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Tautų ateitis labai netikra
Istorinės Prezidento Trumcmo kalbos santrauka

JAV prezidentas H. S. Trumanaa 
gausio 20 dieną, pradėjęs naują 4 me
tų kadenciją, pasakė vieną jdomiau- 
Blų kalbų. Jei neseniai jis kalbėjo 
ekonominiais ir socialiniais klausi
mais, tai dabar daugiau bazavosi po
litinėmis problemomis, kuriomis vi
gas', pasaulis domisi.

Prezidentas pabrėžė, kad jis rū
pinsis ne tik savo tautos gerove, bet 
irųjasaulio taika. Šiandien admini
stracija susidurianti su „tur būt 
sprendžiamu“ momentu tiek ameri
kiečiams, tiek pasauliui. „Pirmoji šio 
šimtmečio pusė pasižymėjusi bepre- 
cedentiniu ir brutaliu žmogaus teisių 
puolimu... Pasaulio tautos susidurs 
ateityje su rimtu netikrumu, kur| ly
dės vienodai didelės viltys ir dideli 
pavojai. Šių abejonių metu Jos žvel
gia kaip niekad anksčiau | J.A.Vals- 
tybes — geros valios, stiprybės ir 
protingo vadovavimo.“

PAGRINDINIAI GYVENIMO
v PRINCIPAI

„Tinka todėl mums šia proga pa
skelbti pasauliui esminius mūsų ti
kėjimo principus, kuriais mes gyve
name ir paskelbti mūsų tikslus vi
soms tautoms. Amerikiečiai stovi 
tvirti tikėjime, kuris inspiruoja šią 
tautą iš pat pradžios. Mes tikime, 
kad visi žmonės turi lygią teisę tei
singumui pagal įstatymus ir lygią 
®rogą dalytis bendra gerove. Mes

v'.Ą itor* į 
Tnlhties tr žodžio laisvę. Mes tikime, 
kad visi žmonės yra sutverti lygus, 
nes jie sutverti pagal Dievo išvaizdą. 
Nuo šio tikėjimo mes nepasitrauksi
me. Amerikiečiai trokšta ir yra ap
sisprendę dirbti pasauliui, kuriame 
visos tautos ir visi žmonės yra laisvi 
valdytis taip, kaip jiems patinka, kad 
atsiektų padoraus ir patenkinamo 
gyvenimo. Aukščiau už visa, mūsų 
žmonės trokšta ir yra apsisprendę 
dirbti taikai ant žemės — teisingai 
ir nuolatinei taikai, paremtai tikru 
susitarimu, laisvai sudarytų lygiųjų.“

KOMUNIZMAS VALDO ŽMONES, 
O DEMOKRATINĖJE SISTEMOJE 

-JIE VALDOSI PATYS
^Minėtiems tikslams įgyvendinti, 

J.A.Valstybės su kitomis bendramin
tėmis tautomis yra visai priešingos 
tam režimui, kuris siekia priešingų 
tikslų ir turi totališkai skirtingą gy
venimo koncepciją. Sis režimas iš
pažįsta klaidingą filosofiją, kuri au
koja laisvę, saugumą ir didžiąją pro
gą žmonijai Daugelis šios filosofijos 
suklaidintų žmonių paaukojo savo 
laisves, kad tiktai pažintų jų HūdesĮ, 
apgavystes, patyčias, skurdą ir jų at
lyginimą — tironiją.

Komunizmas yra paremtas tikėji
mu, kad žmogus yra sukurtas taip 
silpnas ir nepakankamas, jog jis ne
pajėgus pats valdytis ir todėl jis turi 
būti valdomas stipraus pono.

Demokratija paremta įsitikinimu, 
kad žmogus turi moralę ir intelektinį 
pajėgumą ir taip pat neatimamą tei
sę valdytis teisėtai ir protingai.

Komunizmas išstato individą areš
tui be įstatyminės priežasties, nubau
džiamas be teismo ir siunčiamas pri
verčiamiems darbams, kaip valstybės 
turtas. Jis nusprendžia, kokias in
formacijas žmogus turi gauti, ką jis

KAUNE TIK VIENA 
BAŽNYČIA

Lietuvoje komisaras bažny
tiniams reikalams taip patvar
kė, kad tik viena bažnyčia lei
džiama atidaryti kas 7 kilo
metrai. Sis potvarkis yra ypa
tingai nepatenkinantis mies
tams. Pavyzdžiui, Kaune gali
ma tik vieną bažnyčią atida
ryti, o visos kitos pereina vals
tybės nuosavybėn. (VS)
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tur. gaminti, kokius vadus turi sekti 
ir ką jis gali galvoti.

Demokratija laiko, kad vyriausy
bė yra sudaryta žmonių naudai ir ji 
yra atsakinga už individų teisių ir 
laisvės saugojimą praktikoje pagal jo 
sugebėjimą.

Komunizmas laiko, kad socialinis 
neteisingumas gali būti atstatytas 
tiktai jėga. Demokratija yra (rodžiu
si, kad soclabnis teisingumas gali bū
ti atstatytas taikingomis priemo
nėmis.

Komunizmas laiko, kad pasaulis 
yra taip giliai padalytas ( priešingas 
klases, jog karas yra neišvengiamas. 
Demokratija laiko, kad laisvos tautos 
gali išlyginti savo skirtumus teisin
gai ir išlaikyti nuolatinę taiką.

Šie skirtumai tarp komunizmo ir 
demokratijos liečia ne vien J.A.Vals- 
tybes. Visur žmonės yra supratę, kas 
yra materlalė gerovė, žmogaus garbė 
ir teisė tikėti ir išpažinti Dievą. Aš 
pareiškiu šiuos skirtumus ne tikėji
mui išryškinti kaip tokiam, bet todėl, 
kad komunizmo filosofija, išplau
kianti iš jo veiklos, yra grėsmė lais
vų tautų pastangoms pasauliui at
statyti Ir pastoviai taikai sukurti."

KONSTRUKTYVIOS PASTANGOS 
PASAULIO LAISVEI

„Karui pasibaigus JAV (dėjo savo 
fizines jėgas ir energiją didžiose kon
struktyviose pastangose taikai atsta-

Pa vergto j e Tėvynėje:

Kraštas, kuriame šypsena yra dingusi
KŪJIS IR PIAUTUVAS VIRS PABALTIJO — MASINĖS DEPORTACIJOS Į SIBIRĄ

— tokiomis antraštėmis š. m. sausio 19 d. vokiečių laikraštis 
„Frankfurter Neue Presse“ politiniame puslapyje įsidėjo 
straipsni apie paskutiniuosius (vykius Lietuvoje, kur} ištisai 
pateikiama MK skaitytojams:

Tuo metu, kai pasaulis šventė Ka- 
1 lėdas, kai iš sakyklų, spaudoje ir ete

ryje skambėjo senieji žodžiai: „... ir 
ramybė žemėje“ — Pabaltijy per 100. 
000 žmonių pradėjo kelionę | Rytus. 
Kelias dienas prieš šventes ištisų Lie
tuvos sričių gyventojai gavo įsakymą 
kitą rytą „susirikiuoti“. Seneliai, vai
kai, ligoniai — visi, kurie bent kiek 
galėjo judėti — visi buvo išvaryti į 
nežinią — rytų link. Likusieji gy
ventojai spontaniškai šventėms už
sivilko juodus drabužius, ir šventės 
praėjo kaip „Tautos gedulo diena".

PARTIZANŲ JUDĖJIMUI 
LIKVIDUOTI

'Atrodo, kad po Estijos, kur 
beveik visi senieji krašto gyventojai 
išgabenti, Pabaltijy atėjo eilė Lie
tuvai. Šių veiksmų priežasties reikia 
ieškoti tame, kad Lietuva energin
giau už savo šiaurinį kaimyną, Lat
viją, priešinosi Maskvos įsakytam 
priverstiniam krašto sukolchozinl- 
mul Be to, visame Pabaltijy akty- 
vėjąs partizaninis judėjimas Lietu
voje gyviausiai reiškėsi. Dabar so
vietai bando pogrindžio judėjimą, 
kurį, kaip jie įtaria, smarkiai remia 
vietos gyventojai, užgniaužti masinė
mis deportacijomis.

Iš tikrųjų, sovietinių metodų dė
ka, Pabaltijo kraštuose veikia parti
zanų organizacija, kurios dėka, be 
kita ko, gautos ir šios informacijos. 
Nežmoniškų sovietinių priemonių 
verčiami, į ją jungiasi vis nauji vyrų 
būriai: vokiečiai, latviai lietuviai, 
estai, rusai ir ukrainiečiai. Jie pa
laiko ryšius su Vakaruose esančiais 
jų tautiečiais ir su kitomis partizanų 
organizacijomis, pvz., su Ukrainos 
pogrindžiu.

KOLCHOZINIMAS VYKDOMAS 
PRIEVARTA

Tačiau ir šie vyrai negali sukliu
dyti, kad Pabaltijys per keletą metų 
nevirstų visiškai surusintu kraštu. 
Jau šiandieną rusų kalba yra oficla-
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tytl, jai stabilizuoti ir laisvei pasau
lyje grąžinti.

Mes nesiekėme jokių teritorijų ir 
niekam savo valios neprimetėme. 
Mes neprašėme jokių privilegijų ir 
jiems neprikergėme.

Mes nuolat energingai rėmėme J. 
Tautas ir giminingas agentūras, kaip 
priemones demokratiniam principui
— tarptautiniam bendradarbiavimui
— pritaikyti. Mes nuolat gynėme 
siekimą laimingo sprendimo ginčams 
tarp tautų išspręsti... Mes išgelbė
jome daugeli tautų nuo laisvės pra
radimo. Šimtai milijonų žmonių vi
same pasaulyje dabar sutinka su mu
mis, kad mums nereikalingas karas, 
kad mes galime turėti laisvę. Inicia
tyvi yra mūsų rankose.

Mes su kitomis tautomis siekiame 
sudaryti stipresnės tarptautinės tvar
kos ir teisingumo struktūros... Mes 
esame pasiruošę imtis naujų projek
tų laisvam pasauliui sustiprinti.“

KETURI TAIKOS IR LAISVES 
PROGRAMOS PUNKTAI

„Ateinančiais metais mūsų taikos 
ir laisvės programa pasireikš ketu
riomis svarbiausiomis veiklos fazė
mis:

Pirma, mes ir toliau duosime tvir
tą paramą J.Tautoms ir jos agentū
roms ir ieškosime kelių jų autorite
tui sustiprinti ir jos efektingumui pa
didinti. Mes tikime, kad J.Tautoa 

lioji kalba, ir su gimtąja kalba netoli 
tenueisi Beveikvvisi valdininkai yra 
rusai arba bent vietos komunistai. 
Tik provincijoje yra šiek tiek išlikę 
senojo gyvenimo dvasios, tačiau ir 
ten rizikuojama kiekvienu bent klek 
laisvesniu žodžiu.

Kolchozų sistema yra visų atmes
ta, tačiau tai rusams nekliudė Rygos 
apylinkėse, Livonijoje ir apie Min
taują, o taip pat ir plačiose Estijos 
srityse žemę sujungti ( kolchozus. Jie 
turi skambius vardus, kaip „Raudo
noji žvaigždė", „Raudonoji vėliava“ 
arba ;,Kova“, apima apie 1000 ha iš 
50 arba 60 buvusių ūkių. Tačiau jų 
laimėjimai yra mažiau impozantiški. 
Turėdami apie 100 raguočių ir šiek 
tiek kiaulių, jie jokiu būdu negali 
konkuruoti su aukstyvesniaisials 
ūkiais, kurie tokiame pat plote vidu
tiniškai augindavo 400 kiaulių ir apie 
3000 raguočių. Tose srityse, kuriose 
ligi šiol dar sekėsi kolchozų sistemai 
pasipriešinti, ypač Lietuvoje ir Kur
šių krašte, ūkininkai turi atiduoti 
85°/» derliaus. Pyliavoms garantuoti, 
šalia kuliamųjų mašinų statomi kon
trolės organai. Apie 5000 komunisti
nių propagandistų slankioja po kraš
tą, bandydami ūkininkams įpiršti 
kolchozus ir komunizmą.

PRIVERSTINES VEDYBOS 
SU RUSAIS

Tačiau jų čiulbėjimas yra veltui, 
nes sovietiniai metodai kalba aiškes
ne kalba. Kasdieną vyksta trėmimai. 
Išprievartavimai nesiliauja. Naujieji 
metodai Vakarų pasauliui yra tiesiog 
neįsivaizduojami. Moterys, kurių vy
rų dėl kokių nors priežasčių krašte 
nėra, paprasčiausiai vėl apvesdina
mos, žinoma, su rusais. Senosios ve
dybos paskelbiamos negaliojančio
mis, ir naujasis vyras, rusas, gauna 
žmonos pavardę. Taigi, pagal statsti- 
ką jis skaitomas, pvz., latviu, kas 
itin svarbu busimiesiems rinkimams. 
Kadangi šios priverstinės vedybos 
pastaruoju metu pradėtos taikyti ir 

bus stiprinamos naujomis tautomis, 
kurios pasinešusios demokratiniais 
pagrindais tapti savarankėmis.

Antra, mes turime savo programą 
pasaulio ūkiui atstatytų Tas reiškia, 
kad visų pirma mes turime išlaikyti 
savo pilną svori už ERP... Mes tu
rime vesti savo planus pasaulio pre
kybos barjerams nužeminti ir jos 
apimčiai padidinti. Ūkinis atkutimas 
ir taika patys priklauso padidintai 
pasaulio prekybai.

Trečia, mes stiprinsime laisvę my
linčias tautas prieš agresijos pavojus. 
Dabar mes išdirbame bendrą susita
rimą su eile kraštų Siaurės Atlanto 
srities saugumui sustiprinti. Toks 
susitarimas bus Išreikštas kolektyvi
nio gynybos sudarymo forma J.Tau- 
tų rėmuose. Mes jau esame sudarę 
gynybos paktą Vakarų pusrutulyje 
Rio de Janeiro sutartimi... Kiekvie
nas kraštas, kuris dalyvauja šiame 
susitarime, turi prisidėti visa, kuo jis 
gali, bendram gynimuisi.

Jei mes galėsime pakankamai aiš
kiai iš anksto padaryti, kad bet koks 
ginkluotas užpuolimas paliestų mūsų 
tautinį saugumą ir susitiktų su vy
raujančia jėga, — ginkluoto užpuoli
mo galėtų niekad neįvykti.

Aš manau tuojau pasiųsti Senatui 
sutarti, respektuojančią Siaurės At
lanto saugumo planą. Be to, mes su
teiksime karinius nurodymus ir ap
rūpinimą laisvoms tautoms, kurios 

———----------------------------------------------  

netekėjusioms merginoms, visame 
Pabaltijy yra prasidėjusi tikra vedy
bų psichozė. Daugelis moterų pasku
bomis susituokia su savo tautiečių, 
kad nereikėtų tekėti už ruso.

Su sovietų atėjimu kadais turtin
guose Pabaltijo kraštuose prasidėjo 
vargas ir nepakeliamas skurdas. 
Krautuvėse bevelk nieko negalima 
gauti pirkti, gyventojai yra blogai 
apsirengę, geriausiuose butuose sėdi 
rusai Javai, mėsa, cukrus ir sviestas 
— produktai kuriuos anksčiau Pa
baltijo kraštai plačiu mastu ekspor
tuodavo, dabar eina į „didžiąją tėvy
nę“. Miškai kertami negirdėtu tem
pu, o malkų kurui ir statybinės me
džiagos beveik negalima gauti.
BEVEIK BE RYŠIO SU VAKARAIS

Gyventojai vaikšto tylūs ir pris
lėgti, retai pasigirsta juokas. Šeimos 
išdraskytos ir net vengia bent laiš
kais susirišti „Laiškas iš Vakarų 
reiškia bilietą į Sibirą“ — sako šių 
dienų priežodis. O jeigu kartais pro 
geležinę uždangą prasiskverbia kokia 
žinutė apie artimuosius, tai ji' esti 
rūpestingai apgalvota. Vienas sūnus, 
gyvenąs Vakaruose, savo motinai 
pranešęs, kad Jis norįs repatrijuoti, 
gavo tokį, tarp panegyrikų dabarti
niam režimui įterptą, atsakymą: „Tu 
apsigyvensi pas tetą Liną.“ Jis su
prato, ką tai reiškia, ir pasiliko, nes 
teta Lina jau senai yra m rusi.“ (pr)

Spaakas:
Karas galėjęs kilti 1948 metais

Belgijos premjeras ir užsienių rei
kalų ministeris p. Spaakas pareiškė, 
kad nesą jokio pavojaus artimoje 
ateityje susilaukti pasaulinio karo. 
Parlamente per užsienio politikos 
klausimais debatus jis pasakė, kad 
nepastovi būklė, kurioje dabar pa
saulis gyvena, tęsintis dar daug metų 
ir per tą metą nebus jokios taikos. 
Tačiau mes nesame ant kito pasau
linio karo slenksčio.

Premjeras, raginamas ir priekaiš
taujamas už neskatinimą taikos tarp 
didžiųjų, nurodė atsisukęs t komu
nistų atstovą, t satelitinius sovietų

Dlltlngen/D., 1949 m. sausio 26 d.

Paskutinės aktualijos
— Antikomunistai sukilėliai šiau

rinėje Korėjoje užėmė liaudies armi
jos vyriausiąją būstinę.

— Saugumo Taryba pasiūlė Olan
dijai, kad ji suteiktų iki 1950 m. lie
pos 1 d. Indonezijai visišką nepri
klausomybę.

— Gen. čiangkaišekas, valdęs Ki
niją 21 metus, „laikinai" pasitraukė 
iš prezidento pareigų ir perdavė Jas 
viceprezidentui Li-Tsung-Jen. Tuo 
siekiama talkos su Kinijos komu
nistais, kurie paskutinėmis žiniomis 
yra jau 15 km. nuo Kinijos sostinės 
Nankingo.

