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Žengiant i Naujuosius 1949 Metus
Praleidę ketverius kalendorinius 

tremties metus ir pradėdami penk
tuosius, galime šiokioje tokioje per
spektyvoje susidaryti pragyvento 
tremties laikotarpio vaizdą ir pasi
daryti reikalingų išvadų ateičiai. 
Galime pasidžiaugti, kad ligšiolinio 
tremties gyvenimo egzaminą esame 
išlaikę, rodos, geriau negu paten
kinamai. Fiziškai išsilaikėme neblo
giausiai. Nepaisant nepavydėtinų 
stovyklinio gyvenimo sąlygų, mir
tingumas nebuvo didesnis negu 
normalus, o prieauglio irgi susilau
kėme turbūt nemažesnio, negu nor
maliose sąlygose būtume turėję. 
Bet čia savo nuopelnais kovoje dėl 
tautinės bendruomenės egzistenci
jos mažiausiai galime pasigirti, nes 
savo pastangomis bei valia čia ma
žiausiai galėjome pasireikšti. Di
džiausių nuopelnų čia turi mūsų 
broliai amerikiečiai, kurie per Bal- 
fą ir L. R. Kryžių stipriai mus rėmė 
ir dabar dar teberemia. Jiems prik
lauso didžiausia mūsų padėka.

Svarbesnės yra kitos sritys — 
moralinė, kultūrinė, politinė, nes 
šiose srityse laimėjimai ar pralai
mėjimai priklauso daugiausia nuo 
mūsų pačių pastangų bei valios.

Nors moralinėje srityje galėtume 
padaryti sau rimtų priekaištų (dėl 
ne vieno neištikimybės atsitikimo 
tėvynėje paliktiems vyrams ar žmo
noms, dėl mišrių šeimų sudarymo, 
dėl palyginti didelio lietuvių pa
linkimo į girtavimą ir k.), tai vis 
dėlto ligšiolinę padėtį galima, ro
dos, vertinti bent patentinamai. 
Daugumas laiko veltui neleidome, 
dirt)ome, kas galima buvo dirbti, ir 
kovingumo dvasios nenustojome. 
Be abejo reikšmingą vaidmenį čia 
suvaidino mūsų kultūrininkai, bet 
ypač reikia pažymėti mūsų bažny
tinės vadovybės nuopelnus. Esą 
tremtyje Lietuvos vyskupai ir Tau
tinė Delegatūra tiek organizacinėj, 
tiek pastoracinėj, pedagoginėj, šal
pos, katalikiškosios spaudos ir ki
tose srityse atliko labai žymų dar
bą. Tenka tik apgailestauti, kad 
Tautinė Delegatūra per greitai liko 
uždaryta. Didelės reikšmės darbą 
atliko religinėje; moralinėje bei 
kultūrinėje srityje ir kunigai, ypač 
parapijų vadovai.

Nemažesniais laimėjimais gali
me pasigirti kitose srityse. Kultū
rinė sritis buvo bene pati vaizdin
giausia. Čia mes daugiausia, rodos, 
dėjome pastangų, ištvermės, net 
entuziazmo, ir daugiausia laimėjo
me. Prisiminkime tik švietimo sri
tį. Prieš valiutos reformą turėjome 
apie 2000 studentų, studijuojančių

Tokią prabangą tremty tegalėjome 
turėti tik dėka to, kad gyvenome 
kompaktiškai — stovyklose. Nėr, 
vadinas, to blogo, kuris neišeitų į 
gera. Stovyklinio gyvenimo dėka 
galėjo reikštis ir kitoks kultūrinis 
veikimas. Prisiminkime šauniuosius 
mūsų chorus, kėlusius mūsų dvasią, 
teatrus, net operą. Prisiminkime 
daugybę įvairių kursų, vidurinių 
ir net aukštųjų. Pagaliau tokias 
įstaigas, kaip Freiburgo Dailės In-

Apie spaudos reikšmę nėra reika
lo daug nė kalbėti. Juk mūsų ben
druomenės narių Vokietijoj beliko 
apie 30 tūkstančių, vadinas tiek, 
kiek viename Šiaulių mieste buvo, 
o turime dar kelis savaitraščius ir 
pusiaudtenraščius, keletą žurnalų, 
mokslinių žurnalų bei kitokių perio
dinių leidinių. Savų knygų dar 
susilaukiame vertingesnių ir gra
žiau išleistų, negu anksčiau. Žo-

džiu. mūsų kultūrininkų padaryta 
labai daug, turint galvoj tokias gy
venimo ir darbo sąlygas.

Nemažiau veikta ir visuomeninėj 
— politinėj srity. Susiorganizuota 
į apylinkes bei apygardas, visų 
vieningumo, drausmės bei soli
darumo reikalo supratimas, susior-

įvairiose aukštose mokyklose. Va
dinas, proporcingai 16 kartų dau
giau negu prieš karą Lietuvoje. 
Apie 1000 turime tebestudijuojan- 
čių ir dabar. Labai didelis mūsų 
laimėjimas tai savo lietuviškos mo
kyklos — gimnazijos bęi specialio
sios, pradinės bei vaikų darželiai.

Naujiems Metams brėkštant

ganizavimas į profesines organi
zacijas vis tai reikšmingi dalykai. 
Čia LTB centro komitetas, apygar
dų bei apylinkių komitetai dirbo 
labai naudingą ir reikalingą darbą. 
Suprantama tad, kodėl mūsų „drau
gai" iš anapus geležinės uždangos 
komitetininkų taip nekenčia ir juos 
keikia. B

Dar reikšmingesnį darbą dirba 
mūsų politinė vadovybė su Vliku 
priešaky. Kadangi jai tenka vado
vauti kovai dėl visų mūsų svar- 

stitutą ir Pinnebergo universitetą, biausio tikslo — Tėvynės laisvės, tuose. Kiekvieno lietuvio šventa

Pakelti tremties vargus ateinančiais Naujais 
Metais su Tėvynėj ir Sibire kenčiančiu tautiečiu 

kantrybe ir ištverme

tai ir tos vadovybės vaidmuo yra 
nepaprastai svarbus. Ką ši vado
vybė yra nuveikusi, mes tik dalį 
jos darbų sužinom iš spaudos. Bet 
visi gerai jaučiame, kad, jei jos 
neturėtume, mes būtume lyg vai
kai be tėvų ar kareiviai be vadų. 
Suprantama, kodėl tremtinių visuo-
menė visą laiką gyvai domėjosi jos 
žygiais ir ■ džiaugėsi jos laimė
jimais. Kaip visur politinėje vei
kloje, taip ir pas mus būta ir tam 
tikrų kovų. Nesigailėta vadovybei 
ir aštrių kritikos žodžių. Tik gaila, 
kad ta kritika virsdavo kartais tos 
vadovybės niekinimu. Šiaip ar 
taip, o būtų labai pageidautina, 
kad mūsų visuomenė daugiau 
jaustųsi turinti pareigos ne tik 
pakritikuoti, bet ir nuoširdžiai pa
dėti tiems, kurie neša sunkiausią 
naštą. ,

Taip mes gyvenome iki šiol. Bet 
šis stovyklinio gyvenimo .laikotar
pis jau baigiasi. Tolimesnė emi
gracija jau beveik įpusėjusi. Ne
trukus keliausime ir visi ir dar la
biau nutolsime nuo tėvynės. Bet 
tas nutolimas nebus nei traukima- 
sis iš kovos fronto, nei kapitulia
cija. Mes užimsine tik saugesnes 
pozicijas ir tęsime kovą toliau. 
Naujos pozicijos ne vienu atžvil
giu bus patogesnės, bet bus ir 
minusų. Išemigravę turėsime geres
nes medžiagines gyvenimo sąly
gas, saugumą ir kitokių teigiamy
bių, bet bendruomeniniai ryšiai 
silpnės. Išsisklaidę tarp svetimųjų, 
daugiau būsime veikiami svetimų 
įtakų. Vyresnei kartai tai mažiau 
pavojinga, bet jaunimui žymiai 
daugiau, ypač kad neturėsime tau
tinių mokyklų, kuriose jaunuo
menė galėtų auklėtis tautinėje 
dvasioje. Didės ir asimiliacijos pa
vojus, atsirandant daugiau mišrių 
šeimų.

Akyvaizdoje tokių perspektyvų 
turime rūpestingai ruoštis naujam 
emigracijos gyvenimui. Turime 
stengtis išlaikyti tai, ką esame 
jau sukūrę, o nuostolius išlyginti 
naujais laimėjimais. Reikia džiaug
tis, kad nauji kultūros židiniai 
kuriasi jau ir kituose kontinen-

pareiga telieka ir toliau priklausyti 
tautinei bendruomenei ir palaikyti 
su ja gyvus ryšius, mokant soli
darumo mokestį. Nesant lietuviškų
mokyklų kiekvieno tėvo ir kiek
vienos motinos tebūnie šventa pa
reiga išmokyti savo vaikus lietu
viškai bent skaityti ir rašyti. Kiek
viena šeima tejaučia pareigą skai
tyti bęnt vieną lietuvišką laikraštį. 
Žodžiu, kiekvienas lietuvis, kuriam 
pasaulio kampe jis begyventų, turi 
visada jaustis esąs lietuvis, kovo-
jantis lietuvis, gyvenąs ne tik sau, 
bet ir savo tautai ir tėvynei.

Parodykime tą tėvynės meilę ne 
tik žodžiais, bet ir konkrečiais dar
bais. Paremkime kiekvieną lietu
višką sumanymą bei pastangą. 
Priklausykime, kur tik galima, lie
tuviškai parapijai, dalyvaukime 
lietuviškuose choruose, sporto klu
buose, tautinėse šventėse. Nebū
kime abejingi į vargą patekusiam 
broliui, nepavydėkime, kad mūsų 
kaimynas gavo darbo garantijas 
pas tą patį darbdavį, kur ir mes, 
gyvenkime šūkiu — vienas už vi
sus, visi už vieną.

Ir naujose pozicijose būkime tiek 
pat vieningi ir ryžtingi, kaip ir ligi 
šiol buvome. Išlaikykime ir toliau 
tą gražų ir kilnų nusistatymą kad 
čia gyvename laikinai. Neiškeis- 
kime tėvynės meilės į dolerio 
meilę.

Be abejo atsiras mūsų tarpe no 
vienas, kuris užmirš tėvynei duo
tą priesaiką, kaip ne vienas jau 
užmiršo ten palikusią savo žmoną 
ar vyrą. Duok, Dieve, kad tokių 
mūsų tarpe būtų kuo mažiausia.

Mūsų motinų, likusių Tėvynėje, 
ašaros, mūsų brolių kančia ir mir
tis tolimuose Sibiro kacetuose, pa
galiau mūsų partizanų auka tepri
mena nuolat mums mūsų žmo
gišką ir krikščionišką pareigą Tė
vynei, telengvina mūsų tremties 
vargą ir testiprina mūsų dvasią ir 
viltį, kad ateis didžioji diena, kai 
iš visų penkių pasaulio kontinen
tų pasuks lietuviai vairą Tėvynės 
link ir įvykdys priesaiką, padary
tą jos didžiausios istorinės nelai
mės metu. O kol ateis toji grįžimo 
diena, su kiekvieno ryto ir vakaro 
malda teskrenda mūsų mintys į tą 
Pažadėtąją Žemę, ir visos mūsų 
pastangos, kovos ir laimėjimai te
turi vieną tikslą — Tau, Tėvyne!

L. D.
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Norvegija nebijo ...
Arvid Vilsen ir jo žmona Inge- 

borg gyvena jaukiame butelyje 
Oslo mieste. Arvid yra 35 metų 
amžiaus mėlynų akių ir šviesiais 
plaukais vyras. Jis dar ir dabar 
nešioja savo kūne šrapnelio ske
veldras — 1940 metų balandžio 10 
dienos atminimą. Vokiečiai tada 
užpuolė Norvegiją.

„Mes galėsime apie 7—8 dienas 
išsilaikyti“, ramiai sako jis. „Per 
tą laiką britai ir jūs amerikiečiai 
būsite jau čia...“

Jūs galite jam priminti, kad 
sovietai tūri didžiulę armiją, ga
lingą oro laivyną, povandeninius 
laivus ir kad Norvegija teturi vos 
3 milijonus gyventojų...

„Taip galvojo ir vokiečiai..., 
bet mes išsilaikėme 63 dienas... 
Tarp kitko — Danija nekovojo iš 
viso, Olandija krito po 4 dienų, 
Belgija po 19, gi Prancūzija pasi
davė po 39 dienų ...

Mes daug ko išmokom vokiečių 
okupacijos laiku. Šį kartą mes 
žinome, kas mūsų priešai krašte 
yra... ir mes juos tada greitai 
sutvarkysime. O, labai greitai..!“ 

„Tai tiesa“, rimtai pasakė In- 
geborg. „Mes visi kovosime ir lai
kysimės tol, kol ateis pagalba.“

Jūs galite keliauti po visą Nor
vegiją ir jūs sutiksite tūkstančius 
vyrų bei moterų, kurie — kaip 
Nilsenai — yra pasirengę kovai 
už savo krašto laisvę. Norvegija 
yra šiandien turbūt vienintelė ša
lis Europoje, kuri negyvena bai
mėje. Norvegai žino, kad jei „šal
tasis“ karas vieną dieną taps 
„karštuoju“, tai Norvegija bus jo 
pirmutinis taikinys. Norvegai tai 
supranta, ir jie šaltai tęsia savo 
darbą, stiprindami savo krašto 
ekonominę gerovę ir karinį pasi
ruošimą.

Norvegija yra konstitucinė mo
narchija, bet, tur būt, niekur Eu
ropoje nėra, tokia atipri demo
kratinė dvasia. Tiktai nežymus 
komunistų skaičius yra jų parla-

„demokratiją“. Norvegai jautė 
daug simpatijų Čekoslovakijai bei 
Masarykui. Jan Masaryk visą 
laiką tvirtino, kad galima ben
dradarbiauti su sovietais, nepra
randant savo krašto laisvės. Jo 
savižudybė (ar nužudymas) paro
dė, kad jis labai klydo...

KRAŠTO GYNYBA TVIRTI
NAMA

Iki Čekijos pučo Norvegijos 
Darbo Partija protegavo ryšių su 
sovietais palaikymą. Be to, sovie
tai padėjo išlaisvinti Norvegiją ir 
po to laiko, pagal susitarimą, iš
sikraustė iš krašto.

JAV lietuvių Jankių-Jankauskų šeima. 
O. Jankauskienė nenuilstamai šelpia 
maistu ir drabužiais devynias DP šei
mas. Be to, siunčia dar ir nevardinių 
siuntinių. Yra atsiuntusi apie 40 pa- 
kietėllų. Dauguma šelpiamųjų — 

scheinfeldiečiai.

J an Masaryk mirtis per naktį pa
keitė jų nusistatymą. Jie tuoj pri
ėmė įstatymą, skiriantį 20.000.000 
dolerių tautos apsaugai (tik ko
munistai balsavo prieš!) ir įgalio
jo krašto apsaugos ministerį Jens 
Hange sumobilizuoti atsarginius 
bei juos apmokyti.

Visą vasarą Norvegija gyveno 
po mobilizacijos ženklu. Beveik 
kiekvienas tinkamas vyras buvo 
pašauktas 10 dienų pratimams.

TAIKINYS SOLA!
„Mūsų vyrai nežygiuoja taip, 

kaip west-pointeriai (amerikiečių 
karo mokykla, USA.)“, pasakė 
man Įeit. Torborg Lavik manev
rų laiku, „bet mes apie tai per 
daug nesirūpiname. Jūs žinote, 
kad norvegai pusę savo gyveni
mo praleidžia su slidėmis. Jei so
vietai mus puls, mes vesime del
siamąjį karą. Judrumas nepozi- 
cinis karas yra mūsų strategija. 
Be to, šį kartą mūsų netikėtai 
neužpuls ... Mes taip pat turime 
planus visų svarbesnių vietovių 
gynimui.“

„Kaip Sola, pavyzdžiui“, aš pri
dūriau. Leitenantas Torborg nu
sišypsojo. „Taip, kaip Sola ...“

Kiekvienos valstybės generali
nis štabas žino kas tai yra Sola. 
Sola yra aerodromas, bet jūs ga
lite būti tikri, kad kiekvienas 
Norvegijos žemėlapis, kabąs 
Kremliuje, turi raudoną ratą apie 
vardą „Sola“. Vienok šiuo metu 
Sola tėra tik aerodromas pietva
karių Norvegijoje.

