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Jungtinių Tautų visumos darbai
Sovietų kalbos ilgos ir nuobodžios

Išsiskirsčius Jungtinių Tautų vi
sumos suvažiavimo delegatams, ver
ta padaryti trumpą darbų suvestinę, 
iš kurios matytųsi, kas padaryta ir 
kas lieka daryti New Yorke per an
trąjį suvažiavimo ciklą. Šiai suves
tinei padaryti, pasinaudosime dr. 
Evatt, buvusio plenumo prezidentp, 
pareiškimu.
- Dr. Evatt pasakė, kad Jungtinės 
Tautos politinėje srityje vis dar eina 
sunkiu nepasitikėjimo ir nepasise
kimo keliu. Tačiau socialinėje ir 
humanistinėje dirvoje atsiekti lai
mėjimai užgrūdina nenuilstančius 
organizacijos idealistus.

Pirmas ir vienas svarbiausių lai
mėjimų yra 29 straipsnių žmogaus 
teisių deklaracijos priėmimas. Pa
gal ją, prieš įstatymus visi žmonės 
yra lygūs ir žmogui suteikiamomis 
laisvėmis gali naudotis visi žmonės, 
nežiūrint jų rasės, religijos, spalvos
ar kalbos.

Antras svarbus darbas genocido 
uždraudimas. Genocido konvencija 
pasirašiusius kraštus įpareigoja nu
bausti nusikaltėlius ir apsaugoti nuo 
genocido nusikaltimų. Tarptautinės 
teisės ekspertai šį darbą vadina epo
chiniu žygiu tautų teisės srityje.

Trečias — Graikijos klausimu 
vakariečiai priėmė rezoliuciją, ku
rioje kaltinamos Albanija, Bulgari
ja ir Jugoslavija dėl talkininkavimo 
graikų banditams ir siūloma joms 
nustoti teikti paramą. Rezoliucijoj 
pasisakoma už J.T. Balkanų komi
sijos darbo pratęsimą. Toliatu sa
koma, kad Graikija su savo trimis 
kaimynais pradėtų pasitarimus, dr. 
Evatt ir gener. sekretoriaus Trygve 
Lie globoje, normaliems santykiams 
sureguliuoti.

Ketvirtas — ginkluotųjų pajėgų 
vienu trečdaliu sumažinimas, kaip 
Sovietų Sąjunga buvo pasiūliusi, 
daugumos balsais atmestas, nes Va
karinių kraštų atstovai nepatikėjo 
Sovietų intencijų gerumu. Sovietai 
dabar turi apie 3—4 milijonus vyrų 
po ginklu, o Vakarai nusiginklavę. 
Ši priežastis vertė įtartiną Sovietų 
pasiūlymą atmesti.

Penktas — JAV ir D. Britanijos 
atstovai Sovietus apkaltino dėl at-

Komunistai įsibrovė į Pekiną
TAUTINĖS KINIJOS VYRIAUSYBAIŠEKO ATSISTATYDINIMAS? 

ŪPE PERŽENGTA. — ClANGKAIŠEKO ATSISTATYDINIMS?

Generalissimus Ciangkaišckas, 
kaip iš Kinijos finansinių sluogsnių 
Honkonge patyrusi informuoja De
na, esąs iš Kinijos valstybės prezi
dento pareigų pasitraukęs, nors ofi
cialiai jo pasitraukimas dar nepa
tvirtinamas. Pagal tuos pačius šal
tinius, valstybės prezidento pareigas 
perėmęs viceprezidentas Li Tsung-
Jen. Kaip žinoma, jis, Kwangsi pro
vincijos kariuomenės vadas, praėju
sį pavasarį, prezidento rinkimų me
tu, buvo išrinktas valstybės vice
prezidentu. Jis buvo pasisakęs už 
politines reformas ir priemones pi
lietinio karo baigtuvėms paskubinti.

Maršalo Ciangkaišeko žmonos vi
zitas J.A.Valstybėse, kur ji vedė pa
sitarimus su prez. Trumanu ir užs. 
reik, ministeriu Marshalliu, diplo
matiniuose sluogsniuose laikomas 
nieko neatnešusiu.

Kautynės dėl Kinijos karalijos 
sostinės Peipingo (Pekino) esančios 
pasiekusios savo lemiančią viršūnę. 
Priešakiniai komunistų kariuomenės 
daliniai jau’esą Įsibrovę į buv. so
stinės priemiesčius. Arti Kinijos 
universiteto ir ties buv. karaliaus 
vasaros, rezidencija vykstančios kie
tos kovos. Nuo antradienio prieš
piečių miestas apšaudomas iš sun
kiosios artilerijos. Tuo tarpu kinų 
iomunistų patruliai į šiaurę nuo 

anghajaus pirma kartą peržengė 

sisakymo nuo atominės energijos vi
suotinės kontrolės. Sovietai siūlė a. 
energijos kontrolę įvesti tik Saugu
mo Tarybos ribose, kur egzistuoja 
veto, kuriuo kiekvienu metu Sovietų 
atstovas gali nepageidaujamus kon
trolierius palikti už geležinės uždan
gos. Sovietai bijosi atskleisti savo 
vidaus vergijos santvarką. Saugu
mo Tarybai pavesta plenumo ir to
liau dirbti kontrolės srityje.

Šešta — Meksika pasiūlė pradėti 
ruoštis galutinėms Vokietijos ir Ja
ponijos taikos sutartims. Šis pasiū
lymas vienu balsu buvo priimtas.

Septintas — Visumos suvažiavi
mas pripažino Pietų Korėjos vy

Silpnoji Vakarų bloko vieta
PRANCŪZIJA SVYRUOJA, NEGALĖDAMA APSISPRĘSTI

Vakarų Unija (laisvųjų Europos 
kraštų sąjunga gintis nuo rusų ek
spansijos) ir Atlanto paktas (sąjun
gos praplėtimas didžiausiais užjūrio 
— JAV ir Kanados arsenalais), at
rodo, neutralaus stebėtojo žvilgsniu 
žiūrint, yra savaime suprantami reiš
kiniai. Tą klausimą išėmus Iš die
nos polemikos ir pastačius istori- 
nėn perspektyvon, lengva įsitikinti, 
kad visiškas Europos pusiausvyros 
netekimas Sov. Sąjungos karo metu 
ir pokario laimėjimais grėsmė Va
karų likučių ■egzistencijai -neteikia 
jokių kitų galimybių, kaip tik suda
rymą antnacionalinės sąjungos prieš 
kontinentalinę Rusijos slepiamą 
persvarą iš vienos pusės ir prisi- 
šliejimą prie Amerikos industrinių, 
finansinių ir jūrinių jėgos rezervų." 
Briuselio paktas, suvienodinimas D. 
Britanijos, Prancūzijos ir Beneluxo 
kraštų gynybos organizacijos ir 
transatlantinė tąsa tos sąjungos į 
JAV todėl atrodo glūdinti istorinių 
įvykių logikos rėmuose. Fakteli, kad 
Vakarų vyriausybės į tą politinės ir 
karinės strategijos koordinaciją jau 
žengia arba ruošiasi žengti, gali su
daryti įpūdžio, jog Vakarų Unijos 
problematika glūdi daugiausia ne 
esminiuose tiksluose, bet ribotose jos 
priemonėse.

Jangtse upę ir žygiuoja toliau į vi
durinę Kiniją. Šios upės peržengimą 
patvirtina ir tautinės.Kinijos vyriau
sybės informaciniai sluogsnįai. To
kiam komunistų pasistūmėjimui pri
pažįstama didelė strateginė reikšmė. 
Neutralių stebėtojų samprotavimu, 
šiose operacijose dalyvaujančių kinų 
komunistų kariuomenės kiekis ligi 
šiolei vis būdavęs nepakankamai 
vertinamas. Didieji mūšiai Sučau 
fronte, kur turėtų išsipręsti buv. Ki
nijos sostinės likimas, informuotų 
karinių sluogsnių nuomone, gali dar 
ilgokai užsitęsti. Atsižvelgiant į di
delius abiejų pusių patirtus nuosto
lius, prileidžiama, kad komunistų 
kariuomenė galinti būti taktiškai 
pergrupuota, besirengiant į naują 
ofensyvą šiame sektoriuje.

Tautinė Kinija visais būdais 
stengiasi išsirūpinti skubios pagal
bos. Ne kuriuo kitu, tik šiuo tikslu 
paskutiniu metu Vatikanan atvyko 
ir paties Popiežas Pijaus XII buvo 
priimtas Nankino vyskupas Mon- 
sign. Paul Jupin. Jis, be to, prašė 
popiežių paraginti viso pasaulio ka
talikus suteikti galimą paramą Ki
nijos katalikams. Po vizito Vatika
ne, Nankino vyskupas vyksta su pa
galbos orgahizavimo akcija į JAV ir 
ten kreipsis į Amerikos katalikus.

Iš kitos pusės Marshallio plano 
valdytojas Paul Hoffman šiuo me-

riausybę ir pavedė darbą J. Tautų 
komisijai. Be to, pasisakyta, kad 
amerikiečiai ir Sovietai atitrauktų 
savo okupacines kariuomenes iš Ko
rėjos. Cla Vakarų demokratiniai 
kraštai vėl laimėjo./:

Aštuntas — Mažojo ansamblio 
veikla pratęsta dar vieneriems me
tams nors Sovietai ir priešinosi. Ir 
čia Sovietai pralaimėjo.

Devintas — Vaikų fondas. Iki 
šiol veikė du fondai — J. Tautų 
tarptautinis vaikų bėdos fondas ir 
J.Tautų apeliacijos f. vaikams. Dabar 
šie abu fondai sujungti į vieną J. 
Tautų tarptautinį vaikų bėdos fon
dą (UNICE) ir J. Tautos kreipiasi į

Bet gi tai yra tik Iliuzija. Bent U 
Paryžiaus tie reikalai atrodo kitaip 
ir komplikuočiau. Gal būt įtikimlau- 
siu rezultatu prancūzų sostinėje yra 
pažiūra, kad .Pranęūzijos vyriausy
bės politika Unijos kryptim neina 
lygia greta su visos tautos nuotai
komis. Tuo būdu teoretiškai tvir
čiausias kontinentallnls ramstis Va
karų gynybos fronte ir lieka kliban
čiu. Quai d’Orsay galėjo žengti le
miantį psichologinį žingsnį iš Mar
shallio plano ūkinės koncepcijos J 
politiškai karinę Atlanto jįakto kon
cepciją — gi dauguma prancūzų 
delsia sekti tuo žingsniu.

• • '•
Būtų tai pusė bėdos, jei reikalas 

eitų tik apie įprastą skirtumą tarp 
valstybinės politikos ir viešosios 
nuomonės: būtų normalu (nors kiek 
pavojinga), jei tarptautinių įvykių 
spaudžiama pati prancūzų diploma
tija, šiaip jau sunkiai judanti, kart
kartėmis pralenktų masių nuotaikas. 
Mat, tos masėš tebestovi ten, kur ir 
oficialioji užsienio politika stovėjo 
dar giliai 1947 metais: laukiamoje 
nepasitikėjimo būklėje prieš abu di
džiuosius pasaulio politikos blokus ir 
giliai įsišaknijusiame neigime tvir
tų įsipareigojimų vienai ar kitai pu
sei. Taip, kaip prancūzų politika Bl- 
dault eroje vadovavosi laukimu, 
santūrumu, balansavimu tarp Vaka
rų ir Rytų, trumpai, taktiniu neutra
lumu didžiaisiais pasaulio politikos 
klausimais (išskyrus Vokietijos klau
simą, kur einama savu, beviltišku 
keliu), taip dabar prancūzų taute 
savo visumoje yra nutolusi nuo rei
kalingo Vakarų solidarumo įsisąmo
ninimo. Ir taip liekama vietoje tarp 
Vakarų ir Rytų, o tai reiškia ne tiek 
siekimą konstruktyvios politinės sin
tezės-, kiek aiškaus apsisprendimo 
baimę, — baimę vienokio ar kitokio 
apsisprendimo konsekvencijos.

Biauri Sovietų provokacija Lietuvoje
Vos spėjo antrąsyk sovietiniai 

okupantai įsibrauti Lietuvon, tuojau 
užvirė atkakli partizanų kova su rau
donaisiais grobikais. Apie šią žūtbū
tinę kovą žinios visais keliais pasiek
davo mus, jas patvirtindavo ir demo
kratinio pasaulio spauda bei radijas, 
stebėdamiesi mūsų kraujo brolių 
ryžtingumu ir ištverme. Ketveri me

tu vieši Sanghajuje. Tenai būvėda
mas jis pareiškė, kad Kinija Mar
shallio plano rėmuose paramą gau
sianti net ir tuo atveju, jeigu joje 
būtu sudaryta ir koalicinė vyriausy
bė, pritraukiant ir kinus komunis
tus. Šitas ketinimas Londono poli
tiniuose sluogsniuose laikomas svar
biausiu JAV užsienio politikos pa
reiškimu po paskutinių Kinijos ko
munistų laimėjimų. (z) 

savo narius dėl sudarymo 20 mili
jonų dol. kapitalo.

Dešimtas — Palestinos klausimu 
nutarta sudaryti trijų kraštų — 
JAV, Prancūzijos ir Turkijos — pa- 
tariąmąją tarybą, kuri pakeistų J. 
Tautų tarpininką, dabartinį dr. 
Bunche. Palestinos byla po grafo 
Bernadotte nužudymo dar labiau su
sipainiojo. Žydai tokios komisijos 
sudarymui pasipriešino, tačiau ji 
savo darbą vykdys.

Vienuoliktas — Berlyno problema 
ir toliau lieka neišspręsta. Po to, 
kai Sovietai pasipriešino 6 neutra'- 
liųjų pasiūlymui, Berlyno blokada 
ir toliau veikia, net dar labiau pa

Tai ir būtų tas silpnasis ’užkas. 
Vidinis dezinteresavimasis Vakarų 
jėgos konsolidacijos siekimais yra 
išvada to paties fenomeno, kurį nu
galėti siekia ir pačios konsolidacijos 
tendencijos: karo baimė. Didžioji 
dauguma prancūzų tautos vengia bet 
kokiu būdu įsipainioti karan, šian
dien lygiai taip pat, kaip Mūncheno 
laikais. Šiandien, kaip ir anuomet, 
ji iš nuojautos priešinasi kiekvienai 
priemonei, iš kurios galėtų kilti nau
ja tarptautinė įtampa ar karo pavo
juj Tai yra klimatas, kuriame kon
cesijų Sov. Sąjungai politika, kuri 
tą įtampą bent šiam momentui gali 
sumažinti, randa lygiai tokią palan
kią dirvą, kaip 1938 m. koncesijų 
politika Hitleriui. Gi „iki čia ir nė 
žingsnio toliau” politika, glūdinti 
Vakarų Unijos ir Atlanto pakto 
pagrinduose, tokioje atmosferoje gali 
būti tik nepopuliari.

Nuolat girdime prancūzų sluog- 
sniuose (nebūtinai komunistinuose) 
viena ar kita forma daromus užme
timus Vakarų valstybėms bendrai, o 
ypatingai amerikiečiams, kad jie sa
va „intrasigencija" blokuoja galimy
bes taikaus nuomonių suderinimo su 
Sov. Sąjunga arba, mažų mažiausia, 
laikiną modus vivendi. Augimas Va
karų pajėgų, stiprinimas Prancūzijos 
saitų su Anglija ir Amerika, šiuo 
aspektu žiūrint, atrodo tolimesniu 
žingsniu karo kryptim: jau vien to
dėl, kad tai daro akivaizdą karinio 
susidūrimo eventualumą ir verčia 
kiekvieną tai turėti galvoje, kai tuo 
tarpu taip miela būtų apie tai visai 
negalvoti...

» » •
Čia ir glūdi didžiosios galimybės 

komunistinei propogandai ir su ja 
tampriai susijusiai, jos tarnyboje 
esančiai sovietų „taikos ofensyvai“ 
Prancūzijoje. Jau vien faktas, kad 
Sovietai nuolat apie taiką ir nusi-

tai vyksta fizinis naikinimas ir dva
sinis prievartavimas! •

Tik viena Maskva, tunkanti jos 
pavergtųjų nežmoniškomis kančio
mis, tuos ketveris metus tylėjo, nė 
puse žodžio neprasitardama, kas iš 
tikrųjų dėjosi Lietuvoje, kaip lygiai 
ir kitose okupuotose žemėse. Paga
liau ir ji prašneko. Stuttgarto radijo 
š. m. XII. 16 d. žiniomis, oficialiai iš 
Maskvos paskelbta: Lietuvoje baigtas 
malšinti pogrindinis veikimas, kuris 
sabotavęs Tarybų Sąjungos telkiamą 
pagalbą (???) Lietuvai atkurti. Pa
grindinės pogrindžio jėgos esančios 
sunaikintos. Su menkais Jų likučiais 
susidorosianti Lietuvos komunistų 
partija.

Tai šlykšti Maskvos provokacija 
savo kiauriesiems, žudikiškiems dar
bams pridengti: pirma apkaltinti jau 
perdaug nuvalkiotu argumentu — sa

aštrinta, nes Sovietai įspėjo Vaka
riečius, jog kiekvienas lėktuvas, ku- 
'ris iškryps iš 30 km oro koridoriaus 
arba bus be ženklų, Sovietų bus nu- 
tupdomas. Tai jau antras toks So
vietų nedraugiškas žestas prieš savo 
karo meto sąjungininkas. Argenti
nos atstovas dr. Bramuglia pastan-
gos nuėjo niekais, nors jis vis dar 
tikisi rasti pakenčiamą sprendimą.

Dvyliktas — moterų-žmonų lai
svė. Čilės atstovas buvo įteikęs re
zoliuciją, kurioje kaltino Rusiją dėl 
draudimo išvykti rusėms, svetim
šalių žmonoms, ir tuo būdu pažei
džiama pagrindinės žmogaus teisės. 
Rezoliucija priimta, bet padėtis ne
pagerėjo. Sovietai žmogaus teisių 
pas save nepripažįsta, jas taiko tik 
kituose kraštuose.

