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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. IŠEINĄS DUKART SAVAITĖJE Diliingen/D., 1948 m. gruodžio 30 d.

Ryšium su tragiškais įvykiais Lietuvoje, lietuviškoji bendrumenė sutinka Nau
juosius Metus visiška rimtimi, susilaikydama nuo bet kurių pramogų.
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Tautu laisvė nedaloma
ŠVEICARŲ SPAUDA LIETUVOS 

KLAUSIMU
Šveicarų dienraštis „Die Tat“, 

savo vedamuosius skirdamas aktua
liems ir jautriems Europos klausi- 

. mams gvildenti, š. m. gruodžio 19 d. 
įsidėjo vedamąjį tema „Lietuva — 
rusų kariuomenės kencentravlmo 
sritis“. Nors straipsnyje panaudota 
medžiaga mūsų skaitytojams jau ži
noma, kiek ji liečia padėtį Lietuvoje 
apskritai ir sovietų valdymo meto
dus, tačiau straipsnis būdingas savo 
politiniais komentarais ir mums ar
timas savo ironija.

Vadovaują politikai nemėgsta, ra
šo „Die Tat“, kai iškeliama Baltijos 
problema. Rusai dangstosi tyla: 
jiems tas klausimas atrodo jau Iš
spręstas ir dėl jo jie jau nebesileidžia 
į diskusijas. Amerikiečiai ir britai 
pasitrina rankas Ir gūžčioja pečiais. 
Esą, yra svarbesnių pasaulio politi
kos problemų...

Argi jau apsiprasta, kad po sovie
tiškųjų tankų vikšrais Ir po sovietų 
armijos durtuvais laisvos tautos prieš 
savo pačių valią spaudžiamos politi- 
nėri sistemon, su kuria jos nenori tu
rėti nieko bendra ir kuri palaikoma 
brutaliausios jėgos priemonėmis? — 
klausia laikraštis;,.................. .

Prez. Trumanas, ~š. m. rugsėjo 
16 d. priėmęs Amerikos lietuvių de
legaciją, pareiškė, kad Jis tvirtai sto
jęs už taiką, kurioje ir Baltijos kraš
tams — Lietuvai, Latvijai Ir Estijai 
— būtų užtikrinta laisvė. Lietuviai, 
nepaliovę kovoti dėl savo krašto lais
vės, nukreipė į Prezidentą nemoran- 
dumą, kuriame tarp kito sakoma:

. „Mes laikome, kad yra atėjęs tas 
—metas, kada JAV turi pareikšti, jog 
, jos nesutiks su jokia talka Europoje, 

jeigu ji neapims laisvės ir nepriklau
somybės visoms tautoms, kurios tai 
buvo išplėšta jėga ir grasinimais. Tai 
liečia, savaime suprantama, Lietuvą 
ir kitus Baltijos kraštus.“

Būtų iliuzija galvoti, mano laik
raštis, kad šis (Prez. Trumano) pa
reiškimas siekia toliau, nei „geri no
rai“. Tačiau negalima pavargti krei
piant pasaulio dėmesį į tragišką tų 
tautų likimą. Tautų laisvė yra neda
loma. Kas vyksta Baltijos šalyse, 
nėra vien tik kariškai politinė in
korporacija Sov. Sąjungon, bet tai 
priklauso taip pat nusikaltimų žmo
niškumui kategorijai. Negali būti jo
kių abejonių, kad Baltijos tautų lik
vidacija yra eigoje. Metodai yra pažį
stami; jie maža kuo tesiskiria nuo 
naciškųjų. Baltijos kraštų stebėtojai, 
dalyvavę JTO pilnaties sesijoje Pa
ryžiuje, nutarė sesijos prezidentui 
įteikti memorandumą, reikalaujantį 
imtis priemonių prieš Sovietų Są
jungos genocido nusikaltimus Balti
jos kraštuose.

Toliau laikraštis atpasakoja ko
vojančios lietuvių tautos laišką Po
piežiui Pijui XII. Šio laiško pergabe
nimas į Vakarus kaštavęs keturių 
partizanų gyvybes. (To laiško turi
nys jau tilpo mūsų spaudoje.) Iš tos 
ir kitų med’-.gos šaltinių laikraštis 
pavaizduoja karinę sovietų disloka
ciją Lietuvoje, įskaitant ir „istrebi
telių“ gaujas. Iš tų vaizdų skaityto
jui paaiškėja ir lietuvių rezistenci
nių jėgų kovingumas-bei ryžtas, kai 
priskaitoma 150.000 žuvusių sovietų 
kovose su partizanais.

Sustojęs kiek ties lietuvių trem
tinių būkle Vak. Vokietijos zonose ir 
įkurdinimo perspektyvomis užjūrio 
kraštuose, laikraštis baigdamas rašo: 

Mes gyvename „taikoje“. — Ne
suskaitomos žmonių tragedijos, pa
niekinimas elementariškiausių žmo
gaus teisių, nesiskaitymas su žmo
gumi tęsiasi toliau. Baltijos tautų li-

Politinė praėjusiųjų 1948 metų ataskaita
Prieš trejis su puse metų didieji 

galiūnai skelbė pasauliui tiesos ir 
laisvės pergalę, o šiandien didžioji 
pasaulio dalis neturi nei vieno nei 
antro. Dar daugiau, šiandien vis dau
giau ir daugiau tautų pavergiama, 
milijonai žmonių kenčia didžiausias 
dvasines ir fizines kančias. Milijonai 
nekaltų žmonių alksta. Kam? Kodėl?

KOMUNIZMAS — GALUTINIS 
TIKSLAS i

Perskleiskime vieno galiūnų vie
šąsias sąskaitybos knygas ir ten ra- 

, Sime atsakymą.
i Sovietų Sąjunga, būdama viena 
: didžiųjų galybių, paneigė daugumos
■ valią, atsisakė skelbti tiesą, pamynė 
i religijos ir žmogaus laisves. Ji savo 
l valstybinę santvarką sukūrė ir toliau 
. tebekuria ant brutalios jėgos pagrin- 
. dų, vietoje tiesos — panaudojo melą,

vietoje žmoniškumo — ima terorą,
■ vietoje meilės — įveda prievartą. 
I Molotovas 1947 metais, spalių revo- 
i liucijos dieną, sakė, kad „kapitalizmo

amžius eina prie galo. Žemė po jo 
kojomis jau dreba ir mes susilauk-

i sime to meto, kada visi keliai ves į
■ komunizmą“. „Pravdos“ bendradar

bis p. Judln taip rašė 1948 m.: „Nuo
, pirmųjų Sovietų revoHueiJos dienų 

pasaulis suskilo į dvi stovyklas — į 
a) spalių revoliucijos rėmėjus ir b) 
jos mirtinus priešus. Bedugnė tarp 
šių dviejų stovyklų metai iš metų 
tampa gilesnė ir gilesnė.“

Šie du atsakingųjų valstybės vyrų 
Ir vyriausybės bei partijos organo 
pareiškimai tiksliai apibūdina Sovie
tų Sąjungos siekimus, jų metodus ir 
galutinį tikslą — komunizmą, kuris 
reiškia, kad mažuma teroro būdu vai
do daugumą.

Prisiminę nuo Jaltos konferenci
jos iki paskutinės J.Tautų visumos 
suvažiavimo Paryžiuje arba tebevyk
stančius Saugumo Tarybos posėdžius, 
susidarysime tokią Sovietų Sąjungos 
3,5 metų viešosios politikų ataskaitos 
rezultatą. Visos tarptautinės proble
mos, kurių sprendimas nesiejamas su 
Sovietų Sąjungos galutiniais tikslais 
— su komunizmo įtakos ir hegemoni
jos išplėtimu — būna Kremliaus sa
botuojamos, jų sprendimas trukdo
mas, užvilkinamas arba užvetuoja- 
mas, kai kito būdo sukliudyti nebe
lieka.

Molotovas žadėjo vokiečių karo 
belaisvius paleisti Iki 1949 m. sausio 
mėn. — jų nepaleido; Stalinas priža
dėjo Lenkijoje ir Balkanų kraštuose 
sudaryti demokratines vyriausybes — 
jų nesudarė, bet priešingai — visą 
opoziciją išnaikino kardu, kraštus 
nusėjo kartuvėmis, Čekoslovakiją pa
vergė, visas žmonių laisves panaikino 
ir t.t. ir tt.

Šitokioje atmosferoje ir sąlygose j 
tarptautinės taikos kūrimas yra neį- j 
manomas. Kremliaus politinis balan- . 
sas taikos labui suvedamas su pasyvu ( 
ir netenka laukti jo pagerėjimo.- .

kimas privalo mums rūpėti nema
žiau, kaip rūpėjo mums čekų, lenkų 
ir prancūzų likimas po nacių jungu. 
Mes privalome nepailsdami smerkti 
žmogaus teisių niekinimą, kur jis be
pasireikštų. -j. m. -

— Londone šešių pajėgų konfe
rencija Ruhro srities administravimo 
reikalu sutarė tarptautinę kontrolę, 
pagal prancūzų pageidavimą išplėsti 
Ruhro srities anglies gamybai, pa
skirstymui ir apskritai pramonės 
produkcijai. Vokiečiai reiškia savo 
nepasitenkimą tokia kontrole.

SENIAUSIAS ŽODYNE ŽODIS — 
KARAS

Natūralus gamtos dėsnis veikla 
taip, kad bet kokie kūnai, išjudinti iš 
jų pusiausvyros, stengiasi vėl atsta
tyti normalią judėjimo kryptį arba 
įgauna naują judėjimo būdą, kuris 
tampa pastoviu. Nuo šio dėsnio ne
atsipalaiduoja ir žmonės.

Tas pats yra ir tautų santykiavime. 
Kai Sovietų taikos balansas pasyvus,

ir socialinėms sistemoms ir dviems 
moralinėms normoms, kurios yra vi
siškai skirtingos. Per daug žmonių 
šiandien kalba apie karą, kaip kad 
ankstyvesnės kartos apie jį kalbėjo 
ir žiūrėjo į jį kaip į apgailėtiną, bet 
galutinę, neišvengiamą žmogaus rei
kalų fazę.“

Iš tikrųjų, darant metinę ataskai
tą politinėje srityje, šie samprotavi
mai turi daug realios tiesos. Toli-

Taures aukštyn! Išgersim seną vyną 
Už naują derlių ir naujus laikus!
Kovų šventes ir prarajas mes žinom, 
Ir rytdienai paruoškime šarvus!

Taures aukštyn už amžiną gyvybę! 
Kasz perlus beria, spindi iš širdies! 
Dirbtinės rožės nekvepės kūryba, 
Klasta nežvygaus iš tėvų šalies!

Ak, aimanų gana! Gana keikimo!
Gyvi kovam knįn medžiai apyniais
Atverkim ir akis be grimo
Prieš visatą, prieš sostus, prieš minias!

Faustas Kirša

Taures aukštyn! Kurčius paklupdo 
verkti 

Kvailių laimėjimai trapia daina.
Ateina džiaugtis, teisinti ir smerkti 
Ir vynmedis ir ašara gryna.
Taures aukštyn už meilės gabalėlius, 
Už mirusias svajones ir aistras! 
Mums nepabėgt nuo žemės: naujos
Ir naujas skausmas atsiras! (lėlės
Rūsčių dienų veiduos mes dalią skinam 
Ir senai garbei kraunam vainikus... 
Taures aukštyn! Išgersim seną vyną 
Už naują derlių ir naujus laikus!

demokratinis pasaulis nori sudaryti, I mesniuose išvedžiojimuose autorius 
nors ir labai neryžtingai, aktyvą? Pu
siausvyrai sudaryti atsirado „Briuselio 
paktas", vyksta sąjūdis dėl Vakarų 
Europos Unijos ir lipdomas vadina
masis „Siaurės Atlanto paktas“, įjun
giant Skandinavijos bei Pirinėjų 
kraštus. Jei pasiseks sudaryti S. At
lanto paktą, pasaulinių jėgų pusiau
svyra bus atstatyta.

New York Times bendradarbis dr. 
Fosdick rašo, kad „dabartinė tarp
tautinė padėtis sudaranti dramatinę 
iliustraciją... Dabar aiškiai atrodo, 
kad geriausia, ką mes galime laimėti 
ir su nepasitikėjimu, tai sudarymas 
ilgam metui ginkluotų paliaubų tarp 
rusų ir Vakarų pasaulio..." Ar šis 
jo teigimas teisingas, kad reikia gin
kluotų paliaubų, tenka abejoti, nes 
nuolatinis ginklavimasis ir ruošima
sis karui, nors ir nenorint kariauti, 
tautos ūkį gali privesti prie ekono
minės krizės ir tuo būdu Rusija lai
mėtų, nes ji vistiek gyvena nuolati
niame skurde, o Vakarams būtų ne
pakeliama našta. Pats dr. Fosdick 
klausia: „Kaip mes gyvensime gin
kluotose paliaubose? Kuriuo keliu 
prieisime taikingą rungtyniavimą 
tarp idealių ideologijų?“ Sis klausi
mas yra vienas svarbiausiu. Prie jo 
galima būtų pridėti kitas klausimas, 
būtent: ar iš viso galime prieiti prie 
taikingų rungtynių? Straipsnio au
torius priminė, kad kai kurie nekan
trieji politikai tokius klausimus nu
stumia visai į šalį ir jie randa vie
nintelį tinkamą žodyne seną žodį — 
„Karas“. Nors jie iš tikrųjų nenori 
karo, bet nemato kitokio sprendimo 
būdo. Mes taip pat prisidedame prie 
šių politikų, kurie sako, kad į pasau
lio taiką kelias eina per karą, kai 
Kremlius atsisako nuo derybų ir kom
promisinių priemonių. NYT toliau 
rašo: „Palaipsniui įsitikinimas susto
ja ties karu, kaip vieninteliu būdu, 
kuris reiškia vienintelę kalbą, su- : 
prantamą kitų draugų... Daugelis 1 
mūsų šiandien sako, kad Rusija ir i 
JAV negali gyventi kartu tame pa
čiame pasaulyje ir kad nėra vietos i 
šioje planetoje dviems ekonominėms j

pasisako, kad nors istorinės analogi
jos niekad nebuvusios visiškai tikros, 
tačiau, be abejo, jos buvusios teisin
gos ir kad pusė žmonijos tragedijos, 
slypėjusi nesugebėjime rasti metodus 
priešingumams išspręsti kitokius, 
kaip skerdynės. Žmonės būdavę pro
tingesni tik po įvykusių faktų.

KELIAS I TAIKĄ — JĖGŲ 
PERSVARĄ

„Kokios gi perspektyvos bendra
darbiavimui ir bendram susiprati
mui?“, klausia dr. Fosdick. Jis taip 
aiškina: 
siekti nėra 
prie jo turi

.Tarptautiniam tikslui at- 
vienašališkas dalykas;

prisidėti ir Rusija. Bet

kokią viltį turime mes turėti tekioje 
stangrioje absoliutinėje, totalitarinėje 
filosofijoje?“ Čia autorius pats atsi
duria ant teisingo kelio. Mūsų anks
čiau pateiktos citatos rodo, kad So
vietų siekimai niekad nebuvo sude
rinami su Vakarų pasaulio apsiracl- 
jomis, net ir laikinam momentui. 
Sunku rasti kitokį sprendimą su to
kiu partneriu, kuris nesilaiko huma
nizmo idėjų, kuris religiją pavertė 
politinių • siekimų tarnaite ir savo 
idėjos priešus kryžiuoja. NYT rašo: 
„Konsekventiškai, šiuo metu mes sa
ve laikome stipriais, nes. turime būti 
stiprūs, jei norime išvengti pavojaus, 
kurio pasekmės galėtų būti tiek pat 
naikinančios, kaip ir paties karo. Sia
me kurse gali būti maža logikos, nes 
tautos, kurios pačios apsiginkluoja 
taikai išlaikyti, retai išvengia karo. 
Bet ar tai yra logiška ar ne, nieko 
kito nėra, ką mes žinome, kaip tai 
padaryti. Šiuo momentu nė vienoju' 
kalboje nebuvo surasta nė vieno to
kio pakankamai galingo ir įsivaiz
duojamo žodžio, kuris pakreiptų kitu 
kursu, negu dabar einame. „Mūsų 
problema yra kaip išgyventi šį mo
mentą, kaip išbalansuoti mūsų jėgas 
ir kantrybę, kaip sulyginti jėgas ir 
t.t. Pasirinkimas nėra tarp paniškų 
puolimo karan ar bereikšmio patai
kavimo politikos totalitariniams kraš
tams. Išeitis esanti viduryje tarp šių 
dviejų. Mes savo kelius turime su- 
grūpuoti prisimenant istorijos pamo
kas, kad skirtumai ir taika gali būti 
padaryti galimais.

IŠVADOS
Iš pateiktų samprotavimų, iš esa

mų dabartinių politinių pavyzdžių, 
kurie reiškiasi J.Tautose, Palestinoje, 
Indonezijoje, Kinijoje, Graikijoje ir 
„Šaltajame kare“, vykdomam per 
spaudą, radiją, komunistų partijas ar 
jų batlaižius, parsidavėlius už Judo- 
šiaus grašį — galima tikrai suvesti 
praėjusių ir 3,5 metų politinį balan
są, kuris išreiškiamas tarptautine ne
santaika ir kurios likvidavimas tebus 
galimas tik per jėgos išlyginimą arba 
jos perviršį perkeliant į 
pusę.

Šventės kare veiksmu ženkle
prezidentas TrumanasTeisingai 

pasakė, kad kol žmonija nepriims pa
grindinių Bažnyčios mokslo dėsnių, 
jog visi žmonės yra broliai, tol karai 
negalės pranykti To dėsnio nesilai
kymo pasekmes matome Palestinoje, 
Kinijoje, Indonezijoje, Graikijoje.

J.Tautų paliaubų komisija pareiš
kė, kad Izraelio Jėgos — aviacija, 
sausumos ir juro — buvo metamos 
į frontą prieš Gazą ir kitas Egipto 
vietoves. Tuo būdu per šventes Pa
lestinoje, Negeb srityje, vyko pilna 
žodžio prasme karo veiksmai.

Panašūs karo veiksmai vyksta In
donezijoje, kur, kaip Olandijos šalti
niai praneša, policinės operacijos ei
nančios prie galo. Nors J.T. buvo 
įsakiusios sustabdyti kovas, tačiau 
Olandija nepaklausė ir vykdo savo 
nusistatymą. Sovietai reikalauja, kad 
JT Olandiją paskelbtų agresoriumi, 
kad ji sustabdytų karo veiksmus ir 
atitrauktų visas karo pajėgas iš visų 
tų vietovių, kurias paskutiniu metu 
ji buvo užėmusi. Olandija šiuo metu 
yra patekusi į demokratinių kraštų 
nemalonę dėl savo vienšališkos ak
cijos.

Kinijoje taip pat kovos nenutrūk
sta. Pagal dr. Sun iš Nanklngo, Kini
jos vyriausybė, nors ir neatsisakanti

negatyvią
J. Aras

pat palie-nuo karo tęsimo, bet taip 
karnas atviras kelias ir „garbingai 
taikai“, jei ji būtų galima. Tačiau 
kaip NYKT pastebi, vargu galima 
dabartiniu metu taika, kai komunistai 
triumfališkai žygiuoja pirmyn. Vy
riausybė suėjusi į sąlytį su keturiais 
didžiaisiais,! pareiškė UP, dėl tarpi
ninkavimo su komunistais. Komu
nistai jau paskelbė 40 asmenų sąrašą, 
į kurį įtraukta Ciangkaišekas su žmo
na, kurie kaltinami karo nusikaltė
liais ir kuriems reikalaujama mirties 
bausmės. Daily Mali pranešimu, ko
munistų armijos grupuojamos Nan- 
kingo puolimui. Jo gynybai Ciang
kaišekas metė savo 10 divizijų, bet 
jos esančios blogai organizuotos, ka
rių moralė kritusi. Jis pareiškė, kad 
kova su komunizmu bus vedama tol, 
kol bus sudaryta garbinga taika. Ši
tokiose aplinkybėse pasaulis šventė 
Kalėdas ir laukia Naujųjų Metų, (ja)

— JAV prezidentas Trumanas aiš
kiai apkaltino Sovietų Są'ungą dėl 
trukdymų taikai sudaryti. Jis išreiš
kė susirūpinimą, nes „mūsų didelis 
sąjungininkas“ turįs tokią moralės 
sistemą, kuri nėra moralė Ir „Soviets! 
vyriausybei sutartys nėra šventai.
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Kolektyviniai ūkiai sovietų
okupuotoje Lietuvoje

Mflsų tremties spaudoje jau buvo 
ra-> ta apie didėjančią Lietuvos ūkių 
kolektyvizaciją. Pirmosios okupaci
jos laikotarpyje sovietinis okupantas 
savo pagrindinį dėmesį skyrė akty
viam, tautiškai susipratusiam ele
mentui izoliuoti. Lietuvis ūkininkas 
buvo apkrautas duoklėmis, apkarpytas 
iki 30 ha, bet laikinai paliktas ra
mybėje, t. y. nevaromas į kolchozus. 
Prieš akis stovinti karo grėsmė oku
pantams neleido pradėti paskutinės 
— skaudžiausios operacijos — Lietu
vos sukolchozinimo.

Po karo, NKVD pareigūnams su
vedus sąskaitas su Lietuvoje pasili
kusiu aktyvesniuo.u elementu, dabar 
pradedama eiti kolektyvizacijos kryp
timi-.- Komunistinės Rojaus Mizaros 
„Laisvės“ puslapiai pilni pranešimų 
apie naujus tarybinius ūkius Lietu
voje. Pavarčius keletą numerių, ga
lima sudaryti ilgą naujų kolektyvi
nių ūkių sąrašą. Vieni iš jų pagal 
okupanto madą pakrikštyti skam
biais „socialist'niais“ vardais, kiti 
vardų neturi, bet tiek pirmi, tiek 
antri yra pavojingas puvėsių gry
bas, bandomas, pasėti lietuviško ūkio 
pamatuose, kad mūsų kadaise žydė
jus) kraštą paverstų skurdžiu elge
tynu... Lietuvis ūkininkes atpa’ai- 
duojamas nuo lietuviškos žemės, ku
ri amžių bėgyje buvo jo dvasinių ir 
fizinių jėgų šaltinis. Vietoje savo 
žemės šeimininko jis padaromas pa
prasčiausia bernu okuranto prote
guojamam ir peršamam kolektyvi
niam ūky.

Kad operdtija neatrodytų taip 
skaudi, NKVD pasamdyti trubadūrai 
laikraščių puslapiuose dainuoja dai
nas ... kolektyvinių ūkių garbei:

Jie susimąstę iš skaityklos grįžo, 
Ilgai sustoję svarstė paežiuos. 
Jie kolektyvan stoti pasiryžo, 
Kažko ieškoję rėžiuose mažuos.
Pakė’ė galvas. Pasižvalgė. Aplinkui 
Žali javai. Taip erdva, taip smagu. 
Suprato jie, kad tapo šeimininkais, 
Tik žymiai platesnių laukų...

(J. Macevičius)
Ironija, einanti nedėkingas lopši

nės pareigas: nauji platesnių laukų 
šeimininkai... Apiplėštam lietuviui 
ūkininkui saldžiabalsiai trubadūrai 
pagal okupanto {sakymą bando Įro
dinėti, kad jis ne tik nėra apiplėš
tas, bet — priešingai — praturtin
tas, padarytas platesnių laukų šei
mininku. Tuo tik'masi užliūliuoti 
mūsų ūkininkų sielvartą, trykštanti 
iš jų širdies gelmių: — Kas iš tų 
plačių laukų, kai mano laukas jau 
nebe mano... Geri šeimininkai su 
prižiūrėtojais ant savo sprando. Ne
priklausomoj Lietuvoj panašiems 
„šeimininkams“ buvo praktikuoja
mas kumečio vardas, o dar anksčiau, 
carinės okupacijos metu, rodos, nau
dotas baudžiauninko terminas...

Nauji kolektyviniai ūkiai, kiek 
galima spręsti iš keleto „laisvės" 
numerių, {kurti: „Aušra“ — Stungių 
kaime. Žagarės vlsč., „Pergalė" — 
Skaistgirio vlsč., „Karolis Požėto" — 
Žeimelio apylinkėje, „Pirmūnas" — 
Kriūkuose, „Aušra“ — Klykoklių 
rajone, Mažeikių apskr., „Raudonoji

Aušra“ — Medemrodėje, Akmenės 
vlsč., „Pirmyn“ — Laižuvos vlsč., 
„Pergalė“ — Užužerėje, Sėdos vlsč., 
„Gegužės pirmoji“ — Zidikiuose, 
Viekšnių vlsč., „Socialistiniu keliu“
— Mažeikių apskr., „Raudonoji vė
liava“ — Kupiškio apylinkėje, „Pir
mūnas“ — Butrimonyse, „Marija 
Melnikaitė“ — Dotnuvoje, „Į naują 
gyvenimą“ — Kybartų apskr., „Ta
rybinis artojas“ — Bazilionių vlsč., 
Šiaulių apskr., „Gegužės pirmoji“ — 
Stačiūnų vlsč., Šiaulių apskr., „Pir
mūnas“ — Pasvalio anskr., „Dzer- 
žinskis“ — Vilniaus apskr., „Pirmyn“
— Šiaulių apskr., „Lenino keliu“ — 
Joniškėlio vlsč., kolektyviniai ūkiai 
yra Dilb’nų kaime, Žagarės vlsč., 
Pelaniškių kaim., Pašvitinio vlsč., 
Tirkšliuose, Mažeikių apskr., Liber- 
tuose. Klaipėdos apskr.. Staniūnuose, 
Panevėžio apskr., Kretingalėje ir 
Tauralaukyje — Klaipėdos apskr., 
Ruzguose, Mažeikių apskr., Lapiuose, 
Kauno apskr., Piniavoje, Panevėžio 
apskr.

Ir taip per visą Lietuvą nusidrie
kia vis tankėjant’s sovietinės kolek
tyvizacijos voratinklis, skelbias dar 
vieną karčią taurę, kurią turi ligi 
dugno išgerti okupanto prievartau
jamas lietuvis ūkininkas — tikrasis 
savo žemės šeimininkas naujoje so- 
vlet'nlo kumečio rolėje...

Kaip gimsta kolektyviniai ūkiai, 
savo 181 nr. nušviečia ta pati drg. 
Mizaros „Laisvė“ P. Kųnčin’o raši
nyje — „Kolektyvinių ūkių statyba 
Joniškio apskr.“.

Partinė apskrities organizacija 
jau 1947 m. pravedė plačią akciją, 
ūkininkus ragindama jungtis į ko- 
lektyv'nius ūkius. Buvo aiškinami 
pavyzd’niai žemės artelės įstatai. 
Žagarės vlsč. komunistai Grigoravi- 
člus, Kudla, Baitleris ir Laurinaitis 
ūkininkams suruošė 20 susirinkimų 
ir pravedė šimtus individualinių po
kalbių kolchozinėmis temomis. Į pro-

Gruodžio 1 d. šią didžiausią britų 
zonoje esančią emigracinę stovyklą 
aplankė VLIKo, E. R. Kryž. Centro 
V-bos ir Ba'tų Centr, Tarybos Det- 
molde atstovai.

Mokyklos salėje, susirinkus sto
vyklos lietuviškajai visuomenei, 
VLIKo atstovas prof. Mackevičius 
padarė pranešimą ir atsakė J gausius 
paklausimus. Taip pat pranešimus 
padarė L. R. Kryž. Centro V-bos 
pirm. Daugėla ir B. C. Tarybos pirm. 
Dr. Šemaltis.

