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Emigracijos negerovės, pareinančios nuo pačių DP
Emigracija t Jungtines Amerikos 

Valstybes, pagal priimtą specialų 
įstatymą „DP Act of 1948“, vyksta 
Silpnai arba, tikriau tariant, stovi 
vietoje. Nervuojamasi dėl to Euro
poje, nervuojamasi dėl to ne mažiau 
ir pačioje Amerikoje. Suka apie tai 
galvą pats Displaced Persons Com
mission Viršininkas p. Carusi, suka 
apie tai galvas įvairios konfesinės ir 
tautinės organizacijos, jų tarpe ir 
Ba’f’as, ieško priežasčių kodėl taip 
yra, kodėl emigracijos reikalai stovi 
vietoje. Ir visi teranda vienintelę ofi
cialią priežastį: kaltas biuro
kratizmas. Visuomeninės orga
nizacijos Amerikoje, besirūpinančios 
imigracija, to biurokratizmo ieško, 
žinoma, Valdžios įstaigose. Tačiau su 
tuo sutikti negalima. Displaced Per
sons Commission, kuri Amerikoje 
rūpinasi imigracijos dokumentų su
darymu, yra išdirbusi labai paprastą 
ir aiškią imigracijos dokumentų su
darymo tvarką: užpildai tris nustaty
tos formos blankas, nuotarizuoji, pa
siunti Waghingtonan, vieną gauni su 
nustatytu eilės Nr. atgal, viena lieka 
Washingtone ir viena eina Europon. 
Ir tas atliekama tiksliai ir, palyginti, 
labai greitai. Visai to negalima pa
sakyti apie savanoriškas organizaci
jas. Tų organizacijų imigracijos do
kumentams sudaryti tvarka labai 
paini ir, iki dokumentus per jas 
prastūmi iki Europos, reikia daug 
laiko ir kantrybės. Čia yra sukurtas 
didžiausias biurokratizmas. Ir, gal 
būt. nemaža biurokratizmo yra Euro
poje amerikinėse emigracijos įstai
gose. Tačiau vadinamas biurokratiz
mas, kad ir Europos amerikinėse 
emigracijos įstaigose, yra, kaip aukš
čiau minėjau, tik oficiali, emigraciją 
stabdanti priežastis.

Visa tai priklauso ne nuo mūsų, 
bet nuo „aukštosios politikos“ ir to
dėl turime kantriai laukti, iš anksto 
žinodami, kad tos „aukštosios politi
kos“ niekas nepakeis.

Viskas, ką mes galime padaryti, 
-tai susitvarkyti savitarpyje, praša

linti visas kliūtis ir negeroves, ku
rios mums kliudo ir emigracijai su
sitvarkius kliudys išnaudoti mums 
priklausomą emigracijos, skaitlinę. O 
tokių negerovių, pareinančių nuo 
mūsų pačių, >ra ne viena. Apie jas 
čia ir noriu kalbėti.

Vieni tremtiniai turi kelis emigra
cijos dokumentus, kiti — nė vienų. 
Man tenka vadovauti Tremtiniams 
įkurdinti Komitetui Detroite ir suda
rinėti imigracijos dokumentus. Gauti 
tremtiniams darbą ir butą ir suda
ryti imigracijos dokumentus yra la
bai sunku. Sunku tuo labiau, kad 
kiekvienas Amerikos lietuvis ar tai 
dieną, ar tai naktį sunkiai dirba fab
rike ir, tik savo poilsio valandas paš- 
vęsdamas, bėgioja po miestą, po apy
linkes ir ieško tremtiniams vietų. 
Tačiau to kai kurie tremtiniai Euro
poje nenori suprasti: jie medžioja po 
kelis emigracijos dokumentus, renka 
geresnius, rašosi į sąrašus žemės ūkio 
darbams į Ameriką, rašosi emigruoti 
į'kitus kraštus, kartu turėdami jau. 
vienus ar dąugiau emigracijos doku
mentų kišeniuje. Turiu faktų, kad 
tokių yra nemažai. Pvz., Detroite kai

CIC sulaikytos 
emigracijos bylos

r Jei emigracija į JAV dėl kurių 
nors priežasčių CIC sulaikoma, tai 
tuo atveju galima kreiptis į koordi
natoriaus p. Squadrilli įstaigą, pra
šant bylą peržiūrėti. Jei DP komi
sijos atstovams atrodys, kad galėjo 
įvykti kuri nors klaida, arba atvejis 
yra neaiškus,, tai jie susitars dėl by
los peržiūrėjimo. Esant reikalui, pa
tartina kreiptis į koordinatoriaus 
įstaigą per tą organizaciją, per kurią 
•migracijos byla yra tvarkoma
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kuriems asmenims sudariau imigra
cijos dokumentus mieste, apie tai, 
kad dokumentai sudaryti, tremti
niams pranešta prieš 3—4 mėnesius; 
pagaliau gaunu sąrašus iš Žemės 
ūkio Darbuotojų S-gos norinčių vyk
ti žemės ūkio darbams, tie patys 
asmenys ir tenjsirašę.

Arba vėl. Michigan Valstijoe esu 
sudaręs keliems šimtams asmenų 
Imigracijos dokumentus žemės ūkio 
darbams pas amerikiečius ūkininkus. 
Tas kaštavo nemažai vargo ir nuo 
poilsio nutrauktų valandų. Gaunu 
laiškus iš Europos su naujienomis, 
kad tas ir anas išvažiavo į Kanadą, 

’Australiją ar kitur, tas ir anas sėdi 
pereinamojoje stovykloje išvažiuoti į 
vieną ar kitą kraštą. Vartau Sudary
tus imigracijos dokumentus. Na ... 
ir čia jiems imigracijos dokumentai 
sudaryti. Mieli DP, pagalvokit kaip 
tokiu atveju turi jaustis tas, kuris 
landžiojo po Amerikos valdžios įstai
gas, pas farmerius, maldavo gelbėkit 
mūsų tautiečius ir gavo tą išmaldą 
— imigracijos dokumentą ir darbas 
nuėjo velniop. Tuo labiau, kad yra 
Jūsų bendro likimo tautiečių, kurie 
būtų iki ašarų apsidžiaugę tokį do
kumentą gavę.

Pasakyti apie tokius atsitikimus 
Amerikos Valdžios Įstaigai, kuri gel
bėjo dokumentus sudaryti, arba.far- 
meriui, kuris dokumentą pasirašė, 
negali, nes po to durys ten būtų už
darytos. Eini vėl į Valdžios Įstaigą, 
ieškai naujų farmerių ir prašai do
kumentų kitiems. Širdyje neramu, 
nes nežinai, gal ir tie, kuriems vėl 
darai dokumentus, įsirašydami į są
rašus pasielgė lengvapėdiškai ir per
sigalvoję išdūmė kitur. Ką tada pa
sakysi tiems, kurie dokumentus pa
sirašė ir tremtinių laukia?

Taip toliau, Gerbiamieji, neturi 
būti. Visi tie tremtiniai, kurie jau 
turi emigracijos dokumentus arba 
kurie užsirašė emigruoti į kitus kraš
tus, turi nedelsiant išsibraukti iš są
rašų, sudarytų emigracijai į Ameri
ką; tie, kurie turi po dvejis ar dau
giau emigracijos dokumentų, turi 
pasilikti sau po vienus, o apie kitus 
turi tuojau pranešti Balf’o Įstaigai 
Europoje, kad pastaroji praneštų 
Balf’o Įstaigai Amerikoje, kuri to
kiems imigracijos dokumentų davė
jams galėtų pasiūlyti sudaryti doku
mentus ju neturintiems.

Emigracijos dokumentų dupiika- 
vimas. Tremtinys gauna iš Amerikos 
žinią, kad jam per vieną ar kitą 
įstaigą sudaryti emigracijos doku
mentai. Palaukia kiek laiko, negau
na iš emigracijos įstaigų Europoje 
apie tai jokios žinios ir tuoj rašo 
geradariui Amerikos lietuviui: mie
lasis, daryk dokumentus per kitą 
įstaigą ar organizaciją, nes iš tos, per 
kurią padarei, nieko gero neišeis. 
Gerasis Amerikos lietuvis laksto po 
miestą, daro kitus dokumentus ir 
siunčia per kitą tremtinio nurodytą 
įstaigą ar organizaciją. Gaunasi do
kumentų duplikavimas.

Rezultate, kada vieniems sudary
ti imigracijos dokumentai, jiems duo
ta eiga ir tie dokumentų gavėjai iš
važiuoja, kitur ir kada daromi doku
mentų duplikavimai, Washingtone, 
DP Komisijoje, lietuvių imigracijos 
skaitlinės registras gaunasi smarkiai 
išpūstas. Tas lietuvių imigracijos 
skaitlinės išpūtimo faktas, greičiau
siai, paaiškės tik emigracijai pasibai
gus. Ar tas faktas išeis Į naudą lietu
vių emigracijai — spręskit patys.

Konkretūs pavyzdžiai. Pagal pri
siųstus iš Žemės Ūkio Darbotojų S-

BALF praneša DP imigracijos reikalu
BALF Valdyba ir jo įkurdinimo 

komitetas, vadovaudamiesi BALF 
seimo Chicagoje 1948 m. spalių 16 
dienos nutarimu, tremtinių imigra
cijos darbe glaudžiai bendradarbiau
ja su DP komisija Washingtone, su 
atskirų valstijų (States) DP Komisi
jomis ir su valdžios komisijos pri
pažintomis visuomeninėmis agentū
romis, kurioms yra suteikta teisė rū
pintis tremtinių imigracija.

Ligi šiol DP komisija tas teises 
yra suteikusi pinigiškai pajėgiems ir 
anksčiau davusioms“ tremtiniams 
korporatyvinius afidevitus organiza
cijoms.

Darbo ir buto garantijas galima 
siųsti tiesiog į DP komisiją Washing
tone ar per šalpos organizacijas.

Tarpininkaujančios organizacijos 
drauge su garantijos davėju yra at
sakingos: 1) kad kviečiamasis trem
tinys bus aprūpintas darbu ir butu, 
2) bus sumokėtos jo kelionės išlaidos 
nuo uosto iki paskirtos gyvenamosios 
vietos ir 3) kad atvykusis nebus vi
suomenei našta. Valdžia žinodama, 
jog pripažintosios DP komisijos Or
ganizacijos yra pajėgios tęsėt! savo 
pažadus, garantijose nurodytų faktų 
pati netikrina, o palieka tai atlikti 
pačioms organizacijcms. Tarpinin
kaujančiųjų organizacijų atstovai rū
pinasi jiems patikėtais asmenimis, 
tiek jiems esant Europoje, tiek jiems 
atvykus į Ameriką.

Garantijų davėjų pageidavimu, 
BALF gautąsias garantijas nukrei
pia:

1) tiesiog į DP komisiją Washing
tone (Displaced Persons Commission 
Washington 23, D.C.).

2) į War Relief Services — Na
tional Catholic Welfare Conference 
(NCWC), Resettlement Division, 149 
Madison Ave, New York, N. Y. (ka
talikų organizacija),

3) į Church World Service (CWS), 
214 East 21st Street, New York 10 
N.Y. (protestantų organizacija),

4) į International, Rescue Relief 
Comittee (IRRC), 103 Park Ave. 
Room 507, New York 17, N.Y. (libera
lų organizacija), i.

5) į United Service for New Ame
ricans, Inc., 15 Park Row, New 
York 7, N.Y. (žydų organizacija).

Garantuotojai, siųsdami BALF-ui 
blankas, malonėkite būtinai pažymė
ti, kuriuo keliu pageidaujate toms 
garantijoms duoti eigą, t.y. per kurią 
organizaciją norite tremtinį atsiimti.

BALF, norėdamas garantijų teks
tą pritaikyti visiems atvejams, toliau 
naudojasi DP komisijos nustatytu 
blankų tekstu (forma).

Kurie nori, kad BALF siųstų ga
rantijas tiesiog į DP komisiją Wa
shingtone, ar Church World Service 
(protestantų organizaciją), ar Inter
national Rescue Relief Committee 
(liberalų organizacija), ar United 
Service for New Americans (žydų 
organizacija), turi užpildyti po šešias 
(6) kopijas blankų kiekvienai šeimai, 
imant nevedusius vaikus iki 21 me
tų amžiaus. Atskirų garantijų rei
kia tiems vaikams, kurie turi 21 me
tus arba kurie jau yra vedę, nors 
21 metų ir neturi. Tų blankų dvi 
(2) kopijas būtinai reikia notarizuoti.

Norintiems naudotis National Ca
tholic Welfare Conference (NCWC) 
— katalikų organicazijos tarpininka
vimu, pakanka užpildyti tik 2 kopi
jas ir jų notarizuoti nereikia. Šiuo 
atveju reikia taip pat nurodyti: 1) sa
vo gyvenamosios vietos katalikų pa
rapijos adresą ir 2) klebono pavardę.

Kurie jau esate betarpiškai pa
siuntę garantijas DP komisijai Wa
shingtone ar kitoms čia išvardintoms 
organizacijoms, malonėkite apie tai 
pranešti BALF-o Centrui (United 
Lithuanian Relief Fund of America, 
Inc., 105 Grand St., - Brooklyn, 11, 
N.Y.), kad mes ir mūsų atstovai 
Europoje galėtų sekti tų bylų eigą ir, 
reikalui esant, padėti.

Pr. m. gruodžio 27 d. LTB Centro 
Komiteto pirmininkas gavo iš IRO 
JAV zonos Direktoriaus Philip E. 
Ryan raštą, kuriuo pareiškiama, kad 
IRO pripažįstanti LTB Centro Komi
tetą ir norinti nustatyti darbo sąly
gas su juo, su sąlyga, kad LTB veiks 
IRO rėmuose, neužsiims politiniais 
ir pelną nešančiais klausimais.

IRO pageidauja, kad LTB atsto
vautų iš JAV zonos lietuvis DP ar 
pabėgėlis ir prašo paskirti Ryšių Ka
rininką IRO štabe, kuriam pažadama 
visokeriopa parama visuose prakti
niuos reikaluose, išskyrus tačiau raš
tinės patalpą ir algą. Tai daroma tam, 
kad jis nesijaustų . IRO tarnautoju, 
bet būtų mūsų organizacijos atstovas. 

■ Ponas Ph. L. Ryan tvirtina, kad 
mūsų interesai dėl mūsų tautiečių

gos sąrašus sudaromi imigracijos do
kumentai ir pranešama apie tai su
interesuotiems tremtiniams. Ameri
kos lietuvis džiaugiasi atlikęs savo 
tautiečiams šventą pareigą. Supran
tama, iš tremtinių'gauna laiškus. Po
ra ištraukų iš tokių laiškų:

Daktaras iš Hanau, kurio broliui 
ir dviems seserims sudaryti imigra
cijos dokumentai, rašo: „Vakar ga
vau iš Dr. E. Gurskis laišką, kad 
Tamsta parūpinai mano broliui ir 
2 seserims darbo sutartis pas ūkinin
kus. ... Tikra bėda yra ta, kad žmo
nės, turėdami kitas darbo specialy
bes, nelabai noriai važiuoja ūkio dar
bams. Bet jeigu Tamsta jau parūpi
nai dokumentus, prašome pasiųsti..“

Dar vienas, iš daugelio, pavyzdys. 
Detroite gyvenanti viena tremtinė, 
pati būdama silpnos sveikatos ir su 
mažu kūdikiu, nuolat važinėja po 
milijoninį miestą, ieško imigracijos 
dokumentų ir jų padarė gana daug. 
Užsuka pas ją, pro šalį važiuodama 
iš Chicagos viena žinoma visuome
nės veikėja, patrijotė, lietuvė, gyv.

Ligi šiol visos užpildytos garan
tijų blankos yra geros ir jų keisti nei 
papildyti nereikia.

Garantiją galima siųsti tiktai vie
nai šalpos organizacijai arba DP ko
misijai.

Pastaba: Jeigu viena ar kita pa- 
gelbstinti organizacija atsisakys pa
dėti tremtiniui atvykti dėl kokių 
nors priežasčių, tai tik tokiu atveju 
galima kreiptis į kitą organizaciją, 
prašant užvestą bylą paimti iš vienos 
ir perduoti kitai organizacijai.

BALF Valdyba ir BALF 
Imigracijos Komitetas

Kaip ilgai užtrunka emigracijos procedūra į JAV
Kaip žinoma, emigracija pagal DP 

biliaus nustatytą tvarką prasidėjo 
praėjusių metų lapkričio męnesį. Iki 
gruodžio 12 d. iš koordinatoriaus 
įstaigos Frankfurte buvo išėjusios 
4141 garantija. Iki tos dienos IRO 
jai skirto paruošimo dalį buvo atli
kusi 2083 byloms ir jas perdavusi DP 
komisijos selektoriams tolimesnei ei
gai. Ligšiolinė praktika parodė, kad 
vidutiniškai užtrunka 14 dienų, kol 
išėjusi iš koordinatoriaus emigracinė 
byla pasiekia IRO, kol IRO emigra
cijos valdininkai užpildo reikiamas 
anketas, surenka visus reikalaujamus 
dokumentus ir taip paruoštas bylas 
perduoda selektoriams. Pas selekto
rių byla vidutiniškai išbūva 3 dienas 
ir tada atiduodama į CIC. ČIC už
trunka apie 19 dienų, kol surenka jai 
skirtas pateikti informacijas. Tada 
byla grįžta vėl pas DP komisijos val
dininkus pereinamoje stovykloje. Kol 
ši byla vėl patikrinama, kol būsimas 
emigrantas pakviečiamas į pereina- 
mą^tovyklą, kol patikrinama sveika
ta, praeina vidutiniškai apie 7 die
nas. Tada dar užtrunka 3 dienos, kol 
konsulas apklausinėja ir išduoda vi- 

gerbūvio ir įkurdinimo yra IRO in
teresai, nes „mes esame čionai tam, 
kad Jums patarnautume. Už jūsų pa
galbą praeityje mes esame dėkingi, 
už jūsų pastangas ateityje mes bū
sime dėkingi“.

