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11949 metus įžengus
Ir vėl atvirto baltas naujųjų 1949- 

jų metų lapas, laukiąs negailestingos
likimo rankos, kuri jin (rašytų turinį. 
O tas turinys gali būti lyg koks pas-
merkimo „dekretas" tiek pavieniams 
asmenims, tiek ištisoms tautoms.

Nors sutikdami Naujus Metus 
esame įpratę pasilinkėti vieni kitiems 
laimės, bet kam gi šie metai gali būti 
laimingi, kai pasaulyje dar tiek daug 
skausmo. Ne mums vieniems lietu
viams, jau keleris metus be kaltės 
kenčiantiems, šie metai nežada nieko 
linksmesnio, bet ir tiems milijonams 
žmonių, kurie dar turi sąžinę bei Jau
trų kenčiančiųjų supratimą, dvelkia 
savo niūrumu Ir netikrumu.

Bebaigiant ir taip nelinksmus 
praeituosius metus, štai pasiekė mus 
skaudi žinia, jog mūsų tėvynėje vėl 
siaučia anų siaubingųjų birželio die
nų atmosfera, jog vėl kančios ir de
jonės pripildė numylėtą mūsų kraštą. 
Si skausminga žinia dar labiau ap
kartino mūsų tremtiniškąslas dienas, 
užlūžo šypsnys mūsų lūpose, o krū
tinė prisipildė gūdaus sielvarto.

Diplomatinės sferos, iš kurių lau
kiame mes užtarimo, vis dar neiš
girsta mūsų — stovyklose sugrūstų 
tremtinių, kenčiančių tėvynėje bro
lių ir be vilties merdinčių Sibiro iš
trėmime — sielvartingo pagalbos 
šauksmo. To šauksmo neišgirdo per 
keleris praėjusius metus, neduoda 
vilčių jų praregėjimui ir atkurtimui 
ir šie metai. Dar vis tebesiskaitoma 
su brutalumu, jam lenkiamas!, ne
drįstama ištarti žodžio gana... Tai
gi brutalumas viešpatauja, o tei
sybė — kažkur klajoja tamsybėse.

Tebesant vis tokiai netikrai padė
čiai, mūsų, atsidūrusių Vakarų Eu
ropoj tremtinių, greito grįžimo tėvy
nėn viltis kaskart labiau blėsta. At
siduriame prieš išsiblaškimo realybę. 
Jei anksčiau daugelis taip vadi
namos emigracijos laukėme, nes 
stovyklinį gyvenimą laikėme įgrisu
siu, tai dabar, kai ta emigracija vir
sta neišvengiama būtinybe, rimtai 
susimąstome: koks likimas mūsų lau
kia viename ar kitame krašte? ar 
kada bepamatysime savo tėvynę? kas 
atsitiks, kai tapsime išblaškyti, su 
mūsų tautine kultūra, kuria, paly
ginti, sėkmingai galėjome poselėti 
čia, tremtyje? Tai pirmos eilės klau
simai, kuriems išspręsti reikia su
telkti smegenis.

Mūsų tautinės kultūros išlaikymo 
klausimas bet kokiose sunkiose ap
linkybėse, bet kokio išsisklaidymo 
atveju, tuH būti pats vyriausias ir 
pats aktualiausias. Ir be įrodinėjimų 
tatai visiems suprantama. Tad pra
dėdami šiuos metus ir stovėdami išsi
blaškymo akivaizdoje, šį reikalą, tau
tinės, kultūros išlaikymo būtinybę, ir 
laikykime pačiu pagrindiniu. Rimtai 
pagalvoję, visi prieisime vieningos 
nuomonės, jog labai negerai darome 
sutelkdami savo dėmesį tik vien emi
graciniams klausimams, o velk visiš
kai nesirūpiname tautinių kultūrinių 
židinių steigimu tose šalyse, į kurias 
mūsų tautiečiai emigruoja. Visuo
meniniai kultūriniai veiksniai šį klau
simą turėtų pirmoje eilėje įrašydinti 
į savo šių metų programą ir tuojau 
to darbo griebtis iš peties. Ne gera
noriškais nutarimais bei aptarimais, 
kaip ligi šiol pasitaikydavo, reiktų

Popiežius apleistų Romą, jei kiltu karas
Jau antrą kartą ateina iš Vatika

no žinia, kad Popiežius Pijus XII ap
leistų Romą, jei kiltų karas. Šį pa
kartojimą paskelbė sąryšy su Ven
grijos kardinolo Mindszenty ir kitų 
vyskupų suėmimu. Tas rodo, kad jei 
Italija patektų rusų kontrolėn, kaip 
jau patekusi Vengrija, Popiežius ne
betektų laisvės susižinoti su katalikų 
pasaulio organizacija. Ši priežastis ir 
verčia Vatikaną pasiruošti karo at
vejui. Katalikų bažnyčiai rusų sate
litiniuose kraštuose per maža esą 
laisvės susisiekimui, kiek to reikalau
ja jos pareigos.

Informatorius pabrėžia, kad šiuo 
metu Šv. Tėvas pasiliks Romoje ir 
kito sprendimo nepadarys iki karo

1949 melų politinė mįslė
Prezidenio Trumano spėjimai. Ar poliibiuras skyla? Stalino V-planas.

Būdami naujųjų metų prieangyje, 
negalime labai tiksliai nusakyti šių 
metų tarptautinės politikos raidos, 
nors kiekvienas mielai norėtų apie 
ją žinoti. Tačiau klek leis turimos 
žinios ir praeities patyrimai, mėgin
sime žvelgti J besigrumiančių tautų 
politinę areną ir iš to daryti vienokią 
ar kitokią prielaidą. Imkime J.A. 
Valstybių politiką, nes nuo jos daug 
kas pareina. Iki šios dienos JAV dar 
nėra išdėsčiusios savo kelių. Nauja
sis Kongresas tik ką susirinko, jis 
dar nepaslskirstę vietomis, dar ne
suformuoti atskiri komitetai ir ne
suderinti kaip darnaus orkestro 
balsai.

Valstybės Depratamentas, kaip 
AP praneša, paskelbęs, jog prezi
dentas Trumanas įsakęs Departa
mentui koordinuoti užsienio ir ka
rinės paramos programas ir pateikti 
kongresui. Vadinasi, politikos gairės 
dar nenusakytos formaliai. Senato
rius Connally, kuris vadovaus senato 
užsienio reikalų komisijai, spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad kongre
sas pirmenybę teiks ekonominiams 
ir kariniams klausimams, susi- 
jusiems su Europai teikiama pagalba 
ir su S. Atlanto pakto sudarymu. P. 
Connally pasisakė už greitesnį 
ginklų tiekimą Europai pagal S. At
lanto paktą, šis senatoriaus pareiš
kimas teikia vilčių Europai.

Žymiai daugiau kalbų ir spėjimų 
sukėlė prez. Trumano pareiškimas 
(XII/27), kad „kai kurie vadai So
vietų Sąjungoje nori prieiti prie ben
drojo politinio susipratimo su J.A. 
Valstybėmis. Žurnalistų užpultas 
prezidentas nepaaiškino, ką reiškia 
šis pareiškimas. Iš šio pareiškimo 
daroma išvada, kad Sovietų Sąjun
gos vyriausybės aukštuosiuose sluog- 
sniuose esama nesutarimo, atseit, 
politbiuras skyla, ir kad J.A.Valsty- 
bės departamentas mėginąs naują 
taktiką „šaltajame kare“.

tenkintis, bet imtis uolaus planavi
mo ir vykdymo.

Kultūrinio gyvenimo vyriausias 
veiksnys — periodinė spauda trem
tyje taip pat neamžinai galės laiky
tis privačios iniciatyvos ir apsukru
mo dėka. Tektų ir jos kuo ilgesne 
egzistencija pasirūpinti. Tik tais rei
kalais rūpindamiesi nusiimkime spal
votus akinius, o į reikalą žvelkime 
sveikomis lietuviškomis akimis.

Šiuos metus pradedant, būtų kas 
detaliau pasakyti ir tautiečiams, ku
riems terūpi tik vien jų asmeniniai 
reikalai. Taupant vietą, šiuo klausi
mu tik teužsimenama, kad kiekvie
nas lietuvis privalo niekada nepa
miršti, jog jis yra savosios bendruo
menės narys, tad ir jo įnašas bendrie
siems tautiniams reikalams turi būti 
pagal sugebėjimus atiduotas, ši pa
reiga tenka ne tik tremtyje stovyklo
se tebevargstantiems, bet ir jau Iš- 
sklidusiems į platųjį pasaulį.

D. P e n i k a s.

pradžios, jei toks kiltų. Jis nurodęs, 
jog Popiežius daugiau gero padary
siąs būdamas už Romos, „kaip kan
kinys“.

Vatikano sluogsniuose nurodoma 
Ispanija, kuri būtų tinkamiausia Šv. 
Tėvui laikinai apsigyventi, nes rusai 
neturį kalnų naikintuvų ir Pirenėjų 
kalnų grandinė padėsianti apsiginti 
nuo invazijos. Alpių ir Apeninų kal
nai sutrukdysią greitą rusų žygį ir 
todėl Popiežius turėsiąs dar porą sa
vaičių apsispręsti — pasilikti ar iš
vykti iš Vatikano. Dėl karo tiek tesą 
pasakytina, kad karas galįs prasi
dėti kiekvienu metu, kada tik Stali
nas nuspręsiąs. (ja)

Kinijos likimas. Europos ateitis.
Daily Mail tuojau paklojo veda

mąjį tuo klausimu. Jis stebisi ne 
tuo Trumano pareiškimu, bet 
aplinkybėmis, kuriose tas įvyko. 
Prezidento pareiškimas, rašo DM, 
esąs paremtas geromis informa
cijomis, nes kitaip jis nebūtų tai pa
sakęs. Tik dabar stebisi, iš kur tos 
informacijos? Laikraštis nurodo, kad 
Ždanovo mirtis pakeitusi Politbiuro 
pusiausvyrą Vakarų demokratijos 
naudai. Zdanovas buvęs vyriausias 
Vakarų demokratijos priešas. Tas 
pats laikraštis nurodo, kad rusiškas 
komunizmas trokšta pasaulyje vieš
patauti, bet kartu, sako DM, jo re-

„Sialino
Daily Mail Stockholmo bendra

darbis p. G. Young rašo, kad sovie
tai ištraukę iš archyvų savo „V-pla- 
ną“ pasaulinei politikai vesti. Kai 
kurie stebėtojai Švedijoje mano, jog 
šis planas yra siejamas su Trumano 
pareiškimu, sukėlusių daug spėlio
jimų. Šio V-plano autorius esąs ži
nomas ekonomistas Varga, kuris 
Ždanovo laikais buvo nušalintas nuo 
pareigų, dabar gi jo siūlymai vėl ke
liami viešumon. Pagal dr. Vargą, 
Rusijai nėra reikalo kariauti su Va
karų kraštais, nes jie dėl kapitalisti
nės sistemos patys prieis prie ekono
minio .slogučio ir tv- bus pa
ruoštas komunizmui kelias. Zdano- 
vul pasitraukus iš politinės arenos, 
ir Molotovas nustojo savo rėmėjo, 
nes jie abu buvo šalininką! tuojau 
imtis karo akcijos prieš Vakarus. Da
bar Kremlius vėl sutinkąs zu Var
gos išvedžiojimais, jog kapitalizmo 
žlugimą galima atsiekti kitomis, ne 
karo priemonėmis. Dabartinė rusų 
taktika yra jaučiama per „šaltąjį ka
rą“ — diplomatinis spaudimas, pro
paganda, streikų organizavimas ir 
penktosios kolonos veikla.

Sovietai pasilieka J. Tautose, So
vietai puola Prancūziją dėl Berlyno 

Kinijos likimas
Apie Kiniją daug buvo kalbėta, 

tačiau naujų metų angoje verta 
mesti žvilgsnį ir į šį 400.000.000 nu
skurusių žmogiškųjų būtybių lizdą. 
Kinijos nacionalistų pralaimėjimas 
prieš komunistus nėra visai lengvai 
apibūdinamas. Kinijos komunistai, 
kaip rašo NYT, esą mažiau gražūs 
negu išoriai pasirodo. Jie nesą ti
krieji „Kremliaus komunistai“. Ta
čiau lieka faktas, kad komunistų va
dai yra paruošti Maskvoje. Taip pat 
jų patarėjai yra maskviškiai. Stebė
tojai sako, kad Kinijos komunistų 
užimtoje teritorijoje administracija 
esanti žymiai geresnė negu šioje pu
sėje ir ten mažiau tos korupcijos.

Komunistų žygis Kinijoje vis dėl
to kelia susirūpinimo, nors JAV ra
minasi manydamos, jog Kinijos ko
munistai nueis Tito pramintu taku. 
Ir Japonijoje labai rimtai svarstomas 
komunistų žygis. Nacionalistų krei
pimasis i komunistus taikos derybų 
susilaukė neigiamo atsakymo, nors 
Čiangkaišekas žadėjo pasitraukti iš 
krašto prezidento pareigų, jei būtų 
jis kliuviniu garbingai taikai pa
siekti. The New York Times spec, 
bendradarbis p. R. Daniell savo iš
vedžiojimus' taip baigia: „Gali būti, 
kad vienintelis kelias užbėgti Rusijos 
ekspansijai už akių bus panaudoji

LTB Centro Komitetas nuoširdžiai dėkoja visoms organizacijoms * 
; ir atskiriems asmenims už sveikinimus ir linkėjimus Naujųjų Me- ! 
j tų proga. 

Už gausius sveikinimus ir linkėjimus, pareikštus mums Nau- ; 
; jųjų 1949 Metų proga, nuoširdžiai dėkojame.
t „Mūsų Kelio“ Redakcija •

žimas taip pat kenčia negalavimus. 
Vedamasis taip baigiamas: „Jei p. 
Trumanas tiki, jog jis turi draugų 
Kremliuje, jis turi mėginti pagerinti 
pažintis... Jis turi pasakyti mums 
ne tik tai, ką jis mano, bet ir ką jis 
mano daryti.“

Iš šių pastabų aiškėja, kad Ame
rika dar nėra atidengusi savo kortų, 
nors ir užsimena apie jas. Preziden
to Trumano pareiškimas lieka pa
sauliui nauja mįsle. Politiniai ėjimai 
dar tik formuojami. Ar Trumanas 
nueis F. Roosevelto pėdomis ar ne, 
šiandien neaišku.

f-planas"
radijo stiebų nugriovimo ir t.t., ne- 
apleidžiant savo pramonės aktyvini
mo ir pagreitinimo. Dėl naujosios 
Sovietų taktikos — be karo siekti 
laimėjimų, Vakarų pasaulis daug 
aliuzijų nedaro ir jokių pagerėjimų 
nesitiki. D.M. bendradarbis rašo, kad 
Švedijos stebėtojai nesitiki jokių pa
keitimų Sovietų galutiniame tiksle. 
Prisiminę Sovietų Sąjungos vykdomą 
terorą okupuotuose kraštuose, pra
dedant Pabaltijo valstybėmis ir bai
giant Balkanais, galima drąsiai su
tikti su Daily Mail išvedžiojimais, 
jog Sovietų Sąjunga turi nemaža 
r'lpnyblų, kurios išryškėja ūkine ko
va prieš Titą ir katalikų vadovų nai
kinimu Rytuose. Pagaliau, rašo DM, 
„... dauguma rusų nekenčia komu
nistų valdžios. Karas parodė, kad jų 
dauguma buvo pasiruošę rizikuoti 
savo gyvybę, išeidami kovoti prieš 
ją.“

Nors Sovietų Sąjunga savo poli
tinę taktiką keičia, tačiau ji nuo 
savo galutinio tikslo, nuo pasaulio 
revoliucijos ir nuo pasaulio domina
vimo, neatsisako. Todėl Sovietų Są
junga ir toliau lieka pasaulio taikos 
grėsme, skurdo ir nesantaikos ne
šėja.

mas tokios pat formulės, kuri dabar 
sudaroma Europoje. Atlanto paktas 
gali būti naudingas Ramiojo van
denyno paktui, kad atsiektų savo 
tikslo".

Po komunistų oficialaus pareiš
kimo, kad taika galima tik pagal jų 
padiktuotas sąlygas, reikia laukti dar 
kovų iki galutinai raudonieji užval
dys 1/5 pasaulio gyventojų. J.A.Vals- 
tybės oficialiai neatsisako Kinijai 
duoti paramos, tačiau dabar, atrodo 
ji jau beviltiška. Taigi, Tolimųjų 
Rytų politinė problema lieka ne ma
žesniu sfinksu, kaip Europa, bet dar 
didesniu, nes Leninas kartą rašė, 
kad „Tolimieji Rytai yra kapitalizmo 
ir imperalizmo jėgų užpakalinės du
rys.“ Šiuo metu prie šių durų bel
džiasi Sibiro meška. Atsiradusį Ry
tuose vakuumą užpildo raudonieji. 
Ateitis neaiški.

Europa rūsčiu 
veidu

Senojo pasaulio — Europos liki
mas yra nemažiau tragiškas kaip T. 
Rytų. W. Lippmann, išvažinėjęs po 
Europą, neseniai parašė straipsnį 
apie Europą. Jis pastebi, kad Euro
pa patekusi į chronišką krizę. Šiuo

t

metu Europos politika diplomatų ne- 
koreguojama, taip pat ji nekoreguo
jama ir ginklo. Europa, kaip pelkėje 
įklimpęs vežimas, kuris pats pasi
kelti negali. Anot Lippmąnno, Išei
ties taškas gulįs vidaus vokiečių 
konflikte. Kada šis vokiečių konflik
tas prasidėsiąs, tada ir Europos liki
mas tarptautiniu mastu būsiąs 
sprendžiamas. Berlyno vokiečiai vie
ną gražią dieną pradėsią pilietinį ka
rą, o tada neatsiliksianti ir kita Vo
kietijos dalis.