Po visų pranešimų susirinkimas 
priėmė rezoliuciją, kurtoje pasižada
ma ir emigravus nenutrūkti nuo liet. 
Bendruomenės gyvenimo, palaikant 
liet, organizaciją, spaudą, mokyklas 
ir gimtąją tėvų kalbą. Kartu susi
rinkimas pageidavo, kad į VLIKą 
būtų įsileistas Maž. Lietuvos Tary
bos atstovas, nes iki šiol Maž. Lie
tuvos lietuvių reikalais buvo daug 
kalbama, bet nieko konkretaus ne
daroma, o tat privedė prie tarpu
savio antagonizmo stovykliniame gy
venime.

(29)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
Pakeliais sėdinėja vokiečiai — išbadėję, aplnlyšę, suvel

tais plaukais, suglamžytais rūbais. Juos ištiko toks pat liki
mas. kaip kadaise žydus.

Temstant {jojame { vieną dvarą ir apsistojame. Arklius 
suraišiojame pasieniais, patvoriais. Prieiną Vytas, ka’bamės. 
Jis padeda man. Staiga ereliukas griebia jo ranką ir per
kanda. Nevykęs guvulys. Užmušti jį Mušame, spardome. 
Jau ir mes žiaurūs.

Baisusis Staršlna mus tvarko. Ant šiaudų besirengiančios 
nakvoti vokietės pabėgėlės. Rusai liepia joms padėti nešti 
avižinius šiaudus arkl’ams. Viena vokietė mirusi (sako, nuo 
masinio gėdinimo), suvyniota antktodėmis; ant krūtinės rūtų 
šakelė. Kitos pusiau pašnibždomis, matyti, pasiilgusios su kuo 
išsikalbėti, skundžiasi mums:

— Už ką mes kenčiame? Vargome prie Hitlerio ir už ką 
mes dabar vargstame? Kuo mes kaltos? ANIE DIDIEJI PO
NAI pirma prie Hitlerio gerai gyveno, dabar irgi kažkur pa
bėgo. Jų čia nėra. Jie nevargsta ... tik mes ...

Mielai su jomis daugiau kalbėtume, bet privengiame rusų.
— Dabar pasakykite, kad visos vokietės turi susirinkti 

ir išsirikiuoti. Pasakykite, kad taip liepė komendantas, — 
klastinga! šypsodamasis, sugriaudžia Baisusis Staršlna.

Keli su mumis važiavę rusfukai bėga varyti vokiečių. Jos 
fino, ką reiškia, ir išsislapsto.

— Vyrai, norite... ? — klausia Jis mūsų.
Niekas neatsiliepia.

' Dūkštą, jo sūnus Juozukas, aš ir dar keli, susinešę šiaudų 

pagandos darbą buvo įkinkyti mo
kyklų mokytojai ir skaityklų vedė
jos. Rezultatas: „Ankstyvą šių metų 
pavasarį Žagarės vlsč., Stungių kai
mo mažažemiai valstiečiai Gasparai- 
tis,-Daugėla ir kiti pareiškė norą sa
vo kaime įsteigti žemės ūkio artelę. 
Ši darbo valstiečių iniciatyva tuoj 
pat buvo paremta valsčiaus ir ap
skrities partinių bei tarybinių orga
nų“. („Laisvė“, nr. 181.)

Visos prakalbos ir pavyzdiniai že
mės ūkio artelių įstatai tesugundė du 
mažažemius ūkįpinkus, kurie ėmėsi 
iniciatyvos savo kaime įsteigti kol
chozą pagal sovietini kurpalį Labai 
galimas dalykas — šį žingsnį jie pa
darė LKP (b) surežisuoti, nes LKP 
(b) ir tarybiniai organai tuojau pat, 
anot drg. Kųnčin’o, „parėmė jų ini
ciatyvą“. .. Toliau jau viskas kaip 
kviestu patepta — eina be jokių kliū
čių: 56 ūkininkai kapituliavo, nusi
lenkdami partinių ir tarybinių orga
nų, valiai. Apskrityje susikūrė tre
čias KOLCHOZAS — didesnei tėvo 
ir mokytojo garbei, o taipogi grei
tesniam mūsų nelaimingųjų ūkinin
kų ir Lietuvos ūkio sužlugdymui. 
Panašūs metodai, reikia manyti, nau
dojami ir kitose apskrityse, ir taip 
pamažu sovietų okupuotoje Lietuvoje 
gimsta sovietinio elgetyno moderniš
kieji židiniai — kolchozai...

Vyt. Kastytis

£j’ra liatuvių žmogžudystė Kanadoje
Toronto laikraštis „The Star“ 

gruodžio mėn. pradžioje praneša iš, 
Tlllsonburg’o, jog „lietuvis DP, daf 
trys mėnesiai Kanadoje, užmušė savo 
darbdavį, sunkiai sužeidė jo žmoną 
ir, policijos persekiojamas, pats nusi
žudė. Savo revolverį buvo atsigabe
nęs su savimi iš Vokietijos. Nužudy
tojo pavardė Bruno Gudavičius, 48

mt., tabako augintojas, prieš 20 metų 
atvykęs iš Lietuvos. Jo žmona Erna 
Gudavičienė, 28 mt., patalpinta vie
non iš Londono, Ont ligoninių. 
Žmogžudys Juozas Matulevičius, 27 
mt., nužudęs farmeri ir sužeidęs jo 
žmoną, pasišaukęs kaimyną, nuvežė 
ją ligoninėn, kur policijos persekio
jamas nusišovė. Policija praneša, jog 
dar nepasisekė nustatyti žmogžudys
tės priežasčių. Sužeistosios padėtis 
tiek .rimta, jog jos nėra galima ap
klausinėti. Policija tik žinanti, jog 
derliui besibaigiant Matulevičius iš 
dąrbo pasitraukė, bet žmogžudystės 
dieną grįžęs vėl atgal, kur įvykęs 
ginčas, susilaukęs tokio finalo. Po to 
pasišaukęs kaimyną su atomobiliu 
kartu nugabeno moterį ligoninėn, bet 
pamatęs atvykstant policiją, šoko 
bėgti. Policininkams užstojus kelią 
ir visai besučiumpant, išsitraukęs 
revolverį ir dėjęs kakton. Policijos 
inspektorius nurodo, kad tai jau an
tra DP žmogžudystė. Neseniai vie
nas išvietintasis nušovė Stasę Ston- 
kiūtę ir tada pats nusišovė.“ AI.

Redakcijos prierašas: Apgailestau
dami čia aprašytą tragišką įvykį, 
deja, tos rūšies jau antrąjį Kanadoje, 
ir norėdami smu’kiau nustatyti mi
nimo Juozo Matulevičiaus 
asmenybę, prašome Redakcijai atsi
liepti visus tuos, kurie jį pažino tiek 
Lietuvoje, tiek ypačiai tremtyje, kar
tu su juo gyvendami. Atsiliepiant 
prašoma apie. j{ suteikti ypač tokių 
žinių, kurios galėtų rištis su jo pas
kutiniais valksmais. Už suteiktas zi

nnias redakcija iš anksto dėkoja.

Fallingbostelio kronika
Gruodžio 4 d. buvo surengtas. Iš

kilmingas atsisveikinimas J su 12 
transportu {"Australiją išvykstančiais 
lietuviais. Kartu su šiuo transportu 
išvyko ir stovyklos kultūros reik, va
dovas žurn. Alb. Pocius, kuris, čia 
dirbdamas be jokio atlyginimo, įdėjo 
daug darbo stovyklos kultūriniam 
gyvenimui išjudinti. Tik atvykęs { 
Fallingbostelį, už kelctos dienų jis 
su pask. G. Paltaroku suorganizavo 
„Neringos“ vardo skautų-čių vieti- 
ninkiją ir visą laiką aktyviai dirbo 
vietos L.T B. komitete, organizuoda
mas šventes, minėjimus, išleistuves, 
chorą, kuris ne tik kad pagieda baž
nyčioje, bet šauniai pasirodė ir per 
lapkričio 23 dt surengtą kariuomenės 
šventės minė’imą. Chorui vadovauja 
p. A. Masevičius. Vyt. P-kas 
lllllllllllllllllllllfcllllllllllBIIIIIH

T’ks'iausia informacija —- seniau- 
šiame tremties laikraštyje — „MUSŲ 
KELYJE“. Todėl skaitykime Ir pre- 
muneruokimės pirmiausia jį

prie daržinės durų, pastogėje, rengiame guolį.
Vytas, Kazys (vėliau geriausias mano draugas), Romas, 

ekonomijos studentas, ir dar kiti gula ant šiaudų, daržinės 
viduto.

Čia jau prisirinkę rusu Iš apylinkėje stovinčių dalinių. Jie 
tik zuja, gaudo vokietes, vieną pristato „komendantui". Sis 
.........pašviečia kišenine lempute ir žinovo balsu sako:

— Charašo.
Per senos ir per jaunos vokietės sugula Ir susimaišo su 

lietuviais, gulinčiais daržinėje manydamos, kad neužtiks jų. 
Vienas „herojus" apgraibomis suranda jauną mergaitę, bet 
kadangi ji verkia, neliečia. Tada jis meilinasi senutei, kuri 
ginasi ir įtikinėja (vokiškai):

— Klausyk, aš 53 metų, jau operacijas turėjau...
— Tyše, tyše...
— Klausyk, aš norėčiau, bet negaliu..r
— Tyše, tyše...
Klyksmas.
— O Gott! O Gott!
Visko ši senutė galėjo tikėtis, bet tik ne šito...
Kitas jaunesnes gaudo, šūkaloja pakampiais, ginčijasi sa- 

tnrpe.
Net lavono nepalieka ramiai: nudrasko antklodes.
— O, ... mat, neživoj (negyva), — nusikeikia suk’ydę.
Sakoma, Sovietų Sąjungoje visi turi teisę į darbą 

poilsi. Į darbą — taip, bet poilsio čia neduodamą ir lavonui.
Kadangi triukšmas nenurimsta, Baisusis Staršina, išpyš

kinęs porą šūvių automatu, užbliauto:
— Čia ne... (viešieji namai)... aš sušaudysiu tuos, kurie 

dar kels triukšmą. * >
1945. HL 29. Ketv.

Rytą atsikėlę verdamės nors karšto vandens, nes 4 die
noms gavome tik po 2 kg duonos.

SKAUTIŠKUOJU TAKU
- Redaguoja vyr. sktn. A. Krausas

Eikim teisiojo keliu
Šiame melo ir veidmainystės am

žiuje skautas tiesus ir laikosi savo 
žodžio. Kai civilizuotų barbarų ga
lybė trypia bet kokį idealą ir naiki
na ištisas tautas, skautas ištikimas 
Dievui ir tėvynei. Kai ana tamsioji 
galybė viską, kas tik šviesu, griauja 
ir milijonus žmonių landina į urvus, 
skautas naudingas ir padeda sąvo ar
timiesiems. Taigi skautas — gry
niausia anos tamsiosios galybės prie
šingybė. Mažas būrelis — prieš ne
aprėpiamą minią, maža voverytė — 
prieš lokį.

Bet nesibaiminkim. Mažas kups
tas didelį vežimą verčia. Kažin kur 
sename giesmyne parašyta, o buvo ir 
giedama:

Zvejy Petreli, ką tu padarysi?
Tūkstančius žmonių viens neiš

mokysi!
Patikėkim, kad ne vienas tada bu

vo, kurs žvejo Petro darbu, skelbia
mu Kristaus mokslo išplitimu neti
kėjo. Tačiau žvejys Petrelis su savo 
broliais, Kristaus apaštalais, nesilio
vė skelbęs Tiesos. Ir tebuvo šimtai 
t;kinčiųjų, o tik tūkstančiai klausan
čiųjų.

Mūsų jau penki milijonai visoje 
žemėje. Iš anų žvejo Petrelio šimtų 
tikinčiųjų ir tūkstančių klausiusiųjų 
šiandien šimtai milijonų! Kodė’ mes 
turėtume netikėti savo galia? Prisi-

minkim Didįjį Kristau* Žveją, ir sa
vo idealus dar aukščiau iškėlę neš
kim Dievo garbei ir kentančio žmo
gaus gerovei. Argi nesame to Žvejo 
talkininkai!

Broli skaute ir seserie skautei 
Mūsų būrelio — tiktai tie penki mi
lijonai prieš šimtus milijonų kitaip 
galvojančių ir veikiančių. Mūsų lie
tuvių — tik maža saujelė tarp savo 
pačių brolių, pasaulio skautų; tarp 
anų kitų — vos įžiūrimi. O mūsų 
uždaviniai tokie dideli, mūsų parei
gos tokios sunkios!

Ar užmiršim kada, keno mes vai
kai? Ar pamiršim kada tą žemę, kuri 
mūsų tėvus, tėvų tėvus ir mus pa
čius užnešiojo ir užaugino? Užnešto
jo, užaugino ir mūsų širdis išmokė 
mylėti, o sielas padalė lakias, kad 
kartkarčiais, pelkių garo troškinami, 
galėtume pakilti aukščiau debesų ir 
atsigaivinti, nušvitę saulės šviesoje. 

Kai kiti didžiuojas auksu ir dei
mantais, mes puošiamės savo ginta
rėliu. Kai kiti kyla į viršų savo dan
goraižiais, bet niekada sau'ės nepa
siekia, mes laisvai skraidom savo 
dvasios sparnais šviestoje saulės ka
ralystėje.

Prie duonos viskas gerai, — sako 
mūsų seneliai. Kas iš jūsų dango
raižių, jei nėra juose širdies šilumosl 
Kas iš jūsų lakių mašinų, jei jūsų 
sielos sparnai parišti!...

Salta ir nyku pasaulyje, ir mūsų 
širdys neatsilsės, kol mūsų kojos ne
atsistos ant gimtosios žemės. Deja, 
mums keliai { gimtąją šalį uždaryti 
ir vartai į mūsų sodybas užke'ti. 
Mes negalim paguosti likusių savo 
tėvų ir pagalbos rankos ištiesti savo 
broliams, dieną ir naktį budim. em* 
gimtosios žemės sargybo’e. Nega’lm 
jiems savo rankos ištiesti, bet galim 
jiems savo meilę pareikšti ir gimta
jai žemei — ištikimybe.

Broli skaute ir seserie skautei 
Kai kilniuosius savo idea’us aukštai 
iškėlę nešim ir minių m'niose -nenrą- 
sirasim, savo darbais ir žygiais pasi- 
sakysim, kas esam ir kur mūsų šir
dys veda, — ateis teisybės diena, at
sidarys keliai į tėvų žemę, atsike1* 
vartai į gimtąsias ’sodybas, tegu ir 
sužalotas, piktas rankos sunaikintas, 
o dėl to dar brangesnes, dar myli- 
mesnes!

Nėra išminties, kuri kitaip kalbė
tų; nebuvo pranašu nei šventėjų, 
kurie kitaip būtų sakę: teisiojo ke
lias tiktai vienas — į laimėjimą. Ei
kim teisiojo keliu.

Budė'-im!
Skin. A. Giedrius Giedraiti*

• LSS Tarybos narys

DIDELE VIEŠNIA
Pasaulio skaučių šefė lady O. Ba

den-Powell netrukus žada lankytir 
Vokietijoj. Ji nori susipažinti su DP 
skaučių veikimu bei nautoi besiku
riančiomis vokiečių skautėmis

DP SKAUTININKŲ SUVAŽIA
VIMAS

Aktualiems DP skautų reikatoms 
aptarti po Naujų Metų numatoma 
sušaukti DP. skaut'ninkų suvažiavi
mą Horncburuge, netoli Hamburgo.

Iš savo guolių išlenda vokietės ir taip pat ruošiasi kaisti 
vandenį Visos susigėdusios, pageltusios. Nekalba; mes ne
kalbiname. Tik senutė kažkaip keistai šypsosi. Jos vėl ap
tvarko lavoną, kuri apšviečia tekanti šaulė.

Į ežerėlį nuvedame pagirdyti arklius. M’kas, apysenis 
palaido liežuvio jurbarkiškls, ir Genys, lėtas vyrukas, kilęs 
nuo Biržų, susipeša dėl arklių.

Vytas įtūžęs dar kartą aplaido plytomis mano eržiliuką, 
nes ranka patinusi ir skauda.

Daugumas kumelių po sunkios kelionės išsimėtą. Gema
lai {vairių stadijų voliojasi kieme. Čia gali studijuoti embrio
logiją. Vienas kumeliukas vos gyvas, sumindžiotas dar trūk
čioja priešmirtinėse konvulsijose. Vietoje vienos jo akies — 
tik žaizda, padaryta naga, ir kraujo latakas.

Visi mes lyg sužvėrėję. Visi pasakojasi nakties {spūdžius.

Po šitos baisiausios nakties Įspūdžių išsijudiname tolyn. 
Prijojame prie tilto ties Mewe. Kai leis pervažiuoti, mes ke
liausime. Dabar, sako, generolas uždraudęs. Apsistojame vie
name vienkiemyje. Arklius surišame apie kūgi ir visais tro
besių pakampiais. Iš kaupų imame apipuvusius sietinius ir 
šeriame jais arklius. Kusai ragina, o mes nešame ir nešame, 
nors patys vaikščiojame alkani. Nei indo, nei ugnies, nei 
druskos. Su Vytu apsižiūrime, kad mūsų maišelis apkrausty
tas, dalis lašinjų pavogta.

Pasakau leitenantui. > '
— Ar aš saugau tavo daiktus? — šiurkščiai užrinka.
Tai, aišku, padarė vienas staršinos padėjėjas rusas, kur* 

jair-vakar vakare rūpinosi:
— Visi turi daug daiktų. Kuriems galams tiek daug ve

žasi? Reiks apkratyti.

2
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Tolimoji Olandų Indonezija
Rašo Dr. S. Tomas

Indonezijos vardas daugumai ži
nomas tik iš geografijos mokslo. Ka
ro ten lyg ir nebuvo, išskiriant netoli 
esančius Filipinus bei Singapūrą, tai 
Indonezijos vietovė ir jos problemos 
— mums terra incognito. Bet šitas 
vardas po pastarojo karo nuolat gir
dimas: spauda ji linksniuoja, jis daž
nai minimas tarptautinėse konferen
cijose, dabar štai tarp Olapdų ir In
donezijos prasidėjo karas, JTO Sau
gumo Taryba dėl to posėdžiauja... 
Didžiosios galybės Indonezija labai 
susirūpinusios. Sovietai nuolat puola 
Olandų vyriausybę, kodėl šie spau
džia vietos gyventojus ir neduoda 
jiems laisvės. Pirmiausia konstatuo
sime faktus.

1948 m. gruodžio 18 d. Olandijos 
vyriausybės karinės pajėgos Indone
zijoje pradėjo karinius veiksmus 
prieš Indonezijos respubliką. Spėja
ma, kad operacijose dalyvauja apie 
150.000 gerai ginkluotų olandų karių 
prieš silpnas ir menkai ginkluotas 
respublikos pajėgas. Pirmasis Olan
dų kariuomenės komunikatas apie 
„policinės ak'cijos“ eigą pranešė, kad 
užimta respublikonų sostinė Djogja- 
karta, milijoninis miestas, preziden
tas ir visa vyriausybė — internuoti. 
Miestą užėmė parašiutininkai staiga, 
kad vyriausybė nespėjo nė lėktuvais 
pasprukti į Indiją. Toliau pranešama, 
kad respublikos vyriausybė kaltina
ma nesugebėjus krašte išlaikyti tvar
kos ir ramybės. Todėl buvusi vy
riausybė nebepripažjstama ir būsianti 
sudaryta nauja vyriausybė, kuri tuo 
tarpu būsianti laikinė. Naujoji vals
tybė būsianti nepriklausoma ir su
verene, organizuota federacijos pa
grindais ir turėsianti vardą „Jung
tinės Indonezijos Valstybės“. Ta 
naujoji valstybė būsianti sujungta su 
Olandija unijos ryšiais. Kol nauja 
valstybė bus suorganizuota, Olandija 
perima, krašto suverenumo vykdymą. 
Vyriausybė būsianti sudaryta 1949 m. 
pradžioje.

Kaip olandų žygis buvo staigus ir 
netikėtas, taip pasaulio galingųjų 
reakcija irgi staiga pasireiškė. Susi
darė dvi užsispyrusioS šalys: Oland.ų 
vyriausybė ne juokais pradėjo karo 
veiksmus, o vyriausybės žygi visos 
parlamento partijos, išskyrus komu
nistus, vienu balsu patvirtino, tuo 
tarpu galingieji klausimą ėmė dis
kutuoti JTO Saugumo Taryboje, pa- 

, sisakydaml prieš agresiją ir reika- 
‘""laudam! atstatyti buvusią padėti. 

Sovietai, pasišovę būti visų skriau
džiamųjų teisių ir laisvių gynėjais, 
eina dar toliau ir reikalauja olandus 
nubausti. Atsiradę ir pačių olandų 
tarpe įtakingų asmenų, smerkiančių 
vyriausybės žygi. JTO 23 asmenų 
karinė komisija, esanti Indonezijoje, 
apkaltino olandus ir siūlo jų žygius 
sustabdyti. Visos sritinės vyriausybės 
atsistatydino, išskyrus vieną, kuri su
tikusi bendradarbiauti su olandais. 
Olandijos karališkasis komisaras Ja
voje, Batavia mieste, informavo apie 
padėti visas ten esančias atitinkamas 
Instancijas. Jis pareiškęs, kad buvusi 
kariuomenė bus likviduota, kas prie
šinsis — bus sunaikintas.

Kaip matome, ne taip jau galinga 
valstybė Olandija, turinti labai gerus 
ryšius su vakariečiais ir besinaudo
janti jų simpatijomis, išdrįso griebtis 
radikalių ir beatodairinių priemonių 
savo kolonlalinėje srityje — Indone
zijoje prieš vietinę valdžią ir vietos 
gyventojus. Ji mano panaudoti visas 
priemones savo tikslams įgyvendinti: 
karines ir diplomatines. Olandijos 
atstovas JTO Saugumo Taryboje pa
reiškė, kad Taryba nėra kompeten
tinga šį klausimą svarstyti, nes čia 
nėra ginčo tarp dviejų suverenių 
valstybių, o tik Olandijos vyriausy
bės vidaus reikalas. Bet didžiosios 
valstybės labai domisi Indonezija. 
Pastudijuokime plačiau Indoneziją ir 
jos problemas europiečio akimis.

Indonezijos salynas guli tarp In
dijos ir Ramiojo vandenynų. Dau
gybė salų, išmėtytų 8 mil. kv. km 
jūros plote, sudaro Olandiškąją Rytų 
Indiją, sutrumpintai vad. Indonezija, 
o kartais Malajų salynu. Visų salų 
plotas yra 55 kartus didesnis už Olan
dijos metropoliją, maždaug apie

tisenhowerio strategija ir Churchillio politika
EISENHOWERIO KNYGA KELIA GYV. DISKUSIJAS. — JAV KARO VADAI PASITIKĖJO SOVIETAIS. 

KĄ RODO ISTORIJA. — IDEALIZMAS JAV UŽSIENIŲ POLITIKOJE
Neseniai JAV pasirodė gen. Eisen- 

howerio, šiuo metu einančio Colum
bia universiteto pareigas, atsiminimų 
knyga „Karo žygis Europoje“ (Cru
sade in Europe). Atrodo, tai bus po
kariniu metu didžiausio tiražo kny
ga, nes ji jau spėta išversti į 8 kal
bas, gi pačioje JAV jos jau išplatinta 
šimtai tūkstančių egzempliorių. Be 
to, visoje eilėje valstybių spausdi
namos šios knygos plačios santrau
kos. Suprantama, kad generolo knyga 
sukėlė nepaprastą susidomėjimą vi
same pasaulyje. Ja domisi ne tik po
litikai, kariai, bet ir pilkieji žmonės. 
Ir nenuostabu — sąjungininkų karo 
vado nuomonė, nors ir atsiminimų 
formoje atpasakota, tai ne eilinių 
stratego ar politiko pasisakymas.

Šioji knyga sukėlė plačias disku
sijas ypač vienu požiūriu — ar poli
tika tenka skirti nuo strategijos ir 
ar Eisenhoweris, vadovaudamas 
1944—1945 m. karo žygiams ir bū
damas tik gabus karys bei strategas 
— buvo teisus? Juk toks Churchillis, 
vienas didžiųjų antrojo pasaulinio 
karo vadų ir bene didžiausias šių 
dienų valstybės vyras, savo strategi
niuose žygiuose visuomet remdavos 
politiniais sprendimais. Jis buvo toli 
numatęs politikas ir todėl baigiantis 
antrajam pasauliniam karui jis buvo 
nukreipęs žvilgsnį į pokarinius san
tykius pasaulyje ir ypač Europoje. 
Kiek žinoma, vienas pagrindinių 
klausimų pastarojo karo pabaigos 
sprendimuose buvo tai, ar Europos 
žemyno invaziją pradėti iš Anglijos 
ar iš Italijos ir Balkanų pusės. Eisen
howeris rėmė invazijos sudarymą į 
šiaurės Prancūziją, tuo tarpu kai 
Churchillis su kitais aukštais britų 

1.715.000 kv. km. Tįsi Sumatra, Java, 
Borneo, Celebes, Sundo ir Moluku 
salos, pusė Naujosios Gvinėjos ir 
daugybė smulkesnių salų. Dalis Bor
neo salos priklauso Britams. Salų 
gyventojai rasiškai labai maišyti. Do
minuoja malajų rase. Tirščiausiai 
apgyventa yra Javos sala. Jos apie 
120.000 kv. km plote gyvena 40.000.000 
žmonių, tuo tarpu likusiame 93 % sa
lyno plote tėra apie 10.000.000 gyven
tojų. Taigi, ant 7 ®/o ploto gyvena 
apie 70 "/o visų gyventojų. Apie 75 "/o 
gyventojų yra malajai, likusią dalį 
sudaro europiečiai, kiniečiai, arabai, 
sudanezai, madurazai ir kiti.

Vietos gyventojai yra arba visai 
primityvūs arba pusiau kultūringi, 
kuriems vadovauja olandai ir vietos 
gyventojų inteligentija. Žemė ten, 
palyginti, gera ir derlinga, tik kal
nuota, kur esama nemaža ir ugnia- 
kalnių. Tie gyventojų milijonai dirba 
labai produktyvų darbą, nes ūkis ve
damas intensyviai, tvarkomas dau
giausia europiečių. Ten ypač gami
namas cukrus, auginami ryžiai, kava, 

politikais ir kariais užsispyrusiai 
kėlė mintį pradėti Europos vadavi
mo darbą iš pietryčių pusės. Chur
chillio planas buvo su sąjungininkų 
daliniais prasiveržti per Balkanus 
ligi Berlyno, Čekoslovakijos ir Veng
rijos sienų. Taigi, Churchillis stra
tegiją siejo su politika.

Eisenhoweris — priešingai. Jis 
nuolat nurodydavo: aš karys, bet ne 
politikas. Todėl jis griežtai atsisaky
davo pats daryti politinius sprendi
mus. Jei jie tenka daryti, tai šiuo 
atveju JAV prezidento (anuomet — 
Roosevelto) reikalas. Turėdamas to
kias pažiūras, Eisenhoweris, kaip ži
nomą, prieš pačią karo pabaigą at
metė vokiečių bandymus susitarti dėl 
karo paliaubų Vakaruose. Jis prisi
bijojo visų pastangų sąjungininkams 
išskirti ir galimybės, kad, esą, Vo
kietija visu savo pajėgumu galėtų 
pulti Rusiją. Pagal generolo žodžius, 
„Mes negalime prileisti prie tokios 
padėties, kad rusai mums galėtų pri
kišti pareigos pamiršimą.“

Gen. Eisenhowerio knyga, atskleis
dama 1944—45 m. įvykius ir JAV bei 
anglų pažiūrų skirtingumus, aišku 
turėjo susilaukti reikiamo atgarsio. 
Be entuziazmo, daug kritiškų atsi
liepimų atsirado JAV. Tačiau dau
giausia neigiamą atgarsį atsiminimai 
rado — Anglijoje, Churchilllio tėvy
nėje. „Tai skausminga knyga vie
šiems generolo gerbėjams“ — taip 
atsiminimus pavadino lordas Kems- 
ley. New Yorko „Daily News“ reiš
kia nuomonę, kad jei būtų buvę pa
sekta Churchillio planais invazijai 
vykdyti per Balkanus, būtų išvengta 
visų sovietinių laimėjimų „šaltajame 
kare.“ Tuo atveju sovietų įtakos 

sfera būtų žymiai toliau į rytus nuo 
Berlyno. Tačiau karo eiga pakrypo 
kitaip ir šiandien matomi jos vai
siai. Kaip žinome, žymusis JAV po
litikas W. C. Bullitt’as visų klaidų 
kaltininku laiko prez. Robseveltą, 
buvusį -įsitikinusį galimumu atvesti 
Staliną į „demokrato kelią“. Gen. 
Marshallis taip pat nepriėmęs Chur
chillio plano.

