEDONIUI 
ir šeimai.

buv. gimnazijos mokiniui Vy
tautui ŽIEDONIUI tragiškai 
žuvus, reiškia gilią užuojautą

Maironio Vardo Lietuviu 
Gimnazijos Watenstedte 
Direktorius, mokytojai ir 

Tėvų Komitetas

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad 1947 m. spalių 
mėn. Lietuvoje mirė mūsų 
Brangiausioji Motulė

Anelė VIZGIRDIENE
Prašome pasimelsti už Jos 

Amžiną Atmintį.

LTB Hannoverio Apygardos 
prad. m-Ių Inspektoriui 
JUOZUI KAŠELIONIUI 
mirus, jo šeimai gilią užuojau
tą reiškia

LTB Švietimo Valdyba
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MUSU, KELIAS
tlSTUVIU SAVAITRaSTIS

Pasaulis nuo taikos dabar toliau negu kada nors
PASTEBĖJO SAVO KALĖDINĖJE KALBOJE ŠVENTASIS TĖVAS 

APASTALISKASIS LAIMININIMAS VISIEMS NUSKRIAUSTIESIEMS

■f ‘

Netikri ambasadoriai ir tariamieji
amerikiečiai

Jul. Sakelė. — Labai suprantamas 
Ir pagrįstas tremtinių, pasakyčiau, 
visų lietuvių noras, kad kiekvienas 
iš Europos išvykstąs lietuvis taptų, 
lietuvių tautos ambasadoriumi, t. y., 
kad jis būtų geras savo tautos atsto
vas, kad iš jo gyvenimo, iš jo kalbų, 
iš jo viso elgimosi būtų galima gauti 
kuo geriausią įspūdį apie visą lietu
vių tautą. Prie tokio pageidavimo 
nieko nebebūtų galima pridėti — vis
kas gerai. Bet atsiranda ir jo

niausią taip sakoma, norint iškelti 
nuostabias teigiamas amerikiečių sa
vybes, k. t. jų pašėlusį darbo tempą, 
žaibinę orientaciją, išradingumą biz
nyje ir pan. Betgi visi žino, kad eu
ropietis, pastebėjęs ką nors neigiamo 
amerikiečiuose, švelniai pasako: „tai 
amerikietiška“. Vadinasi, suprask 
kaip nori. Panašiai kai kada lietuvis 
perpyksta ant kito lietuvio ir pasa
ko: „pasielgė tikrai lietuviškai“ (lyg 
kad lietuviai beturėtų- tik neigiamas

dovanotas kariškais ženklais— da
bar Vokietijoje. Tėvas ir motina la
bai nuoširdūs, karšti katalikai. Tė
vas Maksimilijonas yra Cicero Šven
to Vardo draugijos prezidentu. Čia 
priklauso ir lietuviai ir nelietuviai.

Taigi, tas Mr. Couble (jis taip pat 
didelis naujai Amerikon atvykusių 
tremtinių globėjas ir šelpėjas) į ma
no klausimą, kiek pagalvojęs, taip 
atsakė:

— Well, pagyvensi — pats pama-

Praėjusių švenčių proga, Kūčių 
vakarą per Vatikano radiją į visą 
katalikiškąjį pasaulį kalbėjo Šventa
sis Tėvas. Toje savo kalėdinėje kal
boje Popiežius Pius XII pažymėjo, 
kad pasaulis dabar nuo tikrosios tai
kos esąs nutolęs daugiau, negu kada 
nors tai yra buvę, tamsūs debesys 
susitelkę ties šiomis’Kalėdų šventė
mis. „Milžiniška kova vyksta tarp 
priešingų pasaulėžiūrų“, kalbėjo Po
piežius: „garbingos vienų pastangos 
sukurti teisingą taiką ir nuolatiniai 
bandymai kitų šias pastangas sukliu
dyti — tai žaidimas tarp gyvenimo ir 
mirties“. „Išdavikas yra tas, kas sa

vo balsą atiduoda-partijai, kuri išsi
žada Dievo, skleidžia neteisybę, ma
sių sukilimą laiko savo tikslu ir kuri 
savo veikla taikos sukūrimą padaro 
negalimu“. Baigdamas Popiežius sa
vo apaštališką laiminimą suteikė 
ypatingai tiems, kurie kenčia vargą, 
toliau — ligoniams, neturtėliams, be
darbiams ir benamiams, kurie per 
karą neteko laisvės, šeimos ir tėvy
nės, karo belaisviams, kurie dar vis 
negali susijungti su savaisiais, pabė
gėliams, tremtiniams ir dvasinin
kams, kurie dėl savo tikėjimo yra 
kalinami, kankinami ir žudomi. (z)