Tereikia tiktai skristi viršum 
Solos, kad suprastum jos svarbą. 
Keturi ilgi, balto cemento ruožai 
blizga saulėje. Tai lėktuvų pakili
mo takai. Aerodromas yra prie 
jūros ir artimiausios kalvos yra 
tiktai už keletos mylių. Sola jau 
1940 metais buvo geras aerodro
mas: per 2 valandas vokiečiai čia 
nutupdė 300 transporto lėktuvų. 
Jų okupacijos laiku pakilimo ta
kai buvo dar pailginti. Neperse
niausiai norvegai juos dar pailgi
no. Didžiausi amerikiečių bombo
nešiai čia gali laisvai nusileisti 
bei pakilti.

Karo atveju abi pusės norės 
turėti Norvegiją baze savo žy
giams. Solos vertė tada bus neį
kainuojama.

Stovėdamas kontrolės bokšte, 
aš stebėjau startuojantį keleivinį 
lėktuvą. Aš ieškojau akimis prieš-

lėktuvinių patrankų, kurias aš 
tikėjausi čia pamatysiąs.

„Tai yra civilinis aerodromas“, 
pasakė man nusišypsojęs norve
gas lakūnas. „Forus — karinis 
aerodromas — yra ten.“

Trijų mylių nuotolyje nuo Solos 
yra karinis aerodromas Forus. 
Laikant tuos abu aerodromus vie
nu, jūs turėsite didžiausią karinę 
bazę Europoje.

„Labai gera vieta“, tarė norve
gas. „Niekad nesninga — tuo jau 
rūpinasi Golfo srovė. Jokių rūkų. 
Labai retai audros. Vien tik pui
kus, ramus oras...“

„Bet kur gi Solos gynyba? Čia 
nieko nematyti...!“

„Gynyba?“ pilotas vėl nusišyp
sojo. „Aš nežinau. Ar ne geriau 
būtų paklausus R.A.F. (Britų karo 
aviacija) arba jūsų A.A.F.) ameri
kiečių oro pajėgos) ... Aš manau, 
kad jie tikrai žino.... Gi aš, — 
esu tiktai civilinis pilotas. Tai yra 
— čia jo šypsena išnyko — iki tai 
prasidės ... vis dar tebeturiu 
savo seną R.A.F. liudijimą...“

NORVEGIJA ATSISTATO
Norvegija yra nusipelniusi, kad 

gyventų taikoj. Karas sugriovė 
jos miestus, kaimus, sunaikino 
laivus. Norvegija neteko 660 laivų 
(2.500.000 tonų), gi laivininkystė 
bei žvejybą svarbiausias norvegų 
verslas.

Tačiau Norvegija pamažu vėl 
atsigauna. Anglijoje bei Ameriko
je ji statydinasi laivus, tikėdami 
ilgainiui vėl turėti savo buvusį 
tonažą.

Maisto klausimas, yra irgi sun
kus, ir norvegams tenka laikytis 
žuvies (kuri jiems jau įkyrėjo), 
duonos bei sūrio dietos.

Butų problema taip pat yra 
sunki, ir Oslo mieste yra įvykdy-

mente (11 iš 150 atstovų).
1946 metais, ką tik po jo garsios 

kalbos Fultone, Winstonas Chur-
chillis buvo pakviestas apsilan
kyti Norvegijoje. Sovietų užsienio 
reikalų ministerija pradėjo spau
dimą į Norvegijos vyriausybę, kad 
ši atšauktų savo kvietimą. Jų 
manymu, Churchillio pakvietimas 
turėjo reikšti Norvegijos nedrau
giškumo sovietams pademonstra
vimą. Norvegija savo kvietimą 
Churchilliui atšaukė ...

Vienok 1948 metais, gegužės 
mėn., karalius Haakonas VII vėl 
pakvietė Churchillį į Oslo. Sovie
tai protestavo, bet šį kartą kara
lius nenusileido.

Churchillis atvyko į Norvegiją, 
buvo apdovanotas Oslo universi
teto garbės laipsniu ir buvo nor
vegų su didžiausiomis ovacijomis 
sutiktas. Tai buvo daugiau nei 
Churchillio pasveikinimas . . 
Tauta parodė sovietams, kad ji 
yra ir nori likti laisva!

Pokarinių laikų įvykiuose Šve
dija visą laiką bandė Norvegiją 
ir Daniją įtikinti, kad reikia ir to
liau laikytis neutralumo politikos. 
Švedai nori tikėti, kad, kilus ka
rui tarp Vakarų demokratijos ir 
Sovietų, Skandinavijos šalys gali 
išsilaikyti neutralios.

Norvegai gi mano, kad tokia 
politika nėra reali. Jie žino, kad, 
kilus karui, visa Skandinavija 
taps karo objektu ir turės pasi
rinkti arba Vakarus arba Rytus. 
Norvegija jau seniai tvirtai apsis
prendė. Jie dar nėra oficialiai įs
toję į Vakarų bloką, bet jų vy- 
riausybė, karalius bei visi pilie
čiai yra aiškiai parodę, už ką jie 
stovi.

Čekoslovakijos įvykiai davė 
jiems puikų pavyzdį, kaip So
vietai supranta „bendravimą“ bei

Dr. kun. J. B. Končius del
emigracijos i JAV

Pagal naująjį DP įstatymą į 
Ameriką šiais metais išvyko tik 
7 laivai. Tokiu tempu labai susi
rūpino ne tik tremtiniai, bet ir 
Amerikos lietuviai. Kun. dr. J. B. 
Končiaus straipsnyje, atspausdin
tame Amerikos lietuvių laikraš
čiuose, skaitome: „Kitais metais 
suplanuota pirmą laivą iš Europos 
išsiųsti sausio 2 d. Tolimesni plau
kimai dar galutinai nenustatyti.

Ilgokai vykę uosto darbininkų 
streikai daug prisidėjo prie planų 
keitimo ir laivų tvarkaraščių vyk
dymo. Dėl to ir šiam tvarkarašty 
gali būti pasikeitimų. Jei pakeiti
mus laiku sužinosime, pasisteng
sime pranešti.

Tremtinių atvežimas vyksta la
bai lėtu tempu. Visoje procedūro
je perdaug biurokratizmo ir nerei
kalingų formalumų. Komisijonie- 
riams iki šiam laikui nepavyko 
šios masinės emigracijos tinkamai 
sutvarkyti. Per praėjusius 5 mėne
sius jau turėjo atvykti virš 40.000 
žmonių, o teatvyko tik apie 2 000.

Iš IRO patyriau, kad iš jų pu
sės jokių kliūčių nėra. Jie galį 
duoti pakankamai laivų transpor
tui. Jie galėtų per mėnesį 10.000 
ir daugiau tūkstančių tremtinių 
pervežti.

Komisija, atrodo, dar ilgai savo 
veiklos neišvystys. Per pirmuosius 
metus, t. y. iki 1949 m. liepos 1 d. 
tegalės atvykti tik apie 30.000 
žmonių. Numatyti atgabenti 70.000 
dar turės likti kitiems metams. 
Toji našta tada kris kitiems me
tams, nuo 1949 m. liepos 1 d. iki 
1950 m. liepos 1 d. Dėl to mes esa

me labai susirūpinę; Mums rūpi, 
kad Kongreso įstatymas būtų tin
kamai vykdomas, kad iš 205.000 
tremtinių atitinkamas lietuvių nuo
šimtis per nustatytą laiką tikrai 
atvyktų.

Lapkričio 30 d. Washingtone įvy
kusiam Amerikos Katalikų Arki
vyskupijų atstovų ir tautinių gru
pių suvažiavime šie klausimai taip 
pat gyvai diskutuoti. Tiems reika
lams išsiaiškinti išrinkta speciali 
delegadija, į kurią tenka ir man 
įeiti. Delegacija oficialiai vyks pa
sitarimams su visais trimis Fede
ralinės Valdžios DP Komisijonie- 
riais. Jei bus reikalo, teks net 
kreiptis į patį Prezidentą Truma- 
ną, kad šis DP įstatymas, Public 
Law 774, būtų sėkmingai ir tinka
mai vykdomas."

L. D. INSTITUTO SUVAŽIA
VIMAS

Gruodžio 13—16 d. d. Frei- 
burge įvyko L. D. Instituto su
važiavimas. Buvo apsvarstyta 
visa eilė aktualių meną liečian
čių klausimų bei reikalų.

Į naują L. D. I. valdybą iš
rinkti: pirm. dail. T. Valius, gen. 
sekr. dail. A. Valeška, valdybos 
nariai dail. V. Petravičius, dail. 
V. Vizgirda, ir dail. K. Vilimas.

L. D. I. įgaliotiniais lieka apg- 
lų zonoje — dail. Dargis, o ame
rikiečių — dail. P. Augius ir USA 
— dail. P. Kiaulėnas.

Lietuvių Dailės Galerijai orga
nizuoti pakviestas dail. A. Va
leška.

KUN. JONAS BAKŠYS
Jis Amerikon atvyko 1913 m. 1945 m. 
atšventė 25 met. kunigavimo sidabrinf 
jubiliejų. Tai didelis lietuvių tremti
nių globėjas ir kovotojas dėl gero DP 
Amerikoje vardo. Šiuo metu jis yra 
parūpinęs jau kelioms DP lietuvių de
šimtims darbo ir buto garantijas. Jo 
pastoracijos vieta — Rochester lietu

vių parapija.

tas visuotinis gyventojų „suglau
dinimas.“

Kraštą šiuo metu valdo Darbo 
partija, turinti 76 vietas stortinge. 
Ši partija yra socialistinė, bet 
nuosaiki ir savo tikslia bei realia 
politika ji išvengė daugelio klai
dų, kurias padarė jai idėjomis ar
tima britų Darbo partija.

Savo kelionės pabaigoje aš ap
silankiau pas Norvegijos užsienių 
reikalų ministerį Halvard Lange.

„Kokia dabar jūsų nuomonė 
apie mus?“ — paklausė jis manęs.

„Aš manau, kad jūs esate at
kakliausi žmonės, kuriuos aš kada 
mačiau. Visur Europoje jūs galite 
jausti netikrumą, nesaugumo jaus
mą ir ateities baimę. Čia, Norve
gijoje, kur jūs turite nemažesnes 
priežastis bijoti, nė vienas nesi
jaučia prislėgtas bei nesaugus.“

Ministeris nusišypsojo.
„Mes jau tūkstančius metų ko

vojame su audromis. Vokiečiai 
norėjo mus padaryti vergais, bet

nepajėgė. Jie tiktai okupavo Nor
vegiją, bet jie jos nenugalėjo... 
Šiandien, dėl geografinės situaci
jos, mes esame dar kritiškesnėje 
padėtyje. Vienok mes negalime 
būti indeferentiški kovoje tarp 
demokratijos ir diktatūros. Eko
nomiškai, kultūriškai ir dvasiškai 
Norvegija priklauso Vakarų Euro
pai. Mes esame ir mes norime 
būti Vakarų demokratais!“

Šiandien Norvegija vis dar te
bėra viena Skandinavijoje. Švedai 
dar nėra apsisprendę, nors jos 
žmonės jau ima suprasti nereali
stinę savo politikų politiką, kurie, 
pataikaudami sovietams, tikisi sa
ve išgelbėsią. Gi norvegai turi pa
kankamai drąsos nepardavinėti 
savo laisvės bei savo idealų.

Spaudai paruošė M. L.

Betliejaus Žvaigžde
KUN. JONAS GASIŪNAS

Jau greit bus du tūkstančiai 
metų nuo tos nakties, kada prie 
Betliejaus tvartelio nusigandu
sius piemenėlius Viešpaties ange
las ramino: „Nesibijokite! Nes 
štai skelbiu aš jums didelį 
džiaugsmą, kurs bus visai tautai, 
kad šiandien jums gimė Dovydo 
mieste Išganytojas, kurs yra Kri
stus, Viešpats“. Kada angelai 
prie menkutės, už miesto stovin
čios prakartėlės giedojo: „Garbė 
Dievui aukštybėje ir žemėje ra
mybė geros valios žmonėms!“

Ten, kur Išganytojas gimė, mo
kė žmones, kentėjo pastatyta Jo 
garbei puikių bažnyčių, kurios 
amžiais liudija įvykusį istorinį 
faktą. Viduriniais amžiais, gar
sių riterių vadovaujami, dideli 
kariuomenės būriai traukė į 
Šventąją žemę atvaduoti ją iš ne
krikščionių. Deja, daugeliui va
dų trūko krikščioniško pasiauko
jimo, rūpėjo žemiška nauda ir ri
teriška garbė. Tikslas buvo pa
siektas, bet neišlaikytas. Ne vie
nas ir dabar atlanko Šventąją 
žemę, bet jų kelionė turi daugiau 
smalsumo pobūdį, kaip dvasinio 
atsigaivinimo. Jie gėrisi ir ste
bisi gražiais architektūros laimė
jimais, kuriuos lietus ir vėjas 
naikina bet negieško Kristaus,, 
nestudijuoja Jo Evangelijos.

Išganytojas stebi neramų žmo
gų. Jis mato besiblaškančią visuo
menę, nerimstančias tautas. Jis 
guodžia palikusius savo tėvynę 
tremtinius. Iš altoriaus namelio 
kartoja tuos pačius žodžius, ku
riuos pasakė prieš beveik pora 
tūkstančių metų: „Palaiminti, 
kurie persekiojami dėl teisybės, 
nes jų dangaus karalystė.“

Kristus žemėje mokė trejus 
metus. Per šį trumpą laiką iš
sprendė visas gyvenimo proble
mas, bet jas įvykdyti palilčo pa
tiems žmonėms. Praėjo beveik du • 
tūkstančiai metų, bet Jo mokslas • 
nepaseno. Atrodo, kad vakar pa
rašytas šiai dienai. Kasmet Ka
lėdos švenčiamos ne tam, kad at
liktume per daugelį šimtmečių 
sudarytas tradicijas, bet, kad ar
čiau pažintumėm Tą, kurio tūk
stančius metų žmonija laukė- 
Kristų.

Žiaurusis karas Europoje pasi
baigė, bet tikros taikoj Įįėra. 
Daug parašyta ir pasirašyta su
tarčių bei gražių nutarimų, bet 
žemė ramybės nesulaukė. Žmo
nių širdyse žiema, o valioje lū
žis. Tautų vadai, pakėlę akis 
aukštyn, ieško žvaigždės, kuri , 
atvestų juos į taikos ir ramybės . 
uostą, bet nesuranda. Tačiau iie- 
seka tos žvaigždės, kuri atvedė 
išminčius prie Betliejaus tvarte
lio. Todėl Išganytojas per šv. Jch 
ną Evangelistą ir nusiskundžia:

„Jis buvo pasaulyje; pasauli^ 
per Jį padarytas, bet pasaulis Jo“ 
nepažino. Jis atėjo pas save, ta->ę 
čiau savieji Jo nepriėmė. Kas Jį '• 
priėmė, tiems Jis davė galios 
būti Dievo vaikais.“
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• * • į Vokietiją. Štai tenka patirti, kad
Nusikaltėliška nusikaltėliu Lenkijos (!) vardu pareikalauta iš

v . • prancūzų zonos išduoti du lietu-
medžiokle vius- VieMS JU (o gal ir abudul)

• jau išduotas.
Karo laimėtojai sudarinėja „karo jokių motyvų nenurodyta. Bet šita Nežinome, kiek jie yra nusikal- 

nusikaltėlių" sąrašus ir juos įtei- išimtis ir yra dabar sovietams Tro- tėliai kiek' ne< bet griežto pro. 
kine j o okupacinėms valdžioms, jos arklys. Juo išgabenami sovie- testo §aukiasi pati juos išduoti rei- 
Pretenzijas i nusikaltėlius reiškė tams reikalingi žmonės iš Vokieti- kalavimo ir išdavimo procedūra, 
tos valstybės, kurių ribose buvo jos vis Lenkijos titulu. ^inia, kad vienas išduotųjų buvo
įvykdytas tikrasis ar tariamasis Internuotųjų vokiečių stovyklo- kaltinamas nusikaltimu, įvykdytu
nusikaltimas. je Fallingbostell du numatyti Vilniaus krašte. „Demokratinės"

Tačiau sovietinės valstybės taip Lenkijai išduoti nusižudė, kiti pas- Lenkijos ir „socialistinės" Lietuvos 
gausiai piktnaudojo „karo nusikal- kelbė bado streiką. Lenkijai jau, sutartimi, Vilnius yra Lietuvos 
tėlių" sąvoką, jais laikydami kiek- išduota esą per 3.000 Antra tiek teritorijoje. Taigi reikalauti galėtų 
vieną sovietinam režimui nepalan- tebesą internuotų. Die „Tat" ben- tik Lietuvos vyriausybė. Kokia 
kiai nusiteikusį, kad net vakariniai dradarbis Uxkull teisingai klausia: teise dabartinė Lenkija gali reika- 
aliantai pagaliau buvo tuo įtikinti. ar vakariniai aliantai Jugoslavijos lauti nusikaltėlių Vilniaus titulu! 
Ir jie pasiryžo apriboti tą, anot 
„Die Tat", žmonių materiolo tieki
mą sovietinėms galeroms. Visi ry
tinių valstybių, išskyrus vieną val
stybę,, „karo nusikaltėlių" vardu 
sudaryti sąrašai buvo atmesti. An
tra, nuo š. m. vasario mėn. britų 
zonoje buvo įvestas specialus teis
mas „Extradition Tribunal", kuris 
išsvarsto kiekvieną atskirą atvejį 
ir rekomenduoja „War Crimes 
Center" Herforde išduoti ar neiš
duoti. Amerikiečių, o taip pat ir 
prancūzų zonose išdavimo ar neiš
davimo klausimą sprendžia, kaip 
ir anksčiau, okupacinės valdžios. 
Kadangi tai liečia daugiausia vo
kiečius, tai amerikiečiai pastaruoju 
laiku pakvietę vokiečių atstovą 
kaip patarėją šiam reikalui.