Tryliktas — Italijos kolonijų klau
simas atidėtas po Naujųjų Metų.

Apskritai imant, kaip dr. Evatt 
pareiškė, propagandinės kalbos per 
Paryžiaus sesiją buvusios paprastai 
ilgesnės ir nuobodesnės, negu bet 
kada, ypač iš Rusijos bloko pusės. 
Rusai su savo 6 satelitais norėję. vi
sus nuginkluoti savo kalbomis. Ru
sų Višinskis dažnai kalbėdavęs dau
giau negu po dvi valandas... Vaka
riečiai, palyginti, buvę lakoniški.

Tai maždaug visa tai, ką J. Tau
tos padarė ar ką aptarė Paryžiuje. 
Tiesa, Sovietai norėjo vieną čekišką 
pareigūną išgauti iš J. Tautų, bet 
tas jų žygis nepasisekė, (m).

ginklavimą tekalba, o Vakarai pri
versti kalbėti apie karinę paruošą ir 
apsiginklavimą, nepraeina tokioje 
Paryžiaus atmosferoje be savo de
moralizuojamos įtakos viešajai opi
nijai. Įspūdis, kad tikrasis pavojus 
taikai gresia iš Washlngtono, o ne ii 
Maskvos, įsišaknijęs nuostabiai dau
gelio prancūzų galvose ir telkia ko
munistų karščiuojančiai agitacijai 
prieš JAV vis daugiau galimybių 
reikštis, ko stigo tuo^metu, kol ta 
agitacija Maskvos šūkiais buvo pri
versta savo ugnį daugiausia nu
kreipti į Prancūzijai būtiną JAV 
finansinę ir ūkinę paramą Marshal- 
lio plano formoje. Kairiosios, bet ne
komunistinės spaudos, kaip Franc- 
tireur“ ir „Combat“ (pirmasis įta
kingas darbininkijos, antrasis inteli
gentijos sluogsniuose), rėmai yra 
simptomu tokios atmosferos: šie 
laikraščiai, kartkartėmis (komunisti
nės kampanijos prieš Marshallio 
planą ir Čekoslovakijos perversmo 
įtakoje) parodę daug kritiško nuoto
lio kominformo tendencijomis, šiah- 
dien užsienio politikos atžvilgiu — 
pvz. Berlyno klausimu — vėl pateko 
komunistinių tezių orbiton. Iš kitos 
pusės, nebus per daug suklysta kon
statuojant, jog ir gen. de Gaulle ar
timi žodžiai Prancūzijos vyriausybės 
žygiams Vakarų apsigynimo ir Mar
shallio plano kryptimi nebus kilę tiek 
iš tariamo Prancūzijos nustūmlmo 
antraeilėn vieton, kiek iš netiesio
ginio pripažinimo tos būklės, kad 
prancūzų užsienių politikos ameri
kietiškoji orientacija nuolat bus ne
populiari, juo toliau ji praktiškai 
reikšis ta kryptim. (Die Tat / j. m.) 

botažu prieš „pagalbą“, o paskui jau 
viešai imtis masinio tautos naikini
mo, kas ligšiol buvo daroma slaptail 
Gi kas iš tikrųjų ta „pagalba“ yra, 
perdaug gerai žino pasaulis tiek šia
pus, tiek anapus geležinės linijos. Ir 
tas pats Stuttgarto radijas rado rei
kalinga pažymėti, jog tebepripažįsta
mos Lietuvos respublikos pasiunti
nys ir įgaliotas ministeris JAV pa
reiškė, kad 90 Va lietuvių tautos esą 
nusistatę priešingai Sovietų Sąjungai.

Po ketvertų metų beldimosi į pa
saulio sąžinę, paskutinės sovietų pro
vokacijos akivaizdoje, mes dar kartą 
keliame balsą: pažiūrėkit, išgirskit, 
atjausklt, kaip naikinami nekalti 
mūsų kraujo broliai savo tėvų že
mėje — mūsų Lietuvoje! Argi dar 
negana kraujo ir ašarų, kurios per 
ketveris metus galėjo ir akmens širdį 
sugraudinti?

1
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Žemutinės Saksonijos apygardos 
suvažiavimas —

Lapkričio 30 d. Hannoveęyje, stu
dentų stovykloje, (vyko Žemutinės 
Saksonijos LTB Apgardos Tarybos 
posėdis dalyvaujant LTB pirm-kui p. 
Pov. Gaučiui, VLIKo atst. p. Macke
vičiui ir Vaitiekūnui, L. R. Kryžiaus 
Vyr. V-bos. atst. agr. Daugėlai, Zo
ninės Tarybos pirm-kui p. Krikš
čiūnui, naujam Baltų Centrinės Ta
rybos atst. Dr. Šėmaičių! ir eilei kitų 
svečių.

Didžiausios Anglų zonos apygar
dos stovyklų atstovai buvo labai pa
tenkinti didelių mūsų centrinių orga
nizacijų dėmesiu tam suvažiavimui. 
Iki šio laiko anglų zonoje vis vyravo 
įsitikinimas, kad centriniai organai 
žymiai mažiau kreipia dėmesio anglų 
zonos rekalams, nors čia gyvena ne
mažas nuošimtis tautiečių.

Posėdį atidarė ir pranešimą apy
gardos reikalais padarė apygardos 
pirm-kas dipl. inž. Alg. Nasvytis. Iš 
jo pranešimo paaiškėjo, kad prieš 
porą metų ši viena didžiausių Vokie
tijoje apygardų, su apie 12.000 tau
tiečių, šiuo laiku sumažėjo iki 6.550 
stovyklose gyvenančių asmenų, -iš 
kurių 700 gyvena pereinamoje Fal- 
lingbostelio stovykloje ir yra pasi
ruošę artimiausiu laiku emigruoti. 
Vien tik per šiuos metus emigravo 
apie 3.000 asmenų, daugiausia į Ka
nadą ir Australiją. Tokia plataus 
masto emigracija smarkiai palietė lie
tuviškų stovyklų administraciją, kul
tūrinį gyvenimą ir grėsė dezorgani
zuoti švietimą. Apygardos iniciatyva 
su Žemutinės Saksonijos militarinės 
valdžios DP reikalams pagalba, šią 
vasarą buvo pertvarkyta lietuvių 
stovyklos. Po ilgų pastangų įkurta 
apygardos švietimo centras Diep
holze. Apskritai, stovyklų perkėlimai

Konkreti pagalba sergantiesiems
Belgijos lietuviai bus bene pir

mieji, kurie konkrečia pagalba at
siliepė į kreipimąsi padėti sergan
tiems ir įv. Vokietijos sanatorijose 
bei ligoninėse besigydantiems tautie
čiams. Sudarytasis „ Aukų Rinkimo 
Komitetas (J. Zaleckis, A. Banaitis ir 
Martuzaitis) savo darbą pastūmėjo 
tiek, kad š. m. juodžio 6 d. galėjo 
pasiųsti pirmąsias surinktų gėrybių 
siuntas.

..ųkų rinkimas tęsiamas ir toliau. 
Tuo tikslu kreiptasi į visus Belgijoje 
gyvenančius lietuvius šiuo atsišau
kimu:

„ Selgijos Lietuvi, Brolau-Sesuo!
Jūsų duosnumą įiandien krei

piasi Vokietifos sanatorijose sergan
tieji broliai-tremtiniai, kad ištiestu- 
jnėte pagalbos ranką savo aukomis.

Šiuo metu Vokietijoje yra apie 
453 liet, džiovininkų, iš kurių apie 
100 vaikų. Jų išvykimas greitu laiku 
negalimas. Giminių ir artimų, kurie 
jiems padėtų, neturi. 

palietė per 2.000 tautiečių. Likviduo
ta 14 lietuvių stovyklų. Šiuo laiku 
yra apygardoje 13 lietuvių stovyklų; 
4 didžiausiose stovyklose: Dlepholze, 
Oldenburge ir Uchtėje (70 km. į va
karus nuo Hannoverio) gyvena 6Oe/o 
visos apygardos lietuvių DP. Apygar
da turi paruoštus naujų pertvarky
mų planus po ateinančią vasarą nu
matomos didesnės emigracijos. Apy
gardoje veikia 4 gimnazijos, kurių 
didžiausia — Diepholze yra viena ge
riausiai įrengtų ir didžiausių trem
ties gimnazijų. Nuo Naujųjų Metų 
pradės veikti zoninė lietuvių amatų 
mokykla Diepholze, kuri stengiamasi 
pritaikyti mokyti suaugusiem amato 
pagal paskutinius emigracinius pa
tyrimus. Didelę problemą apygardai 
sudaro didelis skaičius lietuvių, gy
venančių be IRO teisių, ypač klaipė
diečių. Jų. tautiškai kultūrinio gyve

Emigracinės Schweinfurto stovyklos naujienos
— Emigracinėje Schweinfurto sto

vyklose YMCA-YWCA organizacijos 
pastangomis erdvioje salėje įrengta 
įvairiomis kalbomis laikraščių bei 
žurnalų skaitykla, parūpinta sporto 
įrankių ir kit. Kas savaitė gyvento
jams rodomos kino filmos, kviečiami 
ansambliai koncertams ir baletams. 
Lapkričio-gruodžio mėn. čia koncer
tavo ukrainiečių „Bandūros“ choras, 
vėl vyrų-moterų baleto grupė atliko 
turkiškų, kirgiziškų, totoriškų ir kitų 
rytinių tautų tautinius šokius.

— Dirbančiųjų lietuvių bendruo
menė vėl nustojo 50 gyventojų. Visų 
dirbančių pas amerkiečius, t.y. sar
gybų daliniuose, Coca-Colla, o taip

Ištieskime jiems brolišką pagal
bos ranką.

Aukos renkamos be jokių vado
vaujamų partijų nuožiūros, bus įteik
tos su aukų lapais pažymėtai sana
torijai ir padalintos ligonims tautie- 
čiams-tremtiniams.

Visiems kiliems Tautiečiams pri
tariant:

Hainaut Prov. kapelionas T. J. 
Aranauskas, SJ., Aukų rinkimo Pir
mininkas J. Zaleckis, L. B. Courcel- 
les skyr. Pirm. Vyt. Ražanauskas, L. 
B. Coureelles skyr. Sekr. A. Banaitis, 
Liet, sportininkų Pirm. Vyt. Korsa
kas, Liet. Veikėjų įgaliotinis V. Mar
tuzaitis."

Tenka laukti, kad šiuo Belgijos lie
tuvių pavyzdžiu paseks D. Britanijos, 
JAV, Kanados ir kitų kolonijų lietu
viai. (Sanatorijų adresai su besigy
dančių lietuvių skaičiais paskelbti 
„Mūsų Kelio" š. m. lapkričio 27 d. 
Nr. 68.)

nimo organizavimas susiduria su 
įvairiais sunkumais.

Vėliau susirinkimas su dideliu dė
mesiu Išklausė aktualius VLIKo at
stovų, LTB pirmininko ir LRK. at
stovo pranešimus. Baltų C. Tarybos 
atstovas Dr. Semaitis supažindino 
suvažiavimą su eile problemų, kurios 
sėkmingai išspręstos centrinėje anglų 
zonos DP įstaigoje Lemgo. Gaila, kad 
ir pažadėjusi, dėl tarnybinių kliūčių 
negalėjo dalyvauti BALFo atstovė p. 
Kovaitė.

Kaip teko girdėti, suvažiavime 
dalyvavo visų apygardos apylinkių 
ir daugelio seniūnijų atstovai. Suva
žiavimas praėjo darnioje ir darbin
goje nuotaikoje. Priimta eilė rezo
liucijų, pritarta apygardos vedamai 
stovyklų politikai ir įvertinta gera 
apygardos reprezentacija bei organi
zacija. M. K.

pat Wurzburgo ir Bad-Kissingeno 
IRO Vyr. Bust bei dirbtuvėse, šeimos 
turėjo išvykti apsigyventi į kitas sto
vyklas — Wūrzburgą, Seligenstadtą 
ir Scheinfeldą.

— Lietuvių Bendruomenės kūrė- 
jų-savanorių iniciatyva buvo sureng
tas 30-ties metų Lietuvos Kariuome
nės minėjimas., Mišriai įvairių tau
tybių tarnautojų gyvenamam rajone 
tą dieną iškelta Tautinė Vėliava, Emi
gracinės stovyklos katalikų bažnyčioje 
atlaikytos pamaldos už mirusius bei 
žuvusius kūrėjus-savanorius, karius 
bei kovotojus dėl Lietuvos laisvės. 
Surengto minėjimo metu salėje, gau
siai dalyvaujant bendruomenei, p. S- 
las skaitė paskaitą apie Lietuvos Ka
riuomenę. Meninę minėjimo dalį 
atliko: vietos muzikos mokyklos Ve
dėjos p. V-nės gerai išmokytas ir su
sidainavęs mergaičių oktetas, o taip 
pat akordeonistas ir pianino mokinės. 
Padeklamuota eilėraščių, o IRO Ama
tų Mokyklos lankytojas — jaunas 
rašytojas p., j. B-nas paskaitė savo 
kūrybos iš Nepriklausomybės kovų 
meto.

— Lietuvių Inžinierių S-gos Už
sienyje, Schweinfurto skyrius šventė 
3-jų metų sukaktuvių šventę. Sto
vyklos bažnyčioje buvo atlaikytos 
pamaldos už žuvusius bei mirusius 
inžinierius, o po pietų stovyklos sa
lėje įvyko metinių sukaktuvių minė
jimo aktas.

— Prieš Kalėdų Šventes, vietos 
klebono rūpesčiu, lietuviams-katali- 
kams pakviesto pamokslininko pra
vestos dviejų dienų rekolekcijos.

— Naujai atremontuota stovyklos 
katalikų bažnyčia, kurioje pamaldas 
visų tautybių katalikams atlaiko lie
tuvių parapijos klebonas. Šioje baž
nyčioje laikomos pamaldos taip pat 
emigrantams. Ortodoksai ir evange-

SKAUTIŠKUOJU TAKU
«_ .X

— Redaguoja vyr. sktn. A. Krausas —■

Principinis skautas
LSS Tarybos Piranijos Pirminin

kas vyr. sktn. K. Palčiauskas, užda
rant III-ją Tautinę Stovyklą Isar 
Home, Alpėse, pareiškė labai svar
bių minčių mūsų organizacijos gili
nimo klausimu. Laikydami jas įsi
dėmėtinomis visiems broliams ir se
sėms čia, Vokietijoje, ir užjūriuose, 
pateikiame. —

Principai yra mūsų organizacijos 
pagrindas. Principinis skautas ,-ė 
yra mūsų organizacijos ašis. Čia no
rėčiau pareikšti Pirmijos troškimą, 
kad visi mūsų organizacijos vadai- 
vadovės, vykdydami taip sunkų jau
nuomenės auklėjimo darbą, visą laiką 
turėtų prieš akis principinio skauto 
ir principinės skautės išauklėjimą.

Principinio skauto ir principinės 
skautės, kurie:
a) suvoktų ir priimtų pilną skau- 

tybės ideologiją, o ne tik vieną 
kurią dalį;

b) pajustų suvoktų skautybės ideo
logijos gilumą;

c) semtųsi patyrimo iš pirmųjų šal
tinių ir

d) skautiškai subrendę imtų reikštis 
skautiškoje kūryboje.

Jei mūsų šeimoje dominuos taip 
aptartas principinis skautas ir prin- 

likai įsirengė stovykloje sau atskiras 
bažnyčias.

— Emigracinės stovyklos Komi
sijas praėjo arba praeina emigrantai 
į Prancūziją, Belgiją, Braziliją, Ar
gentiną, Turkiją ir iš dalies į Ka
nadą. Baigia įsikurti ir USA Kon
sulo emigracinė komisija. .

— Lietuvių bendruomenė nuolat 
netenka atskirų šeimų, išvykstančių 
į Kanadą ir Ameriką.

— Emigracinės Schweinfurto sto
vyklos direktoriumi yra lietuvių ge
ras bičiulis, ypač gerai pažįstamas 
Kempteno lietuviams, Cpt. W. C. Le 
Grand. K. K.

Išlydėjome kun.
Freiburgas. — Gruodžio 1 d. gat

vėje 4 lenkiškai kalbą tipai užpuolė 
2 lietuvius studentus, ėmė smaugti 
ir, sumušę iki sąmonės netekimo, 
atįmė pinigus, laikrodžius ir visus 
dokumentus.

— Lapkričio 25 d. lietuvių ben
druomenė atsisveikino su kolonijos 
klebonu kun. dekanu Jonu Petrėnu, 
kuris išvyko studijuoti į liet, kolegiją 
Romoje. Per kuklų pobūvį bendruo
menės pirm-kas adv. Myk. Varanius 
ir kiti kalbėtojai tinkamai įvertino 
kun. Petrėno veiklą, kuris per metus 
savo taktu ir mokėjimu sugyventi su 
kitaip galvojančiais įsigijo visų pa- 
rapiečių pagarbą ir meilę. Po kalbų 
įvyko meninė dalis, kurioje dalyvavo 
Vilniaus Valst. Teatro aktorius Juo
zas Akstinas, puikiai padeklamavęs 

cipinė skautė — Lietuvių Skautų Są
jungos ateitis bus užtikrinta.