Ltb Centro Komitetas, savo pr. 
m. XII. 29 d. posėdyje apsvarstęs šį 
reikalą, nuta,-ė padėkoti IRO JAV 
zonos direktoriui Ph. Ryanui už pri
pažinimą ir savo ryšininku IRO štabe 
paskyrė I vicepirmininką p. Antaną 
Kalvaitį, kuris greičiausiu laiku pri
sistatys p. Ryanui ir susitars dėl ben
dradarbiavimo su IRO štabu.

- Išvykus LTB Centro Komiteto II 
vicepirmininkui p. J. Audėnui į JAV, 
į jo vietą išrinktas p. J. Šlepetys.

LTB

New Yorke. Abi guodžiasi viena ki
tai. kaip jos dirba ir stengiasi trem
tiniams pagelbėti. Pasikeičia gautais 
iš tremtinių laiškais. Jų nustebimui, 
pas vieną ir kitą atsiranda vieno ir 
to paties visiškai vienodo turinio 
laiškai. Prašo affidavitų. Abi po 
affidavitą tam sameniui padariusios. 
New Yorkietė jau buto bei darbo 
garantija pasiuntusi. Toks pats laiš
kas yra ir pas Detroitietę; irgi prašo 
darbo ir buto garantijos (nors jau 
vieną turi).

Šiuos pavyzdžius komentuoti pa
lieku patiems bendro likimo bičiu
liams tremtiniams.

Pastaromis dienomis gavau iš po
ros Amerikos farmerių, kurie buvo 
pasirašė tremtiniams imigracijos do
kumentus, laiškus, kur rašo, kad gavo 
iš Vokietijos laiškus, labai atsiprašo 
ir praneša, kad jam rekomenduotų 
DP į savo ūki priimti negali ir prašo 
imigracijos dokumentus nanai'-inti. 
Kas jiems tuos laiškus rašė, sužinoti 
nėra galimybių. Tačiau, ar tuos laiš
kus būtų rašė patys DP ar vokiečiai, 
vienu >r kitu atveju tremtiniams tai 
naudinga žinoti. Sąlygos, kuriomis 
tremtiniams teks dirbti Amerikos že
mės ūkyje Michigane, yra praneštos 
Žemės Ūkio Darbuotojų, S-gos Cen
tro Valdybai, Schw. Gmūnd, ten ir 
reikia teirautis. Rašyti Amerikos far- 
meriams nepatartina. Amerikiečio 
eilinio psichologija yra savotiška ir 
kartais mūsų gražiausius žodžius gali 
palaikyti įkyrumu.

Rašydamas šias pastabas, pilnai 
suprantu tremtinių nerimą ir norą 
kuo greičiau išsprukti iš Europos. Bet 
reikia žinoti, kad čia išvardintos ne
gerovės žemina Amerikoje tremtinių 
vardą ir sunkina bet kokį tremti
niams pagalbos darbą. Reikia dau
giau solidarumo vienų Kitiems ir 
tikslesnės galvosenos bendru trem
ties mastu. T. Dambrauskas 

zą. Dar 3 dienos praeina, kol paruo
šiamas transportas ir nugabenama į 
Bremeną. Bremene pakartotinam 
dokumentų ir asmenų patikrinimui 
skiriama dar septynios dienos. Va
dinasi, šiuo metu iš viso nuo bylos 
europinio numerio gavimo, t. y. nuo 
jos išėjimo iš koordinatoriaus įstai
gos Frankfurte iki išplaukimo datos 
vidutiniškai praeina 55 dienos.

Nuo garantijos pasirašymo J.V- 
bėse iki ji išeina iš koordinatoriaus 
Įstaigos Frankfurte praeina apie tris 
mėnesius. Tačiau reikia pažymėti, 
kad nėra nustatyta griežtos tvarkos, 
kuria eile patiektos garantijos gauna 
tolimesnę eigą. Gali atsitikti, kad du 
tris mėnesius vėliau sudarytos ga
rantijos turėtojas išvažiuos anksčiau, 
negu anksčiau sudarytos garantijos 
savininkas. Čia turi reikšmės vieto
vė, į kurią emigrantas vyksta pagal 
turimą garantiją, o taip pat ir jam 
numatomo darbo rūšis. Emigrantai 
vykstą sunkesniems ir menkiau ap
mokamiems darbams, kuriems sun
kiau yra rasti darbininkų vietoje, gali 
tikėtis išvažiuoti anksčiau už kitus.

BALFo Įstaiga Europoje

1



t psi. Nr. 2 (192) Mflaq Kelias 1949. I. ft

Kultūriškai atgijo Flensburgo lietu \ lai
PUIKUS „UŽBURTOSIOS DŪDELES" PASTATYMAS

Kaip šitai išaiškinti?
IŠSIUNTI AUSTRALIJON I’ETUVI^KUS LAIKRAŠČIUS — 'IfeėiAI 

GAUNA JAU VOKIŠKUS

Pati šiauriausioji lietuvių koloni- 1 
ja Flensburge nuo pat jos susikūrimo 
dienų gana gyvai reiškėsi. Čia suor
ganizuoti ir baigti patys pirmieji lie
tuvių pradžios mokyklos mokytojų 
kursai tremtyje (organizatorius kal
bininkas P. Būtėnas), 1945-1947 m. 
pravesta eilė kursų, skaityta tos ko
lonijos lietuviams apie pusšimtis 
įvairaus turinio paskaitų, iki pat 1948 
m. balandžio mėn. sėkmingai ėjo vie
tos žinių biuletenis „Lietuvių - Infor
macija“, kol pagaliau nerūpestingos 
kolonijos vadovybės buvo numarinta.

Bene didžiausias kultūrinio dar
bo baras bus išvarytas scenos meno 
srityje. Dar 1945 m. viduryje, vos 
susikūrus lietuviškai kolonijai, pir
mieji entuziastai ėmėsi scenos meno 
Ir beveik kas mėnesį mėgėjai vaidin
tojai pasirodydavo vis su nėuju pa
statymu. O atsikėlus kartu su visais 
tenykščiais lietuviais iš Syltos salos 
rašytojui Myk. Venclaukui, scenos 
menas čia ypatingai gyvai reiškėsi. 
Su Myk. Venclausko „Lietuviškomis 
Vestuvėmis“ 1946 m. atlankytos ne 
tik lietuvių stovyklos Šlezvigo-Hol- 
šteino apygardoje (Šlezvigas, Eckern
foerde, Itzehoe), bet buvo persikelta 
net per Elbę ir nugastroliuota iki See- 
dorfo, tada skaičiavusio per 2000 lie
tuviškų sielų ir tiek pat kitų tauty
bių DP. Pagaliau lietuviškosios kny
gos 400 metų sukaktis paminėta pui
kiu S. Kymantaitės-Ciurlionienės 
„Aušros Sūnų" pastatymu.

1948 m. rugsėjo mėn., karinės bri
tų valdžios parėdymu, uždaryta tau
tinė „Mūtzelburgo“ lietuvių stovykla 
ir apie 70’/o tos stovyklos lietuvių 
perkelta į daugiausia iki tol estų ap
gyventą „Trollsee“ stovyklą, kurioje 
jau ir tuo metu buvo apie 130 lietu
vių. Su dauguma mtltzelburgiečių 
lietuvių į Čia atsikėlė ir Myk. Venc- 
lauskas, kuris tuojau pradėjo darbą 
su savo 4 v. pasakos jaunimui „Už
burtoji Dūdelė“ pastatymu. Tautinės 
lietuvių stovyklos netekta, tačiau at
gaivintas kultūrinis lietuviškasis 
darbas, prie kurio pritraukti vietos 
pradžios mokyklos mokiniai ir suau
gusieji stovyklos gyventojai. Dirbta 
rimtai, nes šioje stovykloje gyvenan
tieji estai, pasikvietę tame pačiame 
Flensburge jų tautinėje „Viking" 
vardo stovykloje veikiančios progim
nazijos mokinius bei mokytojus, taip 
pat protarpiais rodydavosi su pla
tesnio masto pastatymais. Taigi, iš 
lietuvių pusės jausta atsakomybė pa
sirodyti kiek galint geriau, kad ne 
tik prilygus gausesnių estų pastaty
mams, bet galimumų ribose juos gal 
pralenkus.

Po pustrečio mėnesio įtempto dar
bo, su „Užburtąja Dūdele“ „Trollsee“ 
lietuviai pasirodė Kalėdų antrąją 
dieną. Ši patraukli ir gyva pasaka 
jaunimui jau buvo kartą statyta Syl
tos saloje ir paties jos autoriaus, o 
keliais atvejais ją yra išnešę į ram
pos šviesą ir kitų lietuvių kolonijų 
scenos mėgėjai. Šiuo kartu „Užbur
toji Dūdelė“ autoriaus buvo iš naujo 
perdirbta, papildyta. Pastatymo pa

sisekimas buvo vispusiškai puikus. 
Veikale dalyvauja per 200 vaidinto
jų: mokinių ir suaugusių ir visi jie 
savo vaidmenis, kaip scenos meno 
mėgėjai, atliko be mažiausių prie
kaištų. Visame spektaklyje jautėsi 
pustrečio mėnesio įtemptas vaidinto
jų ir režisieriaus (Myk. Venclauskas) 
darbas. Dekoracijos (taip pat Myk. 
Venclausko), ypačiai III veiksmo, pri
minė profesiniuose teatruose Lietu
voje matytąsias. Tiesa, „Trollsee“ 
stovykla turi puikią salę ir didelę 
erdvią sceną, kas panašiems dides
niems scenos pastatymams taip pat 
turi ypatingai teigiamą įtaką. Vaidin
tojai ir režisierius į šį pastatymą įdė
jo daug darbo ir net kiekvienas daly
vių savo sielos dalelytę. Nežiūrint 
žymių sunkumų, darbas ištęsėtas ir 
suvaidinta pasigėrėtinai.

„Užburtojoj Dūdelėj“ vaidino: A. 
Rickevičius (žvejas), E. Martyšienė 
(jo žmona), Br. Geiumbauskas (Jur
gutis), J. Dagys (karalius), R. Dunai- 
tis (karalaitis), B. Kivėnaitė (Kara
laitė ir undinė), S. Gadllauskas (rū
mų prievaizda), A. Šliogeris (pasakų 
senelis), Myk. Venclauskas (plėšikas

Kasselio padangėje
LIETUVIŲ BENDRUOMENE IŠSIRINKO NAUJĄ KOMITETĄ

— Gruodžio 11 d. stovykloje lan
kėsi VLIK’o, Vykdomosios Tarybos ir 
Maž. Lietuvos atstovai. Ta proga V. 
T. pirm. V. Sidzikauskas ir V.T. Fi
nansų skyriaus vedėjas prof. Kamin
skas padarė pranešimus. V.T. pirmi
ninkas išsamioje kalboje vaizdžiai 
nušvietė Lietuvos laisvinimo bylos 
raidą tarptautinėje plotmėje ir ap
sistojo ties laisvos Lietuvos sienomis, 
nes šiuo metu mūsų kaimynai reiškia 
pretenzijų į kai kurias Lietuvos sri
tis. Čia reikia daug rūpestingumo ir 
nuolatinio budėjimo, — pareiškė kal
bėtojas.

Prof. Kaminskas klausytojus su
pažindino su V.T. finansine būkle.
Jis pabrėžė, kad finansiniai ištekliai 
yrį visos mūsų veiklos variklis, be 
jų Lietuvos išlaisvinimo bylos vedi
mas būtų neįmanomas. Šie ištekliai 
iki valiutos reformos buvo pakanka
mi, bet po jos vaizdas visai pasikeitė. 
Todėl visi tautiečiai raginami įmo
kėti savo įnr.ą, kad laisvės kova bū
tų sėkmingesnė.

— Kalėdų antrąją dieną buvo su
ruošta kalėdinė eglutė stovyklos vai
kams ir jų tėvams. Jaunuosius gerai 
nuteikė P. Maželio režisuotas veika- 
liukas „Mergaitė su degtukais" bei 
jo puikios dekoracijos. Taip pat gra
žiai pasirodė ir vaikų choras, vadov. 
Pr. Turūtos. Pabaigoje atsilankė Ka
lėdų senelis, vaikučius apdovanojęs 
gausiomis dovanėlėmis.

— Gruodžio 28 d. įvyko naujojo 
LTB Kasselio Apylinkės Komiteto 
rinkimai. Kaip ir ankstesni, taip ir 
šie rinkimai atnešė tam tikros įtam
pos tarp dviejų stovykloje dominuo
jančių politinių grupių. Reikia tlkė- 

ir sparnuotas velnias), T. Rickevi- 
čiūtė (kaimynė ir ragana), L. Kliman- 
taitė (našlaitė), V. Bradūnas (senas 
velnias), E. Grimas, J. Mankus, G. 
Mankus ir A. Sakalauskas (velniai), 
E. Venclauskienė (sena, ragana), A. 
Sakalauskaitė (ragana), V. Kempi- 
naitė ir I. Motūzaitė (undinės). Mu
zikini daliai vadovavo J. Martyšius, 
choreografinė dalis — E. Venclaus- 
kienės, o kostiumai pagaminti pri
žiūrint St. Pauliukevlčiūtei ir R. 
Švarcienei. Po spektaklio veikalo 
autoriui, režisieriui ir dekoratoriui — 
šios lietuvių kolonijos kultūrinio gy
venimo gyvajai sielai Myk. Vcnc- 
lauskui įteikta TLB „Trollsee“ stov. 
komiteto skirta dovana — „Aufbau“ 
leidyklos išleistos reprezentacinės
knygos.

Naujųjų Metų dieną „Užburtoji 
Dūdelė“ suvaidinta ties Glūcksbllgu 
esančioje tarptautinėje „Meierwiko“
stovykloje, kurioje beveik 2.000 gy
ventojų tarpe yra prisiglaudę ir apie 
130 lietuvių.

Po šio pasisekusio pastatymo tuoj 
pat pradedama rengtis artėjančiai 
Vasario 16-jai. A. V.

lis, kad naujasis komitetas sugebės 
savo veiklą išlaviruoti taikia ir dar
nia linkme.

Dalyvaujant per 600 rinkikų (apie 
50’/o visų turinčiųjų teisę balsuoti) J 
LTB komitetą išrinkta: Balsevičius, 
Razminas, Prancuzevičius, Baltrukė- 
nas ir Grybinas. Į Kontrolės komi
siją: Čėsna, Giedraitis ir Trečiokas.

— Naktį iš gruodžio 27 j 28 d. 
staiga mirė stovyklos gyventojas 
Aleksandras Kvasius. Velionis paliko 
žmoną ir sūnų. Gausus tautiečių bū
rys gruodžio 30 d. palydėjo mirusįjį 
į amžino poilsio vietą — Kasselio- 
Oberzwehreno kapines. Edv. Šul.

Du nauji medicinos daktarai
Meilutė Indreikaitė, Kauno advo

kato L. Indreikos duktė, pavasarį 
baigusi Hamburgo vokiečių universi
teto Medicinos fakultetą, rudenį pas 
prof. Dr. Keeser apgynė disertaciją 
tema „Pharmakologische Priifung 
von zwei anthelmlntisch wirksamen 
Mitteln“ ir gavo medicinos daktaro 
laipsnį. Dr. M. Indreikaitė yra bai
gusi Marijos Pečkauskaitės gimnazi
ją Kaune. Mediciną pradėjo studi
juoti V. D. U-te Kaune ir lankė Kon
servatoriją.

Antanina Kriaučialifinaitė, praė
jusi tas pačias, kaip Dr. Indreikaitė, 
mokslinimo institucijas, rudenį apgy
nė pas prof. Dr. Heynemann diser
taciją tema „Ide reakcijon“ ir gavo 
medicinos daktaro laipsnį. Dr. A. 
Kriaučialiūnantė kilusi iš Žaliosios, 
Vilkaviškio apskr. ir baigusi Vilka
viškio gimnaziją.

Kad emigravusiems bičiuliams už
jūriu siunčiami laiškai ir spaudiniai 
ilgai sugaišta kelyje, kad dalis jų 
vienu ar kitu būdu dingsta, — apie 
tai teko ne kartą girdėti. Su tuo jau 
apsipratome ir nebesistebime. Tačiau 
šiomis dienomis paaiškėjo tikrai keis
tas reiškinys. Jeigu tai pasikartotų 
daugiau ir dažniau, tremtinių vado
vybei prisieitų kreiptis į okupacinių 
pajėgų vadovybę, prašant sudrausti 
vokiečius paštininkus.

Mūsų pastebėtas įvykis yra-toks. 
Vienoje stovykloje gyvenąs taut’etls 
kas mėnesį po kartą pasiųsdavo paš
tu pluoštą lietuviškos tremtinių spau
dos Australijon savo bičiuliui. Keli 
tokie spaudinių siunt“ ‘•’•■ai nuėjo vi
siškai laimingai, kad ir pavėluotai,

Freibnrgiškiai subrinko einigmii
Sausio 1 d. atvykęs kun. Gutau- ' o emigruoti neleidžia, nors ir yra se- 

skas, S.J., skaitė paskaitą apie spiri- • nesnio amžiaus vyrų bei moterų, ku- 
tizmą. S..usio 2 d. ihž. architektas rie patys emigravę gagėtų gyventi II 
Vizgi, da turėjo paskaitą apie Vilnių,' savo uždarbių, nereika’audaml nei 
Sausio 3 d. kun. Gutauskas vėl skaitė 
paskaitą tema „Eksperimentinis Dle-
vo buvimo įrodymas“. Sausio 5 d. 
kun. Gutauskas pradeda studentams 
dvasines pratybas (uždaras rekolek
cijas vyrams). Paskaitos visos buvo 
įdomios ir kiek pagyvino vietos kul
tūrinį gyvenimą, sustojus liaudies 
universitetui.