Iniciatyvą „nusikaltėlių" me
džioklei apriboti ar bent įveisti

Jeznas (Alytaus apskr.)

tai medžioklei į teisinę tvarką pa
rodė anglų teigėjas Nūrnbergo 
teisme Shawcross. 1947 m., kaip 
praneša „Die Tat", JT rudenio 
sesijoje jis pareiškė, kad Anglija

teisingumu turi daugiau pagrindo 
nepasitikėti kaip Lenkijos teisin
gumu? Nepasitikima Jugoslavija, 
kuri niaujasi su kominformu ir 
Maskva, o pasitikima Lenkija,

Kokia teise Prancūzų okupaciniai 
organai gali pripažinti tokius 
Lenkijos reikalavimus!

Girdėti, kad į lietuvius advoka
tus buvo šauktasi šitos bylos rei-

neturinti jokio pasitikėjimo Jugo- kurioje šeimininkauja Maskva! Ko- 
slavijos teisingumu ir dėl to jos 
agentams neleisianti medžioti. Iš
duoti Sovietų Sąjungai, o taip pat 
jos satelitams, irgi atsisakė. Bet 
padaryta viena išimtis, — Lenkijai.

Kodėl Lenkijai tokia išimtis — pavergtų kraštų piliečių, ištrūkusių

kia logika!
Karo nusikaltėlių titulu žmonės 

medžiojami ne tik tarp karą pra
laimėjusių vokiečių; medžiojami ir 
tarp karo aukų, daba* bolševikų

kalu. Nežinia, ar jie referavo apie 
ją Lietuvos politiniams organams, 
kurie galėtų ir turėtų ne tik at
kreipti atitinkamos vyriausybės 
dėmesį į šiuos nelegalios žmonių 
medžioklės faktus. Negalima nuty
lėti ir toleruoti paties precedento.

Sovietai pranašauja pasaulio revoliucija
Bolševikų revoliucijos 31 me- Tai pakartodamas, P. Judin betgi 

tinių proga sovietų kalbėtojai sa- teigia, jog visi šie keliai reiškia 
vo kalbose priėjo išvados, jog jų vieną ir tą patį — klasių kovą 
<sovietų) kariuomenė viduje ir 
užsienyje kaskart vis stiprėjanti, kapitalizmo sunaikinimą ir socia- 
c kapitalistinių kraštų pajėgos vis lizmo įgyvendinimą. Toliau jis sa- 
silpnėjančios. Šią tezę patvirtino vo straipsny iškelia įsidėmėtinas 
ir Molotovas, kalbėdamas sukak- mintis,' iš kurių aiškiai galima 
tuvių proga Didžiajame Teatre matyti sovietų ruošimąsi pasau- 
Maskvoje. Jau prieš metus Molo- Unei revoliucijai. Jis sako, jog so- 
tovas, kalbėdamas toje pačioje cializmo įgyvendinimas yra nega- 
salėje, ta pačia proga pareiškė: be socialistinių kraštų pa-

-. . c/olnryc no olandanc nonnrariar.„Kapitalizmo amžius jau eina i 
galą. Pagrindai, ant kurių stovi 
"kapitalizmas jau dreba. Mes gy
vename amžiuje, kuomet visi ke
liai veda į komunizmą. Dvylikos 
mėn. patyrimas šios tezės nepa
keitė. Šiemet Molotovas ją išreiš
kė tik kitais žodžiais: „Kapitaliz- _ _______  ~____
mo kolonos dreba ir darosi nepa- besąlygine kova su išnaudotojų 
tikimos.“ Anot Molotovo, kapita- klasėmis“. Šita kova turi būti nu- 
listinė sistema nuvedė tuos kraš- kreipta prieš dešinįjį socialistų 
tus į stagnaciją ir katastrofišką sparną, ir socialdemokratus, kurie 
kritimą, į periodinius sukrėtimus ciną išvien su JAV. Jis cituoja 
į revoliucinės dvasios pakilimą, mintis iš Stalino knygos „Leniniz-

„ . .... .. mo problemos“, kurioje raudona-
Spalio revoliucijos reikšmę sis diktatorius sak0: „Kapitalizmo 

..Pravdos skaitytojams iškeha sunaikinimas yra negalimas be 
savo straipsny P. Judin, teigda- sunaįkįnimo darbininkų judėjime 
mas, jog nuo spalio revoliucijos sociallnės demokratijos.“ Todėl 
prasidėjo pasaulio evoliucija. Jis kapitaiiZmo žlugimo era esanti 
rašo, jog nuo pat pirmų revoliu- kartu ir socialinės demokratijos 
cijos dienų pasaulis suskilo į dvi žlugimo era. P. Judin, iškeldamas 
dalis: socialistinės spalio revoliu- spalio revoliucijos reikšmę Sovie- 
cijos rėmėjus ir mirtinus jos prie- tų Sąjungai, pabrėžia taip pat ir 
šus. Ir šis griovys tarp abiejų da- jos tarptautinę svarbą. Anot jo, 
lių kiekvieną dieną vis gilėjo. To- spalio revoliucija buvo pradžia 
liau jis tvirtina, jog tarptautinė revoliucinio judėjimo visame pa- 
spalio revoliucijos reikšmė glūdi šaulyje. Sovietų Sąjunga yra pa- 
fakte, kad spalio revoliucija ati- siėmusi pareigą vadovauti socia- 
dengė ir praktiškai parodė sočia- listiniam ir demokratiniam judė- 
lizmo įgyvendinimo kelią.“ jimui ir ji istorijos būvy yra tin-

_ . karnai jį atlikusi.Leninas kartą pareiškė, jog
kiekviena tauta į socializmą eis Panašiu stiliumi kalba ir sovie- 
savo atskiru savaimingu keliu, tų rašytojas Uja Ehrenburg savo

tarp proletariato ir buržuazijos,

į galbos, be glaudaus bendradar- 
,į biavimo su galingo socializmo 

kraštu SSSR bei viso pasaulio ko
munistų partijų bei proletariato 
paramos.

Toliau P. Judin sako, jog So
vietų Sąjungos patyrimas „moko, 
jog socializmą galima sukurti tik

sukaktuviniam straipsny „Prav- 
doj“. Jis sako, jog visi žmonės, 
kurie kovoja už socializmo įgy
vendinimą, sudaro tarsi gynybos 
juostą, kuri apima netik SSR, bet 
ir Prancūziją, Kiniją, Graikiją, 
Italiją, Didžiąją Britaniją, Meksi
ką ir t. t. Toliau straipsny kalti
nama Prancūzijos vyriausybė, ku
ri griebėsi jėgos angliakasių strei
ko metu, o taip pat ir JAV, kuri 
esą dolerių pagalba valdanti Ita
liją. Baigdamas Ehrenburg sako, 
jog tas milijonas amerikiečių, ku
ris balsavo už Wallace yra tautos 
„grietinė“, kiekvienas iš tų žmo
nių savo moraliniu svoriu ir įtaka 
reiškia daugiau negu šimtas bal
suojančių robotų. Šiuo savo teigi
mu komunistinis rašytojas reiš
kia viltį, jog net ir Amerikoje yra 
žmonių, kurie įsijungia į bendrą 
kovą dėl komunistinių idėjų, ku
riai vadovauja Sovietų Sąjunga.

A. K.

BALF PIRMININKO SVEIKINIMAS ŠVENČIŲ PROGA
Taikos ir ramybės pasaulyje vis dar nėra. Tėvynė Lie

tuva svetimųjų priespaudoje. Jos taurūs piliečiai tūkstan-
■ čiais kankinami kalėjimuose ir Sibire. Virš 50.000 lietuvių 
tremtyje, išblaškyti Vokietijoje ir kitose šalyse. Jų skurdas 
ir badas, ypač vaikučių, yra šiurpulingas. Kalėdų švenčių 
laiku pasimelskime už nelaimingus brolius ir seses lietuvius. 
Suteikime jiems pagalbą aukomis ir parūpinkime juos pri
glausti šioje laisvės šalyje — Amerikoje. Mūsų gailestingu
mas suteiks jiems paguodos, stiprybės kentėjimuose ir šven
tės jiems bus linksmesnės.

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

• Kun. Dr. J. B. Končius

BALFo Įstaigos Europoje vardu Šventųjų Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga sveikinu Seses ir Brolius lietuvius, linkėdama 
Jūsų sunkiame gyvenime ištvermės ir greičiau sulaukti lais
vės ir geresnio gyvenimo dienų.

Izabelė Rovaitė

LTB Švietimo Valdyba sveikina visus Švietimo įstaigų 
vadovus, mokytojus ir kitus kultūrininkus Naujųjų 1949 Me
tų proga ir linki taip pat sėkmingai ir toliau ugdyti mūsų 
tautinę kultūrą ir jaunąją tremtinių kartą išlaisvintos Tė
vynės ateičiai. LTB švietimo Valdyba

Liet. Tautinio Meno Ansamblis „ČIURLIONIS“ Kalėdų 
Švenčių ir Naujųjų Metų proga širdingai sveikina lietuvių 
tremtinių bendruomenę.

PADĖKOS ŽODIS
Mažosios Lietuvos Taryba, atlikdama Mažosios Lietuvos 

išlaisvinimo darbus, nori pritraukti prie lietuvių ir visus 
nutautusius Prūsų lietuvius. Tam reikalinga yra jiems lie
tuvišką broliškumą ir nuoširdumą parodyti. 1948 m. baigian
tis, dėkoju Mažosios Lietuvos Tarybos vardu visiems tautie
čiams, ligšiol prisidėjusiems prie šito darbo. Prašau labai 
ir 1949 m. rankų nenuleisti ir dėti visas pastangas, kad lai
mėtume visus savo brolius Prūsų lietuvius, juk jie visi bus 
mums reikalingi ir brangūs laisvosios Lietuvos atstatymo 
darbuose. Visus Prūsų lietuviu prašau nenustoti vilties, ti
krai grįšime į laisvąją savo Tėvynę.

E. Simonaitis Mažosios Lietuvos Tarybos Pirmininkas.

Trumanas geriausiai informuotas
Vašingtonas. Prezidentas Tru

manas yra geriausiai pasauly in
formuotas vyras. Kiekvieną die
ną jis gauna taip vadinamus „C. 
G. I.“ pranešimus.

„CGI“ yra pats mažiausias pa
sauly laikraštis. Jo išeina kiek
vieną dieną tik po vieną egzem
pliorių, kuris yra skiriamas prez. 
Trumanui. Jame suglausta forma 
patiekiami svarbiausi pasauliniai 
įvykiai, taip pat ir slapčiausios 
amerikiečių žinių agentūros nau
jienos. Vyr. CGI redaktorius yra 
viceadmirolas R. H. Hillenoette- 
ris; jo bendradarbiai — gen. Įeit

Panevėžio mokinių bažnyčia

Shepherd J. Chamberlain ir gen. 
major. P. Charles P. Cabell. Re
dakcijos štabo pareiga yra taip 
sutvarkyti patiektą medžiagą, kad 
prezidentas būtų išsamiai infor
muotas apie paskiausią pasaulio 
padėtį: Trumanui „C.G.I“ patie
kia joj asmens skretorius Char
les Ross. Prezidentas jį rūpestin
gai perskaito ir padaro savas pas
tabas. Vėliau atskirus klausimus 
jis apsvarsto privačiuose pasi
kalbėjimuose.

Šeštadieniais „C.G.I.“ išeina pa
didintas, nes jame būna savaitės 
įvykių analyze.

„C.G.I.“ egzemplioriai yra sau
gojami speicaliose JAV užs. reik 
ministerijos archyvo patalpose. 
Tačiau kiekvienas prezidentas 
turi teisę, kadencijai pasibaigus, 
visus egzempliorius pasiimti su 
savim, nors tuo atveju jis vienin
telis neša atsakomybę už jų slap
tumą.

Frankfurtas. Bizonos vokiečių 
geležinkelių generalinis direkto
rius pareiškė, jog vokiečių gele
žinkelių finansinė krizė pasiekė 
aukščiausią laipsnį. Jis pridūrė, 
jog jeigu nebus gauta paskola, jie 
negalės sumokėti tarnautojams 
ir darbininkams algų. Ryšium su 
tuo svarstomas ir geležinkely 
dirbančiųjų sumažinimas.
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v — ' tuoja apsaugą vebrų perykloms

Lietuviu medžiaginė kultūra senosios valstybės laikais ir pilką vebrą. Vienas paragrafas 
nustato, kaip arti svetimas žmo
gus gali prieiti prie brangių žvė
relių veisimosi vietų.

JONAS MATUSAS

gar-

būtų 
Pir-

IV. i
žemės dirbimas esmingai susi- 1 

,jęs su sėslumu ir reiškia aukš- 1 
tesnį žmonijos kultūros laipsnį. ‘ 
Ne be reikalo romėnas Tacitas 
(2-me amž. po Kr.) parašė, kad ‘ 
aisčiai žemę rūpestingiau įdirba J 
„negu tingūs germanai“. Istorikų j 
buvo įprasta posmuoti apie visais , 
atžvilgiais žemą lietuvių kultūrą. 1 
Vilniškis lenkų istorikas Low- ' 
mianskis, recenzuodamas vieną j 
lietuvio mokslo veikalą, turėjo 
pastebėti, jog 13-me amžiuje Lie- • 
tuvoje žemės ūkis buvo labai iš- ‘ 
plitęs. Tiesą sakant, jau priešisto
riniais laikais mūsų krašte buvo 
auginama, galime sakyti, visos 
vėliau žinomos javų rūšys: rugi
ai, avižos, miežiai, kviečiai, linai. 
Rašytiniai šaltiniai javus pradeda 
įsakmiai specifikuoti tik nuo 16- 
to amžiaus. Be priešistorinių rū
šių, minima žirniai, kanapės, „pe- 
liuškos“, o kviečiai su rugiais yra 
žieminiai ir vasariniai. Kviečius 
augina ne tik dvarai, bet ir šiaip 
ūkininkai. Dobilų dar nėra. Lat
vių žemės ūkio istorikas Mazver- 
sits tą pašarinį augalą Latvijoje 
mano buvus bent nuo istorinių 
laikų. Bet jis operuoja vien tau
tosaka, kuri pati viena chrono
logijai yra nepakankamas šalti
nis. Nors lietuviai turi „bernelį - 
dobilėlį“ ir net „Dobilo“ pavar
džių, vis dėlto, neturint rašytinių 
ir archeologinių duomenų apie 
dobilų kultūros pradžią Lietuvoje 
nieko negalima pasakyti.

Daržai ir sodai senovėje pas 
mus buvo nepaprastai išplitę. Nuo 
pat 16-to amž. pradžios kiekvie
name dvare paprastai yra „dar
žovių sodas“ ir „vaismedžių so
das“, abu gražiai aptverti. Jei 
anų laikų šeimininkė atsikeltų iš 
kapo ir nueitų į mūsų šių dienų 

, daržovių rinką, ji baisiai nusivil
tų: daržovių kultūra per 400 metų 
padarė tik visai mažutę pažangą. 
Ji rastų Lietuvos (ir iš viso Euro
pos) rinkoje tik keletą nepažįsta
mų daržovių, nes ji pati jau rau
gino kopūstus ir agurkus, turėjo 
morkų, pupų, aguonų ir raudonų 
burokų, taip pat svogūnų ir ridi
kų, pagaliau užsiaugindavo tokių 
prieskonių, kaip krienai, petruš- 
kos, krapai, česnakai, meirūnai. 
Bet kaip ta paprasta, neraštinga, 
bet ryžtinga Lietuvos darbo pelė, 
kurią dvarų inventoriai vadina 
„rykūne“, išplėstų akis, išgirdusi, 
jog mūsų tautosakininkai mokslo 
vardu skelbia, girdi, „žalioji rūta“ 
jos krašte galėjusi būti žinoma 
ne ankščiau kaip prieš „kokius 
tris šimtus metų“. Tuo tarpu ji 
jau augo Rokiškio klebonijos 
darže 16-to amž. pirmoje pusėje, 
atsieit prieš visus 409 metų. Taip 
yra juoda ant balto atitinkamame 
inventoriniame sąraše, paskelb
tame prieš pat šį karą „Istorijos 
Archyve“. Jei 16- to amž. pra
džioje mūsų rūta jau buvo pasie
kusi tolimą provinciją, tai pasto
viai kultivuojama vienuolynuose 
ji turėjo būti vėliausia 15-to amž. 
pradžioje. Tuomet šios krikščio
nybės institucijos didžiuosiuose 
miestuose, pav. VPn*u*e. Kaune, 
buvo jau tvirtai įsikūrusios. O jų 
pradžia siekia laikus prieš Lietu
vos krikštą, būtent 14-to amžiaus 
pirmuosius dešimtmečius.