— Trys Skandinavijos valstybės, 
posėdžiavusios Kopenhagoje, nesusi
tarė dėl bendros Jų kraštų gynybos. 
Tolimesnės derybos vyks Norvegijos 
sostinėje Oslo.

— Sovietų politiniams reikalams 
pulk. Tulpanov, eilę metų turėjęs va-. 
dovaujant) postą Vokietijoje ir Au
strijoje, neseniai lankėsi Maskvoje, 
iš kur patiriama, kad jis l sovietų 
okupacines zonas nebegr|šląs. Sovie
tų pasiuntinys Londone, Zarubinas, 
taip pat iškviečiamas Maskvon svar
biems pasitarimams.

— ,El!ė didžiųjų valstybių linkę 
pripažinti Izraeli. D. Britanijos mini- 
sterių kabinetas pasisakė už jos pri
pažinimą de facto. Panašaus laukia
ma ir iš Prancūzijos. JAV svarsto 
pripažinimą de jure.

bendradarbiaus su mumis palaikant 
taiką ir saugumą.

Ketvirta, mes turime imtis drąsiai 
naujos programos, siekiant naudos ir 
mūsų mokslo nurodymų ir pramonėą 
progreso'... Daugiau negu pusė pa
saulio žmonių gyvena beveik skur
džiose apystovose. Jų maistas nepa
kankamas. Jie yra ligų aukos. Jų 
ūkinis gyvenimas yra primityvus ir 
stagnatinis... Pirmą kartą istorijoje 
žmonija naudoja mokslą ir patyrimą 
šiems kenčiantiems padėti..." (Čia 
prezidentas nurodė, kaip JAV moks
las ir pramonė siekia padėti žmonijai 
daugiau maisto ir kitų gėrybių gauti.)

„... Senasis imperializmas — sve
timo prakaito išnaudojimas — neturi 
vietos mūsų planuose... Su Dievo 
pagalba žmonijos ateitis užtikrins 
pasaulyje teisingumą, harmoniją ir 
taiką,“ sakė Trumanas, baigdamas 
savo antrą istorinę kalbą, kurios pa
dariniai turės įtakos visam pasauliui, / 
net ir Kremlius pradės apgalvoti sa
vo bent taktinius ėjimus, (am)

PROTESTUOJA PRIES KOMU
NISTU BYI,Ą

Prasidėjo protesto pareiškimai prieš 
J.A.Valstybėse teisiamus komunisti
nius vadus. Pirmiausia pačiame New 
Yorke vad. „Pilietinių teisių kongre
sas“ (reik manyti, komunistų vado
vaujamas ar inspiruojamas) surinko 
2.000 asmenų ir reiškė protestą, kodėl 
komunistai teisiami. Paryžiuje trys 
studentai irgi esą surinko daug pa
rašų prieš tą bylą. (įdomu, kodėl tei
sių kongresas nesirūpina kardinolų ir 
kitų dvasiškių bylomis?)

Naujasis Turkijos ministeris pir
mininkas p. Shemsettin Gunaltay pa
reiškė, jog jo vyriausybės užsienių 
politika būsianti nukreipta dar sti
priau j vakarų draugiškumą.

kraštus, kad šie darytų talkos žygius, 
o jis tai visada daręs. Toliau p. Spaa
kas pažymėjo, kad 1948 m. buvę labai 
daug momentų, kad būtų buvęs ka
ras paskelbtas, bet „nė vienas tai ne
padaręs“. Jis yra įsitikinęs, jog pa
saulis atgausiąs pusiausvyrą, t. y., 
kad Sovietų Sąjunga ir demokrati
niai kraštai, nors ir neatsisakydami 
savo idealų, tęsia savo egzistenciją, 
visai nenaudodami ginklų ir neperei- * 
darni | konfliktą. Apie Atlanto paktą 
jis pridūrė, jog jis galėsiąs būti su
darytas. (UP/AJĄ)
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Gyvenimo audrų blaškomi...
EMIGRANTO Į VENECUELĄ IŠGYVENIMAI / A. Kybartas

Laivu vežti įkirto bagažo niekas 
nesvėrė ir netikrino. Matyt, nebuvo 
reikalo. Suvertėme savo turtą į vie
ną salių ir palikome Dievo valiai. 
Suprantama, šios „geros progos“ ne
galėjo praleisti „apsukrūs“ vyrukai 
ir tai vienam, tai kitam išnyko iš 
lagaminų visas turtelis. Kilo panika. 
Panika dar padidėjo, kai vienam iš 
globojančių ištaigų viršininkų dingo 
iš po nakties auto mašina. Dėl pa
liekamo bagažo kilo sudringi ginčai. 
Tačiau IRO pareigūnai perimti ba
gažo vis tiek nenorėjo. Pagaliau su
tiko savo gera valia bent pagal ga
balų skaičių perimti Tuttlingeno PDR 
karininkas. Suskaitėme "gabalų skai
čių, surašėme pavardes ir perdavėme 
minėtam karininkui. Iki šiol jau 
praslinko daugiau kaip 2 mėnesiai, 
tačiau šio bagažo nesame gavę. Ka
žin kada jį gausime?

Nuotaiką dar labiau sudrumstė 
tautiečio 2. nelaimė. Paskutiniu mo
mentu jam pranešė, kad Jis negalė-
siąs važiuoti (nors komisija praleido) 
dėl vaiko, kuris neturėjo 8 mėnesių 
amžiaus. 2. grįžo su šeima atgal. 
Viskas išparduota, nuo darbo atsisa
kyta. Kitą dieną ieško IRO parei
gūnai 2., girdi, išsiaiškinta ir jis ga
lįs Venecuelon vykti. Tai bent tvar
ka! (Tautietis 2. atvyko Venecuelon 
tik po mėnesio.)

Pabuvę Tuttlingene 5 dienas, gra
žiai tautiečių dirbančių globojančiose

rėjo palikti vagone, kuriame jis bu
vo sukrautas, iki sekančios dienos. 
Kadangi po Tuttlingeno patyrimų 
žmonės nenorėjo su paskutiniuoju 
palikusiu turtu skirtis, tai prasidėjo 
aršios derybos ir tik po ilgokų bar
nių ir ginčų vis dėlto pavyko savo 
bagažą atgauti. Daiktai buvo atvežti 
j stovyklą — čia kiekvienas jį pa
siėmė. Siauriai visus išvargino for
malumų procedūra. Registravimasis, 
dezinfikuojančių miltų įpurkštimas 
(tik dėl formos), patalpų skirstymas 
užtruko nuo 11 vai. vakaro iki be
maž 6 vai ryto. Pareigūnai slavai 
visai nesimpatingi. Stovyklos patal
pos atrodė tikrai baisiai.

Sekančią dieną, nespėjus nei do
rai apsidairyti, prisistatė stovyklon 
pareigūnai su pranešimais, kad tokie 
ir tokie esate, girdi, nubausti už ne
šiojimą į darbus — patalpų valymas, 
darbai virtuvėje ir t.t Pasirodo, kad 
eilė asmenų buvo paskirti darbų 
dirbti, jiems apie tai visai neprane-
šus. Tokia skuba dėl to, kad, kaip 
vėliau paaiškėjo, būtų galima iš at
vykusiųjų kiek pinigo uždirbti. Mat, 
iš darbų galima buvo pas stovyklų 
pareigūnus atsipirkti. Taigi, daugu
mas turėdami kitų tvarkymosi reika
lų iš tų darbų ir atsipirkinėjo. Nuo 
šių darbų buvo atleidžiami tik tie 
DP, kurie vyko j USA. Prie jų bijo
davo kibti ar kitas kuris galas. Mat,

Kaselyje pasižvalgius
— Sausio B d. „Hessische 'Nach- — Sausio 8 d. (vyko LRK Kasso-

richten“ rašė, kad Kasselio miesto
komendantas Mr. Goetcheus pareš- 
kė, kad jeigu paaiškės, jog Kasselis 
taps federalinės Vokietijos sostine,

vis „amerikonai“, nieko nepadarysi.
Rajonai pilni policijos, kuri žiūri, kur p5 ieueraulles voiueujus hjsuuc, 
čia prie ko prikibus. Valgykloje prie |įisi Kasselyje gyveną DP bus iškelti
įėjimo ir prie išėjimo DP policija ir
vis prie žmonių kimba. Visiems ir 
visur pareigūnai DP-kams aiškina, 
kad už visą tą tvarką direktorius kal
tas. Jis, girdi, už mažiausią nusižen
gimą drausmei atima dokumentus ir 
suplėšo. Tada tai jau baigta su DP 
statusu ir emigracija. Žinoma į to
kias kalbas žmogus skeptiškai žiūri, 
bet ką gali žinoti. Tai ir stengiesi 
žmogus trauktis visiems valdžios pa
reigūnams iš kelio. Teviešpatauja!

Valgis visai prastas: jei neprisi- 
durtum iš prancūzų zonos atsivežtom 
atsargom, tai išeitų visai riestai. At
važiavus visas patalpas užplūdo vi
sokie vertelgos, įkyriai reikalaudami 
parduoti auksą (I), rūbus ir panašiai. 
Tačiau jų išvaizda rodė greičiau tu
rint ne vaizbūno profesiją, bet tokią, 
kuri labiau mėgsta „pirkti“ ir be sa
vininko žinios. Reikėjo nemaža kan-

kitur per 30 d. Kasselis, pagal nau
jausias žinias iš Bonnos parlamenti
nės tarybos, turįs didžiausių galimy
bių laimėti konkurenciją su kitais 
miestais, norinčiais tapti sostine, ka
dangi, išvykus visiems DP, jis būtų 
vienintelis miestas, kuris, be puikių 
pastatų vyriausybei turi ir 1.000-2.000 
laisvų gyvenamųjų butų. Paskutiniu 
metu Kasselyje bei'jo priemiesčiuose 
gyventa apie 11.000 DP.

— Nepatenkinti dėl LTB Kasselio 
Apylinkės Komiteto ir Kontrolės ko
misijos rinkimų, vienos politinės gru
pės atstovai padavė Rinkimų Komi
sijai skundą dėl rinkimų-teisėtumo. 
Šis skundas Kasselio Apyl Teisme 
buvo svarstytas ir atmestas, kaip ne
pagrįstas, bet skundėjams palikta 
teisė apeliuoti į LTB Vyriausią Tei
smą. ,

lio skyriaus visuotinis narių susirin
kimas, kuriame buvo pateikta praei
tų metų apyskaita ir sąmata ateinan
čių metų pirmam pusmečiui. Taip 
pat išrinkta nauja skyriaus valdyba 
ir revizijos komisija šiems metama.

— Paskutiniu metu vis daugiau 
tautiečių pradeda keliauti į užjūrius. 
Prieš kiek laiko stovyklą apleido buv. 
stovyklos Komiteto pirm. A. Lapinas, 
šiomis dienomis išvyko bei greitai 
išvyks kiti buvę stovyklos veikėjai, 
k. a.: buv. LTB Kasselio Apylinkės 
Komiteto pirm. A. Malakauskas, žum. 
J. Antanaitis, pedag. Grabauskas, 
stovyklos vadovas L. Gumbinas ir kt.

— Gruodžio 31 d. skautų teatras 
„Pasaka“ antrą davė savo naujausią 
pastatymą „Mergaitė su degtukais“ 
pagal Anderseno pasaką, paruoštą 
2-jų veiksmų veikalą. Pats veikalas 
buvo gerai atliktas, tik gaila, kad sto
vyklos visuomenė juo nesusidomėjo 
ir atsilankė tik labai mažas kiekis 
žmonių.

ą Edv. šuL

įstaigose ir ano simpatingo karinin
ko, kuris sutiko mūsų liekantį baga
žą pagloboti, palydėti 10 d., sekma
dienį, specialiai sudarytu traukiniu
išvykome toliau į Mūncheną — Funk 
Kaserne pereinamąją stovyklą. Ke
lionėje buvo šaltoka, nes specialaus 
traukinio langai buvo „specialiai“ be 
langų. Į Mūncheną atvykome apie 
11 vai. naktį ir iš karto gavome pa
justi, ką reiškia gyventi prancūzų 
zonoje nelagerinį gyvenimą ir, ap
skritai, turėti vis dėlto pakenčiamą 
žmogaus vertinimą. Iš traukinio J 
stovyklą atvežė kariniais sunkveži
miais. Mūsų paskutini turtą — ran
kinį bagažą stovyklos pareigūnai no-

BALFo atstovas J. Valaitis 
Miinchene

BALFO atstovas J. Valaitis, tik 
ką atvykęs į Mūncheną, jau sausio 
14 d. aplankė Mūnchene esančią di
džiausią Warner (buv. SS) kareivinių 
stovyklą ir padarė labai įdomų bei 
platų pranešimą tremtinius dominan
čiais klausimais. Nekartojant jau 
spaudoj aprašytų jo pareikštų min
čių, čia tenka su malonumu pabrėžti, 
kad Valaitis yra reto iškalbingumo 
vyras. Jo klausytis 2 vai. be per
traukos — tik malonumas. Papras
tas patrauklus būdas paliko labai 
gražių ir nepamirštamų atsiminimų 
iš pirmojo susitikimo. Stovyklos 

\ bendruomenė labai dėkinga už apsi- 
. lankymą ir tikisi dažniau pasimatyti.

G. M. 1

trybės, iki jais atsikratėme. Apla
mai, visa Funk Kaseme stovyklos 
atmosfera tiek įkyrėjo, kad net mo
terys, kurios baisiai bijojo skristi lėk
tuvu, pabuvę čia dvi tris dienas sa
kydavo: „Viešpatie, kada gi pagaliau 
mes pakliūsime į tą lėktuvą, kada 
gi atsipalaiduosime iš to kacetinio 
lagerio.“

(Bus daugiau)

Treji metai Kem
Sausio 9 d. Kempteno skautai ir 

skautės šventė trejų metų gyvavimo 
sukaktį, drauge minėdami ir Lietu
vos Skautų Sąjungos trisdešimtmetį. 
Šventė pradėta iškilmingomis pamal
domis, kurias laikė skautų dvasios 
vadovas kun. L. Musteikis. Po pietų

pieno skautams
įvyko iškilminga sueiga, kurios metu 
pskt. A. Radžius davė Skautininko 
įžodį. Po to į skautus kalbėgo vyr. 
sktn. V. Augulis ir skaut vytis kun. 
L. Musteikis. Toliau skautus sveikino 
vietinės gimnazijos, pradžios moky
klos ir bendruomenės komiteto va
dovybės, tėvų, inžinierių d-jos, atel-

Mažoji Lietuva - dėmesio centre
Iš SIAURĖS REINO — VESTFALIJOS APYGARDOS SUVAŽIAVIMO

Lipės aukštumose įkurtoje Au- 
gustdorfo stovykloje, buvusiame po
ligono, o vėliau belaisvių barakų 
miestelyje, esančiame per 13 km nuo 
Detmoldo, sausio 12 d. suvažiavę šios 
apygardos stovyklų ir kuopų atstovai 
ir apylinkių pirmininkai aptarė die
nos aktualijas.

Dideliu nusivylimu buvo sutikta 
žinia, kad mūsų veiksniai, nors buvo 
pažadėję, savo atstovų neatsiųstą. 
Tad visa našta gulė ant LTB CK 
p-ko p. Gaučio pečių. Jo pranešimo, 
pailiustruoto konkrečiais GK’tipu'oais 
ir rūpesčiais, išklausyta didelių dė
mesiu. Apie apygardos ir zonos vei
klą ir nuotaikas pranešė britų zonos 
tarybos p-kas M. Krikščiūnas, sekr. 
dr. J.. Paplėnas ir ižd, S. Vaitkevi
čius, o apie baltų c. tarybos žygius 
anglų ir IRO įstaigose — lietuvių 
atstovas dr. J. Šernaitis. „Lietuvių 
2odžio“ red. Pr. Naujokaitis kėlė 
spaudos rėmino reikalą, o RK atsto
tas K. Barzdukas apibūdino šalpos 
darbą.

Nedažnam atėjo į galvą, kad suva
žiavimas vyksta sukakVnę dieną: 
sausio 12 prieš 26 metus M. Lietuvos 
sukilėliai jau buvo realizavę žymią 
dalį tautos teisių Klaipėdos krašte. 
Ir tai suvažiavime iškėlė buv. pirma
sis Kl. krašto direktorijos p-kas, o 
dabartinis M. Lietuvos tarybos p-kas

E. Simonaitis. Po jo žodžio, kviečian
čio vienybės, kaip anomis istorinėmis 
valandomis, dalyviai vienu balsu 
priėmė šią rezoliuciją:

„Suvažiavimas, turėdamas galvo
je, kad pastaruoju metu britų zonoje 
Rytprūsių vokiečiai ir vad. „memel- 
landeriai“ išplėtė stiprią akciją, sie
kiančia įrodyti Rytprūsių, įskaitant 
ir M. Lietuvą, vokiškumą ir išvystė 
vokiečių ir svetimomis kalbomis pro
pagandą, nukreiptą prieš gyvybinius 
lietuvių tautos interesus, nutarė:

1. prašyti VLIKą, Vykdomąją.Ta- 
ryba ir užsienio atstovybes-atkreipti 
dėmesį į šį sąjūdį, kurio galutinis 
tikslas — įjungti į busimąją Vokieti
ją M. Lietuvos teritoriją:

2. M. Lietuvos problemai suaktua- 
lėjus, prašyti VLIKą paskubinti M. 
Lietuvos atstovo įtraukimą į savo su
dėti, tuo įvykdant Fellbacho konfe
rencijos ir eilės kitų suvažiavimų 
nutarimus;

3. prašyti vykdomuosius veiksnius 
ir leidyklas susirūpinti informaciniais 
leidiniais, įrodančiais lietuvių tautos 
teises į M. Lietuvos teritoriją ir atre- 
miančiais imperialistines vokiečių 
tendencijas“.