Vietos lietuvių kolonijos nariai 
smarkiai subruzdo emigruoti. Tikri
nama sveikata, atliekami visokie for
malumai. Rastate veikianti IRO pa
ruošiamoji komisija j Australiją 
smarkiai tikrina kandidatų sveikatą, 
dalis jų atkrito ir skirtas kontingen
tas neužpildytas. Senesnio amžiaus 
asmens bando laimę. Greitu laiku 
žada atvykti Kanados komisija, kuri 
žemės ūkio darbams ims vyrus iki 45 
metų. Atrodo keista, kad IRO laiko 
darbingais vyrais iki 60 metų ir ne- 

I sant uždarbio spiria mokėti už butus,

Sveikiname naujus daktarus. Trem
tis joms nebus tuščiai praleista. Iš
mokslintų lietuvių žmonių gretos di
dėja, kartu didėja ir mūsų svoris. 
Laimingai joms grįžti į Laisvą Lietu
vą naudingo sveikatos ir kultūros 
darbo dirbti. Koresp.

Nori įdukrinti našlaitę
Argentinos lietuvė Pranciška 

SCHADWIDIENE, gyv. Buenos Aires 
ir turinti nuosavus namus, vertės 
20.000 dolerių, norėtų įdukrinti lietu- 
vaitę-našlaitę nuo 3—7 metų amžiaus.

Norintieji pasinaudoti šita proga 
prašome kreiptis į LTB Centro Ko
mitetą, Hanau, Lamboystr. 84.

LTB 

tačiau sudarydami džiaugsmo lietu
viško spaudinio žodžio išsiilgusiam 
tautiečiui Australijoje. Tačiau prieš 
Naujuosius Metus mūsų minėtasis 
siuntėjas gauna iš savo Australijos 
bičiulio laišką, kuriame pažodžiui 
taip parašyta: ..Prieš savaitę gavau 
nuo Jūsų laikraščių, bet jie visi buvo 
vokiški ir kiekvieno numerio po 7 
egz. Laikraščių vardai tokie: „Tele- 
graf“, „Sozialdemokrat“ ir „Volks- 
blatt“. Norėčiau žinoti, ar tu juos 
pasiuntei ar vokiečiai išmetė lietu
viškus ir sukišo vokiškus.“ Viskas.

S'untė.'as, aišku, tesiuntė t'k lie
tuviukus, bet jeigu adresatą pasiekė 
vokiški, tai jau visiškai suprn‘ama, 
kieno tai darbas. Bet iš tikrųjų toks 
darbas neleistinas, (z) 

kitų malonės bei pašalpų...
Žinąs

NAUJAS MIŠKININSKYSTĖS 
DAKTARAS

1948 m. gruodžio 22 d. Zenonai 
Prūsas, išlaikęs nustatytus dok
torato egzaminus įgijo, pirmuoju po 
karo MUncheno universitete Dr. oec. 
publ. laipsnį.

Dr. Prūsas gimė 1921 m. birželio 
5 d. Butėnų km., Sv. :lasų valsč., Ro
kiškio apskr. 1939 m. ba’gė Utenos 
valst. Gimnaziją ir įstojo į Dotnuvos 
Ž. ū. Akademiją, miškininkystės 
skyrių. 1941 m., įjungus miškų sky
rių į Vilniaus universitetą, persikėlė 
ten. 1943 m. rudenį baigė Vilniaus 
universiteto miškų mokslų fakultetą, 
įgydamas dipl. miškininko vardą. 
Nuo 1946 m. balandžio mėn. studija
vo Milncheno universiteto ekonomi
jos fakultete, miškų skyriuje, kartu 
klausydamas ir ekonomijos mokslo 
disciplinas.

Dlzcrtaciją tema „Standortsbe* 
dingt e Grund'agen und fenlwlckTungs- 
zustžnde der baltischen Ur’cwirt- 
schaft" parašė pas prof. Dr. V. Diet- 
rich ir apgynė ją pažymiu „eum 
Įaudė“.

Reikia pažymėti, kad Dr. Z. Prū
sas studijų metu aktyviai da'yvavo 
akademiniame ir visuomeniniame 
veikime. J. P.
AUGSBURGO SKAUTŲ VAKARAS

Sausio 2 d., sekmadienį, Hochfel- 
do stovyklos sa’ėje (mediniame bara
ke) įvyko gražiai pravestas Augsbur
go skautų čių vakaras. Programa 
susidėjo iš p. Jagėlos režisuotas ir 
pačių skautų suvaidintos 3 veiks, ko
medijos „Pampallo piršlybos“; p. La
zauskienės paruoštų baletų „Mankšta 
su sviedinukais“ ir „Prakartėlės“, 
skautų-vyčių padainuotų trijų St 
Šimkaus dainų ir vilkiukų bei paukš
tyčių simpatingos deklamacijos. Po 
programos jaunimas pasišoko. AT.

A. VILKAS (31)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI

Dar kur kas prieš vakarą apsistojame vienoje plytinėje. 
Pririšu arklius. Po pusvalandžio vėl juos reikia vesti j kitą 
vietą. Tai čia nenuostabu. Tvarkomės, šeriame, girdome. 
Mus privijo antroji kolona, kur arklius varė rusai, ūkio kuo
pos naujokai, jau aprengti karių uniforma.

Užgriuvusiuose namuose kažkas iš mūsiškių senių ver
dasi. Aš ambicingas ir nepritelpu nė prie vienos valgio gami
nimo grupės; užkandu gabalėlį duonos su vandeniu, ir užtenka.

Staršina ir kiti rusai šaudo iš automato i plytinės kamino 
viršų. Matau — jie blogi šauliai. Jau — girti. Surikiuoja mus 
ir duoda pamokslą. Ne visų arkliai pašerti. Vėl visus varo 
prie darbo.

Grūdus, kuriuos buvome pagal kapitalistinį principą at
sinešę savo arkliams, turime pagal komunistinį principą su
pilti į bendrą krūvą. Trūkstamus grūdus vėl iš toli turime 
atnešti. Kas t'ngėjo, tas laimėjo. Sovietų Sąjungoje neper
sistenk. Pagaliau įsisąmoninu šį dėsnį.

Pagyvenęs gali susidaryti visą kodeksą sovietiškos dorovės.
Sutemsta. Baisusis Staršina ieško priekabių. Einu pa

tamsy su lenkiukais atnešti šieno.
Jis girtas, stenėdamas pasiguodžia jiems:
•>- Šiandie aš vieną lietuvį nušausiu, tik nėra už ką.
Aš prakeikiu jį. Niekada nepagailėčiau to simbolio mūsų 

pavergėjų.
Si diena dar buvo atmintina tuo, kad man arkliai įspyrė 

dukart. Nemaniau, kad žmogaus šlaunys gali atlaikyti pilną 
arklio smūgį užpakalinėmis kojomis. Net gyvuliai grūdino 
mane, naujoką, kietam Sovietų Sąjungos gyvenimui.
1945. HI. 31. Sešt.

Anksti, dar nepradėjus aušti, mus pažadina Baisusis Star
šina, lakstydamas ir ragindamas, mušdamas per nugaras au
tomato buože (gavo Dūlys ir Pranas).

— Slavianal, greičiau.
Jis mus kartais vadino „slavianais“. Mes . tai priėmėme 

kaip paniekos žodį ir griežėme dantimis.
Man seniai vietoje eržiliuko įkišo visai raištantį arklį.
Sakau leitenantui:
— Arklys visai nepaeina. Palikite su sergančiais čia.
— Eik, .., mat, nekalbėk.
Staršina jau sėdi ant kito arklio; gražusis eržiliukas visai 

nuvarytas, net pririštas prie vežimo vos paeina. Kolona išsi
judina. Tumelė išsimetusl šią naktį. Aš negaliu joti, nes 
raišasis, aukštasis arklys vis atsilieka. Man pradžioje gaila 
mušti: einu iš paskos, kas 3 žingsnius kertu jam per šonus 
ir dėl kiekvieno smūgio pats kenčiu. O tas arklys tikrai kvai
las: galėtų susiprasti ir eiti paskutinėmis pastangomis.

Aš priprantu mušti ir mušu automatiškai, kaip į kokią 
sieną. O mušti nėra taip sunku. Tai savotiška gimnastika. 
Svarbu, kad širdis nustotų bjaurėtis šiuo darbu. Dar vienas 
žingsnis sovietiškų gyvenimo mokykloje.

Štai kodėl Sovietų Sąjungos žmogus šiurkštus: tokį jį 
padaro gyvenimas, apgalvota politika, auklėjanti žiaurias ma
ses pasaulinės proletariato revoliucijos įgyvendinimui.

Kai kolona sustoja, pakeliu skaudančią arklio koją, iš- 
krapštau iš panagių purvą, žiūrinėju, bet nerandu, dėl ko jis 
raišta. A, jo ši koja plonesnė. Matyti, turėjęs kokią ligą. Da
bar, po sunkios kelionės, tai atsiliepia.

Išsikalbame su Dūkštą, kurs joja paskui. Jau mes geruoju.
— Nujautė mano širdis prieš 5 metus, kad taip bus, — 

sako jis, — vargas mums. Pabėgau į Vokietiją, o vis tiek 
pakliuvau. Kvailas žmogaus gyvenimas. Nebus dabar laisvės, 
nebus...

Antroji kolona seka paskui mus ir nori aplenkti. Ūkio 
kuopotupatekę tik aiškiai nesveiki rusiukai: su viena akimi, 
kreivi, kuproti. Todėl jie dar blogiau susitvarkę.

Štai prie kryžkelės mūsų kolona praleidžia juos.
Rusiukų Staršina komanduoja saviškius, kad skubėtų.

— Scheiss, — atsiliepia vienas žvairaakis, matyti, tarna
vęs Vokietijoje ir pripratęs prie to žodžio.

— Ach, tu vokiečių pakalike, skubėk, rišk greič’au.
Kaltinamasis dar kažką, neatsimenu, sumurma netaisy

klingai rusiškai,
— Ne taip... o taip... turi sakyti. Jūs, prakeiktieji, pa

miršote rusiškai kalbėti. Kaip jus gali maitinti mūsų žemė. 
Jus iššaudyti, brodegos.

Vėl pasijudiname keliauti. Mes be galo alkani. Vienas 
žemaitis išbalęs, kraujais viduriuoja.

Bet, štai, ir dvaras, mūsų kelionės tikslas. Stabtelime. 
Ulys („Velnias“), norėdamas suvaldyti neklaužadas arklius, 
tiek įpyksta, kad beveik verkdamas rėkia visu ba’su.

Įvažiuojant sugriaudžia ankstyvas pavasario perkūnas. 
Įsidėmiu datą, kaip ir daugelį kitų, nes vis tikiuosi pabėgti 
ir viską aprašyti.

Tas Perkūno griausmas mūsų kieto, žiauraus gyvenimo 
pranašas, įspėjimas neišsižadėti lietuvio vardo, nors sunkiau
siose valandose. Mūsų nuvargusią koloną tas durrt--"S nu
teikia šventu šiurpu. Mes pasidaliname keliais žodžiais Ir 
ateities spėjimais.

Ateitis neaiški.

Į purviną kiemą sutalpiname arklius. Ima smarki'''' '• 
Visi pasiima savo daiktus. Nubėgu ir aš lietui apste us. Jau 
mažutis priegalvėlis, kurį radau pakely ir vartojau vi' toje 
balno, perplautas, o punksnos išsidraikiusios ir lietaus pri
plaktos prie žemės.

Šalia puikių dvaro rūmų esančiame namelyje, II aukšte, 
paskiria mums 2 kambarėlius; jų bendras plotas n'daugiau 
kaip 30 kv. m; čia turime tilpti 27 žmonės (vėliau “9>. 7 pa
teko arklių ligoninėn už 5 km, jų tarpe ir Vytas. 10 buvo 
apgyvendinti kitoje šio dvaro pusėje.

Kambariai be galo švarūs; laiptai ir koridorėlis tiesiog 
užversti šiukšlėmis; rūgsta kažkokios, seniai išpiltos maisto 
liekanos. Tokią nešvarą gali padaryti tik sovietai. Ji tokia 
baisi, kad atrodo, lyg tyčia stengtasi užteršti namas.

2
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Genocidui pasmerkti konvencija
Jungtinių Tautų Organizacijos pil

naties trijų mėnesių eilinė sesija Pa
ryžiuje pasibaigė pr. m. gruodžio 12 
d. Kai pasidalinusiame į du blokus 
pasaulyje ta tariamai aukščiausioji 
tarptautinė institucija nieko pozity
vaus nenuveikė, nieks nebesistebi. 
Priežastys visiems perdaug aiškios. 
Buvo maža viltis susilaukti, jei ne 
visiško Berlyno klausimo išsprendi-' 
mo, tai bent rasti abiems pusėms 
priimtinus kompromisus. Sovietų vy
riausybė, ilgai neigusi Saugumo Ta
rybos kompetenciją, pagaliau sutiko, 
kad klausimas būtų įtrauktas į Ta
rybos darbotvarkę. Žinoma, su kokiu 
užsispyrimu Argentinos užs. reik, mi- 
nisteris p. Bramuglla ir vadinami 
neutralieji ieškojo kompromisinių 
sprendimų ir kaip visi mėginimai 
nuėjo niekais. Dar ir dabar atskiras 

( komitetas tebeieško kompromisinių 
formulių, kaip lygiagrečiai ir vienu 
metu įvesti Berlyne sovietišką pinigą 
ir pašalinti blokadą, nors visiems aiš
ku, kiek maža yra šansų uždaviniui 
išspręsti, kai faktiška padėtis jau se
niai pakeitė pačią derybų bazę. Vis 
jau kai formaliai ginčas sprendžia
mas, tiksliau sprendimo ieškoma, ne 
vienų „didžiųjų“ tarpe, bet pasauli
nėje organizacijoje, nors be didžiųjų 
to likusio pasaulio svoris yra mažas, 
ambicijų įkarštis kiek sušvelnėja ir 
prablaško karo debesis. Jei prisimin
sime, kiek prieš prasidedant asam
blėjos posėdžiams karo grėsmė jau 
bnvo pasikėsinusi į pasaulį ir kaip 
palaipsniui toji šmėkla kuri"*- laikui 
lyg vėl pasislėpė — tatai gal ir bus 
Vienintelė šios sesijos teigiamybe.

Uždangai po Chaillot komedijos, 
kaip daugelis žurnalistų tą sesiją pa
vadino. nusileidus, vis jau pasijuto 
tam tikras atoslūgis. Trys mėnesiai 
diskusijų, dažnai pavirtusių į karštus 
ginčus ir savitarpius priekaištus, trys 
mėnesiai asmeniškų kontaktų per 
kuriuos priešai, vadinasi „vakarie
čiai“ ir „rytiečiai“, galėjo geriau 
vienas kito taktiką pažinti, įvertinti 
jėgas, pasvarstyti prieš ir už — tie 
trys mėnesiai pravėsino ir pačių di
džiųjų karštuolių aistras. To tarp
tautinio parlamento diplomatai, skai- 
tydamiesi ir su savų kraštų ir ■su pa
saulio viešąja nuomone, turėjo pri
vengti užimti per griežtas pozicijas, 
suvaržančias ir savo ir priešo „taikos 
manevrų" laisve.

Mažųjų bei neutraliųjų valstybių 
intervencija pakeičia patį pagrindinį 
principą, kuriuo buvo ir tėra pagris
tas Jungtinių Tautų statutas: taika 
turėio remtis didžiųjų valstybių san
taika, o talkai gresia kaip tik tų di
džiųjų nesantaika. Mažosios valsty
bės, nors, ir žinodamos, kad ir susi
blokavusios negalėtų sutrukdyti karo 
tarp didžiųjų, dedamos pastangos su
vaidinti tarpininkų vaidmenį veikia 
ir į tų pačių didžiųjų valstybių, bent 
jau vakarų, viešąją nuomonę. Kad 
ir kaip svarbūs būtų klausimai, ta
čiau jų sprendimų atidėliojimas ir 
vilkinimas vis jau duoda vilties juos 
išspręsti be karo, bent jau laikinai jo 
išvengti...

Fe tik Berlyno, bet ir joks kitas 

politinis klausimas nebuvo išspręstas. 
Vadinasi, nusivylimas Jungtinių Tau
tų organizacija pasaulyje yra didelis, 
užtat ir rimtesnių komentarų dėl tos 
sesijos spaudoje nebuvo. Visi gerai 
supranta, kad tos nesėkmės priežastis 
yra ne pati organizacija kaip tokia, 
bet kad patys pagrindai, kuriais jį 
įsikurdama pasirėmė, t. y. didžiųjų 
sutarimu — visiškai sudrebėjo. Iš to 
nesutarimo % pareina ir sauvališkas 
veto teise naudojimasis ir balsuojant 
nuolatinis didžiumos ir mažumos bal
sų kartojimasis, visada beveik tų pa
čių vakariečių ir rytiečių, o posė
džiuose karčios polemikos ir politinės 
propagandos vyravimas, palyginus su 
rimtesniu ir konkretesniu darbu.

Vis jau negalima nutylėti d v i e - 
j ų labai svarbių asamblėjos ištęsėtų 
darbų: 1) žmogaus teisių deklaracijos 
paskelbimo ir 2) tautų žudymo nusi
kaitimą pasmerkiančios konvencijos 
projekto priėmimo.

Dėl žmogaus teisių žmonija amžių 
amžiais kovojo. Tų teisių vardan vy
ko revoliucijos, griuvo sostai, ėjo ir 
tebeina kovos prieš vergiją, prieš ra
siniais, religiniais ar socialiniais mo
tyvais darytas žudynes, prieš žmo
gaus laisvę paneigiančias doktrinas, 
prieš žmogaus žmogiškosios vertės 
išniekinimą, prieš nacizmo, fašizmo 
ir raudonojo režimų siautimą ir jų 
padarytus ar tebedaromus nusikaltl-

Prieš pat 1948 metų Kalėdas Va
karų Europoje sudaryta Užsienio Slo
vakų Tautinė Taryba, į kurią įeina 
visų srovių slovakai politiniai emi
grantai ir kuri laikoma vyriausiu 
Slovakijos laisvės kovos organu. Šios 
Tarybos pirmininku išrinktas buvęs 
Slovakijos respublikos ministeris ir 
Vatikanui pasiuntinys Karol Sidor. 
Jos gener. sekretorius yra Peter Pri- 
davok, kuris nuo 1944 m. pradžios 
ėjo Londone sudarytos Slovakijos 
Tautinės Tarybos pirm-ko pareigas 
ir vedė kovą vėliau dėl Slovakijos 
valstybės atkūrimo.