Tremtiniu įkurdinimas yra rimčiausia problema
PAREIŠKĖ ARKIVYSKUPAI McNICHOLAS

silpnoji pusė
Būtent: kai kiekvienas emigravęs 
lietuvis, kitų kraštų lietuvių (pvz., 
Amerikos, Kanados ir pan.) pradeda
mas būtinai laikyti tokiu ambasado
riumi ir iš jo neigiamų savybių pra
dedama spręsti apie visus tremtinius 
ar Europoje esančius lietuvius, tai 
jau pavojinga. Suprantama, kodėl. 
Išvažiuoja, išemigruoja kiekvienas, 
.kurs tik nori it gali. Čia nėra pa
renkamas „geriausias iš geriausiųjų“. 
'Jokie „kredencialai“ čia neduodami, 
ir toks „ambasadorius“ nebijo, kad 
lietuvių tauta jį gali iš kur nors at
šaukti už netinkamą savo tautos at
stovavimą. Tad visai žmoniška ir vi
sai suprantama, kad pasitaiko emi- 
grąjijoje žmonių, kurie ar dėl savo 
būdo savybių, ar dėl bendro išsilavi
nimo, ar dėl kitų priežasčių tokios 
ambasadoriaus pareigos atlikti ne
gali. Ir, žinoma, esti labai skaudu ir 
neteisinga, kaip pagal tokį asmenį 
pradedama spręsti apie Europoje li
kusius tremtinius.

Reikia pasakyti, kad Amerikos 
lietuvių visuomenė (bent kiek aš ga
lėjau patirti)' gerokai yra linkusi 
kiekvieną naujai atvykusį tremtinį 
laikyti tokiu ambasadoriumi, kritiš
kai jį vertinti ir pagal jį

spręsti apie Europoje likusius 
tremtinius.

Taigi dėlto susidaro kartais opi pa
dėtis. Tai pablogina dar- trys tokie 
dalykai. Būtent: Naujose sąlygose, 
neįprastose aplinkybėse, ir geriausių 
norų „ambasadorius“ gali suklupti. 
Toliau. Gyvenime taip jau yra, kad 
geri darbai tik pamažu pastebimi, o 
blogi — labai greit ir dar „pagraži
nami“ (tai žmogui -jau įgimta), o 
svarbiausia, Amerikos lietuviai bol- 

z ševikai mėgina visais įmanomais bū
dais kiekvieną atvykusį (ne bolševi
ką). sukompromituoti. O tiesą mėg
stantieji ir nuoširdūs žmonės ne vi
sada turi laiko tikrinti „faktus“ ar 
tų tariamųjų faktų šaltinius. Žino
ma, tas reikalas, bent Čfe Amerikoje, 
nėra tragiškas. Bet geriau, kad trem
tiniai, o svarbiausia tie tremtiniai, 
kurie ruošiasi atvykti čion ar turi 
Čionai savo giminių ar pažįstamų, 
apie tai žinotų.

Dabar vėl gi kitas panašus reika
las, tik taip sakyti, iš priešingos pu
sės. Nekartą esame girdėję, o gal 
net patys sakę

b „tai tipiškas amerikietis"
arba tai „tikrai amerikietiškai“. Ži
noma, toks pasakymas ne visuomet 
suprastinąs neigiama prasme. Daž-

Tragiška...

Vielos pasaulyje daug, tik ji nepasie
kiama tam, kuris paženklintas dviem 

pagarsėjusiom raidėm — DP.

savybes).
Atvažiavus Amerikon man tas 

klausimas rūpėjo. Man rūpėjo, kodėl 
taip yra, kad Europoje gaunama pro
gos pasakyti „tai amerikietiškai“ 
anksčiau minėta neigiama prasme. 
Todėl nutariau paklausti vieną seną 
amerikietį lietuvį — Max Couble, 
lietuviškai Maksimilijoną Kubilių.