Pagal inventorius, dvaro sode 
16-to amž. pradžioje augo obelys, 
kriaušės, slyvos, vyšnios. Kilniuo
sius, tariant skiepytus, vaisme
džius Lietuvoje reikia nukelti vė
liausia į 14-to amž. v*dūri. Mat, 
tuomet viena kryžiuočių kronika 
rašo, kad nepaprastai Šaltą žiemą 
visame Pabaltijyje (aisčių plote) 
iššalę visi sodai.

Gyvulių ūkis, atrodo, 16-me am
žiuje buvo aukščiausiai pakilęs. 
Kadangi Lietuvoje yra šalta žie
ma, tai jo likimą apsprendžia pa-

šaro ištekliai šiuo metų laiku. 
Kad lietuviai mokėjo ir sugebėjo 
pasitiekti pakankamai šieno, liu- 
dyja, be kitko, „Lietuvos Statu
tas“, kame plačiai kalbama apie 
šienaujamų pievų nuosavybės 
santykius. Iš kitų šaltinių žino
ma, kad šienas neretai buvo ga
benamas namo žiemą. Nuo pat 
istorinių laikų pradžios jau ran
dame visus dabartinius naminius 
gyvulius: arklius, galvijus, avis, 
kiaules ir ožkas. Visiems istori
jos laikotarpiams (išskyrus tik 
naujausius laikus) arklys yra vie
nas pačių svarbiausių medžiagi
nės kultūros rodiklių. Jį galima 
pavadinti anų laikų judamuoju 
motoru. Dėlto labai daug pasako 
Vytauto laikų žirgynai, kurie kar
tais turėdavo iki 10 000 galvų. Va
dinasi, planinga arklininkystė 
raštų paliudyta jau 14-me am
žiuje. Instrukcijos valdovo dva-

sandėliuose, žinoma, dvarų, buvo 
pilna kumpių, lašinių paičių, deš
rų, taukinių, net ir skilandžių.

Galima kalbėti ir apie paukš
čių ūkį. 16-to amž. dvarų inven
toriai kalba apie žąsis, antis, vi
štas, kalakutus, povus, pentarkas 
(Perlhuhn). Pasitaiko, jog dvaro 
parke kartais plaukioja net gul
bės. Negalėdamas šioje vietoje 
plačiau nagrinėti Lietuvos pauk
ščių ūkio, suminėsiu tik faktą, 
jog dažnas dalykas kastruoti gai
džiai („Kaplun“), mat, jie geriau 
tunka. Pagaliau, kartais būdavo 
dvarų, kame karvelidėse laiky
davo ... iki poros šimtų karvelių. 
Žinoma, mėsai.

Būta ir žuvų ūkio. Jis susijęs 
su malūnais. Mat, užtvenkiant 
upę, netūraliai susidarydavo 
tvenkiniai, kurių būdavo iki 3-jų 
prie vieno pylimo. Inventoriniai 
sąrašai taip tikslūs, jog išskaičiu-

V. RATAS Debesų valdovas

V.
Miškas nuo seno buvo Lietuvos 

turtas. Jo eksploatacija buvo va
roma dviem būdais — medžiokle 
ir medžio prekyba. Jei šiandien 
medžiojimas yra daugiau sportas, 
tai istoriniais laikais jis, be to, 
sudarė vieną verslo bei ūkio ša
ką. Brangių kailių eksportas iš 
Lietuvos ėjo nuo priešistorinių 
laikų ir buvo viena iš pačių svar
biųjų pozicijų. 16-me amž. tokios 
svarbios rinkos kaip Nuernber- 
gas, Augsburgas ir kiti miestai 
buvo užversti mūsų kailiais ir 
odomis. Net iš Rusijos atvežta 
kailinė medžiaga, tur būt, buvo 
rūšiuojama ir apdirbama Vilniu
je. Mat, čia kailininkų — odinin
kų amatai klestėte klestėjo. Bu
vo net kelios to dalyko specialy
bės. 16-tam amžiuje buvo tokis 
aukštas odos amato lygis, jog drą
siai galima manyti, kad Vilniuje 
mokėta pasigaminti ir pergamen
to. Visą dalyką gražiai pavaiz
duos keli faktai: vienas pačių 
svarbiųjų mokesčių dvarui ir val
dovui buvo kiaunių kailiai, teis
me užstatui dažnai naudojama 
brangi kailinė kepurė; apsiaustas 
iš lokio kailio turi specialų tietu- 
višką terminą — „meškenos“, li
audies pasakojimuose velnias ra
šo ant jaučio odos, pagaliau net 
voveries kailis yra žinomas. Iš 
16-to amž. turime liudyjimą, kad 
žvėriena buvo ir valgoma, pav. 
kiškiena.

žymiai patarnavo sukuriant 
sųjį Anglijos laivyną.

Kalbant apie miškų ūkį, 
nuodėmė nepaminėti b.čių.
mykštis jų laikymo būdas tai sto
vinčių medžių drevėse. Iki šian
dien išlikęs specialus techniškas 
posakis „bites kopinėti“ daug ką 
pasako. Mat, medui išimti reikėjo 
įkopti į patį medį. Alytaus mu
ziejuje buvo įtaiso pavyzdys, ku
riuo tai atlikdavo. Ilgą virvė, prie 
kurios painiai pritaisyta tam ty
čia kėdutė — bitininkas patsai 
vienas pasikeldavo į medį ir pas
kui su medum nusileisdavo. Bet 
jau 16-to amž. pradžioje gulsti- 
niai ir statiniai aviliai stovėdavo 
dvarų soduose. Medus ir vaškas 
ilgus amžius Europoje atstodavo 
pirmas šių dienų cukrų, o antras- 
žibalą ir elektrą. Dėlto Lietuvos 
vaškas visą laiką buvo viena pa
čių svarbiausių eksporto prekių. 
Iš medaus gi daromas midus (vok. 
Met, ang. mead) yra iš viso 
masis svaiginamas gėrymas 
ropoję.

pir- 
Eu-

dar

Paukščiams medžioti noriai bu
vo imama dresiruoti sakalai. O 
kurtinių medžioklei būta tam ty
čia įrengimų ir specialios orga
nizacijos: tinklai, palapinės, at
stumų nužymėjimas.

rams iš 16-to maž. vidurio lei
džia nustatyti arklio priežiūrą. 
Šienas ir avižos buvo pagrindinis 
pašaras, o kapojai (ekselys) čia 
vaidino nežymų vaidmenį (mini
mas 16-to a. pabaigoje). Eržilai ir 
kumelingos kumelės, pagal in
strukcijas, buvo ypač rūpestingai 
prižiūrimos. Žemaitukų veislę ga
lima laikyti būdinga gal tik Lie
tuvos kaimui, bet ne visai Lietu
vos arklininkystei. Jei 16-to maž. 
naudojama mažybinis pavadini
mas („žmudki“), tai, aišku, ats
kyrimui nuo didesnių arklių. An
tra, jau 13-to amž. šaltiniai kar
tais užsimena apie arkliu importą 
iš Vakarų Europos. Apie lietuvių 
arklininkystę daug sako jau pats 
vienas faktas, jog dvaruose ar
kliams prižiūrėti buvo ištisa eilė 
baudžiauninkų rūšių (arklininkai, 
kumelninkai, važinėtojai, jodinė- 
tojai).

Ožka 16-me amž. yra retas gy
vulys. Galvijų gi ūkį pakankamai 
charakterizuoja faktas, jog tuo
met dažnas dvaras laikydavo iki 
keliasdešimt melžiamų karvių. 
Sviestas ir sūris būtinas produk
tas šeimininkės — rykūnės san
dėlyje. Ji pati ir vadovavo kar
vių priežiūrai. Labai retas atsiti
kimas, kad kuriame užkampyje 
ūkininkas laiko melžiamą avį. 
Jaučiai (kastruoti buliai) Lietu
voje, visai jau nekalbant apie 
karves, niekuomet nenaudota va
žiavimui, o tik arimui, nors ir 
čia jau nuo 16-to amž. pradžios 
juos pradeda stumti arkliai. Apie 
kiaules tik tiek galima pasakyti, 
jog minėtame laikotarpyje maisto

Nustoję Klaipėdos, Lietuvos 
vairuotojai vėlesniais amžiais bu
vo įrengę Šventosios uostą ir mė
gino tam reikalui pritaikyti Pa
langą. Bet čia mes susiduriame

Užsiminus apie eksportą, 
žodelis apie gintarą. Iš aisčių pa
jūrio tas Baltijos auksas buvo iš
vežamas svetur jau nuo priešisto
rinių laikų. 14-to amž. šaltiniai 
užsimena apie Latvijos pajūrio 
kastinį gintarą.

Lietuvos užsienio prekybos svar
biausias kelias visą laiką buvo 
Nemunas su Klaipėdos uostu. Jis 
pirmą kartą patenka į istoriją ne 
Memelio, tik lietuvišku Klaipė
dos vardu. Kad Nemunas su Klai
pėda nuo pat istorinių laikų pra
džios Lietuvos prekybai ir kultū
rai turėjo raktinės reikšmės, apie 
mūsų kraštą rašę istorikai nepas
tebėjo, per pusę lupų užsiminė 
tik vienas nežymus vokiečių dok
torantas Babendererde. Tuo tar
pu pirmoje 13-to amž. dalyje vo
kiečiai. riteriai didelėmis pastan
gomis iš Romos išgavo leidimą 
Vakarų Europoje organizuoti kry-

Visas medžioklės ir miškų ūkis žiaus žygius tam uostui užimti, 
pagaliau buvo pastoviai sutvar- Girdi, per Klaipėdą, lotyniškame 
kytas dviem garsiaisiais potvar- dokumente pavadintą Coloypede, 
kiais — 1567 m. nuostatais ir 17 lietuviai gauną iš ilžsienio ginklų, 
amž. vidurio ordinacija. Visi vai- druskos ir kitų svarbių dalykų, 
stybiniai miškai suskirstyti urė- Iš čia vokiečius išvyti pirmasis 
dijų ir girininkijų pobūdžio vie- darė pastangų Mindaugas, laiky- 
netais. Juos saugojo raiti ir gin- damas, kad ji yra Žemaitijoje, 
kluoti miškų sargai. Specialaus 
gamtininkų dėmesio verti nuo-

oja bemaž visas dabar Lietuvoje štatuose pažymėti „žvėrių kelia- 
žinomas rūšis iki aukšlių. Žve- vi^o takai“ (perechody zveriny- 
jota ir upėse ir tai (bent 16-me Je“)- 
amž.) dideliais traukiamais tin- Medžiai buvo eksportuojami su lietuvių pastangomis neatsi- 
klais. Atsirado net reikalas susi- kaip rąstai, įvairaus dydžio pi- traukti nuo jūros ir jos kelių į 
daryti specialiai baudžiauninkų austyti gabalai, derva, pelenai. Europos kultūros židinius. Ar lie- 
tinklininkų kategorijai.^ Įdomu, Beje pelenai. Jie anuomet atsto- tuvių senoliai mėgino plaukioti 
jog ežeruose žvejota ir žiemą pro davo ir mūSų muilą. Ypač uosio jūra> kol kas tam neturime pozi- 
prakirstas lede eketes. pelenų šarmas buvo branginamas. tyvių davinių. Bet kad klausimą

Tūlas nustebs, jog mūsų žemėje 16-me amžiuje užėjo tikra me- reįkėtų išspręsti neigiamai, isto- 
nuo senų senovės veista vebrai. džių eksporto karštligė. Lietuvos rinįU0Se šaltiniuose irgi nėra 
16-to am. pradžioje pirmą kartą miško produktai, išvežami per pagrindo. Dar daugiau, lietuvių 
išleistas „Liet. Statutas“ garan- Karaliaučiaus ir Dancigo uostus, jūrinis plaukiojimas atrodo visai 

galimas ir net panašus į tiesą. 
Juk jų giminaičiai prūsai, Duis- 
burgo liudijimu, savo laiveliais 
buvo priplaukę prie kryžiuočių 
laivų ir net mėgino juos nuskan
dinti (tegul bus ir netoli kranto). 
Per didįjį prūsų sukilimą 1260 m. 
talkininkavę lietuviai ant Prieg
liaus pasid’rbo laivų ir jais 
puolė Karaliaučių. O 16-me am
žiuje Lietuvos vitynos siute siuvo 
Nemunu, pasiekdavo Karaliaučių 
ir dar toliau. Jų savininkų kau
niečių visos pavardės lietuviškos. 
Pagaliau, apie kitų tų pačių aisčių 
šakų, kuršių ir žemgalių tolimą 
plaukiojimą Baltija aiškiai liudija 
skandinavų kronikos. Ju nuodug
nus ištyrimas tegalės duoti ir aiš
kų atsakymą apie lietuvius.

Be lietuvių kultūros pažinimo 
ir krašto sus’siekimo arterijų van
deniu ir sausuma ištyrimo, Lie
tuvos istorijos daugelio klausimų 
išsprendimas iš viso nėra gali
mas. Tą patį reikia pasakyti apie 
lietuvių tautos istorinį likimą ir 
jos gyventojų charakteristiką.

(Pagaiga.)

ALOYZAS BARONAS

Platumos
Pečius taip slegia valandų mušimai,
Kaip metų neatmainoma eilė sunki,
Ir tu kelies staigus, lyg vasaros audros kilimas, 
Ir kažką lūpom drebančiom šauki:

— Pabūk su manimi, žiūrėk, štai vakaras į dangų lipa 
Ir dienos paukštėm vėjo blaškomom nukris,

Padėk žvaigždes, kaip plaukiančius metus skaityti 
Šiomis neužgesinamomis naktimis.

Padėk užniršt tekėjusią upeliais šviesią vasarą, 
Ir kančia degančia aguonų virpančiu lauku. — 
Ir eina kažin kas toks nuoseklus, kaip vakaras, 
Ir taria, kaip paguodžiamas šlamėjimas šakų:

— Ak, kam visiems tu spalio vėjais pakyri — 
Detalėm veido rudenio graudaus?
Kaip gera tam, kas nieko žemėj neturi, 
Be kelio platumų ir mėlyno dangaus.
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Kultūrinis ir literatūrinis gyvenimas tremty 1948 metais
A. TYRUOLIS

Pereitieji metai tremties gy
venime prabėgo kelių būdingų 
reiškinių ženkle. Tų metų pradžių 
jau atžymėjo tylus, karštos tėvy
nės meilės ir jos ilgesio pilnas 30 
metų Nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas. Visų tremtinių 
širdis jis pripildė švento ryžto 
anksčiau ar vėliau pasiekti gim
tuosius namus. Ir ateitis nebuvo 
aiški, ir vis daugiau ir daugiau bu
vo kalbama apie emigraciją apie 
išvykimą į kitus kraštus, apie kitą 
laikiną tėvynę. Bet metų pabaiga 
tas galimybes suvaržė, ir dėl to 
tremties gyvenimas teberiedėjo sa
vo senąja vaga. Meno ir kultūros, 
visuomenės, politikos, religijos ir 
mokslo gyvenimas tremty nepa
kriko, ir įvairios to gyvenimo in
stitucijos galėjo, kaip ir anksčiau, 
pildyti savo funkcijas. Teisybė, 
metų vidury siūbtelėjusi negai
lestinga valiutos reformos banga 
•buvo kiek iš vėžių išmušusi ypač 
kultūrinį gyvenimą, bet metų pa
baigoj jis ir vėl galėjo atsigauti.

Žvilgterkim, kad ir trumpai, į at
skiras pereitų metų kultūrinio ir 
literatūrinio gyvenimo tremty ap
raiškas.