LSS Vyriausias Vadovas, Tarybo* 
Pirmijos Pirmininkas pareiškė šiuos 
linkėjimus:

1. jaunesn. skautams-ėms — už
augti gerais lietuviais skautais, kurie 
teiktų džiaugsmo savo tėveliams ir 
mūsų kenčiančiai tautai;

2. skautams-ėms — tapti princi
piniais skautais ir principinėmis 
skautėmis ir sudaryti tvirtą pamatą 
visam lietuviškosios skautybės są
jūdžiui, neatsižvelgiant į tai, kokiose 
sąlygose ateityje mums tektų gy
venti; “*■

3. vyčiams ir vyr. skautėms — 
gyvenimu ir patyrimu tapti princi
pinio skauto pavyzdžiu savo jaunie
siems broliams ir jaunosioms sesu
tėms ir natūralia jungtimi su mūsų 
visuomene;

4. akademikams skautams-ėms — 
pasiekti principinio skauto aukštu
mos — kūrybiškumo ir išsiugdyti lie
tuviškosios skautybės intelektualų;

5. jūrų skautams — neužmiršti, 
kad jų gyvenimo didžioji dalis pra
leidžiama žemėje, tarp mūsų ir todėl 
pro jų skirtingą uniformą turi trykšti 
tokia pat principinė skautybė, kokią 
gyvena visa Lietuvių Skautų Są
jungą;

6. vadams ir vadovėms — ištę- 
sėti ir ištverti; dėl gyvenimo sunke
nybių neišsižadėti skautiškosios jau
nuomenės, kantriai ir patvariai pa
tiems žengti ir vesti jaunuomenę J 
Didįjį Laimėjimą;

7. dvasios vadovams — pažinti 
skautybę, į ją įsijausti ir įsigyventi, 
neapleisti mūsų, bet sistemingai pa
dėti mums išsiaiškinti kelius ir būdus 
tarnauti Aukščiausiajam ir tuo būdu 
sukilninti visus mūsų skautiškuosius 
veiksmus ir darbus ir įprasminti mū
sų gyvenimą.

dek. J. Petrėno
kelis eilėraščius. Be to, buvo įteikta 
gėlių puokštė ir kukli dovana.

Nauju klebonu paskirtas kun. 
Kaunas.

— Vietos DP dabar gyvena emi
gracijos įkarščiu. Į Venecuelą iš 
prancūzų zonos priimta per 500 DP, 
daugiausia slavų. Brazilijos komisija 
irgi priėmė didesnį kiekį DP, kurie 
išvyks šių metų pabaigoje (lietuvių 
nėra). I Baden-Badeną, kur yra ka
rinės valdžios centras, buvo atvykęs 
Argentinos konsulas, bet negavęs 
buto išvyko atgal į Šveicariją. Be jo 
negalima gauti vizų išvykti J Argen
tiną, nes konsulas Frankfurte a. M. 
aptarnauja tik amerikiečių zoną. Tuo 
tarpu daugelis lietuvių-turi afidevi- 
tus į Argentiną, bet dėl vizų trūkumo 
negali išvykti. (DP)
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ARKLIŲ SURINKIMO PUNKTAS
(1945. III. 24. — IV. 28.)

1945. III. 24. Sešt. '
Išeiname pusryčiauti į kiemą. Grįžtame: jau mūsų daiktai 

išvartyti, mano maišelis perplautas, tik nieko nepaimta. Pa
sinaudoję progą, dar kartą nuvykstame pas saviškius. At
sisveikinant moterys verkia. Linkime vieni kitiems laimės. 
Jie galės pasiimti tik po 40 kg., o kita reiks palikti. Nuo 
Algio gaunu foto.

— Jie pateks kur nors į kolchozą, nuveš į Rusifą ar Len
kiją, — liūdnai spėlioju mintyse.

Mus pristato vonios kūrenti. Lauke pastatytas milžiniš
kas katilas, pakabintas ant dviejų stulpelių, kaip teko matyti 
filmose iš žmogėdrų gyvenimo. Čia trūksta, kad mes susi
kabinę rankomis rateliu šoktume šūkaudami aplink, atrodytų, 
kad verdam žmogieną ...

Nors komisijos dar nebuvo, visi kerpasi plaukus. Skal
dome malkas, nešame vandenį, pasišildome prieš saulę.

Čia pat daržas, o ten pilna šiukšlių, pilna plautų gyvulių 
liekanų. Iš kur visa tai?

— Rusai užteršė Europą, — pamanau, — kur eini, vis tas 
pats pasakiškas šiukšlynas ... Plaukų nesikirpsfu, kol nepri
vers! ... Gal bus proga pabėgti: neįtars sugavę, kad jau kartą 
buvau mobilizuotas...

Po pietų mus šaukia pavardėmis ir rikiuoja.
Prieina rusiukas (naujokas).
— Duok užsidegti!
— Aš nerūkau.
— Nerūkai? negeri? ir... (moterų nemyli)?
— Bet tau snukį sudaužysiu!

Jis stovi žemiau, ir man patogu spirti pilvan. Viršininkai 
čia pat rikiuoja naujokus, bet nusigręžę. „Herojus“ spaudžia 
skubiai šalin.

Pagaliau Vytą, mane ir Praną irgi iššaukia. Jie abu gai
lisi pasiskubinę nusikirpti plaukus.

Ateina moterys dar kartą atsisveikinti. Atiduodu paltą, 
nes manau, kad tuojau mus apmundiruos. Diena karšta.

Atsisveikiname. Kada bepasimatysime?
Mus veda 8 km Pr. Stargard’o link.
Praeiname tą pačią nelaimingą kryžkelę: gal ir geriau 

būtume laimėję, pasukdami Lenkijos link; vis vėliau būtų 
mus grąžinę į tą prakeiktą Pelpliną.

Karšta. Sustabdo pailsėti. Valgome ir dalijamės, ką tu
rime, su rūstokais.

Štai pagaliau G. G. dvaras. Tai čia vakare pravažiuodami 
matėme surikiuotus civilius, žengiančius su daina.

Mus tris priskiria prie nerikių ir nuveda į gretimą kai-' 
mėlį komisijom Ten pamatome naujokus pratimuose. Jie 
puola, mėtydami kautynių granatas, o vaizduojantieji priešą 
šaudo kautynių šoviniais.

Ehel Čia smarkiai rengiamasi frontui.
Mus surašinėja ligi sutemstant.
Grįžtame ir apsinakvojame su lietuviais. Duoda neblogai 

pavalgyti.
1945. HI. 25. Sekm.

Mus vėl nuveda į tą patį kaimelį komisijon. Sustojame 
laukti ir stebime pratimus. Rūstokai gulinėja pelkėse. Kai 
sukomanduoja, bėga taip, kad net vanduo ir purvas tyška. 
Vėl tas pats kautynių granatų mėtymas ir šaudymas kautynių 
šoviniais iš šautuvų. Vienas rusiukas, dar laukiantis komisi
jos, sužeidžiamas skeveldra. Tai jam kovos krikštas.

Įeiname komisijos būstinėm Prie vieno stalelių klausia:
— Ar eisi vokiečių mušti?
— Eisiu, — atsakau ir pagalvoju: „Lietuviui ir rusas, ir 

vokietis priešai: duoti-į kailį bet kuriam, jei tik yra proga.“
Užsirašo anuos „išmintingus“, lyg savnoriškus žodžius. 

Sovietų Sąjungoje leidžiamas tik vienas atsakymas, ir tai lai
koma laisvės pasireiškimu, nors už priešingą žodį — kalėji
mas ar mirtis.

Kitame kambaryje moteris kapitonas — daktarė klausia;
— Ar sveikas?
— Sveikas.
Čia, jei turi rankas, kojas ir bęnt vieną akį, laiko sveiku. 
Sakydamas pavardę, skubu prisistatyti, kad esu lietuvis.
— Nekariausite, o eisite dirbti, — lyg su panieka sako ji, 

ta vyriška, nors smulki, moteris.
Man malonu. Kam žūti be reikalo. Geriau kur dirbti, 

vargti.
Visi rūstokai palieka tame kaime, tik mus tris (Vytą, 

mane ir Praną) sugrąžina atgal į dvarą.
Susipažįstame su lietuviais, kurių čid su mumis jau 44. 

Besąs vienas vilniškis — Ulys. Jis manęs nepažįsta, o aš, 
dažnai matydamas girtą, prisimenu. Mes vėliau jį vadinome 
„velniu“. >

Įsidėmiu Jonaitį, apie 40 m. vyrą, tarnavusį artilerijoje, 
apsivilkusį skrandute. Jis dedasi viršininku Ir rėkauja net 
apsiputojęs.

Mes, trys naujieji, apsigyvename antrame aukšte, kur 
kambario viršininkas — Rumšą iš Panevėžio apskrities, vy
rukas su šviesiais ūsiukais, pravardžiuojamas „studentu".

Pristato dirbti prie arklių, — čia mūsų atsargos pulko 
arklių surinkimo punktas. Kartu dirba ir lenkai civiliai. Ne
sunku ir maistas neblogas.

— Kiekvieną dieną artėja karo pabaiga, — galvoju, — 
...kils karas su sąjungininkais, perbėgsiu į jų pusę...

Visų lietuvių tokios svajonės; nors, neseniai tesusipažinę, 
tik neaiškiai išsitariame...

Ateina sanitarė patikrinti, ar mes neturime parazitų. Se
niui Juodžiui (apie 48 m.) įlindusi priekalo skeveldra į delną. 
Truputį skauda. Jis parodo ranką tai „katiušai“: pas mu» 
kultūringiau atrodo kaimo tarnaitės. Ji nemokišiškai perplau
na žaizdą nešvariu peiliu. Vakare ranka sutinsta.

Tuojau įsidėmiu du vyruku, kilusius netoli nuo mano 
tėviškės: B. 3., atkaklus žemaičio peštuko tipas, Broniu* — 
lėtesnis, sukriausias iš visų.

- Aš — vienintelis su skrybėle.
Sernas, senas, rauplėtas žmogus, kaip ir aš, dar nenu*U 

kirpęs plaukų. Kiti mums pavydi ir gailisi paskubėję.
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De Gaulle ir Prancūzijos užsienio politika
Apie ketvirtąją prancūzų respu

bliką esame linkę manyti neigiamai, 
ypač kai turime galvoje jos politinę, 
ūkinę bei socialinę būklę dabar. 
Dažnas pasako, kad tai tipingas viso
keriopos netvarkos kraštas, todėl, 
būdamas gerose medžiaginėse sąly
gose, nuolat skursta ir niekaip ne
gali atsigauti. Prancūzijos kaimynai 
— Belgija ir Olandija, nors karo me
tu nukentėjo, bet jau susitvarkė ir 
dabar nebeturi jokių ypatingų prob
lemų, kurių Prancūzija nepajėgia nu
galėtu Iš tikro, Prancūzijoje yra ne
maža blogybių, bet joje yra ir daug 
gerų pusių. Palikdami tuos vidaus 
dalykus kitai temai, panagrinėkime 
šį kartą veiksnius, kurie siejami su 
išorine Prancūzijos didybe, su jos už
sienio reikalais.

Jei nebūtų priprasta, tai kiekvie
nas svetimšalis labai nustebtų išgir
dęs, kad Prancūzijoje yra apie 25% 
komunistų, aktyviai dalyvaujančių 
politiniame gyvenime. Kyla klausi
mas, kaip ten neįsigali komunistai, 
kada jie pajėgė sustiprėti tuose kraš
tuose, kur jų buvo mažiau, negu da
bar esama J.A.Valstybėse? Žinoma, 
tat būtų galima padaryti tik revoliu
cijos būdu, kuri čia dar negalėjo pa
sireikšti. Bet prieš komunizmą iškilo 
naujos pajėgos: demokratija ir gen. 
De Gaulle. Daug kas laiko, kad de
mokratijos nepajėgios kovoti su tota
litariniais režimais ir todėl nori su
kurti kad ir laikinius rėžimus, kurie 
pajėgtų nugalėti komunizmo marą. 
Prancūzijoje atsirado de Gaulle, ir 
visų antikomunistų akys nukrypo į jį: 
tai Prancūzijos Išgelbėtojas nuo ko
munizmo, tai jos didybės simbolis. Jis 
rado ir nemaža savo pasekėjų. Pas
kutiniuose rinkimuose į antruosius 
rūmus, Respublikos Tarybą, jis gavo 
apie 40% balsų. Jis žada netrukus 
ateiti prie valdžios vairo ir įgyven
dinti savo programą.

Pirmiausia reikia žinoti, kad De 
Gaulle yra generolas, karys. Nuo pat 
Prancūzijos sugniužimo šiame kare 
jis aktyviai dalyvauja savo tėvynės 
išlaisvinime. Jo tikslas — Prancū
zijos didybė! Daugiau jam nieko ne
reikia — nieko jis nemato ar nenori 
matyti. Juk praktika jau ne kartą 
parodė, kad laimi ne tas, kuris turi 

’ jėgą ir tik ja viena pasitiki ir ja vie
na naudojasi, bet tas, kuris savo jėgą 
remia šaltai apsvarstyta politika. 
Anglai seniai šitai taiko visur, o da
bar juos seka ir amerikiečiai. Būtų 
suprantama, jei de Gaulle savo 
veiklą nukreiptų į vidaus sunkumų 
pašalinimą, bet jis daugiau linkęs lai
mėti iš užsienio. Dar karui tebeinant 
Jis elgėsi taip, tarytum Prancūzija 
būtų didžioji galybė. Jis, ieškodamas 
savo minties rėmėjų, nesidrovėjo pir
masis nulėkti pas Staliną ir prašyti 
jo užtarimo prieš anglus ir amerikie
čius, kurie nesiskubino suteikti Pran
cūzijai didybės titulo. Jis dažnai kal
tinamas už tai, kad šiandien Prancū
zijoje komunistai tokie, stiprūs, kad 
Prancūzija pateko į sunkumus, kad

...... .... .

ji nebeturi draugų, kad kraštą įvedė 
į klaikią padėtį, iš kurios ji niekaip 
negali išrėplioti, kad Prancūzija iki 
šol neturi aiškios užsienio politikos 
... suprantama, už krašto suparaly- 
žaviriią negalima apkaltinti vieno 
žmogaus, nors ir buvusio valdžios 
priešakyje, bet yra visai aišku, kad 
generolas praeityje yra pridaręs la
bai stambių klaidų, o ir dabar jis 
nenustoja kūręs iliuzijų. Veltui jo 
propagandos ministeris poetas Andre 
Malraux stengiasi įtikinti, kad jis bus 
demokratas. Jo iliuzija pasireiškia 
aiškiai, kai jis projektuoja Prancū
ziją, kurios turėtų prisibijoti ne tik 
sovietai, bet ir anglosaksai su ameri
kiečiais. Jo nuomone, Prancūzija tu
ri būti Europos galybė, bet jis nesu
vokia, kad ji, viena likusi, atsidurtų 
tokioje padėtyje, kaip tat buvo 1940

KAZYS VERŽIKAS / „31 metus puola bolševikus“

Chicago (Illinois, USA) — Kaip 
ten yra su Amerikos lietuviais socia
listais ir „Naujienomis"? Kas tų bol
ševikų privaišino? — Tokį klausimą 
ne karįą teko girdėti tremtyje ir 
anksčiau. Tikrai Amerikos lietuvių 
gyvenimo giliau nepažįstantiems tas 
klausimas nė tik neaiškus, bet ir 
opiai įdomus. Taigi čia parašysiu tai, 
ką girdėjau iŠ Amerikos lietuvių so
cialistų lyderio ir „Naujienų“ redak
toriaus Dr. Pijaus Grigaičio.

Bet pirmiau pažiūrėkime, ką rašo 
bolševikai „Laisvėje“, New Yorke. 
(Rašyta R. Mizaro). Taip buvo para
šyta Grigaičio 65 gyvenimo metų su
kaktuvių (šiemet) proga (cituoju iš 
„Naujienų“ citatos): „Per trisdešimt 
vieneris metus — beveik pusę savo 
amžiaus — p. Grigaitis besaikiai eik- 
vojasi, puldamas Tarybų Sąjungą ir 
komunistus“. Taip rašė Amerikos 
lietuvių komunistų spaudos organas. 
Tuo pačiu reikalu esu girdėjęs iš pa
ties Dr. Pijaus Grigaičio lūpų štai ką.

Grigaitis 1914 metais suredagavo 
pirmą savaitraščio „Naujienų“ nume
rį ir toliau jas redagavo. Pirmajam 
pasauliniam karui 1914 metais prasi
dėjus Grigaitis paverčia „Naujienas“ 
dienraščiu. Taigi pirmas lietuviškas 
dienraštis Amerikoje.

1916 metais atvyksta Amerikon 
Kapsukas ir gavo savaitraščio „Ko
va“ redaktoriaus padėjėjo darbą. 
Prasidėjo kova. Kapsukas puolė 
„Naujienas“ skelbdamas, kad darbi
ninkai neturi remti karo. „Naujie
nos“ laikėsi principo, kad . darbinin
kai turi ginti savo kraštą nuo priešo. 
Kapsukas laimėjo nemaža pritarėjų, 
nes jo teorija buvo „praktiška“ —■ 
daug kas vengė kariuomenės.