Šitas žmogus man_ atrodė visai 
kompetentingas, inteligentiškas ir iš
mintingas. Gimęs Anglijoje, užaugęs 
Amerikoje, niekada Lietuvos nema
tę?, bet puikiai kalba lietuviškai ir 
didelis lietuvis. Jo žmona, atvykusi 
Amerikon prieš 40 metų, nė žodžio 
lietuviškai nemokėjo (kilusi nuo 
Gardino), dabar moka tik lietuviškai 
ir angliškai. Visi vaikai moka lietu
viškai. Viena dukra — medicinos gy
dytojas, kita baigusi aukštuosius eko
nomijos mokslus (Regina), o sūnus 
šiame kare pasižymėję? karys, ap-

tysi ir kitiems paaiškinsi. Dabar aš 
tau štai ką pasakysiu. Keistuolių yra 
kiekvienoje tautoje. O gi Amerikon 
yra suplaukę žmonės iš visų kraštų. 
Jie atsineša su savim ir gera ii bloga, 
ką jie turi. O kai jis Amerikoje, ar 
Europoje kaip nors pasielgia ar pa
šneka, niekas jo neklausia, kiek jis 
jau metų Amerikoje ir iš kur jis at
vyko. Amerikietis, girdi, ir viskas. 
Juo mažiau iš esmės jis yra ameri
kietis, juo daugiau jis „amerikoniš- 
kumu“ reklamuojasi ir tuo tariamu 
amerikietiškumu pridengia savo 
„silpnąsias“ (visai ne amerikinės kil
mės) puses. Labai gaila, kad Euro
pos žmonių masės, palyginti, retai 
susiduria su tikrais amerikiečiais ir 
todėl dažnai gauna klaidingą įspūdį. 
Pagyvensi — tu pats pamatysi, — už
baigė Mr. Couble.

Atrodo, kad jo mintys taip pat 
įsidėmėtinos. . . .

(N.C.W.C. metinis pranešimas)

Trečiuosius pokarinius metus bai
giant. tremtinių problema tampa vis 
aktualesnė. Jąja rūpinasi ne tik su
darytoji organizacija, bet ir kitos, 
ypač daug dėmesio kreipia katalikiš
kasis pasaulis.

Iš N.C.W.C. administracinės įstai
gos pirmininko Arkivyskupo John T. 
McNicholo metinio pranešimo aiškė
ja, jog ši katališkoji organizacija vis 
labiau įsitraukia į ,DP problemos 
sprendimą. Savo pranešime, be trem
tinių klausimo, pirmininkas palietė ir 
bendrą politiką, pažymėdamas, kad 
per paskutinius metus plyšys tarp 
Rytų ir Vakarų vis didėja, totalitari
nis materializmas \is labiau išryškė
ja kovoje su „Vakarų krikščionišką
ja civilizacija“.

Tremtinių problemą Arkivyskupas 
laiko vienu svarbiausių pokarinių

klausimų. Šventąsias Sostas Vatika
ne sudaręs emigracijos įstaigą, kuri 
dalyvaus įkurdinimo programoje, 
N.C.W.C. Karo pagalbos tarnyba, 
svarbiausia, bendradarbiaus ir emi
gracijos srityje. Administracinės 
įstaigos pirmininkas pastebėjo, kad 
tremtinių bei karo belaisvių proble
ma ir panašūs dalykai reikalauja 
stiprios ir efektyvios tarptautinės ka
talikų karito organizacijos.

Tokia tarptautinė agentūra, tiki
masi, dirbs bendradarbiaudama su 
įvairių tautų karito grupėmis.