Rusai žaibo karo dabar negali 
vesti. Praėjusią vasarą esą jie ga
lėję tai padaryti, bet dabar Vaka
riečių jėgos žymiai sustiprėjusios ir 
jos dar stiprėsiančios. Apskritai 
imant, Europoje esama padėtis gaU 
tęstis dar ilgai, jei nepablogės Ber
lyno gyventojų išsilaikymo sąlygos 
ir nepersimes į pilietinį karą. Iš so
vietų pusės, atrodo, nieko nedaroma 
aštresnio, kas iššauktų konfliktą.

Europa, nors ir sunkiai, konsoli
duojasi. Vakarų Vokietija taip pat- 
pamažu atgauna nemaža valdymo 
teisių. Reikia laukti, kad Vokietija 
vienokia ar kitokia forma bus 
įtraukta ne tik į Europos uniją, bet 
ji bus (kalkuliuota ir į Atlanto pak
tą, taigi, Vokietijai teks vaidmuo ir 
gynybos srityje. Sovietų šansai Eu
ropoje laimėti politinę kovą vis ma
žėja, nes Marshallio planas turi ten
dencijos kelti ūkį ir tuo būdu slo
pinti komunistų veiklą.

Žvelgdami į šiuos metus, neturė
tume laukti didelių staigmenų, nors 
jų niekas negalėtų užginčyti. Tačiau 
dabartinė politinė situacija leidžia 
spėti, kad gal ir šie metai praeis be 
kataklizmo senajame pasaulyje — 
Europoje, nes didysis politinio svorio 
centras perkeltas į Aziją. J. Aras

Paskutinės aktualijos
— Prancūzijos, D. Britanijos Ir 

JAV vyriausybės bendra nota už
klausė Sovietų Sąjungą, kodėl Si ne
silaikiusi 1947 m. balandžio 3 d. nu
tarimo iki S. m. pradžios grąžinti vi
sus vokiečius karo belaisvius. Vaka
riečiai teigia, kad šį nutarimą jie pa
tys išpildę. Į notą atsakydama Sov. 
S-gos vyriausybė pareiškė, kad dau
gumą karo belaisvių vokiečių ji grą
žinusi ligi praėjusių metų pabaigos, 
visi kiti būsią paleisti šiais metais.

— Prancūzijos parlamentas tre
čiuoju skaitymu priėmė valstybės 
biudžetą 1949 metams, nors šį priė
mimą ir trukdė degolininkai, kurie 
turi apie trečdalį vietų parlamente.

— 81-sis JAV Kongresas sausio 
3 d. pradėjo savo darbą Washingtone.

— Anglijos vyriausybėje numato
ma kai kurių pakeitimų.

JEIGU MARSHALLIS PASI
TRAUKTŲ ...

Joseph ir Stewart Alspai NYKT 
išvedžioja, esąs beveik tikras daly
kas, kad užs. reik, minist G. C. Mar- 
shallis apie sausio 20 ak pasitrauksiąs 
iš eitųjų pareigų. Jų nuomone, nau
juoju užs. reik, ministeriu tapti dau
giausia vilties turįs arba vyr. teisė
jas Vinson arba Averell Harriman. 
Vinson esąs liberalas ir asmeniš
kas Prez. Trumano bičiulis. Jo 
paskyrimą, esą, su pasitenkinimu 
sutiktų New-Deal ir profesinės gru
pės, kurių įtaka valstybės admini
stracijai po lapkričio 2 d. sustiprė
jusi daugiau, negu tai atrodo. Be
siekdamas Marshallio įpėdinystės, 
pasisekimo galįs turėti ir ERP val
dytojas W. Averell Harriman, nors 
ir buvęs valst. pasekretorius Dear 
E. Acheson nesąs nustojęs vilties. 
Harriman, vienas iš senųjų New- 
Deal veikėjų, būtų priimtinas tiek 
kairiesiems, tiek ir prof, sąjungoms. 
Jis taip pat naudojęsis respektu Bal
tuosiuose Rūmuose.
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Lietuviai „Juodajame* krašte" ' Pažintim „Amerika“ Vokietijoje
„Juoduoju kraštu“ belgai vadina 

Charleroi apylinkę. Aišku, juodas 
nuo anglių. Čia angliakasių karaly
stė. Angliakasiai čia suvažiavę iš vi
sos Europos. — Miesto centre, kur 
didžiosios krautuvės ir kiti didieji rū • 
mai, kuriuose galinis prabangi*! pra
silošti ar prasigerti, lengviausia,', su
sikalbėsi prancūziškai. Bet užmiesty 
(užmiestis čia dešimt kartų didesnis 
už miestą) geriau patarčiau kreiptis į 
žmones kuria kita kalba. Nesvarbu 
kuria. — Su vaikais gatvėje susikal
bėsi rusiškai, itališkai, lenkiškai, vo
kiškai, na ir prancūzišai; žaidime vi
sos tos kalbos vartojamos. Lietuviš
kai kalbančių vaikų sunkiau bus su
rasti, nes lietuvių čia nėra daug, o "ir 
tie patys dažniausia viengungiai. 
300.000 žmonių mišiny yra apie 300 
lietuvių. Atrodo, galėtų pražūti; — 
bet nepražūna. Gyvena ne vienoj 
vietoj, labai išsiskirstę, bet nepražū
na. Yra vyrų iš jų tarpo, kurie, kas
dami anglis naktĮ, dieną pašvenčia 
tautiniam veikimui, lankydami visus 
tautiečius, steigdami .Lietuvių Ben
druomenės Belgijos“ skyrius, reng
dami šventes ir minėjimus, nesigailė
dami tam darbui nei vargo, nei laiko, 
nei pavojingu darbu uždirbto franko. 
Martuzaitis, Zaleckis, Banaitis — visi 
juos pažįsta, visur jie būna. Kur su
sirinkimas, ar minėjimas, ar pamal
dos, ar sportinis pasirodymas — vi
sur sutiksi juos. Dviračiu ar tramva
jum ar net taksiuku (kad laiku spėtų 
atvykti) — liet jie atvyks visada.

Jei turi koki klausimą, kreipkis i 
juos. Jei reikalas spaudžia, važiuok 
pas juos. Jei reikia kur nors pran
cūziškai susikalbėti, prašyk Martu-

Latviu rašytojai Liibecke
— Kasmet latvių rašytojai suva

žiuoja j Lūbecką aptarti savo rei
kalų, pagerbia sukaktuvininkus ir 
Suruošia literatūros vakarą. Toks 
subuvimas jvyko gruodžio 4 d., va
dovaujant rašytojui Algirdui Liepinš. 
Susirinko šie latvių rašytojai: Ar. 
Švabe, Konstancija Mikelson. Alek
sandra Plensner, V. Sesin, Elsa Ker
ber, Emil Skujeniek, Jan Rudzis, P. 
Jeger, P. Aigar, Ar. Rosa, H. Rosa, 
H. Krumin, Marg. Kovalevska, Rai- 
ster, Al. Drilum, J. Sudrabinš, Dr. 
Freiman. Protarpiais dainavo Hele
ną Vlasek. Rinktinės latvių visuo
menės vakare rašytojai skaitė savo 
kūrinius. Vakaro meto (vertinti su
kaktuvininkai gavo gėlių ir visuome
nės pritarimo. Latvių rašytojų ju
drumas ir jų knygų gausumas paro
do nenuilstamą darbą Latvijos lais
vei ir jos dvasiai.

— Lūbecke lankėsi Liet. Vyr. 
Raudonojo Kryžiaus vald, narys p. 
Daugėla. Jo pranešimas pakėlė mū
sų bendruomenės nuotaikas, sužino
jus, kad L. R. Kryžius visu savo titu
lu veikia ir tarptautinėje plotmėje ir 
kad jo rūpesnis — sekti mūsų die
nas, kur mes bebūtume ir kaip besi- 
verstume. Nuo centrų tolimame mū
sų kampe pareigingų svečių apsilan
kymas labai naudingas.

Koresp. 

žaltį Jei skubu, paskambink Zalec
kiui telefonu; jo numeris 30203. Jei 
turi ką nors raštiškai atlikti, geriau
siai tau padės Banaitis: jis čia visose 
sąjungos; sekretorius. — Jei neturi 
kur dėtis, keliauk pas Zaleckj: Cha- 
telineau, 4, rue Franchc Chambre; 
trečiam aukšte. Jo gal nebus namie, 
bet raktas virš durų ant staktos. Įė
jęs užsikurk pečiuką, pasiieškok spin
telėj, kuri medžiaga uždengta, duo
nos ir lašinių, išsivirk kavos (tik žiū
rėk, kad visas rūmas neužsidegtų, nes 
lubos neaukštai!). Jei nuilsęs, virsk 
( lovą ir miegok: kadangi šeiminin
kas dirba naktį, lova laisva. Vienu 
žodžiu, jauskis kaip namuose, nes čia 
gyvena lietuvis...

Jeigu bus šventa diena, kviečiam 
j lietuviškas pamaldas. Jos būna 
kiekvieną sekmadieni ir kiekvieną 
šventę — kuriame nors miesto kraš
te, ir ten renkasi visi tautiečiai. Pa
vyzdžiui, per Naujus Metus renkasi 
„Tolimuosiuose Vakaruose“, pono ge
nerolo Grigaliūno-Glovackio „para
pijoj“. Tiesa, toj parapijoj tėra tik 
13 lietuvių dūšių, bet suvažiuos iš ki
tur ir bus daug. Tai pono generolo 
taktika dar iš Lietuvos kariuomenės 
kūrimo laikų: parodyti tą patj karių

> DP problema - aktualesnė už 
santykius su rusais

TVIRTINA SAVO KNYGOJE GEN. EISENHOWER. — DIDŽIAUSIO TIRAŽO ATSIMINIMAI. — ŽUKOVAS 
VAIŠĖSE FRANKFURTE. — EISENHOWERIS IR DP SKRYNINGAS 1946 m.

Gen. Eisenhowerio atsiminimų 
knyga „Karo žygis Europoje“ (Cru
sade in Europe) kelia nepaprastą su
sidomėjimą. Kiek ji susilauks skai
tytojų, galima spręsti iš to, kad šios 
knygos santrauka šiuo metu spaus
dinama (iš viso 30 tęsinių) per 100 
JAV, Kanados, Europos ir P. Ameri
kos dienraščiuose, kiurių bendras ti
ražas siekia 75 milijonus skaitytojų. 
O kur dar knygų laidos (vairiose 
valstybėse! Atrodo, kad šios atsimi
nimų knygų leidėjas — Doubleday 
b-vė sumuš visus leidėjų rekordus 
pokariniu metu.

Įdomu, kad šios knygos dali gen. 
Eisenhoweris parašė dar tebevyk
stant karui... 1942 m. Gibraltare, 
prieš Š. Afrikos invaziją, jis buvo pa
diktavęs 60.000 Iš 212.000 jo kūrinio 
žodžių. Po to (vyko pertrauka. Tik 
1948 m. vasario mėn., pasitraukęs ( 
Myer fortą, jis dirbo per šešias savai
tes, kasdien be perstojimo diktuoda
mas po 4 valandas. Rašydamas kny
gą, jis plačiai naudojosi savo karo 
metais padarytais užrašais. Rankraš
tis baigtas kovo 24 d. Spalių pradžio
je perduotas leidyklai. Generolas už 
savo knygą gavęs nuo 100.000 ligi mi
lijono dolerių.

Mums, tremtiniams, ypač (domus 
šios knygos skyrius, kuriame sąjun
gininkų karo vadas paliečia DP. 
Aprašydamas 1945 m. pavasario (vy
kius, gen. Eisenhoweris plačiai susto
ja ties santykiais su gen. Žukovu.

būreli daugely vietų ir padaryti Įspū
di, jog jų daug. Parodyti visiems 
apylinkės klebonams ir tikintiesiems, 
kad lietuviai yra katalikai (taigi pa
dorūs ir sąžiningi žmonės). Parodyti, 
kad lietuviai moka melstis ir moka 
giedoti. O, dešimt lietuvių angliaka
sių pagieda daug geriau negu belgų 
parapijos choras!

Ir taip praeina šventės, praeina 
dienos, savaitės ir mėnesiai. Dauge
lis lietuvių baigia savo dviejų metų 
„kontraktus“ ir stovi prieš mįslę, 
prieš kryžkelę. Tięsa, mįslė nėra la
bai paini, ir kryžkelėj nėra daug ke
lių. Tik du keliai: likti angliakasiu 
ar nelikti. Rinktis nebūtų ko, visi ei
tų antruoju keliu; bet, kaip visada, 
lengviau išsirinkti negu išpildyti... 
Daugelis vėl norėtų tapti paprastu 
vokišku DP. Ne vienas gal ir tampa. 
— Taigi jei sutiksit kur lagery iki 
šiol nematytą vyruką, su padoriu 
kostiumu ir šilkiniu šalių, jau galite 
jtarti, jog jis — nusivylęs angliaka
sys. Praeidami pro šalį pasakykit 
jam lyg iš netyčių: „Bon jour! , ir 
jeigu atsakys tuo pačiu, reiškia, jūsų 
(tarimas buvo visai teisingas. Tada 
galite drąsiai su juo kalbėti apie Bel
gijos vyrų ir konjakų rūšis...

Toliau jis aprašo vaišes gen. Žukovo 
garbei Frankfurte, kurių metu, pa
kėlus mažiausia 12 tostų, jis paste
bėjęs, kad „daugiausia amerikiečiai 
pasekę mano pavyzdžiu ir pripildę 
taures vandeniu, pakankamai nuda
žytu raudono vyno spalva" ir pasi
džiaugęs gautu iš Kremliaus ordinu 
(apie 20 deimantų ir rubinų, gi vidu
ry — Kremliaus atvaizdas), čia pat 
generolas konstatuoja Žukovo ir jo 
aplinkos „stiprų norą“ būti pasiren
gusiems bendradarbiauti. Tai buvusi 
daugiau asmeninio pobūdžio drau
gystė. „Mes ūėjome visas pastangas 
nuolat parodyti rusams jų nuomonės 
supratimą ir savo draugiškus sieki
mus” — rašo generolas ir prieina DP 
problemą.

Anuomet — jis pabrėžia — sun
kioji DP problema atkreipė visą ma
no dėmesį ir man ji atrodė esanti 
aktualesnė už asmeniškus ryšius su 
rusais. „DP“ buvo pavadintas civilis 
asmuo, dėl karo (takos pakliuvęs ana
pus kraštų sienų ir norėjęs, tačiau 
negalėjęs be pagalbos grįžti namo ar 
juos rasti. Greitai evakuota šimtai 
tūkstančių. Tai buvo tie asmens, ku
rie kur nors Europoje turėjo tėvynę 
ir norėjo tuoj ten grįžti. Mes suorga
nizavome stovyklas, norėdami laiki
nai pasirūpinti ta žmonių rūšimi ir 
davėm jiems maisto, drauge paruoš- 
dami transporto planus. Tačiau tie, 
kuriuos netrukus pradėjome sutrum
pintai vadinti DP, nejtilpo ( tuos

Praėjusią savaitę Augsburge buvo 
atidaryti 2-ji didumu zonoje „Ameri
kos Namai". Pirmoji atidarymo die
na buvo pradėta dalyvaujant visai 
amerikiečių ir vokiečių Bavarijos vy
riausybei, gi sekančią dieną rūmai 
buvo atverti visuomenei. Matėsi 
daug vokiečių inteligentijos, smalsiai 
besidairančių šiame dideliame 4-rių, 
kur anglų ir vokiečių kalbomis ame
rikiečiai skaito paskaitas, aukštų pa
state: po auditorijas parodoms patal
pą, gan turtingą biblioteką anglų, o 
taip pat vokiečių kolbomis (exiliniu 
rašytojų), rašymo kambarį, muzikos 
patalpą, kur kasdien nuo 16 vai. per
transliuojami AFN Simfoniniai Kon
certai ir duodami plokštelių pagei
davimų muzika, kino teatrą su pora 
šimtų vietų, kursų klases, kur pri
tyrę pedagogai dovanai duoda anglų 
kalbos pamokas bent kelioms gru
pėms, simpatišką vaikų biblioteką, 
studiją ir galiausiai turtingą spaudos 
skyrių, kame gali rasti įvairiausių 
europinių dienraščių, baigiant bro
šiūromis ir technikiniais bei moksli
niais JAV žurnalais. Patalpos naujai 
atremontuotos, jaukios, gerai apšil
domos, švarios. Atidaryta nuo pir
madienio iki šeštadienio kasdien nuo 
10—19,30 vai. Personalas paslaugus,

lengvai išskaidomus tūkstančius. Ti
krieji nelaimingieji buvo tie, kurie 
dėl kurių nors priežasčių nebeturėjo 
namų arba buvo „persekiojamieji“, 
kurie nedrįso grjžti namo iš baimės 
prieš tolesnius persekiojimus. Siau
bas, apėmęs tuos žmones, mums pasi
darė dar ryškesnis, kai (vyko visa 
eilė savižudybių tarpe žmonių, kurie 
mieliau mirdavo, kaip grįždavo i sa
vo gimtuosius kraštus. Paskirais at
vejais — nurodo gen. Eisenhoweris 
— galėjo būti išdavikų, teisingai bi
jojusių juos laukiančios bausmės. Ta
čiau daugely kitų atvejų jie priklau
sę persekiojamųjų kategorijai ir mir
tyje įžiūrėjo mažesni blogi už naują 
persekiojimą.

Toliau generolas rašo, kad sąjun
gininkai iš politinio požiūrio paruo
šę kriterijus, pagal kuriuos iš DP 
tarpo turėjo būti išskirti tie, kurie 
turėjo būti išgabenti i savo kraštus 
ir tie, kuriais rūpintis teko sąjungi
nėms valdžioms. „Pradžioje mes ban
dėme tuos susitarimus ir nusistaty
mus vykdyti be nukrypimų, tačiau 
greitai pastebėjome, kad jų raidiškas 
pritaikymas dažnai pažeidžia pa
grindines žmogaus teises, dėl kurių 
mes kovojome.“

Iš visų DP, pasak Eisenhowerio, 
liūdniausioje padėty buvę žydai. Jie 
buvę išbadėję ir kankinami jau eilę 
metų. Todėl surikus buvęs uždavinys 
jais tinkamai pasirūpinti.