Nuo praėjusių metų rugsėjo mėn., 
t. y. po to, kai londoniškė Slovakų 
Taryba buvo perorganizuota į Už
sienio Slovakų Tautinę Tarybą, pa
starosios pirmininkui Karoliui Sido- 
rui pavyko apjungti bevelk visus 
slovakus, gyvenančius visame pasau
lyje. Kas itin pažymėtina, yra tai, 
kad visi buvę Slovakijos respublikos 
pasiuntiniai ir įgalioti ministerial, o 
taip pat ir visi žymesnieji, korpuso 
nariai pasisakė įstoją į Užsienio Slo
vakų Tautinę Tarybą.

Taryba apjungia taip pat ir buv. 
reprezentantus bei vadovaujančias 
asmenybes slovakų politinių partijų 
— slovakų tautinės partijos, slovakų 
liaudies partijos, Mičuro partijos, 
Hodžos agrarų partijos, taip pat 1945 
m. suorganizuotų demokratijos ir

Rašo J. Lanskoronskis
mus. Praverstų tai deklaracijai pa
švęsti ne vieną dienraščių skilti, kad 
išryškinus, kas joje yra naujo, dides
nio ar kilnesnio, palyginti su istorijos 
raidoje žmonių iškovotomis teisėmis. 
Bet kai mūsų tauta yra jos istorijoje 
dar nebūto smurto auka, kai jai gre
sia pavojus visai išnykti iš gyvųjų 
tautų tarpo, mums pirmon eilėn rūpi 
susipažinti su antrąja konvencija, ar 
nebus joje vilties kibirkštė’ės.

Jau prieš dvejis metus, t. y. 1946 
m. gruodžio 11 d., UNO Asamblėja 
priėmė rezoliuciją, kad tautų žu
dymas (vartojamas naujas žodis 
genocide, kurį ir aš vietomis naudo
siu, kol atsiras lietuviškas žodis) yra 
tarptautinis žmonijai nu
sikaltimas, prieštaraująs Jung
tinių Tautų Organizacijos dvasiai ir 
kad visas civilizuotas pasaulis jį pas
merkia. UNO Ekonominei ir Socia
linei Tarybai buvo pavesta neatidė
liojant pradėti reikalingas studijas ir 
parengti konvencijos projektą. Pir
masis sekretoriato ir ekspertų išdirb
tas projektas buvo pasiųstas UNO 
nariams susipažinti, pastaboms pa
teikti ir eventualiems papildymams 
pasiūlyti. Per antrąją TINO sesiją 
1947 m. asamblėja patvirtino savo 
ankstyvesnę rezoliuciją ir paragino 
Socialinę Tarybą paskubinti darbą Ir 
parengti galutinį projektą, imant dė
mesin pateiktas pastabas ir naują I 

Slovakai laisvės kovoje
laisvės partijų. Je visi pasisako už 
Slovakijos valstybės programą, jie 
atstovauja slovakų tautos valią tiek 
tėvynėje, tiek visoje slovakų emigra
cijoje.

Užsienio Slovakų Tautinės Tary
bos programa numato šiuos konkre
čius tikslus:

1) Organizuoti ir vesti užsienio 
slovakų kovą ir veiklą, bendradar
biaujant su Vak. Sąjungininkais, kad

a) išlaisvinus Slovakiją iš komu
nistų diktatūros ir valstybinės 
priklausomybes Čekijai;

b) sukūrus demokratinę Slovakijos 
valstybę jos etnografinėse ir isto
rinėse sienose;

c) įjungus Slovakiją tarptautinėn 
organizacijon nariu, turinčiu ly

gias teises su kitomis laisvomis 
tautomis;

d) pasiruošus kultūriniam, ūkiniam, 
politiniam ir socialiniam Slova
kijos atstatymui demokratinėje 
dvasioje.

2) Reprezentuoti Slovakijos lais
vės sąjūdį, resp. deleguoti jo'atstovus 
prie svetimų valstybių vyriausybių 
bei organų, prie tarpt, organizacijų 
bei konferencijų, o taip pat prie cen
trinių kitų tautų emigracijos organų.

3) Organizuoti socialinę veiklą 
slovakų sąjungomis, tarpt, organiza
cijomis, o taip pat IRO, NCWC ir t.t.

4) Laikui atėjus susirišti su visais 
tais organais, kurie gali užtikrinti 
Slovakijos valstybinio gyvenimo at
statymą. (z)

JAV KARINĖ PARAMA „LAISVIEMS KRAŠTAMS'

JAV vyriausybė naujai susirin
kusį Kongresą paprašys paremti pa
saulinę karinę programą, pagal ku
rią galėtų suteikti „laisviems kraš
tams" reikalingą paramą, jei tik ji 
būtų reikalinga, praneša valstybės ir 
gynybos departamento Šaltiniai.

Programoje numatyta suteikti ka
rinė paramą Vakarų Europai, Graiki
jai, Turkijai ir, gal būt, Kinijai. Pa
siūlyme nenurodoma pavardės ir to
dėl vyriausybei leidžiama laisviau 
veikti — ja gali duoti, kam reikia Ir 
reikiamu momentu.

Šioji programa turi panašumo J, 
paskolos įstatymą, veikusį karo metu.

Neoficialiai skaičiuojama, kad per 
pirmuosius programos metus bus rei
kalinga 2.500.000.000 dolerių pagalbai 
suteikti.

Greta šios programos S. Atlanto 
pakto klausimas palankiai rutulio
jamas toliau. Sausio 25—27 d. susi
tiks Vakarų Unijos 5 užsienių reikalų 
ministerial, kur bus dar tartasi dėl 
šio pakto, o vasario pabaigoje bū
sianti sušaukta pilna Atlanto Unijos 
konferencija. (R/DM/m).

medžiagą. Suprantama, kad nuo ge
nocido nukentėjusių ir tebekenčian
čių tautų reprezentatyviniai organai 
negalėjo nesijaudinti dėl tos konven
cijos. Nora dalis tų tautų nėra UNO 
nariai, tačiau kvalifikuoti asmenys 
rado priėjimus ir prie tarybos ir prie 
redakcinio komiteto ir pateikė labai 
gausią medžiagą ir savo pageidavi
mus. Neatsiliko nuo kitų gal ir la
biausiai kenčiančios baltų tautos. Jų 
autoritetingi tautinių grupių atstovai 
įteikė Asamblėjos pirmininkui vieną 
bendrą pareiškimą. Primindami ir 
pirmajai ir antrajai asamblėjai jau 
įteiktas notas apie sovietų politinį tų 
kraštų pavergimą, ekonominę eks
ploataciją ir fizinį bei dvasinį terorą, 
kuris slegia okupuotus baltų kraštus, 
atnaujindami ankstyvesnius protes
tus prieš tą okupaciją, baltų atstovai 
pakartojo, kad jų tautos yra tvirtai 
pasiryžusios tęsti kovą dėl jų išlais
vinimo ir paneigė Sovietų vyriausy
bės bet kurias teises atstovauti tas 
tautas tarptautiniame forume. Oku
pacijos užtęsimas ir žudymo metodai 
bei praktika gresia visišku baltų tau
tų išnaikinimu. Toji genocido politi
ka reiškiasi dviejose pagrindinėse fi
zinio ir dvasinio naikinimo formose. 
Fizinis naikinimas vykdomas žudant, 
kalinant ir masėmis tremiant j Sibiro 
darbo stovyklas, o dvasinis naikini
mas siekiamas per politinį terorą,

opozicijos, laisvo žodžio ir spaudo* 
suspendavimą, tikybos ir bažnyčios 
persekiojimą, bolševikinį jaunimo 
auklėjimą, mokyklų pavertimą ko
munizmo židiniais. Tas naikinimo 
darbas pribaigiamas krašto ekonomi
jos visišku sugriovimu, priverstine 
ūkių kolektyvizacija ir kolonizacija 
iš Rusijos gilumas - gabenamais sve
timtaučiais.

Vadinasi, konvencijos projekto re
dakcijos Komitetui netrūko labai 
gausios faktais ir dokumentais pa
grįstos^ medžiagos. Suprantama, kad 
konvencijoje negalima talpinti nei 
pavyzdžių nei realiau konkretizuoti 
tautų žudymo praktikos. Turimą me
džiagą ir vyriausybių pageidavimus 
apžvelgdami,' redaktoriai tegalėjo iš
ryškinti esminius principus ir tik 
bendrais posakiais apibūdinti aktus, 
sudarančius tautų žudymo bei „geno
cido“ nusikaltimus ir tik liečiančius 
fizinį žudymą. Nors, diskusijų metu 
moralinis bei kultūrinis genocidas 
buvo pasmerktas, bet buvo nutarta, 
kad priemonės prieš šią žudymo for
mą galima geriau aptikslinti „žmo
gaus teisių deklaracijoje“.

Konvencija tokia, kokia ji buvo 
suredaguota ir priimta, paviršutiniš
kai žiūrint, yra blanki ir neįspūdinga. 
Jos interpretacija tačiau neleidžia 
paslėpti jokio žudymo pavidalo. Svar
biausieji jos punktai bus šie:

1. Susitariančios šalys patvirtina, 
kad genocidas, padarytas visvien 
karo ar taikos metu, yra nusikal
timas prieš žmonių teises. Jos įsi
pareigoja prieš jį kovoti ir jį paša
linti.

2. Svarbiausias, nusikaltimą api
būdinąs straipsnis yra antrasis. Pa
gal jį, genocidu vadinami žemiau iš
vardinti aktai, padaryti su tikslu vi
sai ar iš dalies išnaikinti kurią nors 
tautinę, etninę, rasinę ar religinę 
grupę kaip tokią:

a) grupės narių žudymas;
b) sunkus pasikėsinimas į fizinę 

bei protinę narių člelybę;
C) sąmoningas grupei tokių gyve

nimo sąlygų sudarymas, kurios 
neišvengiamai veda prie visiš
ko ar dalinio grupės sunaiki
nimo;

d) priemonės, taikančios sutruk
dyti grupės narių tarpe gim
dymus;

e) grupės vaikų priverstinis per
kėlimas į kitą grupę.*

3. Bus baudžiami šie veiksmai: 
a) genocidas, b) susitarimas jį įvyk
dyti, c) tiesioginis ir viešas paragini
mas jį įvykdyti, d) mėginimas jį 
įvykdyti ir e) dalyvavimas jo įvyk
dyme.

4. Tuos nusikaltimus padarę, vis- 
tiek ar valdantieji, ar valdininkai, ar 
privatūs asmenys — bus baudžiami.

5. Susitariančios šalys pasižada, 
pasiremdamos savomis konstitucijo
mis, įsivesdinti įstatymus konvenci
jos nuostatams laiduoti ir nusikaltė
liams sankcijoms taikyti.

6. Apkaltinti už genocidą ar kurį 
nors trečiame punkte išvardintą

(Nukelta į 5 pusi.)

Vyt. Alantas (1)

Kaip mes su žmona 
ruošėmės emigruoti

IS CIKLO „STOVYKLOS DVASIA“

Žmona man ir sakys:
- — Žinai, Tadai, galvoti apie kelią atgal tuo tarpu nėra 

ko: emigruoti vistiek reikės. Bet ką mes darysime atsidūrę 
svetimame krašte? Mes abudu pedagogai, temokame vaikus 
mokyti, tokių ten nereikia. Reikės būti juodadarbiais. Iš
vada aiški: nieko nelaukiant, reikia keisti profesiją. Aš nu
sprendžiau taip: tu mokysies amatų, o aš kalbų.

— Kaip tat amatų? — nustebau. — Tu, tur būt, norėjai 
pasakyti: amato?

— Ką norėjau pasakyti, tą ir pasakiau: amatų! — 
atkapojo žmona. — Ką tu žinai, koks amatas kokiame krašte 
bus reikalingesnis ir pelningesnis? Jei tu, sakysime, išmoksti 
šaltkalvystės ir nuvažiuoji į tokį kraštą, kur apie šaltkalvystę, 
apskritai, niekas nieko nežino, ką tu tada darysi? Stipsi iš 
bado arba bastysis su juodukais ir skruzdėlių kiaušinius me
džiosi. O jei išmoksi du, tris, keturis amatus, tu drąsiai va
žiuoji, kur tik tave veža: netinka vienas amatas, prašau, po
nai, aš kitą turiu! Į kokį tik kraštą nuvažiuosi, vis neprašausi 
pro šikšnelę: iš daugelio amatų vis vienas susiras, iš kurio 
duoną pelnysi.

— Devyni amatai, dešimtas badas, — pastebėjau skep
tiškai.

■— Netaukšk niekų, — beveik supyko žmona. — Mums, 
tremtiniams, ta liaudies išmintis pasenėjusi. Ir spauda rašo, 
kad mums reikės derintis prie kitų kraštų gyvenimo sąlygų. 

« O tu man pasakyk, ką reiškia derintis prie kitų kraštų gy
venimo sąlygų? O tai reiškia, kad reikia numatyti ko dau
giausia galimybių, o numatyti ko daugiausia galimybių — 

reiškia išmokti ko daugiausia amatų. Rodos, aišku? Aš su
prantu, kad per trumpą laiką negalima kaip reikiant išmokti 
gerai daug amatų, bet tai ir nesvarbu: svarbiausia pramokti. 
Pradėjęs dirbti, išsipraktikuosi. Tu gi ne koks liurbis esi...

Nepasakysiu, kad žmonos kalba būtų mane įtikinusi, bet 
taip pat negalėčiau tvirtinti, kad nebūčiau bent iš dalies su 
ja nesutikęs. O kita vertus, iš 20 metų vedybinio patyrimo 
žinojau, kad ginčytis su žmona bergždžias dalykas. Pagaliau, 
ką aš galėjau prakišti, paklausydamas žmonos? Nieko. Net 
ir tuo atveju, jei pasitvirtintų senoji mūsų patarlė apie 
devynis amatus ir dešimtą badą, aš nieko nepralaimėčiau, nes 
visą kaltę galėčiau suversti žmonai. O jei, neduok Dieve, ne- 

’ paklausius žmonos, jos patarimas vis dėlto pasiteisintų, tuomet 
iki karsto lentos ant savo kaklo jausčiau jos piūklą. O paga
liau, emigracijai ruoštis vis dėlto reikia nors ir dėl savo 
sąžinės nuraminimo, kad, stojus į atrinkimo komisiją, nerei
kėtų graužtis pirštų, jog nemoki to amato, kurio iš tavęs 
reikalauja.

Daugiau su ja nebesiginčydamas, paklausiau:
— O kokių kalbų tu manai mokytis?
— Aš laikysiuos to paties principo, kaip ir tu: juo daugiau 

juo geriau. Ką gi žinai, kokia kalba bus reikalinga? Pirmiau
sia lankysiu anglų kalbos kursus, paskum — ispanų, portu
galų, gal ir prancūzų. Slavų kalbas mes mokame, vokiškai 
taip pat susikalbamę.

— Ar tavo galva nepavirs Babelio Bokštu? ...
— Ir vėl nukalbėjai į šalį. Ką reiškia Babelio Bokštas? 

Suprantama, kaip tu amatų, taip aš ka'bų iš pagrindų neiš
moksiu. Svarbu pradžia, o paskum pagal reikalą tobulinsimės 
Svarbu įdėti kapitalą, kad ateityje galėtume juo pasinaudoti. 
Rodos, aišku?

Nors visai aišku man nebuvo, bet darbą pradėjome: abudu 
ėmėme uoliai lankyti kursus — aš amatų, žmona kalbų. Buvo 
gaila padėti ant lentynos seną, garbingą mokytojo profesiją, 
bet ką padarysi? Iš pradžios stojau į elektrotechnikos kursus, 
po poros mėnesių baigiau Ir gavau diplomą. Paskum sekė 

daržininkystė ir sodininkystė, šoferių kursai, šaltkalvystė, 
radiotechnika, pienininkystė, siuvimo kirpimo, kailinių tvėre- t. 
lių auginimo ir kiti kursai. Po pusantrų metų uolaus lakstymo 
po įvairius kursus aš savo kišenėje turėjau devynis diplomus.

Mano žmona sėkmingai varė kalbotyrą. Po pusės metų 
ji labai gerai baigė anglų kalbos kursus. Ispanų bei portugalų 
kalboms ji vėl paskyrė po pusę metų. Prancūzų kalbos pa
mokas ji ėmė privačiai. Pati viena iš vadovėlių ji studijavo 
esperanto kalbą. Žodžiu, po pusantrų metų ji mokėjo tiek 
kalbų, kiek aš amatų: lietuvių, rusų, lenkų, anglų, ispanų, 
portugalų, prancūzų, vokiečių ir esperanto.

Mums atrodė, kad mūsų pasiruošimas emigracijai yra visu 
šimtu nuošimčių įgyvendintas. Kas ir kaip galėjo už mus 
geriau pasiruošti? Mes galėjome ramiai ir ne be tam tikro 
pasididžiavimo laukti bet kurios progos emigruoti. Mes džiau
gėmės įsigiję stambų kapitalą, kuriuo tikėjomės neblogai 
galėsime pradėti verstis po bet kuria pasaulio padange. Emi
gracija mums pasidarė nebe tokia balsi. Prisipažinsiu, kad 
nešiodamasis kišenėje devynis diplomus, aš negalėjau ne
žiūrėti truputį iš aukšto ir ne be tam tikro pasigailėjimo į tuos, 
kurie jokių neturėjo. Sakysime, kad ir toks Jonas Jonaitis. 
Profesijos jis yra batsiuvys. Jis nekvaršina sau galvos jokiais 
kursais ir ramiausiai kala puspadžius. Jis man parekė, !~d 
kitų amatų nemanąs mokytis ir kad kur nuvažiuosiąs, visur 
oūsiąs batsiuvys. Kai aš pastebėjau, kad jis galįs patekti į 
tokį kraštą, kur batsiuvių nereikią, jis ilgai negalvodamas 
atkirto, kad jei jam neduosią batų siūti, tai paprašysiąs gra
žinamas atgal į stovyklą...