Kelionė į Rusiją dovanai
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

JAV vykdoma plati nuo komu
nistų apsivalymo akcija. Kaip ir vi
sose JAV gyvenimo srityse, taip ir 
čia, pasitaiko ir nemažai „amerikinių 
Įvairenybių“. Štai laikraščiai prane
ša, kad įsikūrė Amerikan Anti-Com- 
munist League, kurios tikslas, kaip 
rašo „Vienybė“, duoti visiems JAV 
komunistams, išvažiuojantiems iš 
Amerikos, pirmos klasės lėktuvo, ge
ležinkelio ar laivo bilietą. Reikalau
jama tik vienos sąlygos — atsisakyti 
Amerikos pilietybės ir duoti pažadą, 
kad niekad į JAV nebegrįš. Tuo no
rima padaryti „visus JAV komunistus 
laimingus ir visuomenės lėšomis pa
dėti pasiekti Stalino rojų. Bet, deja, 
kol kas dar neatsirado tomis lengva
tomis pasinaudojančių. Naujoji or
ganizacija sukėlė nemažai komentarų 
ir didžiojoje Amerikos spaudoje. O 
kai kas naująją organizaciją vertina 
dar vienu žingsniu į Amerikos vi
suomenės apšvietimą, kad pasiekti 
Stalino rojų, nors ir dideles lengva
tas teikiant, . norinčių neatsiranda, 
nes sovietinė laimė veda anksčiau ar 
vėliau į kartuves. •

VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ PIRMI
NINKAI — IŠEIKVOTOJAI

„Vilnis“ praneša, kad Raseinių 
liaudies teismas 5 metais laisvės atė
mimu nubaudė Girkalnio valsčiaus 
vykdomojo komiteto pirmininką Sta
sį Dambrauską. Anot laikraščio, tas 
kenkėjas išeikvojo pasigrobdamas 
gėrybių už 72.900 rublių. Daugiausia 
jis išeikvodavo pasigrobdamas sau 
„konfiskuotą liaudies priedu, banditi
nių šeimų turtą“. Šis sakmys labai 
daug ką pasako. Pasako, kad Lietu
voje tebeina partizaninis pasiprieši
nimas, kad už pasipriešinimą bau
džiama ir kiti šeimos nariai, kad 
vykdomųjų komitetų pirmininkai 
sauvaliauja. Tai tik viena mažytė 
iškarpa iš bendros padėties.

Pianistas A. Kuprevičius 
išvyko į Buenos Aires

Žymusis mūsų pianistas Andrius 
Kuprevičius šiomįs dienomis per Pa
ryžių išvyko į Argentinos sostinę 
Buenos Aires. Paryžiaus lietuviai 
pravažiuojantį pianistą gražiai sutiko 
ir palinkėjo tolimoje šalyje laimingai 
susitvarkyti ir, kaip iki šiol, gražiai 
prisidėti prie lietuvių ir Lietuvos 
vardo kėlimo. Laimingos kelionės ir 
gražios ateities mūsų talentingajam

PRANEŠA APIE TRIJŲ ARKLI- 
NINKYSTĖS FERMŲ STEIGIMĄ

„Vilnis“ praneša, kad Lietuvoje 
steigiamos trys Urklininkystės fer
mos. Žemaitukų veislės arklių augi
nimo ferma stėigama Telšių apskri
tyje, Anulėnų tarybiniame ūkyje. 
Siraičių skyriuje. Ten jau esą 22 re
produktoriai. Fermosįvedėju paskir
tas zootechnikas Kubilius. Rokiškio 
tarybiniame ūkyje bus R^ų Lietu
vos bėgūnų veislės ferma, kurioje 
jau turima 15 reproduktorių. Šios 
fermos vedėju paskirtas Natkevičius. 
Sunkaus tipo ferma steigiama Šakių 
apskr.,. Kidulių tarybiniame ūkyje. 
Čia jau turima 10 veislinių kumelių. 
Ir visa tai, palyginti su Nepriklau
somos Lietuvos laikais esamais veis

liniais arklių ūkiais, atrodo tikra 
ubagystė.