(Pabaiga 5 psl.) 

nors ir vokiškas. Įėjimas visiem* 
laisvas ir, porą kartų apsilankęs, jau
ties kaip namuose. Be vokiečių, kaip 
minėjau, „AH“ dažnai užtinki ir DP 
estus bei latvius, taip pat retkarčiais 
ir vieną kitą lietuvi, kurių, o ypač 
moksleivijos bei besiruošančlų emi
gruoti Siaurės Amerikon, lauktina 
didesnio susidomėjimo.

Ir ne tik Augsburge! Visuose 
reikšmingesniuoee US zonos mies
tuose, miesteliuose rasime, jei ne 
„Amerika-Haus“, tai bent „Reading 
Rooms“, taip naudingų besidomin
tiems anglų kalba ir jo« literatūra. 
Vien tik Augsburgo „AH“ priklauso 
šios skaityklos: Aichache, Dillingene, 
Gūnzburge, Ingolstadte, Kemptene, 
Landsberge, Memmingene, Neubur- 
ge, Nordlingene, Schwabmūnchene. 
Gi pilni „AH“ a 13 Augsburge ran
dami: Bamberge, Coburge, Erlange- 
ne, Mūnchene, Nūmberge, Regens- 
burge, Frankfurte, Darmstadte, Fui- • 
doje, Giessene, Kasselyje, Marburge, 
Stuttgarte, Heidelberge, Karlsruhe, 
Heilsbronėje, Berlyne, Bremene ir 
Wlesbadene.

Buvo įdomu šių „AH“ direktoriui \ 
Augsburge pasiūlyti anglų ir vokie
čių kalba esamos literatūros apie Lie
tuvą ir lietuvius. Pasiūlymu susido
mėjęs pareiškė: „Būtų malonu šias 
knygas turėti savo bibliotekoje, o 
Jums naudinga, kaip matote, gausią 
„AH“ publiką painformuoti apie savo 
vargšą kraštą! “Tikimės, jog Augs
burge, remiant Vietinio Komiteto 
švietimo skyriui arba viet. K. Fon
dui, pasiseks šį užsimojimą įgyven
dinti. Arch. Mulokas dargi pažadėjo 
pridėti savo darbo Sv. Kazimierą su 
anglišku prierašu.

Ar nebūtų gera, kad šiuo reikalu 
susidomėtų kuri tam kompetetinga 
mūsų kultūrinė institucija ir per U.S. 
Information Center, berods Nūm
berge, paskirstytų tokią literatūrą 
kaip .Lithuania trough Ages“, .Li
thuanian Art in Exile“, na ir kitus 
anglų kalboje esamus, o taip pat vo
kiečių kaip prof. dr. Jungferio” Ll- 
tauen", visiems „AH"? Žinoma tuo 
pačiu nereiktų užmiršti ir JAV lei
džiamo „Information Bulletin" (?) 
patiekti „AH“ spaudos kioskams.

Almus

„CHICAGO HERALD - AMERICAN“ 
APIE POLITRUKUS ISVIETIN-

TŲJIJ STOVYKLOSE
Milijoninio tiražo Amerikos dien

raštis „Chicago Herald - American“ 
savb š. m. lapkričio 30 d. laidoje pa
talpino visą puslapi nuotraukų, vaiz
duojančių rusų raudonojo politruko 
atsilankymą Kempteno išvietintųjų 
stovykloje. Puslapis užvardintas „DP 
išveja raudonuosius agentus“. Po 
didžiulėmis fotografijomis, tarp kitų, 
randame tokius parašus: „Rusų mė
ginimas versti grįžti baltų išvirin
tuosius 1 raudonąją vergiją — bai
giasi dramatišku raudonųjų išviji
mu“. „Brošiūros, išvadinančios ame
rikiečius imperalistais ir karo kur
stytojais, grąžinamos į raudonojo ka
rininko jeep’ą“. „Išvletintieji, dau
giausia lietuviai, visi iki vieno atsi
sakė priimti propagandos lapelius“.

A VILKAS (30)

SIAUBAS EINA PER EUROPĄ
ATSIMINIMAI

Keliu traukta būreliai nuvargusių vokiečių. V.tnes ber
niukas prieina ir prašo:

— Gal turite... aš jau 14 dienų nevalgiau duonos.
Su Vytu pasitariame ir duodame apie */i kg.
— Mes irgi daug neturime. O jūsų valdžia negerai el

gėsi; kai tarnavome pas ūkininkus, buvome k n vergai...
— Suprantu... aš žinau, žinau, bet ką mes galėjome 

padaryti...
Jis vengiu to skaudaus klausimo. Žinoma, buvo laikas, 

kada ir jis, kaip Dita, nekentė svetimšalių ir n 'k'no...
Mes jo daug nevarginame. Dar nurodome, kur pasirinkti 

bulvių.
Tikrai, dabar vokiečiai visi pasenę; nesiprausę, nuvargę, 

nusiminę, nevalgę, sėdi kaip elgetos pakelėse, nes keliauti 
trūksta jėgų. Kiekviename kampelyje juos apiplėšia, nes ru
sas nežiūri daikto vertės. Jis turi ką nors atimti ir atima, ką 
randa geresnio. Moterys visokiomis progomis gėdinamos... 
Vargas tai buvusiai išdidžiai tautai. Nusipelnytas vargas. Bet 
ir gaila jų.

Prisimenu Vyto tėvo posakį:
— Kai rusai atėjo i Lietuvą, lietuviai pražilo per metus; 

kai atėjo vokiečiai, žydai pražilo per savaitę; kai j Vokietiją 
atėjo rusai, vokiečiai pražilo per vieną dieną.

Vienas pulkininkas pasiūlo mums pasipiauti karvę, bet 
oaisiui Staršina užkerta:

— Jie turi maisto davinį 4 dienoms.
Per tiltą esą negalima važiuoti, todėl vakarop iškeliau

jame Graudenz’o link, nors vėliau išvykę ramiausiai tą naktį 
petuajo. Vytas paliekamas su sergančiais arkliais. Jis pa

siima maišeli su mūsų maistu, o man palieka abiejų baltinius 
ir smulkmenas. '

Staršinai negaila nei mūsų nei arklių. Apie 100 km kilpą 
mes turėjome padaryti per naktį. Temstant sutinkame lietuvi, 
taip pat buvusi darbininką Vokietijoje, ir liepiame neiti i 
Pelplin’ą. Tuo metu mūsų kolona stovi kryžkelėje. Vadovai 
kalbasi su esančia sargyboje ant kelio ruse — kariu.

— ... tvašumat, — taria ji aiškiai ir garsiai, — sakau, 
kad sukite čia.

Tai įprasta Sovietų Sąjungoje. Moterys seka vyrais vi
sose gyvenimo srityse.

Pradeda lyti. Salta. Aš vienas tarp visų be palto, nes 
Vytui motina, pasirodo, davė, o man — ne. Gal tikėjosi par
sivežti l Lietuvą ... Apskritai, sūnus lieka sūnumi, svetimas 
— svetimu. Visas permirkau, o pučia toks žvarbus vėjas. 
Leitenantas tai pastebi, atima nuo senių vieną vežime dūlė
jusią skrandą ir duoda man. Z’aurus „lyginimo“ principas 
visur taikomas. Būk stiprus, p’.ėšk, nesigailėk kitų — būsi 
laimingas Sovietų Sąjungoje.

Iš nuobodumo su Šilu, atkakliu žemaičiu nuo Tauragės, 
pasikeičiame joti arkliais. Mes m’rtinai nuvargę, nepavalgę, 
nemigę. Mane ima pyktis, kam Vyto motina nedavė palto. 
Aš noriu susivaldyti, bet nesiseka.

— Apstatė, bet tylėk ir nedejuok. .Pasistenk kitą kartą 
nežiopsoti, — kaluosi sau i galvą.

Po sunkių pergyvenimų žmonės yra žiaurūs.

1945. III. 30. Penkti
Praaušus pasiekiame Graudenz’ą. Perjojame, paskubomis 

pastatytu, kreivu pontoniniu tiltu. Miestas labai nukentėjęs 
nuo kautynių ir bombardavimų.

Sienos išgriautos, sukapotos, ypačiai baisiai sukapotos 
kulkosvaidž ų ir patrankėlių šūvių.

Kažkas mūsiškių sako:
— Atstatyti tai ne „štuka“, bet kur dėti griuvėsius?
Darbas dvigubas.

• — Atstatys, — tariu, — greičiau negu mes tikimės. Ir 
dar gražesnius miestus atstatys tie skruzdės vokiečiai..

Už Graudenz’o pasukame pagal Vyslą link Marienwer- 
derTo. Čia Vakarų Prūsija. Nesutinkame jokio žmogaus, jo
kios gyvybės. Čia mirusioji Vakarų Prūsija.
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Štai — Gamsee miestas. Įjojame. Pasagų kaukšėjimo 
aidas toks duslus, toks siaubingas. Čia nėra gyvybės. Tai 
absoliučiai MIRĘS MIESTAS. Aš mačiau sugriautų miestų, 
bet jie nebuvo dar tokie klaikūs.

Aš patikėčiau, kacl naktimis susirenka vėlės tų, kurie čia 
kadaise gyveno, mylėjosi, džiaugėsi, kentėjo; ruošė visam pa
sauliui vergiją... Juk tai buvusioji išdidžioji Prūsija...

....... Unsere Truppen marschieren vorwarts und vor- 
wSrts ...“ „Deutschland, Deutschland ūber atles...“

Jie pirmiau nematė, kad neša pasauliui griuvėsius, ver
giją-

Gal dabar jų dvasios apskraidė pasaulį pamatė, įsitiki
no... gal gailisi. Bet vargu. Jie mirė tokie fanatikai: grei
čiausia ir dabar pralaimėjimo kaltę verčia ant „išdavikų“ 
generolų...

Mūsų kolona truputi stabteli. Aš atsisėdu pailsėti ant 
gatvėje numestos kėdės.

Taip, Vokietijos galybė mirė, kaip miręs šis miestas. Tik 
iškabos dar sveikos, lyg užrašai kapyne. Čia tik miesto at
minimas.

Kad nors kokia katė perbėgtų skersai kelią, nors varnos 
sukranktų ar žvirbliai sučirškėtų šituose griuvėsiuose. Tylu 
šiame mirusiame mieste.

Jojame toliau. Ant kelių ir pakelėse nepalaidoti žuvusių 
vokiečių karių lavonai.

Ar neužžels tie buvę kultivuoti plotai, ar neužpustys juo* 
smėlis, kaip Palestiną.

Per dvi kelionės dienas (III. 30 ir III. 31) mes čia nema
tėme nė gyvos dvasios.
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Švedijos žaismas neutralumu
Dvi taktikos. Rytų atstovai — 

Leino ir jo žmona Kuusinen suorga
nizuoja Skandinavijos komunistų 
kongresų, įvykusį Norvegijoje. Tik 
jam pasibaigus prasidėjo komunisti
nis sambrūzdis Skandinavų „strategi
nėse srityse“. Suomijai prikaišioja- 

■ mas karingumas, nepatikimumas 
„draugiškumo ir nepuolimo“ santar
vės vykdyme. Sovietai, beieškodami 
priekabių, net tiek nusiyrė, jog Įteikė 
notas dėl teatro veikalų Sam. Sihwo 
„Medžiotojo nuotaka“ ar Jean Sartre 
„Suteptos rankos“. Ar tai neprimena 
sovietų rūstavimo Lietuvai 1940 m. 
pavasarį?

Siaurinėje Norvegijoje ir Danijoje 
prasidėję streikai greitai nutyla, bet 
bandymų pradžia jau padaryta. Šve
dijoje, kuri ir toliau plūduriuoja ant 
neutralumo atplaišos, tuo tarpu dar 
ramu. Bet ir ji neretai nugirsta gra
sinimus: netapti dolerinės politikos 
auka.

Vakarai kuria vakarinės Europos 
gynybą. Penkių valstybių santarvė 
išplečiama j Atlanto ar amerikiečių 
vadinamą Siaurės karinę sąjunga. Be 
esančių karinėje santarvėje (D. Bri
tanijos, Benelux ir Prancūzijos), jai 
priklausytų: JAV, Kanada, Portuga
lija, . Italija, Norvegija ir Danija su 
Irlaadija.

Rytai ir Vakarai kreipia vis di
desnį dėmesį į Baltijos jūrą. Skan
dinavijos valstybės ten gali atlikti 
Žymų vaidmenį. Tačiau Švedija, per 
šimtą su viršum metų būdama neu
trali ir iš kiekvieno karo besipelniu- 
si, tiki istorijos pasikartojimo teori
jai. Kai per pastarąjį pusmetį daug 
kas paaiškėjo, Švedija liko toje pat 
tamsoje. Ji dalyvauja Rytų ir T 
karų varžybose lyg užsiprašydama: o 
kas daugiau?

Skandinavijos nesutarimas. — 
Apie Skandinavijos nesutarimą jau 
gana paaiškėjo iš nuolatinių konfe
rencijų kraštų gynybos klausimais. 
Pirmoji įvyko 1948 m. vasario mėn. 
viduryje. Anksčiau britų, dabar ame
rikiečių nenustebina tas nesutarimas. 
Jis aiškintinas daugeliu priežasčių.

Psichologinės nuotaikos, nežiūrint 
giminingumo, gana skirtingos. Danai 
ir norvegai nuolat skersuoja prieš 
švedus. Pirmųjų nusiteikimas dar ne- 
draugingesnis po šio karo pergyvenus 
vokiškąją okupaciją.

Geografiškai sudaro tik teoretinę 
vienutę. Norvegija ir Švedija dalo 
pusiasalį, bet jų akys nukreiptos, 
nelyginti Januso, į dvi priešingas pu
les. Norvegija, nors jos šiaurė yra 
sovietinėje grėsmėje, linksta į anglo
saksus o švedai turi visai skirtingus 
samprotavimus dėl jų paramos. Da
nija susideda iš trijų salų ir kaklo, 
kurį siekia prailginti Schleswig Hol- 
Steino žemėmis. Jos padėtis yra ne
paprastai svarbi dėl Zundų ir žemiau 
esančio Kaiserio Wilhelmo kanalo, 
kurie karo metu bus milžiniškos 
svarbos. Zundai ir Kiel kanalas yra 
išėjimas iš Baltijos jūros. Už jį kovos 
britai ir sovietai.

Istoriškai tos trys tautos nėra taip

Myk. Venclanskas

TREMTINĖ
Baladė

Trijų Karalių vakare 
Mergaitė dalią buria. 
Toli tėvynė. Ji viena. 
Ir svetima pašiūrė.
Ant stalo veidrodis. Šalia — 
Dvi spraksl vaško žvakės, 
šešėliai žaidžia kampuose, 
Ant veido mėlynakės.
Aplinkui tuščia ir tylu, 
Tik mirga, spraksl, buria. 
Parėmus galvą ties stalu 
Į veidrodį ji žiūri.

— O mielas, kur tu, kur esi?
Ar gyvas dar tu ten?
Šaukiu: nors žvakių spindesy, 
O pasirodyk man!

Ji žiuri, žiūri. Neviltis.
Klaiki svaja merginos.
Išvargus alpsta jau širdis. 
Keisti šešėliai pinas.

Nė balso. Lyg rauda tyli, 
•Lyg smuikas kur vaitoja.' ■ 
Ir veidrody, antai, toli, — 
Jau, jau... kažkas atjoja...

Danguj žvaigždė šviesi šviesi 
Sidabrais tiesia kelią.
Kaip aiškiai mato... dievaži. 
Pažino — Trys Karaliai!

Ant kuprių išpuošti balnai, 
Kaip juos paveiksle matė.
— Tau laiškas. Vargše, nežinai, 
Gal siunčia jį mamatė.

Ir atskrenda į ją stačiai — 
Vai, laiškas!... ore sukas, 
Juodi sušmėkšo pakraščiai 
Ir dingo, lyg pro rūką.

Tylu tylu. Tik jos širdis 
Ir smuikas kažkur verkia.

Žvaigždėta vasaros naktis. 
Plačiau akis pramerkė, — 
Ir veidrody... gimti namai! 
Svirnelis šalia kelio... 
Po langu supasi beržai, ., 
Ir į laukus takelis...
Svirtis sugirgždo pamažu, 
Pakilusi į dangų.
Kaip pasiilgus!... Kaip gražu!.., 
Kaip širdžiai visa brangu!

Ir aiškiai aiškiai mato ji — 
Pro langą gryčlon žiūri: 
Barzdylos niūkso svetimi 
Prie židinio, paniurę.

Ųarželis tuščias, be žiedų, 
Varteliai jau išvirtę — 
Čia niekas nebelanko jų) 
Sapnuoja rūtos mirtį.

Niekur namiškių nematyt. 
Kieme tyla kapų.

• Kas ten ant slenksčio sėdi? Cit... 
Koks juodas... net šiurpu...

Rašo Ged. Galvanauskas
vieningos. Jos ilgai tarpusavyje ko
vojo, o pastangos susivienyti nedavė 
norimų Išdavų. Tas istorinis paliki
mas ir dabar, Jaučiant artėjančią 
grėsmę, iš dalies trukdo surasti ne
tik bendrą kalbą, bet ir bendrus 
veiksmus. Visa tai panašu i lietuvių- 
lenkų istorinę bylą, nors jos kiltis ir 
eiga yra skirtinga.

Ūkiškai tie trys kraštai vienas kito 
nepapildo. Daugelio žaliavų trūksta 
visa Skandinavija. Jei Beneluxui ne
lengva sudaryti nuoširdžią ūkišką są
jungą, skandinavams būtų dar sun
kiau.

Šie skirtingumai verčia Skandi
navijos valstybes pasirinkti atskirus 
kelius dabartinėje užsienio ir saugu
mo politikoje. Tie skirtingumai dar 
didesni skandinavų politiniame nusi
teikime.