Be to, nutarta —
prašyti vyriausius organus palai

kyti glaudesni kontaktą su masėmis, 
lankant nuvažiavimus ir stovyklos su 
pranešimais;

paraginti zonos apygardų ir apy
linkių komitetus ir visus tautiečius 
uoliau rūpintis savosios spaudos pla
tinimu ir rėmimu;

atkreipti visų bendruomenės na
rių dėmesį į gyva reikalą sąžiningai 
atlikti visas prievoles savajai ben
druomenei, mokėti mokesčius ir au
koti poilsio valandų dalį visuomeni
niam ir kultūriniam darbui, kad, vis 
didesniam mūsų skaičiui išemigruo
jant ir medžiaginiam mūsų pajėgu
mui vis silpnėjant, , būtų įmanoma 
kaip galima ilgiau*išlaikyti rnisų'po- 
litines, visuomenines, švietimo ir 
kultūros institucijas;

apeliuoti į emigruojančius, kad 
jie ir kitur įsijungtų į lietuviškąsias 
draugijas, o vėliau į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę, visomis išgalėmis 
remtų šventą lietuvių tautos kovą dėl 
Tėvynės Laisvės, nenustotų vilties 
grįžti į N. Lietuvą ir nuolat ruoštųsi 
didžiam sugriautos, nualintos ir išnie
kintos Tėvynės atstatymo darbui;

prašyti vyriausius organus labiau 
suvisuomeninti RK veiklą;

pasveikinti VLIKą, Vykd. Tarybą 
Ir Klaipėdos kr. atvadavimo kovoms 
vadovavusį gen. konsulą Budrį.

Suvažiavimui vadovavo prof. El- 
vikis, adv. Indreika ir dr. Literskis.

P. Dušmenis

tininkų ir vokiečių skautų atstovai. 
Raštu pasveikino vyr. skt. Dr. V. Če
pas, vyr. skt. O. Zailskienė ir Eich- 
stStto skautų „Nemuno" tuntas.

Vakare įvyko skautų pasirodymai 
visuomenei. Juos pradėjo „Merkinės" 
tunto tuntininkė vyr. sklt Gird- 
vainytė su turininga paskaita, kurio
je apžvelgė Lietuvos skautų 30 metų 
veiklos kelią ir skautų veiklą Kemte-* 
ne. Po paskaitos skautai suvaidina 
sktn. Eilinio „Gedimino sapną“ ir St. 
Lauciaus „Paslaptingoje", programą, 
paįvairindami deklamacijomis ir gy
vaisiais paveikslais.

Skautai Kemptene įsisteigė 1945 
m. gruodžio 22 d. Pirmuoju tuntinin- 
ku buvo vyr. sklt. A. Radžius. Vėliau 
tuntui vadovavo pskt. P. Ųrb’-tis. irj 
pskt. V. Izokaltis. Pastarajam 
gravus Brazilijon, tuntinlnku vėl yra 
pskt. A. Radžius. 1946. XII. 1 nuo 
bendro „Tėviškės" tunto atsiskyrė 
skautės, sudarydamos atskirą „Mer
kinės“ tuntą kuriam ilgą laiką vado
vavo psktn. O. Puzinauskienė. Jai 
išvykus, nauja tuntininkė paskirta 
vyr. sklt. Z. Girdvainytė.

Skautuosna Kemptene susibūrė 
beveik visas stovyklos mokyklini* 
jaunimas. Per 3 metus skautų veikla 
buvo gyva. Įvairiomis progomis buvo 
organizuojami laužai ir skautiški pa
sirodymai. Stovykloj pastaruoju me
tu sunku būtų įsivaizduoti vėliavos 
pakėlimo arba nuleidimo iškilmės be 
skautų dalyvavimo. 1947 m. birželio 
22 d. skautai pastatė kieme beržinį 
partizanų kryžių. K. Da.

A. VILKAS (36)

SIAUBAS EINA PER EUROPĄ
ATSIMINIMAI

Rumšą vaikščiojo apsirišęs ausį, laižėsi rusams, buvo 
atleistas nuo darbo kelioms dienoms ir sekė mūsų pokalbius.

— Aš negarantuoju, kad mūsų tarpe nėra buvusių SS.
Jis mielai įskųstų kurį mūsiškių, bet, greičiausia, mūsų 

, tarpe nebuvo net tarnavusių vokiečių kariuomenėje, nebent 
repatrijantas Eduardas, silpnas, išbalęs nuo nepakenčiamo 
maisto vyrukas. Jis pasakojosi buvęs šaltkalviu Tilžėje.

Prie mūsų prisidėjo (iš kažkur) dar 3 lietuviai: Ignas, 
linksmas berniokas, jo draugas Ralys, žemaitis, ir dar vienas, 
jau žilas ūkininkas, kurį vėliau, išvykstant iš šio dvaro, at
skyrė nuo mūsų, nes buvo daugiau kaip 48 m. Išgirdome 
gandų, kad Lietuvoje kovoja partizanai.

Kartą rusai arklidėse užraugė ir išsivirė samagono. Kurie 
budėjome tomis naktimis, neturėjome ramybės.

Armėnas, panašus į žydą, buvo jaunesnysis po seržanto 
mūsų viršininkas. Ant jo kaklo auksinis kryželis. Išsikalbė
jome. Jis katalikas. Su žmona persiskyręs. Marienwerder’y 
kovojant buvo sužeistas. Turėjęs prisiplėšęs 8 laikrodžius, tik 
juos Išdalijęs draugams, draugėms. Dar parodė vieną auksinį, 
sugedusį laikrodį. Jį mainąs ant paprasto, tik einančio:

— Priedo duosiu ką nori: karvę, kiaulę.
Svarbu jiems. Bet mes žinojome: „eik su velniu obuo

liauti, neteksi nei krepšio, nei obuolių“.
Šis armėnas labiausiai girtavo.

— Eik, jau eik: tu tiek pat gėrei, o jau visai girtas. Ark
liai visi, einame gulti.

Tvartas virto tiesiog restoranu. Per naktis s’uvo ir siuvo 
seržantas, armėnas, jų draugai ir draugės.

Kartą Dūkštą parėjęs pasakė:
— Vyrai, saugokite laikrodžius.
Kitą dieną seržantas prisikabino prie Šilo:
— Atiduok laikrodį, jei ne — atsisėsi į ledaunę...
šilas iš karto nenorėjo duoti, bet, pabijojęs ledų, nes 

mums jau trūko jėgų kentėti, nusileido.
Grasino atkeršysiąs Dukštai.
Nugirdome, kad Romui (10-kėje), ekonomijos studentui, 

taip pat atėmė laikrodį.

Man budint, girtas seržantas su savo meiluže liepia imti 
žibintą ir juos palydėti. Ką darysi, reikia pažo pareigas at

vilkti. Pakely jam šoka į galvą skaičiuoti arklius. Skaito, 
skaito ir nebesuskaito. Pirma kabinasi prie manęs, paskui 
susipyksta su meiluže:

Kadangi kūdroje vanduo buvo visiškai susistovėięs ir 
arkliai jo nebegėrė, nutarė vandenį vežti iš ežero, esančio už 
2 km.

(Apie IV. 12.) Mums keliems teko laimė pagaliau bent 
kartą išvažiuoti iš to dvokiančio dvaro.

Diena graži. Važiuojame: aš, Juozukas, ilgasis Bronius, 
Dūlys. Mūsų viršininkas, civilis berniokas, Ivan, maskvietis, 
plačiaveidis, žiaurus vokiečiams, bet mums neblogas.

O apylinkių svaiginantis gražumas? Ežerai, ežerai ir eže
rai. Visur jie kukliai apsupa kalveles, įlenda į miškelius; čia 
sujungti perkasais, kitur šiaip netoli vienas kito sueina. Šlai
tai ir salelės sužaliavę. x

Laukai laukia darbininkų. Juose jau bunda gyvybė ir 
žaluma.

Bet čia dykuma. 2mogus — išvytas. Čia tik tušti kaimai. 
Čia sunaikintoji, mirusioji Vakarų Prūsija.

Mūsų dvaro aruodose grūdai supūdyti, sužaliavę. Kas 
užsės tą derlingą žemę?

Įvažiuojame į sodžių. Kai kuriuose namuose gyvenę rusų 
daliniai Darželiuose iš plytų skeveldrė’ių išdėstytos penkia
kampė* žvaigždės ir sovietiški šūkiai Kas kaip moka, taip 
šoka. '

Visuose kambariuose netvarka, biauriausia pasauly ne
tvarka. Kas yra matęs Sovietų priterštus kambarius, tas su
pranta, ką reiškia žodis .netvarka“.

Mes renkamės sau reikalingų daiktų: mėsai malti maši
nėlę, kibirų. Pasiimame miežinių miltų.

Rusiukas tiek geras, kad leidžia laisvai vaikščioti.
Ežere įstatytoji gaisrininkų pompa, kurią mes žadėjome 

parvežti, pasirodo, sugadinta.
Aplinkui guli ir pūva ant žemės tinklai, bučiai ir kitokie 

brangūs žūklės įrankiai' Dalis jų. sukrauta specialiame na
muke.

Ežere sala. Luotelis vilioja paplaukioti. Bet tuo momentu 
atvažiuoja karininkas, prisisodinęs vežimą jaunų rusaičių ir 
vieną seną moterį, greičiausia, savo motiną.

Visi pagauti išdidumo.
Vokiečiai gerai gyveno, kol mus plėšė. Na, dabar atėjo 

galas ir jiems, — kalba taip, kad ir mes girdėtume.
Karininkas įlipa į valtį, meta tinklą, šaudo į paukščius, 

bet nepAaiko.
Mes paimame mažą pompą ir grįžtame.
Laimė — mane paskiria vežti vandenį kartu su Juozu, 

Juozuku ir Duliu. Nereiks tame dvokiančiame tvarte stovėti
Pasikinkome 4 arklius ir 2 tonų bosą, pasiimame pompą 

ir važiuojame porą km. į ežerą.
Pirmą kartą vargome iki pusiaunakčio, net uždusome be- 

pompuodaml Tačiau po kelių dienų darbo tyrame ore smar
kiai atsigavome.

Namuose pradėjome šį bei tą virtis, kepti*, ypač širdžių 
blynų.

Vladas, tylus, gražus suvalkietis, plaudavo karves, o pri
žiūrėtojai, turėdami laiko, prisikepa kotlietų tiek, kad nesu- 
valgo, padeda juos kambariuke palėpėje ir užrakina.

Už šį nesolidarumą, daugiausia žemaičiai, pakėlėme maiš
tą. Išlaužiau sandėliuką, nes aš specialistas iš prigimties ką 
sulaužyti, ir konfiskavome jų atsargas.

Žaliąją duoną pradėjau neštis į namus ir įcepinti. Vidu
riams būdavo sveikiau; bet, žiūrėk, vėl kada pasitaiko sriuba, 
pripiltą nevirinto vandens,... ir vėl bloga.
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Prieš penkeris metus:

Grafo Ciano sušaudymas
Italų laikraštis „Messagero 

di Roma“ šiomis dienomis pa
skelbė kunigo Chiot atsimini
mus apie Ciano sušaudymą Ve
ronoje 1944 m. sausio mėnesi. 
Don Chiot, šiandieną 71 metų 
amžiaus, tuo metu buvo kape
lionu Veronos kalėjime, kuria
me partijos vadai, 1943 m. lie
pos mėn. lemiamajame „Di
džiosios fašistų tarybos posė
dyje atsimetę nuo Mussollnio 
ir po poros mėnesių areštuoti, 
praleido paskutinę naktj. To
liau Chiot pasakoja apie pasi
kalbėjimą su Mussoliniu, įvy
kusį dviem dienom po grafo 
Ciano ir kitų kaltinamųjų nu
žudymo. Savo skaitytojams 
pateikiame „Messagero dl Ro
ma“ paskelbtų atsiminimų iš
traukas. — Vert.

Atmosfera Veronoje tuo metu bu
vo pasibaisėtina. Mussollnio šalinin
kai reikalavo partijos vadus nuteisti. 
O gyventojai t įvyki žiūrėjo, kaip į 
eilini vaidinimą, visai nenujausdami 
jo tragiškos pabaigos. Fašistai, kurie 
jautė, kad partija žlunga, reikalavo 
pavyzdinės bausmės. Juos rėmė ir 
nacionalsocialistai, kurie negalėjo do
vanoti grafui Ciano. De Bono, Mari
nelli ir kiti turėjo mirti, ncs^mlrė 
Ciano. Jeigu jis būtų Išgelbėtas — 
būtų išgelbėti ir jie.

Tris dienas prieš Veronos bylą 
įvykio vietoje atsirado ir grafo Ciano 
žmona. Jai buvo leista trumpai pasi
kalbėti su vyru — paskutinį kartą, 
nes antrą kartą, paskutinę dieną prieš 
teismą, susitikti jiems nebuvo leista. 
Eddą Ciano uoliai saugojo vokiečiai, 
tačiau jai dar prieš bausmės paskel
bimą pavyko pasprukti i Šveicariją 
(kaip iš Ciano dienoraščio aiškėja, ji 
išbėgo vyrui patarus).

NIEKAS NENORĖJO TIKĖTI
Kad jie bus nuteisti mirti, areš

tuotieji, o ypač grafas Ciano, visai 
nesitikėjo. Net ir tą tamsią 1944 m. 
sausio mėn. dieną, kada buvo pa
skelbtas teismo sprendimas, jie ne
manė, kad mirties bausmės bus įvyk
dytos. Tačiau fašistai, susirinkę prieš 

<į_teismo_ rūmus, šaukė atkeršijimo ir 
reikalavo Ciano mirties. Tik praėjus 
trims valandoms po teismo sprendi
mo, areštuotieji galėjo būti nugabenti 
J savo celes. Tėvas Chiot, norėdamas 

t išklausyti nuteistųjų išpažinčių, tu
rėjo šauktis tūlos Betz’ienės, kurią, 
kaip buvo kalbama, Himmleris buvo 
„paskyręs“ grafui Ciano, tarpininka
vimo. Nuteistiesiems įvykdžius baus
mę, ji iš kalėjimo taip pat paslap
tingai dingo, kaip ir buvo ten atsi
radusi.

Nuteistieji, ypač De Bono, dieną 
prieš sušaudymą praleido ramiai. 
Don Chiot kalbėjosi su jais visą nak
tį. Jie nagrinėjo Platono dialogą apie 
nemirtingumą. 6,15 vai. ryto suskam
bino Avė Maria. Vakare prieš tai 
visi buvo pasirašę malonės prašymą. 
Tačiau Don Chiot po trijų dienų, lan
kydamasis pas MussoĮinį, patyrė, kad

pastarasis jų prašymo nebuvo gavęs. 
Greičiausia prefektas Cosmin pa
klausė vokiečių patarimo, o šie jam 
patarė prašymą sulaikyti Kitas niū
rus momentas buvo nepavykusi Cian- 
no savižudybė. Nuodus jam turėjusi 
parūpinti Betz’ienė, tačiau jie ne
veikę.

NET IR SS DINGO
Salo respublikos biurokratizmas 

egzekuciją gerokai nutęsė. Mat, ne
buvo žinoma, kas turi bausmę vyk
dyti — vokiečiai ar italai ir kas turi’ 
teisę joje dalyvauti. Įvykj norėjo 
stebėti visi Salo partiečiai. Tgt apie 
pusiau devintą valandą susitarta, kad 
vokiečiai egzekucijos nevykdys. Iš to 
kalėjimo flygelio, kurtame nuteistieji 
buvo kalinami, buvo atitrauktos net 
SS sargybos. Vokiečiai egzekucijoje 
buvo tiktai žiūrovais.

Iš Veronos kalėjimo nuteistieji su
rištomis rankomis buvo išvesti žąse
le. Ciano ėjo paskutinis ir keikė Mus- 
solinį. Kunigui prisiartinus, jis pa
sakė: „Mes visi klydome, ir mus vi
sus ištiko ta pati audra." Ties kalė
jimu stovėjo du automobiliai. Vie
name jų buvo patalpinti nuteistieji 
su kunigu, kitame — sargybiniai. 
Sustojus, visa aikštė buvo pilna žiū
rovų. Egzekucinė komanda jau sto
vėjo ties kėdėmis, ant kurių „išdavi
kai“ turėjo mirti. Visi paskutinį kar
tą pasimeldė. Nė vienas nesijaudino. 
Vienas po kito buvo nugaromis pri
rišti prie kėdžių. Marinelli pririštas 
nulenkė galvą ant kėdės atlošos. Tą 
patį padarė ir kiti du. De Bono žval
gėsi į dangų, Ciano dar kartą sumur
mėjo: „Kas galėjo pamanyti." Pasi
girdo komanda atsitraukti. Don Chiot 
visus peržegnojo. Tada kažkas atėjo 
užrišti akis. Ciano energingai atsi
sakė. Po to nė vienas iš penkių nu
teistųjų nepasakė ne žodžio. Už nu
teistųjų nugarų pasigirdo komanda 
šauti, ir atsitiko kažkas baisaus: du 
ar trys vyrai sukniubo kruvini. De 
Bono su visa kėde nuvirto priekin. 
Ciano gi atsisuko ir sustenėjo: „Mi
zerijos“. Vis priartėjo. Marlanelli 
prasižįojęr-fr iš jo burnos ištekėjo 
kraujo srovelė. Kiti jau buvo mirę. 
Komendantas paleido pasigailėjimo 
šūvį. Tada pasigirdo filmų kameros 
dūzgimas — grupė vokiečių sceną 
filmavo. Ciano gi, davus įsakymą 
šauti, apsisuko ir pažvelgė egzeku
cinei komandai 1 akis. Jauni karei
viai pasimetė ir nepataikė.

PAS MUSSOLINI
Praėjus dviems dienoms po baus

mės įvykdymo, Don Chiot buvo pa
šauktas pas MussoĮinį. Įėjęs J kabi
netą, jis ten rado daugybę žmonių, 
kurie mielai norėjo kunigą patardyti 
apie paskutines Ciano valandas. Ta
čiau Mussolinis visus juos išsiuntė 
laukan. Jis vis tebevaizdavo „dučę“. 
Trumpi klausimai, griežtas žvilgsnis 
ir t.t Kunigas pas ji išbuvo pu
santros valandos.