Amerikos visuomenės dauguma 
rusų bolševikų nesupranta. 1917 me-

Rašo Dr. S. Tomas 
m. Naujos padėties solidarumo jis 
nenori suprasti ir nori ieškoti laimės 
izoliacijoje. Kad Prancūzija galėtų 
virsti karo lauku, jis neprileidžia. Bet 
jis turėtų suprasti, kad didybės no
ras reikia pakeisti realiais norais ir 
iliuzija — realine politika.
' Paskutiniu metu Prancūzija pasi

šiaušė prieš anglų-amerikiečių nuta
rimą — pavesti Ruhro krašto pramo
nę tvarkyti patiems vokiečiams tam 
tikromis sąlygomis. Prancūzijos vy
riausybė savo memorandume vaka
riečiams reikalauja: 1) jokiu atveju 
neatgaivintl buvusios nacių kontrolės 
Ruhro sričiai; 2) tarptautinė tos sri
ties kontrolė turi būti pajėgi pramo
nės koncentracijai, ypač einančiai iš 
už Reino, sutrukdyti; 3) kontrolės 
įstaiga turi pajėgti valdyti Ruhro ad
ministraciją, lemiamai veikti į ga- 

tais (po jų atėjimo i valdžią Rusi
joje), panašiai kaip rusai per antrąjį 
pasaulinį karą, bolševikai čia buvo 
labai giriami. Tautinių Amerikos 
grupių socialistai vis daugiau krypo 
į bolševikus. Grigaitis gi bolševikus 
puikiai pažino dar iš 1905 metų revo
liucijos laikų. „Naujienoms“ bolše
vizmas nepakeliui, ir jos su Dr. Gri
gaičiu priešakyje stojo prieš bolše
vikus. Dr. Grigaitis 1919 metais pats 
nuvyko į Amerikos (visų) socialistų 
Centro Komitetą ir ten padėtį išaiš
kino. Grigaičio žygis padarė įtaką. 
Pareikalauta faktų. Grigaitis paruo
šė, sakytum, centro komitetui memo
randumą. Po to Amerikos socialistų 
partijos centro komitetas suspendavo 
lietuvių socialistų federaciją už lin
kimą į komunizmą. įvykęs Ameri
kos socialistų suvažiavimas tą sus
pendavimą patvirtino. Dar daugiau. 
Suvažiavimas nutarė visas tautinių 
grupių socialistines federacijas per
organizuoti. Nuo čia ir atsirado for
malus skilimas. Atsirado atskiros 
bolševikų tautinės grupės. „Naujie
nos“ ir jų vyr. redaktorius Dr. Gri
gaitis nuo pat pradžios iki galo pasi
liko pastovus bolševikų priešas. Tie
sa, lietuviai -bolševikai bandė ir 
„Naujienas“ pagrobti. 1919 m. vasa
rio mėn. Dr. Grigaitis buvo net iš 
„Naujienų“ redaktoriaus pareigų pa
sitraukęs ir palikęs tik bendradarbiu. 
Jo vietą užėmė buvęs pavaduotojas 
Antanas Žalis. Siam atsisakius „Nau
jienas“ redagavęs Dr. Montvydas. 
Bet visa tai tik neilgai. 1919 m. rug
sėjo mėn. Dr. Grigaitis vėl prašomas 
grįžti „Naujienų“ vyr. redaktoriaus 
postan. Nuo to laiko Dr. Grigaitis be 
jokios pertraukos tą darbą tebedirba 
iki šios dienos.

Esu minėjęs, kad Grigaitis turėjo 
daug bendradarbių ir bendraminčių

lietuvių, kurie lietuvių tautos politi
niame ir kultūriniame gyvenime 
įvykdė ar dar vykdo istorinę misiją. 
Tai minėjau pirmuosiuose savo 
straipsniuose. Čia tik noriu dar pri
durti, kad Grigaitis turėjo glaudžius 
ryšius ir su velioniu Baliu Sruoga, 
kuris buvo „Naujienų“ bendradarbis- 
rašytojas. Balys Sruoga, dar būda
mas Mūncheno universiteto studen
tu ir sunkiai medžiagiškai išsilaiky
damas, gaudavo Dr. Grigaičio para
mą iš Amerikos. O ir dabar, Baliui 
Sruogai tragiškai žuvus, Grigaičio 
pradėta globa tebesitęsia Balio Sruo
gos šeimai. Grigaičio —„Naujienų* 
štabo stambūs šulai — Mileris su 
žmona ir Žukauskas — rūpestingai ir 
nuolat globoja Balio Sruogos šeimą 
ir tikisi greitai ją turėti čia, Chica- 
goje. „Naujienų“ štabe dirba garsio
sios lietuvių rašytojos Žemaitės su
m’s p. Žymantas.

Tiesa, Dr. Grigaitis turi daug pa
sekėjų, daug gerbėjų čia, Amerikoje, 
bet nemažai ir politinių priešų, netgi 
karštų. Tai natūralu. Taip visuomet 
yra vadovaujančių ir kovojančių 
žmonių gyvenime. Jaučiu, kad mano 
šitie „Mūsų Kelyje“ tilpę (iš viso ke
turi reportažai apie Dr. Pijaus Gri
gaičio veiklą yra nepilni (toli gražu) 
Ir galėjo pasitaikyti netikslumų, bet
gi tai be blogos valios intencijos. Gri
gaitis yra tiek plati asmenybė ir tiek 
patrauklus kalbėtojas, kad ir pirmą 
kartą savo gyvenime jį matydamas 
bei girdėdamas galėjau ir ne ten la
biau sukoncentruoti dėmesį, kur gal 
iš tikrųjų reikėjo. Tai ne man spręsti. 
Nejučiomis prabėgo trys valandos po
kalbio ir...

— Dabar aš gi turiu eiti darbo 
dirbti, — taręs Grigaitis išsiskubino, 
telefonu kviečiamas. Tad nemažą 
pluoštą klausimų teko atidėti ateičiai.

mybos ir paskirstymo programą. De 
Gaulle mano, kad vyriausybės reika
lavimai esą nepatenkinami, ir eina 
dar toliau. Jis laiko, kad Vokietijos 
atstatymas anglų-amerikiečių planuo
jamas Prancūzijos sąskaita ir kad 
todėl visą tą projektą Prancūzija 
anksčiau ar vėliau turi atmesti. Jis 
net sako, jog tokios padėties akivaiz
doje nebetenkąs reikšmės Marshallo 
planas, be kurio Prancūzija galinti 
gyventi, tačiau saugumo reikalas 
Prancūzijai esąs gyvybinės reikšmės. 
Bet kyla klausimas, argi generolas 
nesupranta, kad jo tezės yra jau tiek 
pasenusios, kad šiuo metu nebeturėtų 
būti rimtai keliamos! Argi neaišku, 
kad šiandien Prancūzija negali kliu
dyti Europos atkūrimo ir laikyti Vo
kietiją chaose. Tik vienas argumen
tas galėtų būti imamas dėmesin: kas

vokiečiams neleidžiama gaminti, tai 
arba tas nereikalinga arba tą gamy
bos dalį gali pakeisti kitas kraštas, 
eventualiai pati Prancūzija. Vadina
si, Vokietiją pakeičia Prancūzija.

Prancūziją kamuoja komunistai, 
bet anglosaksų laikraščiuose randa
me dažnai karikatūrų, kur matome 
ją kamuojant drauge komunistus su 
degolininkais. Mat, čia nauja iliuzi
nė de Gaulle doktrina. Jo nuomone, 
Vakarų Unija yra amerikiečių pro
tektoratas, į kurį Vokietija turi būti 
įtraukta, kaip lygus partneris. Tas 
protektoratas nieko gera Prancūzijai 
neduosiąs, bet seną pavojų tikrai at
gaivinsiąs. Todėl jis siūlo naują kon
cepciją: stipri autoritarinė Prancūzi
ja, apie kurią grupuojasi nekomuni
stinės Vakarų valstybės, o visas šis 
junginys stovėtų prieš Sovietų Ru
siją ir visus jos satelitus. Vokietija 
neturi būti, centralizuota Ir prie jo* 
neturi būti prijungtas Ruhro kraštas. 
Vokietija lieka kraštų federacija, ku
ri įeina į Vakarų Sąjungą, vadovau
jama Prancūzijos. Tuo būdu jis ma
no pašalinti amžius trukusią pran- 
cūzų-vokiečių nesantaiką ir išspręsti 
Prancūzijos saugumo problemą, 
drauge pririšant prie Vakarų ir Vo
kietiją, kad ji nepasineštų į Rytus. 
Tokiai savo koncepcijai įgyvendinti, 
jis mano panaudoti realias priemo
nes: mesti šalin gerus santykius su 
anglosaksais, jei šie nesutiktų pa
keisti savo Vokietijos ir Ruhro krašto 
politikos, nesidėti prie Atlanto pak
to, o jei Prancūzija būsianti prie jo 
prisidėjusi, tai jis atėjęs į valdžią 
nuo to pakto atsisakysiąs, nuo Mar
shallo plano atsimesiąs ir pasilaiky
siąs savo žinioje Vokietijoje pran
cūzų žemą, kaip užstatą.

Kiek tokia politika yra reali ir 
kiek iliuzorinė, gali spręsti kiekvie
nas skaitytojas, turįs sveiką nuovoką 
apie dabartinę Prancūziją, kuriai 
anglosaksai nenoriai teikia pasitikė
jimą, o Vakarų Europos gynime taip 
pat neskiria žymesnės reikšmės. Jei 
de Gaulle ateis į valdžią, jis, be abe
jo, sukels naujų painiavų Vakaruose. • 
Ypač prancūzų-anglosaksų santykiai 
turėtų būti peržiūrėti, o tat be įtem
pimų neapsieitų. Stalinui tat labai 
patiktų, ir jis noriai paremtų kiek
vieną sąmyšį Vakaruose. De Gaulle 
Prancūzijoje komunistų neišnaikins, 
nes Stalino metodų tikrai nepanau
dos. Kiek užsienis yra palankus ge- 
nenerolui de taulle jo siekimams — 
sustiprinti Prancūzijos vidaus jėgas 
ir konsoliduoti tautą, pasiryžusią da
lyvauti Europos atstatyme, tiek už
sienio politikos srityje jo užsimoji
mai kelia rimtų abejonių ir pačią už- 
sieio politiką daro iliuzorine.

Europa laukė ir laukia iš Pran
cūzijos naujos šviesos ir naujo im
pulso, kurio ji visada praeityje duo
davo. Ar šį kartą ji galės duoti? 
Mūsų dideliam nenorui, pranašauja
ma — nieko. Vakarietiško galvojimo 
Europa nori, kad Prancūzija tikrai 
būtų stipri ir pajėgi Europai vado
vauti.

J. Švaistas , . (3)

Mes gyvenam...
— Ar čia labai svarbu! Šiandie yra, o ryt jau nebebus 

šitų tavo žmonių. Ir tu gali spekuliuoti, tik kad būtų. Bet 
neprikaišiok tu man. Dėl Dievo meilės, nekankink tu manęs 
savo šlykščiais įtarinėjimais ir vienuma. Jei tu nesugebi 
lengviau gyventi, tai ir aš turiu vargti? Ką gi aš čia gera 
matau toje dvokiančioje dėžėj? Tai kalėjimas, tai tikras ka- 
ceto karceris! Jei truputį išeinu j grynesnį orą, tuojau skan
dalas, tuojau „paskutinį kartą tave įspėju“... Ne, Staska. 
Gal aš ir pati ilgiau nebeištversiu taip...

— Stefa, Stefute, kam taip skaudžiai... Juk aš iš mei
lės... Tik iš meilės tau... Argi tu nežinai, pupuliuk, kaip 
aš myliu tave...

— Taigi, myliu ... Gera čia tavo meilė...
Pamažu balsai nutilo, atsirado jausmingos dūsaujančios 

pašnibždos. Netrukus gailiai skundėsi silpnutė lova dviejų 
sunkumo slėgiams.

Parutis tyliai, beveik paslaptingai su komiškai išreikšta 
mimika pasakė!

— Štai, pagaliau, paliaubos daromos. Jos kartojasi daž
nai, tik vargu ar įvyks pastovioji taika.

Uldukis pasipiktino:
— Et! man visai neįdomu klausytis ar šnipinėti, kas ten 

už sienos darosi. Verčiau grįšim prie Adomo Iškeltų pro
blemų.

Jukna atsipūtė, pasitampė. Rodos, ilgai ir daug rengėsi 
jis kalbėti.

— Taigi. Pirmiausia erdvė, ;o paskum oras, kurio mes 
reikalingi ir kurio trūksta mums. Fatališkas ir žiaurus daly
kas toji erdvė, ypač vokiečių tautai, o drauge ir mums dabar. 
Erdvės godumas toli nutvindė vokiečius į rytus. Kerštingas 
jos atoslūgis milijonus plauna ir grūda-atgal. Ironiškai siau
binga: grūda į pusiau mažesnį plotą. Ir dar kokį — apgriautą, 
sudaužytą, klaikų ir rūstų. Be pasigailėjimo meta juos iš 

Sudetų žemės, Čekijos. Be jokios malonios varo iš Silezijos, 
Prūsų. Iš likusios rytinio kaimyno dalies patys sprunka.

— Tie potvyniai ir atoslūgiai, vokiečių sukelti, nelemtai 
plaka ir mus. Tačiau kas mes, ypač dabar, palyginti su mili
jonine ir daug ką nusveriančia Europoj vokiečių tauta. Sako, 
ji nėra pati savy tokia bloga ir biauri, tik Hitleris Ištvirkinęs 
ją. Aišku, reikia, atitaisyti, perauklėti. Priblokštus, įniršu
sius vokiečius vakariniai globėjai nutarė demokratiškai hu
maniškais pagrindais iš naujo mokyti ir auklėti. Norint do
resnių žmonių susilaukti, reikia Ir tinkamas sąlygas sudaryti, 
geresnius likusius namus ir butus užleisti. Mums — kas 
atliekama. O kas gi belieka: išžudytų Ir išblaškytų kareivių 
kareivinės, išlaisvintų karo vergų barakai ir šit milžiniškos 
prarastų arklių arklidės. Tegu jos ir puošnios, garbingos bu
vo, tegu jose stovėjo išgarsintų kaizerių kirasyrų nesuvaldomi 
žirgai, tačiau arklidės vis tiek liekasi arklidėmis. Žmonių 
prie lovių juk nepastatysi, prie grandžių sienose negi pririši. 
Tad UNRROS inžinieriai pasišovė pritaikinti. Nudaužė jie 
lovius, įcementuotus pasieniuose, paskubom pripjovė žalių 
lentų, pykšt-pokšt sukalė per vidurį ilgą koridorių. Abipus 
to koridoriaus pridarė mažų gardelių, kad ko daugiausia dipi 
sukimštų. Sienų lentos pradėjo džiūti ir vėpsoti. Kai ore 
drėgniau, jos vėl susičiaupia. Taip tamposi ir švokščia, kaip 
kiauros armonikos dumplės. Mėginom lentų nasrus popieriais 
užklijuoti, bet, deja, niekas neišėjo. Kai užsispiria, tuojau 
sudrasko. Šit jiims erdvė: siaura, ankšta. Gi oras — dvokia 
iš apačios pro tokias pat /grindis, dažnai dvokia ir iš šonų pro 
sienų plyšius. Argi, jūs manote, neveikia tatai mūsų jpsichi- 
kos? Argi nesudaro vienokios ar kitokios nuotaikos? ...

Tuo metu plačiai atsilapojo durys. Raudonas pukšuoda- 
mas įvirto Pryšmantas su lagaminais nutemptose rankose. 
Paskui jį skubėjo dar du vyrai. Jie nešė dėžes, skardines. 
Vislias skubiai buvo brukama palovin.

Pryšmantas atsipūtė ir traškiai prašneko:
— įveiki drūti, vyručiai! Ką beveikiat, kaip sekasi? Kas 

čia naujo, geresnio mūsų stovykloje?
Mėlynos jo akys, šiltai, jaukiai žvilgėjo. Matyti, viskas 

puikiai pavyko. Iš čia išvažiavo amerikoniškos cigaretės, 
kava, šokoladas, akmenėliai žiebtuvėliams, o grįžo — iš Ham

burgo silkės, iš Hanau puikūs ministriškl portfeliai, iš Ra- 
vensburgo slyvinė ir skanūs sultingi obuoliai.

Pryšmantas, kaip koks turtingas’ dėdė, rodos, visiem* 
mums atvežė įdomių lauktuvių. Pritemęs, paniuręs kambary* 
bematant atgijo. Rodos, ir ęrdvės jame daugiau atsirado, ir 
grynas gaivesnis oras sruvo į plaučius. Tas valingas stam
bokas ir diktas žemaitis, nors už akių ir smerkiamas, bet 
akyse būdavo malonus ir mielas.

n.
Kitą dieną pavakare Stefa laisvai, kaip savas, atidarė 

mūsų kambario durys. Prieš tai ji pasibeldė, bet čia tik ša
bloninė ceremonija. Dainuojančiu skambiu balsu atkreipė 
mūsų dėmesį. f

— Sveiki, kaimynėliai!
Su tam tikru iškilmingumu ir pasitenkinimo jausmu įnešė 

ji turtingą aistros kvaituliu ir pirmosios nuodėmės saldumu 
gundantį savo kūną. Iš jos akių ir linksmo lengva šypsena 
žaidžiančio veido aiškiai buvo matyti, kad ir ji pati gerai 
įvertina šitą gamtos dovaną.

Tuojau paskubėjo Pryšmantas:
— Ponią Stefa! Poniutė! Brangi mūsų viešnia. Kaip 

malonu! Prašom, prašom į vidų!
— Bet kaip gi tamsta čia dabar, pone Pryšmantai? Koks 

netikėtumas! Čia man staigmena... didelė staigmena...
įprastu naivumu Stefa gudriai dengė savo klastingumą, 

nes apie Pryšmanto pargrįžimą visa stovykla jau garsiai šne- 
k*io. Bematant visai naujai ji pračiulbo.

—’ Na, kaip gi kelionė? Kaip pasisekė? Ar sveikas, kokia 
savijauta?

— Ačiū, poniute! Viskas tvarkoj, viskas gerai. Kitaip 
nė būti negali! Jei kas prastai, turim gerinti, vaistų ieškoti... 
Bet prašom!

Kelintą kartą jis pabučiavo liauniai paslankią jos Tanką 
ir vyrišku pasitikėjimu apglėbė per liemenį.

— Prašom, va čion, ant lovos. Bus minkščiau ir patogiau. 
Lova mūsų būklėj juk viskas. Čia mes sėdim, gulim ir svečiu* 
mylim. Tai unlversum! Unlversum, poniute! Kche! Kehel 
Kche!
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Istorinis musų tautos pašaukimas I

■(4)

LIETUVIŲ TAUTA KAIP LYGI SU LYGIAIS KULTŪRINĖSE RUNGTYNĖSE.

Kalbant apie lietuvių tautos isto
rinę paskirti, ir kyla klausimas, ar 
Lietuva, nualinta paskutiniųjų metų 
įvykių, dar bus pakankamai kūrybiš
kai pajėgi tarti savo originalų dva
sinės kultūros žodį? Ir apskritai, ar 
mes savo paskirtį sugebėsime atlikti?