Skirtingi keliai. Kai 1948. XII. 10 
Washingtone pradėti pasitarimai dėl 
Atlanto karinės sąjungos sudarymo, 
netrukus Norvegijos stortinge (seime) 
užvirė karščiausi ginčai. Užsienio 
reikalų ministeris Halvard Lange pa
sirodė esąs didžiausiu Atlanto kari
nės sąjungos gynėju. Norvegai ir da
nai,-nors oficialiai nėra prisidėję prie 
Atlanto sąjungos, bet mažai abejonių, 
kad jie jon įsijungs. Juos verčia tą

kelią pasirinkti praėjusio karo metu 
neutralumo politikos liūdnos išdavos 
— okupacija ir pripažinimas, kad da
bartiniu metu jie vieni nepajėgtų 
gintis.

Jų okupacija, nors nebuvo tiek 
žiauri, kaip Lietuvoje, privertė susi
rūpinti. Europa nūdien, nors gyvena 
politines miglas, bet norvegai ir da
nai sparčiai rūpinasi savo kraštų gy
nyba. Skandinavijos užsienių reikalų 
ministerių ilgo posėdžiavimo išdavo
je 1948. X. 15 sušaukta posėdžiui gy
nybos komisija. Nors jos darbai yra 
bergždi, bet ji toliau posėdžiauja Už
davinys — sudaryti skandinavišką 
karinę santarvę. Tačiau nelemtas po
sėdžiavimas Saltsjobaden prie Stock- 
holmo lapkričio mėn. ir Hornback — 
Danijoje iki 1948. XII. 19 nedavė tei
giamų išdavų. Tie posėdžiai atidėti 
sausio mėn. viduriui.

Tuo metu Šiaurinio Atlanto są
jungos apibrėžos jau aiškėja. Iki 1949 
m. balandžio mėn. norima ne vien ją 
sudaryti, bet ir sulaukti ratifikacijos, 
t y. atskirų valstybių pritarimo. Tas 
skubėjimas verčia daryti išvadą, kad 
vakariečiai nori sovietus pastatyti 
prieš paruoštą karinį įvykį, kai JTO 
trečios pilnaties posėdžių metu bus 
svarstomi esminiai politiniai klausi

Debesys slenka Suomijos link
ĮTEIKTOS SUOMIJAI DVI NOTOS

mroaė, kad Suomijos ir Sovietų 
santykiai pagerės ir gal net visai su- 
sinormuos. Tačiau paskutiniu metu, 
ypač prieš pat Kalėdas ir Naujuosius 
Metus, Suomija buvo Sovietų įteik
tąja nota įspėta dėl santykių blogė
jimo. Sovietų pasiuntinybės notoje 
Suomių užsienių reikalų įteiktoje mi
nisterial sakoma, kad .neatsakingų 
elementų vedama priešiška propa
ganda prieš Sovietų Sąjungą“. Joje 
nurodomos trys Suomijoje demon
struojami veikalai, kurie esą provo
kaciniai. Du jų yra pačių suomių 
pasigaminti, o trečiasis jau už
draustas visame krašte. Notoje sako
ma, kad kiti įvykiai pasirodę nebe
atitinką Suomijos įsipareigojimų pa
gal taikos sutartį.

Natoje suminėtais „kitais įvykiais" 
suprantami komunistų išskyrimas iš 
dabartinio socialdemokratų kabineto, 
kai anie patys atsisakė prisidėti prie 
trijų partijos koalicijos ir slaptosios 
policijos panaikinimo, kuri buvo 
svarbiausias jų politikos įrankis.

Antroje rusų notoje Helsinkio po
licija kaltinama už netinkamą elgesį 
su dviem rusų pareigūnąjs, kurie bu
vę areštuoti cirko vaidinimo metu. 
Suomiai liudininkai nurodė, jog tie 
vyrai (rusai) buvę girti ir kėlę ne
tvarką. Po kvotos Suomijos užsienių 
reikalų ministerija atsiprašius.

Švedijos korespondentai Helsin

kyje tas abi sovietų notas laiko „ne
teisingomis ir perdėtomis". Reiškia
ma baimės, kad Maskva galinti pra
dėti naują savo politikos fazę Suomi
jos atžvilgiu. Tokį pavojų yra minė
jęs Suomijos prezidentas dr. Juho 
Paasikivi, kalbėdamas nepriklauso
mybės šventės proga. Prezidentas iš
sireiškęs, jog tamsi problema esanti 
užsienių reikalų politika su didžiuoju 
kaimynu Rytuose. Pagrindinės svar
bos suomių gerbūviui esąs užsienių 
politikos vedimas. Ji turinti būti taip 
tvarkoma, kad neitų prieš Sovietų 
Sąjungą.

JJerinant įvykius, Vengrijoje, Če
kijoje ir Lenkijoje, nesunku suprasti, 
kodėl Sovietai ieško priekabių Suo
mijoje. (DM/ja)

NAUJOSIOS JAV POLITIKOS 
GAIRES

Gerai Informuotas New Yorko 
„Wallstreet Journal", komentuoda
mas naujosios JAV užsienio politikos 
siekimus, rašo: „Kaip Prez. Trumano 
kabineto patarėjai sutaria, nuo šiol 
JAV užsienio politika, juo toliau, tuo 
labiau remsis kariniais apskaičiavi
mais. Vyrauja įsitikinimas, kad 
„šaltasis karas“ su Rusija tik dabar 
prasidėsiąs kaip reikiant. Čia reika
las eina apie šiuos principus: 1) 
Valst. Departamentas turi išsižadėti

— Motuš... Mamaitei... O, dangau, 
Kodėl tokia juoda?
Aš už tave širdy prašau, 
Meldžiuosi visada.

— Kodėl ant slenksčio tu, mama, 
Sunykusi nakčia?
— Dukrele mano mylima, 

' Neklausk, aš ne Iš čia.

— Tavęs čia laukti, balandėle, 
Nuliūdus ateinu.
Manasis kapas jau sužėlęs 
Altajuj, už kalnų.

— Tavieji broliai — sūnūs mano — 
, Vorkutos pragare.
’ Jonelis tavo partizanas —
, Namai klaiki giria.

Ir rieda, rieda iš akių
. Jai ašara graudi.

— Močiut, močiut, tave šaukiu!
Nebėr, nebėr... kur ji?

Sumirgo žvaigždės akyse,
Ratu šešėliai suka,
Ir jos išvargusi dvasia ,
Klajoja lyg po rūką.

— Močiut, močiut, kur tu, širdele?
Močiute, kur jisai?
— Antai po beržu, ant kalnelio —
Skubėk, skubėk tenai. *■

Sumirgo veidrodis šviesom. 
Vaizdų nutrūko pynės, 
Tik sunkiai supas patylom 
Išvargus jos krūtinė.

mai. Ar tuomet nebus pasinaudota 
politiniais spąstais — ultimatumu, 
kad atskiri klausimai sovietų būtų 
veikiai patvarkyti?

Norvegija ir Danija įsitikinusios, 
kad jų apsiginklavimas nuo galimų 
priešų apsiginti yra neužtektinas. 
Praėjusio karo pavyzdys primena jų 
nepajėgumą. Abi Šos valstybės yra 
nuomonės, kad karui prasidėjus jos 
bus tuoj paliestos. Todėl iš anksto 
jos bando įsijungti vakarietiškan ka
riniu sambūrin, kad anglosaksų pa
galba galėtų atsispirti sovietams.

Švedijos laikysena. Tuoj po karo 
švedai padarė gerą politinį sandėrį. 
Jie pirmutiniai uždarė sovietų užim
tų kraštų atstovybes ir jas perdavė 
sovietams. Vėliau sovietams perleido 
auksą ir už jį gavo kai kurių gėrybių 
iš sovietų. Dar gėdingiau pasielgė 
Osten Unden, kai jis pradėjo pre
kiauti pabaltiečių krauju ir, juos iš
duodamas sovietams, pasmerkė mirti.

Švedija ir toliau nori vairuoti 
neutralumo laivelį. Danija ir Norve
gija, pasirėmusios JTO konstitucijos 
52 str., siūlė sudaryti skandinavišką 
sąjungą. Švedai ir tai minčiai nepri
tarė. Osten Unden, švedų užsienių 
reikalų ministeris, pareiškė riks- 
dage, jog Švedija nesileis maišoma

minties dabar bepasiekti tikrą nuo
monių išlyginimą su Sov. Sąjunga. 
Nežiūrint to, JAV atstovai ir toliau 
ligšioline forma dalyvaus derybose 
JT posėdžiuose. 2) ūkinė ir politinė 
blokada prieš Rusiją bus sustiprinta. 
Bus bandoma užsitikrinti, kad Rusi
ja iš jokios pasaulio valstybės ne
susilauks medžiagų, kurios galėtų 
stiprinti jos karinį pajėgumą. 3) JAV 
kariškai, ūkiškai ir politiškai „įsi- 
kas“ ir lauks svarbiausiuose atramos 
taškuose, kuriuose ligi šiol pasi
reikšdavo trynimus!. 4) Šio defen- 
syvinio perijodo arba pozicijų karo 
metu JAV bandys įsigyti naujų są
jungininkų. 5) JAV nuolat stengsis 
stiprinti savo pačių, o taip ir nepa
prastos strateginės reikšmės turinčių 
sąjungininkų ginkluotas pajėgas."

• Kanados gynybos ministeris B. 
Claxton paskelbė, kad Kanada pra
dėsianti skubiu tempu vykdyti savo 
gynybos programą, idant galėtų su
tikti „besikeičiančias apystovas“ ir 
netikėtumus. Pagal programą numa
tyta padidinti laivų statybą, įskaitant 
ledlaužius, naujo tipo povandeninių 
laivų naikintojus ir minų mėtytojus. 
Kanada pradės taip pat gaminti savo 
pačios ir Amerikos modelių lėktuvus 
— naikintuvus. Ji įsteigia keturias 
aviacijos bazes. (UP)

Laukai, laukai... Klek daug varnų! 
Žara danguj kaip kraujas.
Užgesus saulė už kalnų.
Degėsiai. Nerimauja...

Šit, šit takelis... pievom bėga 
I kalną su beržais.
Čia jie klajodavo be miego, 
Kaip pasakų vaikai.

Čia jis prisiekė jai tada 
Nesklrtis niekados.
Čia, čia, — juk sakė jai mama — 
Po beržu laukia jos.

Kalnelis. Vienišas tarp pievų. 
Nuogi rudens beržai.
Iš kur tiek juodvarnių dėl Dievo? 
A... pakaruoklis štai...

— Pakorė priešai, kad namus 
Mes gynėm, kaip nuo seno. 
Kiekviena kalnelis čia pas mus 
Kapai bus partizano!

— Jonelis!... Gelbėkit! — Išbalus 
Pašoko ji. Šiurpu.
Dvi žvakės baigia degt ant stalo, 
Ir veidrodis tarp jų.

Užgeso žvakė. Nevilty 
Drebėdama ji stovi.
Už sienos muzika graudi — 
Ar sapnas, ar tikrovė?

Ant stalo laiškas. Kas gi čia? — 
Kaimynas jos, lietuvis...
„. . Altajuj broliai ir mama, 
Jonelis girioj žuvęs.. ."

ideologiniame ginče. Šis žaidimas yra. 
nesuprantamas. Švedai, būdami de
mokratais, gali nepakęsti bolševizmo. 
Bet ar jie yra demokratai, kai nenori 
remti demokratinės sąjungos? Kodėl 
švedų socialdemokratai, esą vyriau
sybėje, ir jos galva Tage Erlander 
purtosi vakariečių? švedų sampro
tavimai ir mums yra įdomūs. Štai jie.

Švedų samprotavimai. Jie patie
kia apstybę argumentų laikytis 
neutraliai. Pirmoji prielaida — Skan
dinavija galimo karo metu tarp Rytų 
ir Vakarų gali likti neįmaišyta. Ki
tais žodžiais, švedai mano, kad karui 
vesti esama svarbesnių sričių už 
Skandinaviją. Ministeris pirmininkas 
Tage Erlander neseniai nurodė, kad 
ateities karo įvykiai dėsis kažkur 
pietinėje, bet ne šiaurinėje srityje. 
Aiškiau kalbant, jo veiksmai turėtų 
vykti Artimuosiuose Rytuose ir net 
rytinėje Viduržemio jūroje, bet tik 
ne Baltijoje.

Antras samprotavimas, teoretiškai 
imant, labai žmoniškas. Švedams pa
sirinkus kelią į Vakarus, tuojau Suo
mija būsianti sovietų užimta ir šiau
rėje ji turėsianti povojingą kaimyną. 
Tuomet susidarysianti gana pavojinga 
padėtis. Ar švedai gali būti tikri, kad 
Suomija nebus sovietų užimta ir 
neutralumą dabojant?

Pagaliau trečias argumentas — 
Švedija norinti likti karo metu 
neutrali, o jos Raudonasis kryžius 
globosiąs politinius pabėgėlius. Gal 
būt, švedai jau pamiršo didžiausią 
nusikaltimą tautų laisvei ir genoci
dui. Bet pabaltiečiai taip greitai ne
pamiršo ir nepamirš padarytų skriau- • 
dų Ir nusikaltimo.

Palikime mūsų nuotaikas nuoša
lyje. Tačiau ne mes vieni tokie šalti 
šiems argumentams. Jiems netiki ir 
valrariečiai. Anglosaksų diplomati
niai ir kariniai atstovai neseniai pri
minė Danijos ir Norvegijos vyriau
sybėms, kad .ateities konflikte 
neišvengiamai būsią tie kraštai įmai
šyti. Taip pat nurodyta, kad esama 
didelių abejonių Švedijai išlikti 
neutraliai, nes jos jūrų ir oro bazės 
esančios pernelyg svarbios ateities 
kare. Tuo atveju Skandinavija tu
rinti apsispręsti.

Vakariečių įtaka. Anglosaksai ma
no, kad Skandinavija mažiausiomis 
aukomis išeisianti iš karo prisidėjusi 
prie jų. Jos svyravimas galįs tik pas
kubinti sovietų įsimaišymą kare. Va
kariečiams apginklavus Skandinavų 
kraštų padėtis būsianti visai saugi. 
Šie argumentai įtikino danus ir nor
vegus. Bet ne jie vieni pasirinko 
aiškų kelią. Kai kurie atsakingi šve
dų pareigūnai taip pat pradeda įsi
jausti ateities galimybėse. Švedų 
generalinio štabo viršininkas gen. 
Helge Jung dar 1948 m. pradžioje 
įspėjo savo vyriausybę: „Savo geogra
finėje padėtyje, kai atsiduriame tarp 
sovietų ir anglosaksų, galime būti 
įmaišyti į karą pačioje jo pradžioje". 
Toliau jis nurodo, kad švedai nėra 
pajėgūs apginti savo žemę „iki nebus 
gauta parama iš šalies.“

Tačiau švedų politikai toli neturi 
gen. Jung numatymo. Jie sudarė gy
nybos komisiją, kuri turinti apspręsti 
ne neutralumą, bet įsijungimą vieno
je sąjungų. Švedai taria: „Pasirinkitę 
Stockholmą ar Washingtoną." Danai 
ir norvegai pasirenka abu tuo pat 
metu. Jie nori, kad visa Skandina
vija įsijungtų vakariečių sąjungon, 
nes žino, kad skandinavų suskaldy
mas neša pavojų. Pirmųjų sustiprė
jimas Švediją įspraudžia nepavydė- 
tinon padėtim Švedams atsidūrus so
vietų okupacijoje, likusios Skandina
vijos saugumas yra lengvai pa
žeidžiamas.

Vakariečiai skatina apsispręsti 
norvegus ir danus. Jie gi nori eiti 
drauge su švedais. Jiems užkietėjus 
„neutralumo“ nusiteikime, greičiau
siai norvegai su danais įstos Šiauri- 
nėn Atlanto sąjungom Tuomet Šve
dija pakibs ant vortinklio, neutralu
mo grobio besigaudydama. Praeityje 
tas grobis buvo saldus, bet ateityje 
jis gali atnešti nepaprastai karčius 
vaisius.

Skandinavija sudaro tik vieną 
svarbią vakariečių poziciją šiaurės 
ašigalyje numatomuose veiksmuose. 
Todėl iš anksto nori ją įrikiuotl į vi
suotinę sistemą. Nuo jos darnumo 
gali pareiti ne vien ateities karo ei
gos spartumas, bet ir greitesnis Pa
baltijo išlaisvinimas.

Ir švedams jau atėjo metas nustoti 
hamletlškai svyruoti, nes reikalas su
kasi žymiai apie didesnį dalyką, kaip 
jų neutralumo pelningumas.
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4. MUZIKA IR TEATRAS
Tur būt, labiausia nuo valiutos 

reformos nukentėjo muzikinė ir tea
trinė veikla. Per brangus susisieki
mas kliudo kolektyvams judėti ir 
veikti. Taip pat ir emigracija smar
kiai atsiliepė į kolektyvų byrėjimą. 
Tačiau, nežiūrint sunkių sąlygų, ir 
muzikinis ir teatrinis gyvenimas ne
sustojo; tik įgavo naujų formų.

Muzikiniam gyvenime labiau 
reiškėsi atskiri solistai, muzikai. Al. 
Dambrauskaitė, Stasys Liepas, Ip. 
Nauragls, Vi. Jakubėnas, VI. Iva
nauskas su daina ir muzika lankėsi 
po stovyklas ir kėlė muzikinę kul
tūrą. Taip pat ir ansambliai chorai, 
nors ne taip plačiai, bet savo ir ar
timose stovyklose neužmiršo tautie
čių. Alf. Mikulskio, Jonušo, Jer. Ka
činsko, Alg. Kačanausko vardai ir 
jų vadovaujami kolektyvai ir 1948 m. 
rodėsi spaudoj ir bendruomenėj.