— Papasakok tamsta-man, kaip ši 
tragedija baigėsi, — pradėjo Musso
linis pasikalbėjimą.

— Taip, kaip tamsta norėjai, — 
atsakė kunigas.

— Kaip tamsta sakai, aš?
— Tie, kuriuos tamsta pašaukei J 

didžiąją tarybą, drjso tamstai patarti. 
Todėl juos tamsta nuteisei mirti.

— Ar tamsta nežinai, kad tai pa
darė teisėjai?

— Be tamstos sutikimo niekas ne
būtų drįsęs nuteisti.

— Aš turėjau duoti pavyzdi. Fa
šistinė revoliucija ir tauta yra vienas 
ir tas pats. Kas išduoda vieną — iš
duoda ir. antrą. Praėjo tie laikai, ka
da tik keletas kaltųjų būdavo bau
džiama. Respublika šluoja iš viršaus 
ir iš apačios. Čia trūksta ir šeimy
niniai ryšiai.

— Jūs ruošiatės sau dvasinį alibi. 
Po tokios ilgos tragedijos tai yra žmo
niška ir suprantama. Tačiau tamsta 
ir pats žinai, kad italų tauta yra nu
sistačiusi prieš fašizmą. Didžiosios 
tarybos sprendimas buvo vėlus klai
dų prisipažinimas tų žmonių, kurie 
tautinę sąžinę statė aukščiau už fa
šistinę. 1

— Tai tokį įspūdi tauta susidarė 
apie ši sprendimą?

J

— Aš pareiškiu tik savo paties 
nuomonę. Kunigas visuomet turi 
būti aiškus ir teisingas. Tačiau aš 
manau, kad tokia nuomonė yra visų.

— Tačiau ne fašistų.
— Šiuos žmones jūs paaukojote 

vienos dalies sprendimui.
— Tai baisu, tikrai baisu.
Praėjo kelios minutės. Mussolinis 

prasižiojo, tartum norėdamas kažką 
klausti. Paskui pasigirdo tylūs žo
džiai:

— O kaip jie praleido paskuti
niąją naktį?

— Ši naktis jiems buvo prisikėli
mas. Mes kalbėjome apie Dievą ir 
sielos nemirtingumą. Tai buvo krikš
čioniška naktis.

— O apie mane, ką jie sakė apie 
mane?

— Tamstai visi atleido.
— Visi?
— Taip, visi. Ir jis, ir Ciano tam

stai atleido.
Mussolinis kurį laiką žiūrėjo i ku

nigą, paskui jo smarkas suvirpo, ir 
buvo galima pastebėti, kaip jis sten
gėsi susivaldyti.

Kunigas paklausė:
— Kodėl tamsta atmetei jų malo

nės prašymą? Jie visi prašė ma
lonės.

Mano tėvynė M. G. B. rankose
(Pabaiga ii praėjusio Nr.)

Dvi blogybės. Aš niekuomet ne
buvau vokietininku. 1942 m. lioviausi 
viešai veikti protestuodamas prieš 
bendradarbiavimą su Hitleriu. So
vietai laikėsi nuošaliai, kai kurias 
paslaptis paskelbdami tik vėliau, kai 
vokiečiai buvo išstumti iš Bulgarijos, 
Stalinas įsako raudonajai armijai žy
giuoti. Kuo Stalinas gali pateisinti 
savo žygį ir karaliaus Boriso nuolati
ni pasipriešinimą Hitleriui sudaryti 
ekspedicini korpusą?

Tiesa, vokiečiai padidino Bulgari
jos teritoriją graikų ir Jugoslavų že
mėmis. Ji gavo Trakiją ir laisvą išė- 
jinią i jūras iš Hitlerio malonės. Ne 
paslaptis, kad Hitleris pažadėjo prie 
Bulgarijos prijungti ir Makedoniją su 
Salonikais, jei ji paskelbs karą so
vietams.

Tačiau iki šio laiko nežinomas 
Hitlerio ir Boriso pasikalbėjimo tu
rinys, Įvykusio 1943 m. Fiurerio lėk
tuvas grąžino Borisą, kuris sirgo šir
dies liga. Vokiečiams pasitraukus iš 
Bulgarijos, man pavyko patirti turini 
slapto dokumento, kuri komunistai 
saugojo, kaip savo akį. O jis sukėsi 
apie Įsakymą vokiečių karininkui, 
vežusiam Borisą: „Pasirėmęs įsaky
mu, aš pakilau iki 8 km Ir staiga lei
dausi žemyn iki- 6 km aukščio. Tat 
kartojau keletą kartų." Išdava: šir
dies ligonis mirė i trečią dieną grįžęs 
Sofijon.

Vokiečiai likvidavę Borisą, pri

vertė vokietininką Filovą būti klus
niu. Bet ir po jo mirties neprivertė 
Filovo paskelbti karą didžiajam kai
mynui. Stalinas ir jo bernas Georgij 
Dimitrov negalėjo pasinaudoti šiais 
smilkalais. Jų mašina turėjo kai ką 
išrasti, kas neatitinka istorinės tikro
vės. Juk Stalinas šaukė, kad Jugo
slavija kuo daugiausia yra nuveikusi 
stalinizmo keliu. Taip pat tai yra 
melas. Bulgarija patyrė sovietizaci
jos žaibą, kurio mažiausia gali pa
vydėti kitiems.

Sovietizacija. Ką veiktų bulgarai 
nūdien, jei turėtų teisę balsuoti? Pa
staroji rinkiminė klasta palaidojo 
opoziciją. Dimitrovas prailgino mes
tame parlamento kadenciją, o socia
listus sujungė su komunistais. Nie
kas neprotestuoja, niekas nekalba ir 
nė vienas nebando nusišypsoti. Vie
nas svetimšalis, keliavęs po Bulgari
ją, man pareiškė: .Jūsų tėvynė pa
skendo tamsoje.“ Svetimšaliai kai ką 
pastebi, bet ką jie žino apie įvyku
sios tragedijos esmę? Joks bulgaras 
dabar neišdrįsta atvirai kalbėti su 
svetimšaliu.

Tūla bulgarė Balabanov pasta
ruoju metu neteista 10 m. privalo
miesiems darbams ir pakaltinta „ben
dradarbiavimu su svetimšaliais“. Iš 
tiesų, jai priekaištavo palaikymu 
draugiškų ryšių su ponia Robertson, 
amerikiečių karinės milicijos Bul
garijoje viršininko žmona. To pa
vyzdžio tarkime neužtenka. Tuo at

Mussolinlo ;akys keistai sužibėję 
ir jis pasakė:

— Malonės prašymą? Jie norėjo 
malonės?! O ką būtų pasakę fašistai, 
jei būčiau nusileidęs?

— Tai .buvo tamstos, valstybės 
šefo, galioje. Ką dėl to kas galėjo 
pasakyti?

— Aš to negalėjau padaryti! — 
sušuko Mussolinis ir paklausė toliau: 
— Ar jie mirė kaip fašistai?

-- Jie mirė, kaip krikščiony*. 
Drąsūs ir supratę.

— Tai paguodžia mane ...
— Jie visi tamstai-atleido. Tik, 

vedant juos mirti, girdėjau tamstos 
žentą keikiant...

— Mane?
— Tamsta turi viską sužinoti. 

Taip, jis keikė tamstą, kad malonės 
prašymas nebuvo patenkintas.

— Malonės prašymas! Tai baisu..
— Taigi/De ‘Bono pasisuko į Cia

no ir pasakė jam daugiau nebekėiktf, 
nes visi pasirodysią prieš Dievo tei
smą ir visi turį atleisti vienas kitam. 
Aš paėmiau Ciano ranką, ir jis man 
pasakė: „Pasakykite maniesiems, kad 
aš atsiskiriu be jokio pykčio.“

— Taip, Jis man pabrėžė, taigi, 
„Pasakykite maniesiems...?“

— Taip, jis man pabrėžė, taigi,, 
turėdamas galvoje ir tamstą.

Mussolinis daugiau nebegalėjo su
sivaldyti ir pradėjo kukčioti. Paskui 
paprašė niekam nesakyti apie tai, ka* 
tarp mūsų atsitikę. Tuo pasikalbėji
mas ir baigėsi. - luk - 

veju aš galiu papasakoti gausybę 
kitų.

Sofijoje, „Bulgarijos viešbutyje",, 
diplomatinis korpusas, palyginti, ge
rai maitinamas. Jie juk nemato tų,, 
kurie pasmerkti priverstiniems dar
bams. Jie nemato ten esančių senių,, 
badaujančių ilr mirštančių. Jie ne
žino, kad iš 7 mil. gyventojų 0,5 mil, 
neturi maisto kortelių. Ir tie, kurie 
neturi brangenybių, verčiami nusi
žudyti ar mirti badu.

Baime būti įskųstu užgniaužia 
burną. Atsimenu, kai sutikau drau
gą, ką tik išėjusį iš kalėjimo, kuria 
nebuvo sekamas ar lydimas. Ištiso* 
savaitė? praslinko, o aš bijojau su 
juo kalbėti. Kartų patyriau, jog jš 
išprotėjo dėl laikysenos jo pažįstamų 
ir draugų.

Bulgarijoje, kaip ir sovietuose, šni
pinėjimo tinklas organizuotas nepa
prastai. Diplomatinio korpuso tarnai 
ir šoferiai dirba bulgarų milicijos 
naudai. Be jų, yra apstybė šnipų, 
kurie patyrę neatsargų žodį pasisten
gia auką likviduoti.

Georgij Dimitrov viešpatauja ir 
gyvena valdydamas išbadėjusius, 
prispaustus ir terorizuojamus. Jo 
žmona karališkoje pilyje Vrania ■ or
ganizuoja priėmimus, kurių šaunu
mas toli pralenkia karališkuosius. 
Aukštieji pareigūnai, tarytum įgelti, 
laksto amerikiniais Packard ar so
vietiškais Siss automobiliais.

(Nukelta l 5 pusi.)

Nuostabu: vienas gražus prancūzas, įsimylėjęs rusę, at
važiavo čia su anuo rusių transportu ir gyveno dvare. Padė
davo skersti karves; šiaip nesusitikdavome.

Meilė yra tarptautinė ir beprotiška.

Mums reikėdavo atvežti per dieną 4—5 bosus vandens. 
Paskubame ir turime laiko. Jau gyvenimas nerūpestingesnls: 
tik lietingomis dienomis mūsų darbas biaurus.

Bet ypač vakarais gražu važiuoti ežeran, kada tyliais 
laukais vaikščiodavo jaukiosios stirnos.

Paskelbė: kas nori, išvažiuoti, tegu užsirašo. Pirmieji puo
lėsi ir išjojo eržilais: J. Bronius, Dūlys ir Rumšą. -Atsisveiki
nome lyg amžinai.

Jie nuvedė eržilus už 50 km. į stotį. Sako, Broniaus ir 
Dūlio eržilai susipiovė, o raiteliai sėdėjo ant jų, lyg senovės 
riteriai dvikovoje, tik be galo išsigandę.

Po 2 dienų jie grįžo; Bet iš anksto nebuvo pasakyta, kad 
jie grįš. Sovietuose nežinai nei dienos, nei valandos.

Tuo laiku vandenį vežėme trise: Juozukas, aš ir Vladas.

Mūsų viršininką pakėlė majoru tik mums esant. Jis gal 
buvo neblogas žmogus, bet seržantui leido apiplėšti mus.

Buvo sužeistas į koją. Sako, pirmiau šitame dvare dirbo 
moterys, pas kurias įprato lankytis tankistai. Kapitonas pa
statė sargybas. Tačiau šie susišaudė su sargybiniais ir sužeidė 
išbėgusį lauk kapitoną.

Jis išvijo tas moteris, lr,-matyti, dėl to —mes čia pakliu
vome dirbti.

Visų nuostabių ir laimingų dalykų priežastys — dažniau
siai nekilnios. Šiaip — mes būtume pakliuvę l frontą.

Kartą Šilas parsivežė iš kažkur seną, be gumų dvirati, 
užsėdo ant jo ir pradėjo dardėdamas, kaip perkūnas, važiuoti 
per akmenini dvaro grindinį. Vos rusai pamatė, atėmė nuo 
Jo. Viefias užsisėdo ir važiuoja. Pasitiko seržantas ir atėmė... 
let juokas paėmė iš tokios vaikiškos tautos.

Svetimos grupės kareivis prisikabino prie mūsų, kad duo
tume pompą. Seržanto meilužė mus užstojo. Kad pradės šis 
plūsti,-vadindamas paleistuve ir kitokiais „gražiais“ vardais. 
Atvykęs seržantas už tai nesupyko ir liepė mums paskolinti 
pompą. Nustebome to plėšiko nuolaidumu.

Ralys ir Stasys irgi pradėjo vežioti vandeni, tik mažesniu 
bosu. Kartą kitos grupės rusas užvažiavo be eilės prie pom
pos. Ralys užpyko, griebė mietą; anas tuojau nusileido žemai
čiui ir tyliai pasišalino.

(3) K. Apaščia

Stovyklos diena
— Et, mama, tik apie tas geras širdis nepradėk ir vėl 

kalbėti. Vakar skaičiau laikraštyje, kad mes esame valkatos 
ir kad mes geriau padarytume, jei tvarkingai tik stovėtume 
eilėje dėl buizos lėkštės, o lūpas laikytume užčiauptas! Matai, 
kaip yra. Žinoma, visokių širdžių esama. Bet kai prisižiūri, 
kai pasiskaitai, tai, rodos, tėkštam į akis visą teisybę, ale 
tokią teisybę, kad jie gyvi skradžiai žemę nugarmėtų! Jeigu 
tarp šimto graširdžių atsiranda nors vienas toks, kuris taip 
nušneka, tai man viskas šleikštu. Ir gyventi šleikštu! O, jei 
aš nebematyčiau dangaus piršto, jei neturėčiau, mama, tavęs, 
jei nebetikėčiau pamatysią* savo šeimą, tai... Et, apie tai 
geriau man visai nekalbėti!...

Senutė Repšienė tyli ir šluostosi akis. Pietūs lėtai garuoja, 
bet jie taip ir lieka visiškai nepaliesti.

Vakare — visuotinis stovyklos gyventojų susirinkimas. 
Komiteto sekretorius skaito naująsias priešgaisrinės apsaugos 
taisykles. Kyla aštrūs ginčai: ar tos apsaugos Inspektorius 
turi būti renkamas ar paties komiteto skiriamas? Kiekviena 
pažiūra turi energingų savo šalininkų...

Paskutinėse eilėse sėdi atsargos pulkininkas Svitrys. Tai 

senas karys, pasižymėjęs nepriklausomybės kovose ir už tai 
buvo paženklintas bent keliais medaliais. Net Užsienis — 
tasai pat, kuris dabar jo nebeatsimena — taip.pat buvo.pri- 
sagstęs ant jo krūtinės medalių. O šiandien kas? Nebe
pažinsi švitrio: sulinkęs, visiškai pražilęs, savo kaulėtas ran
kas ištiesęs ant kelių, lyg sėdėtų prieš Chiromantę. Svarka* 
Jo sudilęs, kelnės lopytos ir tos nubrizgusios, prakiurę kojinių 
kulnai... Vargšas senukas! Bet tik pradėk jam kalbėti apie 
tėvynę, kaip staiga jis išsities, kaip sužvilgės jo akys ir pasa
kys: „Laikykimės išvien, mes dar grįšime! Tik nesidrasky- 
kime dėl adatos. Mūsų gi namai dega!“

Susirinkimas baigiamas sutemus, o tačiau stovyklos diena 
dar nebaigta: ton pačion salėn tuojau ima rinktis choristai 
repeticijų. Ir netrukus jau aidi daina virtę tremties poeto 
žodžiai „Lietuva, Lietuva, Tu kaip saulė gyva ir už rudenio 
debesio juodo!“ Nors jau gana vėlu, bet vėl iš naujo atsidaro 
barakų langai ir klausosi, klausosi...

Penkerių metų Sauliukul jau laikas eiti miegučio. Ma
mytė tik ką ji nuprausė, peržegnojo ir jau guldo patalėliu, 
paklotan ant medinių dėžių. Vienmarškinis vaikutis mikliai 
klaupiasi, atsigrįžta i Kristaus paveikslą ir, žiūrėdamas Vieš
pačiui tiesiog i veidą, sukalba savo vakarinę maldelę: „Die
vuli brangiausias! Aš, mažas Tavo vaikutis, meldžiu Tave: 
padaryk, kad mūsų Lietuva vėl būtų laisva. Globok lietuviš
kus kareivėlius. Duok vasarą jiems pavėsi, o žiemą — užuo
vėją nuo šalčių ir speigų. Leisk mano tėveliams sveikiems 
sugrįžti l namučius. O mane augink sveikutėli ir kad būčiau 
gerutis Tau ir žmonėms. Ir dar prašau: globok mano bobutę 
ir dieduką, kad juos dar rasčiau tenai gyvus. Išklausyk mane, 
Dievuli brangiausias! Amen!“

Languose gesta šviesa. Nakties tamsoje bematyti tik ba
rakų siluetai. Tik ne nakčiai paslėpti barakų žmones, kurie 
rytoj ir vėl pakils. Pakils, kad patys pirmieji pasitiktų laisvė* 
sriauto prasiveržimą. O Ji prasiverš, nes ir iš prigesusių ug- 
niakalnių prasiveržia lava. Dar nebuvb ir nebus rankos, kuri 
užčiauptų ugniakalnlųkraterius!... (Pabaiga)
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Kaip tapti saulėtu žmogum
Apie svarbų klausimą kalbant val

akams, bręstantiems ir subrenduslems 
kartu, reikia labai pąsistengt surasti 
visiems suprantamų žodžių. Tai nu
jaunant, žmogui pasidaro uždavinys 
tapti saulėtu ir tokiu vis būti.

Ir kaip tai vykdyti, labai apmąsty- 
tlna Ypatial svarbu tai Šiais laikais, 
kada saulė Svietia, bet žmogaus gy
venimas yra niukumu užklotas, kurs 
nuolatai slėgis žmonių širdis. Skaus
mai ir ilgesys nuolatai jaudina varg- 
stantiuoslus. O saulė yra augštiau- 
slal iškopusi ir nušvietia žemę su vi
su, kas tše randasi. Bet kaip tai pa
vyksta labai nuostabu.