Dėl nualinimo galima tik tiek pa
sakyti, kad šiandien visa Europa ir, 
galima sakyti, daugumas pasaulio 
tautų yra išvargusios. Po busimojo 
karo jos bus dar labiau nualintos. 
Lietuva, gal būt, bus labiau nuken
tėjusi, kaip kitos tautos, bet audrai 
praūžus ji vėl atsistos ant kojų ir 
užgydys savo žaizdas. Taip visados 
būna. Lietuvių tauta bus daug išgy
venusi, bet mes netikime, kad ji bus 
palūžusi. Šiandien, kada pasaulis 
pasidalijo į du bloku, kalbėti apie 
bet kokias tautų kultūrines rungty
nes būtų nesąmonė. Tokios rungty
nės galimos tik tikros taikos metu, 
kada viešpatauja laisvė ir savitarpio 
tautų pasitikėjimas. Ar šiaip ar taip, 
į šių dienų Lietuvos ir kitų tautų 

■nelaimes mes žiūrime kaip į laikinę 
•blogybę, kuri negali užtrukti am
žinai, ir tatai nereiškia, kad mes ne
galėtume ir neturėtume planuoti 
savo ateities. •

Kitas klausimas — ar mes suge
bėsime? — būtų visai nesvarstyti- 
nas, jei mes, lietuviai, nebūtume lin
kę savęs per žemai vertinti. Mums 
vis kažin kodėl- rodosi, kad kiti už 
mus gudresni, kultūringesni, kad 
mums reikia kitus pamėgdžioti ir 
1.1. Reikia tikėti, kad per šią kata
strofą lietuvių tautos patirti smūgiai 
•mus pagaliau nuo tokio galvojimo 
išgydys. Išvežtieji1 į Rytus ir pasi
likusieji tėvynėje mūsų tautiečiai 
patys skaudžiai patirs,kokia ten vieš
patauja „kultūra“, o nublokštieji į 
Vakarus, betarpiškai susidurdami su 
•vakarięčių tautų žmonėmis, akivaiz
džiai pamatys, kad nes nė kuo ne
same nei blogesni nei „kvailesni“ 

■už kitus. Mes esame pilnateisiai ir 
pakankamai subrendę Vakarų tautų 
bendruomenės nariai ir iš to turime 
padaryti visas išvadas. "Per trumpą 
nepriklausomybės laikotarpį mes 
įrodėme, kad galime tvarkytis nė 
kiek neblogiau už savo kaimynus, 
kurie savarankiškai tvarkėsi šimt
mečius Mes buvome suorganizavę 

•tokias ekonomines organizacijas, ku- 
■ rios galėjo būti ir iš tikrųjų buvo 

pasidariusios pavyzdžiais mūsų kai
mynams; mūsų žemės ūkio gaminiai 
jau sėkmingai konkuravo tarptauti
nėse rinkose; mūsų sportas buvo iš
kilęs į Europos sporto viršūnes — 

•čia ypač turiu galvoje krepšinį; Da
rius, Girėnas ir Vaitkus skrido per 
Atlantą, kaip ir kitų tautų lakūnai. 
Žodžiu, kurią sritį paimsime, visur 
turėsime prieiti prie tos pačios iš
vados. kad lietuviai smarkiai žengė 
pirmyn, neužsileisdami savo kaimy
nams, nors Lietuvos vidaus gyveni
mą visą laiką drumstė įvairios kliū
tys, — pakaks čia paminėjus, kad ir 
Vilniaus bei Klaipėdos bylas, — ku
rių kitos tautos visai neturėjo.

Tai vienas dalykas. Yra dar ir 
kitas dalykas rodąs, kad lietuvių 
tauta yra pakankamai kūrybiškai 
pajėgi žengti ne paskutinėse, o pir
mutinėse tautų eilėse. Anksčiau aš 
tyčia plačiau kalbėjau apie Lietuvos 
galybę Didžiųjų Kunigaikščių lai
kais. Jei Lietuva, būdama nedidelė 
tauta, anais laikais sugebėjo sukurti 
milžinišką imperiją, tai kodėl šių 
dienų, teisingiau sakant, rytojaus 
Lietuva negalėtų sužibėti dideliais 
kultūriniais laimėjimais? Kodėl Lie
tuvos vardas negalėtų būti garsina
mas tautose jos kūrybinio žodžio, 
kaip kad anais laikais jis buvo gar
sinamas jos kardo? Ar mes būtume 
blogesni už savo prosenolius? Reikia 
manyti, kad ne.

Lietuvių tauta, būdama dinaslų 
tauta, vidutiniškumu bei merdėjimu 
pasitenkinti negali. Didieji ir drąsus 
mūsų prosenolių siekimai ne tik 
mus įkvėpia, bet yra įsisiurbę ir į 
mūsų kraują. Lietuvio charakteryje 
glūdįs veržlumas negali nurimti. 
Mes, būdami Vakarų ir Rytų kryž-' 
kelio tauta, esame pašaukti amžinai 
kovoti, kurti, brautis pirmyn, kitaip 
sakant, mes esame priversti būti vie
noje ar kitoje viršūnėje, — arba po
etinėje arba kultūrinėje, — nes prie-

Rašo Vyt. Alantas
šingu atveju slavų ir germanų ban
gos mus užlietų ir paskandintų. Ra
mybė, stagnacija, pasitenkinimas sa
vimi, lietuvių tautai yra svetimi da
lykai. Mūsų geopolitinė padėtis ver
čia mus budėti ir būti dideliais arba 
išnykti. Jei mes norime išlikti, mes 
turime gerai suprasti savo istorinę 
paskirtį. Anais laikais aistis, neno
rėdamas žūti, turėjo griebtis kardo, 
mes, jo ainiai, nenorėdami žūti, •tu
rime griebtis kultūrinio ginklo. Tos 
kūrybinės galios, kurios Kunigaikš
čių laikais taip garbingai -pasireiškė 
karo lauke ir didžiosios Lietuvos 
valstybės administravime, naujoje 
atkurtoje Lietuvoje turės pasireikšti 
kultūros kūrybiniame darbe. Kaip 
mūsų prosenoliai daužė kardais į 
Maskvos vartus, taip mes, jų ainiai, 
privalėsime savo tautinės kultūros 
laimėjimais „paimti“ Londono, Pa
ryžiaus, New Yorko tvirtoves...

Aukščiau buvo pažymėta, kad 
Didžiųjų Kunigaikščių laikais iš ma
žo, prie Baltijos jūros prisišliejusio 
žemės kampo spinduliavo į milžiniš
kus plotus lietuviška politinė min
tis, kurią galime pavadinti pax 11- 
tuana. Ji nešė tautoms taiką, tvarką 
ir laisvę. Kodėl mes, garbingų pro
senolių palikuonys, turėtume atsi
sakyti nuo tos minties, kad iš to pa
ties atsišliejusio į Baltijos jūrą že
mės kampo neištrykš lietuviškos sa
vaimingos minties šviesa, kuri, gal 
būt, daug prisidės ir prie Europos 
žaizdų pagydymo? Juo labiau, kad,

kaip minėjome, trumpoje nepriklau
somo gyvenimo istorijoje mes ran
dame daug duomenų, rodančių, jog 
Lietuva tautų šeimoje gali vaidinti 
garbingą kultūrinį vaidmenį. Žino
ma, nereikia pervertinti savo jėgų, 
bet nereikia jų ir nedavertinti.

Mes žinome, kad skaičiumi ne
same gausingi, tad skaičių turi kom
pensuoti kokia nors kita pajėga, bū
tent, dvasinė. Ne kiekis, bet kokis. 
Tai yra lietuvių tautos egzistencijos 
pagrindinis principas, ne kartą pa- 
tvertintas istorinio patyrimo. Tik 
būdami stiprūs dvasia, mes buvome 
galingi praeityje, tik būdama stip
rios dvasios lietuvių tauta galėjo at
laikyti ilgus vergijos amžius, tik 
dvasios galiūnai paskelbė ir laimėjo 
kovą dėl tautos atgimimo, tik dva
sios pasiryžėliai savanoriai tautinio 
atgimimo skelbėjų pastangas apvai
nikavo laisvės laimėjimu kovos lau
ke, nors turėjo kovoti su daug gau- 
singesniais priešais, tik dvasios did
vyriai partizanai šiandien kietai 
priešinasi tėvynėje istoriniams mūsų 
priešams, nors, palyginus skaičiais, 
tai yra Dovydo kova su Galijotu ir, 
pagaliau, tik dvasios stiprybė išsau
gos mus, tremtinius, nuo ištautėjimo 
ir tuo pačiau nuo atskilimo nuo tau
tas kamieno. Remiantis praeities 
dagelio amžių patyrimu, galima 
nesvyruojant tvirtinti, kad ir atei
tyje lietuvių tauta bus tiek gerbia
ma, kiek ji bus veržli savo dvasinės 
kūrybos laimėjimais.

V. Gailiaus Vokiečiu kalbos žudymas
Stp. Vykintas •

Politinė tremtis, lietuvių išblašky
mas po visą pasaulį, pareikalavo 
daugiau filologinių darbų. Kaskart 
vis daugiau rodosi anglų, ispanų, vo
kiečių vadovėlių, gramatikų, žodynų. 
Filologija yra vienas svarbiausių 
mokslų, nes be kalbos negalima įkąsti 
kitų mokslų. Deja, mes, lietuviai, per 
mažai įvertinam filologijos svarbą ir 
per mažai atsidedam kalboms. Ir šio 
meto mūsų svetimų kalbų vadovėliai 
taip pat yra dažnai biznio, o ne moks
lo reikalas. Reta išimtis yra Vik
toro Gailiaus tik ką pasirodęs 
„Vokiškai-lietuviškas žodynas“, ku
ris paruoštas su moksliniu sistemin
gumu, žodynininko metodingumu.*

Sis Viktoro Gailiaus žodynas yra 
trečioji, išplėstoji laida. Pirmą kartą 
šis žodynas pasirodė 1932 metais 
Klaipėdoje, „Ryto“ akcinės bendro
vės išleistas. Antroji laida išėjo 1943 
metais, K. Almino paruošta. Trem
tyje V. Gailius, pasitelkęs įvairių sri
čių specialistus — lituanistą L. Dam- 
briūną, ekonomistą, politinį žurna
listą G. Galvanauską, med. dr. Gruz
dį, fiziką A. Ignaitį ir dipl. teisininką 
dr. V. Šimaitį*— paruošė naują, pa
didintą laidą.

Palyginus šią naująją laidą su 
1943 m., tuoj krinta į akis žodyno 
apimtis: ši naujoji laida yra beveik 
dvigubai didesnė. Tačiau žodyno ge
rumas nepriklauso jo dydžio: gali bū-

*) Viktoras Gailius, VOKIŠKAI- 
LIETUVIŠKAS ŽODYNAS, išleido 
„Patria“ Tūbingene 1948 m., leidinio 
Nr. 50, 1181 psl. Tiražas 5.000 egz. 
Kaina nepažymėta.

Kovojantis prancūzų teatras
REZISTENCIJOS KOVOJE GIMST A NAUJO STILIAUS DRAMA

Vokiečiams užplūdus, prancūzų 
teatras gyveno nuovargio ženkle. 
Scenoje siautėjo smulkūs psicholo
giniai kivirčiai, pastatymo išorinės 
puošnybės, komerciniai bulvariniai 
veikalai. To liūdno meto publika iš 
teatro laukė ne asmeninių išgyveni
mų, bet tokio konflikto, kuriame at
sispindėtų kiekvieno pavergto žmo
gaus, kovojančio dėl savo medžiagi
nės ir dvasinės laisvės, siekimai ir 
nuotaikos.

Pirmą kartą buvo paliestos tau
tinio pasipriešinimo stygos 1941/2 
metų žiemą, kada buvo pastatytas 
Vermurel’io veikalas „Joana tarp 
mūsų“. Prancūzų šventosios merge
lės pasirodymas scenoje tais laikais 
reiškė ne tiktai kovą su anglų įsi
brovėliais, bet ir aplamai kovą su 
svetimomis kariuomenėmis prancūzų 
žemėje. Nenorint be reikalo pykinti 
vokiečių okupantus, Joana ir jos 
draugai scenoje kalbėjo ir elgėsi fa
šistiniu stilium. Ir vis dėlto žiūro
vas suprato, kad čia, nors ir atsar
giai, jau sprendžiami aktualūs gy
venamo meto klausimai.

Buitinėse pjesėse buvo svarstomi 
toki nepolitiniai klausimai, kaip vad. 
„zuzu“, anie ilgaplaukiai miesčionė- 
liai, kurių vienintelis užsiėmimas — 
juodoji rinka ir šokių salė. Šiuos 
laiko „produktus“ puikiai atvaiz
davo Roger Ferdinand’as savo ko
medijoje „J. 3 arba Naujoji mo
kykla“, kuri Paryžiuje išsilaikė dau
giau, kaip 1000 spektaklių (Paryžiaus 
rekordas, nes gero dramaturgo vei
kalas čia neatlaiko daugiau, kaip 200 
spektaklių). Panaši nepolitinė pjesė 
ir Paul Haurigot „Nubausta žmona“, 
kur vaizduojamas grįžusio iš ne
laisvės kareivio išgyvenimas pagal 
senąjį „meilės trikampio“ dėsnį. No
rint išvengti nesusipratimų, pirmai
siais okupacijos metais net ir isto
riniuose scenos veikaluose atsisaky
ta tokių situacijų, kurios pirštu ro
dytų į politinius bei karinius gyve
namo meto įvykius.

Pirmoji įspūdinga drama, kuri 
vaizdavo žmogaus jausmų ir aistrų 
susikirtimą su politinėmis idėjomis, 
pagal kurias visais istorijos laiko
tarpiais autoritetinės valstybės vyk
do savo valdžią, buvo Henry de 
Montherlant'o tragedija „Mirusioji 
karalienė“, pastatyta Comėdie-Fran- 
caise teatre 1943“ m. rudenį... As
meninės laimės paaukojimas auk
štesnei, antasmeninei idėjai šioje 
tragedijoje susilaukė didingos dra-

Rašo Pulgis Andriušis
minės formos. Šekspyrinė aistra čio
nai sutramdyta marmurinėje, klasi
kinėje ramybėje. „Mirusioji kara
lienė“, atrodė, lyg buvo ženklas nau
jiems žygiams, nes 1943/44 sezono 
metu pasirodė visa eilė scenos vei
kalų, kurie vienu smūgiu panėrė 
teatrą į gyvenamo laiko uždavinių 
verpetą. Tai buvo Paul Claudel'io 
„Satininls batukas“, Giraudoux’o 
„Sodoma ir Gomora“, J. P. Sartre’o 
„Musės“ ir J. Anouilh’o „Antigona“.

„Satininis batukas“ parodė, koks 
galingas ginklas yra scenos veika
las (nors ir jis nukeltas į belaikę 
plotmę) kovoje dėl tautos medžiagi
nės ir dvasinės egzistencijos. Girau- 
doux „Sodomoje ir Gomoroje“ visai 
kitas veikėjų santykiavimas su laiko 
įvykiais. Čia pasaulis žlunga po 
griuvėsiais dėl to, kad moterų ir vy
rų giminė negali tarp savęs surasti 
bendro pagrindo. Tai yra prancū
zams labai būdingas pasaulio (vykių 
raidos aiškinimas, kuris autoriui 
duoda progos nuostabiai sužibėti są
mojum apie meilę ir vedybas. J. P. 
Sartre’o „Musės“ buvo pirma sceno
je pastatyta egzistencialistinė dra
ma. Vienas pagrindinių sartrinės 
egzistencializmo rūgšties reikalavi
mas yra užsiangažavimas“, vadinasi, 
reikalavimas aiškiai nusistatyti gy
venamojo "meto problemų ir kon
fliktų atžvilgiu. Sartre’as teatru pa
sinaudojo kaip labai veiksminga 
priemone savo mintims prigydyti 
visuomenėje. Jo dramos „Musės“, 
„Uždaros durys“, „Nelaidoti numirė
liai“, „Padori kekšė“ (vėliau „Neti
kros nosys“, „Nešvarios rankos“) pa
sižymi visomis ideologinių veikalų 
silpnybėmis bei teigiamybėmis. Jose 
be galo daug šnekama. Visur rodo
mi žmonės, kurie pastatomi prieš 
sprendimą, idant per tą sprendimą 
išryškėtų jų esmė. Tokių situacijų 
sukeltą stiprų poveikį betgi suardo 
tas faktas, kad didvyriai ilgiausiomis 
disertacijomis aiškina, kokiais su
metimais jie priėjo prie savo spren
dimų. Stipriausia J. P. Sartre’o dra
ma yra „Uždaros durys“. Čia rodomi 
trys prakeiktieji, kurie uždaryti akla
me kambaryje, save analizuoja. Ir 
iš čia garsus šūkis: „Vadinasi, štai 
kaip atrodo pragaras! Aš niekuomet 
nebūčiau tikėjęs. Žmonės galvoja 
apie sierą, ugnį ir degėsius. Ak, tai 
tik juokai! Nereikia jokios ugnies, 
pragaras tai yra draugžmogis!“ Dia
logas vyksta nepaprastai įtemptai,

veikėjai lyg marionetės evaidomi tai 
į didžiausias aukštybes, tai į giliau
sias prarajas „tuo tarpu, kai mus 
stebi nepalaužiamai žiaurus draug
žmogis.“

Sukrečiamai stiprus J. Anouilh’o 
veikalas „Antigona" perėjo visas pa
saulio scenas ir davė pradžią nau
jajai prancūzų draminei kūrybai. Si 
drama supurtė prancūzą, parodyda
ma tai, ką tikras, didysis teatras ga
li duoti pavergtai tautai: vidinę jėgą 
priešintis bet kokiai prievartai. For
maliai J. Anouilh’is nieko naujo ne
surado, naudodamasis senokai iš
bandytu fokusu, senovinės mitolo
gijos veikėjus išvelkant scenon, kaip 
moderninius žmonės. Ir vis dėlto tai 
buvo epochinė drama! Veikalo mo
ralė, kad diktatorius negali amžinai 
valdyti su pagalba kankinimų ir 
mirties sprendimų, sutvirtino pasi
priešinimo valia ir išsilaisvinimo vil
tis labiau, negu visi rezistencijos 
radijo pranešimai bei spauda. „An- 
tigonos“ įtraukimas į repertuarą 
1944 m., jau Prancūzijai išsilaisvi
nus, buvo viešas pripažinimas, kad 
šiuo veikalu pradedama nauja pran
cūzų teatro epocha.