ATVYKO 20 LIETUVIŲ
Lapkričio 29 d. iš Vokietijos į 

JAV atvyko 20 lietuvių, jų tarpe 5 
JAV piliečiai. Atvykusiųjų tarpe yra 
Jonas Arlauskas, Antanina Beleišie- 
nė su dukrele, Ona Bangienė, Zeno
nas ir Joana Dabilevičiai su dukrele, 
Vytautas ir Ona Galvydžiai su du
krele, Algirdas ir Galina Leonai su 
sūhum, Julija Malakauskienė, Felik
sas Marcišauskas su dukterim, Bro
nislovas Mykolaitis su sūnum ir Eleo
nora Ščiukienė su dukterim. Atvy
kusius pasitiko BALF atstovė O. Va
laitienė ir padėjo susitvarkyti su do
kumentais. B. Vargas

JAV Kongresas ir tremtiniai

pianistui 1 Z. U.

The New York Times vėl kelia 
DP problemą ir primena kongresui 
jo pareigas tremtinių atžvilgiu. Jis 
rašo:

Aštuoniasdešimtoji kongreso sesi
ja parodžiusi, kad jo dauguma sti
priai jautė mūsų tarptautiniu? įsi
pareigojimus, bet jis išsiskirstė į na
mus, neatlikus paprasto dalyko, kuris 
galėjo būti atliktas, pagelbstint Eu
ropos tremtiniams. Kodėl šis keistas 
aklumas reiškiasi paskiriems asme
nims, kai mūsų atsakingumas dėl 
tautų reikalavimų yra laisvai pripa
žįstamas? Kas per tautinis neurosis, 
nuo kurio mes kenčiame atsisakyda
mi mūsų istorinės tradicijos suteikti 
persekiotiems globą?

Rūmų, emigracijos komitetas, ku
ris turėjo jau praėjusį pavasarį iš
kelti 850.000 vyrų, moterų ir vaikų 
likimą, jų kur nors įkurdinimą, — 
tačiau dabar turi pasūlytl savo re
komendaciją pilnam Juridiniam ko
mitetui, prieš imantis akcijos. Pa
siūlymai esą jau atspausdinti prieš 
kelias savaites. Komiteto nariai, ku
rie lankėsi DP stovyklose, taip pat 
padarė savo pasiūlymus prieš kelias 
savaites. Kodėl vis atidėliojama ši 
humanistinė problema?

Svarbiausi argumentai siejasi su 
Strattono projektu ' dėl įsileidimo 
400.000 DP per keturių metų perio
dą. Šis pasiūlymas — iššauktas iš 
tikrųjų šio krašto pilietinių, vyriau
sybinių, religinių ir darbininkų gru
pių — nepakeis esamos „kovotų si
stemos“, bet skatins bėdos veiklą bė
dos situacijoj. Bet DP pagrindinė 
būsena iškelia, kvotų sistemos pri
gimtį, kuri nustato imigraciją į J.A.

Jei kvotų sistemoje nebūtų „tau
tinės kilmės“ idėjos, emigrantai ga
lėtų į šį kraštą atvykti, nes jie yra 
žmogiškosios rasės nariai, bet ne ku
rio nors proteguojamo krašto gyven
tojai. Tai ir yra šis juokingas bar
jeras, kuris trukdo J.A.Valstybėms 
imtis tikrosios DP problemos spren
dimo. Dėl jo emigracijos kvotos nėra 
išpildytos per eilę metų. Pavyzdžiui, 
nors' teoretiškai iki 1947 m. birželio 
30 d. galėjo atvykti 153.927 emigran
tai, tačiau per,tą periodą tebuvo pri
imta tik 70.000, o likusis skaičius, 
kuris norėjo vizas gauti, nepateko, 
nes iš 153.927 emigrantų skaičiais 
65.700 tenka Didžiajai Britanijai su 
šiaurine Irlandija ir 25.900 Vokieti
jai. Vaizdas bus dar ryškesnis, kai 
pažymėsime metines kvotas Lenkijai 
(6.524), Lietuvai (386), Latvijai (236) 
Ir Estijai (116), kurių tautiečiai dau
giausia sudaro DP.

Valstybės pramonės komisaras 
Edward Corsi paragino, kad Kongre
sas pastudijuotų galimumus „ištai
syti neteisingąją“ kvotų sistemą nu
rodydamas, jog didelės kvotos ati
tenka tiems kraštams, kurie neduoda 
emigrantų. Koks bebūtų sprendimas,
— ar tai sietųsi su Strattono projek
tu ar su atitaisomomis kvotomis, — 
Kongresas neturi jokio kito garbingo 
pasirinkimo, kaip išpildyti mūsų 
Jungtinėms Tautoms duotus pažadus
— mums prisidėti pasiūlant tikrą 
prieglaudą tremtiniams. (NYHT/am)

Valstybes.