Paprastai manoma, šviesa atplū
stanti iš saulės ir visa aptvinsta. O. 
tik yra kitaip. Iš saulės skleidiasi i 
visas šalis ypatingos galios. Joms pa
taikius žemę, tše pasireiškia tai, kas 
patiriama kaip šviesa. Bet visa erd
vė, tarp saulės ir žemės liekasi tam
soje. Todėl šviesa yra tikriausias ste
buklas. Ji sukyla žemėje ir vėl pra
nyksta. O tai kartojasi nuolatai.

Kartojasi tai žemėje. Ji žinoma 
kaip didis kietas rutulys, kur) apgo
bia už jį daug didesnis oro sluogsnis. 
■O jame, ant kietosios žemės, ar ge
riau sakant, iš jos sukyla visi gyvi

Rašo Vydūnas
niša kaip tikra našlaitė, apie kurią 
kalba dainelė.

Skelbia Šventraštis, kad Dievas 
įkvėpė į kūną, kurs sutvertas iš že
mės, savo kvapą ir tada žmogus tapo 
žmoniška siela. Ji todėl yra Dievo 
kvapas. Kits šventraštis skelbia, kad 
žmogaus esmė, būtent, jo dvašia-siela, 
yra spindulys iš Amžinosios šviesos. 
Todėl žmogus savo viduje ir jautiasi 
taip visai vienas, kol nenumano, ka
me jis yra iš tikrųjų, būtent, toj 
Šviesoj ir šilumoj, kuri yra viso esa
mojo gyvumo kilmė, tikriausioji 
saulė.

Kalbama apie juslims prieinamą 
pasaulį, kad jis esąs tikrovė. O tik 
jau išmanyta, kad jis nuolatai pa
kinta, yra neesamas, ale vyksmas. 
Jame visa-kas gimsta, auga ir nyk
sta. O i šitą nuolatinį pakitimą žmo
gus yra įterptas su regima savo žmo
gysta.

Todėl žmogus ir yra be ramumo. 
Ir norėtų susivokti tame, kas yra 
tikroji tikrovė. O toji tegali būti tai, 
iš kur viskas kyla, yra ir apie ką 
sako išminties žodis: „Iš Jo, Juo ir 
Jopi yra viskas.“ Iš Jo todėl yra ir 
žmogaus esmė, jos šviesa ir šiluma,

Ir kaip žmogysta auga saulės švie
sos. Kada žmogus tai numano Ir jai 
pasišventla, jis šviesėja ir tampa tie
siog saulėtu.

Nėra tai lengvai pasiekiama, švie
sa, iš kurios ir visa pasaulio šviesa 
pareina yra Didis Slėpinys. Bet Jis 
apslreiškią žmoniškumu, kada žmo
gus nutilsta ir savo viduje susikau
pia. Mažas vaikas būdamas, tūlas 
gal išmoko šventai pasisakyti: „Aš 
mažas esml, širdis bet skaisti ir Jė
zus man pats tše arti.“ Ir iš tokios 
patirties augdamas į gyvenimą, žmo
gus vis daugiau šviesėja, kad pasi
tikrina šventas žodis: „Tada jūs pa
tirsite, kad Aš esu Tėvuje, jūs Ma
nyje ir Aš jūsuose.“

Tik reikia labai saugoties nuo vi
sokių nešvarumų, visų nedorybių, 
piktumų, geidulių, pasididiavimo, nuo 
viso to, kas negera. Vis reikia prisi
minti Viešpaties Dievo apsireiškimo 
sieloje ir Jam pasišvęsti. Pabundant 
rytmetyj reikia Jopi kreipties su 
malda ir pradedant ką veikti, Jo at
siminti. Keikia taip ir baigti savo 
dieną, paliekant kūną įmingant Taip 
pasielgiant, žmogus vis geriau švie
sėja.

Gaila, kad atsitinka kartais ypa
tingas dalykas. Šviesėjęs žmogus 
gali lengvai ir suliepsnoti ir pasidaro 
žmonėse naikinantis jėga, tarsi susi
kurtų juose tikras gaisras, kurs pa- 
vertia niekais visa, kas gera ir skai
stu. Žmogus nėra tada saulėtas, alė 
tamsos galios priemonė.

To išvengia kiekvienas, kurs yra 
sant&us, kantrus, kuklus, skaistus ir 
vis atsiduoda tai šviesos valiai, kuri 
žmoguje visada kuria tai, kas kilnu, 
kas tauru. Taip tad žmogus tampa 
tikru šviesos židiniu, kurs žmonėms 
gali tapti kelrodiu kaip plaukian
tiems laivams švyturys.

Tokio žmogaus siela yra spindu
lys iš vj^os šviesos kilmės ir todėl 
tikrai saulėta. Ji švietia ir šildo, va
dinas, yra išmintinga ir meilinga. Ji 
vis prisimena šventą žodį: „Dievas 
yra Meilė, ir kurs Meilėje pasilieka, 
pasilieka Dievuje ir Dievas jame.“

O kad tokį žmogų ir užninka 
skausmų ir liūdnumo tamsa, jis ne
suglemba. Vis iš naujo jame prasi
veržia saulėtumas. Visas jo elgesys 
yra išminties žodžio patikrinimas, 
kurs ragina: „Būkite džiugūs visados 
ir nuolatai melskitės.“ Ir taip jame 
šviesa įsigali. Jis nuolatai patiria jos 
palaiminimą. Visiems, kurie su juo 
santykiuoja, jis yra saulėtumo ap
raiška, kuri juos gaivina išmintimi 
ir meile ir visais doviais iš dieviškos 
Išminties ir Meilės.

pavidalai, visas gyvumas, žalia, aug
menys, gimsta gyvumas ir žmonės, 
tarpsta, auga ir vėl išnyksta. Bet gy
vumas sukyla tiktai, kada pasireiškia 
šviesa, kuri lydima šilumos ir nykstą, 
kada ji šalinasi. Bet visa, kas augo, 
glaudlasi prie žemės, kaip prie ra
mios poilsio vietos. O ji yra iš tikrų
jų žaibo greitumu lekianti apie saulę.

Ir klausiasi gal ne tik vienas, kas 
yra ta saulė. Skambėjo jau ilgus 
šimtmetius dainelėje, kad saulė esan
ti Dievo dukrelė. O kita dainelė skel
bė maloniai, kad saulė esanti žmo
gelio motinėlė. Taip ir yra, žiūrint į 
žmogaus kūną. Jis yra didelė to gy
vumo, kurį sukelia saulės galia že
mėje ir kurs apsireiškia augmenimis, 
gyvūnais, žmogystomis, apraiška.

Bet kiekvienas žmogus suslmąsty- 
damas jautiasi visai vienų vienas ir 
ieško santykių, pasilgsta jų. Žmogus 
yra kita-kas negu jo kūnas. Kūnas 
gimsta, auga, yra gyvas tūlus metus. 
Širdis plazda iš pat pradlos iki mir
ties. Bet žmogus tai gyvena su kūnu, 
tai vėl atsitraukia, įminga vakare ir 
rytmetį vėl pabunda. Prieidami mie- 
gantią Danutę arba Algirdą galime 
juodu šnekinti, bet neatsiliepia. Jų 
nėra tše, nors kūneliu gyvu guli. O 
rytmetyj abu pabunda, lyg iš kaži- 
kur grįžusiu, kad galima su juodviem 
tartis.

1948 m. kultūros pasyvas
Spaudoje pradėjus balansuoti praė

jusių metų kultūrinę veikla, nagrinė
jant josios aktyvą, suprantant kul
tūrą plačiausia to žodžio prasme, ob
jektyvaus subalansavimo labui reik
tų bandyti suvesti ir pasyvą arba 
bent jo dalį.

Pasyvas neapims, kaip mūsų spau
doje „Kultūros Aktyvas“, kelių laik
raščio numerių, ne. Bet čia ir bėda: 
kas aktyve reikia išvardinti Ištisais 
puslapiais, pasyve — pora žodžiu ir 
balansas ne tik išlyginamas, bet (vil- 
kimės, pas mus ne) dar duoda ir nuo
stolius.

Tremtyje, Europoje ir užjūriuose, 
kur, anot gerbiamo tūlo mūsų diplo
mato, turime savo kovojančios ir žu
domos tautos „ambasadorių" misiją, 
kurių juk ir mažiausias netaktas sve
timųjų dažnai tuoj prilyginamas ir 
bandomas atsverti didžiausiais mūsų 
aktyvo skaičiais.

Turime galvoje tuos du žodžius 
„besaikis girtavimas“ — Tėvynėje, 
DP stovyklose, užjūriuose...

Jei azijato dusinamoje Tėvų ša
lyje, ties kuria jau 9 metai kabo Da
moklo kardas, kur 5 metai partizanai 
grumiasi be atvangos su 100 kartų

viso keliaiųa, nes, anot jo, mokslo 
knygos juoda ant balto įrodo, jog 
Baltijos jūros tautų regione lietuviai 
girtavime teužimą priešpaskutinę 
vietą.

Bet visų skaudžiausias ir stipriau
sias pasyvo minusas yra tai, ką Jūs 
skaitysite toliau... „Calwell’ib (Au
stralijos imigr. minlsteris) laiške... 
Jūs esate pirmieji DP Australijoje. 
Mūsų akys nukreiptos į Jus. Aš ži
nau, jog neapvllsite... Nežinau, ar 
mes ką nors apvylėme ar ne. Bet, 
kad į du ant kelio besivoliojančius 
girtus lietuvius buvo nukreiptos au
straliečių akys ir prie jų sustodavo 
pravažiuojantys automobiliai — aš 
žinau Nors norėčiau to nežinoti...“ 
(Mintis, Nr. 2/385). Ne vien iš Au
stralijos. Nuvykę į JAV tokie gir
tuokliai netgi pasiglrią, Jog tremtyje 
jie iš Amerikos gautus pakietus daž
nai parduodavę ar iškeisdavę į „Snap
są“. .. (Mintis, Nr. 47/430)

Ne geriau ir Kanadoje. Štai prieš 
mane laiškų citatos, kuriuos gali 
kiekvienas pasitikrinti pats asmeniš
kai... „Toronto, 48. XII. 30, D.J.... 
Vieni lietuviai visą savaitę dirba kaip

lietuviško nuoširdumo nemoka atsi
sakyti. Be galo skaudu, kada matai 
savo tautiečius girtus svirduliuojan
čius po didmiesčio gatves ar per gir
tavimą atsidūrusius užgrotų . . .“ 
Ir dar vienas: „Toronto, 48. 12. 27. 
J.N.... Pirmą Kalėdų dieną buvau 
lietuvių šokiuose. Kad žinotum, kokį 
baisų įspūdį paliko, net šiurpas nu
krato prisiminus. Beveik visi lietu
viai, išskyrus vieną kitą, tiek vyrai, 
tiek merginos, buvo nusilakę. Apsi
kabinusios poros sėdėjo kampuose ir 
glamžėsi... Nežinau, kaip kitose Ka
nados vietose, bet Toronto lietuviai 
pašėlusiai girtauja... Jei visoj Ka
nadoj tokių daug, lai jie Lietuvon 
negrįžta ... Susitinki su seniau čia 
gyvenančiais tautiečiais ir į jų prie
kaištus neturi ką atsakyti. Girdi, „at
važiavęs tremtinys čia savo pamiltą 
merginą užmušė, ten apsiskandalino, 
čia vėl lietuvis šeimą išžudė ir pats 
nusišovė...“

Iki šiol mūsų bendruo'menė ir jos 
spauda, neskaitant kun. S. Ylos poros 
straipsnių, veiksmingai nėra reaga
vusi. Kokia nors reakcija būtina! 
Kova — besaikiam girtavimui kar-

Technikos ir mokslo 
pasauly

Nors ir kaip skeptiškai būtų žiū
rima į „pasakas“ apie sėkmingą ato
minės energijos panaudojimą žmoni
jos gerbūviui pakelti, lieka nenugin
čijamas faktas, kad atominė era yra 
padariusi didelę pažangą kelyje iš 
baidymų stadijos į praktikos ir pri
taikymo periodą.

štai, kaip pranešama iš JAV, prof. 
J. A. Wheeler gausiai susirinkusiems 
inžinieriams New Yorke paskelbė, 
kad jau pradėta pirmoji pasaulyje 
atominio lokomotyvo konstrukcija ir 
statyba. „Atomic 484“ vardu pava
dintas milžinas bus 45 m. ilgio, svers 
2.000.000 kg ir bus naudojamas ultra- 
ekspreso linijoj NewYorkas-Chicago.

Tačiau automobilizmo mėgėjai, 
jau dabar svajoją apie artimoje atei
tyje sukursimus atominius automobi
lius, atsiduoda visiškai tuščiai iliuzi
jai, nes tarp atominio lokomotyvo ir 
atominio automobilio motoro yra il
gas, tiesiog neįsivaizduojamai sunkus 
kelias. Teoretiškai, žinoma, ir šian
dien tai būtų įmanoma, bet kai tik 
susiduriama su praktika, iškyla eilės 
sunkumų ir kliūčių, kurios net ir pra- 
muštgalViŠkiausiam inžinieriui su
griauna visą viltį.

Panašiai „Science P. T.“ žurnale 
pasisako ir žinomasis politechnikas 
Albert Ducrocq. Iš jo išvedžiojimų 
aiškėja, kad pirmoji didelė kliūtis 
atominio automobilio svajonės reali
zavimui glūdi finansinėse problemose
— vieno vienintelio atom, auto gamy
ba prarytų milijonus. Antroji kliūtis
— nėra pakankamų, kartu ir automo
biliui tinkančių apsaugos priemonių 
nuo kenksmingo gamma spindulių 
veikimo. (Šiandieninėmis sąlygomis, 
atom, automobilis su minėtais šarvais 
svertų net 600 tonų). Nugalėjus šias 
kliūtis, vis dėlto būtų padarytas mil
žiniškas šuolis. Šiuo laimingu atveju 
atomo skaldymo procesui būtų nau
dojamas jau nebe uranijus ar pluto- 
nijus, kaip paprastai, bet taip vad. 
elektroninės dujos, kurios susideda ne 
iš molekulių ar atomų, bet tik gry
nai iš elektronų ar neutronų. Tačiau 
ir pagal šį principą sukonstruotas 
atominis motoras svertų 100 tonų. 
Todėl, be abejonės, drąsiai galima 
teigti, kad iki pirmojo atominio auto
mobilio pasirodymo praeis mažiau
siai dešimtmečiai.

Ypatingai šiuo klausimu įdomiai 
išsireiškė profesorius M. Broglie. Jo 
žodžiais: „Vaizdžiai kalbant, dabarti
nis žmogus, suradęs atominę bombą 
ir jau šiandien bandąs sukonstruoti 
atominį automobilį, būtų maždaug 
tokiame pat lygyje, kaip ir primity
vusis urvų gyventojas, suradęs ugnį 
ir galvojąs apie ekspllozinį motorą“.

*

Mat, žmogus yra kita-kas negu 
kūnas. Jis yra dvasia-sieia, ypatinga 
šviesa ir šiluma. Kalbama apie są
monę, apie išmintį ir meilę. Nelygi 
ji visuose žmonėse, kartais šviesesnė, 
kartais niūkesnė. Ir tad reikėtų su
žinoti, iš kur ji, kas ją sukelia, kaip 
ji atsiranda ir prisitaiko prie dygstan- 
tio kūno, kodėl ji jautiasi tokia vie-

Fotografijų albumai
Atliktiems darbams pavaizduoti 

puiki priemonė yra fotografijos. 
Tuo tikslu Kultūros Tarnybos Istori- 

■ nės medžiagos Rinkimo Komisija 
renka visų veikimo sričių fotografi
jas, kurias sudės į specialiai tam rei
kalui paruoštus albumus.

Komisija kviečia visus lietuvių 
bendruomenės junginius (stovyklas, 
parapijas, organizacijas, kolektyvus, 
švietimo įstaigas ir visus kitus sam
būrius) atsiųsti fotografijas su ati
tinkamais įrašais kitoje pusėje. Jos 
bus sudėtos į albumus ir išsiųstos į 
U.S.A, apsaugai.

Tų junginių, kurie sudarę savo 
fotografijų albumus, pageidavimu, tie 
albumai galės būti išsiųsti apsaugai 
be pertvarkymų.

Jau yra surinkta 331 švietimo 
įstaigų (esančių Vokietijoje) fotogra
fija. Šios fotografijos bus tinkamu 
būdu sudėtos į albumą, pavadintą 
„Švietimo įstaigos“. Jis pavaizduos 
švietimą, pradedant universitetais ir 
baigiant vaikų darželiais.

Tokie švietimo įstaigų albumai 
bus sudaryti ir kitų šalių. Panašiu 
būdu fotografijos bus tvarkomos ir 
kitų junginių.