1. KULTŪRINIS GYVENIMAS
. Susiūbavus tremties gyvenimui 

dėl platesnių emigracijos galimy
bių arba jai, kad ir dalimi, vyk
stant bei dėl kitų tą gyvenimą 
ribojančių priežasčių jau ne kartą 
spaudoj buvo kilusių minčių, ar 
nereikėtų sukviesti kultūrinį kon
gresą, praplėsti veikiančio Kultūros 
Fondo rėmus ir įkurti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę. Tai buvo vi
siškai sverkas rūpestis mūsų kultū
rinio gyvenimo likimu ateity, išskli- 
dus į įvairias pasaulio dalis ligi 
šiol kompaktįnei tremtinių masei.

Žvelgiant į atskiras dailės, muzi
kos ir teatro meno sritis, dar ga
lima ir pereitais metais konstatuoti 
nemaža laimėjimų.

Dailės srity ypač reikšminga Lie
tuvių Dailininkų meno paroda, 
įvykusi Hanau, pačiam vidurva
sary. Lietuvių Dailės Instituto ir 
LTB organų ruošta, ji dar tuo svar
bi, kad turėjo būti perkelta į už
jūrį, pas mūsų brolius amerikiečius. 
Dėl to jai ir buvo išleistas specia
lus katalogas anglų kalba (Lithu
anian Art in Exile), redaguotas P. 
Augiaus ir išleistas T. J. Vizgirdos. 
To paties leidėjo buvo išleisti ir 
kiti meiliniai ir monumentiniai lei
diniai apie Lietuvą (J. Baltrušaičio 
Lithuanian Folk and Art, A. Šapo

kos Lithuania through the Ages. T. 
J. Vizgirdos Vilnius).

Mūsų dailininkai, be paskirų sa
vo darbų, uoliai dirbo iliustruo
dami tremty leidžiamas ypač litera
tūrines knygas. Čia pirmiausia 
minėtina V. K. Jonyno medžio rai
žiniais iliustruotų Donelaičio „Me
tų" nauja laida, P. Augiaus iliustra
cijos „Žalčio pasakai" ir kt. Išskir
tinį ir brangų darbą yra atlikęs 
V. K. Jonynas, pąruošdamas pašto 
ženklus prancūzų zonai Vokietijoj. 
Iš vyresniųjų mūsų dailininkų 
Adomas Varnas minėjo 40 metų 
kūrybos sukaktį. Jis ir tręmty te
bėra kūrybiškai uolus ir gyvas.

Lietuvių Dailės Institutas Frei- 
burge, vadovaujamas V. Vizgirdos, 
ir Taikomosios Dailės Mokykla 
ten pat, vadovaujama V. K. Jony
no, ruošia jaunąją kartą dailės 
meno darbams.

Muzikinis pereitų metų tremties 
gyvenimas daugiau reiškėsi voka
line bei kamerine muzika, kaip an
sambliais bei chorais, ypač pasi
reiškusiais ankstesniais tremties 
metais. Tačiau vienos didesniųjų 
stovyklų, Hanau, „Dainavos" an
samblis, minėjęs 2 metų sukaktį, 
pasirodęs su premjera „Kryžkelėj", 
atliko keletą išvykų ir į periferiją, 
ypač po to, kai jau „Čiurlionio", 
ansamblis buvo pakėlęs sparnus į 
užjūrį.

Operos sol. Dambrauskaitė uoli
ai skaidrinusi stovyklų buitį perei
tais metais savo aukšto lygio 
menu, šventė, draug su operos sol. 
Ip. Nauragiu, 20 metų sukaktį sce
nos tarnyboj. Tos solistės pagerbi
mui buvo išleistas atskiras leidinys 
„XX metų dainoj ir scenoj”.

Tuo tarpu, kai V. Ružickis ir I. 
Vasiliūnas savo koncertais ypač 
skaidrino Šiaurės Vokietijos sto
vyklų buitį, Jer. Kačinskas suruošė 
antrą simfoninį koncertą Augsbur
ge, o Z. Nomeika parodydavo retą 
vargonų meną, VI. Jakubėnas jau 
lankėsi su koncertais pas Anglijos 
lietuvius.

Apie L. T. Baletą, meniškai at
kūrusį L. Delibes „Coppelia", perei
tais metais buvo mažiau begirdėti.

Nemaža sunkumų teko nugalėti 
ir tremties teatro menui. Savo 
tūriu gal būt jis liko ir ne prastes
nis kaip pirmiau, bet savo ampli
tude mažiau besireiškė. Lietuvių 
Tremtinių Dramos Teatras rodėsi 
su Fuldos „Mokyklos Draugais" ir 
Coolus-Genecken „Pirmu skam
bučiu", o minėtosios didesniosios 
Hanau stovyklos mėgėjų teatras

vaidino K. Binkio „Generalinę re
peticiją", A. Škėmos „Vieną va
karą" ir kt.

Žinomasis mūsų režisierius Ip. 
Tvirbutas pereitais metais minėjo 
25 metus scenos darbo. Kassel- 
Mattenberge ta proga jis pastatė 
anglų rašytojo V. Sommerset-Maug- 
ham „Pažadėtąją Žemę" (sulietu
vintą A. Liandsbergio), kur pavaiz
duota, kokie žmonės tinka už- 
jūrinei kolonizacijai (pagal anglo 
supratimą).

2. LITERATŪRINIS GYVENIMAS
Literatūrinis gyvenimas tremty 

pereitais metais dar tebesireiškė 
užpereitų metų įsibėgėjimu. Nors 
kai kurios leidyklos jau buvo pra- 
mačiusios baigti savo veiklą Euro
poj, bet dar tebeleido knygas iš 
senojo plano. Žymesnės tų lei
dyklų, kaip „Patria", „Sudavija", 
, Venta", ..Atžalynas", „Tėviškė", 
ar laikraščiai, kaip „Mūsų Kelias", 
davė daugiau ar mažiau literatūros 
veikalų. Greta kultūros bei litera
tures žurnalų, kaip „Aidai", „Žings
niai", „Gintarai", „Žvilgsniai", ir 
periodinėj spaudoj rodėsi nemaža 
grožinės literatūros. Literatūros va
karų ruošė Liet. Tremt. Rašytojų 
Draugija (St. Santvaras P. Andriu
šis, B. Brazdžionis, A. Gustaitis) ir, 
lietuvės moterys rašytojos. Rašyto
jų Draugija, kaip ir Žurnalistų Są
junga, nemaža pastangų padėjo 
savo narių paramos reikalams. Da
lis išemigravusių rašytojų būrėsi 
užjūry (JAV). 80 metų amžiaus su
kaktį tremty minėjo Vydūnas, iš
leidęs čia „Bhagavad—Gitą" ir 
„Tauresnio žmogiškumo užtekė
jimą" (apie patį sukaktuvininką A. 
Merkelio redaguotą rinkinį išleido 
„Mūsų Kelias”. 65 metus amžiaus 
sulaukė M. Vaitkus ir 75 metų am
žiaus sukaktį minėj'o Šv. Rašto ver
tėjas arkivysk. J. Skvireckas.

Metant žvilgsnį į atskirus gro
žinės literatūros žanrus, pirmiausia 
tenka susidurti su tremties lyrika. 
Skaičiumi ją nusveria beletristinė 
kūryba. Ant pereitų metų slenksčio 
pirmiausia atsistojo F. Kirša su 
„Tolumomis", gan brandžia, akty
vios tėvynės meilės kupina poezi
ja. Su tokia pat tėvynės meilės 
lyrika, nestingančia stipraus prana
šiško elemento, stovi Bem. Braz
džionis išleidęs „Šiaurės pašvai
stę". Jis taip pat išleido ir J. Ais
čio rinktinę lyriką „Pilnatis". K. 
Bradūnas pasirodė su dailiai an
trąja laida išleistais „Vilniaus Var
pų" sonetais ir „Apeigomis", pu-

A. VALEŠKA

siau mistine tėvų žemės poezija. 
M. Bavarskas išleido „Sunkias va
landas", pilnas rezignacinio liū
desio, bet modernios išraiškos, ir 
K. Jūra „Tremtinio, ašarą" su mū
sų būtovės poezija. Meerbecke išė
jo naujom laidom Maironio poe
mos „Jaunoji Lietuva" ir „Mūsų 
vargai". Vokiečių kalba „Patria" 
išleido V. Jungferio „Litauischer 
Liederschrein". taipgi naują laidą. 
J. Baltrušaičio poeziją, J. Aisčio 
redaguotą, išleido kun. P. M. Juras 
Amerikoje.

Labiausiai pereitais metais trem
ty suklestėjo novelė. Jos siužetai 
daugumoje dar buvo atsineštiniai, 
bet daugiau ar mažiau paįvairinti 
tremtinių buities nuotruponrs. Kom
poziciniu atžvilgiu, aplamai imant, 
ji nepasiekė aukšto lygio, bet sa
vo siužetais ir išraiškos būdu ji 
yra ir kai ką laimėjusi daugiau, 
nei seniau. Bet linkimas į speci
finių sričių išraišką vėl dėjo jai 
minusą. Tikrųjų novelių rastume 
nedaug.

Su gan originaliu novelės žanru 
pasirodė P. Andriušis, išleidęs gan 
stilingus beletristikos dalykus 
„Anoj pusėj ežero". Mistinis ir ma
giškas įsijautimas į tėviškės gam
tą retai kieno tepasiektas. Tuo tar
pu, kai L. Dovydėnas, išleidęs „Mes 
ieškom pavasario", rimta ir sma

Moteris su obuoliais

gia nuotaika praeina pro įvairius 
gyvenimos reiškinius, N. Mazalaitė 
—Krūminienė „Apverstoj valty", 
A. M. Katiliškis „Prasilenkimo va
landoj" ir A. Rūta—Nakaitė „Li
kimo kely" narplioja pirmoj vie
toj nelaimingos meilės problemą,, 
pirmu du pasiekdami ir būdinges
nių stilistinių laimėj imi). P. Orin- 
taitei „Marčioj iš miesto" į savo 
veikėjus žiūrint daugiau iš peda
gogiškai etinio požiūrio, J. Švaistas 
savo veikėjus trijuose pereitais 
metais išėjusiuose veikaluose 
(Paskutinį kartą tave klausiu, Ra
šau sau, Siela legamine) vaizduoja 
kartais tiesiog su šiurkštoku at
virumu, pasirodydamas bestovįs 
ant aiškaus realistinio pagrindo. J. 
Kaupas kuria modernią, stilingą 
pasaką, išleisdamas „Daktarą Krip- 
štuką pragare". P. Razminas kuria 
fragmentinę apysaką „Girių ere
liai", o L. Šeštokienė leidžia ban
dymų noveles „Po rūsčiuoju dan
gum". Geros .jaunimui literatūros 
išleido Dovydėnas (Gyveno kartą 
karalius), S. Zobarskas (Ganyklų 
vaikai, antroji laida, ir Per šaltį ir 
vėją, antroji laida) ir Vyt. Tamu- 
laitis (Sugrįžimas).

Sveikintina, kad mūsų leidyklos 
nepašykštėjo išleisti daugiau ir 
mūsų klasikų. Už tai bus ir ypač 
mūsų mokyklos dėkingos. Be mi-

>. Jurgis Jankus
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Tas apsižvalgė į šalis, lyg pagalbos ieškodamas.
— Paduok! — sugriaudė Palys.
Ligi tol jis kalbėjo su Morta labai ramiai, ir dabar jo 

balsas sugriaudė kaip perkūnas, net pečdangtė sužvan
gėjo. Bernukas tuoj pašoko, pasišnibždėjo su mergaitėm, 
nukabino nuo sienos apsiaustą, nutraukė nuo karties skarą 
ir atnešė Paliui. Tas be žodžių užmetė viską Mortai ant 
rankos, paėmė už pečių ir išstūmė pro duris.

Užtrenkęs duris, nieko nepasakė, nuėjo prie stalo ir 
išgėrė vieną po kitos tris stiklines alaus.

— Taip ir reikėjo, — pasakė moteriškas balsas prie
krosnies, bet garsiai daugiau niekas nepritarė. Troboj 
smagus džiaugsmas iš karto virto dvilinkus prie žemės 
lenkiančia sunkuma. Grojikai vėl užtraukė tą pačią polką, 
smagią ir ūkčiojančią, bet i«ėjo šokti tik dvi ar trys po
ros. Kiti stoviniavo, sėdinėjo ar šnibždėjosi. Palys sto
vėjo atsirėmęs į stalą, žiūiėjo į visus ir šypsojosi, bet 
taip liūdnai, lyg verkti norėtų. #

— Sėskim, — pasakė priėjęs Navikas.
Palys atsisėdo, bet negėrė Naviko pripilto alaus, o žiū

rėjo priekin ir nieko nematė. Jis vis tebesišypsojo.
Atsisėdau ir aš. Šokėjų atsirado daugiau. s.
— Kodėl negeri? — pasakė Navikas Paliui.

Palys palengva pasuko akis į Naviką, paskum į stiklinę 
ir pakėlęs ne išgėrė, bet pilte susipylė.

— Aš negersiu, — pasakiau, kai Navikas siekė ir man 
pripilti.

— Negersi, varu neįpilsiu... Bet tau, Paly, norėčiau po
rą žodžių pasakyti, — nuo manęs vėl nušoko prie Palio. 
— Tu pasiutusiai geras vyras, tik savo karščio nesuval- 
dai. Ir nekarštąs, rodos, visada lėtas, kaip jautis junge, 
bet va užeiną ir susisuka sūkurys. Kam tu dabar tą mer
gaitę išjojai? Ji susiožiavo, tai susiožiavo, tam ji ir mer
ga. bet kam ožiuotis vyrui. Galima mano kvaila galva 
tikėti, kad tuo jos nepataisysi, greičiau vieną prieš visus 
atsuksi. Ir kas iš to bus? Suluš mergaitė. Vienas prieš 
visus dar niekas neatsilaikė. Dievas ir tas vienas nestovi, 
bet daro taip, kad visas sutvėrimas jį garbintų, kartu su 
juo būtų, o ką bekalbėti apie žmogų. Kai visi užouls ir 
sulaužys, ir gaila bus mergaitės. Jūs jauni kitokie, su
prantu. Jums kad trauktųsi iš kelio, kas ne su jum, o aš į 
senatvę norėčiau į visus žiūrėti, kaip į savo vaikus. Mano 
akyse juk visi užaugot ir visi geri buvot. Ir dabar geri, 
tik susikalbėti nemokat, bet dėl to dar nereikia muštis. 
Tu nesupyk, kad aš dar daugiau pasakysiu. Tegu girdi ir 
Jonas. Tu, Paly, labai daug apie save ėmei galvoti nuo to 
nelaimingo atsitikimo prie Damazo pušies. Aš nesakau, 
kad blogai padarei. Kitaip negalėjai padaryti. Vienas ten 
turėjo mirti, taip jau, tur būt, amžinosiose knygose buvo 
parašyta. Jeigu ne tavo ranka, Joną seniai būtume po 
velėna pakine. Dabar nesikišo jie. ir tas gerai. Nė pačiam 
Dievui už tai nereikėtų pykti. Gal ir nepyksta, bet tau 
ant to pasistojus nereikėtų per kitų galvas žiūrėti, ką dar 
toliau pamatyti. Kai per galvas žiūri, veidų nematai, Paly.

O veidus matyti reikia. Neužtenka, kad jie tave mato. 
Žinau, visi pyksta, kam pas ją ateina vokietis. Ir aš 
pykstu. įmanyčiau, nueičiau ir, lazdą paėmęs, išvanočiau, 
bet ji atėjo pas jus, o ne pas vokietį. Tik tu va paėmei 
ir išvijai atgal. Kur jai dabar dėtis? Supranti, ką noriu 
pasakyti?

Muzika nutilo ir apie stalą ėmė rinktis vyrai. Prie stalo 
kito galo sėdėjęs Burnis ir patyliais kalbėjęsis su vyru iš 
kito kaimo išsitraukė kortas ir padėjo markę. Prie jų tuoj 
prisėdo keletas. Navikas atsirėmė į sieną, smarkiai pa
traukė begęstančią pypkę, paleido dūmus į lubas, kinkte
lėjo galvą į kortininkų pusę ir pasakė:

— O čia ar mūsų išmonė? Susieidavom šventadieniais 
pažaisti, bet jie iš žaidimo padarė amatą ir pakišo pai
kiams, kad neturėtų laiko kada galvoti Uždirbo pralošė, 
pralošė vėl uždirbo — ir visas gyvenimas. Čia pat ir Die
vas, ir gyvenimas. Viskas į markę ir kortą sudėta! Tfu!

Palys vėl ėmė šypsotis.
— Ir gerai, — atsiliepė. — Jei žmonės neturėtų kur 

pasikarti, greitai pasiustų. Jei ne Majoriukas, dėde, tada 
ir aš būčiau pasiutęs. Kai pradedi lošti, nebėra kada gal
voti, ir pasidaro lengviau.