Ir čia prieiname prie klausimo — 
kokia gi buvo ir yra JAV užsienių 
politika, kuo ji remiasi? Toji politi
ka, pagal tą patį „NZ“, ypač Roose
velto užsienio politika rėmėsi idea
listiniais pagrindais. Tikėta, kad ga
lima įgyvendinti idealūs tikslai, ti
kėta, kad po karo bus įmanoma pa
saulį sujungti po taikos vėliava. Re
miamasi ir humanistiniais princi
pais, kad „žmogus iš pagrindų esąs 
geras“ ir jei norime gero, tai ir kai
mynas turėtų geisti to gero...

Geru tikėjo Wilsonas, nemažesnis 
jo gerbėjas buvo ir velionis Roose- 
veltas. Abiems rūpėjo idealistiniai 
tikslai ir abu bandė juos vykdyti 
kietų faktų pasauly. Idealistai rei
kalingi ir be jų neapseinama.

Mes, lietuviai, taip pat idealistai. 
Tačiau vargiai pritartume tam gra
žiam idealizmui JAV politikoje, ku
rio dėka ne tik mes, bet ir nemaža 
Europos dalis atsidūrė plėšraus oku
panto naguose ir kurio dėka paga
liau ir patys idealistų mokiniai da
bar turi kasti sunkiai įkandamus 
riešutus.

Tad ir šiuo atveju mums tektų 
labiau palaikyti šių generolo atsimi
nimų kritikų pusę. Ne be to, kad jis 
savo knygoje palietė ir daugiau mus 
dominančių klausimų. V. Rimvydas

nlzmą. Tik prancūzų politika dar 
neišryškėjusi. Kadangi panašių inte-x 
resų turi Indokinijoje, manoma, jog 
jie parems olandų aspiracijas.

Indonezijos reikalas yra ne nau
jas. Karui pasibaigus, ten ir prasi
dėjo neramumai. Jie tęsėsi derybo- 
mis, pasitarimais tarp indonezų ir

arbata, tabakas, opiumas, kaučukas. 
Yra kasyklų ir žemės alyvos laukų. 
Miškai teikia specialų medį laivų 
statybai.

Indonezija savo geografine padė
timi, savo žemės teikiamais turtais, 
savo darbo jėga — traukia visų ga
lingųjų dėmesį. Kolonialinės galybės 
nuo seniau čia bando savo jėgas, ir 
Olandija, nebūdama didelė galybė, ne 
kartą turėjo nusileisti tvirtesniajam. 
Praeities pamokyta, Olandija šian
dien nusprendė pasikliauti tik savo 
išmintimi ir pajėga: ji užsispyrė neiš
leisti Indonezijos iš savo rankų tol, 
kol tie kraštai galės tapti tikrai sa
varankiškais ir pajėgs nepriklau
somybę patys nuo visų pavojų ap
ginti. Amerikiečiai sakosi norį ginti 
indonezų laisves ir demokratinę jų 
santvarką, Britai juos remia, drauge 
turėdami užkulisinių minčių — pra, 
plėsti savo įtaką salose; Stalinas gi 
eina savais interesais — prisidengęs 
laisvės ir mažų tautų gelbėjimo šū
kiais — jis neša toms tautoms jo su
kurtą 20 šimtmečio kultūros „laimė
jimą“: marksizmą, leninizmą, stali-

olandų, tarpais įvykdant savo norus 
karine akcija. Pagaliau, JTO Sau
gumo Taryba 1947 m. rugsėjo 1 d. 
priėmė nutarimą, kuriuo santykiai 
tarp abiejų pusių buvo sunormuoti. 
1948 m. sausio 17 d. abi šalys pasi
rašė ginklų paliaubų sutarti, veikusią 
iki šiol. ’ Dabar vėl viskas pakeista 
„policine akcija“, o JTO Saugumo 
Taryba randa, kad minėti nuostatai 
sulaužyti. Todėl siūlo karo veiksmus 
sustabdyti ir sugrįžti į prieš karo 
veiksmų pradžia buvusią išeities pa
dėti. Amerikiečiai nurodo dar vieną 
ir gana įdomią priežastį, kodėl reikia 
greitai baigti šį konfliktą: šitas olan
dų žygis galįs palengvinti komuniz
mo išsiplėtimą rytuose. Olandai tei
gia priešingai: jie kaip tik ir pradėję 
žygį prieš komunistų kombinacijas 
Indonezijoje ir prieš jų sabotažą 
krašto ūkyje ir pastangose įtaisyti 
tvirtą ir pajėgią naują valstybę. Čia 
susiduria ir veiklos metodų skirtin
gumai: amerikiečių demokratijos 
idealas, nebijant ir komunizmo idėjų 
plėtimo demokratijoje, ir kontinen- 
talinis praktiškas patyrimas — su 
komunizmo idėjomis nėra kompro
miso. Indonezai patys nepažįsta ko
munizmo, jo nebijo, o čia Stalinas siū
losi juos paremti, dedasi užtarėju. Jų 
pastangos atgauti pilną ir visišką ne
priklausomybę yra palydimos pašali
nių įtakų, todėl reiškiasi perdaug di
deliu nacionalizmu ir noru greičiau 
nusikratyti olandų valdžia. Ypač di
džiųjų Javos miestų inteligentiškasis 
jaunimas ir studentija yra kraštuti
nai persiėmusį greičiau tapti sava
rankiškai besitvarkančia tauta.

Tačiau nuo pat 1945 m. vasaros, 
kada buvo paskelbta Indonezijos res
publika, japonus nugalėjus, nepriei
nama jokio vieningo sprendimo tarp 
pačių indonezų politikų ir Olandijos 
vyriausybės atstovų. Olandai vykdė 
policinę akciją 1947 m., dabar ją vėl 
pakartoja. Ne kartą abiejų pusių vy
rai buvo susėdę prie bendro stalo ir 
ieškoję išeities. Toji išeitis ne kartą 
buvo surasta. Atsimename dar tą 
vaizdą, kai Olandijos vyriausybės 
ministeris pirmininkas spaudžia ran
ką tokio pat kolegos indonezo, abu 
pasižadėdami daugiau nebekariauti. 
Atsimename taip pat ir Olandų vy
riausybės atstovo pareiškimą JTO 
Saugumo Taryboje, jog Olandijos vy
riausybė yra pasiryžusi visus ginčus 
su Indonezija išspręsti taikos meto
dais. Taigi, pažadai ir norai buvo ge
ri. Bet jie negalėjo būti išlaikyta 
Manoma, kad ir priežastys buvo rim
tos ir pateisinančios naujus žygius. 
Ne be pagrindo olandai meta kalti- • 
nirną komunistų sabotažui. Stalinas, 
Politbiuras, Komlnformas čia yra ati
davę savo dalį. Neveltui mums pa
žįstamasis Višinskis ne kartą skun
dėsi tarptautinėse tribūnose, kad 
olandai esą tie priespaudos nešėjai, 
kurie nesiteikia duoti indonezams 
žmoniškų laisvių. Rungtynės dėl Irt- 
donezijos eina visais motyvais ir vi
sais frontais. Pasekmes pamatysime 
netrukus. Tenka palinkėti, kad 300 
metų olandų darbas Indonezijoje ne
nueitų veltui.

J. Švaistas (5)

Mes gyvenam...
III.

,Mudu su Ulduku jau prieš tai, ligi perkraustymo į šį 
kambarį, buvom susidraugavę. Suartino mus aistra meške
riojimui. Žvejams, medžiotojams, kaip ir vaikams, nereikia 
nei ypatingų įvykių nei ilgų įžangų, kad taptų draugais. Šiuo 
metu mudu ir fiziškai labai artimi buvom: mano guolis apa
čioj, o jo — viršuje. Vadinasi, jungė mudu bendroji UNRRos 
lova.

Bet tai, galiu tvirtinti šiandie, nėra būdingoji artumo ar 
simpatijos esmė. Pirmojoj stovykloj taip pat gyvenau drauge 
su vienu vyru. Beveik mano metų jis buvo, tik stambus, 
apdribęs. Per dienų d:enas vienintelį žodį viens antram pa- 
sakydavom: „Labas rytas“. Daugiau nieko. Nekalbino jis 
manęs, ir aš jaučiau, kad bergždžia būtų šnekinti jį. Stenė
damas karstėsi per mano galvą į viršų, šnypšdamas šliuožė 
žemyn. Kaip suėjom taip ir išsiskyrėm visai svetimi, nors 
abudu buvom aukštaičiai. Visada, kai jis įsirisdavo į savo 
guolĮ ū- girgždindavo lovą, sukrėsdavo mane toks šiurpas, 
tarytum šaltas sunkus akmuo būtų užgulęs.

Su Ulduku kas kita. Savaime rasdavosi bendra kalba 
ir bendri reikalai. Niekad nebaigdavom nei savo minčių iš
reikšti nei išgyvenimų atpasakoti. Tėvynėj jis buvo kultur- 
technikas. Ne tik profesija, bet ir prigimtis glaudžiai siejo 
ji su gamta ir kaimo žmonėmis. Šitos aplinkybės visam am
žiui nustatė jo būdą ir polinkius. Mane gamta irgi visada 
žavėjo didžiosiomis savo paslaptimis, amžinai nauja savai
minga kūryba, darbu, niekuo nepakeičiamu dvasios pakėlimu | 
ir polisiu. Kai tik šviesesnės dienos ir dangus blaivesnis, vi- I 
■ada nutoldavom mudu nuo stovyklos. Anksčiausiai, saulei 

vos prasimerkus, stverdavom savo meškeres, vabalus, sliekus 
ir droždavom kur nors i paupį. Žuvys nebuvo mūsų tikslas, 
daugiau tik akstinas.

Tenkinasi žmonės įsigiję akvariumą su pora smulkesnių 
žuvyčių, džiaugiasi šviežių gėlių puokšte kambaryje, .žymiai 
pralinksmėja saulės spindulių kutenami pro langą.. O čia juk 
viso to begalybė! Ir visa tai nuolat kinta, gyvena, juda. Pa
miršti ir plūdę vandenyje, ir save pakrantėj sustingusį, prisi- 
gūžusį, kai guvios žuvytės pulkais narsto, vikriai čiumpa 
spalvotą skratę ar kitą skaidriasparnę, nepalietusią dar van
dens. Staiga pabūgsta jos savo plekštelėjimo ir dingsta kaip 
monai. Tik skaidri srovė gurgėdama gulksi. Dugnu pamažu 
rieda švarutėliai nubrūžinti akmenukai. Saulės spindulių pa
liesti jie žaidžia ir žvilga kaip brangakmeniai. Grakštieji 
maurai — žalieji, pilki ir geltonai taškuoti — kaip balerinų 
vualės, visaip plakasi, linguoja ir vėl susiglaudžia.

Valandėlę tik negyvoji upės gamta gyvai reiškiasi. Jo
kios kitos gyvybės joje. Ir plūdė ramiai sau pūpso srovės 
užuriby. Staiga ji krusteli, bematant nerami, nervinga pasi
daro. Ratilai vandens paviršiuje vis dažnesni ir plačiau nu
skrieja. Pagaliau plūdė kelis kartus sumurksi ir pasineria. 
Tokios baigščios ir atsargios tos žuvys, o štai pakliuvo. Tik 
pernelyg mažytė jau, vargšė. Tuojau nuo kabliuko Ir — į 
vandenį. Tegu sau pažaidžia ir pagyvena laisvai. Tegu užau
ga didelė ir suriebėja.

Įsismaginusi saulė sugundo mudu į pamiškę, papievius. 
Einam jaunyste išdidūs, o dirvonai, palaukės ir pievos barsto 
mums gėles po kojom. Kiek čia tų gėlių — įvairių įvairiausių. 
Jos ne tik žydi skaisčiai, bet dūzgia, kraiposi, mirguliuoja. 
Štai išdykėlis pagauna jas, myluoja, glamonėja. Štai druge
liai lenktyniuojasi, nepasidalina. Kuris išsirenka, taip prisi
glaudžia, jog apsalęs gėlės nektaro džiaugsmu visai nusvaig- 
sta. Štai bitės, širšės, vapsvos ir kiti vabzdžiai tik zuja, tik 

plakasi apie tas gėles. Visiems jos mielos, visų trokštamo* 
ir glamonėjamos.

Nieko nelaukdami mudu numetam meškeres ir sukrintam 
toje žemės prabangoje. Išsitiesiam visu ilgumu ir laisva at
lapa krūtine sotinamės saule ir oru.

Dažniausiai atvirstam aukštielninki, kad ir dangų — pla
tų, gilų — pajustumėm. Dangumi plaukia lengvučiai švelnų* 
debesėliai. Vieni jų slenka i rytus, kiti bėga į vakarus. Pa
leidi savo akis po tos saulėtus platumos tolius ir jauti, kad 
sieloje nelengvėja, kad joje ne taip; kaip kitados. Širdis dus
liai plakasi, mintys nardo, nelyginant kaip tie debesėliai. Bet 
jos vis tiek — ar skristų i rytus, ar kryptų atgal — tolygiai 
sunkios, skausmingos, pavargusios.

TV.
Dabar aš labai nusiminęs. Man liūdna ir skaudu ne dėl 

to, kad man nepavyko, bet kad geriausio draugo netekau. 
Likausi vienas, siaura to žodžio prasme. Vienumoje ir gamta 
manęs nei masina nei guodžia.

Linksmas patrauklus mano draugo veidas, sveiki, balti 
dantys, kaip Indijos pajūrio perlai, stiprios, raumeningos ran
kos ir visas kūnas — diržingas, gražiai įdegęs, iš karto pa
veikė Kanados biznierius. Vienas iš pirmųjų jis buvo pasi
rinktas ir su pasitenkinimo šypsena patapšnotas per petį.

Jis rašo man, kad kertąs medžius ir gyvenąs maždaug 
taip pat. Tik geriau pavalgęs ir daugiau dolerių turįs. Tiesa, 
lagaminams varsčių ir kitokių menkniekių nebereikią po 
šiukšlynus kapstytis. Šito gero pakankamai esą kiekviename 
mieste. Tik artimiausias miestas pasiekiamas maždaug po 
dešimties valandų kelionės.

Tikras esu, kad UI dūkis ir šiandie vienumos prislėgta* 
tebeniūniuoja tą pati posmą.

Prie kranto aš iriuos, iriuos...
Su verpetu grūmiuos... ■ (Pabaiga)
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KULTŪRINIS -GYVENIMAS
. 1948 m. kultūros aktyvas

1. NEPRIKLAUSOMYBES .METUS
PAGERBIANT

kitoks kultūros aktyvas 
30 Nepriklausomybės su- 
švęstume Vilniuje, Nepri-

Rašo Stepas Vykintas
— spaudą, kad jos pagalba skelbtų 
visam pasauliui:

Mes be laisvės te Nepriklausomy
bės nenurimsim tol, kol tai iškovo
siu!. <

Kultūros Fondas keliamas j JAV
Prięš pat šventes, 1948 m. gruo

džio 19 d., Ingolstadte įvyko Lietuvių 
Kultūros Fondo Steigiamojo Komite
to posėdis, kuriame buvo priimta vi
sa eilė svarbių, su Kultūros Fondo 
tolesne veikla susijusių nutarimų.

Jau anksčiau emigracija yra pa
lietusi vieną LKF Steigiamojo Koml-

Visal 
būtų, jei 
kaktuves 
klausomoje Lietuvoje’ Nepriklauso
mybė tiek pat reiškia, klek žmogui 
oras, be jo jis užtrokšta. Be laisvės 
kultūra merdi ir tik visiškoje, tikroje, 
ne bolševikinėje laisvėje ji žydi. Ir 
vis dėlto, nežiūrint aštuonerių ne
laisvės metų, nežiūrint žiaurių poli
tinių ir kultūrinių persekiojimų, ne
žiūrint sunkių politinės tremties 
metų, lietuviškoji kultūra išliko gyva, 
kaip natūralus medis auga savo vir
šūne aukštyn, savo šaknimis leidžiasi 
gilyn ir savo šakomis bujoja platyn.

Šiemet atrodė, kad šis medis, sve
timų suvaržymų paliestas, bus vi
siškai parblokštas. Vokiečių valiutos 
reforma, nuolatinė tremtinių emi
gracija, kultūrinių jėgų išsisklaidy
mas, atrodė, visiškai pakirs mūsų 
kultūrines šaknis. Tačiau mūsų kul
tūrininkų dinaminis veržlumas, mū
sų bendruomenės tautinis te kultūri
nk susipratimas ne tik nugalėjo sun
kias materialines kliūtis, bet sudarė 
stiprų pagrindą mūsų kultūrinėms 
poniškoms dar labiau Išbujoti. Tuo 
tarpu, kai lenkų spauda vos išliko 
gyva, bent penki ar daugiau jų lai
kraščių sustojo, tai mūsų spauda dar 
net Sustiprėjo: kai kurie laikraščiai: 
„Mūsų Kelias“, „Žiburiai“ padažnėjo, 
atsirado naujų, stipresnių žurnalų, 
pvz. „Šviesa“ etc. Taip pat ir lei
dyklos ne tik nesumažino knygų lei
dimo, bet dar labiau sustiprino. Tai 
rodo, kad mūsų tauta yra panaši į tą 
hidrą, kuriai galvą nukirtus, išauga 
naujos hidros. Ji veržiasi į priekį, 
nugalėdama visas kliūtis.

2. SPAUDA
Mūsų tremties spauda įžengė į 

ketvirtuosius metus, nors tai tenka 
ne su džiaugsmu, bet su gailesčiu 
konstatuoti. Ji perkopė per 500 nu
merių, kai kurie laikraščiai atšventė 
mažesnes sukaktis, tačiau dauguma 
jų Išvarė didžiulį spaudos kultūros 
barą. Pvz. vokiečių laikraščiai dar 
ir šiandien nepasiekė tokių numeri- 
nių jubiliejų, o jų puslapiuose dar 
tik šiandien skaitome amerikiečių 
rašytoji; vertimus, kuriuos mūsų 
laikraščiai paskelbė prieš 2—3 me
tus. Valiutos reforma ne tik nepa
kirto spaudos, bet kai kuriuos lai
kraščius dar sustiprina ne finansiniu, 
bet turinio ir dažnumo atžvilgiu. 
Fav. „Mūsų Kelias“ ėmė eiti du 
kartu per savaitę, sustiprindamas 
kultūrinį priedą, išplėsdamas poli
tinę informaciją ir bendrai politiškai 
sustiprėjo. Taip pat ir „Žiburiai" 
ėmė eiti tris kartus per savaitę, su
silpnino iliustracijų skyrių bet už 
tat labai sustiprino politinę laikraščio 
dalį. Tai jau didelė spaudos pažan
ga. Tenka apgailestauti tik. kad dėl 
licenzijų mažinimo, bet ne dėl valiu ' 
tos sustojo rūpestingai žurnalistiškai 

tvarkytas, kultūringas asvaftinukas 
„Tėviškės Garsas“. Vienintelis, tur 
būt, dėl valiutos, ir tai dar didelis 
klausimas, sustojo religinės kultūros 
žurnalas „Naujasis- Gyvenimas“. Ta
čiau šiemet dar pasirodė politikos 
žurnalas „Tėvynės Sargas“, akade
minio jaunimo žurnalas „Šviesa“ 
išaugo į skoningą te turiningą ben
dros kultūros, žurnalą.

Tremties gyvenimui besirefor- 
nruojant į pasaulio lietuvių bendruo
menę, spauda taip pat palengva iš 
Vokietijos orientuojasi į viso pa
saulio lietuvius. Daugėjant lietuvių 
Skaičiui įvairiuose kraštuose, dygsta 
te nauji spaudos daigai. Štai, Ang
lijoj išaugo ir šiemet atšventė vie- 
neritį metų sukaktuves „Britanijos 
Lietuvis“, kuris patyrusio organiza
toriaus ir redakt. Alg. J. Kaulėno 
yra gabiai redaguojamas, kaskart 
daro vis didesnę pažangą, nors dėl 
lėšų ir skaitytojų kiekio yra turi- 
niškai sąlyguojamas. Kanadoj susti
prėjo „Nepriklausoma Lietuva“. Pie
tų Amerikoj pasirodė naujas lai
kraštis „Pietų Amerikos Lietuvis“, 
Argentinoj išėjo naujas „Laiko“ žur
nalas. Taip pat Australijoj pasirodė 

. rotatorinis „Australijos Lietuvis“.
Taigi, mūsų tauta, kuri savo Nepri
klausomybę iškovojo, be savanorių 
kraujo, dar te spaudos ginklu. Ir to
liau kala savo moderniausią ginklą

nuo 
nuo

te nebepajėgia
Tai yra pirmasis tragiškas

3. LITERATŪRA
Literatūros ūgis priklauso 

genialių kūrybinių asmenybių, 
laiko dvasios gylio, nuo gausybės
filosofinių, moralinių, ekonominių 
sąlygų Mūsų tremties literatūra gal 
daugiausia priklauso nuo leidėjų: ga
lima sukurti daugybę veikalų, bet 
jei jie nebus Kleisti, apie juos nebus 
kalbama Ir leidėjų garbei tenka 
pasakyti, kad jie mūsų tremties li
teratūrą iškėlė iki reikiamos aukštu
mos. Šiemet mūsų literatūrinis gy
venimas bus labiausiai nukentėjęs, 
nekalbant apie patį žiauriausią mūsų 
kultūros kenkėją — bolševikinę oku
paciją, nuo 'emigracijos: daugelis ra
šytojų, išvykę į svetimus kraštus, at
sidūrė fabrikuose 
kurti
mūsų kultūros naikinimo ženklas. 
Ir nuo ko tai priklauso, tai turėtų 
viską padaryti, kad kultūrininkus 
apsaugotų nuo fizinio išsekdinimo.

Šių metų lyrika neišaugo tokiais 
ryškiais poezijos žiedais kaip per
nykštė. Jurgio Baltrušaičio poezija, 
išleista kun. P. M. Juro Amerikoje, 
ir Jono Aišcid^.Pilnatis“, su B. Braz
džionio įžangą, išleista Liudo Visman
to tremtyje, atstovauja seniau su
kurtąją poeziją, nors te labai inte
lektualiai ir estetiškai vertingą. 
Ypač atkreiptinas dėmesys į Jono 
Aisčio poetinę metamorforzę: poe
tas nuo individualinio ir estetinio- 
kelio pasuko į tautinį. Jis, kaip Mai
ronis, pavirto tautos tragedijos te 
tautinių troškimų poetas. Bet tai 
sprendžiame ne iš „Pilnaties“, kuri 
yra ankstyvesnės J. Aisčio lyrikos 
rinkinys, bet iš „Nemuno ilgesio“.

Kazys Bradūnas, ištekėjęs iš savo 
tautos, išaugęs iš gaivalingosios že
mės jėgos, yra tikras lietuviškosios, 
net pasakytume, ūkiškosios dvasios 
dainius. Jo „Apeigos“ pasižymi ne 
tik turinio- tautiškumu, bet ir suval
kietišku fermos subrendimu: jis 
atrodo subrendęs, kaip suvalkiečio 
rugių varpa. Jis atstovauja santūrią, 
konservatyvią, neklasinę poeziją.

Visai kitoks yra Jonas Mekas, di
delis individualistas, linkęs į filo
sofinį, į estetinės kultūros naujų 
formų, ieškojimą, aukštaitiškos kū
rybinės dvasios poetas. Jo „Sėme- 
niškių Idilės“ yra visiškai naujas 
mūsų literatūroje dalykas, išaugęs iš 
tremties sielvarto, iš gimtųjų laukų 
atsiminimų. Tai sielos išsiraudoji- 
mas, kaip poetas pats apibūdina, il
gesy, prisiminimuose. Poetas yra 
plastikas, lietuviško, išgyvento kai-
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mo peisažo kūrėjas. Jo peisažas yra 
toks mums artimas, toks išgyventas 
ne tik su visomis lietuviškomis var
somis, bet ir su visais garsais — 
muzikiniu elementu — ir visais kva
pais — jusliniu elementu. Tiesa, nors i teto narį, būtent, Stasį Leskaitį, kuris 
J. Meko idilės yra artimesnės Nykos prieš kurį laiką išvažiavo į JAV. 
Niliūno intelektualinei, muzikinei ' 
poezijai, tačiau poetas turi visiškai 
savitą, individualų, kūrybiškai ryškų 
veidą ir aiškų, filosofiškai plastinį 
kūrybišką kelią. Tai viena iš 
stipriausių jaunųjų jėgų,

Be to, tenka paminėti nuoširdžią 
ir giliai patriotišką Marijos Sims 
poeziją „Mano dainos“, pasirodžiusią I nės Kultūros Fondo veiklos klausi- 
JAV. Poetė pasižymi dideliu jau-‘ 
trumu, tėvynės meile, nors forminiu 
atžvilgiu jos poezija nesiskiria nuo 
daugybės kitų patriotinių poetų. Dar 
bibliografiškai paminėtinas M. Ba- 
varsko poezijos rinkinys „Sunkios 
Valandos“ ir V. Jungferio mūsų liau
dies lyrika vokiškai , .Litauischer 
Liederschrein“, „Patrios“ leidinys.

Šių metų beletristiką gausingiau
siai atstovaują Juozas Švaistas, ku
rio pasirodė net trys beletristiniai 
veikalai: romanas „Paskutinį kartą 
tave klausiu“, novelių knyga „Sielą 
lagamine“ ir apysakaitė „Rašau 
sau“. Nors rašytojas pasidarė labai 
produktyvus, tačiau jis nepajėgia 
pakilti aukščiau vidutiniškumo. La
biau politiškai negu literatūriškai ir 
meniškai yra vertingas „Paskutinį 
kartą tave klausiu“, kur rašytojas 
atvaizduoja pirmosios bolševikinės 
okupacijos įvykius. Silpniausias J. 
Švaisto rašynys yra „Rašau sau“. 
Tikrai reikėtų tokius dalykus tik sau 
ir terašyti, nes lietuviškajai • skaity
tojų šeimai tokia bulvarinė literatūra 
nėra reikalinga nei literatūriniu, nei 
moraliniu požiūriu.

Šiai pačiai vidutiniškumo litera
tūrai priklauso te P. Orintaitės 
„Marti iš Miesto“. Rašytoja yra dau
giau pedagogė, negu menininkė, lite
ratė. Labiau išsiskirią savo stiliaus 
individualumu, literatūriniu patrau
klumu Nelė Mazalaitė, kurios .Ap
versta Valtis“ išpila ne tik vandenį, 
bet ir individualią kūrybinę srovę. 
Tik rašytojai vertėtų labiau atkreipti 
dėmesį į kompoziciją, į gyvenimo 
tikrovę, logiką. Liudas Dovydėnas 
„Mes ieškom pavasario“ ne jo įprastu 
kūrybiškumu pavaizdavo šių dienų 
cbaotingą gyvenimą.