(Pabaiga kitame Nr.)

ti didelis ir prastas žodynas ir mažas, 
bet geras. Be abejo, didelis ir geras 
žodynas yra jau tuo vertingesnis, nes 
jame galima rasti daugiau žodžių 
formų. Si naujoji V. Gailiaus vokie
čių k. žodyno laida yra tuo vertinga, 
kad žodynas pateikia pakankamą kie
kį vokiečių kalbos žodžių.

Sugretinę dvi paskutines šio žo
dyno laidas, tuoj pastebim, kad nau
joj laidoj yra ne tik daugybė naujų, 
tarptautinių žodžių, vartojamų vo
kiečių kalboj, bet ir daugybė vokie
čių kalbos reikalingiausių žodžių. 
Pvz. antroj laidoj nėra tokių žodžių, 
kaip nendrė, linų sauja, svidmuo, ne
tvarkinga moteris, nešvarumas, ter- 
lius, o trečioj laidoj randame: Ried, 
Riste, Schliff, Schlunze, Schmuddel 
etc. Antroj laidoj nėra ne tik lyros, 
lyrikos, licėjaus, sanatorijos, bet ir 
gausybės dažnai vartojamų kitų tarp
tautinių žodžių. Šioje laidoje randa
me ne tik dažniausius, bet ir reta- 
progius tarptautinius žodžius ar net 
svetimų kalbų skolinius, kaip pvz. 
malheur. Taigi, darome išvadą, kad 
šioji žodyno laida yra daug žodin
gesnė.

V. Gailius yra ne tiktai germa
nistas specialistas, bet ir apskritai 
kruopštus žodynininkas, kuriam rūpi 
tiksliai, moksliškai atlikti žodyno dar
bą. Jis sužymi ne tik reikalingas vo
kiečių kalbos formas, bet ir retesnių 
sunkiųjų žodžių tartį. Tik svetimiems 
žodžiams stinga metrikos, kilimo vie
tos, pvz. malheur galėtų būti pažy
mėta, kad tai yra prancūziškumas.

Ypatingai tenka žodyno autorių 
pagirti dėl lietuvių kalbos grynumo. 
Tai, be abejo, ir Z. Dambriūno nuo
pelnas. Malonu net ir žodyną skai
tyti gražia, taisyklinga lietuvių kal
ba. Nors kai kurie žodžiai ir kelia 
abejonių: pvz. schauem — lyja bū
riais, man gyvoj kalboj negirdėtas 
pasakymas.

Praktiškai naudojant šį žodyną, 
teko pastebėti, kad nors šis žodynas 
yra ir labai žodingas, tačiau atsiran
da žodžių, kurių japie nėra, pvz. 
skurril, daiktavardžio Raunen etc. 
Tačiau tai nėra labai stiprus prie
kaištas autoriui, nes ne tik žodynai, 
bet ir didžiausios enciklopedijos ne
pajėgia apimti visų žodžių. Kalba 
yra gyvesnė, negu bet. kuris gamtos 
augmuo, nes jis nuolat auga, kasdien 
gimsta nauji žodžiai, kurių nespėja 
joks žodyninkas įtraukti į savo žo
dyną.

Šiandien daugumai mūsų tremti
nių, gyvenant Vokietijos žemėje, šis' 
žodynas yra būtinas, nes su vokie
čiais kasdien santykiaujame. Šį V. 
Gailiaus žodyną vertindami didžiai 
teigiamai, rekomenduojame jį įsigyti 
kiekvienam tremtiniui.

„Patrios“ leidėjas p. J. Lenktaitis, 
išleisdamas šį žodyną, atliko nemaž* 
įnašą į filologijos lobyną.

LSS suvažiavimas
Gruodžio 18 ir 19 dienomis LSS 

Tarybos Pirmija šaukia Hanau sto
vykloje metinį vadų ir vadovių su
važiavimą. Suvažiavimo išvakarėse 
įvyks Tarybos posėdis.

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

84. Psalmė ar psalmas?
Lig šiol mes daugiausia esam var

toję psalmę, ir galima sakyti, šis 
žodis yra jau plačiai įsigalėjęs. Bet, 
panagrinėjus kilmę, jo kamienas ir 
giminė vis dėlto pasirodo nevisai jau 
tvarkoje. Visų pirma šis žodis yra 
kilęs iš graikų psalmės „arfos pri
tariama giesmė“ (nuo veiksmažodžio 
p s a 11 e i n „virpinti stygas, giedoti 
psalmus“), iš kur savo keliu yra pas
kolintas lot. psalmus. Per lotynų 
kalbą ar iš dalies tiesiogiai iš graikų 
kalbos šis žodis yra patekęs į visas 
Vak. Europos ir kitas pasaulio kal
bas, pvz.: pre. le psaume (tr. pso: 
m), anglų psalm (gr. są:m), vok. 
der Psalm, rusų p s a 1 o m ir kt. 
Mūsų sen. raštų kalboje irgi daugiau
sia yra vartojamas psalmas. 
P s 41 ma s , -ai yra sutinkamas ir 
vėliau, pvz. Fr. Kuršaičio kalboje ir 
kt. Vietomis jis yra net įvairiai per
dirbtas, pvz. apsėlmas, p a s ė 1 -

m a s arba a p s a 1 m a , apsalmė 
ir kt. Bendrinei, taip pat ir bažny
tinei kalbai normine lytimi, atrodo, 
reikėtų imti originalinė, ne perdirb- 
tinė lytis, būtent — psalmas, -ai, ne 
psalma ar psalmė: viena, gr. 
galūnė -os atliepia liet, -as, pig. gr. 
ė g g e 1 o s (gg = ng) — angelas, 
bėrbaros — barbaras, dis- 
kos — diskas, ėpos — epas, 
1 ė g o s — logas (ne: logosas), mii- 
thos — mitas, tauros — tau
ras, tropos — tropas, hiim- 
nos — himnas, chlo:rės — 
chloras, taigi ir psalmės — 
p s ė 1 m a s ; 2. žymesnės Vak. Euro
pos kalbos daugiausia vartoja šį žodį 
vyriškos, ne moteriškos giminės, plg. 
pre. lė psaume, vok. d e r P s a 1 m 
ir kt.; 3. pačioje lietuvių kalboje jau 
nuo senovės taip pat yra plačiai pa
žįstama to žodžio galūnė -as. Taigi 
šitais sumetimais pirmoje vietoje yra 
teiktinas psalmas, o ne psalmė.
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Bolševikinės pastangos Lenkijoje Sportinis gyvenimas Kasselyje
„The Times“, nepriklausomojo 

britų dienraščio, korespondentas 
Varšuvoje š. m. lapkričio 16 d. nu
meryje dėsto apie pastangas Len
kijai subolševikinti. To straipsnio 
pateikimu, norima supažindinti skai
tytojus su Įvykiais „nepriklausomoje 
Lenkijoje“. Tikėkime, kad korespon
dentas, kuris kaž kuriais samprotavi
mais vengia savo pavardės, nenorėjo 
„The Times“, to rimto dienraščio, 
skaitytojus klaidinti. Čia norisi pa
stebėti, kad romanų tautų dienraš
čiuose kartais žymu jausmo, kai „The 
Times“, visur protu ir nepaprastu 
atsargumu vadovaudamasis, dažnai 
atsilieka įvykius karštai vertinti. To
dėl tas jo atsargumas toli ne visuo
met yra prisidėjęs prie garbingo pa
vergtų tautų laisvinimo. Mes turime 
čia galvoje ne vien Pabaltijį, bet ir 
Lenkiją, kuriai išduoti vekseliai bri
tų dar nėra išpirkti.

Štai londoniškio dienraščio gana 
Intriguojančios eilutės:

Varšuva, 1948. XI. 15... Per pa
staruosius trejis metus, kai Lenkijoje 
naujoji santvarka stengiasi pertvar
kyti visą gyvenimą, neatsilieka ir 
ideologinėje srityje, siekdama tą „po
litiškai“ perauklėti. Ūkiškos refor
mos siekia kuo veikiausiai įgyven
dinti nacionalizaciją daugelyje sri
čių. Tautų „perauklėjimas“ ir bolše
vikinės doktrinos „įkalimas“ vyksta 
lyg lėtokai ir atsargiai, todėl tik par 
staruoju metu paryškėjo kai kurie 
polėkiai. Dabar jau visur „perau
klėjimas“ žymus: universitetuose, 
įmonėse, dirbtuvėse, net įvairiose or
ganizacijose, kuriose bolševikinė par
tija įsišaknijusi. To „perauklėjimo“ 
formos yra įvairios, bet dažniausia 
puolamas asmuo, kad jį pajungus 
partijai.

Politinis „auklėjimas". — Centri
nė politinio „auklėjimo“ mokykla 
yra Lodzėje, o padaliniai — dauge
lyje kitų miestų. Vienas tų padali
nių yra įkurdintas Varšuvoje, prieš 
pat D. Britanijos ambasadą. Šioje 
mokykloje ruošiami bolševikai-akty- 
vistai, kurie vėliau skiriami į vado
vaujančias vietas administracijoje 
centre, o ypač krašte. Šie, savo ke
liu, atstovauja geram bolševiko var
dui ir varo propagandą toliau. Tūk
stančiai jų yra baigę politines moky
klas ir įsprausti administracijon, 
nors ir žemesnėsna vietosna. Kursai 
tęsiasi šešetą mėnesių, bet, žinoma, 
kartais ilgiau, žiūrint kuris išsilavi
nimo laipsnis.

Lenkų socialistų ir kitos „vyriau
sybinės“ partijos taip pat turi savas 
„perauklėjimo" mokyklas, bet tame 
pat bolševizmo ženkle. Į kursus ne
galima laisvais įstoti, nes pirmiausia 
reikia išsirūpinti oficialų leidimą.

Šio straipsnio autoriui teko lanky
tis kursuose, kuriuose siekiama pa
ruošti dirvą socialistams ir komuni
stams sujungti. Jie yra gana įdomūs. 
Ten dėstoma metodai, kuriais pasi
kliovus komunistai nuolat kaitalioja 
spalvą, kad komunizmas taptų oficia
lia religija ne vien Lenkijoje, bet ir 
eilėje kitų kraštų. Tuose kursuose 
pradedama aiškinti komunistų vaid
menį krašto išlaisvinime, o baigiama 
imperatyvu: sunaikinti imperialistinę 
reakciją.

Naujieji „liaudies demokratijos“ 
idealai, jų kilmė, apimtis, įgyvendi
nimas, o toliau seka darbinlnkų-ūki- 
ninkų vieningo fronto sudarymas. Ir 
ten visuomet pakartotinai pabrėžia, 
kad visa galia remiasi darbininkų 
mase ir apsisprendusiais, kovingais 
jos kadrais.

I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
(STAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
100. Kaltinis Mekel, g. 1934. 8. 5 

Jakubave, pask. žinia iš Pomerani
jos; Kaplan Ela, g. 1910 m. Kaune, 
pask. žinia iš Stutthof; Kaplan Isy,
15 mt., g. Kaune, pask. žinia iš Kau
no; Kristinas Jonas, g. 1917. 12. 20 
Alvite, pask. žinia iš Kauno; Kristi
nas Jonas, g. 1917. 12-. 20 Alvite, pask. 
žinia iš Augsburgo; Kriulskienė Te
resė, 45 mt., pask. žinia iš Vilkaviš
kio; Kriulskytė Ona, 13 mt., iš Vil
kaviškio; Rudokas Kazys, g. 1925. 5.
16 Kaune, pask. žinia iš Brandenbur
go; Kunčinas Stasys; Kunkies Adolf, 
g. 1925. 10. 17 Krėtingoje, pask. žinia 
iš Berlyno; Liachowski Renata, Wal
lis ir Wiktor — pask. žinia apie vi
sus tris iš Beelitz/Markt; Lemme Ru
dolf, g. 1911. 7. 12 Faca Bosnia; Lin- 
dovič Boris, g. 1908. 5. 10 Kelmėje; 
Minster Five Tuvia, g. 1892 Nevarė- 
nuose; Pienus Berta, g. 1891. 8. 21 
Rusnėje, Šilutės apskr.; Svereckienė 
Adelė, g. 1904 Anglijoje; Šimkus Ne
ris, pask. žinia iš Wiirzburgo; Smil- 
gaitė Ona, 22 mt., pask. žinia iš Klai
pėdos; Strautsells Vytautas (Vitalds), 
g. 1907 m.

Rytų ir vakarų marksizmas. — 
Ypatingo dėmesio vertas įrodinėji
mas skirtumo tarp rytietiško ir va
karietiško marksizmo. Leon Blum ir 
Ernest Bevin paniekinimas — nuola» 
tinė tema. Nuo jos neatsilieka nei
giamas Marshallio plartO vertinimas. 
Pažymėtina, kad „nacionalizmas" 
esanti kapitalizmo nuodėmė.

„Darbininkų laisvė" esanti relia
tyvi sąvoka „liaudies demokratijoje“. 
Ji pareinanti nuo darbo klasės, kuri 
vienintelė gali apspręsti, kas ir kiek 
gali tos laisvės turėti. Dėkingumas 
sovietams ir draugiškumas su jais 
užima labai svarbią ir garbingą vie
tą kiekvienuose kursuose. Ilgose 
paskaitose siekiama įtikinti, kad ru
sų ir lenkų darbininkų yra viena 
užduotis. Čia pateikti tik kai kurie, 
patys veiksmingiausi metodai, kurie 
nuolat masėms yra kalami. Tačiau, 
pirmaisiais dvejais metais po karo 
nuolat siautė lenkai partizanai, nes 
visos bolševikinės mokyklos jų ne
galėjo pasiekti ir įtikinti. Partizanai 
ir nūnai siaučia, nes jie nesidomi 
kursais ir propaganda universitetuo
se. Pastarasis lenkų švietimo mini- 
steris Skrzeszewsky, tarytum jis bū
tų Carnot lenkiškoje revoliucijoje, 
visaip stengiasi perauklėti pradžios 

• Sovietų armijos laikraštis „Wal- 
nosc“ Varšuvoje rašo, kad užsienių 
kapitalistai „manipuliatoriai“ esą pa
vogę rusų išradėjus ir todėl italas 
Guglielmo Markoni išradęs radiją. 
Esą daug tokių įvykių istorijoje, kai 
svetimieji pasisavina rusų moksli
ninkų išradimus. Laikraštis neseniai 
lenkų išleistoje knygoje „Radijo 
technologijos principai“ iš naujo at
gamina Alexander Popovo pademon
struotą radiją jau 1895 m. gegužės 
7 d.. Jis Baltijos jūroje per bandy
mus patyręs, jog laivai reflektuoja 
elektros magnetines bangas. Šis reiš
kinys, išrastas prieš 50 metų, radęs 
pritaikymą dabartiniame radare. (UP)
• JAV užsienių reikalų ministeris 
G. Marshalliui buvo padaryta opera
cija ir išimtas vienas inkstas. Po ope
racijos jis jaučiasi gerai. (AP)
• Buvęs Jugoslavijos karalius Pe
tras atvyko į New Yorką 2 mėne
siams susipažinti su Amerikos kraš
tu. (AP)
• Iš Sovietinio Berlyno sektoriaus 
pabėgo per 100.000 tarnautojų į va
karines zonas. Anot gen. Clay, iš So
vietų zonos Vokietijoje į vakarines 
zonas pereina po 1.000 žmonių kas
dien.
• Amerikos darbininkų federacijos 
prezidentas pareiškė, kad nežiūrint 
Maskvos pasipriešinimo, federacija 
planuojanti dar labiau išplėsti savo 
veiklą užsienių politikoje. (AP)
• D. Britanija, paskelbė admiralite
tas, ateinančių metų pradžioje siųs 
savo laivyno vienetus J Atlantą ir 
Arktiką, kur bus tiriamas šaltųjų sri
čių poveikis i žmones ir medžiagas. 
Čia bus taip pat tiriama laivyno 
aviacija, sprausminiai lėktuvai ir po
vandeniniai laivai. (HT)
• D. Britanijos paskutiniai statisti
kos duomenys rodo, kad š. m. birže
lio 30 d. buvo 50.033.000 gyventojų. 
Moterų yra 1.513.000 daugiau negu 
vyrų. (AP)
• Viena italė mokytoja sulaukė 100 
metų. Ji mokytojos darbą dirbusi 45 
metus, pensiją gaunanti 35 metus.
• The New York Herald Tribune 
vedamojo vietoje įdėjo straipsnį apie 
sraigtus ir veržles. Esą, per pirmąjį 
ir per antrąjį karą britų ir ameri
kiečių karo reikmenų veržlės ir 
sraigtai buvę netikę ir jie negalėję 
pasinaudoti. Tik dabar pagaliau pa
sisekę susikalbėti dėl veržlių, sraigtų 
tarp Kanados Amerikos ir D. Brita
nijos. Lieka dar susitarti dėl matų 
ir svorių.
• Sovietų Sąjungos užsienių reika
lų ministerio pavaduotojui Andrėj 
Višinskį suėjo jau 65 metai.
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mokyklos mokinius bolševikine dok
trina.

Lenkijos istorijos studijos. — Uni
versitetuose išsprendžiamas tas klau
simas labai paprastai, nes dėstoma 
tik nūdienės Lenkijos istorija. Ji 
dėstoma labai savotiškai, „liaudies 
demokratijos“ dvasioje, kad tuoj pat 
aptarus Lenkijos draugus ir nedrau
gus. Ji dėstoma ne vien universite
tuose, bet gimnazijose ir pradžios 
mokyklose. Bet kuris lenkas moksli
ninkas, norįs dėstyti savo srities da
lykus, pirmiausia pats turi pristatyti 
pažymėjimą, kad išlaikęs „nūdienės 
Lenkijos istorijos" egzaminus.