Komisijos adresas: (13a) Eich- 
* t ū 11, DP Camp Rebdorf.
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save pranešančiu priešu, kovoj ne- 
prilygstančioj nė Termopilams, sako, 
„girtaujama“... — neneškim spren
dimo. Žinom, kaip tatai skatina „so
vietinės vodkinės kultūros“ nešėjai, 
kokia visus kiaurai persunkusi ten 
„nepakenčiama moralinė depresija“, 
kuri, anot vokiečių karo belaisvių, 
„laužia silpnesniuosius“, o ......gy
ventojuose nesą jokios gyvenimo kū
rybos, nestato trobesių, nieko nepro
jektuoja. Motyvas — vistiek išveš...“

Pilnesniam vaizdui — porą iš mū
sų spaudos citatų: „... Ypač daug 
gamina ūkininkai samagono, kurį 
verda iš rugių arba cukrinių runke
lių... Vokiečiai karo belaisviai nie
kados neužmirš geraširdžių lietuvių 
ūkininkų... Ten pasiliko ašaros, sa- 
magonas ir sovietų šnipas...“ (Ži
buriai, Nr. 55)

..Puikiai' — partizanų kurso 
vadovas ištiesia stiklinę .smingamo- 
slos'. Antrąją stiklinę nori įsiūlyti 
sargybiniui Audrai... Prieš kiek lai
ko Kauno mieste vykdydami uždavi
nį du partizanai, užsukę prieš gelež. 
stoties esamą restoraną, neiškentė 
nepaėmę po ,porą šimtų gramų, ku
rio pasėkoje...' įvykęs kruvinas su
sišaudymas.“ (Žiburiai, Nr. 45)

Nutylint apie girtavimą „anapus“, 
nėra galima pateisinti šios ydos 
apimtųjų Europos DP stovyklas, o 
ypač jau išvykusių užjūrin. Atsiradę 
advokatai gal bandys sumažint dipu
kų dėmę. Juk visada atsiranda to
kio elemento, gi jei palyginsim su 
DP „broliškomis tautybėmis“, tai jis 
nebus pranešantis. O pagaliau jei 
koks skandaliukas ir įvyksta, tai re
tai išeinąs iš stovyklos ribų, nebent 
vienas kitas ir grįžta iš MP ar vo
kiečių daboklės. Gi vienas colega — 
kandidatas į -psichologijos daktarus, 
vokiškais terminais pavadinus, bandė 
įrodinėti, kad be reikalo ši tema iš

įmanydami ir savaitgaly pasideda 
vieną kitą dolerį ateičiai, kiti gi te
dirba tik porą dienų — pragyveni
mui, na, ir išgėrimui... o kai trūksta, 
pasiskolina iš draugo, kuris gal iš

tu būtų kova dėl mūsų tautos eg
zistencijos, nes pagal kun. Ylą: „ . .*. 
kai daugelis pameta galvas dėl poli
tinių smulkmenų, man rodos, kad 
didžiausia šiandien visų lietuvių po-

Ar. Zailškas

litika — išlaikyti sveiką lietuvišką 
moralę, tvirtą seną charakterį!“

Almu*

Jo darbais didžiuojas Lietuva
DR. ARCHITEKTAS STASYS KUDOKAS ATŠVENTĖ 50 METŲ AMŽIAUS SUKARTI

Pilkam kareivinių kieme, niūriam 
tremties gyvenime smilksta žymūs 
skaičiai lietuvių mokslo ir meno kū
rėjų. Jų tarpe ir talentingasis mūsų 
architektas D r. Stasys Rudo
kas. Pasidavę į nežinomą rytojų 
nešančiai srovei, dažnai mes nemato
me žmonių, mūsų tarpe išgyvenančių 
vos pakeliamą vidinį skausmą. Gal 
jie pažįstamiems ir bičiuliams sten
giasi šypsotis, bet pažvelkite tų žmo
nių akysna iš arčiau, ir jūs pamaty
site už tos šypsenos slypintį nerimą 
ir kančią...

Taip, rašytojai rašo naujus veika
lus, kompozitoriai, išsinuomavę ap- 
lūžusį pianiną, komponuoja, daininin
kai, nors ir netekę operinės scenos, 
rengia koncertus, dailininkai skelbia, 
kad jie tremty kuria Lietuvių Dailės 
Galeriją. Tačiau, ką veikia mūsų 
architektai, inžinieriai, kurių kūrybi- j 
niams planams įgyvendinti reikia: 
didžiulių plytinių, betono, šimtų dar- į 
bininkų bei meisterių, o svarbiausia 
— savosios žemės! Galima drąsiai 
tarti: kol jie DP stovyklose — jų 
egzistencija suniekinta, kūrybinio pa
sireiškimo galimumai atimti, o tuo 
pačiu ir gyvenimo dama sujaukta. 
Ak, sunku galvoti, kad ten, kur galė
tų kilti puikūs pastatai, nusidriekti 
nauji plentai ir visokeriopa gerovė 
klestėti — liejasi kraujas ir ašaros,

o čia — jau įpusėjo penkti smilkimo 
metai...

Panašiuose apmąstymuose nese
niai radau ir Dr. Arch. Stasį Ru
doką, prieš kurį laiką atšventusį

savo amžiaus 50 metų sukaktį, o da
bar parimusį paties susikaltame krės
le. Galva pražydusi kaip obelis, nors 
architektės pačiame kūrybiniame

subrendime. Į jį pažvelgus, savaime 
prabėgo jo sukurtų pastatų vaizdai. 
Didžiulė, erdvi Šančių gimnazija, 
kelių komplektų Aleksoto pradžios 
mokykla, Dr. Gusevo ligoninė Trakų 
gatvėje, Vytauto Didžiojo Muziejaus 
fasadas, visa eilė privačių vilų, ke
liaaukščių valdžios ir savivaldybių na
mų. Juk Dr. Stasys Rudokas 
buvo vienas populiariausių architek
tų Lietuvoj. Ne vieną kartą architek
tūros konkursuose jis gavo pirmąsias 
premijas. Jo architektūrinė linija sa
vaiminga, grakšti, išgyventa, jo vi- 
gaus architektūra pilna šilumos, 
šviesos ir jaukumo. Jei ne karo ir 

' okupantų atneštos nelaimės, šiandien 
mūsų tėvų žemėje jau stovėtų bent 
kelios Dr. Arch. Stasio Rudoko 
statytos bažnyčios. Man iki šiai die
nai prisimena jau Arkivyskupo Ku
rijos patvirinti Radviliškio bažnyčios 
projektai. Giliu urbanistiniu supra
timu suprojektuota aikštė, o jos gilu
moj monumentali romaniško stiliaus 
bažnyčia su nuostabia arkada ligi di
dingo varpinės bokšto. Kai andai aš 
žiūrėdavau į tą Dr. S. K u d o k o kū
rinį, pats sau pagalvodau, kad, Rad
viliškio bažnyčiai nuo žemės pakilus, 
bus į ką pažvelgti, kai sustosim Vieni 
ar su svečiais, toje kryžminėje mūsų 
geležinkelio stoty. Bet... tos bažny-

(Pabaiga 5 psl.)
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Katras teisingas Mano ievyne M. G. B. rankose
Churchill ar Eisenhower ?

Šiuo klausimu Daily Mali laikraš
tyje rašo žymus strategas pulk. Įeit 
F. O. Mlksche. Jis pastebi, kad stra
teginis karo vedimas ne tiktai ap
sprendžia pati konfliktą, bet taip pat 
turi įtakos j pokarini gyvenimą.

Kaip žinome, labai daug buvo 
kalbama, kad W. Churchill neva no
rėjęs. karo invaziją daryti ne j Pran
cūziją, bet l Balkanus ir kad tuo at
veju nebūtų sovietai paėmę Balkanų 
ir nebūtų to šaltojo karo. Straipsnio 
autorius primena, kad kai kova dėl 
Vokietijos dviejuose frantuose vy
kusi, Europa buvo jau suskaldoma l 
dvi stovyklas. Ir kai prasidėjęs tarp 
Rytų ir Vakarų įtempimas didėti. 
Visi jau rūpinosi ateitimi.

Autorius klausia, kokios priežas
tys pnvedusios prie dabartinės situa
cijos? Ar tai parėję nuo kario strate
gijos ar nuo valstybės vyro politi
kos? Jis nurodo, kad Sąjungininkų 
išsikėlimas Italijoj buvęs būtinai 
naudingas, nes vokiečių jėgas suskal- 
dęs, tačiau tolimesnis išlaipinimas 
Sąjunginių jėgų Italijoje ar Balka
nuose būtų atsiliepęs patiems nenau
dingai. ,__

Churchillis tikėjęs susilpninti so
vietų {taką Balkanuose britų išsikeli- 
mu tenai. Bet kažin ar būtų atsvė- 
ręs sovietų 80—100 divizijų, kurios 
ten veikė 1944 metų rudenj. Pulki
ninkas išvedžioja, kad jei Sąjungi
ninkai būtų iškėlę keletą divizijų 
Balkanuose, tai vokiečiai būtų leng
vai jas sulaikę. Sovietai Vokietijoje 
būtų nužygiavę daug toliau. Ir Są
jungininkų armijos būtų susitikusios 
ne prie Elbės, bet prie Reino. Esą, 
Pietryčių Europos politinė padėtis 
niekad nelėmusi Europos likimo. 
„Sprendimas padaryti invaziją ) Eu
ropą per Prancūziją sn kiek galinti 
didžiausia jėga, bnvo vienintelis tei
singas“, rašo pulkininkas Mlksche. 
Britai iš savo idealios bazė — salų 
galėję tiekti visa, kas buvo reikalin-. 
ga invazijai Įvykdyti.

Jis nurodo, kad jeigu invazijos ar
mija būtų buvusi didesnė dar 5 ar 6 
divizijom, gal būt karas būtų pasi
baigęs Jau 1944 mėtų rudeni ir Są
jungininkai būtų atsidūrę Berlyne 
pirmieji' ir istorinis susitikinąs būtų 
įvykęs ne pre Elbės, o prie Oderio ar 
dar toliau J Rytus. Šis įvykis būtų 
davęs naują politinę konsteliaciją.

Kokią autorius daro išvadą iš 
Churchillio ir Eisenhowerio priešta
ravimų? Po rūpestingai apgalvotų 
visą faktorių pulkininkas padarė toki 
sprendimą: „Strategiškai Eisenhowe
rio veikla buvo absoliučiai teisinga“.

Iš kitos pusės, Churchillis gerą 
patarnavimą padaręs numatydamas 
pirmyn politinę eigą. Bei jeigu stra
teginis vadovavimas buvo teisingas, 
tai kur gi tada yra klaidos? Ar da
bartinė padėtis buvo neišvengiama? 
Tikrai ne.

„Kariai laimėjo karą, o politikai 
prarado taiką. Mūsų visa pokarinė 
politika buvo paremta viena korta — 
galimu bendradarbiavimu su Mas-1

' (Atkelta iš 3 pusL)
Sodžiuje negeriau, kaip mieste, 

žemės ūkio darbininkai, sąryšyje su 
šia vasarą įvykusia kuliamų mašinų 
nacionalizacija, tapo komunistų pri
žiūrimomis aukomis. Iškulti grūdai 
atitenka valstybei. Žemės ūkio dar
bininkams palieka tik pusę kg duo
nos.

1948. XI. 15 išleistu įsakymu, už 
išdavimą valstybinių paslapčių gra
soma mirtimi. Informacija apie ga
mybą, įmonę, ligoninių skaičių, epi
demijas baustina.

Dimitrovo legenda. „Georgij Di
mitrovo tėvynė" jau kuris metas vir
to tikro pragaru. Mano pasakojimas 
būtų nepilnas, jei nutylėčiau apie 
Dimitrovą, kurį supa Reichstago pa-

kva“, pastebi autorius. Kariuomenės 
vakariečių buvo demobilizuotos -ir 
politinis žaidimas be ginkluotų pajė
gų buvo negalimas, kaip biznis be 
pinigo.

Europoje, suardžius jėgų pusiaus
vyrą, komunizmas slinko { kontinen
to vakarus. 1945 m. Sovietų Sąjunga 
buvo išsemta, jos kariuomenė rodė 
rimtų demoralizacijos ženklų. Vokie
tijos greitas sutvarkymas po karo 
būtų turėjęs teigiamos prasmės Len
kijos ir Balkanų plėtotei. Dabar viso 
to nėra, nes valstybės vyrai nemokė
jo suorganizuoti taikos ir nesuprato .. ........ ..
sovietų komunizmo užmačių, (ja) | degimo legenda. Sofijoje jis mėgia-

Įvairios žinios
• Šveicariją per dvejis metus su
teikė puikias 2—3 mėnesių atostogas 
8.148 vokiečių vaikams iš amerikiečių 
zonos. Ten ilsėjosi ir mūsų vaikų da
lis. (AP)
• Paryžiuje buvo pavogtas 8 metų 
berniukas A. Sadovič. Jo išpirkimui 
pareikalauta 3.000.000 frankų. Pania 
Sadovič gavo laišką, kuriame rašo
ma: „Jūsų sūnus bus grąžintas Jums, 
jei Jūs užmokėsite mums 3.000.000 
frankų, priešingu atveju jam gali 
įvykti rimtų pasėkų."
• Vienas anglių karaliaus p. L. Le
wis dešiniosios rankos vyrų yra pa
reiškęs, jog organizuotoji darbininki
ja norinti atšaukti „Taft-Hartley" 
darbo {statymą ir kad jo vardu ne
būtų įvestas bet koks kitas aktas, 
varžąs darbininkų judėjimą. Jis at
kreipęs dėmesį į Prezidento rinkimi
nę kalbą, kurioje jis įsipareigojęs iš
pildyti darbininkų reikalavimus. Esą, 
kas ieškojo balsų ir juos gavo, pasi
žadėdamas išbraukti iš knygų tą {sta
tymą. (HT)
• Windsoro kunigaikščiai išsikrau
sto iš Prancūzų Rivieros ir parduoda 
savo vilą už 120.000.000 frankų. Jie 
persikrausto gyventi | Paryžių, kai 
kuriuos baldus pergabendami 1 New 
Yorką. (AP)
• Britanijos darbo ministeris p. 
Isaak pareiškė parlamente, kad šiais 
metais yra numatyta pašaukti apie 
150.000 aštuoniolikos metų jaunimo 
kariniam apmokymui. (UP)

• Italijos muitinės valdininkai nu
čiupo amerikinių cigarečių 264.000 
dolerių vertės. 9 asmenys suimti va
rius spekuliaciją. (AP)
• Amerikos vyriausybė paskelbė 
tris notas, kurios buvo {teiktos So
vietams dėl vokiečių belaisvių. Pa
skutinėje notoje vėl klausiami sovie
tai, kas atsitiko su 200.000 ar 2.000.000 
vokiečių karo belaisvių. Sovietai sa
vo pažado paleisti karo belaisvius iki 
1949 metų pradžios neišpildė — susi
tarimą sulaužė, kaip ir daug kitų su
tarčių. (UP)
• Sovietų ambasados Amerikoje iš
leistame biuletenyje žinomas sovietų 
publicistas Izakovas kviečia rasti su
sipratimą tarp sovietų ir Amerikos. 
„Draugiški Naujųjų Metų sveikini
mai amerikiečiams" straipsnyje jis 
rašo, kad kai kurie nedraugiški san
tykiai tarp abiejų kraštų {vykę dėl 
abipusio susipratimo stokos. Jis lin- 
kįs 1949 metais geresnio susipratimo. 
Sis straipsnis savo švelnumu skiriasi 
apskritai nuo sovietų spaudos tono. 
(AP)

Jo darbais didžiuojas Lietuva
(Pradžia 4 pusi.) 

čios paruošiamieji darbai buvo tik 
pradėti, kai 1 Lietuvą {žliaugė rusai, 
atnešdami visai kitų dievų garbinimą 
ir neregėtą žmogaus dvasios išprie
vartavimą . . .

Bet ir dabar mano žvilgsniai ne
rimsta ankštame Kudokų „aparte- 
mente". Regiu suimprovizuotą brai
žymo stalą, o ant jo arch. įrankius 
ir keletą sąsiuvinių. Ranka pati pa
kyla ir aš paimti* vieną, antrą staty
tojo „užrašų“ knygą. Pasirodo, Dr. 
Arch. Stasys K u doką s ir dabar 
kuria. Tuose sąsiuviniuose aš radau 
gražių projektų, didelių užmanymų, 
bet širdy buvo liūdna. Kada, kada 
grįš laisvi? Ir kada tie tremtinio 
architekto kūriniai taps realybe? ...

Dr. Arch. Stasys Kudokas 
gimė Malatlšky, Panevėžio apskr., 
1898 m. rugsėjo 29 d. Vidurini moks
lą baigė Rusijoj. 1919 m. grižo j Lie-

Emigrantei žiniai
Nė vienas emigruojantis į bet ku

rią šalį tautietis negalvoja amžinai 
nutraukti ryšius su pasklidusiais po 
platųjį pasauli savaisiais. Kiekvie
nas puoselėja mint j vėl užmegzti kul
tūrinius ir kitokius tarpusavio ry
šius. Kad ši mintis būtų lengva atei
tyje realizuoti, yra būtina tuojau įsi
gyti MŪSŲ KALENDORIUS 1949 
metams, kuriame telpa visame pa
saulyje egzistuojančių lietuviškų kul
tūrinių Jstaigų, visuomeninių organi
zacijų ir mūsų valstybinių postų už
sienyje adresai. Be to, jame rasite 
palyginamąsias JAV Ir Anglijos pi
nigų lenteles, svorio, ilgio, ploto ir 
tūrių matus, lito santyki su kitais 
pinigais 1939 metais ir daug kitų nau
dingų dalykų.

Kuklus MŪSŲ KALENDORIAUS 
tiražas jau visas išsiuntinėtas platin
tojams, todėl emigracijos pajudinti 
tautiečiai pirmoje eilėje paskubėkite 
tą vertingą kalendorių įsigyti. Jo 
kaina — 2,50 DM>

.MŪSŲ KELIAS

tuvą ir, tarnaudamas Susisiekimo 
Ministerijoj, 1923 m. baigė Kauno 
Meno Mokyklą. 1924 m. išvyko Ro
mon, kur 1930 m. baigė Aukštąją 
Karališkąją Architektūros Mokyklą. 
Ten pat jis apgynė dizertaciją ir ga
vo architektūros daktaro laipsn). 
Milane tais pačiais 1930 m. išlaikė 
tarptautinius egzaminus, kurie sutel
kė jam teisę — verstis architekto 
profesija visoj eilėj valstybių. Bet 
jis grižo j Lietuvą. Čia tuoj buvo 
paskirtas Kauno miesto architektu. 
Salia šių pareigų ir gausių darbų 
privačioj studijoj, Dr. Kudokas 
mokytojavo Aukšt Technikos Moky
kloj. 1939 m. jis buvo pakviestas j 
Vytauto Didžiojo Universitetą, kur 
buvo docentas ir ^rchitektūros ka
tedros vedėjas.