Tenka nepamiršti ir po visą pa
saulį pasklidusių muzikų. Jie garsi
na Lietuvos vardą toli nuo Europos. 
Andrius Kuprevičius, vienas talen
tingiausių pianistų, Argentinoje 
suspėjo pasiekti didelių muzikinių 
laimėjimų ir svetimos kritikos aukš
tus įvertinimus. Taip pat Australi
jon nuvykę muzikai iškėlė lietuvių 
vardą. O ką bekalbėti apie JAV, kur 
lietuvių muzikinis gyvenimas iš seno 
yra gyvas. Stasio Šimkaus paliktą 

. muzikinį entuziazmą ir toliau tęsia 
J. Žilevičius, Vanagaitis, B. Darlys, 
Stoškiutė, dabar jį dar labiau stipri
na V. Jonuškaitė, Sofija Adomaitie
nė, Jul. Rajauskaitė etc.

Taigi, galima drąsiai tvirtinti: kur 
tik lietuvis, ten ir daina, ten ir mu
zika.

Mūsų teatrininkai pagrįstai skun
dėsi, kad jų darbų tremtyje niekas 
neremia. Ir ši tiesa ypač pasitvirti
no, kada mus šią vasarą užklupo ne
pasiruošusius valiutos reforma. Vie
nintelis stiprus kolektyvas Augsbur
ge, kuris praeitais metais atšventė 
3 m. savo kūrybinio darbo sukaktu
ves, turėjo savo veiklą nutraukti ir 
persireformuoti į literatūrinį kaba- 

. retą „Klumpę“. Ip. Tvirbuto šauk
smas, teatrininkams organizuotis, kol 
nevėlu, nuėjo tyrų aidu. Ir tai yra 
didelis nusikaltimas mūsų vadovau
jančių visuomeninių ir kultūrinių 
veiksnių, kad nepajėgė paremti ir 
išlaikyti bent vieno lietuviško teatro 
kolektyvo. Berašančiam šias eilutes 
buvo su didžiausiu skausmu širdyje 
liūdina žiūrėti į „Klumpės“ progra
mą, kada talentingiausi artistai yra 
priversti nusileisti iki mažosios sce
nos, Iki kabareto. O tai ne jų, o 
bendruomenės kaltė.

Tačiau ir mūsų nuoširdūs teatro 
mylėtojai, profesionalai darė viską, 
ką tik galėjo, kad teatrinės kultūros 
kūrybą toliau tęstų. Tai Henr. Ka
činsko, J. Palubinsko, Ip. Tvirbuto 
ir kt. nuopelnas, kad žiūrovai dar ir 
praeitais metais matė gerų, kūrybiš
kai, meniškai paruoštų spektaklių.

Pasklidę po pasaulį artistai taip 
pat smilksta tik fabrikuose. Štai 
JAV St. Pilka sugebėjo paruošti 
„Aušros sūnus“, Argentinoj Valantt- 
nas subūrė teatro mėgėjų kolektyvą 
ir ruošia vaidinimus.

Baigiant šį skyrių tenka pabrėžti 
du dalykus — tai mūsų solistų ir 
muzikų Jakubėno, Ip. Nauragio ir 
kt. gastroles Anglijoj ir puikią mo
nografiją apie solistę Al. Dambrau
skaitę. Pirmasis faktas iškėlė mūsų 
vardą Anglijos visuomenės, antrasis 
vokiečių ir kitų tautų skaitytojų 
tarpe.

vykdė tos parodos komisaras Liudas 
Vilimas, yra dailės parodos organi
zavimas JAV. Visi paruošiamieji ir 
parodomieji darbai jau atlikti ir ten
ka su nekantrumu tik laukti, kada 
ta paroda JAV bus atidaryta. Tai 
prikluso nuo JAV palankumo ir ten 
gyvenančių mūsų dailininkų organi
zuotumo, nors manytume, kad šiam 
uždaviniui įvykdyti reikėtų pasiųsti 
į JAV kompetentingus mūsų daili
ninkų atstovus, o ne pasikliauti jau 
ten nuvykusiais „propagandistais".

Šios ruošos išdava — Hanau dai
lės paroda. 'Ji parodė ne tik rinkti
nius dailininkų kūrinius, bet iškėlė 
ir dailei premininkus: V. Vizgirdą, 
A. Galdiką, P. Augių, L. Vilimą etc. 
Jų, premininkų ir kitų dailininkų 
drabais teko gėrėtis leidinyje „Li
thuanian Art in Exile", kurį su ati
tinkamu meniniu skoniu išleido arch.
J, V. Vizgirda. Siame leidinyje at
spindi visa mūsų senoji, ir naujoji, 
pati naujausioji dailė su visomis 
dailės srovėmis. Jame atgyja ne tik 
seni vardai, bet iškyla ir naujos dai
lės jėgos: skuipt. T. Zikaras, kera
mikas J. Bakis etc. Tik gaila, kaip 
teko girdėti, mūsų bendruomenė per 
maža įvertina mūsų dailės kūrybi- 
ninius pasireiškimus.

Ta pati leidykla išleido ir kitą 
monumentalų dr. J. Baltrušaičio vei
kalą „Folk Art“. • Jame autorius pa
teikia sintetinę mūsų liaudies meno 
apžvalgą ir charakteristiką. Knyga 
yra impozantiška ir verta didelio sa
vųjų ir užsieniečių dėmesio.

Atskirai tenka paminėti dail. V.
K. Jonyno kūrinius. Pabrėžtina, kad 
V. K. Jonynas yra vienas iš produk
tyviausių tremties dailininkų. Jis 
savo kūriniais iškilo ir tarptautinėj

plotmėj. Jo didžiausias 1943 m. pa
sirodęs darbas yra J. W. Goethes 
„Die Leiden des Jungen Werters“ 
medžio raižiniai. Goethe V. K. Jony
no asmenyje susilaukė tinkamo, di
džiai kultūringo meninio atpildo už 
jo lietuviškų dainų meilę.

V. K. Jonyno, kaip Dailės Aka
demijos Freiburge organizatoriaus, 
vaisius yra keli jauni dailininkai, 
kurie praeitais metais gavo diplo
mus. Tenka tik džiaugtis, kad dai
lininkų šeima ir tremtyje auga.
, Nepamirština, kad, be daugybės 
organizacinių ir kūrybinių darbų, V. 
K. Jonynas spėja dar ir parodose 
dalyvauti ir savo kūrinių parodas 
ruošti.

Prieš pat Kalėdas pasirodė „Pa- 
trios“ išleista dail. P. Kiaulėno mo
nografija. Joje dailės kritikas Mau
rice Scherer plačiai apžvelgia ir ana
lizuoja P. Kiaulėno kūrybą ir lygi
na ją su žymiausių prancūzų, italų, 
dailės kūrėjų darbais. • P. Kiaulėnas 
yra perdėm koloristas, modernistas, 
kuris atneša į dailę naujų kompozi
cijos, architektonikos ir spalvų kul
tūros laimėjimų.

Pažymėtina, kad mūsų dailininkai 
atiduoda didelę duoklę knygos Ilius
tracijai. V. Petravičiaus Faustos Kir
šūs „Tolumų“ iliustracijos, Osmol- 
skio gausybė knygų iliustracijų, P. 
Vaičaičio, L. Vilimo etc. rodo didelę 
ir individualiai įdomią mūsų knygos 
iliustracinės, kultūros pažangą. Nors, 
tiesa, tenka pažymėti, kad mūsų 
knygų leidėjai nevisai tinkamai su
pranta gero dailininko reikalingumą 
ir dažnai atiduoda tiems lllustroti, 
kurie neturi supratimo apie knygos 
iliustravimą.

Didžiajai daliai pajėgiausių Lietuvos dailininkų atsidūrus tremtyje 
ir svetimose žemėse intensyviai tebetęslant savo kūrybinį darbą, kyla 
klausimas, kas išsaugos geriausius jų kūrinius ateinančioms mūsų tautos* 
kartoms? Atsakydamas į šį klausimą, LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTAS 
šioje sunkioje mūsų tautai valandoje ryžtasi geriausius mūsų tremtyje 
esančius dailininkų kūrinius surinkti į vieną kolekciją ir šiuo žygiu pada
ryti užuomazgą LIETUVIŲ MENO GALERIJAI, kuri bus visos lietuvių 
tautos nuosavybė, šio rinkinio meno kūriniai bus naudojami reprezen
tacinėms parodoms ruošti ir apskritai lietuvių meno propagandai.

Ta pačia proga LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTAS pasižada kurti, 
saugoti ir didinti lietuviškuosius meno turtus ir perduoti juos būsimoms 
kartoms. Nuoširdžiai sukurtas autentiškasis menas išryškina tautos indi
vidualybę bei jos meninę kultūrą. Mene gyvena gimtojo krašto gamta, 
sruvena tautos kraujas ir atsispindi jos dvasia. Meno lūpomis prabyla 
tautos balsas, išryškėja jos originalus pasaulėvaizdis ir iškyla tautos geni
jus. Menas yra gyvos tautos gyvoji siela.

Todėl LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTAS įsipareigoja aukoti visas 
savo jėgas kūrybai ir geriausius šios kūrybos vaisius sunešti į savo tautos 
kraitinę skrynią — LIETUVIŲ MENO GALERIJĄ.

Lietuvių Dailės Instituto 
suvažiavimas

6. MOKSLAS
Mokslo darbams tremtis nėra pa

lanki. Dėl sunkių tremties sąlygų 
mūsų Pinnebergo universitetas ne
gali dirbti normaliu ir pilnu tempu. 
Tačiau ir mūsų mokslo žmonės dirba 
tiek, kiek sąlygos leidžia. Dažnai 
tenka skaityti mūsų mokslininkų 
studijas žurnaluose: J. Puzino prie
šistorinius tyrinėjimus, A. Šapokos, 
L. Ivinskio istorines studijas, prof. 
Vaclovo Biržiškos mūsų knygos ir 
kultūros istorijos naujausius duome
nis, prof. M. Biržiškos atsiminimus.

Didžiausias mokslo nuopelnas — 
tai mūsų jaunimo mokslinės studijos. 
Nežiūrint sunkiausių materialinių ir 
moralinių sąlygų, mūsų akademinis 
jaunimas atkakliai kovoja ir dirba, 
kad galėtų pasiekti mokslo aukštu
mų. Gausybė daktaratų, kurių 
siekė mūsiškiai praeitais metais,

pa
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Lietuvių gydytojų įsikūrimas
Amerikoje Rašo Dr. V. Rašimas
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buvo daug intensyvesnis, negu kitos 
kultūrinės sritys. Lietuvių dailės pa
rodos ruoša į JAV, Hanau dailės pa
roda, Dailės instituto tautos galeri
jos paskelbimas, Pasaulio Lietuvių 
Dailininkų Sąjungos persiorganizavi
mas -r- tai vis organizaciniai darbai, 
kurie rodo dailininkų gyvumą.

Vieną iš svarbiausių darbų, kurį

PATIKSLINIMAS
Pereitų metų „Mūsų Kelio“ 69 nr. 

tilpusiame M. Biržiškos straipsnyje 
„Dėl .Tėvynės Balso' korespondenci- 
kės“ 4-toj skiltyj 1-moj ėll. iš vir
iam vietoje „Vitkevičium, davė mu
gu literatūrai“ turi būti: „Vitkevi- 
Hum, Paragių Ivanauskiai nuo Tryš
kių davė mūsų literatūrai" ir t.t.

l Amerikon jau atvyko 43 lietuviai 
i gydytojai, iš kurių penki dantų gy

dytojai. Daugiausia jų turime Chi-
1 cagoj, būtent: 27, kiti New Yorke ir 
■ tik pavieniai kitose J.A.Valstybėse. 
i Norint dirbti gydytojo specialybėje, 
i reikia išlaikyti valstybinius egzami

nus. Būta gandų, kad dirbusiems 
Universiteto klinikose nemažiau kaip 
10 metų bus duodama praktikos tei
sės. Bet tai gandais ir liko. Net to
kių universitetų, kaip Vienos ir Lon
dono,' žilagalviai profesoriai laiko 
egzaminus ir net po kelis kartus. 
Egzaminus reikia laikyti iš visos me
dicinos, pradedant anatomija, histo
logija, embriologija, fiziologija, fizio
logine chemija, visais klinikiniais 
dalykais, baigiant higiena ir teismo 
medicina. Egzaminai vyksta tris die
nas, viskas raštu. Trečią dieną eg
zaminai vyksta klinikoje su ligoniais. 
Reikia išegzaminuoti ligonius iš vi
daus ir chirurgijos skyrių, surašyti 
ligos istorijas, nustatyti diagnozę ir 
paskirti gydymą. Taip pat reikia 
trumpai nustatyti diagnozes ausų, 
nosies, gerklės ir akių ligų ligoniams 
ir mikroskopinių, patologinių prepe- 
ratų rentgenogramų.

Sunkumai egzaminams išlaikyti 
yra tie, kad ir mokant dalyką, reikia 
suspėti atsakyti į duotus klausimus 
per trumpą laiką. Vidutiniškai vie
nam klausimui atsakyti yra skirta 
laiko 7—8 minutės, o klausimai yra 
pateikiami tokie platūs, kad būtų ko 
rašyti pora valandų. Iš kiekvieno 
dalyko yra duodama 10 klausimų. 
Salia rimtų esminių klausimų būna 
pateikiami ir grynai egzamininiai 
klausimai, kurie yra visai nesvarbūs 
ir mažai ką bendro turi su medicina.

Kaip nevienodai sunkūs klausi
mai, taip ir nevienodai išleisti įstaty
mai įvairiose valstybėse gydytojams 
įsigyti praktikos teises. Praktiškai 
užsieniečiams galima laikyti egzami
nus tik New Yorko, Illinois, Mary
land, Californija, Massachusetts vals
tybėse, kitose nepripažįstama diplo
mai baigusiems po 1939 metų. Be
veik visose valstybėse, išskyrus New 
York, reikalauja atlikti vienerių me
tų stažą tam tikrose Medicinos Drau
gijos pripažintose ligoninėse. Atlie
kant stažą, duoda kambarį,‘valgį, Iš
plauna baltinius Ir moka nuo 60 Iki

150 dol. per mėnesį. Darbas atliekant 
stažą yra sunkokas ta prasme, kad 
reikia dirbti daug valandų. Užsienie
čiai daugiausia laiko egzaminus New 
Yorke, antroj vietoj California, tre
čioj vietoj Illinois Ir t.t. Reikia pa
sakyti, kad ligoninės čia nelabai nori 
priimti užsieniečius stažui atlikti. Tu
rint rekomendacijas, pavyksta į kai 
kurias ligonines įsiprašyti. Geriau
sios rekomendacijos yra mūsų pačių 
gydytojų, dirbusių ar dirbančių ligo
ninėse. Ten, kur mūsų pirmieji gy
dytojai, dirbantieji internship, užsi
rekomendavo gerai, ten mielai yra 
priimami ir dabar naujai atvysian
tieji. Labai nemalonu, bet reikia pa
sakyti teisybę, kad vietos lietuvių su
organizuotos ligoninės labai nenoriai 
priima atvykėlius lietuvius gydyto
jus. Nesiimu šioj vietoj iškelti prie
žastis, bet yra kaltės abiejose pusėse. 
Vieni, atrodo, nori pasirodyti dides
niais amerikiečiais urapatriotals nei 
tie, kurių proseneliai čia gimė, kiti, 
nebūdami pranašesni, peikia ir kriti
kuoja amerikiečius gydytojus, kurių 
vidutinis lygis yra aukštesnis, nei 
kad mūsų gydytojų paruošimas sun
kiose karo sąlygose, kurių pasėkoje 
negalėjo išeiti labai gerai paruošti 
gydytojai.

Amerikoj bendros praktikos gy
dytojai labiau gali neatsilikti medi
cinoj, nes kiekvienas turi galimybę 
dirbti ligoninėj. Labai madoj chirur
gai ir beveik kiekvienas stengiasi juo 
būti, kiekvienas labai noriai stveriasi 
operuoti. Suprantama, kad tokia chi
rurgija ne visiems J gerą išeina, ne
bent atneša kai kam didesnį pelną. 
Pačių amerikiečių, rimtų autoritetų, 
teigimu ir paskelbtais daviniais, 
Amerikoje per vieneris metus pada
roma dešimtimis milijonų nereika
lingų operacijų. Europoje gydytojų 
specialistų paruošimas yra daug 
kruopštesnis ir pati publika labai 
renkasi specialistus. Sakysim, rim
tesnės operacijos reikalingas žmogus 
ne pas pirmą pasitaikusį chirurgą 
specialistą eis gulti ant operacinio 
stalo. Amerikoje viską atlieka šeimos 
daktaras, ir jo valia yra pasiimti chi
rurgą ar ne. Dažniausiai ligonis ne
žino ir nemato operavusio chirurgo. 
Ligonis, įžengdamas į ligoninę, pasi- 
ffašo raštą, kuriuo negali kelti jokių

pretenzijų už blogai padarytos ope
racijos pasėkas. Tam tikrais atve
jais galima kelti byla, bet tas įma
noma tik labai turtingiems. Pasta
ruoju metu ir šiame krašte kyla ju
dėjimas specialistų kadrui įvesti į li
gonines, bet tai tik pradžia. *

Didelių galimybių krašte yra daug 
ir gerų specialistų ir pasigėrėtinų li
goninių bei mokyklų. Tačiau gerieji 
specialistai yra bendros praktikos 
gydytojų šešėlyje, ir publika jų ne
žino. Bet kpkiai specialybei įgyti už
tenka 3-jų metų rezidentavlmo. Su
prantama, didelių klinikų rezidentas 
per trejis metus gali pasidaryti ne
blogu chirurgu, bet juo niekad ne
pasidarys eilinėse ligoninėse dirban
tis. Jaunosios kartos gydytojai yra 
labai linkę specializuotis, bet čia di
delių klinikų neužtenka norintiems 
sutalpinti. Apskritai, atvykusio iš ki
tų kraštų gydytojo įsikūrimas yra la
bai sunkus, bei galimas ir lengvesnis, 
nei kad, sakysim, amerikiečiui Euro
pos kraštuose. Vidutiniškai reikia 
dvejų sunkaus darbo metų leidimui 
gauti praktikuotis. Kas valdo anglų 
kalbą. New Yorko valstybėj gali ir 
anksčiau pasiekti tikslo.