Krašto apsaugos ministerio pa
stangomis yra išleista 800 psl. isto
rijos veikalas, kuriame dėstoma 
„liaudies demokratijos“ pradai ir 
aptariama, kas yra Lenkijos draugai 
ir priešai.

Tuo tarpu sunku aptarti tautos 
subolševikinimo sėkmę ir jos „pe
rauklėjimo“ išdavas. Tačiau neabe
jotina, kad ji yra padariusi įtakos ne 
vien miestuose, bet ir kaimuose. Se
noji karta tat stebi su nusistebėjimu. 
Bet viena kas yra tikra, tai kad bol
ševikinė literūra turi didelės sėkmės. 
O ji atlieka nepaskutinės reikšmės 
tautos „perauklėjimą“ ir subolševi- 
kinimą. Vertė G. Kymantas

Įvairios žinios
• Čekoslovakijos konsulas New 
Yorke paskelbė, jog jis pasitraukia 
iš eitųjų pareigų ir prašo suteikti eg- 
zilio teisę, kaip politiniam emigran
tui. Konsulas Smetacek pareiškė, 
kad „dabartinis Čekijos režimas vyk
do svetimų interesus priešingai Če
koslovakijos piliečių tikriesiems no
rams." (AP)
• JAV didžiausias pasauly bombo
nešis B 36 be sustojimo nuskrido per 
8.000 mylių 35 valandų būvyje. Įgulą 
sudarė 15 asmenų. (AP)
• JAV kariuomenė pradės naudoti 
naujus apsauginius drabužius nuo 
šalčio, ugnies ir priešo kulkų. Toji 
medžiaga apsaugosianti nuo revolve
rio kulkos ir nuo šalčio. (UP)
• Australijos emigracijos ministeris 
A. Caiwell pareiškė, kad emigrantai 
turi būti europinės išvaizdos, jei jie 
vyksta į Australiją ne iš Europos 
kraštų. Iš Eurazijos atvykę 69 as
menys greičiausia būsią grąžinti at
gal. Olandijos vyriausybės sutikimu, 
iš Australijos bus išgabenta 1.500 
imigrantų, nes jie netinka Australi
jai, matyti, yra ne europiečiai.
• Prezidentas Trumanas daro žy
gių, kad 84 estams, pabėgusiems iš 
Estijos pro Švediją ir laiveliu per-
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Kadangi tuojau po Švenčių MŪ
SŲ KALENDORIUS turi būti išsiun
tinėtas, tai suinteresuotuosius prašo
me iki Švenčių atsiųsti mašinėle pa
rašytus tekstus MŪSŲ KELIO adresu.

Užsiprenumeravę iš anksto, MŪ
SŲ KALENDORIŲ gaus už 2,- DM.

MŪSŲ KALENDORIUS 1949 me
tams, redaguotas A. Merkelio, jau 
atspausdintas, bet jo įrišimas bus at
liktas tik po Švenčių todėl, kad no
rime patenkinti suinteresuotuosius 
dėl patalpinimo įvairių pranešimų ir 
skelbimų, kurie bus spausdinami at
skirame lanke.

Į gausius paklausimus pranešame, 
kad MŪSŲ KALENDORIUJE talpi
nami ne tik Knygų Leidyklų, meni
nių išdirbinių įmonių, kutūrinių įstai
gų, chorų bei ansamblių metrikacl- 
niai skelbimai, bet taip pat ir priva
tinių laisvųjų profesijų asmenų, kaip 
advokatų, dailininkų ir. kt., trūmpi 
pranešimai apie jų veiklą tremtyje. 
Taipgi priimami skelbimai žurnalų 
bei laikraščių, išeinančių tremtyje ir 
užsienyje. Kadangi MŪSŲ KALEN
DORIUS pasieks visus pasaulio lie
tuvius, pastariesiems prasminga nu
rodyti savo atstovybes užsienyje.

Iš suinteresuotųjų paklausimų 
sprendžiame, jog skelbimų bei metri- 
kacinių pranešimų suplauks nemažas

Bremen-Grohn pereinamojoje sto
vykloje reikalinga geras, sąžiningas 
ir mokąs DP kalbas vargoninkas ir 
zokristijonas.

Suinteresuoti tesikreipia į kun. V. 
šarką, (23) B r e m e n - Vegesack, IRO 
Transit Camp Grohn.

Stovyklos stalo teniso atidarymo 
turnyre, nedalyvaujant trigubam 
(Pabaltijo, Lietuvių ir stovyklos) 
meisteriui VI. Adomavičiui, į pirmą
sias vietas pateko visi jaunieji. Ypa
tingai gerai pasižymėjo gimnazijos 
atstovai. Į finalą be pralaimėjimų 
pateko Kelelis ir Butkevičius 
(Gimn.), kurių susitikimas, pirmajam 
išvykus, atidėtas. Trečioje vietoje 
liko A. Kazakevičius, 4. Mėtinis ir 5. 
A. Kaladė (abu gimnazistei).

— Dvi savaites užtrukusias gim
nazijos Fiz. Aukl. Būrelio „Vytis“ 
stalo teniso pirmenybes berniukų 
grupėje laimėjo Mėlinis (IV kl.), su
rinkęs 9 tšk. ir gimnazijos meisterį 
Butkevičių (VI) su 8 tšk. palikęs an
troje vietoje. Toliau: 3. A. Kaladė
(IV) , 4T Paukštelis (VI), 5. R. Lapinas 
(VII). „B“ gr. pirmą vietą iškovojo 
Snarskis (III). Mergaičių grupėje aiš
kiai vyravo jaunesnės klasės. Pir
moji vieta teko Z. Levickaitei (III),
2. N. Želvytei (III), 3. A. Milašiūtei
(V) . Visos surinko po 6 tšk. ir tik ge
resnis setų santykis nusprendė at
skiras vietas.

— XII. 10 gimnazijoje draugiškas 
stalo teniso rungtynes žaidė mokyto
jai su mokiniais, kurias pastarieji, 
nežiūrint atkaklaus savo auklėtojų 
priešinimosi, laimėjo 6:3. Laimėto
jams po du taškus pelnė Mėlinis, A. 
Kaladė ir Snarskis, o mokytojams — 
Krivickas, Šeštokas ir K. Miškinis po 
vieną.

plaukusiems Atlantą bei patekusiems 
Amerikon, būtų leista apsigyventi 
Amerikoje. Anksčiau buvo pranešta, 
kad deramasi su Švedija dėl jų grą
žinimo atgal į Švediją. Greičiausia 
juos priims Amerika.
• Amerikiečių laikraščiai sekma
dieniais išeina gana padidinti. Pvz. 
„The Enquirer" išėjo su 238 psl., o 
„The Baltimore Sun“ — 270 psl., sve- 
riąs 3 svarus. (AP)
• Didžiausia paslaptimi minimas če
ko areštas Šveicarijoje, nes jis įtaria
mas šnipinėjimu. Jis buvęs Lozanoje 
studentu ir rinkęs informacijas apie 
Šveicarijos gynybos darbus. Tai pir
mas įvykis Šveicarijoje po karo. (DM)
• „Pravda", žinodama visišką So
vietų pralaimėjimą J.Tautose, paskel
bė, kad J.Tautų Paryžiaus suvažiavi
mas esąs „Sovietų Sąjungos ir liau
dies demokratinių kraštų moralinis ir 
politinis laimėjimas“. (AP)
• Sovietų meno komisija pareiškė, 
kad per 10 mėnesių nuo to laiko, kai 
komunistų partija pradėjusi kriti
kuoti „formalistinius buržuazinius“ 
elementus tusu muzikoje, Sovietų 
muzikai pradėję taisyti ideologinį pa
grindą. Daugelio muzikų, dainininkų, 
kompozitorių ir instrumentalistų mu
zikinė kultūra buvusi sumenkusi.

Leonora Mockienė-Mickaitė, kilu
si iš Raseinių apskr., Pažvierės kai
mo, dabar gyvenanti Amerikoje, 3936 
Parrish Ave, East Chicago, Ind., ieš
ko savo brolių, seserų ir kitų giminių.

Kalėdos artėja
ir rūpesčiai parinkti jauniesiems švenčių dovaną didėja.

„Tėviškės Garsas" ateina pagalbon: šiomis dienomis išleido Pulgio 
Andriušio vaizdingai parašytą ir Povilo Osmolskio nuotaikingai iliustruotą 
linksmų nutikimų iš vabzdžių gyvenimo apysaką

VABALŲ VESTUVES
Knyga išleista puošniai, spausdinta 4 spalvomis, stambiu šriftu, —•' 

labai tinka dovanoms ir į užjūrį. Nepamirškite išemigravusio jaunimo, 
pradžiuginkite kituose kontinentuose išblaškytus lietuvius gražia dova
nėle — knyga.

Knyga po 2,- DM pardavinėjama stovyklų paštuose ir pas platinto
jus. Gyvenantiems ne stovyklose yra rezervuotas nedidelis šių knygų kie
kis pas J. P. Palukaitį, (14a) Dornstadt b. Ulm, Lltauisches Lager. Pas
kubėkite, nes pavėlavusiems neliks!

— Fiz. Aukl. Būrelio „Vytis“ šach
matų turnyre pirmąją vietą iškovojo 
Jakaitis (VIII) su 5 tšk., antroje vie
toje liko Mėlinis (IV) su taip pat 5 
tšk. Šaškių turnyre Jakaitis su 10 
tšk. vėl buvo pirmuoju, antroje pali
kęs Butkevičių su T. Mickevičium 
(VII), surinkusius po 9,5 tšk.

— Paskutiniu laiku ir Kasselio 
sportininkų eilės dėl emigracijos pra
dėjo retėti. Neseniai išvyko Lituani- 
cos I-mos krepšinio komandos nuo
latinis žaidėjas Miliulis į Australiją, 
šiomis dienomis stovyklą apleido ir 
Z. Lapinas, Lituanicos kvarteto va
dovas ir meninės programos didžiau
sias ramstis nuo pirmųjų klubo įsi- 
steigimo dienų, išvykdamas į Kana
dą. Šio jauno, bet nepaprastai ga
baus muziko ir sportininko išvyki
mas skaudžiai palies ne tik klubo 
meninę veiklą. Kvykusiems linkėti
na ir užjūryje garsinti lietuvių vardą.

km.

• Iš Montrealio pranešama, kad su
streikavo 46 moterys-mokytojos, ne* 
jos negavusios algos daugiau, negu 
už vieną mėnesį. Streikuoja katalikų 
mokyklų mokytojos. Jos tegaunan-' 
čios per metus mažiau, negu 900 do-, 
lerių. (AP)
• Buvęs JA.Valstybės pasekreto- 
rius Sumner Welles kritikuoja ame
rikiečių ir anglų politiką Vokietijoje 
dėl pramonės srities perleidimo vo
kiečiams tvarkyte Jis pasisako už 
Vokietijos decentralizaciją ir tarp
tautinę pramonės kontrolę,—nes čia 
glūdįs karo potencialas. (UP)
• Sovietų organas „Pravda" paskel
bė, jog Maskvoje buvusi pasirašyta 
Suomijos-Rusijos sienų nustatymo 
sutartis. (AP)
• Lenkijoje, kaip rašo „Dziennik 
Baltycki“, pradedami med. gydytojai 
kilnoti prievartos būdu ten, kur svei
katos ministerija randa reikalinga.
• AJDC (žydų komitetas) pranešė, 
kad per lapkričio mėnesį iš Europos 
išvykę 14.677 žydai į Palestiną. H 
viso šiais metais į Palestiną iš Euro
pos buvę išgabenta 88.741 žvdas.
• Rusija, pastebėjo gen. McArthu- 
ras, sulaikiusi Japonijos belaisvių re
patriaciją. Sovietai aiškina, jog jie 
negalį tai atlikti dėl klimatinių są
lygų ir apledėjimų. Generolo kalbė
tojas išreiškęs nepasitenkinimą, kad 
per 400.000 bejėgių japonų esą pas
merkti ketvirtą žiamą palikti Sovietų 
srityje. Amerikiečiai pasiūlę net lai
vų ir ledlaužių, tačiau Sovietai nepa- 
leidžią belaisvių. (AP)

TRIO KONCERTAS DILLINGENE
Šeštadienį, š. m. gruodžio 17 d, 

Dilllngeno lietuviu stovyklos salėje 
įvyks Trio koncertas. Dalyvauja 
prof. Ružyckis, Iz. Vasyliūnas ir M. 
Saulius. Atliekama Mendelssohno ir 
Čaikovskio trio.

Marija Suslavičiūtė, gyvenanti: 
Calle Japon, Cerro, H.O. del Uru
guay, ieško savo brolio Jono Susla
vičiaus, 1947 metais gyvenusio lietu
vių stovykloje Lubecke. Buvo užsi
rašęs emigruoti Kanadon,- todėl jo se
suo nebežino, ar jis dar tebegyveną 
Vokietijoje. Jis pats arba apie jį ži
nantieji prašomi parašyti aukščiau 
paduotu adresu.

Magdeiena Mazeliauskaitė-Cibir- 
kienė, gyv. Kanadoje, ieško savo se
sers Marijonos Agotos Mazeliauskal- 
tės-Plioplienės, kilusios iš Marijam
polės apskr., Gudelių valsč., Krate- 
liškių kaimo. Ieškomoji arba žinan
tieji rašykite šiuo adresu: Mrs. M. 
Cibirka, R.R. 2 Tottenham, Ont., Ca
nada.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ S A V A IT R A S T I S '

Veiklus Argentinos lietuviai
AMERIKOS KONTINENTO LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

MĖNESINIS LIETUVIŲ ŽURNALAS
Nuo š. m. rugsėjo mėn. Argenti

nos lietuviai pasirodo su savu žur
nalu „Laika s“, leidžiamu kas mė
nesį. Buenos Aires (Mendoza 2280, 
Avellaneda, Buenos Aires, Argenti
na). Leidėju ir atsakinguoja redak
torium pasirašo K. Kazimieras Ven
gras.

Savo įvedamajame straipsnyje re
dakcija pasišako, jog „atėjo laikas 
visiems Argentinos lietuviams paga
liau išgirsti žudomos Tėvynės balsą. 
Mums reikia tikrojo Tėvynės "žodžio. 
To žodžio, kurį nešė knygnešiai iš 
Prūsų į tautiečių širdis, kad jose pa
vergta Tėvynė prisikeltų naujam, 
nepriklausomam gyvenimu?1.

Kaip toliau pasisako laikraštis, 
tai nesąs naujai atvykusių tremtinių 
laikraštis. Jo sumanytojai ir leidėjai 
yra patys Argentinos lietuvių veikė
jai, kurie seniai laukę progos įvyk
dyti savo seną svajonę — išleisti tin- 
kamą'laikraštį visiems Argentinos ir 
jai gretimų šalių lietuviams.

„Laika s“ išeina žurnalo forma
te, iliustruotas. Pirmieji 2 numeriai 
rodo, kad savo turiniu ir informaci
jomis leidėjai vykdo savo pasiryžimą 
jungti savo gyvenimą su visos tautos 
gyvenimu, nes be tos jungties, anot 
leidėjų, „mūsų gyvenimas netenka 
prasmes ir tikslo, kaip nudžiuvusi 
šaka, atkirsta nuo savo kamieno.“

Žurnalą redaguoja redakcinė ko
legija, kurios sudėtyje matome poetą 
Juozą Kėkštą ir kt.

Pasirodymo proga žurnalą nuo

bus Suzanne Labin veikalas „Stalin 
El Terrible“ (Baisusis Stalinas, 415 
psl.). Jo autorė irgi pakartotinai ima
si davinių iš bolševikų siautėjimo 
Lietuvoje, pasiremdama Casimiro 
Verax knyga „Europa o ^Genghis 
Khan“.

Urugvajaus laikraštis „EI Blen 
Publico" išspausdino Dr. R. Triunfo 
ilgą rašinį „Yovi el paraiso rojo“ (Aš 
mačiau raudonąjį rojų“). Tai įspū
džių ir faktų rinkinys iš bolševikinės 
priespaudos Lietuvoje. Redakcija 
pažymi, kad šios kruopščios medžia
gos autorius, savo akimis matęs rau
donąją vergiją, dėl ypatingų prie
žasčių pasirašo slapyvarde. 

♦ ♦ ♦
URUGUAJAUS LAIKRAŠČIAI 
REMIA LIETUVOS REIKALĄ 
Ryšium su Paryžiuje vykstančia 

JTO sesija, Demokratinis Lietuvių 
Komitetas Uruguajuje paskelbė atsi
šaukimą į Jungt. Tautų politinę są
žinę, kad ji neužmerktų akių prieš 
dangun šaukiantį Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės paminimo faktą, 
bet panaudotų visas turimas priemo
nes, kad naikinamai lietuvių tautai 
būtų pagaliau grąžinta jos laisvė ir 
jos vieta nepriklausomų Jungtinių

pasaulio tautų šeimoje. Asišaukimą 
pasirašė Dr. Pr. Sacikauskas, Gum- 
baragis, Lazdauskas-Toliušis, Siau- 
rusevičius. Šį atsišaukimą paskelbė 
eilė žymių Uruguajaus dienraščių, jų 
tarpe „EI Diaro Espanol“ (pirmam 
puslapy stambiom raidėm), „EI Dia
ro“, „La Manana“, „Ei Bien Pub’ico“, 
„EI Plata“ ir „EI Dia“.

♦ ♦ *

Iš ARGENTINOS LIETUVIŲ 
VEIKLOS

Kad gyvas ir pulsuojantis Argen
tinos lietuvių visuomeninis gyveni
mas, rodo jų įvairių organizacijų, 
spaudos ir parapijų veiklumas.