— Žmogus, Paly, ne šuo. taip greitai nepasiunta, kaip 
pakalba. O kad galvoti nebėra kada, aš yi ir sakiau. Jie 
ir nori, kad žmonės negalvotų, bet kaip mašinos pagal 
jų paliepimą suktųsi.

Jaunieji klausė Naviko žodžių ir pritarė, tik skundėsi 
neturį jėcni nei vokiečių išvaikyti, nei miiškų, nei kitų 
gėrybių apginti.
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nėtų Maironio poemų, pernai dar 
išėjo V. Krėvės „Dainavos šalies 
senų žmonių padavimai“ ir „Ra
ganius“, V. Pietario „Algiman
tas“ (išleido „Sudavija“), Vaiž
ganto „Pragiedruliai“, Valan
čiaus „Antano Tretininko pasa
kojimas'*, „Donelaičio „Metai".

Kai žvilgsnis nukreiptas į sa
vąją literatūrą, vertimų labai ma
ža pereitąmet tepasirodė: vos P. 
Andriušio sutrumpintas Cervante 
„Don Kichotas“ ir V. Kazoko 
verstas A. Koestlerio „Nulis ir be
galybė“. „Gabija“ išleido keletą 
smulkių dalykėlių J. Londono, 
Poe, Saroyan, Steinbeck, Ham- 
suno.

Daugiau dėmesio atkreipta į 
gerų kalbos vadovų (Lietuvių kal
bos vadovas) bei žodynų (V. Gai
liaus „Vokiškai lietuviškas žody
nas“, J. Pėteraičio „Lietuviškai 
angliškas žodyhas) paruošimą ir 
išleidimą. Gerus skaitymus trem
ties mokyklai paruošė B. Ba- 
brauskas („Lietuvos Keliu“ 2 
dalys).

Dramos žanras pereitais metais 
tremty atskirais leidiniais nepa
sirodė. Tačiau „Aidų“ žurnale J. 
Grinius spausdino savo istorinę 
dramą „Gulbės giesmė“ ir A. 
Škėmos dramatinę legendą „Ži
vilė“. Tremty netekta „Amerikos 
pirty autoriaus J. Vilkutaičio.

Mažiesiems skaitytojams išlei
do A. Giedriaus „Tėvelių pasa
kos“, J. Rutkauskas „Gintarėlius“, 
B. Voveraitė „Kiškio lūpą“ „Lie
tuvos Keliu“ ir „Zirgonę ir Gai- 
lę“, R. Glūdutis „Žiogo Šokliuko 
smuikelį“.

Tikėkimės, kad ir šiais naujai
siais metais mūsų rašytojų kūry
bingumas nesumažės ir kad jie 
po bet kuriuo dangum ir bet ku
riose aplinkybėse ir toliau galės 
paleisti gyvą lietuviško rašto žo
dį, guosdami mūsų tautiečių šir
dis ir dėdami plytą prie plytos 
bendrajame mūsų Tautos kultū
ros rūme, kol bus atbaigtas Lais
voj Tėvynėj.

vaisių. Vieną dieną pasilsėjus, 
prasidėjo pagrindinis sveikatos 
tikrinimas. Ypač brazilai kreipė 
dėmesio į kraujo spaudimą. Gydy
tojų žodis turėjo įtakos į parin
kimą emigrantui apsigyvenimo vie
tos. Pavyzdžiui, vienas DP norėjo 
su žmona apsigyventi ir dirbti teks
tilės fabrike Petropoly (netoli Rio 
de Janeiro), bet jam salos admini
stracija pareiškė, kad jo žmonai 
šis klimatas netinka; tad jam teks 
važiuoti dirbti į Sao Paulo estada 
(štatą). Šiaip sveikesni, kas norė
jo, galėjo likti Rio de Janeire. Iš 
viso, Brazilijoje imigrantams di
džiausia laisvė. Kalbos, kad imi
grantus veža pAe Amazonės ba
seino bei į džungles dirbti, yra

Campo Limpo stovykla įrengta 
kavos sandėliuose. Privažiavom 
traukiniu prie pat kambarių. Na
mai be lubų, tik stogas. Vėl dvi
aukštės lovos. Taip pat gavom šva
rias paklodes ir antklodes. Kai at
vykom buvo šilta, bet naktį savo 
lovose sušalom. Mat, čia dar buvo 
žiema. Dienos metu oras atšyla, bet 
kol kas per karšta nebuvo. Šioj 
stovykloj teko išbūti 2 dienas. At
vyko mano brolis ir mane su mano 
draugais pasiėmė pas save. Campo 
Limpo galima gyventi tol, kol su
randi darbą ir butą. Praktiškos spe
cialybės žmogui surasti darbą leng
va. Visokių sričių technikai, me
chanikai, inžinieriai, amatininkai, 
agronomai, gydytojai ir 1.1, ir be-

VAŽIUOJAM BRAZILIJON
K. P-TĖ

Sėdam į laivą. Bremerhaven. 
Štai ir švyturys matyti, ir žuvė
dros skraido. Pagaliau pamatom 
didžiulį laivą su užrašu „General 
Stuart Heintzelman“. Laivo per
sonalas mus linksmai pasveikino 
rankų mojimu. Mes atsakėm tuo 
pačiu. Mūsų traukinys sustojo 
prie pat laivo. Išlipom ir, pagal 
prikabintą prie apsiausto sagos 
numerį , sustojom į eilę. Ir taip, 
vienoj rankoj laikydami lagami-
ną, perėję tiltelį, atsiduriam laive.

Laive švara ir tvarka pavyzdin
ga. Moterys su vaikais, atskirtos 
nuo vyrų. Moterų miegamuosiuo
se patogios minkštos lovos, baltos 
pogalvės ir paklodės bei švarios 
anklodės, o vyrų miegamuosiuose 
čiužinių nėra, tik duodama 2 ant
klodės. Pogalvių ir paklodžių jie 
negauna. Kai kurios moterys su 
mažais vaikais gavo po atskirą 
kajutę, kur dar patogesnės lovos, 
o vaikas savo lovytėje randa lėlę. 
Be to, tokiam kambary yra sta
liukas, spinta, praustuvas, prie 
kiekvieno kambario patogumai ir 
dušas. Mūsų laivas — vienas di
džiausių IRO žinioje esančių lai
vų. Tonažas apie 13.090. Vyriau
sias IRO pareigūnas laive, D. P. 
transportų vadovas — lietuvis 
kap. Vladas Žibąs. Tai — gabus 
administratorius, laive įvedęs 
pavyzdingą tvarką.

Laive bandomieji aliarmai.
Paskelbus per ruporą aliarmą, 
visi keleiviai skuba į savo kaju
tės prie lovų ir apsivelka gelbė
jimosi švarkais. Gavę tolimesnį 
patvarkį, visi skuba paskui kam
bario vyresnįjį, per kambariui 
paskirtą išėjimą, į viršų prie gel
bėjimosi valties. Tokie aliarmai 
būna beveik kasdien. Juose turi 
visi dalyvauti: ir laivo įgula ir 
keleiviai. Besipriešinantieji iške
liami iš lovos ir išvedami. Net 
vaikai turi paklusti.

Maitino mus puikiai. Valgis bu-

vims. Kad galima būtų mums, iš
važiuojantiems, kiek paprastinti 
valgį, o pridėti pasiliekantiems 
Vokietijoje. Be to, laive moterys 
ir vyrai nuo 18 m. amž. gavo po 
2 kartonu amer. cigarečių, muilo 
ir kt. smulkmenų, o vaikai — 
muilo ir šiek tiek saldainių. Dir
bantieji gavo dvigubą normą ci
garečių. Aš turėjau nelaimę būti 
paskirta kambario vyresniąja. 
Tad dėl šventos ramybės man

vo skaniai ir švariai pagaminamas. 
Tik atrodė mums per sotu. Beveik 
kasdien gaudavom ledų ir vaisių. 
Net graudu darėsi, žiūrint, kiek 
saldainių ir maisto tekdavo žu

teko dažnokai pačiai valyti. O kai 
pradėjo laivą supti, beveik visos 
susirgo, tad kiekvieną kartą joms 
„ožius lupant“, man teko pačiai 
švarą palaikyti. Manęs jūros liga 
nenugalėjo, tik atėmė apetitą.

Plaukėm be sustojimo 14 dienų. 
Pirmas mūsų kelionės dienas de
nyje buvo visiškai šalta. Visai 
pravartu buvo megztiniai ir ru
deniniai apsiaustai. Tik artėjant 
prie tropikų atšilo. Bet ypatin
go karščio nejutom, nes buvo 
apsiniaukę. Ekvatoriaus peržen
gimo šventė įvyko išvakarėse. 
Aukštutiniame denyje išsirikiavo 
laivo vadovybė. Susirinko kelei
viai. Tada pasirodė Atlanto val
dovas Neptūnas su žmona Flau- 
de ir palyda. Visi atitinkamai ap
sirengė. Atlanto imperatoriai — 
su karūnom, o palydovai — su 
spalvotom aukštom kepurėm. 
Neptūnas teikėsi visus pasvei
kinti anglų kalba. Po to pradėjo 
arti jo stovinčius krikštyti muilu, 
derva, kišti į vandens statinę. Tos 
garbės susilaukė apie 20 žmonių. 
Kiti visi buvo „apkrikštyti“ švirk
štu. Ekvatoriaus perplaukime pro
ga gavom atitinkamus „diplomus“ 
su Neptūno atvaizdu ir ant
spaudu.

Pagaliau pasirodė rūkuose kal
nų apybraižos. Tai — Brazilijos 
krantai — mūsų „pažadėtoji že
mė“. Liūdesys širdį suspaudė. 
Kodėl toji pažadėtoji žemė ne 
Lietuva? Krantai ryškėja. Ant

plaukti. Mus laiveliais nuvežė Į 
Gėlių Salą (Ilha das Flores). Čia 
apgyvendino didžiulėse salėse, 
kur, kaip Europos stovyklose, pa
statytos dviejų aukštų lovos. Kai 
kurios šeimos su vaikais gavo at
skirus kambarius. Gavom švarias 
paklodes ir antklodes. Maistas 
gana riebus, bet grynai braziliškas. 
Beveik kasdien gaudavom juodų 
pupelių ir ryžių su mėsa. Brazili
joje įprasta pupeles maišyti su ry-

grynas prasimanymas. Žinoma, bra
zilai pageidautų, kad emigrantai 
vyktų į fazendas dirbti, bet jokios 
prievartos nedaro. Kas kur norėjo, 
galėjo pasirinkti ir darbą ir vieto
vę. Galima buvo Gėlių Saloj, kas 
norėjo, pakeisti profesiją (nors ir 
buvo pasirašyta Amberge konsului 
pasižadėjimas dirbti anketoj pažy
mėtoj specialybėj). Net užsirašę 
ūkininkais galėjo pakeisti darbo 
sritį. Kas pareiškė turįs giminių 
Brazilijoj, tam buvo pasakyta, kad 
pati administracija praneš gimi
nėms apie jo atvažiavimą, ir jie 
galės daryti žygių Imigracijos De
partamente jį iš stovyklos išimti 
(be jokios piniginės kompensaci-

portugalų kalbos mokėjimo gali čia 
neblogai įsitaisyti. Tik pati pradžia 
yra sunki, nes pradinė alga ne
didelė. Pradinė techniko alga —1500 
cr. mėn. Priemiestyje butelis iš 2 
kambarių ir virtuvės nuo 500—900 
cr. mėn. Prgyvenimas vid. vienam 
žmogui — 350—500 cr. Po pusme
čio darbo pradeda algą kelti (200— 
300 cr., pridedama). Vaikų auklė 
gauna visą išlaikymą ir 400 cr. 
mėnesiui. Teko girdėti, kad agro
nomai ir pienininkystės specialistai 
gerai įsitaiso ir gali išlaikyti kelių 
žmonių šeimą.

Dabar dėl kainų. Sao Paulo esta- 
de kainos tokios: jautienos kilo-

žiais. Mums tai buvo neįprasta. 
Kai kurie atsisakė maišyti, tai ga
vo iš padavėjo pusiau juokais pa
stabą: „Tur būt, Stalino draugas 
esi, kad nenori braziliškai valgyti". 
Užsigardžiuoti gaudavom po bana
ną. Kitą dieną gavom savo reika
lams po 185 cr. (10 dol.). Tad galė
jom prisipirkti pas kioskininką

jos). Lietuviai imigrantai pareiškė 
norą vykti į Sao Paulo estadą. Tad 
po 9 dienų, dar palikę policijai sa
vo rankų pirštų nuospaudas (tris 
kiekvieno piršto), visi lietuviai 
imigrantai su pirmuoju transportu 
patraukėm greituoju traukiniu į 
Campo Limpo stovyklą (netoli Sao 
Paulo).

gramas — 6—10 cr., bulvių klg. — 
3—5 cr., baltos duonos kil. 6—8 cr., 
sviesto — 40 cr., kiaul. taukų kil.
— 20 cr., alyvos — 17 cr., pupelių 
ir ryžių klg. po 5 cr., bananų 12 
st. — 2 cr., kiaušinių dešimtis — 8 
cr., cukraus klg. — 3 cr. 60 cent., 
dešros — 18—40 cr., sūrio — 20 cr. 
ir t.t. Drabužių kainos apytikriai 
tokios: vyr. gera viln. eilutė
— 1200 cr., bet kuklus darbo kos
tiumas — apie 200 cr,,. batai nuo 
80—200 cr., viršui, marškiniai 45— 
120 ęr., suknelė šilkinė — 150—500 
cr... Visokie instrumentai, apara
tai, mašinos čia brangios, todėl pa
tartina čion atsivežti,, kad parda
vęs turėtum iš ko baldus įsigyti. 
Iš viso, patartina kiekvieną daiktą 
atsivežti, nes pradėti iš nieko sve
timam krašte sunkų. Patartina taip 
pat vaistų atsivežti ir savo svei
katą Vokietijoje palopyti, nes čia 
gydymasis brangus (pusę metų imi
grantas gydomas nemokamai). Dan
ties įstatymas pas gerą dantų gy
dytoją — 500 cr.

Brazilai žiūri į imigrantą palan
kiai, draugiškai.

Lietuviu Kultūros Fondo centras keliamas i JAV
POSĖDŽIAVO L. K. FONDO STEIG. KOMITETAS

viene kalno pamatėm baltą Kri
staus statulą, laiminant pasaulį, 
o to kalno papėdėje — dideles 
dėžes — namus. Tai Rio de Ja
neiro. Bet prie kranto neteko pri-

Prieš pat šventes, gruodžio 19 
d., Ingolstadte įvyko Lietuvių 
Kultūros Fondo Steigiamojo Ko-

lus į JAV, buvo nutarta pirmi
ausia daryti visas pastangas iš
leisti Kultūros Fondo apolitinį,

Įima šaukti delegatų suvažiavi
mą ir organizuoti apygardą, kaip 
tai yra numatyta įstatuose. Ta

miteto posėdis, kuriame buvo 
priimta visa eilė svarbių, su Kul
tūros Fondo tolesne veikla susi
jusių nutarimų.

Jau anksčiau emigracija yra 
palietusi vieną LKF Steigiamojo 
Komiteto narį, būtent Stasį Les- 
kaitį, kuris prieš kurį laiką išva
žiavo į JAV.

Dabar emigracijos srovė įtrau
kia ir kitus Komiteto narius. Vy
tautas Žemkalnis jau yra pasi
ruošęs išvykti į Australiją. Liu
das Dovydėnas ir Vytautas Alan
tas, galimas dalykas, taip pat ne
trukus gaus emigruoti į JAV. 
Todėl per paskutinį posėdį turė
jo būti plačiai išdiskutuotas to
lesnės Kultūros Fondo veiklos 
klausimas. Buvo nutarta Kultū
ros Fondo Centrą kelti į Š. Ame
riką, kur, kaip žinoma, yra įsi
kūrusi kultūriškai bei ekonomiš
kai pajėgiausia ir gausingiausia 
Lietuvių kolonija ir kur, kaip 
aukščiau pastebėta, greičiausiai 
apsistos ir LKF Steigiamojo Ko
miteto narių daugama. Persikė-

populiarų, iliustruotą žurnalą ir 
visomis galimomis priemonėmis 
imtis lietuvių knygos platinimo 
akcijos, savaime aišku, nepa
mirštant tolesnio Kultūros Fondo 
organizavimo bei plėtimo pasau
lio lietuviuose.

LKF Steigiamojo Komiteto na
rys Vytautas Žemkalnis yra įga
liotas organizuoti Kultūros Fon
do apygardą Australijoje.