Kol nebuvome pasiruošę emigruoti, mes su žmona nelabai 
domėjomės mūsų stovyklos emigracijos skyriaus skelbimais, 
kurių buvo nuklijuota visa lenta. Bet kai turėjome kišenėse 
apie dvidešimtį diplomų, aš labai atsidėjęs ėmiau sekti kiek
vieną skelbimėlį, kad nepražiopsočiau progos ištrūkti iš to 
prakeiktai įkyrėjusio stovyklos gyvenimo. Ir štai, vieną rytą 
randu naują, ką tik iš rašomosios mašinėlės ištrauktą skel
bimą, kad vienai didelei valstybei reikią amatininkų ir vieno*, 
valkų auklėtojos, mokančios svetimų kalbų. (Bus daugiau!
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
T. S. Eliot apie Europos kuliurq

Rašo Ged. Galvanauskas
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GYVENIMO APIBREZOS
T. S. Eliot, šiemetinis Nobelio 

premijos laureatas, viena įdomiausių 
asmenybių, kuri mūsų padangėje yra 
gana svetima. Jo tėvai prieš 250 me
tų išvyko į JAV. Ten jis ir 1888. IX. 
26 gimė. 1906 m. jis pradeda Vakarų 
kultūros filosofijos studijas Harvar
do universitete. Jo dėmesys sutelk
tas ne amerikinėje, bet vakarinėje 
Europos kultūros raidoje. Ten jis 

• įgyja AB ir AM mokslo laipsnius. 
Netrukus, studijas baigus, jis atsidu
ria Sorbonoje (1911 m.) ir Vokietijoje 
(1914 m. vasarą). 1927 m. jis įsipilie- 
tina D. Britanijoje ir nuo to meto 
ten gyvena. Jis ten pasireiškia, „kaip 
angliškas katalikas, politinis roja
listas ir klasikinis poetas“. 1914 m. 
dėsto filosofiją Londono universitete, 
1922—1939 m. leidžia garsųjį kritikos 
žurnalą „Criterion“, galop vadovauja 
žinomąją! leidyklai Faber-Faber.

Jo barokinei poezijai turėjo įtakos 
prancūzai — Tristan Corbieres, Jules 
Laforgues, o ypač Mallarme. Jau
smingumas ir melancholija lydi ci
klines eiles „Thes Waste Land“, ku
rios dažytos pasaulio sielvartu (Welt- 
schmerz). Tai buvo šio amžiaus pra
džioje. Ir toji melancholija ryški vė
lesnėje kūryboje: „Ash — Wednes
day“ — pelenų trečiadieny, „Burnt 
Norton" ar East-Coker“, kurią lydi 
pasaulietiškas nusivylimas. Panašiam 
fone rašomos dramos, kuriose išreiš
kiama krikščionybės tragedija: „The 

. Rock“ — 1943, „Murder in the 
thedral“ — 1935 ar „The family 
union“ — 1939.

Ir kaip gaila, kad tas didysis
rėjas, kaip iš Ortega y Gasset, Una
muno ar Paul Valery, yra taip retai 
užtinkami mūsuose. Eliot, lyg iš 
anksto pergyvendamas nūdienų pa
saulio tragediją, tai revoliucionierius 
ir konservatorius, eksperimentų mė
gėjas ir tradicininkas, pasaulietis ir 
tlkybininkas — ieško naujos žolės 
avelėms, kurios nebegali tenkintis 
senuoju pašaru. Ir to giliai išmok
slinto vyro, žmogaus ir poeto kūry
boje atsispindi mūsojo tarpsnio lūžis. 
Jis gyvas *r kritiškas, kaip Woltaire. 
Bet tas naujasis švietėjas jau turi 
kitą skraistę — metafiziką, kuriai 
paklūsta jo protas, kažkurion klaiku- 
mon nuvedęs pasaulį. Tas kritišku
mas, konkrečiau tarus, morališkumas 
diktuoja pasirinkti tematiką ir būdą 
jai išgliaudyti. Tikybinius polėkius 
įjiedina jis poezijon, nors tikėjimas 
jam yra daugiau už kūrybą. Ir tas 
didysis žodžio meistras, kuris nepa
prastai, jautrus išraiškose, nustato 
linkmę. Jis yra diagnozininkas ir net 
prognozių aptarėjas, kai kalba apie 
XX a. žymesnį paklydimą, kaip bu-

vusį XIX a. Jis ne menkesnis, kai jo, 
kritiko, plunksna pradeda ieškoti 
šviesos kiekvienoje paunksmėje. Ir 
tas didysis bet kurių „izmų“ priešas 
skraido padangėse, kad iš ten pavog
tos šviesos dalį padovanotų žemei.

Didingas mastas, galingas piūvis 
ir virpėjimas, lyg srovės vidurvasario 
dienovidyje įšildyto oro, kiekvienos 
aptarties preciziškumas ir taktas jį 
nuvedė į laureatus. Aišku, jis ma
žiau laimėjo iš to gal ir tuščio spaudo, 
kaip iš jo pasaulis, kai klaidžioja 
klaikumoje ir ieško kelio dažnai 
ten, kur jo nėra.

KULTŪRA IR POLITIKA
Bet man čia labiausiai rūpi

tiek T. S. Eliot aprašyti, o jį skaity
tojams pristatyti. Jis, minėjau, gilus, 
bet ne parodoksalus, kaip J. B. Shaw. 
Ir štai pradėsiu nuo santykio tarp 
kultūros ir politikos.

Jo manymu, tos dvi sąvokos ma
žai ką bendro teturi. Būtų tiksliausia, 
jei galima būtų jas išskirti. Krašto 
politika remiasi jame esančia-'kultū- 
ra ir lemia jos raidą. Ir bloga yra 
tuomet, kai tos sąvokos yra sutapdi- 
namos. Tuo atveju kraštas gali tiek 
toli nusiristi, kad tepripažins tik savo 
kultūrą, stengdamasis svetimą už
gniaužti. Juk ir Hitleris svetimą kul
tūrą laikė barbariška ar dekadentiš
ka. Antra vertus, tų sąvokų sutap- 
dinimas gali duoti visai nelauktas iš
davas: įpiršti pasaulinę valstybę, kiuri 
pripažintų tolydžią pasaulinę kultū
rą. Jis nesiruošia kritikuoti pasauli
nės organizacijos. Bet jis priklauso 
techniškai sričiai, organizacinei apim
čiai, mechanikai. Kiekviena mecha
nika reikalinga ir vertinga. Juo ge
resnė mechanika, tuo tobulesnė or
ganizacija. Bet kultūra yra ne orga
nizuojama, bet organiška. Kultūra 
auga. Juk medžio ir negalima pasta
tyti. Jį tegalime sodinti, prižiūrėti ir 
laukti, iki pribręs. Kai mes kartą 
stebėsime tą medį, negalėsime skųs
tis, jog iš gilės išaugo vinkšna.

Krašto politinė organizacija iš da
lies yra sudaryta, iš dalies natūraliai 
išaugusi. Ji, tikdama vienai tautai, 
gali būti panaudota kitoms. Bet dalis 
politinės veiklos yra susieta tautos 
kultūra ir drauge su ja yra išaugusi. 
Sis organiškas elementas skiria vie
ną tautą nuo kitos. Europinei kul- 
tūrti bręsti reikalinga dvi sąlygos: 
kiekvienas kraštas turi išlaikyti savo 
kultūrą ir visos kultūros turi tarpu
savyje santykiauti. Tat palengvina 
sukurti europinę kultūrą: tarpusavio 
vaisingą mąstymą, jausmą ir išraiš
ką. O tai yra būtina menui ir min
čių pasauliui.

KULTŪROS APIMTIS
Kultūra yra ypatingas tautos su

gyvenimo būdas tam tikrame krašte. 
Ji pasireiškia tautos mene, sociali
nėje sistemoje, tikyboje ir papročiuo
se. Bet visa tai nėra tautos kultūra, 
o tik jos sudėtinės, tarytum išnarinto 
kūno, dalys. Žmogus yra kažkas dau
giau, kaip suma organizmo dalių. 
Tas pat yra ir su kultūra, nes ji dau
giau reiškia už aptarties . sudėtines 
dalis. Visi tie elementai veikia vie
nas į kitą. Reikia juos visus pažinti, 
jų augimą stebėti ir suprasti.

Kultūrų esama įvairių: žemesnių 
ir aukštesnių. Pastarosios skaidosi 
pagal visuomenės sluogsnių imlumą. 
Menininkas ar mokslininkas turės 
skirtingą kultūrą nuo ūkininko ar 
angliakasio. Poeto kultūra yra skir
tinga nuo politiko. Sveikoje tautoje 
tat sudaro tik įvairius atspalvius. Bet 
tos vienutės turi būti jungiamos vie-, 
nos kalbos. Ta pačia kalba kalbėti, 
vadinas, jausti kiek kitaip, kaip kuria 
kita. Tuo nenorima pasakyti, kad pa
saulio kultūros užsidariusios. Grei
tai ateis metas, kai visos kultūros 
veiks viena į kitą. Tos tautos, kurios 
izoliavosi, buvo idtų triuškinamos ar 
turėjo iš vidaus nukentėti.

Tačiau tarpusavio bendravimas 
nėra vienodas. Juk ir ūkio srityje 
ne su visais kraštais vienodai santy
kiaujama. Tas pats kultūrinėje plot
mėje. Kai tariama „europinė kultū
ra“, turima galvoje tie patys elemen
tai 
Čia 
Kai 
yra
drikus santykius. Juk ir šeimoje esa
ma tėvo ir motinos kilties giminaičių, 
kurie tarpusavyje nepalaiko santy
kių. Todėl Eliot nežiūri į Europą, 
kaip sumą kultūrų, o pasaulio kultu- I

Rašykime istorines 
apžvalgas

Ir pirmojo didžiojo karo metu 
(1914—18 m.) daug lietuvių išgyveno 
tremtinio gyvenimą. Jų daug buvo 
Rusijoj ir nemaža Vokietijoj. Apie 
jų išvargtus vargus, kultūrinę veiklą 
ir kt. težinome labai mažai arba nie
ko nežinome.

Kad dabartinio tremtinių gyveni
mo liktų aiškūs ir ryškūs pėdsakai, 
Kultūros Tarnybos Istorinės Medžia
gos Rinkimo Komisija renka istorinę 
medžiagą ir siunčia į saugias vietas. 
Salia visų kitų dalykų labai vertina 
istorines apžvalgas. Anks
čiau gautos istorinės apžvalgos yra 
multiplikuotos į „Užsienio Lietuvių 
Istorinės Medžiagos" knygas, tvirtai 
ir gražiai įrištos ir išsiųstos į saugias 
vietas. Dabar baigiama penktoji kny
ga. Minėtose keturiose knygose tilpo 
84 istorinės apžvalgos.

Komisija kviečia stovyklas, para
pijas, organizacijas, kolektyvus, Švie
timo įstaigas ir visus kitus sambū
rius (kurie dar neatsiuntė) parašyti 
veikimo istorines apžvalgas ir atsiųsti 
Komisijai (Eichstatt, DP Camp P.eb- 
dorf). Siuntėjas gaus pranešimą, J 
kurią knygą tilpo atsiųstoji istorinė 
apžvalga ir kur išsiųsta apsaugai.

Neatsiuntę prašomų apžvalgų," atei
nančioms kartoms tremtinių gyveni
mo atvaizdavimą paliktų nepilną, su 
spragomis.

Komisija šiuo metu turi galimybių 
IĮ darbą dirbti, tad reiktų tuo pasi
naudoti ir paskubėti atlikti savo pa
reigą. KT IMRK

įvairiose, skirtingose kultūrose, 
būna įvairių santykiavimo būdų, 
kurie kraštai kultūros požiūriu 
giminingi, kiti palaiko gana pa-

Faustas KIRŠA

Pluo- jdieMs
Nuo tos dienos, kada namuos už stalo 
Skaičiau maldas su duona ir druska, 
Prabėgo daug vandens... Daug idealų 
Išblėso dūmuos kaip kvapi auka 
Ir abejonės prie minties prišalo.

Nuo tos dienos gatvės veidai pakito, 
Jcs iškabos, plakatai ir spalva, 
Jos šūkiais galvos ir namai apkrito. 
Palinko kančiai žemė Lietuva 
Ir merdi laukime iš ainių ryto.

Nuo tos dienos mieli draugai paseno: 
Jų atsparumas, žodžiai ir drąsa 
Pilkais vaizdais ant atminties ekrano 
Gyvi. Nauji laikai, nauja tiesa 
Nuo tos .dienos kiekvieną kąsnį kąsdams

Svajoju kaip svečiuos. Kitų ranka 
Man svetima. Per piligrimo lazdą 
Many gyva tėvų kapų auka 
Ir ilgesy rytojaus laisve plazda. 
Nuo tos dienos, kaip gedulo marškonės,

Niūrus dangus ir negyvi laukai.
Ir žodžiai blankūs: kam ar ką sakai, 
Ir paukščiai nykūs, ir atšalę žmonės, 
Ir trapios karusėlinės vilionės.
Nuo tos dienos aš gyvas atminimais.

Gyvi išminčiai tyruose malda.
Gyva tiesa kančioj iš meilės gimus.
Ir Dievas pats su elgetos lazda . 
Aplanko rūmų griaučius ir arimus.

ras vengia skaidyti į grupes ir po- 
grupes. Jo nuomone, nėra ribos tarp 
Rytų ir Vakarų, Azijos ir Europos. 
Bet Europoje yra kai kurie bendri 
bruožai, kurie leidžia mums tarti — 
štai europinė kultūra. Kurie gi tie 
bruožai? Tikėjimas.

KRIKŠČIONYBE IR KULTŪRA
Tarp' dviejų kraštų kultūrų di

džiausias bendravimo laidas yra ti
kėjimas. Bet Eliot tuoj įspėja, kad 
jis čia neskelbiąs kurio tikėjimo, nes 
tik kalbąs apie faktus. Jis remtasis 
ne tiek krikščionių tarpusavio saitu, 
bet bendra krikščioniška tradicija, ku
ri yra giliai Europoje įsisiurbusi ir 
europinę kultūrą iš savęs išugdžiusi. 
Jei ryt visa Azija pasidarytų krikš
čioniška, vargu būtų galima ją pri
skirti prie Europos. Ir menas išaugo 
krikščioniškoje plotmėje, o įstatymai 
išleisti jos poveikyje. Tik krikščio
niškuoju pagrindu mūsų galvosena 
įgauna prasmę. Kai kurie europie
čiai gali krikščionišką galvoseną lai
kyti klaidinga, bet ir tuo atveju visa, 
ką jie galvoja, taria ir daro, išplaukia 
iš to paties šaltinio — krikščionybės. 
Tik krikščioniškoji kultūra galėjo iš
ugdyti Voltaire ir Nietzsche. Eliot 
taria: „Aš laikau visai negalimu, kad 
europinė kultūra ilgiau tvertų, kaip 
krikščionybė, šį įsitikinimą skelbiu 
ne vien, kad esu krikščionis, bet to
dėl, kad giliai esu studijavęs moder
niškus visuomeninius mokslus. (T. S, 
Eliot, Die Einheit der europaischen 
Kultur, 53—55, Berlin, 1946.)

Krikščionybės pabaiga reikštų eu
ropinės kultūros galą (mano pabrauk
ta. G. G.). Tuomet vėl turėtume var
gingai pradėti iš naujo, nes kultūros 
negalima iš svetur perimti. Ir turė
tume laukti iki užaugs žolė, kuri bū
tų avims pašaru, o iš jų vilnų iki mes 
išausime medžiagą aprėdui. Barbari- 
jos šimtmečiai turėtų praslinkti. O 
tos naujos kultūros ne vien mes, bet 
mūsų vaikai ir jų vaikai nesulauktų. 
Ir jei kas iš jų iki tol prigyventų, nė 
vienas neturėtų kuo pasidžiaugti. 
Mes daugiau dėkojame krikščionybės 
palikimui, kaip pačiam tikėjimui. Jai 
amžiams slenkant dėkojame už me
ną, romėnų teisės palikimą ir mūsų 
kultūros sukūrimą. Dėkojame jai už 
asmens ir viešąją dorovę. Galop ji 
mums perteikė graikų ir romėnų lite
ratūrą, kuri sudaro mastą mūsajai.
Ant šio paveldėjimo tūno vakarietiš- išmislas mus įpareigoti vienai —

koji kultūra, nes krikščionybė ir 
Graikijos, Romos, Izraelio antikinė 
civilizacija, krikščioniškojo pasaulio 
perteikta dviejų tūkstančių metų bė
gyje. Aš noriu pabrėžti, kad ištisais 
šimtmečiais toji kultūra buvo mums 
visiems bendra. O tos kultūrinės vie
nutės negali atstoti jokia politinė ar 
ūkinė organizacija, kurios galybės ji 
bebūtų. Jei savo paveldėjimą išeik
vosime, tuomet nepagelbės mum; jo
kia organizacija. Ir išmintingiausių 
galvų planai tuomet liks bergždi 
mums Suartinti.“