Štai, rugsėjo mėn., švęsdami Bue
nos Aires ir Avellandos parapijos 
lietuvių bažnyčios pašventinimo 6 
metų sukaktį, vietos lietuviai suruošė 
paminėjimą, kuriame pasirodė vieti
nio vaikų darželio mokiniai net su 
savo orkestru. „Dirigentu" buvo 5 
metų amžiaus St. Pavilionis. Vaiku
čiai gražiai pasirodė deklamacijomis, 
lietuviškais šokiais ir dainomis. Vie
tos tealralai-mėgėjai pasirodė kome
dijoje „Šeimos id'lja“, kurios auto
rium ir režisierium buvo J. Valenti
nas.

Lietuvių salėje, Avellandoje, įvy
ko taip pat įspūdingas Tumo-Vaiž
ganto minėjimas. Minėjimo metu 
buvo pasirodyta muziko Rymavičiaus 
sukurto Tumo-Vaižganto garbei skir
ta kantata, pritaikyta P.'Vaičiūno žo
džiams.

Aušros Vartų parapijos bažnyčioje 
įvyko taip pat iškilmingos pamaldos 
už latvių JAV pasiuntinio A. Bilma- 
nio vėlę. Pamaldose dalyvavo visa 
latvių kolonija, lietuvių ir estų gau
sūs atstovai ir daug kitų svečių.

Iš spaudos pranešimų atrodo, kad

Paskutinės aktualijos
— Sidney mieste Australijos val

džia įrengia prieglaudą, kurioje M 
Europos atgabenti karo našlaičiai 
įsigytų pradinį išsimokslinimą, o pa
skiau juos galėtų Įsūnyti Australijos 
piliečiai. Pradžioj? būtu parinkti DP 
vaikai iki 7 metų amžiaus, kurie gy
vena vak. Vokietijos stovyklose. Vė
liau būsią priimami vaikai ir iš kitų 
Europos valstybių.

širdžiu žodžiu sveikina ir Dr. K. 
Graužinis, Lietuvos Pasiuntinys Pie
tų Amerikai. 

« * «
P. AMERIKOS SPAUDA IR KNY

GOS RAČO APIE LIETUVOS 
IŠGYVENIMUS

Montevldejo mieste iš spaudos 
Išėjęs Victor Dotti veikalas „La ago- 
nia del hombre“ (Žmogaus agonija) 
yra pasklidęs po P. Ameriką ir su
kėlęs gyvo susidomėjimo, rašo „Lai
kas“. Autorius yra žinomas žurna
listas, per paskutinius metus kruopš
čiai rinkęs medžiagą apie komuniz
mą ir Sov. Sąjungą. Vargiai kuris 
kitas tos rūšies veikalas taip siste
mingai dokumentuotas įvairių auto
rių pastabomis ir išvadomis, kaip ši 
Dotti knyga.

Mums, lietuviams, „La agonia del 
hombre“ įdomi ypač tuo, kad plačiai 
nušviečia Lietuvos padėtį Casimiro 
Verax knygų ir kitų šaltinių citato
mis. Sovietinės okupacijos Lietuvoje 
žiaurumams vaizduoti paskirta ke
liolika puslapių, o paskutinysis sky
rius („En ’ Lituania“ 324—330 psl.)
persispausdina iš knygos „Lituania 
entre fuege cruzado" faktus apie lie
tuvių trėmimus į Sibirą.

Anksčiau šie Dotti straipsniai bu
vo spausdinami dienraščiuose „EI 
Dia“ ir „La Razon“.

Panaši knyga pernai pasirodė ir 
Buenos Aires, Argentinoje. Tai stam-

Argentinoje ypač veiklus jaunimas. 
Susiorganizavęs Argentinos Lietuvių 
Jaunimo Draugijoje ar jaunimo klu
be „Vytis“, ruošia dažnus pobūvius 
su vaidinimais, dainomis ir deklama
cijomis. 

* * •

ARGENTINOS LIETUVIAI TURI 
SAVO RADIJO VALANDĖLĘ
Kas sekmadienį, tarp 8 vai. 30 

min. iki 9 vai., per Argentinos radiją 
LR 6 Radio Mitre jau antri metai, 
kaip vietos lietuviai išgirsta patrio
tinį žodį ar dainą sava kalba. Tai 
radijo valandėlei vadovauja Argen
tinoje gimęs ir augęs lietuvis Zeferi- 
nas Juknevičius. Lietuviškoji radijo 
valandėlė „Lietuvos aidai“, kaip pra
neša „Laikas“, dirba lietuvišką kul
tūrinį darbą, palaikydama savųjų 
tarpe Tėvynės meilę ir keldama I ie- 
tuvos bei vietos lietuvių vardą ar
gentiniečių ir kitų P. Amerikos res
publikų tarpe.

Lietuviškoji radijo valandėlė iš
laikoma grynai lietuvių pastangomis 
ir lėšomis. Prie tų kultūrinių pastan
gų žymiai prisideda vietos lietuviai 
pramonininkai, prekybininkai ir kiti 
susipratę lietuviai. - j. č. -

— Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
vak. Vokietijos zonose prailgintas ge
ležinkelių tarifo nuolaidų galiojimas 
važiuojantiems savaitgalio trauki
niais. Tais abiem savaitgaliais nuo
laidos galioja nuo penktadienio iki 
pirmadienio.

♦ * •
— Europoje vieši JAV kariuome

nės ministeris Keneth Royali. Lon
done jis konferavo su JAV gen. šta
bo virš-ko pavad. generolu Collins ir 
feldmaršalu B. L. Montgomery. Pa
sitarimų objektas buvo Vakarų Unija 
ir su ja susiję kiti klausimai. Iš Lon
dono jis paskutinėmis dienomis at
vyko į Vokietiją, kur Frankfurte, 
spaudos konferencijoje, pareiškė: jis 
nieko nežinąs apie Vokietijos atgin- 
kiavimo planus, tačiau manąs, kad 
policijos jėga jai reikalinga.

JAV svarsanCios antikomu
nistinę ARMIJĄ

„Daily Mail“ spec, koresponden
tas p. J. Brough rašo iš New Yorko, 
kad amerikiečiai strategai jau studi- 
jdoją Japonijos apginklavimo per
spektyvas, kad tuo atsvertų komu
nistų užimtąją Kiniją. Esą, jau gau

Geraširdžių lietuvių JAV nestinga
Mes, Europos bedaliai tremtiniai, 

ne kartą nusiskundžiame savo gimi
naičiais ir išemigravusiais draugais, 
kurie taip greitai ir negailestingai

nio darbo, mažindami savo pragyve
nimo išlaidas ir nesigailėdami sun
kiai uždirbto skatiko, aukoja mums 
tremtiniams maistą, rūbus bei sten-

Algirdo ir Sofijos Baukų šeima Chicagoj

J Europą pasiųsti, ir darbo bei buto 
garantijoms parūpinti. Šiuose lab
daros darbuose ypač didelės padėkos 
užsitarnauja ponia Sofija.

Ponai S. ir A. Baukai jau yra at
siuntę lietuviams tremtiniams daug 
rūbų bei maisto siuntinių, parūpinę 
keletai šeimų darbo ir buto garantijų 
ir pažadėję nepamiršti lietuvių trem
tyje.

Mes lietuviai tremtyje su gilia pa
garba ir nuoširdžiu dėkingumu džiau
giamės ponų S. ir A. Baukų labda
ringa veikla, tikime, kad jie mus ir 
ateityje nepamirš, o jų nuoširdus rū
pestis daugeliui palengvins ir sutrum
pins sunkias tremties dienas, (a. mot.)

Kremlius
Aišku, kad Sovietų Sąjunga, pri

pažindama Izraelio valstybę, neišrašė 
blanko čekio nei sionizmui nei da
bartiniam Izraelio režimui. Tačiau 
Kremliaus dabartiniame žaisme Ir 
agresijoje Artimųjų Rytų politikoje, 
siekiant praplėsti žaidimų lauką, 
naudinga priimti ir tokią į rankas

pamiršta mus vargšus tremtinius Eu
ropoje. Bet užtai kiek džiaugsmo ir 
vilties mums suteikia kiekvienas 
naujai atrastas geros valios ir jau
trios širdies lietuvis ar kitatautis, 
amerikietis. Šie mūsų geradariai, 
dažniausia atitrūkdami nuo kasdieni-

Sovietams užkliuvo Eisenhoweris
Maskvos laikraštis „Literaturnaj a 

Gazeta“ įdėjo akademiko Danilevskio 
straipsni, kuriame puola gen. Eisen
hower} už jo knygą „Kryžiaus karas 
Europoje“. Pirmoji sovietų reakcija 
dėl Eisenhowerio knygos. Anot Da
nilevskio, knygoje pilna išsigalvoji
mų, daug manijos, išdidumo ir pa
mišimo. Jis vykdęs Amerikos finan
sinių magnatų valią. Danilevskis ra
šo: „Pasaulio žmonės niekad neuž
mirš, kaip Churchillio laiminamas, 
Eisenhoweris lėtai skubėjo, kai tuo 
metu Sovietų armijos rytuose triuš
kino ir naikino vokiečių armijas.“ 
Danilevskis generolą Eisenhoverį 
priskpė į tą pačią kategoriją, kaip 
ir Churchillį — prie karo kurstytojų. 
Ypač apsistojo rusas ties Eisenhowe
rio pareiškimu, kad trečiasis pasau
linis karas neišvengiamas. (AP/m)

DVEJŲ METŲ RYTŲ BERLYNO 
SOVIETINIS PLANAS

Maskvoje išmiklintas komunisti
nis direktorius K. Maron, kuris va
dovauja komunistinio Berlyno ūkio 
departamentui, reikalauja visiško 
Berlyno ūkio susivietinimo.

Jau esąs paruoštas dviejų metų 
I planas, pagal kurį rytų Berlyne būtų 
socializuoti visi fabrikai, paimtas na
cių ir karo nusikaltėlių turtas vals
tybės žinion. Anot Maron’o, visų 
ekonominių pajėgų sumobilizavimas, 
rašo „Tagliche Rundschau“, pakeltų 
berlyniečių gyvenimo standartą.

Sovietizacijai nepritaria gydyto
jai. Jie buvo komunistų paprašyti 
padaryti savo apyskaitas, bet dau
gumas gydytojų vakarų sektoriuose 
atsisakė.

KARO SPEKTRAS KABO ANT 
EUROPOS

JAV atstovų rūmų atstovas p. M. 
Price, kuris kartu su kitais neseniai 
važinėjo po Europą ir lankėsi Ispa
nijoje, pareiškė, kad Sovietų Są
junga bijanti „nenugalimos“ J.A. 
Valstybių aviacijos ir toji jėga ap
sauganti nuo kito karo. Jis dar pri
dūrė, jog ir generolas Clay, ameri
kiečių karinis gubernatorius, taip 
manąs. P. Price priminė, kad „karo 
spektras“ kabąs ant Europos konti
nento. 2.200.000 gyventojų esą „įka
linti vakarų Berlyno sektoriuose“.

giasi visais galimais būdais paleng
vinti mūsų sunkią dalią.

Kaip vieną iš tokiu rūpestingų ir 
geraširdžių lietuvių šeimų su didžiu 
dėkingumu tenka paminėti ponią So
fiją ir poną Algirdą Baukus, gyve
nančius Chicagoj e.

Ponų Š. ir A. Baukų tėvas, Jonas 
Baukus, kilęs iš K. Naumiesčio, 1893 
metais išemigravo į J.A.V-es ir ten 
1902 vedė lietuvaitę Oną Janulevi- 
čiutę. Jono Baukaus sūnus Algirdas 
Baukus, vesdamas 1929 m. Michigan 
štato farmoje išaugusią puikią lietu
vaitę Sofiją Šimkutę, sukūrė darnią 
lietuvišką šeimą.

Sofijos Šimkutės tėvai — Petras 
Šimkus ir Konstancija Budrikaitė 
yra kilę iš Skaudvilės valsčiaus.

Ponai S. ir A. Baukai augina du 
šaunius sūnus. Jie yra savininkai 
stambios maisto prekių krautuvės, 
kurioje savaitės bėgyje, nuo ryto iki 
vakaro, jie uoliai darbuojasi, aptar
naudami gausią klientūrą. Šeštadie
nio vakarus ponai Baukai praleidžia 
šeimos židinyje, skaitydami mėgia
mus laikraščius ir knygas, o sekma
dienį, po bendrų pusryčių, visa šei
ma, paprastai, vyksta i jų mėgiamą 
evangelikų „Augustana Conference“ 
bažnyčią pamaldų. Paprastas ir ku
klus atrodo šios garbingos šeimos gy
venimas. Bet jei mes nuodugniau 
pažvelgsime į jų kasdieninės apyvo
kos, šeimos auklėjimo ir biznio rū
pesčius, tai matysime, kad jiems 24 
valandų paroje per maža. O tuo tar
pu ši nuoširdžiai lietuvius mylinti 
šeima atranda laiko ir laiškams pa
rašyti ir maisto bei rūbų siuntiniams

puolančią poziciją. Galimybė nulei
sti inkarą neuralgiškoje srityje, kur 
susiduria britų ir amerikiečių intere
sai, Kremliui tikrai vienų Mišių ver
ta. Bet gi ne vien interesų susidūri
mas dėl turtingų arabiškųjų versmių 
verčia „kartu būti“. Kai britai eva- 
kuavo Palestiną, žydams stigo ginklų, 
lėktuvų ir panašių dalykų, ko jie ne
trukus ■ susilaukė iš Rytų Europos, 
tuo pasiekiant manevro tikslą: Arti
muosiuose Rytuose neramumai ple
čiasi ir auga. Amerika ir D. Brita
nija prieš pasaulį diskredituotos ir 
pastatytos neteisės šviesoje. Tuo pat 
metu Arabų kraštuose šnibždama, 
jog tų įvykių užkulisyje ir Vakarų 
politikoje reiškiasi versmių monopo
lio bedrovės, o šių užnugaryje agre
syvieji kariniai sluogsniai ir karo 
kurstytojai.

Kremliui nepaslaptis, kad Izrae
lyje lemiantieji sionistai yra nedvi
prasmiškai antikomunistinio nusista
tymo. Maskvos antipatijos sionizmo 
bylai įrodymu tarnauja ir šviežias 
Iljos Ehrenburgo straipsnis „Prav- 
doje“, kuriame konstatuojama, jog 
atkūrus Izraelio valstybę, žydų pro
blema toli gražu dar neesanti išsprę
sta, o tas sprendimas galįs ateiti tik 
su pasauliniu komunizmo Jaimėjimu 
prieš kapitalizmą. Dabartinė Izrae
lio vyriausybė esanti buržuazinė, o 
ne darbininkiška ir todėl kaip ir vi
sos buržuazinės vyriausybės — reiš
kiasi savanaudiškumu ir korupcija, 
nuolat pasiruošusi savo tėvynę iš
duoti materialiniais sumetimais. Tai 
tinka visai žydų buržuazijai, dėl ku
rios tenką baimintis, kad jos Izraelis

tos ir gen. Mac Arthuro sugestijos 
dėl JAV karinės padėties Tol. Ry
tuose. Pagal gen. Mac Arthurą, JAV 
Amerikos pozicija Japonijoje smar
kiai susilpnėjusi.- Saugumo sumeti
mais jis reikalauja daugiau dolerių, 
lėktuvų ir laivų. Kinijoje komu
nistų sulaikyti jau nebėsą vilties. 
Atseit, ji tapsianti raudona, (ja) -

Mirus
ONAI KEPALIENEI, 

didžio liūdesio valandoje bran
giai College! ALDONAI ir Ke
palų šeimai reiškiame nuošir
džią užuojautą.

Mūncheno Konservatorijos 
Studentai

ir Izraelis
gali atitekti anglo-amerikietiškajam 
kapitalizmui, kuriam svarbu tik vers
mės ir karinės bazės. Tuo tarpu 
marksistinio socializmo triumfo atve
ju žydų problema savaime išnyktų, 
kaip tai matyti Sov. Sąjungoje ir Ry
tų bei Pietryčių Europos kraštuose. 
Pagaliau Ehrenburgas bando nūgin-
čyti, jog tik sionizmas sudaro pozi
tyviąją jėgą, kai tuo tarpu ne jis, o 
barbariškas antisemitizmas pasitari 
navo Palestinos kolonizacijai, kur 
namus ir egzistenciją praradę žydai 
gelbėjosi, kaip Nojaus laive nuo na
cių ir fašizmo persekiojimų. Ehren
burgas kreipiasi į Izraelio darbinin
kiją, kviesdamas juos nusigręžti nuo 
sionizmo ir savo žvilgsnius nukreipti 
į šiaurę — į Sov. Sąjungą ... Tuoj po 
to sekė Maskvos radijo pranešimai 
žydų kalba, į tą patį būbną mušan- 
tieji, aštriai puolant „sionizmo vadus 
Izraelyje ir jų padėjėjus kapitalisti
niuose kraštuose ir absurdišku bei 
juokingai nevykusiu išradimu tvirti
nama, būk, Izraelis esąs „tėvynė visų 
žydų“.

JT konferencijos San Francisco 
metu žydų diplomatų pastangos su
sitikti su Molotovu buvo bergždžios; 
1946 m. Paryžiaus konferencijos me
tu, kada pavyko jiems sueiti į kon
taktą su Višinskiu, viltis sulaukti po
zityvios paramos iš Sov. Sąjungos 
pusės sprendžiant Palestinos proble
mą buvo kol kas neįgyvendinta. Po
sūkis atsirado tik prieš metus, kai 
Sov. Sąjunga — reikalo verčiama ir 
prieš Angliją nusistačiusi — nelauk
tai pritarė Palestinos padalinimo pro
jektui, pateiktam J.A.Valstybių. Kiek 
aiškūs bebūtų Sov. Sąjungos tikslai 
Art. Rytuose, šie faktai rodo, kokiais 
prapagandos metodais ir kokiomis 
diplomatinio žaismo taisyklėmis va
dovaujasi Kremlius, kad klaidintų 
Vakarų pasaulį, jį skaldytų ir iš jo 
klaidų bei nesusipratimų naudotųsi.

(Die Tat/j .m.)
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