Nutarta kooptuoti į LKF Stei
giamąjį Komitetą leidėjų atstovą 
Joną Lenktaitį, kuris taip pat 
emigruoja į JAV ir kurio paty
rimas bei iniciatyva knygų lei
dime gali daug prisidėti prie Kul
tūros Fondo užsimojimų realiza
vimo, ieškant kelių patenkinti 
lietuvių spausdinto žodžio parei
kalavimą po visą pasaulį išsibars
čiusių mūsų tautiečių tarpe.

Taip pat buvo plačiai aptarta 
susiorganizavusių Vakarų Vokie
tijoje Kultūros Fondo skyrių to
lesnė veikla. Tų skyrių jau tiek 
yra prisisteigusių, kad būtų ga-

čiau po ilgesnių diskusijų buvo 
prieita išvados, kad šiuo metu 
šaukti suvažiavimą nėra įmano
ma, nes skyriai neturi lėšų ke
lionės išlaidoms padengti; Cen
tras taip pat nėra tiek turtingas, 
kad galėtų delegatų kelionės iš
laidas padengti iš savo kasos. To
dėl buvo nutarta pavesti Kultū
ros Fondo Vokietijoje veiklai to
liau vadovauti ir plėsti Reutlin- 
geno skyriui.

Aktyvinant Kultūros Fondo 
tolesnį organizacijos plėtimą pa
saulio lietuviuose ir propaguojant 
pačią Kultūros Fondo idėją, nus
pręsta paskelbti atsišaukimą į 
pasaulio lietuvius. Atsišaukimą 
suredaguoti pavesta LKF Stei
giamojo Komiteto pirmininkui 
Liudui Dovydėnui.

Pagaliau buvo nutarta tartis su 
mūsų leidėjais išleisti Vytauto 
Alanto brošiūrą lietuvių tautinės 
kultūros klausimais ir platinti ją 
kaip nemokamą priedą kartu su 
mūsų leidyklų išleistais Reidi
niais.
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MO METODAS JAV

siautė

Šiandien, kada ansambliai griū-

Fallingbostelio emigracinėje sto
vykloje įsikūrė lietuvių choras, ku
ris gražiai pagieda bažnyčioje per 
lietuvių pamaldas, Su,wusuuuauo

C a 1. USA. Vokietijoje vieno nu
merio kaina DM. 1,—; metinė pre
numerata DM. 10,— Paprašykite 
savo giminių, draugū ir pažįstamų.

NAUJAS KARIU PARUOŠI

Vienas jaunas šveicaras, prieš 
kurį • laiką išemigravęs į JAV 
laiške savo draugui patiekia įdo
mių žinių apie karių paruošimą 
Amerikoje. Jis rašo: „Kai Tru- 
manas pasirašė taip vad „peace 
time draft“, turėjau ir aš už
siregistruoti karinei tarnybai. Jau 
esu gavęs pirmuo sius dokumen
tus, ir tai reiškia, jog keturių 
savaičių būvy turėsim stoti į 
kariuomenę apmokymui. Auk
štesniuose karininkų ■'sluoksniu
ose jaučiamas manim susidomė
jimas. Kalbama apie slidžių mo
kytojo vietą Aliaskoje, kalbų 
mokytojo Pasaulio Kalbų Cen- 
tralėje Monterey mieste, karo 
nusikaltimų tyrinėtoju Vokieti
joje arba net kadetu Westpoint 
karo akademijoj. Pasiutę per
spektyvos man, antimilitaristui! 
Tačiau reikalas iš tikrųjų atrodo 
stovi gerai, ir aš tikiu padarysiąs 
karjerą. Atrodo, jog mano moks
las Šveicarijoj nenueis niekais.“

Toliau jis patiekia žinių apie 
savo karinę tarnybą:

,,Po 5 vai. vakaro mes nusivel
kame uniformas ir tampame ci
viliais. Į savaitę tedirbsime tik 
44 vai. Mes nesivadinsimė karei
viais bet „džentelmenais“. Šios 
tarnybos tikslas per dvejus me
tus paruošti ir išauklėti milijoną 
„vadovų tipų“. Daugiausia dėme
sio kreipiama į inteligenciją ir kia tik pasyvų pasipriešinimą.

protinį lavinimą. Mes nekovo
sime ir nemanevruosime. Tokius 
dalykus matysime tik filmose. 
Mes negyvensime stovyklose ir 
valgysime už baltai užtiestų sta
lų. Aš nejuokauju, mano drauge, 
— amerikiečiui tai vadina „nau
jąja evangelija“. Šis lavinimo 
būdas ypač respektuoja individą 
ir asmens galios puoselėjamos 
ir lavinamos iki „superman“, nes 
sakoma, jog ateinantis karus bus 
ideologijų karas ir inteligentiš
kumas jame suvaidins didelį 
vaidmenį. Mes gausime dienai 
4000 kalorijų* maisto, pusketvirto 
karto daugiau, negu yra reika
linga kad žmogus gyventų, ir 33 
% daugiau už amerikiečio sunau
dojamo maisto vidurkį. Savai
tinė mūsų alga yra 75 doleriai, t. 
y. dvigubai daugiau, negu gavo 
prajojusio karo G. I. kariai. Pir
mą tarnybos dieną mums duo
dama: 3 poros batų, paltas, 3 
uniforminiai švarkai, 3 poros 
kelnių, 4 marškiniai, 7 poros ko
jinių, 5 komplektai apatinių bal
tinių, megztinis,, pirštinės, kalio
šai, kaklaraiščių ir 3 skrybėlės.

Šitame lavinime nėra jokių šo
kinėjimų per kliūtis, laipiojimų 
lynais ir landžiojimų pro spyg
liuotas vielas. Tačiau yra auklė
jamas pasitikėjimas ir vengiama 
prievartos, nes prieita išvados, jog 
jėga paremtas autoritetas iššau-

Brazilijos lietuviai
komunistu aukos

tikroji pavardė esanti Matkovs- 
ky Nikolai Emilianovič, patiekė 
istoriją, kurioje sakoma, kad jis 
1939 metais įstojęs į specialią 
šnipų mokyklą „Roką“ Sverd- 
lovske. 1941 m. buvęs pasiųstas į 
Kurską sekti vokiečių kariuome

ne- nės judėjimo. Vėliau, gavęs įsa-

SPORTAS Is Kanados lietuvio

Amerikiečiai apie užsienio krepšini
Eilinis amerikietis, daugiau ar 

mažiau besidomįs sportu, apie 
Europos sporto gyvenimą nėra 
plačiai informuojamas. Šioje sri
tyje amerikiečio akiratis tam tik
ra prasme paplatėja, kai JAV 
sportininkai, pavyzdžiui, olimpi
nių žaidimų proga, aplaksto dau
gį kontinento valstybių. Jei kur treneris Omar Browning viename 
nors amerikiečių atletai pralaimi, 
užjūry likę skaitytojai gaugiau 
linkę pasisakyti už jų tėvynainių 
blogą dienos formą nei pripažinti 
bent dalinį europiečių prariašumą. 
Daugiau apie europinius sporti
ninkus amerikiečiai patiria ta 
proga, kai koks europietis, kaip 
Marcei Cerdan kelius kartus ap
silanko JAV ir dar ko gero pasi
savina pasaulio meisterio vardą.

Šį kartą mums įdomus krepši
nis. Kokia yra amerikiečių nuo
monė apie Europos krepšininkus? ■

Pradžioje minėtina, kad ameri
kiečiai iki šiol su Europos krepši
ninkais sąlyčio kaip ir neturėjo. 
Bene pirmasis susipažinimas įvy
ko 1936 m. per Berlyno olimpi
nius žaidimus. Tąsyk europiečiai 
neužimponavo. Pakanka prisi
minti šiemet įvykusias olimpinei 
komandai nustatyti baigmines 
rungtynes New Yorke. Programo
se, be kita ko, buvo pažymėta, 
jog europiniai priešininkai ame
rikiečiams tėra humoras ir kiek
viena JAV universiteto ar kole
gijos komanda be didelio vargo 
galėtų laimėti prieš Europos vals
tybių rinktines ... Kai per tas pa
čias žaidynes šias eilutes rašąs 
paklausė šalia sėdinčio inteligen- 
tiškesnio veido žiūrovo, ką jis 
galvoja, ar Londone europiečiai 
nepasirodys žymiai geriau nei 
Berlyne, ir ar jis tiki, kad Euro
poj krepšinis yra padaręs didelę 
pažangą, amerikietis prapliupo 
juoktis ir klausėją apdovanojo to
kiu pasigailėjimą siūlančiu žvilgs
niu, . kad ... Trumpai — bet ko
kius aiškinimus teko atidėti kitai 
progai.

gyvenimo
— 1949 m. sausio 29—30 d. d. 

įvyks Kanados Lietuvių Tarybos 
skyrių atstovų suvažiavimas. Ja
me bus svarstoma K.L.T. statuto

Olimpiniai žaidimai Londone 
vis dėl to parodė, kad Europos 
krepšininkai jau išsivadavo iš 
pirmųjų žingsnių mokyklos ir priėmimas, naujų centro organų 
sugeba ne taip blogai žaisti mo
dernųjį krepšinį. Tai pripažino ir 
santūrusis „The New York Times“. 
Amerikiečių olimpinės 'komandos

rinkimai ir kt.
— Kanados lietuvių laikraštis 

„Nepriklausoma Lietuva“ paskel
bė naujų prenumeratorių vajų. 
Kaip iš atskirų vietovių praneša
ma, „Nepriklausomos Lietuvos 
skaitytojų skaičius kyla.

— Neseniai Montrealyje gyve
nę lietuviai rašytojai savo pasita
rime nutarė imtis iniciatyvos su
šaukti Kanados lietuvių rašytojų 
suvažiavimą, norėdami įkurti Ka
nados lietuvių rašytojų draugiją.

— Į Kanadą neseniai atvyko 
Kauno valstybinio dramos teatro 
artistės E. Dauguvietytė, B. Pū- 
kelevičiūtė ir baleto teatro artistė 
V. Radzevičiūtė.

, savo rašinių, kuris atspausdintas 
i „Clair Bees Basketball Annual 
į 1949“, pripažįsta didelę europiečių 
i pažangą. Autorius pažymi, kad 
. nuo 1936 m europiečiai yra pa-
■ darę didesnį šuolį priekin nei 
l amerikiečiai krepšinio pradžioje 
i per dvigubai daugiau metų. Brow

ning nuomone, iškilesnės olimpi-
■ nės komandos buvo: Kanada, 

Brazilija, Vengrija, Argentina, 
Čekoslovakija, Peru, Čilė, Filipi
nai, Prancūzija, Meksika. Ypatin

gai jam patikę P. Amerikos vie
netai. O rungtynes Cilė^Filipinai 
autorius vadina bene gražiausio
mis ir didžiausios spartos visose 
žaidynėse.

Kitas amerikiečių krepšinio au
toritetas, Ned Irish, tarp kitko 
Madison Square Garden vicepre
zidentas, sako, kad padaryta didi 
pažanga tiek komandose, tiek in- _ . -
dividualiai. Ned Irish yra kalbė- būklę.
jęs su daugiu užsienio komandų _ t. Kornelijaus pastangomis 
vadovų, iš kurių jis patyręs, jog Limburgo (Belgijoje) provincijos 
tėra laiko klausimas, kada už- lietuviai gavo radio pusvalandį 
sienio kraštai galės lygiomis Hasselto radio stotyje. Programa 
rungtyniauti su nenugalimais jau ruošiama, 
amerikiečiais. Jis toliau pastebi 
didelį krepšinio populiarumą 
Prancūzijoje. Jo nuomone, pran
cūzai vedimuose (driblinge) ir 
metimuose yra iškilesni už kitas 
kontinento tautas. Bevažinėdamas 
po Prancūzią, Ned Irish matęs 
daug krepšinio halių, o kiekvie
nas kariuomenės dalinys savo 
sportinėje programoje turįs įsira
šęs ir krepšinį. Amerikiečio nuo
mone, po penkerių metų krepši
nis prancūzų tautoje būsiąs vie
nas populiariausių kovos žaidimų.

.Po JAV, stipriausia. Londone ko
manda buvusi Meksikos, kuri bū
tų iškopusi į baigmę, jei ji nebū
tų atsidūrusi toj pat grupėj kaip

PASKAITA APIE LIETUVĄ
Spalio 27 d. Liuveno-universite

to užsieniečių studentų sambūris 
suruošė kun. dr. Pr. Gaidos pas
kaitą apie Lietuvą, kurioj refe
rentas nušvietė dabartinę jos

Mylimai motutei mirus. 
Ateit. Sąj. Centro V-bos se
kretorių ALGIRDĄ KEPALĄ 
ir Mūncheno Draugovės narę 
ALDONĄ KEPALAITĘ jų 
liūdesio valandose nuošir
džiai užjaučiam.
Stud. Ateit. Sąjungos Centro 

Valdyba

Kaip pamename, prieš 3—4 
mėnesius Brazilijoje 
areštų banga. Laikraščiai plačiai 
rašė apie galingą, plačiai įsišak
nijusią šnipų organizaciją, minė
jo rusų, lenkų, žydų ir lietuvių 
vardus. Tai kaip rašo Brazilijos 
lietuvių laikraštis „Žinios“, 
buvę paprasti komunistų areštai, kymą, išvykęs į Vokietiją, kur ------------ -- *— -—r-
bet svetimų vylstybių agentų, turėjęs įsijungti į nacių kariuo- . v . amerikiečiai. Meksikiečiai impo- Ameriką! Ten galėsime greičiau ir
tariamų šnipų bei jų bendradar- menę, sekti jos pasiruošimus, HclIlclU AlZill VIRIS 1*110“ navę savo ūgiu, ir Ned Irish yra geri^u lslkurt,« Jei iš anksto su-
bių suėmimai. Laikraštis nurodo organizuoti sabotažus ir teikti v pasiryžęs juos pakviesti į Madi- sipažinsime su amerikiečių gyve-
ir duomenis apie lietuvius, kurie žinių apie vokiečių kariškas or- Qin Hll nmilllQ IFPlUfllllQ son Square Garden dar šį sezoną, nimo būdu ir papročiais, su te-
tame laikotarpy buvo suimti: ganizacįjas. Karui pasibaigus, K
Vaclovas Stankus, 41 metų, ve- tariamasis Pavlenko, pagal ma- Sicuiūicu kada 
dęs, naturalizuotas Brazilijos pi- joro Aionlno Įsakymą, persikėlęs na kito?‘kada7tudentai
lietis, gyv. Av. Acoce 404, India- į amerikiečių zoną. Tardymo me- t . ...
nopolis, Bervardas Bortkevičius, tu Pavlenko pareiškė: „1946 m. semestrų, kada fvairių kultūrinių 
42 metų, vedęs, naturalizuotas organizavau užpuolimą UNRRos vienetų dalyviai blaškosi po visus 
gyv. Ibitirama g. 886, ir Adolfas sandėlių, 18 km. nuo Frankfurto. kraštus, Hanau „Atžalyno“ lietu- 
Remeikis, 33 metų, fotografas, Buvau suimtas, bet, kitų šnipų vjaj vaidintojai nutarė įrodyti, 
viengungis, iš Uruguajana, r*- ’ ' ’ ' a__ ~ _________i
Grande do Sul. Inž. Nikolau Or- buvo perdaug pažįstamas. Iš ma- galima rasti laiko kultūriniam 
lov, rusas, prekybininkas Pavel joro Afonino gavau įsakymą, darbui. Jie savo trejų metų šukak- 
Straus, rusas, gėlininkas Gre- nurodymus ir naujus dokumen- 
gorij Osowiec, lenkas, ir dar tus, su kuriais atvykau į Brazili- 
keli kiti, viso apie 10• tariamų ją, kaip Aleksandras Pavlenko, 
šnipų. Juos visus kalėjiman su- DP, 24 m, mechanikas. Savo 
kišo kažkoks Aleksandras Pav- šnipų istorijoje Matkovsky Niko- 
lenko. 1947 m. geguėžs 16 d. jis lai Emilianovič nurodo, kad Bra- 
atvykęs kaip „išvietintas“, kurio zilijoje turėjęs palaikyti nuola- gyvenimą ir giliai psichologiškai 
_____________________________ tinį ryšį su konsulu Rezovu, dir- sprendžianti meilės, žmogaus vie- 

busiu prie Sovietų Ambasados nišumo ir nuolatinio siekimo pro- 
ĮSIKURE EMIGRANTŲ CHORAS Riq <Je Janeiro. Jo tiesioginis už- blemas, antrasis komedija-farsas, 

davinys buvęs susijungti su vi- su dideliu pasisekimu statytas 
sais „patricijais“ ir padaryti juos Vilniaus Vaidylos dramos teatre.

ris gražiai pag.eua vaz.iye.oje per Politikais. Toliau šnipas pasisa- Atžalyno aktorių didesnė dalis 
lietuvių pamaldas, suteikdamas k,i Sav<ts is Ambasados atsidurs Kanadoj, bet likusieji at-
joms didesnio iškilmingumo. Daug 20000 knizeirų ir sąrašą asmenų, sisake Progų išvykti, norėdami 
pastangų, chorą organizuojant, pa- kurie gyvena tam tikrose vieto- 
dėjo kultūros reik, vadovas Alb. vėse arba eina tokias pareigas, „T”
Poetas ir dirigentas A. Masevičius. k(lrios «aU šnipinėjimui būti Kaip Jiems tai Pavyks, parodys 
Negalima neįvertinti ir choristų- naudingos.
čių pasišventimo, uoliai lankant Laikraštis nurodo, kad 
repeticijas, kad paęitarnautų Dievo šnipo patiektąjį sąrašą visi as- 
garbei ir Tėvynės labui. 1----’----------—-—t- “ *"

— Gruodžio 4 d. buvo surengtos iau vėl paleisti, bet esą speci- 
iškilmingos išleistuvės _. t_ __  ’ _ ’’ _ ’
transportu į Australiją išvystam Matkovsky už savo pasitarnavimą 
tiems lietuviams. Kartu su šiuo išduodant kitus, buvęs paleistas, 
transportu išvyko ir stovyklos kul- bet jau kelis kartus vėl apsivo- 
tūr. reik, vadovas Alb. Pocius. gęs ir dabar slapstosi.