Bet čia nenorėčiau nutraukti tos 
šviesios galvos minties. O ji‘štai ką 
toliau dėsto (t. p. 57—59 pusi.): „Kul
tūros vienatvė, priešingai politinei 
organizacijai, nereikalauja, kad mes 
tarnautume vienam viešpačiui. Mū- 
sasis klusnumas gali būti įvairus. 
Klaidinga prileisti, kad asmuo turi 
būti klusnus valstybei. Fantastiškas

pa-

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

86. Ar gerai yra vadinamas Bo
bų š a s ar Bohužas?

Šį XIX a. pradžios Vilniaus apy
gardos mokyklų vizitatorių mūsų li
teratūros istorikai yra visaip vadinę 
ir dar dabar nevienodai vadina; pvz. 
„Lietuvių rašytojų kalendoriuje“ (39 
psl.) yra rašoma: Pranas Ksaveras 
Mykolas Bauža (Bohušas). Pr. Nau
jokaitis neseniai Patrijos išleistoje 
„Lietuvių literatūroje“ (35—36 psl.) 
vadina Pranas Ksaveras Bohušas. 
Kiti dar yra vadinę Bohužas arba 
Baužas. Tad dabar kyla klausi
mas: kaip iš tikrųjų šis žmogus turėtų 
būti vadinamas? Neturint viso var
dyno po ranka, yra nelengva į šį 
klausimą visai tikrai atsakyti, bet 
mėginti galima. Visų pirma šis lie
tuvių bajoras, kilęs nuo Ukmergės, 
buvo tapęs jau lenkų kultūros žmo
gumi. Nors savo darba „O poeząt- 
kach narodu i języka litewskiego“ 
(Apie lietuvių tautos ir kalbos kilmę) 
jis apsčiai rašo apie lietuvių kalbą, 
bet iš to rašymo neatrodo, kad jis 
lietuvių kalbą būtų gerai mokėjęs. 
Taigi jis, matyti, buvo jau sulenkėjęs 
Lietuvos bajoras, o toks būdamas, 
galėjo būti jau sulenkinęs ir savo lie
tuvišką pavardę. Savo daryba Bo
hušas (iš lenkų B o h u s z) gali vi
sai gerai atitikti lietuvių Bagužas 
(su tęstine, arba tvirtagale, priegaide 
pirmajame skiemenyje): viena, liet, a 
po b bendru dėsniu galėjo būti pa
verstas 4 slav. o; antra, liet, g galėjo 
būti sugudintas į h (mat, gudai sprog
stamo gomurinio priebalsio g vietoje 
turi tik h, todėl pvz. M. Daukša ša
lia p a g o n i s iš gudų kalbps pažįsta 
ir pahonis); galūnėj atsidūręs ž 
galėjo būti gudų arba lenkų kalboj 
suduslintas. Bet, antra vertus, ši pa-

tu-vardė galėjo ir lietuvių kalboje 
rėti š, plg, Bartušas, G r abu - 
šas, K i b u š a s ir kt. šalia Dar
gu ž a s, Gobužas, taip pat ga
bu ž a s „krūva, gniužulas, žiupsnis“, 
raigužas „greitas, vikrus; pabal
da, išdykėlis“ ir kt. Taigi sulenkin
tas ar sugudintas B o h u š a s lietu
vių kalboje galėjo būti B a g u ž a s 
arba Bagušas. Bagušas tuo tar
pu šių eilučių autoriui nėra žinomas, 
o Bagužas yra aiškiai paliudytas, 
pvz. iš J. Gerulio bei Chr. Stango 
„Lietuvių žvejų tarmės Prūsuose“ 
(96 psl.) ir kt. Todėl lietuviškai, at
rodo, reikėtų vartoti ne B o h u š a s 
(B o h u ž a s) ar gremėzdiškas B a u - 
ža(s), kuris lenkų kalboje būtų tu
rėjęs pavirsti, į B o w ž a arba B o w ž , 
bet Bagužas arba gal net ir Bagušas. 
Pirmoji lytis yra veikiau vartotina, 
nes - u š a s po g gali savaime pa
virsti į - u ž a s ; pvz. a r k u š a s tuo 
būdu yra pavirtęs į ar k u ž a s.

Šia proga tenka pastebėti, kad Pr. 
Naujokaitis visai be reikalo lietuvį 
Ruigį vokiškai vadina R u h i g a s : 
viena, Ruigys yra dar lig šių dienų 
išlikęs Maž. Lietuvos lietuvių kalbo
je; antra, Pilypas Ruigys, Maž. Lie
tuvos žodyninkas, gimęs K at nu - 
v o j e , arba jo sūnus, Povilas Rui
gys, gimęs Valterkiemyje, gali būti 
lietuviškai vadinamas lygiai taip pat, 
kaip ir Fr. Kuršaitis (vokiškai jis 
tesirašydavo tik K u r s c h a t), gimęs 
Noragėliuose prie Gastų. Visai pa
našiai mes dabar vadiname ir dau
gelį kitų lietuvių, kurie savo raštuose 
dažnai ir nelietuviškai pasirašydavo, 
pvz. Mažvydas (ne M o s v i - 
dius), Bretkūnas (ne B r e t k ė), 
Rodūnionis (ne R a d u n i a - 
nūs), Rapailionis (ne R a p a - 
gelanus) ir t.t. 

saulinei valstybei.“ Tlr čia jis pateikia 
pavyzdį. Universitetai Europoje tu
rėtų būti jungiami bendro tikslo — 
siekti tiesos. Nors jie priklausytų 
valstybei, tačiau neturėtų tapti vien 
nacionaliniais židiniais, kad tokiu 
atveju jie remtų biurokratus ar rung
tyniautų profesorių garsu.

Baigdamas jis įspėja atsakingus 
Europos vyrus dėl bendros kultūros 
išlaikymo. Politiškai gali būti skir
tingų pažiūrų, bet joms nevalia įsi
brauti į kultūros sritį. Jaut miniai 
nusiteikimai turi būti nustumti į šalį.

Ar čia pateiktos mintys neįspė?a 
apie esančią suirutę? Taip, jis ir tai ' 
numato: 1946 m. kovo 10, 17 ir 21 
dienomis skaitydamas paskaitas, jis 
baigė sakiniu: „Dabartiniu metu dva
sinis paveldėjimas atsiduria nuolati
nėje grėsmėje“.

Rytų siautėjimas atvirai graso, o 
Vakarų pasaulis vis dar neiškyla iš 
miglų.

LITERATŪRA APIE T. S. F.LIOT:
F. O. Matthiesen: „The Achieve
ment ot T. S. Eliot“, 1935 
Staphen Spender: „The Destructi
ve Element“, 1936
Dav. Daiches: „Poetry and the 
Modern World“, 1940

4. John Cr. Ransom: „The New Cri
ticism“, 1941

5. T. S. Eliot: ,,Die,.Einheit der euro- 
paischen Kultur“, Berlin, 1946.
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Naujos knygos ir leidiniai
KRISTIJONAS DONELAITIS, 

METAI. Spaudai paruošė J. Am
brazevičius. Iliustravo medžio raiži
niais V. K. Jonynas.

Prieš šias Kalėdų šventes daili
ninko V. K. Jonyno iniciatyva pasi
rodė lietuviškų knygų rinkoje K. Do
nelaičio METAI. Ši savo meniškomis 
iliustracijomis žavinti knyga yra per
spausdinta iš 1940 metais Švietimo 
Ministerijos išleistos laidos. Leidinys 
turi 194 psl., Din A 4 formato.

Maurice Scherer, PETRAS KAU
LINAS. Ir vėl puošnus knygų lei
dyklos PATRIA leidinys — tai pran
cūzu. kalboje monografija apie daili
ninką Petrą Kaulėną. 72 puslapių 
apimties knygoje telpa 57-nių jo'dar- 
bų nuotraukos, kurių dvi spalvotos. 
Knyga Din A 5 formato, kietais vir
šeliais, kaina nepažymėta.

ŽINGSNIAI. Kultūros žurnalas. 
1948 m. spalis, Nr. 15. Žurnalas Din 
A 5 formato, 64 psl., kaina 1,80 DM. 
Redaktorius Petras Butėnas.

PRAGIEDRULIAI. Lietuvių Drau
gijos Švedijoje leidžiamas, rotatoriu
mi spausdintas laikraštis. 1948 m. 
spalis — gruodis, Nr. 25-26-27. Šis 
numeris 50 puslapių. Prenumeratos 
kaina 12 švediškų kronų.

Jonas Mekas, SEMELIŠKIŲ IDI
LES. Atspausdinta- 1948 metais rota
toriumi 200 egz. iliustruotų ir 200 egz. 
be iliustracijų. 32 psl., kaina 2,20 DM. «
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Stalinas mano, karas neišvengiamas
BET JIS TEPRASIDĖSIAS TIK PO KAPITALISTINIO PASAULIO SUIRUTĖS, PO 15—20 METU

Amerikiečių ir britų spauda ne
siliauja nagrinėjusi Prezidento Tru- 
mano taikos ofensyvą, kurią jis prieš 
šventes proklamavo Kansas City pa
sakytoje kalboje pareikšdamas, jog 
Sovietų Sąjungos vyriausybėje osą 
žmonių, siekiančių taikos ir susipra
timo su Amerika. „TSgliche Rund
schau“ tuojau reagavo ir, Sovietų 
inspiruotas, pareiškė, kad Trumanas 
pradėjęs suprasti, jog Sovietai se
niai norj taikos. Suprantama, kad 
Sovietai nori taikos, kaip ir Kinijos 
komunistai, tik ant jų kurpalio 
temptos. Bet Trumanas pastebėjo, 
kad Sovietų moralės dėsniai nėra 
jokie dėsniai, jokia moralė. Išeitų, 
kad Prezidentas nori tokios taikos, 
kaip ją supranta ne Maskva, bet Va
karai.

S. Alsop pateikia JAV diplomato 
Morgano, gyvenusio Rusijoje, Stalino 

- raštų ir pareiškimų analizės duome
nis, iš kurių susidaro išvada, jog Sta
linai talka netiki. Alsop rašo: „Pir
miausia yra tai, kad Stalinas yra 
visiškai įsitikinęs, jog karas tarp So
vietų bloko ir bloko tų valstybių, 
kurių tarpe yra ir galingoji Amerika, 
yra visiškai neišvengiamas. Tai yra 
pagrindinė prielaida.“ Tokį teigimą 
Morganas susidaręs iš Stalino raštų 
ir jo pareiškimų.

Jei Stalinas ir pasakydavęs, kad 
esą galima komunistiniam pasauliui 
taikingai gyventi šalia nekomunisti
nio, tai šitaip turėdavęs kalbėti tik 
grynai taktiniais sumetimais ir nieko 
bendra neturėdamas su tikruoju ko
munizmo siekimu. Stalinas numatęs 
du centru — socialistų, kuriam va
dovauja Sovietų Sąjunga, ir „kapi
talistini“, paremtą JAV.

Morganas, pastebi Alsop, nedaro 
išvados, kad Stalinas prlleldžląs grei
tą karą. Pagal Staliną, antrasis pa
saulinis. karas atnešęs revoliucinę 
situaciją. Sovietams jis davęs progos 
keletą kraštų pritraukti l „socialistų 
centrą“ ir tuo būdu jėgos buvusios 
Išbalansuotas. Kur| laiką komunizmo 
ekspansija sustosianti ir nekomuni
stiniai kraštai stabilizuosiąs!.

Trečioje fazėje Sovietų Sąjunga, 
kaip „socialistinis centras“, turės 
būti svarbiausia baze komunistinei 
ekspansijai, kada ateis sekanti re
voliucinė banga. Iš Stalino raštų 
Morganas išveda, jog JAV bus tuo 
centru, apie kurį formuosis kapita
listinės sistemas ir ruošis galutiniam 
karui iki mirties tarp dviejų sistemų. 
Pagal Morgano išvedžiojimus, šis 
karas iki mirties prasidėsiąs ne anks
čiau kaip po' 15—20 metų. Š| savo 
įsitikinimą Stalinas remia tuo, kad 
kapitalistinių kraštų ūkis turės susi
laukti suirutės, kuri ir paruošianti 
kelią komunizmui, gi iki tokios ūki
nės suirutės jokio karo nebūsią.

Apskritai imant, reikia laukti 
naujų Prez. Trumano ėjimų taikos 
organizavime, (m)

Margojo pasaulio mozaika
i ■■■ ■— Paruošė Jurgis Kūkalis ■ ,

Pinigo medžiaga brangesnė už pa
čią jo vertę. — Spalio 25 d. Kinijoje 
buvo išleistos naujos varinės mone
tos, kurių nominalinė vertė prilygin
ta Vim aukso juano. Kadangi nau
jasis aukso juanas jau seniai pra
radęs nustatytąją jo vertę, tai speku
liantai per pirmas abi dienas surinką 
visas naująsias monetas ir pardavė 
metalo krautuvėms, pelnydami... 
290’/o. Kinijos ęentrinis bankas bu
vo priverstas monetų gamybą su
stabdyti. (StP)

Prisipažino. — Kanados užs. reik, 
ministeris vienoje per radiją pasa
kytoje kalboje smarkiai kritikavo 
Jungt. Tautų darbą Paryžiuje. „Di
džiausia klaida“, padarė jis išvadą, 
„kad mes perdaug kalbame.“ (SLZ)

Demokratijos stiprinimas. — „Eco
nomist“ pranešimu, Hirošimos (Japo
nijoje) policijos šefas, siekdamas su

stiprinti demokratiją, savo tarnauto
jams įsakė mokytis vakariečių šo
kius. Atsisakiusieji būsią laikomi 
reakcionieriais ir militaristais. (AZ)

Ko trūksta konstitucijoms. — Vo
kiečių Parlamentarinė Taryba, ruo
šianti Vakarų Vokietijos konstituci
ją, gauna daug laiškų iš pačių vokie
čių, kurie nurodinėja, kas į konsti
tuciją būtų įtrauktina. Pvz., vienas 
tarnautojas iš Fuldos svarbiausia 
ateities problema laiko rūkorių rū
pesčius; jis rašo: „cigaretės klausi
mas įtrauktinas į konstituciją, kad 
tuo būdu kiekvienam būtų garantuo
tas pigus dūmas.“' Tūlas stalius ii 
Bonnos reikalauja konstitucija kiek
vienam vyrui nustatyti teisę vesti 
tris žmonas. (FNP)

įveda „rojaus" sąlygas. — Komu
nistinė Halle provincijos vadovybė 
išleido (sakymą, pagal'kuri vaikų ve
žimėliai įsigyti bus leidžiama tik

Įvairios žinios

Forrestal siūlo praplėsti 
Prezidento teises

• Viena Londono laboratorija pa
gamino naują vaistą heptalgin, 
kuris švelnina skausmą ir yra 6 kar
tus stipresnis už morfijų, tačiau nau
doti tiek pat saugus, kaip ir aspiri
nas. Jis veikia greit ir jo veikimas 
tęsiasi nuo 9 iki 14 vai. (AP)
• Gross Hesseno teisingumo mini
steris dr. G. Zinn pareiškė, kad 
1.100.000 vokiečių, karo belaisvių, esą 
dingę Rusijoje. Kvalifikuotieji esą 
patalpinti „civiliuose internatuose“, 
pasakė ministeris per radiją. (R)

komunistų sąlygos. Šiaip jau komu
nistai nesutinka leistis nė į jokius 
kompromisus.
• D. Britanijos premjeras p. Attlee 
sukako 66 metus, o jo pavaduotojas 
p. Morrison — 61.
• Zilricho banke vokiečių markės 
(DM) kursas vėl palaipsniui kyla: jis 
buvo nukritęs iki 18 fr. už 100 DM, 
o dabar mokama nuo 22,5 iki 24 šv. 
frankų už 100 DM. (UP)
• Britų mokslininkai suprojektavo 
robotą-lėktuvą, kuris gali skristi po

• Australijoj buvo sumokėta už 
vieną lenktynių arklį, 6 metų am
žiaus, apie 100.000 dolerių. Su šiuo 
arkliu buvo laimėta 21 lenktynės ir 
uždirbta 109.800 dolerių. Arklį nu
pirko vienas amerikietis. (AP)
• Britų įstaigos nutarė grąžinti jė
ga iš Britanijos kai kuriuos ukrainie
čius | Vokietiją. Tuo būdu 32 ukrai
niečiai jėga ir 45 savanoriškai grąži
nami i Vokietiją, o iš čia | Ukrainą. 
(DM)

toms motinoms, kurios gydytojų pa
žymėjimų pagalba galės įrodyti, kad 
jos negali vaikų nešioti. (FNP)

Organizuotos Kalėdos. — Praėju
sias Kalėdų švenčių iškilmes sovietų 
zonoje galėjo organizuoti tik SĖD ir 
jos organizacijos. Religinės kalėdinės 
giesmės, kaip „Tyli naktis“ ir kt. bu
vo cenzūros uždraustos. (WP)

Rumunijos sostinėje vyresni, kaip 
12 metų, giedotojai turėjo gauti spe
cialius leidimus. (BBC)

Pastovios taikės garantija. — Dr. 
Henry Fairschild, New Yorko uni
versiteto profesorius, pareiškė, kad 
„laikinas pasaulio gyventojų augimo 
sulaikymas labiau galėtų užtikrinti 
pasaulyje taiką, negu bet kuri kita 
priemonė". \

JAV gynybos ministeris Forrestal 
(teikė Prezidentui ir Kongresui me
tini pranešimą, kuriame jis pateikia 
savo pasiūlymus. Pirmiausia siūloma 
suorganizuoti jo departamentą ir, 
antra, nustatyti santykius tarp ka
riuomenės ir JAV potencialių sąjun
gininkų. Ministeris reikalauja su
teikti jam įgaliojimus, kad jis galėtų 
„diriguoti, kontroliuoti ir įgalioti“ 
savo departamento ar agentūrų ka
rinius įrengimus.

Dėl karinių santykių su JAV są
jungininkais Forrestal siūlo suteikti 
įgaliojimus Prezidentui, kad jis galė
tų sutelkti karinę pagalbą JAV są
jungininkams ir tokiems kraštams, 
kurie siejami su tarptautiniais rei
kalais ir yra panašūs l JAV. Jeigu 
toks įgaliojimas būtų suteiktas, tada 
Prezidentui nereikėtų klaustls Kon
greso pritarimo ar laukti aprobavi
mo. Prezidentas turėtų siųsti kari
nes misijas savo nuožiūra ir ten, kur 
tik tai būtų reikalinga.