Daugiausia užsieniečių gydytojų 
laiko egzaminus ir įsikuria New York 
valstybėje. Ten nereikalaujama pi
lietybės ir stažo. Iki šiol ten pripa
žįsta diplomus Lietuvoj baigusių net 
ir po 1939 m., bet už tai reikia laikyti 
anglų kalbos egzaminus.

„The Journal of the American 
Medical Association“ paskelbė davi
nius užsieniečių, laikusių įvairiose 
Amerikos valstybėse:
1947 m. New Yorke laikė egzaminus 

387, išlaikė 50%,
1947 m. Illinois (Chlcagoj) egzaminus 

laikė 40, išlaikė 14%,
1947 m. Californija egzaminus laikė 

32, išlaikė 23%,
1947 m. Mašsachusett egzaminus lai- 

• kė 18, išlaikė 6 %.
Kitose valstybėse, kuriose pripa

žįstami diplomai, reikia turėti pilie
tybę. Išvardintose valstybėse užten
ka pirminių, bet kitos, išskiriant New 
York, visos reikalauja atlikti viene
rių metų stažą ligoninėse, patvirtin
tose „A.M.A.“.

Chicago, 1948. 12. 14.

pulkus įrodymas, kad mes mokslo 
srityje esame pakankamai veržlūs.

Mokslinių darbų pasirodė praeitais 
metais ir spausdintų. „Nation and 
Country" leidėjas arch. J. V. Vizgir
da išleido net du moksliniu veikalu 
anglų kalba: Prof. Dr. A. Šapokos 
„Lithuania Through the Ages“Tr sa- 
Vo parašytą veikalą „Vilnius the Ca
pital of Lithuania“. Pirmasis veda 
skaitytoją per mūsų praeities laiko
tarpius, antrasis sintetiškai supažin- 
dima su Vilniaus praeitimi, dabar
timi, jo istorine raida ir politine 
reikšme ir priklausomybe Lietuvai. 
Tie veikalai, be mokslinių tikslų, tu
ri ir propagandinį pobūdį.

„Patria“ išleido pusiau mokslinį, 
pusiau literatūrinį Dr. J. Balio vei
kalą: „Lietuvių tautosakos skaity
mai“, kuriame yra išsami lietuvių 
folkloristikos istorija.

Dar tenka nepamiršti JAV pa
sirodžiusio didžiulio mokslo veikalo 
„History of the Lithuanian Nation“, 
Įnirto autorium yra LAIC direkt. 
Konstantinas R. Jurgėla. Iš šaltinių 
ir medžiagos gausybės galima drą
siai spręsti, kad šis veikalas yra ka
pitalinis. Jis yra parašytas ne tik 
moksliniu metodu, faktų objektyvu
mu, bet ir tautiniu, patriotiniu 
aspektu, nes autorius žino, ko jis iš 
istorijos nori ir sugeba iškelti tai, 
kas lietuviams yra gyvybingiausia ir 
brangiausia. Todėl šis mokslinis vei
kslūs nusipelno dar didesnės lietuvio 
pagarbos ir meilės. Jis rekomenduo
tinas ne tik kiekvienam lietuviui, 
mokančiam angliškai, bet ir kiekvie
nam svetimtaučiui, kuriam Lietuva 
yra terra oseura.

7. BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Baigiant tenka dar atkreipti ypa

tingą dėmesį į leidėjų nuopelnus. 
Nors arch. J. V. Vizgirda kratosi, 
atsiprašant už populiarų palyginimą, 
kaip velnias kryžiaus leidėjo profe
sijos, tačiau jis savo leidiniais užim
ponuoja ne tik mums lietuviams, bet 
ir svetimiesiems. Jo varomas leidi
mo kultūros baras užims mūsų trem
ties ir ateities istorijoj pirmaujan
čią vietą. Didelį knygų leidimo dar
bą varo ir „Patria“, kuri savo leidinių 
skaičiumi pralenkia visas kitas lei
dyklas, pasiekdama 50 skaičiaus. Ne 
tik kiekybe, bet svarbiausia ir ko
kybe „Patria“ pralenkia kitas lei
dyklas. „Tremties Metai“, prof. 
Jungferio knygos, Ramono „Kry
žiai", Stp. Zobarsko knygos, V. Gai
liaus vokiečių kalbūs žodynas, P. 
Kiaulėno monografija rodo, kad „Pa- 
trios“ leidėjas p. J. Lenktaltis žiūri 
veikalų lygmens, o ne skaičiaus. Taip 
pat ir meniniu požiūriu „Patria" 
stengiasi išleisti kiek galint menlš- 
kiau.

Be to, tenka dar paminėti ištisą 
eilę leidėjų: „Mūsų Kelią“, „Tėviš
kę“, „Sudavija“, Pov. Abeikio Frei
burge, J. Narbuto anglų zonoj etc.

Pabaigoje norėčiau atsiprašyti 
malonius skaitytojus, kad ši kultū
rinė apžvalga toli gražu neapima 
visų praeitų metų kultūrinių laimė
jimų, nes šių eilučių autorius buvo 
nepasiryžęs ir nepasiruošęs šią ap
žvalgą rašyti ir, tik šio laikraščio 
vyr. redaktoriui stipriai ant uodegos 
užmynus, ši apžvalga expronto iš
dygo.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllffl

Tiksliausia informacija — seniau-
šiame tremties laikraštyje — „MUSŲ
KELYJE". Todėl skaitykime ir pre-
numeruokimės pirmiausia jį.
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L. K. Fondo
Lietuvių Kultūros Fondo St K-tas 

ir knygų leidyklų: „Patria“, ..Suda
vija“, „Venta“ atstovai š. m. gruodžio’ 
1 d. Augsburge buvo susirinkę ap
tarti knygų leidybą, platinimą, pro
pagavimą.

Kultūros Fondo St. Komitetas pa
reiškė;

Spauda: knygos, laikraščiais, žur
nalai buvo ir pasiliko mūsų kultūros 
ugdymo, tautinio atsparumo nepamai
nomos vertybės. Knygų leidimas ir 
platinimas sunkėja diena dienon. 
Ateityje, tremtiniams sklaidantis po 
visą pasaulį, mūsų spaudai grūmoja 
sunykimas.

Dabartinė būklė šaukia viso pa
saulio lietuvius tektis neatideda
miems mūsų tautos uždaviniams; 
mūsų tradicijos, siekimai įpareigoja 
visomis Išgalėmis išlaikyti ir plėsti 
mūsų spaudą — gražų ir tvirtą mūsų 
kultūros pagrindą.

Tremtiniai ir pasaulio lietuviai 
parodė ir rodo nusistebėjimo ir pa
garbos: svertą dėmesį mūsų spaudai. 
Tai pagilino mums brangias „Aušros“, 
„Varpo“ knygnešių.ir Vargo Moky
klos tradicijas.

Kultūros Fondas negali nesistebėti 
ir nepareikšti dėkingumo knygų, 
laikraščių leidėjams, redaktoriams, 
bendradarbiams. Tremties dienų var
guose mūsų rašto ugdytojai, nugalėję 
daugeliui net neįsivaizduojamas kliū
tis, pasiekė neįkainojamų kultūrinių 
laimėjimų, gražiai įsijungdami į Ba
sanavičiaus, Kudirkos, Valančiaus 
siekimus ir laimėjimus.

Esame padėję gražius ir tvirtus 
rašto pagrindus, išugdėme supratimą 
ir pagarbą raštui, turime daug atspa
rumo ir sugebėjimo parodžiusių rašto 
leidimo Ir platinimo pionerių, turime 
daug pasišventimo parodžiusių rašto 
kūrėjų — rašytojų, illustratorlų, tu
rime troškimą buvę pasilikti tietuvių 
kultūros žmonėmis.

Kultūros Fondo St. Komitetas, 
skatindamas Išlaikyti pasiektus lai
mėjimus Ir linkėdamas spaudai ir 
ateityje pasiekti našiausių kultūrinių 
lobių, siūlo:

a) sutelkti rašto leidėjus planin
gam, nuoširdžiam bendradarbiavimui;

b) prie Lietuvių Kultūros Fondo 
telkti kultūrininkus, knygų bičiulius 
visame pasaulyje lietuviškam raštui 
platinti, kartu su rašto leidyklų talki
ninkais raštu pasiekti kiekvieną 
lietuvį ir nuošaliausiame pasaulio 
kampe;

DP problema...
(Pradžia 2 pusi.)

Antroji žmonių grupė, negalėjusi 
grįžti į savo tėvynę — Baltijos vals
tybių, Estijos, Latvijos ir Lietuvos, 
įjungtų į Sov. Sąjungą, piliečiai. 
Tūkstančiai mūsų Vak. Vokietijoje 
rastų baltų buvo užregistruoti kaip 
be pilietybės; jie buvo pabėgę, nes 
būta įrodymų jų opozicijai prieš jų 
kraštų užėmimą ir jie negalėjo grįžti. 
Palyginti, jie buvo sveiki Ir parodė 
didelį darbo norą. Be jų, dar buvo 
lenkai, ukrainiečiai, rumunai, jugo
slavai Ir kiti. Toliau, pasak generolo, 
kai tik Rytų Europoje pasklido žinios 
apie Vak. Sąjungininkų palankiai 
traktuojamus DP, „į mūsų zonas pra
dėjo plaukti nauji tūkstančiai. Sto
vyklos buvo nuolat perpildytos, mais
tas buvo duodamas tik minimalinia- 
me kiekyje ir, nežiūrint visų pastan
gų, tik lėtai daryta pažanga.“

Čia gen. Elsenhoweris paliečia 
buv. skryningų politiką, tad jo verti
nimas mums ypatingai įdomus. Jis 
nurodo, kad Amerikoje buvę pasklei
sta įvairių pasakojimų apie vokiečių 
apsileidimą, užuojautos trūkumą DP 
atžvilgiu. Apskritai paėmus, tie pa
sakojimai buvę pramanyti. Ameri
kiečiai garbingai siekę viską daryti 
dėl tų nelaimingųjų žmonių. „Ta
čiau,. kadangi viskas nebuvo įmano
ma padaryti, tai kai kurie vad. tar
dytojai rado puikią progą pasidaryti 
asmenišką reklamą. Jie. tai darė są- 
skaiton daugelio amerikiečių, kurie 
dieną ir naktį dirbo, norėdami pa
gerinti tų žmonių likimą.“

Pažymėjęs, kad su savo vadais ir 
štabo pareigūnais jis dažnai lankęs 
DP stovyklas ir išklausęs visų pagei
davimų, generolas nurodo, kad nuo 
tada daug padaryta, tačiau pati pro
blema vis dar neišspręsta. Ir savo 
Skyrių apie DP Elsenhoweris baigia 
šiais žodžiais: „Iš visų slegiančių pri
siminimų, kurie visuomet liks Euro
poje kariavusių amerikiečių atminty, 
labiausia ryškūs ir patvarūs liks pri
siminimai apie DP ir apie vokiečių 
įrengtus lenkinimų lagerius.“

V. Rimvydas

ir knygų leidėjų sutartis
c) Lietuvių Kultūros Fondo apy

gardose, skyriuose kaupti lėšas mūsų 
raštui ugdyti;

d) leisti ir platinti mūsų kultūrai 
svarbius, bet negausaus tiražo mūsų 
rašytojų, mokslininkų, kompozitorių, 
dailininkų ir kitokių sričių spausdi
ntus;

e) mūsų raštams garsinti ir pro
paguoti, dažniau tartis Liet Kultū
ros Fondui su leidėjais, redaktoriais, 
recenzentais, bibliografais;

f) prašyti VLIKą, Vyk. Tarybą, 
Amerikos Lietuvių Tarybą daugiau 
domėtis mūsų kultūros ramsčiu — 
spaudintu žodžiu, rūpestingiau padėti 
darbu ir lėšomis.

Lietuvių Kultūros Fondo St Ko
mitetas kviečia leidyklas telktis su
tartinam, šiame pasitarime aptartam 
bendradarbiavimui, tikėdamas atei
tyje, nugalėjus pirmuosius sunkumus, 
sukviesti platesnį rašto organizacijų 
pasitarimą.

Knygų leidyklų „Patrijos“, „Suda- 
vijos“ ir „Ventos“ atstovų buvo pa
reikšta:

a) Sveikiname kiekvieną pastangą 
padėti sunkiam knygų leidimo darbe, 
nes mūsų jėgoms ir ištekliams stato
mi tikrai dideli bandymai.

b) Mes norime ateityje dar labiau 
išplėsti knygų leidimą, pagražinti jos 
išorę, kiek tai mums įmanoma, rū
pintis turiniu, tačiau tam ryžtui pa
sisekimas ar nepasisekimas surištas 
su mūsų kultūrinio gyvenimo pajė
gumu ir plėtimu. Tai lemiančiai veiks 
mūsų organizacijų ir kiekvieno lie
tuvio parama raštui ir jo ugdymui

Pasirašė:
Liudas Dovydėnas,

Liet. Kultūros Fondo St. Komiteto 
Pirmininkas

Pranešimas lietuvių visuomenei
Šių metų rugsėjo mėn. JAV Chi- 

cagoje įsisteigė akcinė bendrovė AID 
OVERSEAS, INC., 4851 8o. Ashland 
Avenue, Chicago 9, Ill., USA. Ben
drovę suorganizavo vietos lietuviai 
ir naujai atvykusieji. Pradžioje nau
joji organizacija turi prieš akis šiuos 
tris tikslus; 1 — persiųsti maisto, 
rūbų, vaistų Ir kt. rūšieo pakietus 
tremtiniams į įvairius Europos kraš
tus bei išjudinti mases daugiau šelpti 
tremtinius sąryšy su artėjančia žie
ma; 2 — teikti vietos amerikiečiams 
pagalbą užpildant darbo bei buto 
blankas, duot". įvairių tuo reikalu in
formacijų ir net, reikalui esant, tar
pininkauti tarp kvietėjo, valdžios 
įstaigų ir tremtyje esančiojo; 3 — 
plačiai informuoti tremtinius apie 
JAV, tarpininkauti tarp tremtinio ir 
jo nurodyto asmens paramos bei at
važiavimo reikalais ir, pagal galimy
bę, rūpintis darbo bei patalpos su
radimu jų neturintiems.

Nors dar neper seniausiai ši or
ganizacija egzistuoja, bet jau spėjo 
tremtiniams pasiųsti per tūkstantį 
pakietų. Kiekvienams AID OVER
SEAS, INC. maisto pakieto viduje 
yra įdėtas nedidelis pakvitavimo 
raštelis anglų kalba. Pakieto gavė
jas yra maloniai šiuo prašomas tuč 
tuojau minėtą raštelį pasirašyti Ir 
išsiųsti ten pat nurodytų adresu. Ta
sai raštelis tarnauja kaip pakvitavi
mas ir kaip priemonė išgauti dau
giau šalpos tremtiniams žiemos me
tui: kuo greičiau raštelis — pakvita
vimas grįš j mūsų rastinę, tuo grei
čiau tremtinys gali tikėtis sulaukti 
naują pakietą iš to pat asmens. Ant 
pakvitavimo galima rašyti trumpus

Įsteigta,Dirvos' atstovybė Vokieti  j ai
Pranešame, kad didžiausias USA lietuvių savaitraštis DIRVA, einąs 

33 metai Clevelande, įsteigė savo nuolatinę atstovybę Vokietijai.
Atstovybėje tuoj galima užsiprenumeruoti DIRVĄ 1849 metams.
Prenumeratos kaina Vokietijoje:

Metams........................  32 DM
Pusei metų ..................  17 „
Trims mėnesiams ............... 9 „

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

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojauts. sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna I0’/» nuo'-'.idos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. * Paskiro Nr. kaina 0,40 DM,
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c) Mes nuoširdžiai jungiamės prie 
Kultūros Fondo veiklos — planingai 
ir sutartinai ugdyti mūsų raštą, visa
me pasaulyje išsisklaidžiusius lietu
vius pasiekti spausdinto žodžio ry
šiais.

d) Dėkodami savo talkininkams: 
rašytojams, dailininkams, platinto
jams, mūsų gausiems skaitytojams, 
turime prabilti nusiskųsdami kai ku
rių veiksnių abejingumu, kartais net 
kliudant mūsų pastangas gausiau ir 
tikslingiau puoselėti spaudą, plati
nimą.

Atkreipiame dėmesį/į tvarkingą ir 
skubų platintojų atsiskaitymą už par
duotus leidinius, nes ir mažos sumos, 
jei jos siunčiamos reguliariai, labai 
palengvina leidyklų darbą, o platin
tojų nestropumas ir delsimas kenkia 
lietuviškos knygos leidybai.

e) Mes prašome užjūrių lietuvius, 
ypač J.AValstybėse, padėti kaskart 
sunkėjančioje raštų leidimo, platini
mo veikloje.

f) Lietuvių Kultūros Fondui tal
kininkaujant, kviečiame visas lei
dyklas, rašto mėgėjus, platintojus su
sitelkti sutartinam ir planingam 
spaudos ugdymo darbui.

g) Prašome lietuviškuosius laik
raščius, žurnalus išsamiau ir nuošir
džiau aptarti spaudos leidinius. Ypač 
prašome J.AValstybių laikraščius ir 
žurnalus telkti daugiau dėmesio lie
tuviškai knygai.

h) Skirstantis tremtijai po visą 
pasaulį, nykstant kultūriniams susi
telkimams Europoje, laikome esant

J. Lenktaitis,
Leidykla „Patria" 

laiškus lietuvių arba bet kuria kita 
kalba. Visi kuo nors charakteringi 
atsakymai bus dedami laikraščiuose, 
kad labiau paveiktų, amerikiečių 
dosnumą ir oro keliu persiunčiami 
pakietų užsakytojams..

Jei gyvenamasis momentas pa
teiks naujų sumanymų ar planų, 
stengsimės greičiausiu laiku pain
formuoti apie tai lietuviškąją visuo
menę.

Su nuoširdžia pagarba 
Jūsų patarnavimams

AID OVERSEAS, INC.