Kaip moloni literatūros staigmena 
yra šių metų naujokai: Albinas Ma
rius Katiliškis „Prasilenkimo Valan
da" ir Julius Kaupas „Daktaras 
Kripštukas Pragare“. A. M. Kati
liškis savo novelėmis pasirodė kaip 
gabi individualiai pasireiškusi, sti
listiškai šviežia jėga, kuri šių dienų 
gyvenimą stebi su vienišo filosofo-

Dabar emigracijos srovė {traukia 
ir kitus Komiteto narius. Vytautas 
Žemkalnis jau yra pasiruošęs išvykti 
j Australiją. Liudas Dovydėnas ir 
Vytautas Alantas, galimas dalykas, 
taip pat netrukus gaus emigruoti i 
JAV. Todėl per paskutinį posėdį tu
rėjo būti plačiai išdiskutuotas toles-

mas. Buvo nutarta Kultūros Fondo 
Centrą kelti į S. Ameriką, kur, kaip 
žinoma, yra įsikūrusi kultūriškai bei 
ekonomiškai pajėgiausia ir gausin
giausia lietuvių kolonija ir kur, kaip 
pastebėta, greičiausiai apsistos ir LKF 
Steigiamojo Komiteto narių daugu
mas. Persikėlus į JAV, buvo nutarta 
pirmiausia daryti visas pastangas 
Kultūros Fondo apolitiniam, populia
riam, iliustruotam žurnalui išleisti ir 
visomis galimomis priemonėmis imtis 
lietuvių knygos platinimo akcijos, 
savaime aišku, nepamirštant tolesnio 
Kultūros Fondo organizavimo bei 
plėtimo pasaulio lietuviuose.

LKF Steigiamojo Komiteto narys 
Vytautas Žemkalnis yra įgaliotas or
ganizuoti Kultūros Fondo apygardą 
Australijoje.

Nutarta kooptuoti į LKF Steigia

mąjį Komitetą leidėjų atstovą Joną 
Lenktaitį, kuris taip pat emigruoja į 
JAV ir kurio patyrimas bei inicia
tyva knygų leidime gali daug prisi
dėti prie Kultūros Fondo užsimojimų 
realizavimo, ieškant kelių lietuvių 
spausdinto žodžio pareikalavimui pa
tenkinti, aprūpinant po visą pasaulį 
išsibarsčiusius mūsų tautiečius.

Taip pat buvo plačiai aptarta su
siorganizavusių Vakarų Vokietijoje 
Kultūros Fondo skyrių tolesnė veikla. 
Tų skyrių jau tiek yra prisisteigusių, 
kad būtų galima šaukti delegatų su
važiavimą ir organizuoti apygardą, 
kaip tai yra numatyta įstatuose. Ta
čiau po ilgesnių diskusijų buvo pri
eita išvada, kad šiuo metu šaukti 
suvažiavimas nėra įmanoma, nes sky
riai neturi lėšų kelionės išlaidoms 
padengti; Centras taip pat nėra tiek 
turtingas, kad galėtų delegatų kelio
nės išlaidas padengti iš savo, kasos. 
Todėl buvo nutarta pavesti Kultūros 
Fondo Vokietijoje veiklai toliau va
dovauti ir plėsti Reutlingeno skyriui.

Aktyvinant Kultūros Fondo toles
nį organizacijos plėtimą pasaulio lie
tuviuose ir propaguojant pačią Kul
tūros 
kelbti 
vius. 
vesta 
pirmininkui Liudui Dovydėnui.

Pagaliau buvo nutarta tartis su 
mūsų leidėjais Vytauto Alanto bro
šiūrai lietuvių tautinės kultūros klau
simais išleisti te platinti ją dovanai 
kaip priedą kartu su mūsų leidyklų 
išleistais leidiniais.

Fondo idėją, nuspręsta pas- 
atsišaukimą i pasaulio lietu- 
Atsišaukimą suredaguoti pa- 
LKF Steigiamojo Komiteto

čia
N.

su

.akimis ir su stipria menininko eks
pansija. Jo įtikinanti, psichologišką! 
pagrįsta tikrovė, jo sugestyvus sti
lius, jo sultinga, nebanali kalba 
skaitytojo nebepaleidžia. Be abejo, 
jam taip pat teks nemaža padirbėti 
kompozicijos srityje, tačiau ir 
jis nepalyginti tobulesnis negu 
Mazalaitė.

Julius Kaupas ateina visai
nauju žanru, su savotiška pasaka, 
Savotiška kronika. Tiesa, jo knygos 
turinys suaugusiems yra keistas ir 
šiuo metu mums nereikalingas. Mes 
norėtume kitoniškos šiuo metu lite
ratūros, vaižgantiškos, kovojančios 
dėl politinių tautos idealų, tačiau 
mes negalime iš rašytojo reikalauti 
tai, ko jis nenori. Julius Kaupą? 
mums yra įdomus stilistiniu požiūriu. 
Jis šioje srityje yra nepalyginti pra
našesnis už kitus. Jis iš karto at
sistoja šalia A. Vaičiulaičio, O' gal 
net aną stilistą ir pralenkia. Mums 
tenka tik džiaugtis šia iškilusia jėga 
ir laukti iš jos ne tik stiliaus, bet ir 
turinio, filosofijos, minties, sociali
nių naujovių. O iš J. Kaupo tai ga
lime susilaukti, nes jo aukštą

(Nukelta į 8 pusi.}
inte-

Kristijonas Donelaitis DP

Jei Kristijonas Donelaitis grįžtų į 
šį pasaulį, jis tikriausiai labai nu
stebtų radęs save net ir DP stovy
klose. Skaitant jo biografiją, susida
ro įspūdis, kad tas pavyzdingas pa
storius rašė „tik sau“. Tiesa, kai ku
rias „Metų“ ištraukas jis skaitydavo 
savo draugams ir per pamokslus, bet 
vargu ar jis galvojo užkariauti visą 
lietuvių tautą ir ne tik lietuvių... 
Pirmą kartą Donelaičio veikalas iš
vydo pasaulį 1818 m., t. y. beveik 49 
metų po autoriaus mirties, Buvo 
paskum išleista ir kitų laidų, bet vis 

, dėlto dar turėjo praeiti daugiau kaip 
šimtas metų, kai Lietuva atgavo ne
priklausomybę, kol garbingasis Tol
minkiemio klebonas susilaukė verto 

. jo raštų leidinio. Čia turimas galvoje 
1940 m. Švietimo Ministerijos išleis
tas pagarsėjęs leidinys, kurį spaudai 
paruošė J. Ambrazevičius, o iliustra
vo V. X. Jonynas. Lietuvoje, ypač 
vokiečių okupacijos metu, jo nebe
buvo galima gauti. Dabar, tremtyje, 
V. K. Jonyno pastangomis, tas leidi
nys vėl pasirodo knygų rinkoje. Tai 
yra lygiai ta pati knyga, kurią Lie
tuvoje išleido Švietimo Ministerija.

Y, a knygų, kurios patraukia savo 
turiniu te yra knygų, kurios patrau
kia savo išvaizda. Kalbant apie nau
jąją „Metų“ .laidą, reikia pasakyti, 
kad ji sužavi skaitytoją tiek savo
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Rašo Vyt. Alantas
turiniu ttek savo išvaizda. Apie tu
rinį čia nekalbėsime, nes kam gi ne
pažįstami Donelaičio „Metai“? — o 

i kalbant apie jos išvaizdą, reikia pa
sakyti, kad, skurdžiose tremties gy
venimo sąlygose, ji beveik pritrenkia 
mus savo prabanga. Geras popie
rius, puikios iliustracijos, rūpestingas 

i švarus spaudos darbasi Knygos gali 
neskaityti ir net jos puslapių nesklai
dyti: vien tik į ją pažiūrėjęs jauti 
savotišką pasitenkinimą.

Kristijonas Donelaitis, be abejo, 
mums visada pasiliks vienas įžy
miausių ir brangiausių vardų lietu
vių literatūroje, bet būtume netei
singi, jei nepastebėtume to fakto, kad 
Donelaitis pasidarė populiaresnis ir 
kažin kaip mums artimesnis po to, 
kai daiL V. K. Jonynas sukūrė savo 
pagarsėjusias iliustracijas „Metams“. 
Tai yra antraeilis dalykas, ar Jony
nas, kaip dailininkas, susidarė sau 
vardą „Metų“ medžio raižiniais, kaip 
kai kas yra linkęs galvoti, ar kitais 
savo darbais: svarbiausia tai, kad 
Donelaičio šedevras susilaukė verto 
savęs dailininko te kad mūsų knygos 
iliustravimo mene Jonyno iliustruoti 
„Metai“ greičiausiai sudarys atskirų 
fr labai našų savu meninėmis pasė
komis laikotarpį.

Kai 1947 m. pabaigoje pasirodė 
Aleksio Rannito knyga apie Jonyno

I kūrybą 
.Mūsų

ir kai ta proga aš mėginau 
Kelio“ skaitytojams apibū

dinti to dailininko meninį veidą, tarp 
kito buvau užsiminęs ir apie jo „Me
tų“ medžio raižinius. Aš čia leisiu 
sau priminti skaitytojams savo sam
protavimus. „Metuose“ Jonynas at
skleidė mums sveiką, stiprų lietu
višką kaimą. Iš jo medžio raižinių 
trykšta kažin kokia pasyvi jėga te 
sveikata. Atrodo, kad jei Donelaičio 
meto Lietuvos kaimietis pasipurtytų, 
tai visi vergijos pančiai bemetant 
nubirėtų... Jonynas savo iliustraci
jose atskleidė mums tokį Donelaitį, 
kokį mes vaizdavomės jį skaityda
mi... Ir vis dėlto Jonyno iliustraci
jose mes matome jonyninišką Done
laitį ... Donelaitis; yra natūralistas. 
Jis nevengia kraštutinumų, nebijo 
nusižengti ir geram skoniui. Jo heg
zametras kartais mėgsta pabraidžioti 
te po mėšlynus. Tuo tarpu Jonynas 
neleidžia sau nukrypti nuo „gerų 
manierų“ stiliaus. Todėl te jo Done
laitis išėjo suestetintas. Rašytojo rea
listinė tikrovė dailininkui pavyko 
perkelti į estetinę tikrovę nesužaio- 
jant, tačiau, paties autoriaus. Jony
nas savo „Metų" iliustracijose kar
tais traktuoja te labai sultingą rea
listinį siužetą, tačiau jis Ji meniškai 
taip sudoroja, kad Donelaičio realiz-

mas ima blizgėti kažin kokiu sida
briniu atspalviu...“

Jonyno iliustracijos su Donelaičio 
tekstu sudaro darnią vienumą. Viso 
jų yra 33. Jos tartum išauga iš teksto 
ir akiai konkretizuoja tai, ką.mintis 
suvokia turinyje. Nuo Jonyno meni
nio įnašo, Donelaičio šedevras sus
pindi naujais atspalviais. Šiandien ' 
jau mums būtų sunku įsivaizduoti 
Duonelaitį be Jonyno iliustracijų; 
mes jau spėjome jas įsisąmoninti. 
Jonynas, gal būt, savo raižiniais ne
atskleidė naujų „Metų“ autoriaus 
kūrybos aspektų, kaip, pvz., Merimėe 
„Lokio“ iliustracijose, bet kad jis 
Donelaitį glaudžiai „suartino“ su lie
tuvių visuomene, kad jis labiau iš
ryškino jį mūsų jaunuomenei, kad 
Tolminkiemio klebonas pasidarė - 
mums „arčiau priė širdies“, tai yra 
nenuginčijamas Jonyno nuopelnas.

Švietimo Ministerijos išleistas ir 
Jonyno pastangomis, kaip minėjau, 
tremtyje atkurtas Donelaičio „Metų“ 
veikalas, be jokios abejonės, pri
klauso prie tų knygų, kurios tinka 
reprezentacijai, dovanoms ir kurioms 
ypatingai vieta išemigruojančia trem
tinio lagamine. Reikia džiaugtis, kadi 
Jonynas tą veikalą perspausdino 
tremtyje, kur mes taip pasigendame 
savo klasikų gerųjų kūrinių, turin
čių tokios milžiniškos įtakos jauno
sios kartos auklėjimui. Jei laisvoje 
tautoje jaunimo auklėjimui grožinė 
literatūra turi lemiamos reikšmės, tai 
juo labiau jos reikšmė didėja trem
tyje, kur tautiniam priaugančios 
kartos auklėjimui sąlygos yra be galo 
susiaurėjusios ir kur tas sunkus už
davinys spręsti daugiau ar. mažiau 
paliekamas kiekvieno paskiro tautie
čio sugebėjimams bei iniciatyvai. 
Donelaitis šiuo atveju gali būti di
delis talkininkas.

Šio rašinio tikslas nėra aiškinti 
literatūros reikšmė tremtyje. Tik 
čia noriu priminti, kady mes nepada
rytume vėl klaidos, kaip jau kartą 

. esame padarę. Karui pasibaigus, mes 
labai apgailestavome, kad taip ma
žai išsivežėme iš Lietuvos dvasinio 
turto — knygų. Gal tada kitaip ir 
nebuvo galima padaryti, apie tai ne- 

’ kalbėsime. Dabar mes vėl krauna
mos lagaminus. Jei mes galime pasi
teisinti bėgdami iš Lietuvos negalėją 
pasiimti dvasinių turtų*— knygų, tai 
emigruodami dabar į tolimesnis kraš
tus, vargu ar bega’ėsime pasiteisinti 
vietoje knygos įdėję į lagaminą foto 
aparatą ar akordeoną... Medžiaginių 
gėrybių mes ten rasime, bet dvasinių 
vertybių, lietuviškos knygos, tikriau
siai nerasime. 1

Taigi, Krfstl’onas Donela’tis pa
sirodo tremtyje gražiausiais savo 
apdarais, kuriais, jį apvilko n.pri
klausomoji Lietuva. Jis mus pasivijo 
iš Lietuvos jo il'usėratoriaus dėka* 
nepalikime jo DP stovyklose, o pa- 
siimkime su savimi, nes antrą kartą 
jis mūsų nebepasivys..,

#
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° Spauda yra ginklas laisvės kovoje
Pareiškė Lietuvos Žurnalistų Sąjungos Pirmininkas Aleksandras Merkelis

Jeigu jau j ąmžinybę nuslinkę 
1943-ji naciai buvo mūsų, kaip trem
tinių, išblaškymo paruošos ženkle, 
tai besibeldžią į duris naujieji 1949-ji 
savo programoje bus ryškiomis rai- 
dėmią įraše likvidaciją to vargingojo 
stovyklinio gyvenimo. Skaitytojai 
periodinės spaudos puslapiuose ligi 
šiol jau yra daug skaitę apie numa
tomus emigracinius pasiruošimus bei 
planus, kuriuose esą numatyta per ne 
taip jau ilgą laikotarpį visus gyve
nančius Vokietijoje, Austrijoje ir Ita
lijoje tremtinius išsklaidyti po platųjį 
pasaulį. Reikia manyti, jog tie planai 

. buvo ruošiami ir apie juos skelbiamą 
ne tuščiai propagandai. Antra vertus, 
mes to mūsų -išblaškymo visi lau
kiame, nes kuone penkeris metus mus 
varginęs stovyklinis gyvenimą# iki 
gyvo kaulo jau yra įgrisęs, tik gal 
ne kiekvienas pagalvojame, kokius 
neįkainuojamus nuostolius mūsų iš
skirstymas mums atneš kultūrinėje 
srityje. Yra sakoma, jog spauda yra 
tautinės kultūros ir apskritai visuo- 
meninio gyvenimo veidrodis, o kaip 
tik dabartinė neplaninga ir išskydusi 
emigracija labiausiai ir graso pakirsti 
tremtyje išaugusios spaudos pagrin
dus. Sis klausimas yra mums visiems 
labai aktualus, bet jautriausiai jis 
paliečia plunksnos darbuotojus, mū
sų rašytojus ir žurnalistus. Tas klau
simas vertas viešo skubaus svarsty
mo, todėl jis — o su juo susiję ir kiti 
klausimai — ir buvo pasistengta pa
teikti Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
pirmininkui. Prityrusio žurnalisto A. 
Merkelio, vadovaujančio L. Ž. Są
jungai tremtyje, pasikalbėjimą iš
dėstyta nuomonė periodinės spaudos 
reikalais galimos greitos emigracijos 
akivaizdoje yra vertinga ir įdomi.

Pirmoje eilėje norėjosi sužinoti 
Gerb Pirmininko nuomonė apie mū
sų spaudą po valiutos reformos, jos 
informacinė pusė ir kt., todėl ir buvo 
pateikti pirmieji keturi klausimai:
Kaip Jūs vertinate mūsų spaudą po 

valiutos reformos?
— Valiutos reforma vienur dau

giau kitur mažiau vertė reformuotis 
visą mūsų tremties gyvenimą. Sa
vaime suprantama, kad ir mūsų 
spauda, taikydamos prie pakitėjusio 
gyvenimo, turėjo reformuotis ir ji 
tai padarė. Mūsų laikraščiai nupi
gino kainas ir kai kurie dažniau pra
dėjo lankyti savo skaitytojus. Ar 
toji mūsų spaudos reforma buvo 
tiksli ir pakankama, aš nenorėčiau 
spręsti. Man tik viena džiugu ir 
malonu pažymėti, kad valiutos re
forma, skaudžiai palietusi' visą mū
sų kultūrinį gyvenimą, vis dėlto 
neįstengė sužlugdyti mūsų periodi
nės spaudos. Tai labai reikšmingas 
mūsų kultūriniame gyvenime faktas. 
Jis rodo didelį mūsų spaudos gaju
mą, sugebėjimą tarpti pačiose sun
kiausiose gyvenimo sąlygose.

— Kokia Jūsų nuomonė dėl kai 
kariuose laikraščiuose pasireišku- 
sios aštrios polemikos?

— Mano nuomone, periodinės 
spaudos svarbiausias tikslas — in
formuoti ir fiksuoti visa tai, kuo 
žmonės domisi ar kas juos galėtų 
dominti. Periodinė spauda stengiasi 
duoti greitą, tikslią, išsamią ir objek
tyvią informaciją. Tai pagrindinis 
spaudos tikslas tos dienos skaity
tojams, kuriems ji skiriama. Bet gi 
spauda negali pamiršti ir ateities. 
Kas šių dienų gyvenime svarbu ir 
reikšminga, periodinė spauda fik
suoja (sužymi). Tai taip pat informa
cija, tik labiau išplėsta ir dokumen
tuota, ir jos reikšmė nesibaigia tik ta 
diena kai ji buvo išspausdinta.

Yra periodinės spaudos, kurios 
svarbiausias tikslas formuoti skai
tytojų sąmonę pagal jos skelbiamą 
ideologiją ir pasaulėžiūrą. Visa to
kia spauda yra totalitariniuose rė
žimuose. Yra tokios spaudos ir de
mokratiniuose rėžimuose. Tai sro
vinė ir partinė spauda. Tokios spau
dos sroviškumas bei partiškumas 
kyšo ne tik iš publicistinių straips
nių, bet taip pat ir iš informacijos, 
kuri parenkama ir suredaguojama 
pagal srovinį bei partinį mastą. To
kioje spaudoje objektyvią informa
ciją pakeičia ideologinė propaganda. 
Savaime suprantama, kad srovinėje 
spaudoje negalima išsiversti ir be 
polemikos su priešingos srovės žmo
nėmis.

Mūsų tremties periodinė spauda 
turi tam tikrus ideologinius atspal
vius, tačiau iš jų dar negalėtume 

daryti išvados, kad ji srovinė ar 
partinė. Mūsų periodinės spaudos 
sroviškumas prasiveržia aikštėn tik 
tuomet, kai joje prasideda srovinė 
polemika.

Jūs klausiate, kokia mano nuo
monė dėl tos polemikos? Nekokia, 
pasakysiu atvirai ir nuoširdžiai. Nei 
kaip laikraštininkui nei kaip eili
niam skaitytojui man neaišku ir ne
suprantama, ko ta polemika siekia
ma. Štai, pavyzdžiui, polemikoje 
dažnai paliečiama ir netolimoji mū
sų praeitis. Bet į ją žvelgiama ne 
istoriko, o prokuroro ar advokato 
žvilgsniu. Ten, kur polemikose lie
čiama mūsų dabartis ar. ateitis, 
trūksta realybės pajautimo, švaisto
masi plunksna lyg Don Kichotas ie
timi prieš vžjo malūnus. Ginčija
masi dėl kailio meškos, kuri tebe
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vaikšto po girią, veržiamasi prie 
valdžios lovio; kuris ne tik tuščias, 
bet dar ir nesukaltas. Mūsų spau
doje pasireiškianti srovinė polemika 
sąmoningai ar nesąmoningai stengias 
mūsų žvilgsnį nuo realybės nukreipti 
į kažkokias miglas. Mano giliausiu 
įsitikinimu, savo kelią į nepriklauso
mą Lietuvą turime grįsti tautinės 
kultūros vertybėmis. Jei mes jį grį
sime kitokiomis vertybėmis, jis bus 
klampus, o ir sugrįžę j laisvą Lie
tuvą nedaug džiaugsmo tesuteiksime 
tiems, kurie dėl jos laisvės aukoja 
savo gyvybes.

Į ką tremtyje turėtume daugiau 
dėmesio kreipti, galima pasimokyti 
ir iš savo praeities. Ir pirmojo pa
saulinio karo metu dalis mūsų tau
tos gyveno ištremta į Rusiją. Ir tuo
met vieni polemizavo ir riejos, o 
kiti dirbo kultūros darbą. Kazimiero 
Būgos, Jono Jablonskio, Prano Ma
šioto, Vaižganto, Martyno Yčo, Juozo 
Balčikonio ir daugelio kitų ano me
tų tremtyje nudirbtas kultūros dar
bas buvo didžiai vertinga ir brangi 
dovana nepriklausomai Lietuvai. Na, 
o kiek naudos Lietuvai buvo iš sro
vinės polemikos spaudoje? Kas ją 
Lietuvoje beprisiminė?

Aš polemikos kaipo tokios nes
merkiu. Tik polemika turi būti 
džentelmeniška, be faktų iškraipy
mo, ad rem, bet ne ad hominem.

— Ar pakankama per spaudą tei
kiama emigracijos ir kitokiais rei
kalais informacija?

— Tremtinio gyvenimas nepasto
vus, be aiškaus rytojaus. Mes gy
vename laukimo nuotaika. Mes pa
našūs į apleistoj geležinkelio stote
lėj traukinio belaukiančius keleivius. 
Mūsų didžiausias rūpestis kada ateis 
laukiamasis traukinys, kuris mus 
išveš iš įkyrėjusios stotelės. Tad 
daugiausia mus ir domina žinios apie 
laukiamąjį traukinį, kitais žodžiais 
tariant apie emigraciją. Emigracinė 
informacija mūsų tremtinius dau
giausia domina. Ar ji pakankama? 

Mūsų spaudoje ji gausu Spauda šiuo 
atveju savo pareigą stengiasi atlikti 
kuo struopiausiai. Bet šiai informa
cijai dar trūksta tikslumo ir aišku
mo. Emigraciniais reikalais infor
macijoje pasitaiko ir prieštaravimų, 
pavyzdžiui, kaį ir dėl affidavitų ga
liojimo. Emigracinę informaciją 
spaudai turėtų duoti kuri viena tuo 
reikalu kompetetinga įstaiga. Ją 
begaudant iš įvairių šaltinių, neįma
noma juk išvengti prieštaravimų ir 
klaidų.

Mūsų spaudoje per maža infor
macijos apie Lietuvos laisvinimo 
veiksnių darbus.

— Mūsų spaudoje skelbiama įvai
riais keliais gaunamų žinių iš lietu- 
vos. Ar jos autentiškos ir ar jos ne
kenkia tėvynėje likusiems?

— Mus visus labiausiai domina 
tai, kas dedasi bolševikų okupuotoje 
mūsų tėvynėje; Lietuviai tremtiniai 
žinias apie Lietuvą gaudyte gaudo. 
Tačftu gauti kiek daugiau objekty
vių žinių apie tai, kas vyksta ana
pus geležinės uždangos, ąunku. Ne
daug mes žinių teturime ir iš Lietu
vos. Bet ir tos negausios žinios mums 
vaizdžiai ir įtikinamai byloja apie 
tuos baisumus, kuriuos lietuvių tauta 
išgyvena. Mes ir visas laisvasis 
pasaulis žino, kad lietuvių tauta 
didvyriškai kovoja su savo paver
gėjais. To pasipriešinimo avangarde 
lietuviai partizanai, žaliųjų Lietu
vos girių broliai. Kad Lietuvoje vei
kia partizanai, to neneigia nė bolše
vikinė spauda. Bet gi apie juos mes 
labai maža žinių teturėjom. Šių me
tų vasarą jų mūsų spaudoje pasirodė 
daugiau. Kiek jos tikros, sunku 
mums spręsti. Kadangi jos mūsų 
spaudą pasiekia ne iš pirmųjų šalti
nių, tai nenuostabu, kad jų perda
vėjai prideda ir savo „beletristikos“. 
Lietuvos partizanai veikia slaptai, o 
kiekvienas slaptas veikimas ir dar 
ypač prieš tokį priešą kaip bolševi
kai, vengia būti garsinamas. Tad ir 
apie Lietuvos partizanus rašant, rei
kia daug apdairumo ir nuovokos, 
nes kitaip galima jiems pakenkti.

— Ar Lietuvių Žurnalistų Sąjun
ga palaiko ryšius su Amerikos ir 
kitų kraštų lietuvių laikraštininkais 
ir jų organizacijomis?

— Amerikos lietuviai turi gana 
gausią -spaudą. Buvo daromi žygiai 
su ja užmegzti glaudžius santykius. 
Tuo norėta tai spaudai patalkinin
kauti ir iš jos lietuviams tremtiniams 
žurnalistams susilaukti šiokios to
kios paramos. Amerikoje veikia Lie
tuvių Spaudos Klubas, kuriam pri
klauso lietuviai laikraštininkai ir 
spaudos bičiuliai. Per ponią E. De- 
venienę ir K. Baltramaitį buvo steng
tasi ir sų juo užmegzti ryšį. Bet gi 
visi mūsų žygiai ir pastangos liko 
bevaisiai. Dėl to mes Amerikos lie

tuvių spaudos ir laikraštininkų ne
kaltiname. Amerikos lietuvių spauda 
sunkiai verčiasi ir vos galus suveda. 
Profesionalų žurnalistų, žmonių, ku
rie gyventų vien tik iš spaudos, lietu
vių tarpe yra vos vienas kitas. Į lai
kraščius rašo žmonės- tik laisvomis 
nuo savo tiesioginio darbo valando
mis. Tad jiems sunku surasti lais
vesnę valandėlę ir į laišką atsakyti. 
Lietuviai tremtiniai žurnalistai Ame
rikos ir kitų kraštų lietuvių spau
doje- daug rašos Taip pat ir ten nu
vykę laikraštininkai bendradarbiauja 
vietinėje spaudoje. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse jau nemažas būrys 
yra Lietuvių Žurnalistų Sąjungas 
narių. Turime Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse Lietuvių Rašytojų Drau
giją. Reikia tikėtis, kad netrūkus 
ten susiorganizuos ir lietuviai žur
nalistai.

— Kokia Jūsų nuomonė dėl lie
tuvių tremtinių spaudos ateities?