NYT abejoja, ar Kongresas pano
rės atsisakyti nuo savo tradicinių 
teisių karinius dalykus spręsti pa
vesdamas prezidentui, (ja)

• Berlyne yra įteikta 90.000 pareiš
kimų, pagal kuriuos norima emigruoti 
į Ameriką. (R)
• JAV civilinių teisių kongresas ir 
meno, mokslo bei profesijų tautinė 
taryba kreipėsi | naująjį Kongresą, 
kad Jis panaikintų Rūmų neameri- 
klnės veiklos komitetą, šis komite
tas, kaip žinome, Išaiškino labai daug 
šnipų ir atidengė nemažą špionažo 
tinklą, kuris dirbo Sovietų naudai. 
Savo prašymą (panaikinti komitetą) 
prašytojai motyvuoja tuo, kad šis ko
mitetas pažeidžiąs bendrąsias žmo
gaus laisves. Ta pačia proga pažy
mėtina, kad minimas komitetas buvo 
remiamas respublininkų, tižiau jo 
nemėgo ir neapkentė Prez. Trumanas.
• Britų ministerių kabineto pakei
timas, sakoma, paliesiąs gynybos mi
nister! Alexander!, kurio vietoje mi
nimas buvęs Vokietijoje okupacinių 
pajėgų vadas Sir Sholto Douglos ir 
lordas Louis Montbatten, kuris vado
vavo britų karinėms pajėgoms prieš 
Japonus pietinėje Azijoje. (AP)
• Kinijos komunistai, pranešama, 
nesileis į jokias taikos derybas su 
nacionalistais, Jeigu nebus priimtos

Genocidui pasmerkti konvencija
(Atkelta iš 3 pusi.) 

veiksmą bus kompetetingo tribunolo 
teisiami toje valstybėje, kurios teri
torijoje nusikaltimas padarytas, arba 
tarptautinio kriminalinio teismo, ku
ris bus kompetetingas toms susita
riančioms šalims, kurios pripažins jo 
jurisdikciją.

7. Genocidas ir kiti 8 punkte iš
vardinti veiksmai, nepripažįstami 
kaip politiniai nusižengimai, kas lie
čia nusižengusių ekstradiclją: susita
riančios šalys pasižada panašiais at
vejais išduoti nusikaltėlius pagal jų 
veikiančius Įstatymus ir pagal vei
kiančias sutartis.

8. Kiekviena susitariančių šalių 
gali kreiptis į Jungtinių Tautų kom- 
petetingus organus, kad pastarieji 
imtųsi priemonių genocidui ir kitiems 
konvencijoje išvardintiems aktams 
įspėti ir pašalinti.

Tai ir bus visi svarbesnieji straips
niai. Yra kraštų, kurie tų nuostatų 
laikysis, kiti vėl nekreips nė mažiau
sio dėmesio, visi juos tačiau priėmė 
vienu balsu, kiekvienas norėdamas 
būti to didelės moralinės vertės do
kumento krikštatėviu, bet kiekvie-
nas taip jau slapčia galvodamas pa

naujas įnašas ( žmonijos kilniųjų 
idealų realizaciją. Klupčiodama, sun
kiai pasikeldama, kančių keliais ei
dama, apsivildama, dažnai subarba- 
rėdama, bet ir vėl žmogaus vertės 
suniekinimo pasibaisėdama, visa 
žmonija nenustoja ieškojusi kelių į 
didesnę tobulybę. Tose tobulesnio, 
dordvingesnio, taikingesnio ir teisin
gesnio žmonių grupių sugyvenimo 
ieškynėse ir ši konvencija, ateis lai
kas, įgis didelę vertę. Kiek visa žmo
nija laimi, tiek ir mes, mažosios tau
tos, kurių vienetams apsaugoti ji la
biausiai taikoma. Tegul dar šiuo me
tu kaip mūsų išlaisvinimo kovos 
ginklas ši konvencija ir mažai dar 
reikšminga, tegul ji ir nesutrukdys 
mūsų tautos naikinimo, bet vis dėlto 
jau dabar Ji stojasi mūsų talkininkų 
eilėse: mūsų tragiškai padėčiai šauk
tis į pasaulio sąžinę durys atsiveria 
plačiau, tarptautinio, iškilmingai vi
sų tautų priimto dokumento princi
pais pagrįsti mūsų skundai nebe taip 
lengvai praeis pro ausis, o kas žino, 
kai tironai sudrebės, gitas laikas 
ateis, gal paskutiniu momentu iš bai
mės nebedrįs mums pikto daryti ir 
dar daug nekaltų aukų bus išgelbėta. Į

760 mylių per val-.'t. y. greičiau negu 
garsas. (AP)
• Maskvos kontroliuojamas laikraš
tis „TSgiicbe Rundschau“ džiaugiasi, 
kad komunistai laimi Kinijoje, ir 
primena, jog be reikalo kai kas tikisi 
sulaukti antrojo Tito kinų komunistų 
srityje.
• Visi tie, kurie dalyvavo ar prisi
dėjo prie Vengrijos kardinolo Min- 
dzsenty arešto, yra Sv. Tėvo eksko
munikuoti. (DM)
• Amerikiečių Ilcencijuotas laikraš
tis „Abend" praneša, kad rusų oku
puotoje Saksonijoje pagreitintu tem
pu vykstąs uranijaus kasimas. Ten 
siunčiama daugiau vokiečių darbi
ninkų ir slaptosios rusų policijos.
• Ispanijoje Vaiencijos kunigaikš
tienė už išdavystę Madrido teismo 
nuteista vieneriems metams kalėjimo.
• Iš Ranguno praneša AP, kad trys 
tūkstančiai komunistų, (skaitant ir 
moteris, pasidavę, nes jų vadai pa
bėgę, pritrūkę ginklų ir šaudmenų ir 
tuo būdu komunistų moralė palūžo.
• Po pusės metų praktiško darbo 
britų darbiečių vyriausybės įvestas 
visuotinis gydymas pasirodė visai 
tinkamas. Tankiai apgyventose vie
tose gydytojai būna perkrauti darbu 
Ir uždirba per daug pinigo, o retai 
apgyventose vietose — gauna per 
maža. Iš Šio taško žiūrint, dar rei
kalingas patvarkymas, bet apskritai 
imant, įstatymas pateisina savo bu
vimą.

Septynios saulės oro tilto!
BLOGAM ORUI ESANT BUS NAU DOJAMOS MILŽINIŠKOS LEMPOS

GERB. .MUSŲ KELIO“ SKAITY
TOJAMS IR PLATINTOJAMS 
Prašome „Mūsų Kelio“ Prenume

ratorius ir Platintojus, nelaukiant at
skirų paraginimų, skubiai atsilyginti 
1948 m. skolas ir atnaujinti 1949 me
tams prenumeratą. Redakcija

Praėjusių metų gruodžio mėnuo 
Vokietiją buvo apgaubęs tiek tirštais 
rūkais, kad lėktuvai, kurie oro tiltu 
palaikydavo susisiekimą tarp vakari
nių zonų ir užblokuoto Berlyno, daž
nai negalėdavo startuoti. Ateinantieji 
žiemos mėnesiai atneš, be abejo, ne 
mažesnių sunkumų. Priseis nemaža 
bandymų atlaikyti. Be rūkų, oro til
to sunkumus padidins sniegas ir kru
ša. Nuo to, kaip pasiseks juos nuga
lėti, pareis Berlyno, o, gal ir visos 
Vokietijos ateitis.

Oro sąlygos nesileidžia pakeičia
mos. Betgi vakariečiai ir čia turi kai 
kurių kozyrių savo rankose. Taip 
vienas didžiausių pasaulyje fabrikų 
— Cleveland, Ohio, elektros reikme
nų gamykla — visu smarkumu sten
giasi pagal specialų užsakymą paga
minti septynias negirdėto galingumo 
elektros „lempas“, jeigu taip jas be
būtų galima vadinti. Šios „lempos", 
kurių dvi jau ateinantį mėnesį turė
tų būti gatavos, skiriamos septyniems 
Vokietijos aerodromams, tarnaujan
tiems oro tiltui.

Kiekviena „lempa“ susideda iš še
šių mažesnių lempų ir gali iš 6 kv. 
cm savo paviršiaus skleisti 9.000.000 
žvakių šviesą. Tuo būdu kiekviena 
„lempa“ yra devynis kartus švieses
nė už saulę. Svarbiausia, kas tiek 
pakelia šviesos stiprumą, yra maž
daug 10 cm ilgio kvarco vamzdelis, 
pripildytas kryptiono dujų. Šias du
jas šviesti įkaitina elektros srovė, 
leidžiama minėtu kvarco vamzdeliu. 
Primontuotas reflektorius ir optinis 
įtaisas šviesos galingumą dar susti
prina iki 3 milijardų žvakių, o tai 
prilygsta 50 milijonų paprastų elektr. 
lempučių po 60 watų. Šviesos išjun
gimui tereikia vos 1/17.000.000 sekun
dės dalies. Inžinierių apskaičiavimu, 
„lempų“ šviesa net ir rūkuose bū
sianti matoma 300 metrų atstume.

Įsteigia ,Dirvos' atsiovybeVokietijai
Pranešame, kad didžiausias USA lietuvių savaitraštis DIRVA, einąs 

33 metai Clevelande, (steigė savo nuolatinę atstovybę Vokietijai.
Atstovybėje tuoj galima užsiprenumeruoti DIRVA 1949 metams.
Prenumeratos kaina Vokietijoje:

Metams.................
Pusei metų .........
Trims mėnesiams

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

32 DM
17 „

9 „

Panašių „lempų“ veikimas, yra 
Amerikoje jau išbandytas ir gauti 
duomens tiek optimistiški, kad avia
cijos karininkai galvoja, jog Berlyno 
blokadą oro tiltu laužant, atmosferos 
sąlygas (tebebusianti jokia problema, 
kada būsiančios panaudotos čia ap- 
rašytosios apšvietimo priemonės.

(Newsweek/z)

MŪSIŠKIAI STALO TENISININKAI 
PIRMAUJA

Pirmąjį šių metų sekmadieni, sau
sio 2 d., vietos vokiečių stalo teniso 
klubas suruošė Dillingene žaidynes 
miesto burmistro suteiktai pereina
mąja! taurei laimėti. Žaidynėse daly
vavo ir užsieniečiai, kur lietuviai lai
mėjo kuone visas pirmąsias vietas.

Vyrų vienete pirmoji vieta atiteko 
Bucholtz (vok.), tačiau prieš patek
damas J finalą jis vos neiškrito prieš 
mūsiški Liūgą ir tik sunkiai telai- 
mėjo 3:2. Sekančias tris vietas nusi
nešė lietuviai: II. Spranaitis, III. Liū
gą ir IV. Karpavičius. Vyrų dvejeto 
laimėtojai: I. Bucholtz (vok.)/2ulpa, 
II. Barkauskas/Liūga. Moterų viene
te I v lengvai laimėjo Laikūnienė, 
II v. atiteko Šliafertaitei.

Žaidynes gražiai paminėjo vokie
čių spauda, nesigailėdama pagyrimo 
žodžių Laikūnienei ir Liūgai.

I.R.O. PAIEŠKOJIMU 
ĮSTAIGA. AROLSEN prie KASSELlo, 

ieško šių asmenų:
101. Henin: Belin, Joseph, Lia, 

Aron, Leizer Ir Sara Chaja, — visi 
šeši paskut. kartą buvę Aron (?), 
Kotno (?) gubern.; Hesselson Thea, 
buv. Kaune, pask. žinia iš KZ Stutt- 
hof; Hesselson Jekutiel, t. p.; Holz- 
man, gim. Capski Helene, 1891. 8. 30 
Ženevoje, pask. žinia iš Kaimo; Gur- 
vič Merė Seine, gim. Šulman, 77 mt. 
amžiaus, kilusi iš Lietuvos, pask. ži
nia iš Širvintų; Intenberg Anna, gim. 
Rygoje, deportuota į Litzmannstadt; 
Intenberg Eduard, 65 mt. amžiaus, 
gyv. Rygoje, deportuotas j Litzmann
stadt; Jagomastas Jurgis, gim. 1917. 
5. 13 Tilžėje, gyveno Vilniuje, iš
gabentas Vokietijon; Jansonai: Alma, 
Kristijonas ir Zigfridas (gim. 1907), 
iš Kesių, Mažeikių apskr.; Jarovsky: 
Alba (1908), Israel (1887), Michail 
(1917), Remven (1927), — pask. žinia 
apie visus keturis iš Betygalos (Vil
kaviškio); Jatkonytė Marija, 45 mt 
amžiaus, gim. JAV; Jodicnė Estera 
arba Natalija, gim. Newler arba Ne- 
verytė, 1924 m., pask. žinia iš Pane
vėžio.

naudoti j( prieš savo priešą.
Ryšy su Konvencijoje numatytu 

tarptautiniu kriminaliniu teismu, 
Asamblėja atskira rezoliucija pavedė 
tarptautinės teisės komisijai pasisa
kyti, ar galima ir ar pageidaujama 
toks juridinis organas (steigti. So
vietų delegacija ir satelitai balsavo 
prieš tokią rezoliuciją: esą, tai prieš
tarauja tautų suverenumo principui.

Visiems aišku, kad esamose gyve
nimo sąlygose konvencija dar ilgai 
nebus veikianti, bet vis jau Ji yra

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai Iki 10 petito eilučių — 5,- DHL 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 
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MUSU KELIAS
LIETUVIU SAVAITRaSTIS

„Simpatingosios lietuvės"
„American Weekly“, vienas pla

čiausiai skaitomų JAV savaitraščių, 
gruodžio mėn. pradžios numeryje to
kia antrašte įsidėjo Davido Came- 
lon’o straipsnį, aprašantį tris garsiau
sias JAV lietuves: Paulekaitę-Rocke- 
fellerienę, Nickiutę-Donnellienę ir 
Kočionytę-Winslowienę.

Iliustruotam visų trijų nuotrauko
mis straipsnyje nurodoma, jog „Ame
rikos visuomenė dar ir dabar stebisi, 
kodėl tokių turtingų šeimų vyrai sa
vo žmonomis pasirinko neturtingas ir 
mažai žinomo krašto dukteris.“

Aprašant' nuotakų kilmę, plati 
amerikiečių skaitytojų auditorija yra 
bendrais bruožais supažindinama su 
Lietuva — jos kalba, senomis tradi
cijomis bei praeitimi. Amerikos lie
tuvių laikraščiai džiaugiasi, jog „tų 
trijų lietuvaičių dėka, mūsų tauta 
susilaukė tikrai gražios reklamos“, 
kas JAV, kaip žinome, turi savo 
reikšmę.

straipsnio autoriusKaip atrodo, 
medžiagą sėmėsi iš 1948 m. laidos 
„The Enciclopedia Americana“, tvir
tindamas, jog lietuvių kalba esanti 
tiek panaši sanskritui, jog paprastas 
lietuvis kaimietis galįs ją laisvai su
prasti. Simpatingai apbūdinęs lietu
vių liaudies dainas, gražiai aprašo ir 
gamtą „tautos, kurios dvasia, nežiū
rint rusų vokiečių priespaudos, išliko 
grpži, švelni ir paprasta.“

JAV karinės pajėgos
AP iš Washingtono praneša, kad 

demokratas atstoyas Carl Vinson, 
kuris bus rūmų ginkluotų pajėgų ko
miteto pirmininkas, aprobavo 70 av. 
grupių ir 837.000 vyrų žemyno pa- 

* jėgų. Šalia šių 70 aviacijos grupių, 
dar numatyta atskiros 22 eskadrilės 
ir 61 atsarginė grupė. Aviacijoje tar
nautų 502.000 vyrų ir turėtų 24.000 
lėktuvų arba 225.000 tonų aviacijos 
pajėgumą. Pagal naująjį įstatymą 
bus leidžiama kasmet nupirkti 
lėktuvų.

Sausumos kariuomenėje 
837.000 vyrų, kurie sudarytų 12 
zijų, 5 kovos vienetus ir pagalbines 
bei tarnybinius dalinius. Jai taip pat 
bus leista pirktis vairuojamas rake
tas, daryti tyrinėjimus ir kt. (AP)

5.200

būtų 
divi-

Ar atspėta Kremliaus mįslė?
TAIKOS UŽUOMINAS TRUMANAS TAIKO Į SOVIETŲ SILPNYBES

Prezidento Ti-uumano Kalėdų iš
vakarėse išsprūdęs žodis apie kai ku
rių Kremliaus galiūnų palinkimą su
sitarimo su Vakarais link, suintriga
vo pasaulio opiniją ir kai kur leido 
jau spėti, jog tai yra ne kas kita, kaip 
autoritetingas patikinimas skilimo 
Kremliuje.

Žiniomis iš Londono, šveicarų 
„Basler Nachrichten“, konstatuoda
mas Londono politinių sluogsnių spe
kuliacijas ryšium su šia Prezidento 
užuomina, pabrėžia, jog niekas Lon
done neprileidžia, kad JAV Prezi
dentas tokią pastabą, lyg kokią išda
vą gerų ir turtingų Kalėdų vaišių, 
būtų tarptautinėn diskusijų arenon 
metęs neapgalvotai ir lengvapėdiškai, 
o kaip tik aiškinama, kad Trumanas 
kalbėjęs remdamasis žiniomis ir in
formacijomis, kurios tik jam kaip 
amerikiečių vyriausybės galvai, yra 
prieinamos.“

Nors Londono oficialieji sluogs- 
niai tuo reikalu rodo įprastą santū
rumą, spauda gi reikalaute reikalau
ja, kad Trumanas pasauliui daugiau 
pasakytų, nors pavardžių dėl aiškių 
priežasčių ir negalėdamas paskelbti.

Taip, pvz., „Daily Mail“ laiko, jei 
Trumanas tvirtina turįs Kremliuje 
draugų, jo pareiga nedelsiant tą 
draugystę pagilinti. Jis privaląs pa
sauliui pasakyti, ką jis ta užuomina 
galvojąs, bet ir ką jis numato toliau 
daryti.

Kad išoriniai solidžiai atrodančia- 
me sovietų fronte yra silpnų vietų, 
Londone jau ne šiandien buvo žino- 

' ma, ir tai pasitvirtino ne tik komin- i 
formo-Tito konflikto metu, bet ir pa- i 
storosiomis Tito kalbomis apie pre
kybinių ryšių pagyvinimo reikalą su : 
Vakarų valstybėmis. Lygiai ' kaip -

Camelon’as tvirtina, jog šis „lietu
viškas paprastumas, kaip tik labiau
siai sužavėjęs Wintropą Rockefeller’į, 
pirmą kartą susitikus Ievą Paule- 
kiutę“.