Skelbimas Nr. 61
Žemiau išvardinti ieškomieji arba 

jų likimą žinantieji yra prašomi at
siliepti C/Kartotekon per savo LTB 
komitetus, kartu nurodant šio skel
bimo (bet ne laikraščio) eilės numerį 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto ženk
lų atsakymui apmokėti.

794. Kanopienis Feliksas (1893); 
Batvenytė Aldona (1930); Šapronas 
Leonas, o. Petro; Erjoras Jonas (1913) 
iš Pandėlio; Silickaitė (Seliūnaitė) 
Ona iš Kauno.

795. Radzevičiūtė Danutė (1927) 
nuo Rokiškio; Šleinius Povilas, s. Po
vilo nuo Kulių; Baraikis Edvardas, 
kilęs iš Videniškių parapijos.

796. Mr. Jonas Gramas, 329 Ca
pitol Avenue, HARTFORD 6, ConnJ 
USA — prašo atsiliepti Emiliją Vait
kevičiūtę ir kitus gimines, kilusius 
nuo Liudvinavo.

797-. Mr. Feliksas Miniotas, 756 
East Street, NEW BRITAIN, Conn./ 
USA — prašo atsiliepti savo gimines

tikslingą reikalą organizuoti rašto 
leidimo centrą J.A.Valstybėse.

Kartu „visa mūsų tauta, kartu su 
bendradarbiais, skaitytojais, mes ti
kime gražesniu ir turtingesnių mūsų 
rašto rytojumi. Tai mums liudija 
gražūs mūsų rašto pasisekimai praei
tyje, mūsų meilė kultūrai, raštui.

Lietuvių Kultūros Fondo St. Ko
mitetas ir knygų leidyklos: „Patria“, 
„Sudavija“, „Venta“ sutaria:

Artimai bendradarbiauti knygas 
leidžiant ir platinant. LK Fondas per 
savo skyrius ir bičiulius padeda lei
dykloms visuose jų darbuose, ypač 
knygas platinti.

Dažnesniuose susirinkimuose tar
tis dėl bendradarbiavimo ir rašto ug
dymo. Leidyklos „Patria“, „Sudavi
ja“, „Venta“ nuo savo leidinių paja
mų skiria atitinkamą nuošimtį Liet. 
Kultūros Fondui.

Leidyklos „Patria", „Sudavija“, 
„Venta“ artimiausioje ateityje išlei
džia platų knygų katalogą. Laikotar
piais leis raštus skelbimo ir informa
vimo reikalams.

Leisdamos ir platindamos spaus- 
dinius, leidyklos -įsipareigoja sude
rinti savo veiklą Europoje ir užjū
riuose.

Leidyklos „Patria“, „Sudavija“ ir 
„Venta“ sveikina kiekvieną leidyklą 
ar privatų leidėją, prisidedančius 
prie šio susitarimo.

Lietuvių Kultūros Fondo St Ko
mitete knygų leidimo reikalams at
stovauti išrinktas Jonas Lenktaitis, 
..Patria“ leidyklos savininkas.

Lietuvių Kultūros Fondo St. Ko
mitetas kviečia visas leidyklas jung- 
t's į mums visiems svarbų rašto lei
dimo, platinimo darbą.

L. Vismantas, Aleks. ir Vi. Sulaičiai,
Leidykla „Venta“ Leidykla „Sudavija“ 
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bei pažįstamus, kilusius nuo Vi
duklės.

798. Mrs. Xaviera Malinowski 
(Zuperkaitė?), 3650 S. Seeley Ave., 
CHICAGO, Ill. — prašo atsiliepti sa
vo brolį Joną Zuperką ar jo šeimą, 
gyv. prie Dotnuvos.

799. Mrs. Grasilda Bendžlūnas 
(Grauslytė),J>š20 S. Rockwell Street, 
CHICAGO 29 — prašo atsiliepti savo 
gimihes Grausllus, gyv. Gargždų apy
linkėje.

800. Mrs. Antanina Miezelies 
(Varpjotaitė), 1314 Sheridan Street, 
CAMDEN, N. Jers.. — prašo atsiliepti 
Igną Varpjotą ir jo šeimą, gyvenu
sius Telšių apskr.

801. Mr. John A. Dulskis, 68 Har
rison St., WORCESTER, Mass./USA 
— prašo atsilepti savo brolius Jurgį 
ir Vincą arba jų vaikus, įgilusius nuo 
Sakių.

802. Mr. K. Stoškus, 10715 Amery
Ave., DOWNEY, Calif ./USA — prašo 
atsiliepti savo gimines Stoškus ir Ba- 
taičius, gyenusius apie Seredžių, Kau
no aps. ,

803. Mr. Joseph Janušas, 5421 S. 
Honore St., CHICAGO 9, I11JUSA — 
prašo atsiliepti savo gimines Janušus 
ir Galdauskus, gyv. Skaudvilės vals
čiuje.

804. Mrs. Marianne Eisin, 1231 
South 49th Court, CICERO 50, III./ 
USA — prašo atsiliepti savo gimines: 
Norbutus iš Kvėdarnos, Tolišius iš 
Jonaičių, Daunius iš Kinkių ir Sta- 
nišauskus nuo Kvėdarnos.

805. Rumčikienė-Skirvainytė Ona 
arba jos vaikai, kilę iš Jumantanių, 
Rozalimo valsč., yra prašomi skubiai 
rašyti LG Konsulatui, New Yorke, 
palikimo bylos Nr. 18647/10-3230 rei
kalu.

806. Druktienė Marijona, Toloai- 
šienė Juzė, Gerčys Petras bei Juozas, 
gyvenę Skaudvilės v. — prašomi at
siliepti C/Kartotekon palikimo JAV 
reikalu.

807 Gauti giminių adresai Iš 
JAV: Viktorijai Lunytei, Marijai Pie- 
čaitei-Putinienei, Jurgiui Bandžiui, 
Onai Janickaitei, Jonui Sausariui, 
Henrikui Bokui, Stasiui Knietai, Pe
trui Tamulioniui, Dr. Aloyzui Stan
kevičiui, Antanui Birškiui, Koste! 
Matulevičienei-Navickaitei, Jonui Pa- 
levičiui, Pranui Čekiui, Juozui Dau
geliui, Antaninai Bubnienei-Petro- 
kaitei, Bronei Baltrušaitienei-Rama- 
nauskaitei, Lilly Krištoponytei, Jur
giui Piečiuliui, Teklei Jankauskienei- 
Medzviegaitei, Jozepui Žvirbliui, O.

Lietuviai menininkai 
vnkiškame koncerte
S. m. sausio*2 d. 11 vai. Dillingeno 

naujojoje kino „Taxis" salėje vokie
čių iniciatyva buvo suruoštas šventi
nės muzikos koncertas, kuriame ak
tyviais programos išpildytojais buvo 
ir lietuviai menininkai — smuikinin
kas Iz. Vasyliūnas ir M. Saulius. Be 
jų dar dalyvavo trys vokiečiai: Ana- 
Marija Bach — mezzosopnanas (dai
nininkė), Max Geiler — fleita ir Hor
ta Wieser — fortepionas. Programa 
nebuvo plati, bet išpildyta gana dar
niai. Klausytojų simpatijas laimėjo 
lietuviai instrumentąlistai.

Kaip teko nugirsti, sausio 1 d. 
aukščiau minėti mūšų menininkai 
instrumentalistai panašios šventinės 
koncerto programos išpildyme daly
vavo kaimyniniame mieste — Lauin- 
gene. Šie du mūsų menininkai visą 
laiką intensyviai garsina lietuvių 
vardą vokiškoje visuomenėje ir to
dėl užsitarnauja pagarbos. Jie savo 
veikla iš dalies ‘ susilpnina efektą ir 
tų neigiamybių, kurios vis dar iš vie
no kito nedrausmingo lietuvio pusės 
yra padaromos.

Dillinyene paskelbtas 
gedulas

LTB Dillingeno Apylinkės Komi
tetas, pereitų metų gruodžio 30 dieną 
sužinojęs Centro Komiteto valią, jog 
dėl vykstančių persekiojimų ir trė
mimų tėvynėje pageidaujama Nauus 
Metus sutikti susikaupus ir rimtyje, 
— nutarė Dillingeno stovyklos lietu
viams gyventojams paskelbti 5-kių 
dienų gedulą. Tuojau buvo atšaukti 
visi iš anksto numatyti vieši paren-' 
girnai Naujųjų Metų išvakarėms.

Senieji metai palydėti gyvento
jams susikaupus bažnyčioje, (nt

Simanavičiūtei, Pranui Balelšiui, 
Anelei Gabrilevičiūtei, Petrui Bylai 
ir Kaziui Puidokui.

808. Užklydę laiškai: Juozui Vitė- 
nui nuo L. Balandžio, Kazimierui Ja- 
sui nuo A. Tyszkiewicz, Kostui K o
vai nuo Franciscan Monastery, An
tanui Valiūnui nuo sesers, Stasiui 
Masukevičiui nuo Constance Mlsu- 
nas, Juozapui Povilaičiui nuo Mrs. B. 
Kudorauskas, Stasiui Jakubauskui 
nuo Alekso J., Kristinai Stašaitytei 
nuo J. S., Jonui Vitkauskui nuo se
sers; be to — Antano ir Onos Ste
ponavičių ir Juozo bei Veronikos Mo
čių sutuoktuvių metrikai.

JAV gyvenanti Amerikos pilietė 
Barb. MAI .AK AUSK AITE-KNIUKS- 
TIENE ieško savo giminių — savo 
tetos Uršulės ir Kazimiero JONUŠŲ 
vaikų, gyvenusių apie Gegrėnus, ir 
savo pusseserės bei keturių pusbrolių, 
Barboros PAULIKIENES valkų, gyv.* 
Palučių km., Plungės parapijoje. 
Juos pačius arba ką nors apie juos 
žinančiuosius prašoma atsiliepti jai 
šiuo adresu: Mrs. B. Knusto, 47 Har
bison Ave., Hartford 6, Conn., -USA.

J I ... —

Mūsų Kalendorius
Šią savaitę baigiamas Įrišti MŪSŲ 

KALENDORIUS, kuris užsisakiu
siems ir įmokėjusiems po 2,- DM bug 
kuo skubiausiai išsiuntinėtas. Kalen
doriaus: prenumeratoriams reiškiama 7 
padėka; nes jie prisidėjo prie gausių 
išleidimo kaštų suorganizavimo.

Visiems kitiems MŪSŲ KALEN
DORIUS 1949 metams kaštuoja 2,50 
DM. Kas nori tą kiekvienam tremti
niui reikalingą informacijos šaltini 
įsigyti, tuojau pinigus siunčia MŪSŲ 
KELIO adresu arba kreipiasi pas pla
tintojus.

PLATINTOJŲ IR PRENUMERA
TORIŲ ŽINIAI

Dažnas prenumeratorių adresų 
kaitaliojimas laikraščio administraci
jai sudaro ypatingų sunkumų, o taip 
pat pareikalauja ir nereikalingų iš
laidų. Jau yra pastebėta, kad kai 
kuriose stovyklose individualiųjų 
skaitytojų adresai keičiami net kas 
mėnesį. Todėl nuo š. m. sausio 1 d. 
įvedamas adreso pakeitimo mokestis 
I,- DM. MŪSŲ KEL’AS
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I MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Brockton Lietuvių Bakūžės dovanos
ATVIRAS LAIŠKAS „MUŠTI KELIO“ IR „MINTIES“ LAIKRASOlŲ 

SKAITYTOJAMS

Emigracija ir biurokratijos vėžys
Paskelbus laikraštyje „Mūsų Ke

lias“ Brockton Lietuvių Bakūžės Ko
miteto narių sudėtį, tie nariai gavo 
tiek daug laiškų, kad ir to tikslo- 
plano vykdytojas nesitikėjo tiek gau
ti jų. Labai gerai padarė gerbiamieji 
tautiečiai, kad parašė tiek laiškų

dieną Tokiam susirašinėjimui vesti 
reikėtų etatinio žmogaus, kurio mes 
neturime. Kiekvienas mūsųjų turi 
rūpintis kaip užsidirbti sau ir šeimai, 
na, ir tremtiniui sušelpti lėšų.

Tad kantrybės, gaus visi, kurie' 
prisidėjo prie ruošiamos parodos, ir

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Kad emigraciniai reikalai plačiu 
mastu yra įklimpę biurokratijos ba
loje, patiria kiekvienas, tais reikalais 
susidūręs. Tačiau tai liečia ne vien 
čia Europoje pereinamųjų stovyklų 
skaistyklas, eiles skryningų, kalnus 
blankų, nuotraukų ir gyslų čiupinė- 
jimus. Tas vėžys yra įsibrovęs ir JAV 
imigraciniuose reikaluose. Nieko nuo
stabaus, kad Dirva viename pasku
tiniųjų vedamųjų ir paskyrė emigra
cinio biurokratijos vėžio reikalui, ra
šydama, jog „tremtinių imigracijos 
įstatymo vykdymas^ daugiausiai už
kliūva už tos pačios bėdos“.

Tuo reikalu Dirva rašo: „BALFo 
centras praneša, kad gruodžio 10 die
ną su Imigracijos Komisijos nariais 
tarėsi 10 suinteresuotų organizacijų 
atstovų, kurių tarpe dalyvavo ir 
BALFo pirmininkas. Tame pasitari
me komisionieriai prisipažino, kad jų 
padėjėjai taip komplikuotai sutvar
kė imigracijos formalumus, kad ko
misijos žinioje esamas personalas 
paskendo tuose formalumuose ir ne
spėja jų atlikti. Visų formalumų vir
šūnėje kiekvieno tremtinio atvyki
mas turi būti patvirtintas komisijos 
įgaliotinio Frankfurte. Tas įgaliotinis 
yra tik vienas..."

Išskaičiavęs, kiek tas įgaliotinis 
(p. Squadrilli) turi pasirašyti tokių 
bylų per valandą, laikraštis perduoda 
pačių komisionierių mintį, jog tokiu 
tempu „tvirtinant“ emigrantų bylas, 
Iki 1950 m. liepos mėnesio į Ameriką 
atvažiuos tik ... 10’/o numatyto trem
tinių skaičiaus. Tokių perspektyvų 
akivaizdoje komisijos pirmininkas ir 
buvo atskridęs Europon.

Kaip gi tie reikalai atrodo BALFo 
centre?

Per jo raštinę yra praėję 4.505 ga
rantijos. Dirva konstatuoja, jog 
BALFe to biurokratijos vėžio sunku 
rasti. BALFo centras tokį kiekį do
kumentų sutvarkęs 5 tarnautojais. 
Tik vėl esą, bėda. Iš BALFo tos ga
rantijos dar eina neapčiuopiamais 
keliais į visokias įstaigas, vyskupi
jas, organizacijas ir kiekvienoje jos 
turi sugaišti ne minutes, ne valan
das, o dienas ir savaites ... Atrodo,

lyg visi būtų užsimoję tas nelaimin
gų tremtinių bylas tik tikrinti, tyri
nėti, tvirtinti, pasirašinėti... Anot 
Dirvos, gali išeiti, kad pusė tų 
bylų per likusius 18 mėnesių net ligi 
komisijos nesuspės nukeliauti...

Gerai, kad BALFo vadovybė ra
gina DP Komisiją kovoti su biuro
kratijos vėžiu, sako Dirva, bet ne 
mažiau reikėtų dar paraginti, kad ir 
pakeliui būti) negailestingai atmeta
ma nereikalinga biurokratija.

O čia tą kliūtį sudaro įvairių or
ganizacijų tarpininkavimo būdai.

Dirva rašo, jog gana keista, kad 
skirtingų organizacijų tarpininkavi
me reikalaujama skirtingų ir forma
lumų. Dauguma garantijų pateko į 
NCWC globą; tai jos formalumai dau
giau pradedami ir patirti. Paaiškėja 
ir gąsdinančių dalykų. Vienoje vys
kupijoje kai ką pasišaukia pasikal
bėti, kitiems nieko nesako. Su ku
riais kalbėta, gaunama pažadas, kad 
jų reikalas bus sutvarkytas, o su ku
riais nieko nekalbėjo, tie vaikšto ne
žinioje.

da-Kitoje vyskupijoje garantijų 
vėjai kviečiami gauti klebono pa
pildomą garantiją su parapi
jos antspaudu. O prie antspaudo 
prašoma dar ir 10 dolerių už rū
pinimąsi ... Ar to rūpinimosi būtinai 
reikia, niekas nežino. Kas skaitė 
įstatymą, nieko panašaus jame ne
randa ...

Anot Dirvos, čia biurokratija, 
p'opierizmas ir..; dar kažin kas.

BALFo uždavinys — pralaužti ir 
šį biurokratizmo frontą.

Kiek ir kokių tame biurokratizmo 
fronte kyla neaiškumų, parodė Ame
rikos lietuvių spaudoje tilpęs T. Dam
brausko straipsnis „Reikia daugiau 
šviesos“, kuriame tiksliai ir taikliai 
iškelti visi neaiškumai ir pasitaikę 
nesklandumai, kuriuos išaiškinti ir 
sutvarkyti kompetetingas BALFo 
centras. BALFo centras todėl, 
kad per paskutinį BALFo seimą prieš 
du mėnesius išrinktasis įkurdinimo 
komitetas su p. Devenienė, kaip pir
mininke, esąs dingęs nežinioje.

-J.Č.-

įvairiais reikalais. Tie laiškai Bakū
žės Komitetui sudarė pagrindą ir li
ko įrodama medžiaga toms organiza
cijoms, kurias Komitetas atstovauja.

Turėdami tiek prašymų Komiteto 
nariai pradėjo bombarduoti savo or
ganizacijas. Rezultatai geri. Jau kai 
kurios organizacijos paskyrė pinigų, 
ir pakietukai dar prieš šventes buvo 
pasiųsti tremtiniams sušelpti. Pir
moje ■eilėje pasiųsta pakietukai tiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjo prie Bakūžės parodos ruošimo, 
ar tai prisiųsdami eksponatų ar rei
kalingų leidinių. Vėliau bus stengia
masi patenkinti prašymus kitų.