— Lietuviu tremtinių spaudos 
vaidmuo didelis. Be savos spaudos 
mes nebūtume turėję tremtinių 
bendruomenės tikra to žodžio prasme 
ir kultūriniame darbe nebūtume pa
siekę to, ką dabar turime. Emigra
cija tremtiniškąją spaudą Vokietijoje 
sužlugdys. Tai neišvengiama. Emi
gracija lietuvius tremtinius išblaškys 
po visą pasaulį. Jie norima suburti 
į Pasaulio Lietuvių , Bendruomenę. 
Tai męs pajėgsime padaryti, jei turė
sime savo spaudą. Ar mes emigra
cijos išblaškyti po įvairius kraštus 
pajėgsime suorganizuoti ir išlaikyti 
savo spaudą, tai klausimas, dėl ku
rio jau šiandien turi rimtai susirū
pinti ne tik žurnalistai, bet ir mus ri
kiuoją veiksniai. Sis klausimas bus 
sunkiai sprendžiamas. Teisybė, įvai
rių kraštų lietuviai turi savo spaudą, 
bet ji skiriama vietos lietuvių reika
lams ir išemigravusių jokiu būdu 
negalės patenkinti. Mano nuomone, 
išemigravusiems lietuviams būtinai 
reikalingas bent vienas savaitraštis 
ir vienas mėnesinis kultūros^r lite
ratūros žurnalas. Tų laikraščitį pa
grindinis tikslas kultūriškai ir ben
druomeniškai jungti po įvairius 
kraštus išblaškytus lietuvius tremti
nius. Tiedu laikraščiai galėtų būti 
leidžiami arba Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse arba Kanadoje. Kitur 
jiems leisti kol kas nėra sąlygų. 
Spaudą organizuoti daug sunkiau 
negu kitas kultūrines institucijas. 
Mieste, kur gyvena, daugiau lietuvių, 
atsiradus dirigentui, gali būti suor
ganizuotas choras. Tam nereikia di
delių išlaidų Kur susiras pakanka
mas skaičius mokinių, ten. galės būti 
įsteigta ir vakarinė lietuviška mo
kykla. Ji galės išsiversti vietinės 
kolonijos lietuvių aukomis. Rimtam 
laikraščiui suorganizuoti ir išlaikyti, 
jau reikia nemažai lėšų, kurių ne
pajėgs duoti viena kuri kad ir di
džiausia lietuvių kolonija. Čia rei
kalinga sutelkti kuo daugiausia lie
tuvių. Kaip Pasaulio lietuvių ben
druomenės spauda turėtų būti or
ganizuojama, gali būti įvairių nuo
monių ir projektų Todėl aš čia savo 
nuomonės tuo reikalu ir nedrįstu 
piršti. Mano pageidavimas, kad šis 
klausimas mūsų spaudoje būtų kuo 
plačiausiai išnagrinėtas' ir dėl jo kuo 
daugiausia nuomonių ir projektų pa
reikšta. Klausimas svarbus ir ne- 
beatidėliotinas. Ligi šiol tremtyje 
mūsų spauda buvo nepaprastai gaji. 
Ji ir sunkiausiose sąlygose išsilaikė. 
Aš manau, kad ji tokia bus ir ateity. 
Lietuvių spaudą tiek praeity, tiek ir 
dabar išlaiko spaudos žmonių idea
lizmas ir pasiaukojimas savo tautos 
reikalams. Tikėkime, kad tas idea
lizmas neišblės ir ateity. O jei taip 
bus, tai mūsų spaudos ateitis nėra 
jau tokia tamsi ir beviltiška.

Kaip jau yra žinoma, kai kurios 
tremtyje veikusios lietuviškosios or
ganizacijos paskutiniu metu persi
organizuoja į pasaulinio masto sąjun
gas. Tiek visai lietuviškajai tremti
nių visuomenei, tiek ir žurnalistams 
yra svarbu žinoti, kokias perspekty
vas mūsų išsiblaškymo atveju puose
lėja Lietuvių Žurnalistų Sąjunga, to
dėl Pirmininkas buvo paklaustas:

—. Ar numatoma tremtyje Vo
kietijoje, veikiančią Lietuvių Žur
nalistų Sąjungą išplėsti į pasaulio 
lietuvių žurnalistų organizacija?

— Tremtyje mes turime daug 
įvairių kultūrinių ir profesinių or
ganizacijų. Lietuviams tremtiniams 
emigruojant ir išsklindant po visą

laisvąjį pasaulį, dalis tų organiza
cijų žlugs, o kitos, norėdamos iš
likti, turės reorganizuotis, prisitai
kyti prie naujų gyvenimo sąlygų. 
Kaip lietuviškoji spauda, taip ir Lie
tuvių Žurnalistų' Sąjunga yra. pa
siryžusi ir emigracijoje išlikti. Kaip 
ji turėtų reorganizuctis, gali būti 
įvairių nuomonių, ir aš čia tepasaky
siu tik savąją.

Mano nuomone, emigracijoje iš
sisklaidę mes nepajėgsime sukurti 
tokių centrinių erganizaejų, kurios 
įstengtų apimti visame pasaulyje 
esančius lietuvius. Jei tokios orga
nizacijos ir būtų įkurtos, jos būtų 
negyvos ir tik popieriuje teegzi
stuojančios. Taip, mano manymu, 
būtų dėl šių priežasčių: I) įvairių 
kraštų lietuvių kultūrinio veikimo 
sąlygos nevi modos, nes lietuviai 
savo kultūrinį veikimą, turi derinti 
prie gyvenamojo krašto įstatymu ir 
papročių; 2) vienur lietuvių esama 
daugiau, kitur mažiau, vienur jie 
gyvena turtingiau, kitur vargingiau; 
3) mūsų emigracija vyksta taip, jog 
neįmanomas vienodas kultūrinių pa
jėgų paskirstymas įvairiuose kraš
tuose. Tad stipriausi lietuvių kultū
riniai židiniai užsižiebs ten, kur dau
giausia bus lietuvių, kur palankiau
sios sąlygos kultūriškai veikti ir kur 
daugiau susispies kultūrininkų.

šios priežastys daugiausia, be 
abejo, lems ir Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos reorganizaciją Kur dau
giausia bus lietuviškos spaudos ir 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos narių, 
ten savaime susidarys ir Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos centras. Tokį 
kraštų mes jau turime: tai Jungti
nės Amerikos Valstybės. Ten šiuo 
metu leidžiama daugiau kaip 20 lie
tuviškų laikraščių, jau yra nuvykę 
keliolika Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos narių, jų tarpe net trys valdybos 
nariai. Lietuvių žurnalistų taip pat 
kiek esama Anglijoje, Prancūzijoje ir 
Kanadoje. Reikia manyti, kad netru
kus tuose kraštuose lietuviai žurna
listai susiorganizuos ir sudarys 
stiprią pasaulio lietuvių žurnalistų 
sąjungos užuomazgą. Tik aš many
čiau, kad šiai organizacijai turėtų 
likti tradicinis Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos vardas. Žodis „pasaulio“ 
nieko konkretaus nesako, o gali įnešti 
daug neaiškumo net ir painiavos.

Lietuvoje Žurnalistų Sąjunga bu
vo profesinė organizacija, kurios 
tikraisiais nariais buvo profesiona
lai žurnalistai, tai yra žmonės jau 
dirbę ne mažiau kaip dvejis metus 
ir dirbą periodinėje spaudoje kūry
binį plunksnos darbą, sudarantį 
jiems pagrindinį ar bent svarbų ša
lutinį pragyvenimo šaltinį. Dabar 
tremtyje iš tikrųjų ji tokia nebegali 
būti, nes ne daug tesusiras žmonių, 
kuriems spaudos darbas sudaro pa
grindinį pragyvenimo šaltinį. Daug 
buvusių profesionalų lietuvių žurna
listų yra priversti dirbti kitokį dar
bą, o nemažai pradėjo periodinėje 
spaudoje dirbti ir naujų, kurie ligi 
šiol to darbo nedirbo. Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos nariais, mano ma
nymu, gali būti visi tie lietuviai, ku
rie per spaudą kovoja dėl mūsų tau
tos laisvės. Tiek praeityje, tiek ir

I šiandien lietuviškoji spauda yra ga
lingas mūsų tautos laisvės kovos 
ginklas, ir siekime, kad kuo> daugiau 
žmonių imtų tą ginklą į rankas ir 
sumaniai, drąsiai ir taikliai juo ko
votų dėl mūsų tautos laisvės.

Lietuvos laisvė šiandien yra vir
šiausias lietuvių žurnalistų ir jų są
jungos tikslas. Tačiau sąjunga ne
pamiršta ir savo tiesioginio profesi
nio tikslo, būtent: kelti periodinės 
spaudos plunksnos darbuotojų soli
darumą, draugiškumą ir profesinę 
etiką, neliečiant srovinių, tikybinių 
arba pasaulėžiūros įsitikinimų; ginti 
ir rūpintis jų moraliniais bei med
žiaginiais reikalais ir teisiška' padė
timi; tobulinti lietuviškąją spaudą, 
kad ji būtų doros, kultūros bei 
žmonių gerovės rėmėja ir piėtėja; 
atstovauti Lietuvos periodinei spau
dai.

Lietuviai žurnalistai ypatingai tu
rėtų rūpintis lietuviškos spaudos 
pažanga ir tobulumu, nes Juo toji 
spauda bus tobulesnė, juo ji bus 
galingesnis ginklas prieš mūsų tau
tos pavergėjus. Spauda yra galin
giausias ginklas laisvės kovoje, — 
baigė kiek ilgėliau trukusį pasikal
bėjimą Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Pirmininkas.

D. Penikaa

O<
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KULTŪRJNIS GYVENIMAS

JUOZAS BAKIS
Pirmas lietuvių menininkas - absirakiisias

Rašo Aleksis Rannit
Mūsų epocha yra magiškų ženklų 

laikotarpis. Ir nereikėtų stebėtis, kad 
šių dienų nepastovi, svyruojanti bui
tis yra užrašoma magiškais ženklais. 
Vasily Kandinsky (1866—1944), Tartu 
universiteto docentas, yra abstraktiz- 
mo pradininkas. Jis, kaip ir-Čiurlio
nis, buvo autodidaktas ir savo sie-

ŠOKIS 1948 NAŠLAITE 1947

Iriuose norėjo kiek galima toliau „ati
trūkti“ nuo gamtos. — Iš tikrųjų, 
„nenormalių“ reiškinių, nuo gamtos 

-nutolusių galutine prasme, mene nė
ra. Visi abstraktinio meno elementai 
sutinkami gamtoje, reikia tik gero 
noro jiems atpažinti. Mūsų regėjimo 
pojūtį mes galime kultivuoti nuolati
nėmis pastangomis optine prasme, 
panašiai, kaip menininkas-muzikas 
techniškąjį instrumento apvaldymą 
tobulina ir išlaiko aukštumoje nuo
latine praktika.— „Sehen lernen ist 
alles“, sako J. Meier-Graefe, o Goethe 
teisingai tvirtina: „Auch Unnatūrli- 
-ches ist Natur“. Tačiau menas nėra 
gamtos formų tiesioginis užfiksavi
mas, menas yra tų elementų verti
mas, estetiškas apiforminimas, su
tvarkymas ir galutinas išryškinimas. 
— Kandinsky žinojo tai, su kuo jo
kiu būdu nenori sutikti miestiečiai, 
būtent, kad menas turi savitą, nepri

klausomą nuo gamtos gyvenimą. Šis 
dailininkas revoliucionierius turėjo 
laimę dirbti Vakarų Europoje ir šian
dien jis aukštai vertinamas Prancū
zijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir 
JAV. Čiurlioniui priklauso nemaža 
garbės abstraktinių formų atradime, 
tačiau jo pripažinimas šia prasme 

turi būti dar iškovotas lietuvių ir lie
tuvių kultūros draugų, — iki šiol apie 
jį mažai kas Vakaruose težino. Ne
žiūrint į intensyvų abstraktinių for
mų kultivavimą, Čiurlionis pasilieka 
pirmoj eilėj simbolistu. Abstraktybė 
ir simbolika yra artimi lietuviams. 
Liaudies mene mes sutinkam jų ele
mentus. Modernioje dailėje — Gal
dikas, kai kuriose paskutinėse gra
viūrose Jonynas, Ratas-Rataiskis (ku
ris ir anksčiau jau buvo abstraktinlo- 
simbolinio formavimo admiratorius) 
ir kt. — atiduoda vis didėjančią duo
klę abstraktizmo demonui. Tačiau 
Juozas Bakis bus pirmas iš lietuvių 
dailininkų, kuriam abstrakcija yra 
tiesioginė forma, gryniausia jo sti
liaus išraiška.

Yra dailininkų, kurie ilgų metų 
ir begalinės įtampos rezultatu at
skleidžia sąvo tikrąjį „AŠ“, savo 
vienkartinį stilių, o yra kitų, kurie

Mūsą Kelia*

jau su pirmais kūriniais ateina pas 
mus su visiškai nematytu, origlnali- 
niu veidu. Prie tų paskutiniųjų, prie 
tų laimingųjų kaip tik priklauso Ba- 
kis. Jis galėtų pakartoti Picasso žo- 
džius: „Jūs kalbat apie ieškojimus, 
— aš neieškau, aš r a n d u“. Atrodo, 
kad kokia tai magiška galia verčia 

šį jauną žemaitį ■ pasiduoti nevaržo
mam, jo vidinį pasaulį sudarančių, 
formų srovenimui. Ritmoplastinis 
judesys yra jo improvizuojančios 
rankos pirmoji ir paskutinioji savybė. 
Jis semia savo impulsus tiesiog iš 
širdies, o ne iš proto. Tuo pačiu jis 
gerokai skiriasi, pvz., nuo prancūzų 
skulptoriaus Zadkino ir anglo Richar
do Bedferdo intelektuališkai-kon- 
struktyvinių kompozicijų. Jei kai 
kurie jo darbai savo išorine eleganci
ja veikia į mus tam tikra prasme ir 
„civilizuotai“, Bakis išeina iš pradi
nių pojūčių (taip pat, kaip 
ir Petravičius) ir jo kūryba 
pasižymi natūralumu, nuo
širdumu, betarpia lengva ši
lima. Šio meno siela yra ly
rinė ir romantinė. Savo ke
ramikoje Bakis yra poetas- 
literatas ir muzikas. Jo kū
rinius galima būtų pava
dinti noktiurnais, romansais, 
preliudais, intermezzo. At
rodo, kad šis intymus skulp
torius nekuria atskirų dar
bų, bet plastine forma rašo 
savo dienyną. Romansų sti
liuje, kuriam yra svetima 
griežta metodika, Bakis duo
da mums fragmentus, bet jų 
improvizacijų švelnus im
pulsyvumas leidžia mums 
pajusti jo pasaulio nedalo
mą visumą. Rapsodiškų 
jausmų ilgesys yra jo sielos 
ryškiausia ypatybė. Šita, 
beveik kosminė, ekstatika 
savo dvasia neša mus regi- 
jonus, artimus Čiurlioniui. 
Bet Bakio menas neturi nei 
sunkių paslapčių, nei tragiz
mo. Tai šventadienio kū
ryba.

Keramika — ugnies ir že
mės dailė ir tokiu būdu pir
minių elementų „alchimijos-1 
produktas. Bakio žaismin
gos, subtilios, galima būtų 
pasakyti, „jaukios“ figūros 
yra pilnos tos ugnies lieps- 
nojimų. Jų gyvenimas vyk
sta panašiai, kaip ir Cha- 
gall’io tapyboje, — tarp že
mės ir dangaus. Šitas me
nas nėra sunkus, tačiau jis 
nestokoja rimties. Jis yra 
„impresionistinių“, praei
nančių Įspūdžių išdava. Tai
pasakiškai sparnuota būty- JŪROS LEDA

1948 XII. 30.

bė, pilna iliuzionistinių polėkių ir ti
krosios gracijos.

» * '♦
Juozas Bakis pradėjo savo kar

jerą kaip dramos artistas, Marijam
polės teatre. Tremty jis kurį laiką 
dirba „Čiurlionio“ ansambly. 1946 m. 
įstoja į V. K. Jonyno, Freiburge 
įsteigtą, Taikomosios Dailės Institu
tą. Šio grafiko raginamas ir palaiko
mas greit išryškina savo originalų 
stilių. 1948 m. pavasarį jo darbų ko
lekcija buvo išstatyta kartu su V. K. 
Jonyno ir Adomo Galdiko kūriniais 
Baden-Badene. Apie jį jau palankiai 
rašė prancūzų kritikas ir moderninio

Skaidrėjimas
Jeigu apsincšė žiedas auksinis
Apnašu šlako ir dulkių pilkų, 
Šveisk jį lig spindint jo žibančiam 

grynini,
Žavinčiam žvilgsnį jaunystės akių.
Mėlyną dangų ir tyrąjį grožį 
Saugojo saulės skaidrusis šypsnys. 
Audrai praėjus, triūsias ir ruošias 
Žiedus prikelti vėl burtų žynys. 

Liesies į amžiną meilės šaltini 
Tobulo džiaugsmo, palaimos patirt. 
Šveisdamas žiedą brangiausią, auk inį, 
Duotą tau žemėj iš rūdžių išskirt

J-

meno žinovas Maurice Jardot, o taip 
pat ir garsus vokiečių meno teoreti
kas Leopold Zahn, kuris pirmasis su
pažindino pasaulį su Paul Klee (1878 
—1940) abstraktinės tapybos nuosta
bia jėga. J. Bakis buvo pastebėtas 
žinomo vokiečių meno leidėjo Wolde- 
mar Klein’o ir vok. dailininkų orga
nizacijos Darmstadter Neue Sezes- 
sion, kuri jį pakvietė dalyvauti savo, 
praėjusį rudenį įvykusioj, apžvalgi
nėje parodoje. — Juozo Bakio kera
minės alegorijos be savo skulptūrinio 
žavesio turi rafinuotą spalvingumą ir 
yra apgailestautina, kad mes negalim 
skaitytojui jo pristatyti spalvose.

A. TYRVOLIS

Visa taip kyla iš dugno Į aukštį.
Plaunąs didingoj skaidrumo versmėj. 
Saulėn pakildama mėlyna paukštė 
Dailiai skaidrėja vienatvės giesmėj.

Drumstą išskyręs iš meilės tyrosios. 
Semsi palaimą rieškučiom pilnom. 
Dangų palenksi, vaivorykštėm juostės. 
Džiaugsies jaunatvėj bėgiotum kalvom.
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Kartaus gyvenimo karčios šypsenos

Ir žinok dabar, žmogau, kur geriau 1
Mūsų tautiečiai užjūriuose

Čia pateikiamos' laiškų 
ištraukos nėra pramanytos 
ir kiekvienas skaitytojas jų 
originalus gali patikrinti 
mūsų redakcijoje

Optimistai
Ištrauka iš kanadiečio S. laiško;

„Mielas švager ir Mielai
Širdingai dėkoju už laišką, kurį 

gavau II. 1. Pas mane tai tokios 
naujienos: dirbu liejykloje formuo
toju, bet yra labai sunku, nes yra 
labai didelis tempas, paėmus vidurkį, 
tai į valandą išeina 25 formos; tai 
biškį reikia skubėti ir būti įtemptam, 
bet galima gauti ir lengvą darbą, bet 
tai labai mažai apmoka, o šitos visos 
profesijos Kanadoj tai eina velniop, 
nes kas buvo tekintojas, tai dabar 
malerius; kas šaltkalvis, tai dirba 
mėsinėje. Tiktai yra viena gera spe
cialybė — tai siuvėjo; jeigu tik tai 
gali biškį siūti ar tik įnerti siūlą į 
adatą, tai jau tam okei, dirba leng
vai ir neblogai uždirba.

Jeigu galvojat atvažiuot į Kana
dą, tai ten turint laiko Vokietijoje, 
galima būtų biškį pasimokyt siūti, 
tik, žinoma, ne pas siuvėją eiti mo
kintis, bet taip, namuose, išmokt lai
kyti adatą ir dziurkovania 
zrobic, tai galima tuojau gauti 
darbo. Su manim tai yra blogai, nes, 
žinai, kur tik pasisuku, tai ir randu 
senikę, *) bet tik tai kur dabar turiu, 
tai biškį skiriami nuo G., nes turiu 
daug valiutos ir jau pradėjau po biš
kį šukuoti jos vyno ir romo sandė
liukus; prie kasos tai biškį, gal, už
truks kokią porą savaičių, kol priei
siu. Tai tikiuos greitu laiku mesti 
darbą ir važinėti su Buicku, bet gau
nas velnias, gali prikirpti; bet reikės 
laviruoti, nes... (čia seka redakcijai 
nepriimtinas žodis. Red. p.) galima 
daugiau uždirbti ir jau žiūrau, kad 
daugiau įsimylėjus, kaip buvusi G., 
tai Stiopka ♦») greitu laiku gali pra
turtėti.

Tai linkiu jums viso geriausio ir 
linkiu kuo greičiau atvažiuoti į fri 
kontri Canadą. Laukiu greito atsa
kymo. St...

*) Vokietijoje vesta žmona, 20 me
tų vyresnė už laiško autorių.

*») Laiško autorius.
NEBLOGIAU IR AUSTRALIJOJE

... Darbas'Vynuogyne man patin
ka. Jis yra nesunkus, sveikas, pa
kankamai saldus.

Valgis, rodos, nemokamas. Mūsų 
darbo našumu šeimininkai labai pa
tenkinti. Mums irgi smagu. Valdžia 
ir žmonės čia mums labai geri. Daug 
kalbina mus, juokiasi. O jei nesi
kalba ir nesijuokia, tai šiaip maloniu 
žvilgsniu žiūri į mus. Sako, kad ir 
moteris čia malonios ir vaišingos. 
Kai kartą miestelio tėvai buvo išėję 
į motociklų lenktynes, kai kurie lie-

Kaip veiksmingai ir neatlaidžiai 
kovojama su tautiečių negerovėmis 
X stovykloje (amerikiečių zonoje), 
galėsime suprasti, pasklalstę oficia
laus vietos biuletenio puslapius. Te
gu bus tai pagraudenimas ir visoms 
kitoms tremtinių stovykloms, kol dar 
neišvažiavom J užjūrius, nes tuomet 
jau bus per vėlu kovoti su tomis blo
gybėmis, — reikės dirbti!

Viršminėtoiios stovyklos biulete
nyje (m-. 42) dedamas straipsnis 
„Tvarkykimės, kol dar ne Vėlu“, ku
rio pagrindines mintis čia ir patei
kiame:

„Lietuvio geram vardui, moralei 
ir sveikatai kenkiančių nusikaltimų, 
blogybių bei neigiamybių mūsų tar
pe ilgainiui, dėja, atsiranda vis dau
giau.

„Dar neužmiršta Regensburgo 
auksinukų ir žiedų „pardavimo“ isto
rija, pernykštė arklių į lašinius mai
nymo istorija.

„Spekuliuojama viešose ir nevie
šose parduotuvėse, spekuliuoja „ok- 
sininkai“, spekuliuoja tie, kurie ant 
viešų stovyklos lentų skelbiasi. Ly
giai tą pat reikia pasakyti ir par
davinėjimą vokiečiams ar artimiau
sios stovyklos žydams.

„Tai eina ranka rankon su pro
tekcionizmu, perdėtu savo pažiūrų ar 
savo ratelio žmonių rėmimu. Viešos 
susisiekimo priemonės panaudojamos 
privatinei spekuliacijai ir net sulau
žomos, gi eiliniam ir dar cigarečių 
nedaug turinčiam žmogeliui sunku 
pareigūną prisiprašyti net nedidelės 
teisėtas paslaugos.

„Nemaža pakrikusių šeimų, viešo 
susimetėlių ir privataus paskirų pa
leistuvavimo. Kaip lygiateisiai paken
čiami susimetėliai ir sugulovai ne tik 
stovykloje; lyg ir niekam nerūpi, kad 
naktimis stovykloje lankosi gatvės 
mergos. Vasarą pakrūmėse porelės 
nesivaržo nei suaugusių, nei.paauglių 
ar vaikų. Gausu plikų, begėdiškų 
kalbų tiek vyrų, tiek moterų lūpose.

„Girtavimo reiškinių irgi pasitai
ko. Neseniai vienas girtavimas pasi
baigė valdinio sunkvežimio sulaužy
mu ir byla amerikiečių teisme. Bu
vęs girtas šoferis nubaustas, tačiau

Jei Rockeielerieni...
Jei Ievutė Rockfelėrienė su savo 

vyru gyventų stovykloje Vokietijoje, 
tai komitetas iš pirmos dienos pa
skelbtų, kad:

1. Jie yra susimetėliai,
2. Nė viename bloke negautų kaip 

šeima atskiro kambario,
3. Būtų varomi be eilės prasčiau- 

siems darbams,
4. Nebūtų įtraukiami į sąrašus va

duoti į Australiją,
5. Dalinant Balfo ir kitokiai gė

rybes, būtų nustumti į paskutinę eilę,
Žinoma, jeigu Ievutės vyras būtų 

ne milijardierius, o eilinis vargšas 
DP...

NAUJA FIZINIO LAVINIMO 
SĄVOKA

Aukštesniųjų mokyklų inspekto
rius V. Liulevičius iškelia spaudoje 
naują sumanymą: „Kadangi lietuvių 
tauta yra ūkininkų tauta, tai fizinį 
lavinimą reikia pakreipti dvigubai 
naudinga linkme — į smulkiąsias že
mės ūkio šakas: sodininkystę, dar
žininkystę, paukštininkystę, nes tie 
darbai natūraliais judesiais stiprins 
ir lavins kūną ir tuo pačiu mes ruo- 
šimės emigravai.“

Mes visiškai pritariam p. inspek
toriaus nuomonei. Iš tikrųjų, žiūrint 
rungtynes, kyla klausimas, kokia iš 
to nauda, Jei į krepšį sportininkas 
įmeta sviedinį, kuris pro kiaurą 
dugną vėl iškrinta žemėn?

tuviai buvo nuėję į jų namus, kur 
dukrelių buvo vynu vaišinami ir 
daug kalbinami.

(Iš stud. med. V. M. laiško 
1948 m. 3. 4.)

GRAŽUS GYVENIMAS 
AUSTRALIJOJE

Conventry hosteliai vieni iš ge
resnių: vienam darbininkui — 1 
kambarys.

Tai yra viešbučiai, kur turi kam
barį, lovos paklodus, valgį, vonias, 
dušus. Dar yra skaitymo, žaidimų, 
šokių salės, kinas, yra krautuvėlė, 
paštas, ambulatorija ir ligoninė, kur 
talpinami lengvesni ligoniai ir sutei
kiama nemokamai medicinos pagal
ba ir vaistai.

Kad tik greičiau ir visi likusieji 
Britų zonoje čia persikeltų. Susida
rytų didesnės, pajėgesnės-kolonijos, 
prasidėtų platesnis kultūrinis gyve
nimas.

(Iš J. M. Gojaus laiško
L. Ž. nr. 13.)

SAULĖTA ateitis pietų 
AMERIKOJE

O šiandien tautiečius sunku pa
žinti: gyvena nuosavuose namuose 
didžiulėse Amerikos valstybių sosti
nėse, turi visokios rūšies dirbtuves, 
prekybos namus, nuosavą žemę. O 
dabar atvykstantiems lietuviams su
sidaro daug palankesnės sąlygos, nes 
nemokant ispanų ar anglų kalbos ir 
neturint kapitalo iš ko pragyventi, 
nup Kanados iki Argentinos, kiek
vienoje Amerikos valstybėje yra sa
vųjų. Naujasis Pasaulis sotus, ap
sirėdęs, o apie laisvę kalbėti netenka.

(Iš A. Gumbaragio laiško, 
Montevideo.)

DAR KARTĄ MIELOJI 
AUSTRALIJA

Čia dabar valstybės nemokamai 
aprengti ir pristatyti į darbovietes,

nesunkiai dirbame, esame sotus, gerai 
uždirbame, su karštoku klimatu pa
lengva apsiprantame. O svarbiausia, 
kad mūsų kailis nedreba dėl netikro 
rytojaus. Čia darbas ieško darbininko.