Ta pačia proga prisimenamos ir 
kitos plačiai JAV žinomos lietuvės, 
kaip Metropolitain’o Operos viena 
primadonų Polyna Stoškiutė, Holy- 
wood’o kylanti 20-mčtė žvaigždė Ma
rija Aldon ir kt.

Baigiant straipsnį dar kartą grįž
tame prie Lietuvos istorijos. Prisi
minus nuo 11 amžiaus besitęsiančias 
kovas dėl savo laisvės, trumpai per
žvelgiamas Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpis, baigiant pirmąja so
vietų okupacija, nes tiek buvo ir „The 
Enciclopedia Americana“, kas, tur

Sovietų diplomatija
VIŠINSKIS KALBA KINIŠKAI IR NESIRŪPINA, KAD KAS NORS JĮ SUPRASTŲ. — PROF. E. TARLE 

APIE BURŽUAZINĘ DIPLOMATIJĄ, KURIĄ SOVIETAI NAUDOJA. — KAS VAŽINĖJA SOVIETŲ 
. MAŠINOMIS... Rašo J. KUZMICKIS

Prisiklausęs Sov. Rusijos atstovo 
JT visumos konferencijoje p. Višins
kio puolamųjų kalbų, D. Britanijos 
užsienio reikalų ministeris E. Bevi- 
nas pasakė:

. — P. Višinskio puolimas ant Jung
tinių A. Valstybių nei man padarė 
įspūdžio, nei sukiršino...

Toliau min. Bevinas pabrėžė de
dąs viltis į paprastus, pilkus pasaulio 
žmones, kurie nesiduosią apgaunami 
dialektikos ar šūkių.

Jau šitokie politiko žodžiai leidžia 
suprasti, kad vakarai p. Višinskio ir 
jo draugų sakomas ilgas kalbas įvai
riose konferencijose laiko paprasta 
propaganda.
Vieną kartą Višinskis pasakė tiesą

Ilgainiui tikrai įsitikinta, kad so
vietai Jungt. Tautų Organizacija 
naudojasi kaip tam tikra platforma 
propagandai. Čia jie taipgi turi pro
gos sužinoti kitų nuomonę, nors tai 
jau yra antraeilis dalykas: sovietai 
žino, kad su jais kartu koja kojon 
keliauja tiktai užimtų kraštų paklus
nūs atstovai.

Kai Paryžiuje praėjusiais metais 
Politinėje ir Saugumo Komisijoje Vi- 

■ kardinolo Mindszenty suėmimas ne-
■ rodo komunistinio fronto stiprybės.

Ryšy su šiomis kombinacijomis,
■ rašo toliau „Basler Nachrichten“, ir 
1 Vakarų sostinėse aiškėja reikalas 
1 rasti kelių ir būdų, kad pro geležinę 
1 uždangą prasiskverbtų tiesa ir būtų

prieinama rusų tautai.
Melų pinklėms apie Vakarų kari

nius kėslus ir grasinimus Sov. Są
jungai palaikomas rusų tautos masių 
patriotizmas, kai tuo tarpu tos masės 
nenori nei karo nei komunizmo.

Karo metu buvęs britų karinės 
misijos šefas Sov. Sąjungoje, gene
rolas Mastel’is, turįs nuovokos apie 
sovietų mentalitetą, viename savo 
laiškų laikraščiui „Times“ sako, jog 
esąs pribrendęs laikas, kad Vakarų 
valstybės imtųsi priemonių Sov. Są
jungai užblokuoti, uždarant visus jos 
jūros kelius į pasaulį. Tuo būdu, anot 
jo, per naktį dingtų visa Berlyno blo
kada.

Visoje šių kombinacijų grandinėje 
„Basler Nachrichten“ randa, jog Tru
manas davęs naują impulsą diskusi
joms dėl modus vivendi ieškojimo su 
Sov. Sąjunga. Būdinga tai Vak. Eu
ropos masių psichologijai, bet ne re
aliai politikai, kuriai toną tebeduoda 
neišspręstoji Kremliaus mįslė.

Bet gi atrodo, kad tuo tarpu Tru- 
mano kalboje sensacijų beieškant ir 
spėliojant jo užuominų užkulisius, 
pasimiršta toji tiesa ir nedvejotina 
realybė, kuri aiškiai buvo pasakyta 
Trumano žodžiais, jog „mūsų Šiaurės 
sąjungininkas (taigi, Sov. Sąjunga) 
naudojasi moralės kodeksu, kuris Iš 
viso yra nemoralus...“ Ar ir šioje 
srityje atsirastų ieškančių modus vi
vendi? ... - j. m. -

būt, nėra žinoma mūsų kompetetin- 
goms institucijoms.

Ta pačia proga jos galėtų pada
ryti korektūrą ir skyrelyje „Lietuvių 
literatūra“, tvirtinančiam, jog... tam 
tikras skaičius lietuvių rašytojų mo
terų davė savo įnašą, kaip tai Raga
na, Palėda, Bitė-Petkevicz, Lazdynų, 
Žemaitė it Šatrijos ...“, o tai jau kar
tojasi per visas metų laidas.

Nežinia, ar minėtas lietuvaites 
bepasieks Amerikos lietuvių spaudos 
linkėjimai, „kad jos niekuomet neuž
mirštą esančios lietuvaitės, kad jos 
atjaustų dabartinę sunkią savo tautos 
būklę ir savo darbais užsitarnautų 
pagarbą, kurią joms, kaip lietuvai
tėms, suteikia „American Weekly“.

Almus

šinskis kalbėjo apie atominę bombą, 
sugedo instaliacijos ir jo kalbos ne
buvo galima išversti į kitas kalbas. 
Atstovai jo kalbą galėjo girdėti tiktai 
rusų ir kinų kalbose.

Tuo metu pakartotinai Višinskis 
buvo paprašytas pertraukti savo kal
bą, kad galima būtų pataisyti insta
liacijas. Tačiau užsigavęs Višinskis 
riktelėjo:

— Nenoriu, kad man kliudytu
mėte! Man nerūpi, ar jie mane girdi 
ar ne...

Tada vienas atstovas iš savo vie
tos atsiliepė:

— Dabar Višinskis sako tiesą. Juk 
jis ne mums kalba...K

Sovietų „diplomatijos istorija"
Komunizmo doktrina jokiu būdu 

neleidžia savo krašto atstovams nu
krypti nuo pagrindinės partijos lini
jos. Bet koks nukrypimas į dešinę 
ar kairę susilaukia rimtų represijų.

JT susirinkime tas pats Višinskis 
pasiūlė Vienu trečdaliu sumažinti 
valstybių apsiginklavimą. Niekas 
neabejojo, kad toks pasiūlymas buvo 
tiktai taktinis manevras.

Labai gražiai komunistų politikos 
kreives nusako 1945 m. Maskvoje iš
leista „Diplomatijos istorija“. Šito 
veikalo trečiajame tome žinomas so
vietų istorikas prof. E. Tarle rašo:

— ... Betarpišką vietą po agresi
jos maskavimo „apsigynimu“ taktikos 
užima agresijos maskavimas kilniais 
motyvais, tariamai „nesuinteresuotas“ 
parėmimas tos ar kitos aukštesnės 
idėjos vardan tiesos, laisvės, žmoniš
kumo etc.

— Agresyvinių ir grobuoniškų 
tikslų, dėl kurių yra vedami karai, 
maskavimas nuolatos sutinkamas 
istorijoje.

— Tai pačiai grupei pavyzdžių, 
maskuojant grobuoniškus tikslus kil
niais principais, priklauso taipgi fak
tai panaudoti savo tikslams nusigin
klavimą ir vesti taikos propagandą 
plačiu mastu.

Toliau prof. E. Tarle pažymi, kad 
kiekvienas pasiūlymas sumažinti ap
siginklavimą gali skaitytis su dideliu 
populiarumu ir viešosios nuomonės 
parama. Tačiau istorikas prideda, 
jog „tas, kuris siūlo tokį sprendimą, 
turi atsiminti, kad jo intencijos bus 
partnerių atidengtos tame diplomati
niame žaisme“.

Šitaip, tiesą pasakius, prof. E. 
Tarle rašė apie buržuazinę diploma
tiją, nes sovietai nemėgsta, kai kas 
nors atidengia jų kortas.

Vakarai supranta sovietų 
diplomatiją

„The New York Times“ rašė, jog, 
kelių vakariečių diplomatų nuomone, 
Višinskio nusiginklavimo pasiūlymas 
atitinka prof. E. Tarle aprašytą di
plomatijos kategoriją:

— Laikomasi nuomonės, kurią ki
tais žodžiais išreiškė Warren R. Aus
tin, nuolatinis JAV-ių reprezentantas 
JT, kad tikrieji Rusijos tikslai yra 
„agresyvūs ir grobuoniški“ ir kad 
Rusija stengiasi išnaudoti idėją pro
pagandos keliu „specialiems Sovietų 
Sąjungos tikslams“. Kitais žodžiais, 
Vakarai, šiuo atsitikimu reprezen-

Kanada planuoja įsileisti 100.000 DP
Iš Otavos O.N.A. praneša, Kana

dos vyriausybė dedanti pastangas, 
kad imigrantai jaustųsi, jog visi nau
jai atvykę naujakuriai, išskyrus eski
mus ir Siaurės Amerikos indėnus, 
yra imigrantai ar imigrantų ainiai.

Kanados suaugusiems šviesti 
draugija paruošė brošiūrą ir atspaus
dino ją anglų, prancūzų, olandų, len
kų, vokiečių ir ukrainiečių kalbomis. 
Ji platinama tarp imigrantų. Joje 
aprašoma Kanados istorija, švietimo, 
ekonominės ir religinės institucijos 
ir nurodomi organizacijų duomenys. 
Ten neduodama viliojančių vaizdų, 
kurių norėtų atvykę imigrantai rasti, 
bet, prišingai, rimtai įspėjama sąly
gų sunkumu ir nurodama, jog ne
tenka tikėtis tuojau gauti aukštai 
kvalifikuoto darbo. Naujai atvyku
sioms siūloma tuojau imtis bet ko
kio darbo, kuris tik pasiūlomas, kad 
galėtų įsikurti. Po to jau būsią ga
lima dairytis tinkamesnio darbo.

Knygutėje rašoma, Kanada esanti 
nepaprastoje padėtyje. Tai vienin
telis pasaulio kraštas artimas abiems 
angliškai kalbantiems kraštams — 
JAV ir Britanijai. Tokia padėtis ve

tuoti Austjno, atspėjo Višinskio in
tencijas „šitame diplomatiniame 
žaisme“.

Taigi, iš istorijos pasimoko ne tik 
sovietai, bet ir anglosaksai, kurie 
tvirtina: history is philosophy tea
ching by examples — istorija yra fi
losofija, mokanti pavyzdžiais...

Tačiau šiandien sovietų diploma
tiją pradeda suprasti ir pilkieji žmo
nės. Pasakojama, kad amerikiečių 
darbininkų delegacija aplankiusi vie
ną automobilių fabriką Sovietuose. 
Vienas amerikietis paklausęs sovietų 
darbininką:

— Kas yra to fabriko savininkas?
— Darbininkai! Tai yra mūsų vi

sų bendra nuosavybė, — išdidžiai at
sakęs sovietas.

— O'kas tais automobiliais važi
nėja? — pakausęs amerikietis.

— Kaip tai? Draugas Stalinas, 
Politbiuro nariai, mūsų garsūs gene
rolai ... ,

Kiek vėliau sovietų delegacija ap
lankiusi tokį pat fabriką J.A.V-se.

— Kas yra to fabriko savininkas?
— paklausęs sovietų atstovas.;

— Mr. X.
— O kas tomis mašinomis važi

nėja?
— Mes patys, darbininkai...

Vadinamas šaltasis karas tebesi
tęsia. Jį veda politiniai smegenų 
trestai. Dėl to labai svarbu, kad Va
karai pradeda suprasti sovietų diplo
matijos gudrybes.

O geriausi politikos seminariai — 
JT posėdžiuose. Gal dėl to visi šitą 
instituciją palaiko, nors apčiuopiamos 
naudos iš jos neturi.

Amerika įspėjo Izraelį
ŽYDAI TURI LIAUTIS PUOLĘ KAIMYNINIUS ARABŲ KRAŠTUS

Paskutiniu metu Izraelio karinių 
pajėgų vykdomos kovos Palestinoje 
ir įsibrovimas į arabų kraštus sukėlė 
ant kojų britus ir net amerikiečiits. 
Britai buvo pareiškę, kad jei žydai 
žygiuos į Egipto teritoriją, tai britai 
pradės kovą su jais ir panaikins 
draudimą gabenti ginklus į arabų 
kraštus. Tuo reikalu atitinkamai bu
vo painformuota ir JAV. Kovos 
vyksta ir toliau.

Izraelio premjeras B. Gurion pa
reiškė, kad „kova dėl žydų išlaisvi
nimo dar nebaigta. Kol kaimynai 
atmeta taikos derybas ir grasina mū
sų saugumui bei teritoriniam inte
gralumui, mes esame pasiruošė ka
riauti.“

Suprantama, kad Palestinos pro
blema yra daugiau nei žydų valsty
bės įkūrimas ir todėl Amerika tarė 
savo žodį. Iš patikimų šaltinių AP 
praneša, kad J.AValstybės įspėjusios 
Izraelį, jog jis gali netekti Amerikos 
pripažinimo, jeigu jo kariuomenė 
brausis i kaimyninius arabų kraštus.

Pasitarimai tarp britų ambasado
riaus Sir Oliver Franks ir JAV pa- 
sekretoriaus Lovett vyksta ir toliau. 
Britai nori paveikti Ameriką, kad šį 
paspaustų žydus nežygiuoti į arabų 
žemę. Jeigu žydai nepaklausytų, bri- 

danti prie to, kad kanadiečiai galį 
vieną dieną kritikuoti amerikiečius, 
neapkęsti britų, kai kitą dieną už
girdo britus kritikuojant amerikie
čius, galį būti jiems artimi. Jie save 
laiką laisvais abiejų pusių kritikais.

Imigrantams, ypač tremtiniams, 
padedama kiek galint greičiau įsi
kurti.. Bažnyčių, moterų, švietimo 
organizacijos, visuomeninės grupės, 
o taip pat įvairūs klubai, Kanados 
žydų kongresas ir pati vyriausybė — 
daro viską, kas galima, kad pagrei
tintų jiems anglų ir prancūzų kalbų 
išmokimą, nes jos abi Kanadoje yra 
oficialios kalbos, ir paruoštų juos 
Kanados pilietybei gauti.

Imigrantai, esą, maža tenusiskum- 
džią ir jų skundai dėl netinkamo el
gesio su DP tuojau tiriami federali- 
nių įstaigų.

Dabar Kanada planuoja atsiga
benti iš viso apie 100.000 tremtinių 
iš Europos; 30.000 norima gauti spe
cialiems darbams pagal vienerių me
tų sutartis.

Jeigu darbo jėgos žemės ūkiui, 
kasykloms, miškams, vandens jėgai
nėms ir geležinkelių statybai parei
kalavimas bus didelis, numatytoji 
programa gali būti išplėsta. (DM/aml

KOVA SU MUSE CE-CE
AP pranešimu iš Londono, šešių 

kraštų mokslininkai vasario mėn. su
sirinks studijuoti naujų vaistų, ku
riuos išrado britai ir kurie būtų pa
naudoti galvijams skiepyti Afrikos 
kolonijose.

Londono laikraštis sveikina šį žy
gį, nes jei jis pasisektų, susidarytų 
sąlygos Afrikos kolonijose gyvuliams 
veisti ir tuo būdu britai atsipalai
duotų nuo Argentinos mėsos priklau
somybės. Dabar Afrikoje dėl ce-ce 
(tse-tse) musės gyvuliai serga miego 
liga, nuo kurios pasidaro nebegali
mas veisimasis. Nugalėjus šią ligą 
ir įtaisius drėkinimus, Afrikoje bri
tams susidarytų svarbi ekonominė 
bazė. (NYHT)

RINKIMAI BRITANIJOJE 1949 m.
AP iš Londono praneša, kad, 

anot W. Churchullio, 1949 metai galį 
būti „lemiamieji metai“ britų kon
servatorių partijai. 1949 metais dar 
kartą žmonės galėsią eiti prie urnų, 
pasakė W. Churchillis jaunųjų kon
servatorių organizacijoje. „Jei tat 
įvyks, mes, be abejonės, padarysime 
galą nepajėgiausiai vyriausybei, kuri 
kada yra buvusi šiame krašte mo
derniaisiais laikais“. (NYHT/m)

REIKALAUJA IŠTIRTI KARD 
MINDSZENTY BYLĄ

AP iš Washingtono praneša, kad 
JAV senatorius Robert F. Wagner 
(dem.) pareikalavo senato užs. reik, 
komitetą, kad jis ištirtų „neteisėtą 
kard. Mindszenty kalinimą“.

Sen. Wagneris senatoriui T. Con
nally rašytame laiške prašo ištirti 
taip pat ir Jugoslavijos arkivyskupo 
Stepinac likimą. Pasak Wagnerio, 
abu šie dvasiškiai esą „laisvosios re
ligijos kankiniai“.

tai padėtų arabams, tapdami aktyviu 
karo sąjungininku. Tų - pasitarimų 
vaisius, kaip matome, ir yra griežtas 
JAV įspėjimas žydams. (NYHT/am)

TRYS MILIJONAI DOLERIU 
VĖŽIUI

Švedų kilmės ginklų pramoninin
kas p. Carl Gustav Swebilius paliko 
3.242.837 dol. vėžio ir epilepsijos ligų 
tyrinėjimams finansuoti. Iš paliktos 
sumos sudaromas fondas, kuriam ati
teks ir palikėjo ūkis, kada mirs jo 
žmona. Fondą valdys speciali pati
kėtinių taryba. (UP)

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad 1948, XII, 30, 
eidamas 83 metus, nuo širdies 
priepuolio Heilbronno DP ligo
ninėje mirė mūsų mylimas vy
ras, tėvas ir uošvis, buv. Ku
piškio notaras

Jonas
PULKAUNINKAS
Palaidotas š. m. sausio 3 d. 

Heilbronno kapinėse.
, Nuliūdę žmona, sūnus

• Ir marti
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