Laisvė pigiai neperkama
(Pradžia 1 pusi.)

mokyklas ir siunčiamų į tremtinių 
tarpą, kad pasėtų nepasitikėjimo ir 
neapykantos sėklą. Iš Maskvos val
dovų lūpų mes visą laiką girdėjome 
norą mus paimti į savo žinomą „ata
skaitą“. Kai tiesioginiai tai padaryti 
nepavyko, jie pradėjo visokiausiu? 
manevrus. Mes nieko prieš negalime 
turėti, kad jiems, sakysim, leidžiama
mūsų tarpe dalinti specialiai gamintą 
propagandinę medžiagą. Bet mes pa
grįstai stebimės, kad oficialiai sako
ma, jog Baltijos valstybių įjungimas 
į Sovietų Sąjungą nepripažĮstamas, 
gi iš kitos pusės mus leidžiama visą 
laiką bauginti mūsų krašto okupan
tais. Negi ir dabar dar yra vakarie
čių, kurie nežino, kas dedasi „komu
nistiniame rojuje“, kur gyventojas ir 
pinigą visiškai nuvertinant „dėkoja" 
vyriausybei. Jei komunistinis spaus
dintas žodis mus seka per visas sto
vyklas, tat kodėl vakarų spauda ne
turi jokio kelio į mūsų pavergtą 
kraštą? Mes stebimės, kad pačioje 
Amerikoje pradėta kova su komu
nistine liga, kai tuo tarpu mes esame 
beveik priverstinai apdovanojami jų 
propagandiniais leidiniais. Logikos
nedaug ir jos mes negalime suprasti.

Jei per tuos aštuoneris nelaimių 
metus iš kiekvieno lietuvio buvo rei
kalaujama nemažai susidrausmini- 
mo, tai šiuo metu, kada mes įžen
giame į naują fazę, to susidrausminl- 
mo dar daugiau reikia parodyti. Ir 
reikia ne aklo susidrausminimo, bet 
sąmoningo ir visiems vienodai priva
lomo. Lygiai vadovaujantiems veiks
niams, lygiai pavieniams asmenims. 
Juk jau nemažų spragų* mes visi pa
stebime ir nesimato tų didelių pas
tangų, kurios pramuštus plyšius greit 
pašalintų. Tegul Naujieji Metai at
neš ir naujesnį, geresnį susitvarky
mą. Tegul mūsų pavyzdingame susi
tvarkyme kiekvienas mūsų nedrau
gas pamato, kad mes esame nepra- 
muSama siena. O bandymų mus 
laužti ir trupinti, reikia manyti, ir 
ateinančiais metais bus ne mažiau. 
Jei po politines painiavas mes prade
dame aiškiau įžiūrėti būsimą laisvę, 
tai nereikia ir užmiršti, kad kol ją 
pasieksime, dar teks visokių dienų 
pakelti. Ir tegul tos būsimos dienos 
nesulaužo nė vieno iš mūsų ir visus 
grąžina atgal į laisvą tėvų karštą. 
Visi atlikime savo pareigą!

Balys Gaidžiūnas

JAV laivyno specialistai yra su- 
konstruktavę „vaikščiojantį" nusilei
dimo laivą, kuris su 60 tonų žmonių 
ir aprangos svoriu gali šliaužti per 
minkštą sniegą, purvyną, pelkę. Ad
mirolas J. J. Manning pareiškė, kad 
ši mašina yra tartum iš Marso atga
benta. (AP)

LTB Švietimo Valdyba Naujųjų 1948 Metų proga sveikina visų švie
timo įstaigų bei kultūrinio darbo bendradarbius ir linki sėkmingai su 
ligšioliniu idealizmu ir pasiaukojimu ir toliau ugdyti jaunąsias tremtinių 
jėgas ir tautinę kultūrą mūsų tautos ir tėvynės laisvei atstatyti. —
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