Išdirbus metus šioje darbovietėje, 
kasmet duodamos 14 dienų apmoka
mos atostogos. Metams laiko skirtos 
5 apmokamos dienos trumpiems su
sirgimams ar negalavimams. Išdir
bus 20 metų, kasyklos finansuoja pa
sirinktą kelionę į užsienį ir 6 mėnesių 
atostogas. Taigi, mes džiaugiamės 
patekę į Australiją?

(IŠ J. Šflafnio laiško, 
Yallourn North.)

Pesimistai
NE VISKAS AUKSAS IR 

AUSTRALIJOJE
Graylands stovykloj beviešint, kai 

kurie žmonės pasidarė keisti, Pir
miausiai prabilo tie, kurie atsivežė 
auksinių laikrodžių, dolerių, apyran
kių ir panašių gėrybių, kurios čia vi
sos mažos vertės. Paskirus savo ne
pasitenkinimus pradėjo reikšti mo
terys reikalaudamos, kad vietoj vieno 
su lašinukais kepto kiaušinio pusry
čiams duotų du ir be lašinukų.

Mano akivaizdoj visai grupei žmo
nių viena moteriškė labai energingai 
teigė, kad Mūrichene jai buvę žymiai 
geriau, nes ji ten galėjusi dirbti pas 
amerikiečius, studijuoti ir gera! gy-į 
venti. Bet to, padorioms moterims 
čia draudžiama rūkyti. Pažymėtina 
dar, jog trečią vakarą po mūsų at
vykimo stovyklos komendantas iš
kvietė miesto policiją, kuri, važinė
dama stovyklos pakelėmis, prožekto
rių pagalba registravo visų mūsų 
laive buvusių tautybių „atstovės“, 
kurios tuo metu tetietęsė savo drau
gystę su spalvuotais laivo įgulos na
riais.

(Iš stud. med. V. W. laiško „Z.“.)

Komiteiinės ir partinės vyriausybės 
žinios

ar imtasi ko prieš asmenį, kuris, kaip 
stovykloje pasakojama, tą šoferį „pa
sisamdė“ savo biznio reikalams ir 
nugirdė? Ne kartą teko ne tik sto
vykloje, bet ir mieste matyti svyri
nėjančius mūsų tautiečius, net tvar
kos dabotojus.

„Vaikščiojame netvarkingais dra
bužiais, nepraustomis ausimis, nesi- 
kirpę ir nesiskutę, nevalytais batais 
ar kaip pavietre dvokiančiomis ko
jomis. Mūsų apsileidimo vainikas 
bene bus I-sios stovyklos tautinė vė
liava, kurią šią Vasario 16-ją vėjas 
taip liūdnai blaškė, blaškė visą nu
blukusią, skylėtą, su sprindiniais 
braizgais. Vaizdas buvo tiesiog pik
tinantis, bet draugė ir toks liūdnas, 
toks griaudus — atrodė, kad ta varg
šė nuskurusi trispalvė plevėsuoja ne 
tūkstantinėje laisvų lietuvių stovy
kloje, o ant apleisto ir užmiršto tė
vynės kapo...

Žmonės nepaiso nei dienos ramy
bės, nei nakties poilsio laiko: triukš
mauja, čirpina ir pirpina muzikos 
instrumentus, kaukdina radiją, skal
do ant grindų malkas ir audžia duri
mis bet kuriuo patinkamu metu.

TEISYBES VARDAN
Tos pačios stovyklos to paties 

biuletenio 47 numeryje dedamas ki
tas straipsnis, kuriame skaitome:

„Perskaičius šiomis dienomis mū
sų stovyklos laikraštėly tilpusi 
straipsnį „Tvarkykimės, kol dar ne 
vėlu“, nenoromis verčia pasipiktinti 
kai kurių faktų netinkamu pavaiz
davimu. Žinoma, kad niekas neuž
ginčys, jog ten buvo daug kas iškelta, 
kas tikrai neturėtų būti taisytina, bet 
bendrai paėmus, tai visas dalykas 
per daug nujuodintas. Pagal autorių 
yra labai sunku mūsų stovykloje su
rasti bent vieną padorų žmogų, nes 
dauguma ar biznieriai, ar spekulen- 
tai (kalba netaisoma. Red.) ar koki 
nors kitokį. '

„Pasitaiko gyvenime žmonių, ku
rie perdaug ilgai žiūrėdami į vieną 
kurį daiktą, persižiūri ir mato jį vi
sai kitokioj šviesoj. Atrodytų, kad 
vienas iš tokių bus ir minėto straips
nio autorius.

NIŪRIOS DIENOS ANGLIJOJE
Hostely duodami pusryčiai ir pie

tūs. Jei nori trečią kartą gauti val
gyti, jau reikia mokėti. Valgis ne
blogas, bet labai vienodas. Ligi įky
rumo vienodas ir skonis.

Pagundų išleisti pinigą Čia daug. 
Smuklių yra kiekviename kampe. 
Alus brangus: vidutiniškai 1 š. bo
kalas. Rūkoriams irgi nelengva. Vi
sokių vaisių pilnos krautuvės, net 
akys raibsta. Pirk, kiek nork Bet 
vis nepigu.

(Iš M. Gojaus laiško „L. Z.“.)
TAMSI ATEITIS VIENGUNGIAMS

Australijos įstatymai moterims 
duoda dideles teises. Suvedžiojimai 
sunkiai baudžiami, tačiau daug yra 
senbernių ir senmergių. Vieni vyrai 
viengungystės priežretį nurodo butų 
stoką, pinigų neturėjimą, kiti bijo 
žmonos vergijos, nes čia jau taip 
įprasta, kad vedęs darbininkas, po 
darbo grįžęs į namus, prižiūri vaikus, 
plauna grindis, daro tvarką namuose, 
skalbia baltinius, verda valgį, o jo 
žmona tuo metu Dievas žino ką vei
kia. Sako, tik pabandyk dėl kokio 
menkniekio pakelti žmonai skandalą, 
ji tuojau tave mes ir kol nesusiras 
kito vyro, turėsi jai duoti išlaikymą.

Didesnis nuošimtis berniukų ir 
mergaičių _ jau neturi daugumos 
dantų.

Daugumui „naujųjų australų“ kol 
kas gyventi tenka primityviškose są
lygose, palapinėse, miškuose, dyku
mose, 40—60 mylių atst. nuo gyven
viečių.

(Iš J. Šilainių laiško „L. Z.“.)
SUNKIAI DIRBANTIEJI

Atvažiavusius į Angliją siunčia į 
tas darbo įmones, kur vietinių trūk
sta.'Vadinasi, jos nėra pirmos rūšies. 
Nemokant susišnekėti angliškai, ski
ria vėlgi į nesudėtingiausįą, papras
čiausią darbą. Bet dažnai tai būna 
ir sunkiausias ir nešvariausias.

(Iš J. M. G. laiško „UŽ.“.)
Saulėtomis dienomis anglių duo

bėje karštis pakyla iki 40—45 laips
nių Celsijaus. Tokioje kaitroje ir nie
ko neveikiant, darosi silpna, skauda 
galvą.

(Iš australiečio J. S. laiško 
„L. Z.“.)

„Nėra reikalo kalbėti apie tai, kas 
jau seniai pamiršta ir apie ką daugu
mas nieko nežino. Pvz., kad ir auk
sinukų istorija. Nieko apie tą istoriją 
nežinodamas, klausiu kelis pažįsta
mus, kas tai per istorija, bet pasiro
do, kad daugumas apie tai nieko ne
žino.

„Kiekviename žingsnyje nesiprau- 
sę, nesiskutę ir prižėlusiomis ausimis. 
Kažin ar ir čia truputi neperdėta. 
Pridėkime dar, kad ir poterių nekal
ba, ir išeis tikras kiaulės gyvenimas. 
Tokių, kurie jau keli metai nesisku
ta, tai ir man tenka sutikti kiekvieną 
dieną, bet kiek pastebėjau, tai tie yra 
su barzdomis. Gal ir autorius kar
tais bus su tais sumaišęs.

„Vasario 16-tą mūsų trispalvė ti
krai nelaimingai plevėsavo, bet ar 
tai skautų kaltė, kad jie neįstengia 
naujos nupirkti. Jeigu jos neįstengia 
nupirkti tūkstantinė bendruomenė 
(žinoma, priskaitant ir straipsnio au
torių), tai skautų šimtinei tai pada
ryti dar sunkiau. Jų pareiga ją pa
kelti, ką jie visuomet ir padaro.

(>Nuodugnial perskaičius autoriaus 
straipsnį, nenoromis prieiname išva
dos, kad ar nebus čia meškos patar
navimas.

I§ TO SEKA IŠVADOS
. Tos pačios stovyklos biuletenyje 

(II. 13) skelbiamas žemiau nurodyto 
turinio valdinis raštas: „L.T.B. X 
Apylinkės susirinkimas, Išklausęs 
Apylinkės komiteto deklaraciją ir 
eilės kalbėtojų iškeltų pasiūlymų dėl 
stovyklos gyvenime virtusiu kasdie
niniu reiškiniu įvairių blogybių — 
— girtavimo, šeimų irimo, jaunimo 
dorinio nykimo, moralinio palaidumo 
ir viešojo nepadorumo, priėmė šią

REZOLIUCIJĄ:
I. Kovai su girtavimu: Pradėti 

aktingą kovą su viešu girtuokliavimu 
ir jo iššauktais žalingais padariniais.

Šiam tikslui siekti:
1. Viešu girtavimu pasireiškusius 

pareigūnus, neatsižvelgiant į jų uži
mamas vietas, atleisti iš tarnybos;

2. Papiktinančiu viešu girtavimu 
pasireiškusių asmenų, o taip pat ir 
tų, kurie nusikalsta vagyste arba

Didžiosios mintys
Tautinės pasaulėžiūros ir net -tau

tinės ideologijos iš viso nėra ir net 
negali būti. Dr. J. Grinius (Aidai)

Dabar yra parengties padėtis, o 
jos simptomai rodo, jog viskas gali 
įvykti. Šis kritiškasis laikotarpis tu
ri išsispręstf greitai. Jan ateinančios 
savaitės turės parodyti...

(Vad. veiksnys Liet. Teisininkų 
suvažiavime)

Anksčiau galima buvo vesti, šian
dien reikia. (V. K. Radastinas)

Einant mūsų tradicijomis, Kristaus 
prisikėlimas įvykdytas toje pat baž
nyčioje 6 vai. ryto, gausiai dalyvau
jant vietos lietuviškajai viešuomenei.

(Girdenis)
Buvo atsitikimų, kad ketvirtos 

klasės gimnazistai veda. Arba tik ką 
gavęs brandos atestatą jaunuolis bė
ga prie altoriaus. (J. Janušaitis)

Kiek pastebėjau, moterų bagažai 
buvo ilgiau tikrinami. Jeigu randami 
kvepalai, tai tikrinama, ar jie kvepia 
(Stud. med. V.M. laiškas iš Australijos)

Dabar, kai mūsų gyvenimas eko
nomiškai žymiai pralenkė net tokią 
Angliją .. (Jonas Šimkus, Tėvynės

Balsas)
O kada šokama, jūsų pareiga bu

dėti, kad lietuviškoji dvasia nebūtų 
išstumta iš šokių. (J. Kojelis, Ateitis)

Pirmajam uždaviniui vykdyti pa
daryta atitinkamų žygių ir šiomis 
dienomis tenka lankti principinio at
sakymo. (Vad. organas spaudos- 

atstovų konferencijoje)
Pavakarėj suruošta five o* clock 

su muzika ir gaivinančiais gėrimais 
taip pat davę pajamų vietiniam LRK 
skyriui. (jv)

Teisė tai šventas mums žodis.
Dr. B. Kalvaitis

Laikas dirba ir mūsų naudai.
J. Kardelis

Ar bus karas? Į šį klausimą šian
dien ieško atsakymo viso vakarų pa
saulio galvoją žmonės. L. Žodis

Visi veiksniai tyliai pritaria ir net 
užgiria' bet kokią sveiką iniciatyvą, 
įgalinančią mūsų tremtinius susirasti 
laikinį kampą saugesnėje vietoje.

Br. Aušrotas
Niūriose tremties dienose mes tu

rime daug įvairiausių rūpesčių.
(Iš K. T. atsišaukimo)

Darbai — įvairūs. Pakeliami, bet 
dirbti reikia. J. M. Gojus

Ar manote, kai jums rašau, — į 
mane atkištos šautuvų tūtos?

(Iš B. Dauguviečio laiško, rašyto 
pabėgusiems artistams Vokietijoje.) 

veiksmu, kuris vadinamas žulikyste, 
pavardes komiteto nutarimais skelbti 
viešų skelbimų lentose ir stovyklos 
spaudoje.

II. Kovai su šeimų irimu:
1. Viešas pasmerkimas:
a) Susimetėliai turi būti traktuo

jami kaip pasileidėliai, o ne kaip šei
mos;

b) Nebendrauti su susimetėliai! 
kaip šeimomis;

c) Daugpatystei sutrukdyti kiek
vieno moralinė pareiga pranešti ati
tinkamai įstaigai kiekvieną žinomą 
atvejį, kad išsiskyrę ar pametę šei
mas bando legaliai kurti naujas;

d) Pasmerkti „šeimos draugūs“.
2. Komiteto uždaviniai:
a) Atitaisyti suklastotus doku

mentus — atstatyti tikras susimetė
lių pavardes;

b) Neskirti susinietėliams butų 
kaip vedusiems, bet kaip vengun- 
giams;

c) Visais atžvilgiais vengti nemo
ralių asmenų, tiek samdamt darbui, 
emigracijai registruojant, skiriant 
drabužius ir kt. skirti paskutinėje 
eilėje.

Prašyti komitetą šią rezoliuciją 
paskelbti vietinėje stovyklos spau
doje."

• » .»
Jūsų korespondentas norėtų čia 

pridėti kai kam nesuprantamų biule
tenyje pasitaikančių žodžių šį trumpą 
žodynėlį:

Viešįs girtavimas — baustinas 
dėl to, kad papiktinamai veikia tuo 
tarpu alkoholio ar Jam įsigyti pinigų 
neturinčius pareigūnus.

Uždaras girtavimas — nebausti- 
nas veiksmas, kai niekas nemato ir 
už ta nereikia mokėti.

Susimetėiis — vargšas, kuris susi-, 
tuokė civilinės metrikacijos įstaigoje.

Šeimos draugas — ‘jeigu į šeimą 
nieko neatneša, varytinas lauk as
muo.

Regensburgo auksinukas — išim
tas iš apyvartos, deponuotas vokiečiu 
banke.

Pavietrė — partinė sętarvi
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Ketvirtuose sportinės veiklos metuose I
SUNKI PRADŽIA

Tremties gyvenime sporto klubai 
bei kiti panašūs sportiniai vienetai ir 
yra vieta, kur'šiandien spiečiasi spor
tuojanti mūsų bendruomenės dalis. 
Šią vasarą ir rudenį daugelis mūsų 
tremties sporto vienetų atšventė jau 
trejų metų savo.veiklos sukaktį. Jų 
įsikūrimo pradžios reikia ieškoti 1945 
metų vasarą. Jeigu mes pažvelgsime 
į taip dar neseną praeitį, pamatysi
me, kad pasibaigus karui, kada mūsų 
tautiečiai pradėjo burtis į stovyklines 
bendruomenes, kuriantis įvairiems 
ansambliams bei kitoms meno gru
pėms, organizuotis pradėjo ir sporti
ninkai. Panašiai, kaip grybai po lie
taus, taip ir naujieji sporto vienetai, 
kurie iš karto pasivadindavo kukliais 
vardais, kaip sporto būreliai ar sek
cijos, diena iš dienos daugėjo. Nors 
daugelyje vietų tuo laiku dar buvo 
blogai organizuotas maisto aprūpini
mas, o žmonės sutraukė į stovyklas 
gerokai išbadėję, pačios’darbo sąly
gos buvo labai blogos, tikriau pasa
kius, daug kur nebuvo jokių sąlygų, 
bet sporto entuziastai, nebodami jo
kių sunkumų, tuoj griebėsi darbo. 
Greitai stovyklose pradėjo atsirasti 
įvairūs sportiniai įrengimai, nors kar
tais ir gana primityviški. Įrankių 
kaip ir nebuvo, tačiau sportininkai 
to nebojo. Ir jau pirmaisiais metais 
daugelyje stovyklų įvyksta pirmosios 
sporto šventės, kuriose varžomasi 
įvairiose šakose. Nesvarbu, kad ne
buvo bucų ar krepšinio batelių, tą 
atstojo kasdien vartojami, apiplyšę 
batai, .lengvaatlečiai lenktyniavo ba
si, panaši padėtis buvo ir kitose spor
to šakose. Kiekvienas rungtynes sekė 
būriai žiūrovų, nes tai juk, išskyrus 
meninius pasirodymus, tuo laiku bu
vo vienintelė pramoga.

Laikas bėgo ir palaipsniui pradėta

kuri ar tai aukomis ar kitu būdu rė
mė jaunuosius sporto vienetus. At
sirado sporto klubai, kurie susiorga
nizavo buvusių Lietuvoje klubų pa
vyzdžiu. Kai kurie turėjo ir savo 
įstatus, pagal kuriuos savo darbą ko
ordinavo įvairios sekcijos. Prie spor
to klubų įsisteigia ir meno sekcijos, 
kurios su tautiniais šokiais bei daino
mis gražiai pasirodė, ypač sužavėda- 
mos, tuo laiku gausingus, amerikie
čių karius. Darbas nestovėjo vietoje 
ir veikla nuolat buvo plečiama. Spor
tavo ne tik „senosios žvaigždės“, bet 
ir ne tiek pasižymėję, pradėjo ir tie, 
kurie jau buvo palikę aktyviųjų eiles 
bei gausus mokyklinis jaunimas. 
Pradėjus rungtyniauti ir su tuo laiku 
kartu gyvenusiais stovyklose kita
taučiais, užmezgami pirmieji tarp
tautiniai santykiai. Sportuojama su 
jaunatvišku užsidegimu, nes juk ir 
patiems malonu, ypač kai daugelis 
turėjo progą ir laika tinkamai pra
leisti, o laiko tada turėjo visi pakan
kamai ..., be to, reikėjo ir. tinkamai 
reprezentuotis, atstovaujant savo tau
tą, rungtyniaujant su kitataučiais. 
Galima drąsiai sakyti, kad sportas 
tremtyje, dėka daugelio pasiryžėlių, 
tvirtai atsistojo ant kojų. Ir ne vel
tui buvo sakoma, kad krepšinis ir 
lenciūgėlis mūsų stovyklose popu
liariausi dalykai... Ta didelė sporti
nė veikla dažnai praskaidrindavo pil
kąsias tremtinio dienas, o tai atskirų 
didesnių ir mažesnių vienetų — spor
to klubų nuopelnas.

SVETIMIEJI PAŽĮSTA MŪSŲ 
LAIMĖJIMUS

Jei jau pirmaisiais metais pione- 
riams teko sunkus organizacinis už
davinys, tai ir vėliau dirbusiems ne
buvo lengva. Paskirų narių mažas

sportiškumo supratimas, nuolatiniai 
medžiaginiai nepritekliai, priekaiš
tai iš šono, bei dažni susidūrimai su 
žmonėmis sėdinčiais atsakingose vie
tose, bet nepalankiai nusistačiusiais 
sporto atžvilgiu, dažnai sukeldavo 
kartėlio. Ne vienam, kartais ir dide
liam entuziastui .krisdavo nuotaika, 
praeidavo noras dirbti. Juk tokiam 
darbui reikėjo tikrų idealistų, ypač 
paskutiniu laiku pablogėjus gyveni
mo sąlygoms ir svarbiausia maitini
mui, kas ypatingai didelės reikšmės 
turėjo sportuojantiems. Juk jeigu 
jau nedirbančiam fizinio darbo, tų 
skurdžių kalorijų neužtekdavo, tai 
ką jau bekalbėti apie sportininkus, 
kurių dauguma dalyvaudavo kelias
dešimtyje, dažnai sunkių ir įtemptų, 
rungtynių, darant nelabai patogias 
išvykas, kartais ir šimtus kilometrų. 
Dažnai visuomenės tarpe tas nebūda
vo įvertinama ir susidarius taip va
dinamam „stovykliniam sporto pa
triotizmui“, būdavo reikalaujama tik 
pergalių, pamiršus tai, kad tikrasis 
sporto tikslas glūdi ne laimėjimuose. 
Tos neigiamos įtakos daug kur pa
veikė taip, kad dalis ir veikliųjų 
sporto vienetų susilikvidavo, dažnai 
vien dėl to, kad buvo netekta to entu
ziazmo, buvusio pirmomis tremtinių 
dienomis:

Mūsų gyvenimo sąlygoms sunkė
jant ir jau daugelį apėmus emigraci
jos karštligei, sportinė veikla prade
da aiškiai silpnėti. Mažinant sto
vyklų skaičių, savaime mažėja ir 
sporto vienetų skaičius, nes šiandien 
vienoje stovykloje įmanoma veikti 
tik vienam sporto vienetui. Daugelis 
ruošdamasis pakelti sparnus į užjūris 
pradeda per anksti numoti ranką, 
idealizmas bei buvęs entuziazmas 
nyksta, nes daug iš pačių sportininkų

tarpo paskęsta savo kasdieniniuose 
rūpesčiuose. Sportinis veikimas at
siduria prieš sunkius uždavinius. Rei
kia tikėtis, kad ne visi taip greitai 
nuleis rankas ir nuveiktas darbas 
praeityje, tenebūnie šiandien pavyz
džiu susvyravusių sportininkų gre
toms. Ypatingai dėmesys atkreipti
nas į jaunimą, kuris linkęs kartais 
taip pat į apsnūdimą. O juk ar mes 
gyvensime emigracijoje ar grįšime į 
laisvą Tėvynę, turime turėti fiziniai 
ir dvasiniai paruoštas stiprias jauni
mo gretas, o jaunimas ir yra visos 
tautos ateitis.

PIRMAEILIAI SPORTININKO 
UŽDAVINIAI '

Tinkamai suprastas sportas šiam 
paruošime vaidino ir turi vaidinti ir 
toliau didelį vaidmenį, ir, neklysime 
pasakę, net vieną iš svarbiausių. 
Todėl šalia tinkamos reprezentacijos, 
kuriai mūsų sporto vienetai skiria 
didžiausią dėmesį, turime nepamiršti 
nemažiau svarbesnės — auklėjamo
sios pusės. Būti geru vienos ar kitos 
sportos šakos atstovu, dar nereiškia 
būti ir geru sportininku. Čia dažnai, 
ypač reprezentacijoje, neteisingai tą 
suprantant, nukenčia tikrasis sporto 
tikslas. Sporto vienetų uždavinys yra 
jungti visą sportą mėgstantį jaunimą 
į drausmingą, bendruomenišką vie
netą, auklėjant tikrus sportininkus 
pilna to žodžio prasme, o tokius mes 
suprantame ne tik gražiai ir lieknai 
nuaugusius, su tauriai suformuota 
atletiška figūra, ne tik pasiekiančius 
geras pasekmes, bet svarbiausia žmo
nes su atviru, tiesiu ir garbingu cha
rakteriu, su kukliu ir tolerantišku 
elgesiu. Tam geriau įgyvendinti, ak
tyviai turėtų prisidėti visi senieji 
sporto darbuotojai, fizinio auklėjimo 
mokytojai bei senesnieji sportininkai, 
savo pamokymais, (vairiomis paskai
tėlėmis apie sportiškumą, tikruosius 
sporto tikslus ir pan. temomis. Su

Sportas pavergtoje 
Lietovoje

— Klaipėdoje vyko šešių miestų 
krepšinio turnyras, vyrų ir moterų 
grupėse. Be pralaimėjimų ėjusios 
Panevėžio ir Klaipėdos vyrų koman
dų susitikimas davė nedidelę pergalę 
panevėžiečiams 38:35 (18:14). Taip 
pat dviejų moterų Klaipėdos ir Vil
niaus komandų, neturėjusių pralai
mėjimų, rungtynėse vilnietės nuga
lėjo Klaipėdą 16:7 (6:4). Po trečią 
pergalę iš eilės iškovojo abi Kauno 
komandos: moterys nugalėjo telšie- 
tes 83:1, vyrai Vilniaus komandą 
48:22. Vilniečiams tai buvo trečias 
pralaimėjimas iš eilės. Kituose susi
tikimuose Šiaulių vyrų komanda nu
galėjo Telšius 20:15, o Panevėžio mo
terys šiaulietes 20:6 (0:4).

— Tarybų Lietuvos valstybinis 
kūno kultūros institutas, kuris yra 
įsitaisęs visiškai sveikuose kūno kul
tūros rūmuose, Skelbia studentų pri
ėmimą į dvejų metų sporto trenerių 
mokyklą, kuri pradės veikti nuo nau
jų metų. Mokykloje numatoma lengv. 
atletikos, gimnastikos, sporto žaidi
mų bei sunk, atletikos skyriai. Į mo
kyklą priimami vyrai ir moterys, šį 
kartą jau baigę gimnazijas ar toly
gias mokyklas, kaip skelbia vi’niškė 
„Tiesa“. km.

išauklėtais tikroje sporto dvasioje 
sportininkais mes galėsime ir tinka
miau reprezentuoti ir savo klubą, ir 
savo tautą, ir, be to, turėsime gretas 
sveikai galvojančio ir fiziškais sti
praus jaunimo. Sporto vienetų atei
tyje laukia dideli, sunkūs, bet kartu 
ir garbingi uždaviniai, kuriuos tinka
mai įvykdžius, bus atliktas didelis 
darbas mūsų Tautai ir Tėvynei.

Kęst. Miškinis
susitvarkyti tiek organizaciniait tiek 
pat ir medžiaginiai, nors kiek Vargo 
teko patirti žengiant pirmuosius 
žingsnius, gali pasakyti tik tas, ku
riam ant pečių teko nešti tas darbas. 
Paramą pradėjo teikti Unrra, vėliau 
YMCA/YWCA, nemažai prisidėjo ir 
plačioji, sportą pamėgusi visuomenė,

Ieškome 1000 tremties knygnešių

1948 m. kultūros aktyvas
(Pradžia 4 pusi.) 

lektinę kultūrą jau esam iš kitur 
pastebėję.

Jaunimo ir vaikų literatūrai ne
blogų dalykų yra davę V. Tamulai- 
tis ir P. Andriušis. V. Tamulaitį mes 
ir seniau pažįstame kaip gabų jau
nimo literatūros rašytoją. Naujam 
apysakaičių rinkiny „Sugrįžimas“ V. 
Tamulaitis pasirodo su nauju, trem
ties medžiagos, turiniu, nors tuo 
pačiu, senu stiliumi. Tiesa, jis vie
tomis yra perdaug morallstiškas, o 
vietomis perdaug sentimentaliai sal
dus. Visai kitoks P. Andriušis „Va
balų Vestuvėse“, jis yra humoristas 
par excellence. Nors tvirtinama, kad 
siužetas nėra originalus, iš kaž ku
rios filmos paimtas, tačiau jis tiek 
sulietuvintas, ypač formos atžvilgiu 
taip suaukštaitintas, kad jis yra įti
kinamai savas. Vaikai turės daug 
estetinio malonumo.

Be jaunimo literatūros, pažymė
tina dar atsiminimų literatūra. Dr. 
K. Grinius savo atsiminimais užkrėtė 
ir kitus rašyti daugiau šio žanro 
veikalų. Pulk. K. Škirpa „Dirvoje“ 
spausdina įdomius iš nacių koncent
racijos atsiminimus. „Mūsų Kelias“ 
išleido Jono Grigolaičio knygą „Na
cių Pragare“, kuri yra parašyta 
patraukliu, realistiniu stiliumi. „Min
tis“ išleido M. Biržiškos atsiminimų 
veikalą „Vilniaus Universitetas“. 
„Dirva“ neseniai ėmė spausdinti B. 
T. Dirmeikio atsiminimus „Tarp Ne
muno ir Reino“, nors šie atsiminimai 
dar tebėra per jauni...