Pranešame, kad visų prašymų pa
tenkinti prie geriausių norų nebus 
galima — jų labai daug. Kad nebūtų 
užmetimų dėl šališkumo, likusiems 
pakietukai bus paskirstyti burtų ke
liu, sudarius prašančiųjų sąrašą.

Šis laiškas yra atsakymas tiems, 
kurie kreipėsi į bet kurį Bakūžės Ko
miteto narį. Visi laiškai yra atsidūrę 
pas Bakūžės sekretorių, o sekretorius 
prie geriausių norų tik metų bėgy 
galėtų atsakyti visiems ir kiekvie
nam, jei parašytų tik po du laišku per

gaus tie. kuriems laimė nusišypsos.
Ta proga prašau priimti geriausius 

linkėjimus nuo Amerikos lietuvių iš 
Brocktono Kalėdų švenčių ir Nau
jų 1949 m. proga.

B.L.B.K. Sekretorius
1948 met. XII. — 20 d., 

Brockton, Mass.

Lietuviški smuikeliai Amerikoje
RAŠO VIDA TUMASONIENE

Solistė Dambrauskaitė 
Augsburgo operoje

Teko patirti, jog š. m. sausio 9 d. 
operos solistė Antanina Dambrau
skaitė dainuos operoje Augsburge, 
kur statoma B. Smetanos „Parduo
toji Nuotaka“. Svarbiausią Nuotakos 
vaidmenį atliks lietuvių kalboje.

Kuriam laikui solistė A. Dam
brauskaitė savo gastroles Vokietijoje 
pertraukia, nes ji trims mėnesiams 
yra pakviesta koncertuoti Anglijoje. 
Sausio 15 d. ji jau bus Londone. Dėl 
šios gastrolinės kelionės solistė A. 
Dambrauskaitė buvo priversta susi
laikyti nuo angažamento Mūncheno 
operoje, kur būtų dainavusi sausio 
pabaigoje, (p)

Gražioje Wisconcin valstybėje, 
Siaurės Amerikoje, Milwaukee mies
te, gyvena 60 lietuviškų šeimų. Ma
žai į šį miestą atvyko mūsų tremti
nių, tačiau šie savo lietuviška dvasia 
ir energija išjudino senesniuosius gy
ventojus lietuvius. Jau penkti metai, 
kaip šiame mieste vyksta tautų festi
valiai, rengiami Tarptautinio Insti
tuto. Iki šiol lietuvių atstove būdavo 
ponia Markūnienė, kuri savo jėgo
mis stengdavosi, kad lietuvių vardas 
kitų tautų tarpe nebūtų užmirštas.

Praėjusiais metais sukako 100 me
tų, kaip yra (steigta Wisconcin vals
tybė. Ta proga tautų festivalis, įvy
kęs lapkričio 20—21 d., šią sukaktį 
minint, buvo itin kruopščiai sureng
tas. Dalyvavo 30 tautų, jų tarpe ir 
16-kos lietuvių grupė. Viskam vado
vavo, rūpinosi ir tvarkė jūrų kapt, 
inž. P. Labanauskas, kuris šiame 
mieste gyvena ir dėsto inžineriją 
Marquette Universitete. Jis yra 
nuilstamas darbuotojas Lietuvai 
duoti ir jos vardui garsinti.

Festivalis tęsėsi dvi dienas
džioje miesto auditorijoje. Kiekvie
na tauta turėjo kioską su charak
teringais savo tautai išdirbiniais, Lie
tuvių parodėlė buvo itin graži, su
traukusi daugybę lankytojų. Visų 
dėmesį atkreipė mūsų smuikeliai, 
koplytėlė, verpimo rateliai, austas 
lietuviškais raštais kilimas, juostos, 
žaliuojančios rūtos. Meniškai pada
ryta koplytėlė — p. inž. Muloko kū
rinys — pasiekusi Ameriką pereitais 
metais, buvo nusistebėjimo centras. 
Daugelis lankytojų bandė smuikelius 
įsigyti.

Be savo kioskų, kiekviena tauta 
pasirodė savo tautiškais šokiais. Lie-

dalis 
buvo 
tau- 
Pir-

ne- 
va-

di-

Per didelė biurokratija kliudo DP emigracijai
UGO CARUSI NEPATENKINTAS, NES...

The New York Herald Tribūne 
bendradarbis p. M. R. Werner, ap
žvelgdamas JAV ekonominę padėtį, 
paliečia ir nelaiminguosius DP. Jis 
rašo:

„Vieną dalyką mes galėtume lais
viau ir efektingiau padaryti, t. y., iš
laikyti savo pažadą — greičiau paim
ti savo DP dalį iš Europos. DP ko
misijos pirmininkas Ugo Carusi, ne
seniai sugrįžęs iš Europos, išleidęs 
sveiką priekaištą raudonajam siūlui 
(red tape), su kuriuo Kongresas ap
gaubiąs pažadą. P. Carusi nurodęs, 
kad nuo 1948 m. liepos 1 d., kada 
Kongreso nutarimas paimti DP įsi
galiojo, buvo tepriimta tik 2.500 DP. 
Anot p. Carusi,' jei nebus atnarplio- 
tas tas raudonasis siūlas, toji biuro
kratija, vargu bus atgabenta į Ame
riką iki liepos 1 d. 40.000 DP, nors 
buvo numatyta atvežti po 102.500 DP 
kasmet.“

Tai paniurusios Kalėdos buvo DP 
•tovyklose Vokietijoje, pareiškė p.

Carusi, nes per daug žmonių ir per 
ilgai gyvena su nepakankama para
ma ir nerealizuota viltimi. Anot Ca
rusi, Kongresas per daug pirmeny
bių sudaręs ir savavališkai nustatęs 
DP registracijos datą, 1945 m. gruo
džio mėn., nors IRO dar nepradėjusi 
sudarinėti sąrašų iki tos datos. Jis 
planuojąs agituoti naująjį kongresą 
dėl laisvesnio DP įstatymo.

Iš šių vyriausioji komisijos nario 
pastabų atrodytų, kad dėl emigraci
jos nevykimo kaltas kongresas, kuris 
daug pirmenybių nustatęs ir kuris 
registracijos DP datą nurodęs per 
ankstyvą, kai dauguma DP (žydų) at
vyko po tos datos. Mums atrodytų, 
jog 8O°/o DP yra atvykę reikiamu lai
ku, dar prieš 1945 m. gruodžio mėn. 
ir Kongresas, pasirinkdamas tą, o ne 
kitą datą, aiškiai žinojo ką darą. Jei
gu sabotuojama Kongreso valia, tu
rėtų būti kurie kiti motyvai, kurie 
tačiau netarnauja nei JAV, nei ti
kriesiems DP interesams, (am)

tuviai pašoko Kalvelį, Sustą ir Ke
purinę, tuo atidarydami festivalį. 
Amerikiečiai gėrėjosi mūsų tautiš
kais kostiumais ir net didieji Milwau
kee dienraščiai įdėjo p. Mažonytės- 
Kūnstler tautiško kostiumo aprašy
mą su visomis smulkmenomis.

Pati svarbiausia programos 
buvo gyvieji paveikslai. Jais 
norima atvaizduoti kiekvienos 
tos įnašas Amerikos istorijon,
mieji passirodė ispanai. Scenoje buvo 
pavaizduota Izabella, įteikianti savo 
perlų karolius Kolumbui. Prancūzai 
atvaizdavo tėvą Marquette, pirmąjį 
krikščionybės apaštalą Amerikoje, 
plaukiantį valtele ir kryžiumi laimi
nantį krante stovinčius indėnus.

Lietuvių pasirodymas sukėlė taip 
pat daug plojimų. Uždangai pakilus, 
prožektorių šviesa apšvietė didelį, net 
7 pėdų penny, amerikonišką centą. 
Penny naujasis projektas su Linkolno 
galva buvo suprojektuotas 1909 me
tais skulptoriaus Viktoro Baranau-

sko, prez. Teodor Rooseweltui pagei
daujant. Šis penny dar ir dabar yra 
apyvartoje, tačiau jame buvo panai
kinti skulptoriaus inicialai, ir tokių 
centų tėra tik keliasdešimt tūkstan
čių. Scenoje vaizduojamas skulp
torius, Iškalęs savo inicialus milžiniš
kame bronziniame penny. Vokiečiai 
parodė savo valkų darželių suorgani- 
zuotoją Marquerite Schurs su aštuo- 
niais vaikučiais, žydai — New Yorko 
laisvės statulą, kurioje iškalti žodžiai 
buvo sukurti žydų poetės Emmos La
zarus.

Festivalis baigėsi tautų paradu, 
kuriam vadovavo lietuviai, dar kartą 
stebinantieji žiūrovus savo savo tau
tiniais rūbais.

Dienraščiai „Milwaukee Journal“ 
ir „Mlllwaukee Sentinel", išskyrė lie
tuvius iš kitų tautų tarpo, paminė
dami mūsų tautiškus rūbus, pasiro
dymą ir lietuviškus smuikelius — 
kenčiančios tautos simbolį.

Įvairios žinios
• Naujoji Zelandija papildomai pa
skyrė 100.000 sv. sterlingų (anksčiau 
250.000 sv.) J.Tautų vaikų bėdos fon
dai Jos gi visuomenė tam pačiam 
fondui savanoriškai paaukojo dar 
392.000 sv. (R)
o JAV departamentas paneigė iški
lusius gandus, kad jų ambasadorius 
Bedell Smith Maskvoje buvęs Sovie
tų vyriausybės paprašytas išvykti Iš 
tikrųjų p. Bedell Smith yra įteikęs 
prez. Trumanui savo atsistatydinimo 
pareiškimą. (R)
• Amerikos didžiausioji darbininkų 
profsąjunga CIO svarsto pasitrauki
mą iš pasaulinės (WFTU) prof, są
jungos ir prisidėjimą prie britų prof, 
sąjungų, kurios sudarytų jau atskirą, 
be komunistų — ■ Sovietų Sąjungos 
darbininkų sąjungų, diriguojamų pa
čios vyriausybės ar komunistų par
tijos. Tuo klausimu sausio 8 d. Lon
done susirenka prof, sąjungų vadai 
pasitarti. Jie nagrinės pasaulinės ne- 
komunistų darbininkų prof, sąjungos 
steigimą. (DM)
• Sovietų Sąjungoje įvyko kai ku
rių ministerių pasiteikimų:' finansų 
min. Kosyginą paskyrė lengvosios 
pramonės ministerių, o finansų — 
buvusį. Jo padėdėją Zverevą. (AP)
• Čekoslovakijoj' darbininkų mili
cija, ginkluota šautuvais, „padedanti“ 
prekybininkams savo prekių inventa- 
rizaciją, kaip yra įsakius vyriausybė. 
Šalia tokios inventarizacijos (pažįsta
mos Lietuvoj bolševikmečiu) vykdo
mas butų apžiūrėjimas, arba maisto, 
drabužių ir kitokių vertybių ieškoji
mas. Ir tas patikrinimas vyko prieš 
šventes. Darbininkų milicija ir poli
cija sulalkinėjo gatvėse keliaujančius 
žmones ir darė kratas. (UP)

• Jugoslavijoj paskirta 25.000 ha 
žemės, kurioje bus mėginama sėti 
ryžiai, praneša žinių agentūra. (AP)
• JAV aviacijos kalbėtojas Berlyne 
pareiškė, kad į oro tiltą bos įjungta 
milžinai lėktuvai, kurie galės trans
portuoti po 20 tonų, t. y., dvigubai 
daugiau negu Skymaster C 54. (R) 
9 JAV užsienių reikalų ministeris p. 
G. Marshallis jau išėjo iš ‘ligoninės, 
kur jam buvo operuotas vienas ink
stas. Kada jis pradėsiąs darbą, nieks 
nenumato, nes jam reikalingas ilges
nis poilsis. (AP)
• JAV kar. generalinio štabo virši
ninko pavaduotojas gen. L. Collins 
pareiškė, jog šiuo> metu „studijuoja
mas“ klausimas apie jungtinės oku
pacinės kariuomenės ir Vakarų Uni
jos armijų panaudojimą užpuolimo 
atveju. Sprendimą turės padaryti 
prezidentas ir kongresas. (R)

• Žymus sovietų muzikas Sergei 
Frokofjev vėl buvo apkaltintas kūręs 
„formalistinę muziką“.
• JAV surašymo biuras paskelbė, 
kad 1948 metų gale Amerikoje buvo 
148.000.000 gyventojų ir kad pef me
tus priaugo 3 milijonai. Paštį tuos 
pačius šaltinius, civiliniam sektoriuje 
dirbo 63.842.000 asmens, tai didžiau
sias dirbančiųjų skaičius. Ne žemės 
ūkyje dirbo 51.932.000 žmonių, tai yra 
5.600.000 daugiau negu karo metu. 
Ištekėjusių moterų dirba daugiau, 
negu netekėjusių. (HT)
• Nuo 1948 m. gegužės 15 d., kai 
buvo paskelbta Izraelio valstybė, | 
Palestiną atvyko jau 100.000 žydų.
• 12.000 žydų, kurie nelegaliai vyko 
į Palestiną ir dabar anglų prižiūrimi 
tebėra Kipro saloje, pasiuntė W. 
Churchilliui kalėdinį sveikinimą, 
prašydami pagalbos ir juos iŠ ten iš
leisti Palestinon. Jie visi buvo britų 
atgabenti nuo Palestinos krantų, kaip 
nelegalūs emigrantai. (R)
• Viena 26 metų amerikietė, kuri 
turėjo jau keturis vaikus, neseniai 
pagimdė dar trejetuką. Jos vyras 29 
metų, kurį laiką esąs be darbo. Pir
masis berniukas (iš trejetuko) gimė 
namie, o dvi mergaitės jau ligoni
nėje. Vienas jų svėrė 2 sv. 14 unėijų, 
kitas — 4 sv. 5’/< unc. ir trečias — 
3 sv. 11'11 uncijų. Visi trys mėnesiu 
anksčiau gimę vaikai auginami in
kubatoriuje. (HT)
• Iš Estijos per Švediją pabėgę ir, 
laiveliais Atlantą perplaukdami, 
Amerikoje atsidūrę estai vis dar ne
gauna oficialios prieglaudos Ameri
koje. Jie laikomi Ellio saloje. Vienas 
žvejybos vykdytojas amerikietis pa
siūlė Jiems darbo žvejybos laivuose. 
Jo pareiškimu, raudonasis siūlas iš 
vyriausybės neleidęs jam šio pasiū
lymo realizuoti. Dabar jis . kalbėsis 
su salos įstaigomis. (UP)
• Prezidentui Trumanui nuo vasa
rio 1 d. numatoma pakelti algą. Da
bar jis gauna per metus 75.000 do
lerių ir dar priedo be mokesčio 30.000 
doi. Taigi, metinis atlyginimas buvo 
105.000 dolerių. Tokius atlyginimus 
gavo visi prezidentai nuo 1925 metų. 
(R)
• Beveik visi 11.000 Bavarijos vo
kiečių mokytojų, kurie buvo paleisti - 
kaip turėję ryšių su nacių partija, 
dabar po „nunacinimo“ vėl sugrįžo 
prie savo darbo. (R)
• Pasaulio pilietis Nr. 1 Garry Da
vis pareiškė, kad 1950 m. bus vykdomi 
rinkimai į pasaulinį parlamentą. Jis 
pranašauja, kad ateinančiais metais 
didelės armijos kovosiančios didžiau
sioje istorinėje kovoje, apsaugoda
mos žmoniją. (AP)
• Bulgarijoss min. pirmininkas ko
munistas G. Dimitrov pareiškė dar
bininkų (komunistų partijos) kongre
sui, kad esamomis Bulgarijoje sąly
gomis, norint kaimo ūkį pakelti, že
mės nacionalizacija buvusi neišven
giama. Rusijoje ir kituose „liaudies 
demokratiniuose“ kraštuose režimai, 
Dimitrovo teigimu yra pagrįsti pro
letariato diktatūros principu ir ke
lias į socializmą einąs per diktatūrą.

Sovietai karą būtų pradėję 1342 metais
Gobbelso padėjėjas Hans Fritsche, 

kuris neva Berlyną kapituliavęs ru
sams, sako, kad Martin Bormann yra 
gyvas ir tai tikras reikalas, kad A. 
Hitleris esąs miręs. Fritsche pareiš
kimu, Bormannas yra rusų rankose. 
Bormann buvęs nacių partijos vado 
pavaduotojas ir priklauė . tiesiog 
Hitleriui. Prieš pat Berlyno puoli
mą, Bormann pasidavęs rusams. Jis 
taip pasisakė: „Man nebuvo leista 
įeiti į Hitlerio bunkerį, kur jis ir 
kiti vokiečių vadai būdavo. Aš su
žinojau, tačiau, kad Hitleris ir Gūb- 
belsas nusižudė patys. Bormannas 
atėjęs pas mane ir pasakęs, jog jis

mėginsiąs iš miesto pabėgti... Po to, 
aš su balta vėliava nuėjau į rusų 
vyr. būstinę Tempelhofe ir perda
viau miestą."

Nors Bormannas esąs gyvas, bet 
Hitlerio likučiai esą rusų rankose. 
Žandikauliai esą išimti iš pelenų 
prie kanceliarijos bunkerio ir jie ati
tinką Hitlerio burnos rentgeno nuo
traukas, padarytas jo dantisto, pa-- 
reiškė Fritsche.

Berlynui pasidavus, Fritschę bu
vęs nugabentas į Maskvą ilgiems, bet 
kvailiems rusų žvalgybos apkl" usi« 
n ėj Įmanąs. Beria buvęs disciplinuota* 
it ypač inteligentiškas žmogus.

6


	C1B0004634390-1949-nr01-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0001
	C1B0004634390-1949-nr01-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0002
	C1B0004634390-1949-nr01-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0003
	C1B0004634390-1949-nr01-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0004
	C1B0004634390-1949-nr01-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0005
	C1B0004634390-1949-nr01-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0006