Tačiau tai vis nuogi skaičiai. Tie
sa, jie gražbylūs, bet ar jie gali iš
samiai aptarti ir {vertinti Dr. Arch. 
Stasio Kudoko darbus? Jei bū
tumėm namie, tikriausiai ne taip pa- 
gerbtumėm savo žymųjį architektą, 
{žengusį į 51 savo amžiaus metus. 
Bet, deja, nūdien net išsamesniam 
straipsniui jo darbai mums nepasie
kiami — jie visi paliko rusų paverg
toje Lietuvoje. Tad ir belieka tik 
nuoširūs linkėjmai tarti: Tegu Dr. 
Arch, Stasys Kudokas tremties 
verpetuose nepalūžta, nes jo kūry
binis genijus dar bus labai reikalin
gas sugriautai Lietuvai atstatyti, jos 
miestams, miesteliams ir kalmattis 
išgražinti. St. S.

• Bendrai europiečių poliškai nu
statyti, siekiant Europos vienybės, 
bus Briuselyje sušauktas 150 delega
tų suvažiavimas vasario 25—28 die
nomis. Tai bus pirmasis toks Euro
pos sąjūdžio tarptautinės tarybos su
važiavimas, kuris buvo numatytas 
praėjusiais metais Haagoje. Jame 
dalyvaus žymiausi Europos politikai 
ir valstybių vyrai. (AP)
• „France-soir“ praneša, kad Pran
cūzijos draudimo bendrovės savo 
draudimo nuostatuose įtraukiančios 
klauzulę, pagal kurią jokie atominės 
energijos eksplozijos padaryti suga
dinimai. automobiliams nebus premi
juojami, t. y. nieks negalės pateikti 
skundų dėl tokių įvykių.
• Vakarų Vokietijoje paskutiniu 
metu dėl elektros jėgos trūkumo ir 
žiemos metu bedarbių skaičius pa
kilo iki 774.500 ir tikimasi, jog jis 
dar didės. (AB)
• Iš patikimų šaltinių pranešama, 
kad žinomas transatlantinis ameri
kiečių lakūnas pulk. Lindberg slaptai 
lankęsis Berlyne, (AP)

Pranešimas žemės ūkio dartaaliijams
1. Sėkmlngesniam darbo ir buto 

sutarčių, sudarymui L.T.2.Ū.D. Są
jungos atstovai ir Įgaliotiniai USA 
prašo visus ūkininkus, ž. ū. darbi
ninkus ir ž. ū specialistus, kurie per 
Sąjungos Skyrius, LTB Apylinkių 
Komitetus ar pavieniai pareiškė norą 
vykti i USA žemės ūkio darbams, 
tarpininkaujant L.T.2.U.D. Sąjungai 
ir kurie per Sąjungą dar nėra gavę 
pranešimo apie sutarties sudarymo 
eigą USA,

prašomi kuo skubiausiai pri
siųsti Sąjungos Centro Valdy
bai šeimos galvos IRO žemės 
ūkio specialybės pažymėjimą. 
Apylinkėse, kur IRO egzaminų 

komisijos nebuvo ir IRO specialybės 
pažymėjimai nebuvo išduoti, stengtis 
gauti tokius pažymėjimus anglų kal
ba su IRO administracijos antspauda.

Kitoje pažymėjimo pusėje Smul
kiai nurodyti adresą (pažymint ir 
šoną).

Tiems, kurie minėtų pažymėjimų 
nepristatys Iki š. m. vasario 28 d., 
nebus tarpininkaujama sutarčių ga
vime.

2. Visų žemės ūkio darbuotojų ži
nios, kurios buvo prisiųstos Sąjungai

tarpininkauti sutarčių sudaryme, yra 
persiųstos J USA.

L.T.ž.Ū.D. Sąjungos
Centro Valdyba

(14a) Schw.Gmilnd, Bismarck Kaserne

Felikso Paškevičiaus, | 
j kilusio iš Marijampolės apskr., | 
j hąmuĮerag •osįba eofpeAprq |
• kaimo, ieško sesuo Magdalena • *
• 8 c h u k o.

Pranešti A. Žiliui, gyv. (13b) • 
: Dillingen/D., DP Ludwig Cen- j
• ter, US Zone, Germany.

PRANEŠIMAS
Aid Overseas, Inc., 4851 S. Ash

land Ave., Chicago 9, Ill., USA, no
rėtų susirišti su asmenims, kurie ap
siimtų šiai Bendrovei iš Vokietijos 
prisiųsti lietuvių ^autinio meno iš
dirbinių, kaip tai: tautinių juostų, 
kryžių, medinių lėkščių ir panašių 
rankų darbo dirbinių.

Kas galėtų visą tai parūpinti, pra
šoma skubiai rašyti šiuo adresu: Aid 
Overseas, Inc., 4851 S. Ashland Avė., 
Chicago 9, Ill., USA. Būtina nuro
dyti sąlygas ir daiktus, kuriuos ga
lėtų prisiųsti.

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

33 metai Cleveiande, įsteigė savo nuolatinę atstovybę Vokietijai.
Atstovybėje tuoj galima užsiprenumeruoti DIRVĄ 1949 metame.
Prenumeratos kaina Vokietijoje:

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

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

32 DM
17 „

.......  '■ ' ' — i 1111

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,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.

mas dėl obskurantiškų, „filosofinių" 
kalbų: „Ka! Diogenas užsidegęs ži
bintą vaikščiojo po Romą...“ Bet 
tas herojus, karo metu buvęs Mask
vos ir Tifliso radiofonuose diktoriu- 
mi-pranešėju, grįžta | Bulgariją tik 
lydimas savo globėjų. Jo charakteri
stikai geriausia tinka Jono Valtin 
žodžiai: „Jis nežinojo savo tėvynės 
ir valstybės sienų.“ Pavojaus atveju 
jis nėra kietas ar užsidaręs. Gesta
pui jis pranešė eilę adresų šavo ben
drų. Vyrai ir moterys žudėsi, kai jų 
ieškojo geštapinininkai. Jis Išdavė 
net savo sugulovę Oną Krueger. O 
tuo metu G.P.U. vedė derybas su Ge
stapo: „Nelieskite Dimitrovo, nes ką 
jūs darysite jam, mes tuo pačiu at
silyginsime jūsiškiams šnipams mūsų 
kalėjimuose“.

Reichstago proceso pradžioje jis 
jau žinojo, kad jam negresia joks pa
vojus: Jo susikirtimas su Goeringu 
buvo ne drąsos, bet jo neliečiamybės 
išdava. Jis pernelyg daug žinojo apie 
sovletiniusukėslus, kominterno veiklą
ir pasaulinės revoliucijos polėkiiis, 
kad sovietai leistų jĮ kankinti. Bet 
už tai jis atsimokėjo sovietams visiš
ku paslaugumu ir grjžo j Bulgariją, 
kai visi pavojai jau buvo praėję. Grį
žęs tik paskelbė drakonišką „konsti
tuciją", kurios „demokratiškumas“ 
visose smulkmenose buvo aptarta 
Maskvoje. Sovietų karinę diktatūrą 
tuoj sekė komunistinė diktatūra, kuri 
užgniaužė bulgarams laisvą kvapą. 
Dimitrovo „patriotizmas“ buvo įkvėp
tas Ždanovo, nuo pat pradžios iki 
mirties atodūsio. Kremliaus mažiau
sias {spėjimas vertė ji paneigti šian
dieną tai, ką jis vakar teigė visu įžū
lumu. Tačiau kartą Ir jis įsišoko, kai 
drjso tarti žodi apie Balkanų sąjun
gą.

Tito varžovas norėjo vadovauti tai 
sąjungai. Jis kalba garsiai tik tuo
met, kai žino gausiąs „mokytojo" 
Stalino palaiminimą. Kai Stalinas 
Tito ir jį vienodai laimino, Dimitro
vas pakluso pirmajam, savo varžovui. 
Vėliau Stalinas jam pažadėjo graikų 
Trakiją už sukilėlio Markos rėmimą. 
Bulgarai seniai moja akimis j Alek- 
sandropolį — Dedeagnač. Bet ši sri-_
tis labiausia rūpi globėjui, kad iš ten 
galėtų užkirsti laisvą judėjimą Dar
daneluose. Dimitrovas, kaip klusnus 
tarnas sovietams, atlieka kiekvieną 4 
sovietini, parėdymą imtinai įkurdi
nimą Bulgarijoje koncentracinės sto
vyklos, kurioje užgniaužiama bet kuri 
viltis.

Daugelis kraštų cypia, nes jie pri
spausti okupanto. Bet didžiausias 
paniekinimas yra toms tautoms, kai 
tautietis atlieka budelio darbą, gau
damas nurodymus iš svetur, t. y. Iš 
Maskvos. Vertė G. Kymantas

I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
Radlšatis Albertas, g. 1911. 3. 14 

Kelupėnuose; Raišutis Ieva, g. 1904. 
5. 3, pask. žinia iš Klaipėdos, Lietu
voje, spėjama esant kur nors Bava
rijoje; Rudauskas Vytautas, g. 1928 
mt Šiauliuose; Rusteika Petras, g. 
1914. 3. 10, pask. žinia iš Telšių; Zig
mantas Kostas, g. 1922 mt. Lietuvoje^ 
pask. žinia iš Vokietijos; Balčiūnas 
Leonas, g. 1913 m. Škotijoje, pask. 
žinia iš Vilkaviškio; Baliūnas Juozas, 
g. 1913 m. Vilkaviškyje, pask. žinia 
iš Kauno, deportuotas { Vokietiją; 
Baltrus Jonas, g. 1885 m. Lietuvoje, 
deportuotas j Vokietiją; Benevičius 
Matas, g. Lietuvoje, pask. adresas: 
Šiaulių apskr. Skaisgirio valsč. Bi- 
tiužių km.; Biržinskas Valys, 16 mt. 
amžiaus, deportuotas j Vokietiją; 
Dauglas Juozas, g. 1918 mt. Lietu
voje; Macijauskas Albinas 1890 3. 1 
d. Vidglriuose, pask. žinia Iš 1940 m, 
gruodžio mėn.; Macijauskas Bronius, 
g. 1899 Vidglriuose, pask. žinia iš 
1940 m. gruodžio mėn.; Matulienė 
Kazimiera, g. 1919 mt Kuliuose, spė
jama esant kur nors sovietinėje zo
noje; Smilgaitė Ona, 22 mt. amžiaus, 
gyvenusi Klaipėdoje, spėjama esant 
kur nors Bavarijoje.

BUZILIAUSKAS Mykolas, gyv. 
LONDON, Edmonton N. 9,. St. Joa- 
nas Rd., England, ieško brolio Alekso 
iš Panevėžio. (2)
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
E3

Dvi rinkliavos ir jų pasisekimo sąlygos

Gudų - lietuvių išsiaiškinimo kryptimi

kurią

Amerikos ir Ispanijos ryšiai

Jugoslavija puola Bulgariją

Salia vykdomos BALFo rinklia-1 tremtini*, n;'tsižvelgiant net vei- 
VCJ, JAV paskelbtas jau ir ALT at-! kiančių įsittymv., laikomi trečios ar 
Bišaukimas į Amerikos lietuvius, kvie- i net ketvirtoj eilės žmonėmis.
čiant sudėti šimtą tūkstančių dolerių | 
reikalams, susijusioms su JAV, tiek 
Europoje vykdomais Lietuvos laisvi- 
n'mo darbais. Bet jau BALFo rinklia
va rodo, kad tai nelengvas rinkėjų 
uždavinys. Tat pagristai Dirva 
klausia — Kokios priežastys, kad 
rinkliavos tap nelengvai sekasi?

Dėl BALFo rinkliavos nesėkmių 
laikraštis samprotauja, kad svarbiau
sia priežastim yra visi tie neaišku
mai, apie kuriuos kalba spauda, kal
ba visuomenės susirinkimuose, kal
ba visi lietuviai, viens su kitu susi
tikę. Tos kalbos nėra iš noro pa
kenkti BALFui. Jos atsiranda iš vi
sai pagrįsto susirūpinimo — ar tikrai 
viskas taip yra, kaip turi būti. Laik
raštis apgailestauja, kad paskutiniu 
laiku BALFo centras tais klausimais, 
kuriais visuomenė susirūpinusi, šykš
tūs ką nors pasakyti. O tų klausimų 
yra ir jie visiems žinomi.

Kol BALFo darbai bus šitų abejo
nių ir susirūpinimų migloje, sunku 
tikėtis rinkliavos reikiamo pasise
kimo.

Anot laikraščio, BALFo vadovybė 
turi susirūpinti atgavimu visuomenės 
pasitikėjimo, o tai galėtų atsiekti at
viru įtikinimu, kad visi pasklidę abe
jojimai, įtarimai ir susirūpinimai 
neturėjo ar bent dabar nebeturi pa
grindo, kad BALFo globojamų žmo
nių niekas neskirsto | sūnus ir po
sūnius. Tą pasitikėjimą BALFas turi 
atgauti — tai esąs ne vien vadovybės 
garbės reikalas, tai yra mūsų vienas 
svarbiausių tautinių reikalų.

Ne mažiau pasitikėjimo reikalinga 
ir ALT. Taryba turinti pasistengti vi
suomenei aiškiau ir daugiau pasakyti 
apie savo dabartinius darbus, o ne 
v|en apie praeities žygius.

Pasikeitus JAV užsienio politikos 
vadovybei, svarbu jai iš naujo iš
dėstyti T ietūvos reikalus 1 nesitenki
nant, kad „jų nuomonė Lietuvos rei
kalu nepasikeitė“. Vieną kartą ji turi 
pasikeisti — ir pasikeisti taip, kad 
būtų pagaliau suderinta su visam pa
sauliui duotais pažadais — {gyven
dinti pasaulyje tautų laisvės ir ap
sisprendimo teisę, apsaugoti pasauli 
nuo teroro baimės.

Jei tik visuomenė išgirs, kad ALT 
energingai veikla šia kryptim, kad ji 
sumaniai išnaudoja visas galimybes 
Lietuvos bylai ginti — ji nebus kur
čia | Tarybos atsišaukimą, raginanti 
tuos darbus finansuoti.

Dirva tuo reikalu rašydama, 
atkreipia ALT dėmes} ir | tai, kad 
negana vien rūpintis Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo reikalais. 
Svarbu taip pat su tautos teisėmis 
ginti ir žmonių teises. O tos teisės 
dažnai paminamos po kojų, žvelgiant 
j kai kuriuos reiškinius tremtinių 
praktikoje, kultūrinių pastangų var
žymas, siaurinimas teisių save apsi
rūpinti ir pan., visa tai rodo, kad

Pranešimas platintoji) 
žiniai

Šiais metais spaustuvė staigiai pa
keitė praeitais metais mums teiktas 
lehgvinančias sąlygas ir reikalauja už 
atliktą darbą tuojau padengti sąskai
tas. Mūsų skolų išlyginimas, savai
me aišku, priklauso nuo skubaus 
spaudos platintojų atsiteisimo. Kad 
nesusidarytų kokių komplikacijų ir 
iš to išplaukiančių nemalonių pasė
kų, Gerb. Platintojus prašome jokiu 
būdu neužvilkinti atsiskaitymo. Jei 
gautos iš mūsų knygos dar nėra ga
lutinai išplatintos, tai prašome sku
biai atsiskaityti už išplatintą skaičių.

Yra dalis platintojų, kurie mums 
nesuprantamais, o gal net ir piktais, 
sumetimais neatsiskaito iš stambes
nių sumų. Esame jau galutinai nu
sprendę tuos netvarkingus skolinin
kus, kurie iki vasario I d. savo sko
lų neišlygins, paskelbti laikraštyje, o 
po to imtis priverstinio ieškojimo. 
Šis viešas pranešimas yra paskutinis 
(spėjimas tiems, kurie savo pasižadė
jimų neišpildė arba nereagavo ( 
jiems pateiktas sąskaitas.

MUSŲ KELIAS

Taigi, esą būtina, kad Amerikos 
lietuvių vardu veikianti vadovybė 
energingai imtųsi ir tas teises ginti. 
Kai visuomenė išgirs, kad tai daro
ma, ji parems jos darbus. Veiklumas 
yra būtina sąlyga, kad Tarybos at
sišaukimas neliktų balsų, šaukiančiu 
tyruose.

Naujas DP imigracijos įstatymo 
projektas įteiktas Kongresui

Dirva praneša, kad sausio 10 d. 
Kongresui perduotas naujas DP imi
gracijos {statymo projektas.

Naujasis projektas parengtas pa
gal Prezidento Trumano paskirtos 
imigracijos komisijos rekomendaci
jas. Senatui ji perdavė senatorius J. 
Hovard McGrath ir senatorius M. 
Neely, pastarasis išrinktas vietoj da
bartinio „biliaus“ autoriaus Chap
man Revercomb.