Literatūros srityje nemažą vagą 
išvarė žurnalai: „Aidai“, „Gintaras“, 
„Žvilgsniai ir Žingsniai“. Jie paskel
bė nemaža kūrybinės, verstinės ir 
kritikinės literatūros. Literatūros 
istorijos srityje mokytojas ir redak
torius Pr. Naujokaitis pateikė gim
nazijoms lietuvių literatūros vado
vėli, kuris, tenka apgailestauti, ne
pasižymi nei objektyvumu, nei me- 
todingijmu, nors ir užkiša vadovėlių 
spragą.

Apskritai, šie metai mūsų lite
ratūrai nėra tokie vaisingi kaip per
nykščiai. Tai suprantama: juo la
biau bus bendruomenė materialiai, 
finansiškai išsemiama, juo labiau 
kūrybiškai nyks, nes kūryba yra 
reikalinga ne tik dvasinių, bet ir fi
zinių, materialinių resursų. Bet ti
kėkime, kad išauš laisvės, nepri
klausomybės aušra, o kartu ateis ir 
dvasiniai žydėjimo metai. Kaip ma
tėme, pumpurų ir šie metai davė, 
tik reikia jiems gerų sulčių, laisvo 
oro iš plačios erdvės, tiksliau, ne 
tiek plačios, kiek laisvos savo 
laisvojo žemėje, erdvės.

(Pabaiga kitame nr.)

Su mažais ištekliais ir mažu bendradarbių būreliu pradėjome 
knygų ciklą „Lithuania, Country and Nation“. Dėka mielųjų skaity
tojų ir uoliųjų spaudos platintojų, pirmieji darbai pateisino mūsų 
bandymą. Sėkmingai išplatinus pirmąsias mūsų įrištas knygas, var- 
liutos reformos pėdsakai liko dalinai pašalinti. Bendra mūsų pro
grama yra sekanti: i
Vol. I Lithuania through the Ages by Dr. A Šapoka 

(atspausta, sekanti partija bus įrišta sausio mėn.)
Vol. II Vilnius, the Capitol of Lithuania by T. J. Vizgirda 

(atspausta, dalis įrišta ir platinama)
Vol. III Lithuanian Folk Art by J. Baltrušaitis, Ph. D. 

(atspausta, sekanti partija bus įrišta sausio mėn.)
Vol. IV Crosses and Shrines in Lithuania by Dr. M. Gimbutienė 

(ruošiama spaudai, iliustruota)
Vol. V Lithuanian Rustic Art-Furniture

(projekte, spalvuota)
Vol. VI Lithuanian Rustic Art-Decorated Eggs

(projekte, spalvuota)
Vol. VII Lithuanian Rustic Art-Weaving by A Tamošaiti* 

(spaudoje, 110 spalvuotų audinių pavyzdžių)
Vol. VIII Lithuanian Rustic Art-Weaving

(projekte, spalvuota)
Vol. IX Lithuanian Rustic Art-Apparel by P. Jurkus 

(ruošiama spaudai, spalvuota)
Vol. X Lithuanian Rustic Art-Apparel

(projekte, spalvuota)
Vol. XI Lithuanian Temporary Art . v 

(ruošiama spaudai, spalvuota)
Vol. XII Lithuanian Art in Exile

(atspausta)
Vol. XIII M. K. Čiurlionis by Dr. M. Vorobjovas

(ruošiama spaudai, spalvuota)
Vol. XIV Lithuanian Fairy Tales

(liaudies pasakos, ruošiama spaudai, iliustruota)
Vok XV Lithuanian Legendary Stories

(liaudies padavimai, ruošiama spaudai, iliustruota)
Vol. XVI Lithuanian Customs

(liaudies papročiai, iliustruota, projekte)
Vol. XVII Lithuanian Sayings and Proverbs

(patarlės ir priežodžiai, iliustruota, projekte) {
Vol. XVIII Lithuanian Songs

(liaudies dainos, iliustruota, projekte)
Vol. IXX Lithuanian Lyric Poetry

(novelės, iliustruota, ruošiama spaudai)
Vol. XX Lithuanian Lyric Poetry

(poezija, iliustruota, projekte)
Be to, paruošta spaudai:
1) Crows by V. Ratas (iliustruota liaudies pasaka)
2) Meškiukas Rudnosiukas by V. Nemunėlis — V. S. Stančlkaltė 

(spalvuota pasaka)
3) V. Petravičius by A. Rannit (spalvuota monografija)
Numatoma paruošti Prof. A Varno ir K. Sklėrlaus monografijos.
Šią programą esame pasiryžę išpildyti bėgyje 2—3 metų, kas

met išleidžiant 5—8 veikalus. Šiuo metu yra išplatinta atpigintoji 
laida pirmųjų leidinių Vol. I ir III. Sausio mėn. pradžioje prade
dame platinimą $ol. III „Vilnius“. Sekanti dalis šių pirmųjų leidi
nių bus Įrišta sausio mėn. gale. Ši laida pirmoje eilėje skiriama 
užjūrio lietuviams ir prenumeratoriams, užsisakiusiems knygas 
gruodžio mėn. Spaudos platintojai prašomi iki sausio 10 d. prisiųsti 
galutinus senųjų prenumeratorių sąrašus. Nuo sausio 1 d. knygų 
pardavimo kaina yra nustatyta sekanti:

Vol. I, II ir III — Vokietijoje DM 15.-
Anglijoje Š1L 15/0
USA, Kanadoje $ 2.5
Visur kitur $. 3.-

Mūsų programą tęsti ir vykdyti reikalinga didelių ir stambių 
lėšų. Nežiūrint sumažintų tiražų ir daugelio paruošiapiųjų. darbų, 
atliktų senomis markėmis, vienos knygos išleidimas kainuoja nuo 
14.000 iki 26.000 DM. Tačiau, mes esame pasiryžę mūsų programą 
tęsti ir kviečiame visus knygos mylėtojus Į talką skelbdami

TREMTIES KNYGNEŠIO VAJŲ
Kiekvienas asmuo, įmokėjęs Vokietijoje ne mažiau DM 20.-, 

Anglijoje ne mažiau £.1.-, USA, Kanadoj ir visur kitur — $ 5.-,

tampa Tremties Knygnešiu ir gauna nemokamai mūsų leidinių 
pasirinktinai 50 ’/o įmokėtos sumos. Pav., Tremties knygnešys įmo
kėjęs DM 20.-, gauna mūsų leidinių DM 30.- vertės ir t.t.

Vajaus terminai yra sekantieji:
Vokietijoje iki 1949 m. vasario mėn. 10 d.
Anglijoj ir kitur Europoj iki 1949 m. vasario m. 20 d.
USA, Kanadoj, P. Amerikoj, Australijoj iki 1949 m. vasario 28 d.
Tremties knygnešių įnašai Vokietijoj įmokami per komitetų, 

spaudos platintojų ir atskirų asmenų sudarytus sąrašus šiuo adresu:
Fma F. Bruckmann K.G.,
Milnchen 2
Lothstr. 1

Įnašai kituose kraštuose ir kontinentuose įmokami mūsų atsto
vams.

Perlaidų atkarpose pažymėti: „Lithuania, Country and Nation“ 
(jokių kitų įrašų perlaidose nedaryti; visais kitais klausimais kreip
tis ttaūsų adresu).

Mūsų tikslai galės būti įgyvendinti, jei į šią talką stos ne mažiau, 
kaip 1000 prenumeratorių — Tremties Knygnešių.

šia proga mes reiškiame padėką pirmiesiems mūsų rėmėjams: 
Lietuvos Įgaliotam Ministeriui P. Žadeikių! Vashingtone (užpirku
siam $ 450.- vertės knygų), adv. K. R. Jurgėlai New Yorke (užpir
kusiam $ 300.- vertės knygų), kun. J. Lechavičiui Chikagoje, Tėvui 
L. Andrlekui Kennebunk Port, kun. J. Boreišiui Detroite, A Arba
čiauskienei Detroite, Mrs. Nutautas Čikagoje. J. Janulaičiui Fila
delfijoj, P. Medoniui Detroite, Mary ir Mečislovas Palilonis Dor- 
cestery.

Mūsų bendradarbiai:
Augustinas V.; Baltrušaitis J., Ph. D.; Brazdžionis B.; Brunner 

_ W., Dr.; Cibas D.; Gailius V.; Gimbutas J., Dr. Inž.; Gimbutienė M, 
Dr.; Ivinskis Z., Prof., Dr.; JonuškaitėV.; Jurkus P.; Lietuvių Dailės 
Parodos USA Komitetas; Lingis J.; McKinney M. J,; Mulokas J., 
architektas; Naruševičius A.; Nyka-Niliūnas A.; Pauliukonis Aj 
Prager R.; Račkauskas V.; Rannit A; Rickmer-Rickmers W., Prof.,' 
Dr.; Ružancovas A; Saulaitienė O.; Schaefer Oda; Schwiering F., 
Architektas; Sommer Th., Prof., Dr.; Speiser A., Prof., Dr.; Šapoka 
A, Prof., Dr.; Šarka V., kun.; šklėrienė O.; Tamošaitis A.; Varnas 
A., Prof.; Vorobjovas M., Dr.; Wittlinger F.; Misevičius A

Mūsų atstovybės:
S. Amerikoje:

S. Zobarskas 
131 Sunside Avė 
Waterbury, Conn.
S Pilka 
1739 So Halsted St. 
Chicago, III.

A. F. Skirtus 
9204 Broadway
Los Angeles 3, Calif.
M. Šimonis
3547 W. Vemor

Highway
Detroit 16, Mich.

J. Lechavičius, Rev. 
717 W 18th Street 
Chicago 16, IIL
R. S. Boris 
1512 24 th Street* 
Detroit 16, Mich.

Kanadoje:
Pr. Rudinskas 
214 Ville Lasalle 
Second Ave 
Montreal, Que.

Australijoje:
J. Glušauskas 
Leigh Creek 
South Australia

Anglijoje:
Lithuanian Association in Gr. Br.
2 London News 
London St.
London W 2

Švedijoj: .
B. Genys The Baltic Review
Bathurst N.S.W. Garvargatan 11
Immigration Centre Stockholm

Netrukus tikimės susilaukti mūsų atstovybių Pietų Amerikoje ir 
visuose kituose Pasaulio Lietuvių centruose.

Visus lietuvių laikraščius Europoje ir užjūriuose prašome šį 
pranešimą perspausdinti.

Linkėdami visiems mūsų rėmėjams, bendradarbiams, atstovams, 
spaudos platintojams ir visiems knygos mylėtojams laimingų Nau
jųjų Metų, 

liekame Jūsų
„Auf bau"

Fr.-Herschel-Str. 18 
Mūnchen27

Germany, US Zone
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Už J|2 sv. cukraus - Sovietų „rojus
The New York Herald Tribune 

vedamajame aprašo, kaip Kremliaus 
viešpačiai norėjo nusipirkti vokiškų 
„dūšių“ sovietiniam rojui. Ir tai (vy
ko ne kur nors Marse, bet čia pat Eu
ropos širdyje. Berlyne, Laikraštis 
lašo, kad rusai savo metodišku, kaž
kaip' neįsivaizduojamu būdu buvo 
pasiūlę pusės svaro cukraus kyšį Va
karų Berlyno vokiečiams, kurie pa
norėtų pasirašyti už rytų Vokietiją 
ir Sovietų rojų. Pusė, svaro cukraus 
yra menka kaina už žmogaus laisvę 
ir jo ateitį (arba, kaip seniau kad 
pasiūlydavo, už jo sielą), bet kiekvie
nom kitam, kuris paskutinius trejis 
ar ketveris metus, svarbiausia, mai
tinosi bulvėmis, gali atrodyti padi
dinta negu didelė... ir dauguma 
Irarlyniečių nepasidavę šios rūšies vi
liojimams ...

Laikraštis stebisi, kodėl tokia mil
žiniška rusų imperija su neribota jos 
galia, kuri beveik valdo šimtus mili- 

. . jonų šios žemės žmonių, kyšiais vi
lioja palūžusius vokiečius į savo ver
giją siekdama politinių tikslų. Kaina 
už sielas, rašo NYHT, turėtų būti 
aukštesnė, negu ši. Bet dabartinis 
gyvenimo iygis „rojuje“ aiškiai yra 
smukęs, jog ir pusė sv. cukraus gali 
būti svarbiu politiniu įrankiu, gi lo
giškieji slavai ir toliau naudoja šį 
ginklą sistematiškai; jie visai nelinkę 
galvot8, kad kas galėtų pamanyti, jog 
tai yra keistas, atsilikęs ir barbariš
kas dalykas.

• Žiauru yra tai, kad rusų inteligen
tas komunistas nesuprastų tokios 
reakcijos, net jeigu jam tai ir nuro- 
dytum. Koks gi čia yra barbarišku
mas? Nacių Hitleris be paliovos nie
kino ir griovė Rusiją; kodėl rusams 
netinka be paliovos panaudoti vokie
čius, kaip „pėstininkus“ didžiajame 
politiniame žaidime? Rusija turi jė
gos Berlynui išmarinti bado blokada 
ir ji tai naudoja. Vakarai atsakė ne- I 
lauktai oro tiltu. Kodėl rusai negali 
nukirsti šį tiltą tam tikros rūšies ky
šiu ar spaud’mu?

Vedamasis baigiamas priminimu 
ąpie sovietų laisvės būdą, jų darbi
ninkų rojų ir */« svaro cukraus vertę. 
Tai. taip Kremlius nuolat vergia ir

- alkiai parodo (NYHT/m).
KUBAI VIS MĖGINA IŠVARYTI

— ------VAKARIEČIUS IS BERLYNO .
Gen. C’ay pareiškė, kad rusai turį' : 

aiškų tikslą „išvaryti mus iš Berlyno, 
sukelti nepasitikėjimą Ir sutrukdyti 
Europos atstatymą“. Rusų politinės 
instancijoą aiškiai pareiškusios, pa- ! 
sak gener olo, tai per paskutinius pen- ‘ 
kis pasitarimų mėnesius. Per tą lai- ’ 
ką- nebuvo jokių žymių, rodančių, 1 
jog rasai rimtai norėtų susitarti. Ne- 1 
buvo jokios geros va’ios parodyta iš 1 
So.vietų pusės. Gen Clay nieko kito 1 
nėgal’s įsivaizduoti ateityje, kaip ; 
rusu barikadas gatvėse, susisiekimo i

priemonių nutraukimą ir visa tai 
pakenksią ne tik vakariečiams, bet 
ir patiems rusams.

Žvelgdamas i praeitos vasaros ir 
rudens įvykius, galįs gen. Clay pa
sakyti, jog „jei kas nors neteko 
pagrindo ar yra nusilpęs, tai tik Ru
sija. Sovietai negali sulaikyti Mar- 
shalllo plano progreso Europai at
statyti ... Tai gyvybiškai svarbu.“ 
(UP)

RUSAI GALI NUTRAUKTI 
SUTARTĮ SU BRITANIJA?

„Daily Mali“ politinis korespon
dentas praneša, jog „Rusija® galinti 
atšaukti Anglų-Sovietų sutarti arti
moje ateityje“. Šitai esą jaučiama 
iš Sovietų žurnalo „New Times“, 
kuris reiškiąs oficialią Sovietų už
sienio politikos nuomonę. Panašiai 
pasisakė ir Sovietų radijas. Argu
mentuojama, jog esąs sudarytas Bri
tanijos ir Prancūzijos blokas, vado-

vaujamas JAV departamento. Tas 
reiškia, jog veikianti Vakarų Unija 
ir dabar lipdomą^ Atlanto Sąjunga, 
kurios esančios priešingos Sovietų- 
Anglų ir Sovietų-Prancūzijos pak- 
tafns. (DM/m)

VENGRIJOJE SUSTIPRINAMA 
SIENŲ APSAUGA

Reuteris iš Vienos praneša, kad 
Vengrijos policija" ir kar. da'inial pa
statę stebėjimo bokštus, aprūpintus 
kulkosvydžiais ir prožektoriais ties 
visu Austrijos pasieniu, kad tuo su
kliudytų politinių pabėgėlių bėgimą 
iš Vengrijos, nes dabar prasidėjo di
delis „valymas“;

Kariuomenės darbininkai kerta 
medžius ir krūmus iš pasienio lini
jos ir ruošia 300 metrų pločio saugu
mo juostą. Vengrijos policija ir ka
riniai daliniai sustiprinti pasienyje. 
(Šitaip Sovietai ir jų bendrininkai 
supranta žmogaus teises ir šitaip 
įvertina genocidą).

Britų laikraščio „Avlciatt An
nual“ redaktorius pareiškė, kad So
vietų mokslininkai gal būt bus pa
gerinę vakariečių V-2 raketą. Jis 
rašo, kad Norvegijos linijos pilotai 
yra matę per Skandinaviją lekian
čias rusų raketas. . Šios raketos 
lekiančios netiesia linija aukštyn, 
bet paskui krenta kaip V-2. Jei ru
sams pasisektų pasigaminti vairuo
jamą raketą, kuri galėtų taip lėkti, 
jie būtų išsprendę V-2 trumpų di
stancijų klausimą.

Vokiečių V-2 lėkė tik 200—250 
mylių, pirma pakildamas apie 60— 
65 mylias j viršų. Dauguma V-2, 
kurie krito ant Londono, buvo lei
džiami iš Olandijos.

Tas pats straipsnio autorius nu
rodo, jog rusai padarę didelę pažan
gą, gamindami sprausminius lėktu
vus, tiek naikintuvus, tiek bombo
nešius, ypač B-29 tipo, kuri nukopi- 

i javo nuo amerikinio. (AP)

Įvairios žinios
0 Sovietų komendantas Berlyne 
gen. maj. K. Kotikov Išreiškė simpa
tijas vakariniams Berlyno sekto
riams. „užjausdamas“, jog šventės 
praeisiančios be „demokratinės lais
vės ir medžiaginių gėrybių“, kurio
mis aprūpinta Sovietų okupuota da
lis. Jis pranašavo, kad Sovietų re
miamas režimas greitai išslplėsiąs ir 
į visą Berlyną. (HT)

. 0 JAV miestų burmistrai savo kon
ferencijoje pateikė prezidentui Tru- 
manui namų statybos projektą, pagal 
kurį per penkeris metus turėtų būti 
pastatyta 800.000 viešų pastatų. Jie 
nurodė, kad dabar butas atseinąs 

12.600 dol., o prieš karą tekaštavęs 
1.250 dol.
0 AP praneša, kad Canterbury ar
kivyskupo, aukščiausio anglikonų 
bažnyčios vadovo, sūnus vedė Romos 
katalikę. Vedybos (vyko katalikų 
bažnyčioje. Katalikų kunigai pareiš
kė, jog vyras netaps kataliku, bet 
jų vaikai turės būti auklėjami kata
likais.
0 Britų laivų statytojas Sir M. Ste
phan pareiškė, jog D. Britanija ir 
Prancūzija turinčios įtikinti Ameriką, 
kad jos neleistų vokiečiams staty
dintis laivų. Amerikiečiai nejaučią 
to pavojaus ir neturi to patyrimo, 
kuri turj anglai ir prancūzai. (AP) 
0 „Iki 1949 metų, balandžio mėn. iš
vyks iš Austrijos paskutinis žydas l 
Palestiną, jeigu tik panorės,“ pareiš
kė d r. Lewinas žurnalistams. Anot p. 
Lewino, Izraelio atstovo, per Austriją 
išvyko 90.000 žydų. Dabar Austrijoje 
yra: amerikiečių zonoje — 12.000, bri
tų — 700 ir prancūzų — 400 ir Vie-

Šveicarijoje naujas prezidentas
Iki šiol Šveicarijos respublikos 

prezidentu buvo katalikas, konserva
torius p. Enriko Celio. Naujuoju 
prezidentu išrinktas 62 metų am
žiaus p. Ernst Nobs, buvęs finansų 
ministerls, socialistas. Vicepreziden
tu Išrinktas p. Klax Petitpierre, radi- 
kalsocialistas, ligi šiol buvęs užsienių 
reikalų ministeris. Dabartinis prezi
dentas yra kilęs Iš siuvėjo šeimos. 
Nuo 1919 metų jis buvo parlamento 
narys 1918 metais jis buvo kelias 
savaites kalinamas kaip streikų ko
miteto narys. (R/m)
TRANSJORDANIJA PRISIJUNGIA 

PALESTINĄ
UP iš Beiruto praneša, kad Trans- 

jordanijos parlamentas, kaip oficia
lūs šaltiniai nurodė, vienu balsu pro
klamavo, jog Abdulla yra ne tik 
Transjordanijos, bet ir Palestinos ka
ralius. Tas reiškia, kad Transjorda- 
nija prisijungia arabinę Palestinos 
»lal|, palikdama žydams jų plotus. Ir 
tai įvyksta visai nežiūrint griežtų re
liginių ir politinių pasipriešinimų iš 
ki'larabinių valstybių. Esą numaty
tą pakviesti Palestinos arabų atsto
vus J Amman kabinėtą.

Saudi Arabija, Sirija ir Egiptas 
priešinasi šiai Abdulos akcijai. Irako 
parlamentas tariasi, kaip jam pa
sielgti. Libanos taip pat dar neapsi
sprendęs. Manoma, kad Libanas pa- 
■fliksiąs neutralus. Sunkiausia yra 
su Iraku, nes Irako daliniai turi užė- 
tnę dal| arabinio Palestinos ploto.

Transjordanijos vyriausybėje vyk
sta gyvas pasiruošimas arabų žemių 
požiūriu. ®Ti ruošiasi arabų Palesti- 
Noje vykdyti rinkimus | parlamentą,

arabų pabėgėlius grąžinti | savo bū
stines ir t.t. Pasak Abdulos, geriau
sias sprendimas ir saugumas esąs to
kiu būdu būtų įvykdytas, (am)

DIKTATŪRINE GALIA JAV 
GYNYBOS MINISTERIUI

UP praneša, kad Hooverio komi
sija, kuri ruošia administracijos apa
rato pertverkymą, pasiūlė JAV gy
nybos ministeriui suteikti diktatū
rinę galią, kurią viršytų tik prezi
dentas. Sudarytam tautiniam kari
niam komitetui vis dar nebuvo pa
vesta daugiau galios ir jis negali 
gerai funkcionuoti. Jei kongresas ŠĮ 
projektą patvirtintų, gynybos mini- 
steris turėtų tokias teises:

1. Košti karines programa? ir
vesti politiką, |

2. Vadovauti ir kontroliuoti gin
kluotas pajėgas, paprašydamas kon
greso lėšų.

Šalia kitų įgaliojimų, siūloma 
ministeriui suteikti teisė pagreitinti 
civilinės ir pramoninės mobilizacijos 
planus ir pritraukti mokslininkus ar
čiau prie strateginių planų.

> noje 1 000 žydų DP, kurių 90°/» nori 
išvykti į Palestiną, šalia stovyklų gy
vena dar 11.000 žydų ir jų apie pusę, 

i nori išvykti į Pa’estlną. Žydai rūpi
nasi greičiau išvykti, kol dar nepasi
rašyta taikos sutartis ir kol čia glo
boja juos sąjungininkai. (NZ)
0 Suomijos parlamentas 80 balsų 

• prieš 70 išreiškė vyriausybei pasiti
kėjimą.
0 Čekoslovakijoje areštuota viena 
Amerikos pilietė Ir laikoma Pragos 
kalėjime, bet Amerikos konsulas 
neprileidžiamas su jąja pasimatyti, 
nei nurodoma kaltė, dėl ko ji areš
tuota. Moteriškų areštų paskutiniu 
metu atsiranda daugiau ir tai liečia 
britų ir amerikiečių piliečius. (AP) 
0 Montrealo policija sučiupo slaptą 
alkoholio destiliatorių. Jo pajėgu
mas siekia 100 galionų per dieną. To
kio dydžio destiliatoriaus policija dar 
neturėjo savo rankose. (AP)
0 New Yorko valstija nori priimti 
įstatymą, kuriuo būtų uždraudžiamos 
bet kokios vedusiųjų skyrybos. Šis 
pareiškimas buvęs padarytas po to, 
kai kardinolas Spellman sutikęs ir 
tai buvęs atsakymas visiems tiems, 
kurie prašė atpalaiduoti įstatymo 
varžtus, leidusius išsituokti tik neišti
kimybės atveju. (HT)
0 Abisinija paprašė Italiją išduoti 
jai Italijos maršalus —JPietro Bado- 
gllo ir Rudolfo Graziani, kaip karo 
nusikaltėlius. Abisinija pasiuntė no
tas Britanijai, Prancūzijai, Rusijai ir 
JAV. (AP)
0 Rusų žurnalas „Boiševik“ rašb, 
kad Sovietų mokslininkai daugiau
sia yra prisidėję prie atominės ener
gijos mokslo. Ypač „Bolševikui“ ne
patiko JAV rūmų atstovo neameri- 
kinės veiklos pirmininko pareiški
mas, kad Rusi'a vagiliaujanti moks
lines paslaptis iš JAV. Pagal Sovietų 
mokslininkus, „atomų branduoliai 
sudaryti iš protonų ir neutronų.“ Tik 
Sovietų specai galį pilnai įrodyti 
spantaninį uranijo branduolio skili
mą | dvi lygias dalis. (AP)
0 Pasaulio pilietis p. Davis, atsisa
kęs Amerikos pilietybės, turi didelių 
sunkumų su prancūzų policija, kuri 
jį spaudžia išvykti svetur, nes jų įsta
tymai neleidžia jam pasilikti Pran
cūzijoje.

• Prancūzijos užsienių reikalų mi- 
nisteris p. Schuman, kviečiamas p. 
Bevino, vyks j Londoną, kur bus ap
tariami abiejų kraštų rūpimi klau
simai.
O New Yorke susirinko trys raudoni 
draugai: Henry Wallace, britų „rau
donasis dekanas" ir Sovietų pasiun
tinys Paniuškinas. Visi jie sutinka 
savo nusistatyme, kad karą kursto 
kažinkas kitas, tik ne Sovietai. De
kanas kvietė Ameriką bendradar
biauti su Sovietais.
• Britams Vokietijos okupacija iki 
š. m. kovo mėnesio kaštavusi apie 
537.000.000 svarų. (AP)
0 Naujasis Dr. Britanijos karalius, 
sosto paveldėtojas, princesės Elžbie
tos ir Edinburgo kunig. sūnus pa
krikštytas vardu — prince Charles 
Philip Arthur George of Edinburgh. 
Taigi viešai mažasis bus vadinamas 
Princu Karoliu (Prince Charles) ir 
kai įžengs l sostą, taps karalių Ka
roliu III-jų (King Charles III).

Paskutinis Karolis, kuris valdė 
sostą, buvo Karolis II. Jis mirė 1685 
m., valdęs 36 metus. Pirmasis Karo
lis, Jokūbo I sūnus, sostą įžengė 
1625 m., ir valdė iki 1649 m. Vardai 
Philip ir George yra jo tėvo ir sene
lio, dabartinio karaliaus Jurgio VI. 
(HT) 
o Prancūzijos vyriausybės pateiktą 
1949 metams valstybės biudžetą 1.870 
milijardų sumoje parlamentas 333 
balsais priėmė. Tuo tarpu Aukštuo
siuose Rūmuose, arba Valstybės Ta
ryboje, pasiūlytas biudžetas nepraėjo 
ir todėl jis vėl grąžinamas | parla
mentą. Minlsteris pirm-kas vyriau
sybės vardu pareiškė atsistatysiąs, jei 
biudžetas nebūtų priimtas.
0 JAV pasiūlė, kad visi keturi di
dieji kraštai — JAV, D. Britanija, 
Prancūzija ir Rusija — pradėtų Lon
done vasario 7 d. pasitarimus Austri
jos taikos sutarties sudarymo reikalu. 
0 JAV respublikinlnkų partijos tau
tinis komitetas, vadovaująs partijai, 
pradėjo svarstyti būsimus prezidento 
ir 1950 metų kongreso rinkimus.
0 JAV aviacijos karininkai .Berlyne 
pranešė, kad vos nesusidūrė ameri
kiečių transportinis lėktuvas C 52 su 
rusų dvimotoriu lėktuvu netoli Tem- 
pelhof aerodromo.

Sovietų pagerintas V-2
I VOKIEČIAI KELIA GALVAS

UP iš Bonuos praneša, jog aukš
tieji Vakarų Vokietijos politikai aiš-

1 kiai įspėja Sąjungininkus, kad jie 
atitrauktų savo rankas nuo naujo- ‘ 
sios trizonės vyriausybės, kuri bus

1 kada nors sudaryta. Jie pastebėjo, 
> kad kai vakarų Vokietija ateinantį 

pavasari taps valstybe, vykdomoji- 
valdžia turės būti vokiečių {staigų

■ rankose. Sąjungininkai tegalėsią tik 
kontroliuoti jos funkcijas.

DIPLOMATŲ ATŠAUKIMAS
Po to, kai Rumunija apskundė 

Angių-Amerikos diplomatus varant 
špionažo darbą, nukreiptą prieš ko
munistini režimą, Amerikos valsty
bės departamentas tuojau pranešė, 
kad jis atšaukia du savo pasiunti
nybės asmenis.

J.A.Valstybės tuojau pareikalavo, 
kad Rumunija irgi atšauktų du 
aukštus savo diplomatus iš Ameri
kos. D. Britanija dar iki šiol nebuvo 
apsisprendusi, ar ir ji turi pareika
lauti -Rumuniją atšaukti savuosius.

BERNARD SHAW PARADOKSAI
Neseniai išleista knyga apie žy

mųjį britų filosofą — rašytoją Ber
nard Shaw. Knyga pavadinta „Dienos 
su Bernardu Shaw“. Joje rašoma tai, 
ką rašytojas yra kada nors pasakęs. 
Jis sako: „Aš dar neatsiekiau savo 
rimtųjų metų. Aš dar tebesu vaikas, 
vaikiškai besidomis fotografijomis, 
pseudo mokslinėmis dailiosios lite
ratūros apysakomis ir įsivaizduojamo 
gyvenimo vaizdais.“

Vedybų klausimu įsimylėjusiems 
jis duoda tokius nurodymus: „įsimy
lėjusiems žmonėms vedybos turi būti 
uždraustos. Vedybos yra lygybės 
draugystė, jei jums patinka, bet jei 
leisite atsirasti meilei tarp jų — vis
kas bus prarasta. Moterys, sulauku
sios penkiasdešimt metų, yra jau
nesnės, negu kai jos buvo trisdešim
ties. Aš tai sakau todėl, kad jos su
naudoja mažiau ir mažiau mėsos ir 
iš viso valgo jausminglau. Moterys 
kartu yra ir aukštesnės rūšies. Da
bar, kada jos įsigijo gerą pirminę 
laisvės manerą vietoje praktikuotų 
vergijos triukų, joms jau nebegalima 
pasipriešinti.“

Toliau jis nurodo, jog pirmiausia 
jis esąs filosofas. Teisybės keliui pa
ruošti jis spausdinęs rašinius lordų 
spaudoje, nes ten radęs daugiau lals> 
vės, negu pas darbiečius. Apie laido
jimą jis taip pasisako: „Visos kapi
nės anksčiau ar vėliau apleidžiamos. 
Todėl krematoriumas yra geras da
lykas. Mano pelenai bus sumaišyti 
su Sarlotos (jo žmonos, kuri mirė 
1943 m.), kurie laikomi šiam tikslui. 
Aš susekiau, kad visi mokslo, medi
cinos, politikos ir beveik visi kiti 
postulatai iš tikrųjų yra visada klai
dinsi.“

Be barzdos jis nesąs labai geras. 
yNėra nė vienos klasės asmens, ku
rio pagrindų aš nesujudinčiau, bet 
nė vienas nėra mažiau privargęs,, 
negu aš. Laikas man mirti. Parodyk 
man žmogų, kuris tiktų mano kardą 
paimti — aš pasitrauksiu.“ (AP/m)

Įsieigia ,Dirvos' aisiovybėVokieiijai
Pranešame, kad didžiausias USA lietuvių savaitraštis DIRVA, einąs 

83 metai Clevelande, (steigė savo nuolatinę atstovybę Vokietijai.
Atstovybėje tuoj galima užsiprenumeruoti
Prenumeratos kaina Vokietijoje:

Metams................................. ..
Pusei
Trims

Atstovybės adresas
Balys
(14b) Pfullingen, Goethestr. 22

metų ........
mėnesiams

Gaidžiūnas,

DIRVĄ

32 DM
17 
9 „

1849 metanu.

• JAV senatorius p. R. Taft, beva
žinėdamas po Europą, įsitikinęs, jog 
komunizmas Europoje jau einąs silp
nyn. (AP)
o Nuolatinis JAV delegatas prie J. 
Tautų p. Warren Austin pareiškė, kad 
naujojo karo tikimybė sumažėjusi dėl 
J.Tautų veikios Paryžiuje. (UP)
• Sovietų maršalas Sokolovsky die
nos (sakyme pasveikino dvi pramo
nės šakas. Vokiečių pramonės darbi
ninkai buvo kviečiami „savanoriškai“ 
dirbti per Kalėdų ir Naujųjų Metų 
šventes. Komunistų partija (SĖD) pa
reiškė, kad 10.000 darbininkų plieno 
įmonėse Hennigsdorfe atsisakę savo 
švenčių. (Tikrai didelis darbininkų 
„laimėjimas“, jeigu jie gali per šven
tes dirbti, kai visi švenčia.) (AP)

PRUZINA SNIAUKIENE, sena 
Kanados gyventoja, 145 Euclid Ave, 
Toronto, Ontario, Canada, ieško 
savo brolio DAMBRAUSKO Antano, 
s. Juozo, apie 50 metų amžiaus, ki
lusio iš Lietuvos, Smilgių km., Kon- 
taučių parap., Telšių apskr.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turini redakcija neatsako, o Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
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skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenĮ po 1,- DM. • Už skelbi
mus Ir paieškojimus pinigai siųsti kartn su tekstu, o Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 % nuo’nidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
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Infofmuodamas brolius tremtinius 
apie Amerikos lietuvių gyvenimą, 
apie jų tautinį Ir religinį sąmoningu
mą, gal buvau tiek šališkas, kad apie 
šią didžiąją ir garsiąją lietuvių kolo
niją palikau daugumoje tik neigiamą 
|spūd(. Nemanau paneigti ir šį kartą 
tai, kas anksčiau buvo pasakyta, o 
tik norėčiau atversti antrąją lapo 
pusę, kurioje atrastumėte meilės žo
džius gyvenimo faktais užrašytus.

Be abejo, visi mes vertiname ir
branginame gerą žmogų, dažnai ge- 1 
romu plakančią širdį nemainytumfe į i 
auksą ar kitąs brangenybes. Ypatin- | 
gal nelaimės, ištrėmimo atveju kiek
vienas jieško, teiraujasi artimo, kuris 
jį suprastų ir draugo, kad jį paguo
stų. Bet pasaulis taip surėdytas, kad 
visur įvairių asmenybių surasime net 
ir ten, kur daugelio altruizmą užstel- 
bia doleris, o tėvynės meilę — ska
nesnis duonos kąsnis bei gyveriimo 
malonumai. Juo labiau, kad Amerika 
yra ir priešingybių šalis, kurioje ir 
kilnią širdį neveltui jieškosi, o gal 
greičiau kaip kitur čia ją surasi. Dar 
daugiau, tarp senos lietuvių kartos 
randasi tokių, kuriuos net ješkoti ne
reikia. Jie tremtinio dalį dar 'giliau 
pergyvena, kaip patys galite įsivaiz
duoti. Jie patys jieško ir atranda ne
laimės ištiktuosius. Skaitydami jie 
laikraščius, nejieško sensacijų, ar ga
limybių greitu laiku pralobti, bet pir
moje vietoje — skelbimai, kuriuose 
aprašoma bedalių sunki padėtis.

Jau vien mano apylinkėje šių che- 
rojiškų pavyzdžių galima surasti, o 
jų kilnius darbus galėtų tinkamai 
nušviesti daugybė gautų padėkos 
laiškų. Kad šie pavyzdžiai visuome
nės atmintyje giliau (strigtų, ši kartą 
paminėsiu East Chicagoje gyvenan
čią P. P. Paulauskų šeimą. Iš profe-

Coli, teisininkams
-----  Lietuvos Tetetafckų Tremtinių 

Draugijos Centro Valdyba yra gavusi 
pažadų gauti išvykimui ( Jungt. Ame
rikos Valstybes reikalingų darbo su
tarčių ir buto garantijų teisininkams.

Todėl tuos draugijos narius, kurie 
norėtų vykti į JAV ir darbo sutarčių 
bei buto garantijų neturi ir nenuma
to gauti, prašome per skyrius duoti 
apie save visas tam reikalingas žinias 
ir trumpą gyvenimo aprašymą.

Skyriai prašomi surinktas žinias 
kiek galint greičiau persiųsti Centro 
Valdybai.

L.T.T.D. Centro Valdyba

L. D. INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS
S. m. gruodžio 13—16 d.d. Frei- 

burge įvyko L. D. Instituto suvažia
vimas. Buvo apsvarstyta visa eilė 
aktualių, meną liečiančių reikalų bei 
klausimų.

Į naują L.D.I. Valdybą išrinkti: 
pirm. dail. T. VALIUS, gen. sekr. dail. 
A. VALEŠKA valdybos nariais dail 
V. PETRAVIČIUS, dail. V. VIZGIR
DA ir dail. L. VILIMAS.

L.D.I. įgaliotiniais lieka anglų zo
noje dail. DARGIS, amerikiečių — 
dail. P. AUGIUS, USA — dail. P. 
KIAULĖNAS.

Lietuvių Dailės Galerijai organi
zuoti pakviestas dail. A. Valeška. 

' LTB Švietimo Valdyba sveikina visus Švietimo (stalgų vadovus, J 
i mokytojus ir kitus kultūrininkus Naujųjų 1949 Metų proga ir linki j
! taip pat sėkmingai ir toliau ugdyti mūsų tautinę kultūrą ir jaunąją I

tremtinių kartą išlaisvintos Tėvynės ateičiai. J
į LTB Švietimo Valdyba

sijos jie yra smulkūs prekybininkai, 
bet niekas negalėtų abejoti, kad per 
šiuos kelis pokarinius metus jiems

P. Paulauskų šeima Chicago j e

gaunamo iš to verslo pelno tikrai ne
pakanka aukoti broliams tremti
niams. Dešimtimis siuntinių savaitėje 
jie išsiunčia pagalbos reikalingiems.

BALFo parama tremtiniams
Kai kuriuose tremtinių laikraš

čiuose pasirodė žinių, būk BALFas 
1947—1948 biudžetiniais metais vi
daus aparatui išlaikyti sunaudojo 
55,000 dol., o tremtinių šalpai tik 
45,000 dol., j šią sumą (einančios senų 
drabužių ir maisto siuntos.

Objektyvi kritika yra sveikas da
lykas, bet kritika, pagrįsta melagin
gais faktais, kenkia ne kam kitam, 
o patiems tremtiniams, nes gerašir
džiai Amerikos 'liežuviai, susilaukę 
iš tremtinių vietoj padėkos, nepagri
stų užmetimų, susilaiko nuo aukų, O 
kad toji žinia neatitinka tikrenybės, 
geriausiai matos iš BALFo valdybos 
apyskaitinių pranešimų, iš revizijos 
komisijos ir viešosios atskaitomybės 
tikrintojo (public accountant) revizi
jos protokolų, kurie buvo viešai 
paskelbti, BALFo seime Chicagoje 
•spalių 15-16 d. d., kiekvienam atsto
vui raštu (teikti ir seimo priimti.

Štai tie patikrinti duomenys: Pi
niginės pajamos nuo 1947. X. 1 d. iki 
1948. IX. 30 d. 157,026.75 dol. Pinigi
nės išlaidos per tą pat( laikotarpi: 
Administracijos aparato išlaikymas, 
kelionės išlaidos, telefonas, telegra
fas, skelbimai, vajaus vedimo išlai
dos 24,038,91 dol. Siuntų persiuntimo 
išlaidos 13.172,46 dol. Tiesioginei šal
pai 103.710,27 dol. Namų hipoteklnės 
skolos dengimas 4.150,00 doL Centra- 
linio šildymo (vedimas 2.000,00 dol. 
Saldo 1948. 9. 30 d. 9.955,11 dol Daik
tinės aukos (išsiųsta 24 siuntos): Rūbų 
80.127 sv. p- 93.909,75 dol. Avalynės 
6,455 sv. — 3.841,05 dol. Maisto 
548,697 sv. — 199.363,33 dol. Vaistų 
84 sv. — 30,00. Kitų dalykų 1,472 sv. 
— 708,00 dol. Viso 636,795 sv. — 
297.352,13 dol.

Tuo būdu BALFas tiesioginei šal-

Kada smalsuoliai kaimynai užklausė 
jų, ar savo dideliame name turėsite 
tiek vietos vien lovas sustatyti, kiek 
buto ir darbo pažymėjimų esate pa
darę, p. Paulauskas šypsodamasis at
sako: padarysiu savo namuose „di
pukų“ bendrabutį, — ar ne bus 
gerai? . ■ _

Štai artinasi šventės, amerikonai 
vien pasveikinimams išleidžia 50 mi
lijonų dolerių, o kiek dovanoms, stalo 
parengimui, išvažiavimams pinigų 
prašvaistoma visai be jokio sielvar
to... Tuo tarpu minėtoje ir pana
šiose šeimose didžiausias rūpestis — 
kuo daugiausia sušelpti neturinčius 
duonos kąsnio. Kas charakteringa, 
kad p. Paulauskai gelbsti daugumoje 
visai nepažįstamiems ir save nesia- 
fišuoja, kad kas žinotų tos aukos di
dumą. Tik tie, kurie pakavime ar 
gausioj korespondencijoje pagelbsti, 
negali nutylėti tų Amerikos lietuvių 
nepaprasta artimo meile degančių 
širdžių, kuriose pavargusieji broliai 
ne veltui turi viltį, paguodą ir 
džiaugsmą.

Pasaulis gerbia plunksnos darbi
ninkus, kalbėtojus, bet už vis labiau
siai jis turėtų nepamiršti tylias as
menybes, kurios darbais moka arti
mą mylėti.

Kun. Albinas Martišiūnas

pai išleido viso 401.562,40 dol., o vi
siems kitiems reikalams’43.361,37 dol.

Visas BALFo direktoriatas, val
dybos nariai Ir pirmininkas bei ko
misijos dirba be atlyginimo ir tech
niškam darbui atlikti BALFo centras 
visoje Amerikoje turi tiktai 5 apmo
kamus tarnautojus raštinėje ir du 
darbininkus sandėlyje, kurie gauna 
žymiai mažesni atlyginimą už kitų 
analoginių (staigų tarnautojus. Jei 
aukotojai būtų patys betarpiai siun
tę tuos 636.795 svarus suaukotų gė
rybių, tai vien pašto išlaidų, neskai
tant įpokavimo medžiagos ir sugaiš
to laiko ruošiant pakietus, būtų iš
leista 63.88?&> dol. (siuntimas vieno

Paskutinės aktualijos
— Praėjusi antradieni Kaire kaip 

atentato auka žuvo Egipto mlnisteris 
pirm-kas Nokraši Paša, kuris kabi
nete ėjo dar ir finansų bei vidaus 
reik, minlstcrlų pareigas. Atentatl- 
nlnkas studentas, persirengęs polici
jos karininku, laukė atentato dieną 
mln. pirm-ko ties keltuvu vid. reik, 
ministerijos rūmuose. Atvykusi čia 
minister} su patarėju žudikas pasiti
ko įsitempęs ramiai ir kariškai svei
kindamas. Bet vos tik šiuodu prisi
artino prie keltuvo, atentatininkas iš
sitraukė staiga revolveri ir paleido 
šešis šūvius | Nokraši Paša, penkiais 
mirtinai sužeisdamas jį. Po ’ keletos 
minučių jau jis buvo miręs. Paslkė- 
slntojas ketino čia pat nusižudyti, bet 
jam tai buvo sutrukdyta Ir jis areš
tuotas.

— Clangkaišcko žmoną dar tebe
vieši Jungt. Valstybėse, kaip ten gy
venančio savo brolio viešnia. Tuo pa
čiu ji stengiasi išsirūpinti sau ir savo 
vyrui marš. Ciangkaišekui teisę kaip 
politiniams emigrantams apsigyventi 
Jungt. Valstybėse, jeigu nacionalinė 
Kinija pralaimėtų pilietinį karą. Tuo 
tikslu ji stengiasi jau dabar įsigyti 
namą Washingtone. Nors Ciangkal-

Salin abejinga neutralumą ir pacilizma
PAREIŠKĖ POPIEŽIUS PIUS XII

Šių metų būvyje svarbiausią kal
bą pasakė Popiežius Pijus XII. Savo 
35 minučių, 5.000 žodžių, Kalėdų iš
vakarėse pasakytoje radijo kalboje 
jis nurodė pagrindines Romos katali
kų politines gaires, kuriomis turėtų 
vadovautis visas demokratinis pasau
lis. Jo kalbą galima būtų pavadinti 
politine charta pasauliečiams. Popie
žius pasmerkė ekonominius ir emi
gracinius varžtus ir siūlė juos visus 
panaikinti. Taip pat buvo pasmerkta 
neteisinga agresija ir niekšingas bei 
abejingas neutralumas.

Popiežiaus kalbos pagrindinės te
zės yra tokios:

1. Kiekviena tauta, kuri pažeidžia 
įstatymą, turi būti civilinės visuo
menės išskirta, nes ji trukdo taikos 
kūrimą.

2. Natūralūs gamtos turtai turi bū
ti paskirstyti, emigracijos bei imigra
cijos laisvė atstatyta, o tarifų bar
jerai panaikinti.

3. Tikroji krikščionių laisvė yra 
realistinė. Popiežius yra priešingas 
pacifistinei teorijai „taika bet kuria 
kaina“. Taip pat jis priešingas kitam 
romėnų posakiui: „Jei nori taikos, 
ruoškis karfii“.

4. Visos tautos turi būti solidarios 
prieš agresijos dvasią.

5. Romos katalikų Bažnyčia nesi
gailės jokio pasiaukojimo sugrąžini
mui tų, kurie ją paliko.

6. Jis apgailestavo „ortodoksų“ 
tikėjimo atstovų puolimą, kurie skel
bia savo koncepciją, kurios galutinis 
tikslas yra krikščionių religijos iš
skyrimas.

svaro daiktų į Europą iš JAV kaš
tuoja 10 centų). Tuo tarpu organi
zuotai dirbant, kaip matos iš apy
skaitos, išlaidos yra žymiai mažes
nės. Be to, BALFas dabar dirba ne 
Vien šalpos, bet ir imigracijos ir įkur
dinimo darbą, kas taip pat susieta 
su didelėmis išlaidomis.

BALFo seimas Chicagoje kaip tik 
konstatavo, kad lėšos buvo raciona
liai sunaudotos, ir paręiškė buvusiai 
BALFo valdybai, direktoriatui ir ad
ministracijos personalui padėką už 
atliktą darbą. (

Jonas Valaitis,
BALF Visuomeniniams Reikalams 

, Vedėjas

šėko apsigyvenimas Washingtone ir 
sudarytų kai kurių politinių nesklan
dumų tarp JAV ir komunistinės Ki
nijos, Baltuosiuose Rūmuose tačiau 
manoma marš, Ciangkaišeką Į JAV 
(silelsti.

— Winston Churchill šiuo metu 
atvyko į pietinę Prancūziją trims sa
vaitėms atostogų. Jų metu jis ketina 
atsidėti savo mėgiamai tapybai ir 
prisiminimų tvarkymui spaudai.

— Nuo sausio 1 d. Čekoslovakijoje 
atšaukta teisė katalikams leisti savo 
laikraščius bei žurnalus. Juo toliau, 
tuo aštriau imama kovoti su religija. 
Paskutiniu metu komunistinė spauda 
pradėjo smarkią akciją prieš katali
kybę. Katalikų kunigai kaltinami 
priešvalstybiniu veikimu.

— Vengrijos vyriausybė Kalėdų 
trečiąją dieną areštavo Vengrijos ka
talikų arkivyskupą kardinolą Mind- 
szenty, apkaltinus jį taip pat valsty
bės išdavimu. Jam primetama špio
nažas, priešvalstybinė veikla ir valiu
tos šmugeliavimas. Kardinolas nesi
drovėjo pasakyti tiesą komunistams 
| akis*todėl jo areštas, sukėlęs pasi
piktinimą visame katalikų pasaulyje, 
ir pramanyti kaltinimai nebuvo ne-

7. Antrą kartą kreipėsi Popiežius 
dėl Palestinos šventųjų vietų sutarp- 
tautinimo.

8. J. Tautos turi tapti tarptautinio 
solidarumo ir taikos išreiškė) a.

Apskritai imant, ši 10-ji Popie
žiaus kalba, pasakyta jo viešpatavi
mo metu, yra nepaprastos svarbos 
tiek katalikams, tiek pasauliečiams 
politikams. Joje aiškiai pasakyta, kad 
negali būti tautos pasyvios ar ne
utralios, jei gresia užpuolimas. Kiek
vienas, kas pažeidžia (statymą, turi 
būti izoliuotas, nes jis kenkia taikai. 
(NYHT/m).

Krikščionybė ■ 
laikos pagrindas

PASAKĖ JAV PREZIDENTAS 
TRUMANAS

Kalėdų išvakarėse JAV preziden
tas Trumanas per radiją pareiškė, jog 
jis vadovausiąs ir jis dirbsiąs taikai 
ir toliau. „Religija, kuri atėjo i pa
sauli ir kuri buvo skelbiama angelų 
giesme, tęsiasi ištisus 19 šimtmečių ir 
ji tęsis ateitin. Ji pasilieka geriausia 
pasaulio taikos viltis, jei pasaulis 
priims jos pagrindinį pareiškimą,, kad 
visi žmonės yra broliai,“ pareiškė 
Trumanas. (UP/am)

Prez. Trumanas švenčių proga 
sveikindamas Baltųjų Rūmų 350 tar
nautojų ir įteikdamas jiems dovanas, 
ant įteiktųjų dovanų buvo (rašęs: 
„Man būtų mieliau turėti pasaulyje 
taiką, negu būti prezidentu!“

KARAS TARP SOVIETU IR JAV 
NEIŠVENGIAMAS

Tema yra ne nauja, bet ji būdin
ga, nes prie tokių išvadų prieinama 
iš analitinės pusės. Sausio nąėn.. pa
skelbtame „Foreign Affairs“ žuma'e 
buvo įdėtas analitinis 40 puslapių 
straipsnis, kuriame nušviečiama Sta-, 
lino pareiškimai Vakariečiams ir ku
riame išreiškiamas J. V. Stalino ti«- 
kėjimas į neišvengiamų „aukščiausiu 
kovą“ tarp Sovietų Sąjungos ir JAV. 
Straipsnyje prieinama tokios išvados:

„P. Stalinas, kaip Sovietų politi
kos ir taktikos vadas, niekad nėra 
atsisakęs nuo idėjos sukelti pasaulinę 
revoliuciją; jis niekad nėra atsisakęs 
tos, minties, kad Sovietų Rusija tu
rinti aktyviai vadovauti revoliuci
nėms pajėgoms kituose kraštuose, 
kovoje su kapitalizmu.“

Stalinas ir dabar projektuo jąs pra
moninę ekspansiją tokiu planai, pa
likdamas daug dalykų nuošalyje, kit'd 
aukščiausia kova nebūsianti anksčiau, 
kaip po 15—20 metų. Sovietų „isto
rikai“ nurodą, jog Amerika dabar 
konsuoliduosianti savo kapitalistine1 
galią ir laikinai įvyksiąs klestėjimas 
Pagal Staliną, šis žydėjimo laikotar
pis tęsis keletą metų, o paskui užei
sianti krizė ir revoliucija iškilsianti 
iš kapitalizmo priešingumų. Stalino 
pasikalbėjimai su vakarų žurnalistais 
ir politikais niekad nebuvę plačiai 
paskelbti Sovietų masėse, kai Stalino 
revoliuciniai raštai buvo platinami 
masiškai. Iš to ir išvedama, kad So 
vietų Rusija ruošiasi lemiamai kovai.

(am)

laukti tų, kurie pažįsta komunistinę 
praktiką. Tatai tepatvirtina tik reU- 
gijos persekiojimą kraštutinėmis prie
monėmis visuose kraštuose, kur tik 
įsigali komunizmas.

— Vokietijoje viešėdamas JAX 
saus, kariuomenės mipisteris Kennctb 
C. Royall pareiškė, jog Sovietų Są
jungos kone, stovyklose šiuo metu 
yra nemažiau kaip 13 mil. kalinių 
Šie duomens esą gauti iš patikimų 
slaptųjų šaltinių.

Maž. Lietuvos Taryta dėkoja
Mažosios Lietuvos Taryba, atlikdama Mažosios Lietuvos išlais

vinimo darbus, nori pritraukti prie lietuvių ir visus ištautėjusius 
Prūsų lietuvius. Tam reikalinga yra jiems lietuvišką broliškumą 
ir nuoširdumą parodyti. 1948 m. baigiantis dėkoju Mažosios Lietu
vos Tarybos vardu visiems tautiečiams, ligšiol prisidėjusiems prie 
šito darbo. Prašau labai ir 1949 m. rankų nenuleisti ir dėti visas 
pastangas, kad laimėjus visus savo brolius Prūsų lietuvius; juk 
jie visi bus mums reikalingi ir brangūs laisvosios Lietuvos atsta
tymo darbuose. Visus Prūsų lietuvius prašau nenustoti vilties, — 
tikrai grįšime į laisvąją savo Tėvynę.

E. SIMONAITIS,
Mažosios Lietuvos Tarybos Pirmininkas •

Mieluosius Gerb. Autorius, 
platintojus, žengiančius į trem
tinio penktuosius Naujus Me
tus, nuoširdžiai sveikina 

Liudas Vismantas, 
Leidykla „Venta“

Sugurusius lietuvišką šeimą
JUOZĄ MIKALAUSKĄ

■ ir
MARYTĘ AI-ANAVlClCTĘ 

sveikinu ir linkiu daug laimės.
V. Apanavičius

. Šventinis BALFo Pirmininko sveikinimas
Taikos ir ramybės pasaulyje vis dar nėra. Tėvynė Lietuva 

svetimųjų priespaudoje. Jos taurūs piliečiai tūkstančiais kankinami 
kalėjimuose ir Sibire. Per 50.000 lietuvių tremtyje, išblaškyti Vokie
tijoje ir kitose šalyse. Jų skurdas ir badas, ypač vaikučių, yra 
šiurpulingas. Kalėdų švenčių laiku pasimelksime už nelaimingus 
brolius ir seses lietuvius. Suteikime jiems pagalbą aukomis ir parū
pinkime juos priglausti šioje laisvės šalyje — Amerikoje. Mūsų 
gailestingumas suteiks jiems paguodos, stiprybės kentėjimuose ir 
šventės jiems bus linksmesnės.

Iš širdies reiškiu linkėjimus ir sveikinimus Kalėdų Šventėms 
ir Naujiesiems Metams visiems mūsų bendradarbiams, geradariams 
ir tremtyje vargstantiems, kad Dievas leistų tremtiniams susilaukti 
laimingesnės ateities ir ramybės.

Kun Dr. J. B. KONClUSr
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