Senatorius Mc Grath pareiškęs, 
kad įstatymas stengiamasi priimti 
greit. Todėl ir projektas esąs paruoš
tas taip, kad nereiktų sukti galvos

Tubingen, sausio 15 d. Tūbin- 
gene LTB Wurttembergo Apygarda 
surengė lietuvių-gudų „susiartinimo 
vakarą“. Tiksliau tai buvo ne artė
jimo, bet „išsiaiškinimo vakaras“, 
kuriame prof. Z. Ivinskio lūpomis ir 
vokiečių kalba, ilgesnėje paskaitoje 
bandyta atremti visi svarbieji gudų 
paskelbtieji aiškinimai, neatitinką 
faktų ir istorinės tikrovės. Pakvies
tasis gudų atstovas N. Demidavičius 
savo pranešime nieko naujo nepasa
kė ir net nebandė pagristi žinomuo
sius gudų vadovaujančių sluogsnių 
(jų Tarybos Paryžiuje) bei jų spau
dos Vokietijoje paskleistus mums ne
suprantamus ir griežtai atmestinus 
samprotavimus. Jo pranešimas — 
Lydos pilies, pastatytos Vilniaus {kū
rimo metais, istorija. Taigi, visas va
karo svoris — prof. Ivinskio paskai
ta. Joje istorikas, remdamasis gau
siais šaltiniais, ■ statistikomis ir pan., 
stengėsi nušviesti santykius tarp 
dviejų tautų istorinių faktų šviesoje, 
iškeldamas visą eilę gudiškųjų klai
dingų teigimų apie Didžiąją Lietuvos 
Kunigaikštystę, jos valdovus, gyven
tojų surašymo duomenis, lietuviškų 
sričių gudėjimo priežastis 'ir kt. Pa
skaita būtų tinkamesnė nelietuvių 
visuomenei, tad kai auditoriją dau
giausia sudarė lietuviai, jos skaity
mas vokiečių kalba atrodė keistokas. 
Reikia manyti, kad ateity bus suge
bėta {eiti ( glaudesni kontaktą su gu
dų visuomenės atstovais (neatstu
miant ir ukrainiečių bei lenkų)eir jų 
tarpe galės būti suorganizuoti abiem 
pusėm naudingi diskusiniai (tai bū
tina!) tarpusavio Išsiaiškinimo vaka
rai. Kad tuo keliu einama, savo žo
dyje nurodė ir minėtajam Tūbingeno 
vakarui vadovavęs LTB Wurttem
bergo Ap-dos pirm. J. Šlepetys. Ir 
dar viena — stengiantis j tokius iš
siaiškinimo vakarus pritraukti kuo 
didesni skaičių gudų ir'kitų slavų, 
drauge nereikėtų pamiršti, be žodi
nės, taip pat ir spausdintos lietuviš
kųjų tezių propagandos. Tiek prof. 
Ivinskio paskaita, tiek kiti, nebūti
nai istorinio pobūdžio, pareiškimai 
(jie neabejotinai turėtų būti paruošti) 
vertėtų paskleisti ne tik gudų, kitų 
slavų tarpe, bet juos panaudoti ir ki
tur Vakaruose. Mes galime su sim
patijos jausmais sekti atbundančios 
gudų tautos jausmus ir jų sentimen
tus praeičiai, tačiau ties jų klaidin
gais pareiškimais praeiti tylomis bū
tų nepateisinama. Juo labiau atkreip
tinas ne tiek mūsų pačių, kiek sveti
mųjų dėmesys. Todėl ir sausio 15 d. 
Tūbingeno vakaras prašovė pro šal| 
— nors gera intencija, tačiau gudų 
klaidos demaskuota saviesiems (pu
blikoj vos keli gudai, nesuprantą vo
kiškai), užuot paveikus didesnę gudų 
ir kitų svetimųjų auditoriją. Aiškin
ta Ir atremta gudiškosios „erezijos“, 
bet nesiartinta su mielaisiais rytų 
kaimynais. Tikėkime, kad ateity įvyks 
ir susiartinimas, tuo tarpu bent rei
kiamai praveskime aiškinimo darbą. 

dėl kitų dalykų, kaip tik dėl paša
linimo iš dabartinio (statymo tų su
varžymų, kurie buvo „antisemitiški“, 
„antikatalikiški“ ir diskriminaciniai.

įstatymo pakitimai mūsų spaudai 
jau yra žinomi, tačiau keista, kad iki 
šiol dėl esamo (statymo „nekatalikiš- 
kumo“ nė vienas katalikas nebuvo 
pareiškęs protesto, o anot Dirvos, dėl 
to daugiausia ašarų liejo... žydų 
spauda ir pats Trumanas, kuris taip 
pat nėra katalikas...

Įstatymo pakeitimuose yra ir gerų 
vietų. Tai esamos imigracinės kvotos 
(bendra tvarka imigruojant) neliesti- 
numas, antra, — garantijų sušvelnė
jimas, nereikalaujant (rodymų, kur 
imigrantas dirbs, kiek atlyginimo 
gaus ir kur gyvens bei kiek kamba
rių turės. Naujo projekto autoriai 
sako, kad dabartinis {statymas stato 
didesnius reikalavimus, nei anksčiau 
vykstantiems su affidavitais.

Kaip ten praktiškai beatrodytų 
nauji pakitimai, Dirva teisingai daro 
atitinkamas mūsų institucijas ragin
dama budėti, kad nauji pakeitimai 
neskriaustų mūsų tautiečių.

-J.Č.-

Į vakarą atsilankė Vykd. Tarybos, 
VLIKo nariai, LTB centro pirm. P. 
Gaučys ir būrys lietuviškosios visuo
menės. Jau tai parodo, kad vakarui 
norėta suteikti didesni svorj. Po pa
skaitų (gudas savo pranešimą padarė 
gudų kalba...) nuotaiką praskaidri
no Kauno operos solistė Sal. Nasvy
tytė, padainavusi tris Banaičio dai
nas ir dvi arijas iš operos „Samsonas 
ir Dalila". Akomponavo muz. Ku
čiūnai. V. Ritn.

„UŽSIENIO LAIŠKAI"
Praneša iš Stuttgarto, kad viena 

JAV organizacija esanti pasiruošusi 
sudaryti sąlygas vokiečiams ir ki
tiems europiečiams susirašinėti su 
amerikiečiais Amerikoje, kad galėtų 
pasikeisti savo idėjomis ir ugdyti 
tarptautini bendradarbiavimą. Si or
ganizacija vadinasi „The United Na
tions Council of Philadelphia“. Ji 
taip pat nori užmegzti ryšius Ir su 
DP.

Taryba supažindina pagal amžių 
profesiją ir kitokį pasiruošimą arba 
pageidavimą. Norintieji užmegzti 
santykius laiškus turi .rašyti šiuo 
adresu: Letters Abroad, United Na
tions Council of Philadelphia, 1411 
Walmut Street, Philadelphia 2, Penn
sylvania, UJS.A. Pageidautina rašyti

Ispanijos kardinolas siekia JAV ir 
Ispanijos suąrtinimo. 'Jis nori, kad 
Madridas būtų pripažintas, atstaty
tas ambasadorių postas ir sutelkta 
Ispanijai ekonominė parama. ..

Viename savo interview kardino
las gynė Franco režimą ir J.Tautų 
1946 metų sprendimą, kuriuo buvo 
reikalaujama atšaukti ambasadorius 
iš Madrido, laikė neteisingu. Jo pa
reiškimu, Ispanija negresiantl pasau
lio talkai. Jos vidaus režimas esąs 
jos pačios reikalas.

Pasak kardinolo, Ispanijoje esanti 
taika ir tvarka. Darbo {statymai esą 
geriausi ir tokių niekas pasaulyje ne
turįs. Sovietų sukurtoji propaganda 
prieš Ispaniją nustojanti reikšmės. 
Pietų Amerikos kraštai atstato savo 
diplomatines misijas. Tik reikią pa
gerinti reikalus su J.A.Valstybėmis. 
Ispanijai reikalinga žaliavų, mašinų, 
benzino. Ekonominė , parama iš JAV 
būtų geriausia priemonė santykiams 
pagerinti, sako kardinolas. (NYHT)

o D. Britanija pasiūlė Prancūzijos 
miestą Strassbourgą laikyti projek
tuojamos Europos unijos sostine, nes 
tuo būdų būtų priartėta prie Vokie
tijos ir gal būt pranyktų kivirčai tarp 
tų dviejų kraštų. (NYHT)
O D. Britanija, Argentina ir Čilė su
sitarė pagaliau dėl „paliaubų“, kad 
Antarktikos ginčijamoje srityje ne
vestų kovos. Pagal susitarimą l gin
čijamąją sritį nebus siunčiam! karo 
laivai, nes norima išvengti bet kokių

1949. I. 28.

Dėl emigracijos negerovių
(Tremtinio pasisakymas)

S. m. sausio 8 d. .„Mūsų Kelio“ 
Nr. 2 (192) p. T. Dambrauskas, kelda
mas j Ameriką emigracijos negero
ves, kai kuriais atvejais apkaltino 
mus pačius tremtinius. Žinoma, kai 
kurie kaltinimai yra rimti ir be prie
kaištų. Bet dalis iš jų yra tokie, dėl 
kurių nežinia kas yra kaltas ir kur 
reiktų dėl jų teisybės ieškoti.

Autorius kaltina, kad kai kurie 
tremtiniai Europoje nenori suprasti 
to vargo ir triūso, kuri tenka paau
koti, kad sudarius tremtiniui darbo 
sutarti ir buto garantiją, o jie vietoje 
vienos medžioja keleto iš karto: ren
kasi iš jų geresne, rašosi į sąrašus 
žemės ūkio darbams i Ameriką, ra
šosi emigruoti | kitus kraštus, turė
dami jau vienus ar daugiau emigra
cijos dokumentų kišenėje. Taip, rei
kia pripažinti kad tai nėra gerai ir 
tas labai sunkina emigracijos įstai
gas. Aš čia ir noriu tą antrąją me
dalio pusę parodyti ir pasakyti, dėl 
ko dažniausiai taip {vyksta ir kodėl? 
Pavyzdžiui, imkime tok| tremtini, 
kuris neturi jokių giminių Ameri
koje, o i ją pakliūti labai nori. Už
sirašo jis žemės ūkio darbams | Ame
riką per profesinę sąjungą. Užsirašo 
ir viskas tuo užsirašymu baigiasi. 
Jokios žinios jis toliau neturi ir net 
nežino, kas su tais sąrašais yra pa
daryta. Ar jie yra pasiųsti ir gauti 
Amerikoje ar ne? Tikėti j juos nėra 
jokio pagrindo, nes tremtiniai tiek 
daug kartų yra rašęsi į visokius są
rašus ir užpildinėję įvairias anketas.

anglų kalba, nors galima ir gimtąja, 
nes ten būsią išverčiama.

25 SVARŲ BIBLIJA
AP praneša, kad biblija,

prezidentas Trumanas palietė savo 
ranka, kada jis davė priesaiką sau
sio 20 d., sveria 25 svarus ir ap
drausta 5.000 dolerių sumai. Tai yra 
15 amžiaus Guttenbergo biblijos nuo
rašas, kuris buvo paskolintas iš Tru
mano tėviškės, Independence, įves
dinimo ceremonijoms atlikti, (am)
JOLIOT-CURIE PATEKĘS PAR

TIJOS NEMALONĖN?
Paryžiaus laikraštis „L’Epoųue" 

tvirtina, kad Prancūcijos atominės 
energijos komisijos pirmininką Dr. 
Frederic Joliot-Curie jo partijos 
draugai, komunistai, pradėjo labai 
smarkiai pulti už jo pareiškimą vals
tybės paslapčių išdavimo reikalu. 
Nobelio premijos laureatas sausio 5 d. 
britų-amerikiečių spaudos atstovams 
pareiškė, kad jis iš komunistų parti
jos išstotų, jeigu iš jo būtų parei
kalauta Prancūzijos atomines pas
laptis išduoti Rusijai. Toliau jis pa
brėžė, kad žinių apie Prancūzijos ato
minius tyrinėjimus perdavimą Rusi
jai arba bet kuriai kitai valstybei jis 
laikytų Prancūzijos išdavimu, (pr) 

nesusipratimų Antarktikos srityje, 
kad neatsilieptų | gerus draugiškus 
santykius. Praėjusiais metais ameri
kiečiai buvo pasiūlę sudaryti taiką 
tarp 8 kraštų, bet tas pasiūlymas su
silaukęs šalto atgarsio. (MT)
0 Amerikos karinė vadovybė Vo
kietijoje praneša, kad esą areštuota 
12 vokiečių ir kitų tautybių asmenų, 
nes jie nelegaliai pardavinėjo vokie
čių naikintuvų lėktuvų motorus. 
Pranešime sakoma, kad taip pat bu
vę iššmugeliuota 40—50.000 jardų pa
rašiutinio šilko. Mannheimo policija, 
sakoma, konfiskavusi 20 BMW maši-

Kas ne su manimi, tas yra prie
šas. Iš gerų kaimyniškų santykių 
tarp Jugoslavijos ir Bulgarijos išsi
vystė arši žodinė kova. Neseniai Ju
goslavija apkaltino Bulgarijos ko
munistini režimą už tai, kad šis neiš
leidžiąs jugoslavių moterų, kurios 
buvo nuvykusios | Bulgariją pas gi
mines. Komunistų laikraštis „Bor- 
ba“ smarkiai pasisako prieš Bulgari
jos režimą, kuris sulaikė Jugoslavų 
moteris. Bulgarija provokuojančiai 
elgiasi su jugoslavų piliečiais pasie
nyje. Bulgarijos sargybiniai areštuo
jami. Vienas esąs jau 75 metų. Jie 
buvo mušami ir jėga verčiami infor
muoti bei šnipinėti bulgarams. Jie 
siunčia provokatorius l Jugoslaviją. 
Šitaip skelbiama apie toki pat kai-

Vėliau rašo žemės ūkio darbams 
| Ameriką ūkininkų ir žemės ūkio 
darbuotojų sąjunga, užsirašo jis ir 
čia. Bet čia irgi ta pati istorija. Be 
to, dar jis parašo tuo pačiu reikalu 
vieną kitą laišką t Ameriką pažysta
mam ar iš laikraščio sužinotam lie
tuviui ar NCWC.

Gal būt ten, Amerikoje, jam jau 
yra rašomos kelios darbo sutartys, o 
jis tuo tarpu nieko nežino, tupi sto- - 
vykioje ir nervinasi. Tuo tarpu atei- ' 
na pareikalavimas darbininkų | Ka
nadą ar Australiją. Jis čia vėl už
sirašo, praeina komisiją ir išvažiuoja. 
Jei jis būtų žinojęs, kad jam | Ame
riką pakliūti yra kokia nors viltis ir 
ten jo reikalu kas nors daroma, jis 
taip nebūtų pasielgęs. Ir jei vėliau 
ten, Amerikoje, jam bus sudaromos 
kelios sutartys, o jis tuo tarpu bus 
Kanadoje ar Australijoje tektų kal
tinti ne jis, o stoka informacijos.

Kad ateityje to nepasikartotų, 
reiktų kaip galima greičiau tvarkyti 
informaciją, t. y., kad žmogus iš anks
to galėtų žinoti, ar jam ten, Ameri
koje, kas nors yra daroma ar ne? 
Be abejo, jei jis žinos, kad jo doku
mentai yra jau Amerikoje ir jau juo 
kas nors rūpinasi, jis daugiau niekur 
nebesirašys ir iš nieko garantijų ne
prašys. A. G-nius

KUR TŲ LIETUVIŲ NĖRA!.
„Life“ žurnalo tarptautinėje lai

doje, 1949. L 3., aprašant JAV lai
vyno Tsingtao bazę Kinijoje, duota 
iliustracija — ten esančios golfo klu
bo čempionų lentos nuotrauka. Iš jos 
matome, kad 1938-39 klubo laimėto
jas buvo britas Williams, nuo metų 
1940 iki 2.604 (mat, japonai buvo įsi
vedę savo kalendorių) čempiono var
dą laikė japonai, gi kai bazę vėl at
siėmė 1945 amerikiečiai, aiškiai skai
tome: „1946 — A. A. Valaiti s“k 
o po jo ir vėl amerikiečiai. Tsingtao ' 
bazė yra pusiaukelėje tarp Mukdeno 
ir Šanchajaus, šiuo metu likusi toli 
raudonųjų diktatorių CHO ir MAO 
kariuomenės užnugaryje. (Aim)

KANTATA STALINO GARBEI
„Die Neue Zeitung“ Nr. 7 iš Mas

kvos praneša, jog Maskvos Konser
vatorijoje su dideliu pasisekimu bu
vo išpildyta „Stalino Kantąta“, so
listams, chorui ir orkestrui dalyvau
jant. Muzika ir tekstą parašė du lie
tuviai, kompozitorius „Joseph Talott- 
Kelpsh ir poetė Salome Neris“. Uver
tiūra, taip pat pirmosios bei antrosios 
dalies motyvas, esąs „caristinio reži
mo tamsuma“: tolimesnė dalis — 
„Tautos pergalė“, skambesys sudaro 
didingą {spūdi „Gloria zu Stalins 
Ruhm“. (Aim.) 

nas, kurios buvusios naudojamos 
Junkerio lėktuvuose karo metu. Toje 
byloje esą (velti aukšti Vengrijos vy
riausybės atstovai ir trys prancūzai 
(UP)
• Iš Londono praneša, kad vyriau
sybė sumažinusi šviežios mėsos 1/6 
dalimi normą, nes Argentina nepri- 
stačiusi numatytu laiku. Pagal susi
tarimą Argentina iki kovo mėnesio 
31 d. turėjo atsiųsti 400.000 tonų mė
sos, o dabar gal teatgabensianti tik 
340.000 t.
• Už JAV užsienių reikalų ministe- 
rio p. Dean Achesono patvirtinimą 
pasisakė 83 senatoriai iš 96, tik 6 
respublikininkal senatoriai pasisakė 
prieš jo paskyrimą. (DM)
O Montrealy buvo sustreikavę 1500 
Romos katalikų ^mokytojų, reikalau
dami pakelti didesnes algas. 50.000 
vaikų „gavo“ netikėtų atostogų. (AP)
• Generolas Smith, buvęs Pietų Af
rikos Unijos premjeras, pradėjo kam
paniją už nepasitikėjimą vyriausy
bei, kurtai vadovauja dr. Malan.

myno režimą. Reikia manyti, kad tai 
yra teisybė, nes jie ne kitaip elgiasi 
ir pas save, (ja)

VATIKANAS NORI HITLERIO 
KONKORDATO

Pranešama iš Romos, kad Vatika
nas norįs atgaivinti su Hitleriu su-’ 
daryto konkordato veiksmingumą, t' 
y., kad 1933 m. konkordatas būtų tai
komas ir dabar. Pagal aną konkor
datą Vokietijos vyriausybė moka at
lyginimus dvasiškiams, leidžia steigti 
katalikiškąsias mokyklas, su tokiomis 
pat teisėmis kaip ir valstybinių mo
kyklų, užtikrina Popiežiui ir katalikų 
vyskupams laisvą susisiekimą ir ga
rantuoja teisę katalikų jaunimui at
likti savo religines pareigas.
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