SKELBIMAS
Visi norime patekti į Šiaurės

Šia dll II‘IIIillS VPlkullI^ son Square Garden dar šį sezoną, nimo būdu ir papročiais,
>3 et l lldUJUd U naiUA jei tik bus kokia laisva data. Pie- nykščių lietuvių darbais ir sieki-

tų Amerikos žaidikai taip pat mals. Skaitykite JAV išeinantį
stiprūs. Beje, 1950—51 metų se- gausiai įliustruotą mėnesinį žur-na vienas pu itiiu, otuvunwi ,. .* t . .._ - zone Buenos Aires numatoma naiaemigruoja, išstoję is paskutinių , . naią, ■”« . . Pan-Amerikos žaidynes, kur da
lyvaus ir JAV. Daug protesto su
kėlęs amerikiečio Bob Kurland 
ūgis (be pusės colio 7 pėdos!) At-,w“» uiuvau ou.uiiao, ucv, ZYicų šnipų vlai vaiOmtOjai nUiare puuyu, .. , . . . , . , .. uum»u«ujvjc, nuyouuiy-nuvmoiu,

Rio padedamas, pabėgau. Čia veikti kad ir didžiausių rūpesčių metu ?lzvel8iant l daugio kraštų pagei- DP Baltic Camp arba tiesiog „Ka- >-« . . . ... _ .... n.nvimnc oalimac nalvlrac ino Vi— ilfnrniln^ i i o * v I r»" a d -
9 2 0 4 S.

..KALIFORNIJOS LIETUVĮ“.
Užsisakyti galima „Žiburių“ ad

ministracijoje, , Augsburg-Hochfeld,

davimus, galimas dalykas, jog ki- 1 i f o r n i j o s Lietuvio“ 
tuose olimpiniuose žaidimuose ministracijoje, 
žaidikų ūgis bus apibrėžtas.

Ned Irish tiki netolimoj ateity 
Madison Square Garden išvysti 
kai kurias Europos ir Pietų Ame- savo lų arauga lr paz|slamų, 
rikos komandas. Iki šiol šioj are- kad užsakytų KL telsiog Iš Amerl- 

—•-tu -r-r -r, Metinė prenumerata 3 do-
Rico ir Havajų vienetai. Ta ne- leriai. 
tolimoji ateitis Ned Irish žodžiais •
apibrėžta 5—7 metų laikotarpiu. prajpcĮrnjjmnj

Amerikiečiams pripažinus, kad •
ir eurppiečiai krepšinyje ne pra- Marija Tolučkienė — Krasaus- 
džiokai, paskutinieji Ned Irish kaitė, kilusi iš Utenos, gyvenanti
žodžiai gali ir mus džiuginti, dabar Barrio Ingles, Calle 81,
Nebus nuostabu, jei kartą Madi- N 849, Cordoba, Argentina, ieško

sisaue progų rnvyuu, noreuam, Garden P^irodys ir savo brolio Vytauto .Krasausko,
parodyti, kad ir šiuo metu dar l>*‘“vlskoji trispalve. Tikėkimės! kilusio is Utenos, ir savo svogeno
galima šis tas pozityvaus nuveikti. • Kęstutis Cerkeliūnas Petro Kraujelio, kilusio iš Utenos.

čiai paminėti stato du naujus vei
kalus: Clifford Odets „Raketa į 
mėnulį“ ir V. Adomėno „Sveti
mas plunksnas“. Pirmasis veika
las yra amerikoniška trijų veiks- . _ x ----
mu pjesė, vaizduojanti didmiesčio Havanos, Puerto Ros.

• r . ......................................... Ricn ir Havani vienetai. Ta ne- Ipria

premjeros, kurios įvyks Hanau 
pagal 1949 sausi° 15 d- (Raketa į mė- 

-- nulį) ir sausio 22 d. (Svetimos 
.' menys buvo suimti ir šiuo metu Plunksnos) Abu veikalu stato rež. 

........ ■ Jurgis Blekaitis, dekoracijas pie- 
SZE......................................................................<IaiL L Viiimas Per trejus

Y u __ J J r ____ metus Atžalynas pastatė 8 veika-
. lūs, kurie buvo suvaidinti 85 kar

tus ir išugdė keletą'tikrai pajėgių 
aktorių . Al.

7aK> išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir Seštadle-
f,X.IDUrlCll nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šefltadlenlo — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sulton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. P. Piečaitls. 6668 Delorlmler Ave., Montreal 38, Quebec. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —3 doleriai metams.
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JAV stiprina savo karines 
pajėgas Europoje

SOVIETŲ KONCENTRACIJOS STOVYKLOSE DABAR YRA 13 MIL.
ŽMONIŲ

Berlynas. Amerikos karo minis
teris Kenneth Royall pirmadienį 
pareiškė, jog yra numatyta susti
printi JAV karines pajėgas Euro
poje. Jis tačiau nenurodė, kurioje 
Europos dalyje esančios pajėgos 
bus stiprinamos. Vokietijoj esan
čius okupacinius dalinius Royall 
laiko pakankamo stiprumo.

Toliau karo ministeris K. Royals 
kalbėjo apie sovietų koncentraci
jos stovyklas. Jis pareiškė, jog iš 
patikimų slaptų šaltinių sužinojęs, 
kad šiuo metu sovietų koncentra
cijos stovyklose yra daugiau kaip 
13 mil. darbo vergų. Į tą skaičių 
neįeina dar du mil. vokiečių karo 
belaisvių, kurių tarpe yra ir mo
terų bei vaikų.

Baigdamas Royall griežtai pa
neigė gandus apie Vokietijos ka
rinio gubernatoriaus gen. L. Clay 
pakeitimą gen. Bedell Smith.

MASKVA NESILAIKO PAŽADŲ
Frankfurtas. Tarptautinio Rau

donojo Kryžiaus būstinė Ženevoje 
pranešė vokiečių Raudonajam Kry
žiui apie vokiečių belaisvių pa
dėtį ir jų grąžinimo į tėvynę eigą. 
Anot pranešimo, Prancūzijoje ir

Visos tautos turi teise gyventi
Vatikanas. Savo tradicinėje Ka

lėdų kalboje pasaulio katalikams 
Šv. Tėvas Pijus XII, iškėlęs K. Baž
nyčios veiklą prabėgusiais metais, 
pareiškė, jog katalikų ištikimumas 
savo Bažnyčiai neturi reikšti jų 
pasyvumo ar abuojumo sunkių ir 
svarbių dabarties uždavinių atžvil
giu. Krikščionis katalikas negali 
neišgirsti į jį nukreipto pagalbos 
šauksmo.

Kalbėdamas apie žmonijos tai-

SUIMTAS KARDINOLAS 
MINDSZENTY

Budapeštas. Pirmadienio praneši
mu iš Budapešto, Vengrijos primas 
kardinolas Mindszenty apkaltintas 
išdavimu ir suimtas. Jam primeta
ma šnipinėjimas, nusikaltimas prieš 
Vengrijos respublikos saugumą ir 
devizų šmugelis. Kaip CND iš pa
tikimų šaltinių praneša, Budapešto 
liaudies teismo organai įsakė pa
daryti pas kardinolą kratą, kadan- 
gi esą kardinolas išleidęs ir pla
tinęs nelegalius aplinkraščius. Sa
koma, jog esą pas vieną geležin
kelietį rasta be revolverio taip pat 
atsišaukimų su kardinolo parašu, 
kuriuos platinęs vienas pranciško
nas vienuęlis.

šis kardinolo suėmimas nėra ne
tikėtas. Kova tarp Katalikų Baž
nyčias Vengrijoj vadovaujamos 
kardinolo Mindszenty ir komu
nistų vyriausybės vyko jau seniai. 
Aukščiausią laipsnį ji pasiekė, kai 
buvo suvalstybintos katalikiškos 
mokyklos. Šioje kovoje dėl Bažny
čios teisių kardinolas parodė tiek 
daug drąsos ir ryžto, kad net ir 
dauguma Vengrijos protestantų 
stovėjo jo pusėje. Popiežius kar
dinolui suteikė retais atvejais tei-
kiamus plačius įgaliojimus. 

S. Afrikoje šiuo metu dar yra 
24.141 belaisvis, kurie ligi Naujų 
Metų turėjo būti paleisti. 60.000 
belaisvių, dabar esančių Jugo
slavijoj, turėtų ligi 1949. I. 18 
grįžti namo. Čekoslovakija pra
nešė, jog paskutiniai vokiečių be
laisviai (3000 vyrų) dar gruodžio 
mėn. bus paleisti gi 40.000 belais
vių, dabar esančių Lenkijoj, klau
simas neaiškus. Jokių smulkesnių 
žinių neturima apie belaisvių pa
dėtį ir Albanijoje.

SSSR užsienių reik, ministerija 
1947 m. gegužės mėn. buvo pažadė
jusi iki 1948 m. pabaigos paleisti 
visus vokiečių belaisvius, tačiau 
šio pažado ji nesilaiko.

kos ilgesį ir naujo karo baimę, Sv. 
Tėvas akcentavo, jog tikroji taika 
paeinanti tik iš Dievo. Ir šiai tai
kai laimėti ginklai yra malda ir 
meilė. Toliau kalbėdamas, Šv. Tė
vas pareiškė, jog visos tautos tu
ri vienodas teises į gyvenimą.

KALBĖJO PREZ. TRUMANAS IR 
KARALIUS JURGIS VI

JAV prezidentas Trumanas Kalė
dų švenčių proga pasakė per ra
diją kalbą, kurioje ragino žmones 
prisidėti prie taikos kūrimo. Jis 
pats pažadėjo ta prasme dirbti ir 
toliau. „Kaip tauta,“ kalbėjo Tru
manas, „mes turime tik pusantro 
šimto metų istoriją, gi krikščiony
bė gyvuoja jau 19 amžių todėl į 
ją ir yra sudėtos visų mūsų vil
tys."

Kalėdų pirmą dieną kalbėjo taip 
pat ir Anglijos karalius Jurgis VI, 
kurio kalbą BBC transliavo 40-čia 
kalbų.

Augsburgo pereinamojo! stovykloj išduodama pirmoji viza i Ameriką

Švedu uzs. reik. min. Undėnas apie 
rusu rezoliucija del atomines bombos

(Rašo mūsų korespondentas Skandinavijoje K. Rauklaukis)

Rudens sesijai susirinkęs švedų kinti jau iš karto numatant, kad dėlto tikįs komunistų partijos atei- 
parlamentas priėmė jau kiek seni- kontrolinė sistema nebus efektyvi, timi, bet socialdemokratas Aker- 
au patiektą pasiūlymą dėl Mars- Komunistas, žinoma, nebuvo pa- bergas į tai jam greit replikavo, 
hallo plano. Debatai vyko abie- tenkintas atsakymu. Anot jo, rusų kad visuose kraštuose, kur tik ga- 
juose rūmuose; pirmuose rūmuose delegatas juk paaiškino, kad, jei- Įima kontroliuoti, komunizmas at- 
jie truko porą valandų, antruose gu JT sutiktų ginklavimąsi nu- mušamas atgal.
labai trumpai. Pirmuose rūmuose braukti trečdaliu, būtų sutikta su Antruose rūmuose komunistas 
dalyvavo ir ką tik iš Paryžiaus kontrole, jeigu kiti kraštai prisilai- Hagbergas iš Lulea ilgoje kalboje
JTO sesijos grįžęs užsienio rei
kalų ministeris Undėnas.

Debatus pirmuose rūmuose pra-
dėjo von Heland (ūkininkų sąjun
gos), taip pat dalyvavęs Paryžiuje. 
Jam atrodė, kad visai švedų tau
tai, įskaitant ir komunistus, turėtų 
būti aišku, kad Marshallo planas 
nėra nukreiptas prieš Rytų valsty
bes nei joms grėsti, nei diskrimi
nuoti. Plakas yra skirtas išgelbėti 
visai Europai iš chaoso.

Komunistų opozicinę armotą „už 
riktavo“ Dhmanas, kurs tarp kit
ko pareiškė, kad komunistų parti
ja kritikuoja Marshallo planą ne 
kaip tokį. Ji nesutinka tik su tos 
akcijos sąlygomis. Tos sąlygos ir 
įsimaišymas į atskirų kraštų tau
tinius reikalus pažeidžia tų kraštų 
suverenumą. Komunistai, anot jo, 
kritikuoja dar ir kitą svarbią 
Marshallo plano paseką, būtent, 
kariškai politinius tikslus, kurie 
ryškiai prasikiša, sudarant Atlan
to paktą, Vakarų bloką ir Skandi
navijos karinę sąjungą, žodžiu, 
visa tai, ko Amerikos imperia
listinė užsienio politika siekanti.

Be to, jis paklausė, kodėl šve
dų delegacija Paryžiuje nebalsavo 
už rusų pasiūlymą nusiginkluoti ir 
už uždraudimą bei sunaikinirftą 
atominės bombos. Kaip kad ir bu
vo laukta, jis reikalavo, kad pri
tartų komunistų interpeliacijai at
sisakyti dalyvauti Marshallio 
plane.

Į komunistų priekaištus atsakė 
pats užsienių reikalų ministeris. 
Anot ministerio, jo dešimtmečio 
patirtis Tautų Sąjungoje sako, kad 
labai sunku rasti palyginamą bazę 
ginklavimuisi apskaičiuoti. Reikia 
nežmoniškai didelio darbo bendram 
visų kraštų ginklavimosi pagrindui 
pasiekti, kad paskui būtų galima 
spręsti, kas yYa proporcinis nusi
ginklavimas. Nusiginklavimo klau
sime negalima jokios pažangos 
pasiekti tol, kol nebus pasiektas 
nors šioks toks pasitikėjimas tarp 
tautų ir grupių. Todėl švedų dele
gacija rado, kad rusų rezoliucija 
yra per paprasta bet kokiam rezul
tatui pasiekti. Paryžiuje gi priim
tos rezoliucijos siūlo daug siste- 
matiškesnį kelią, leidžiantį nusi
ginklavimo komisijai mėginti su
rasti pasiūlymą, kai tik bus tam 
palanki dirva.

Dėl atominės bombos Undėnas 
pareiškė, kad rusų pasiūlymas bu
vo perdaug schematiškas. Rusų 
buvo pasiūlyta nieko nelaukiant 
imtis priemonių bomboms sunai-

kytų tos pačios linijos.
Užsienių reikalų ministeYis jam 

atsakė: „Aš bijau, kad p. Ohmanas 
bus teskaitęs tik rusų rezoliucijos 
pasiūlymus. Dviejuose priimtuose 
pasiūlymuose buvo aiškiai pasa
kyta. kad nusiginklavimas yra pro
grama, bet buvo nenorima pradėti 
nuo stogo, o nuo pamato. Tas pats 
ir su atomine bomba. Prieš susiri- 
šant su rusų pasiūlymais, reikalin
gas ir tam tikras efektyvumo laips-

Berlyno kavinėje: ar jus dar liekate 
pusryčiauti?

nis. Ir priimtose rezuliucijose bu
vo konstatuota, kad ginklavimąsi 
reikia sumažinti ir eleminuoti ato
minę bombą, bet tie tikslai tegali 
būti pasiekti tik kontrolinės siste
mos visumoj".

Socialdemokratų atstovas Aker- 
bergas pareiškė, kad Švedijai nėra 
ko bijoti dalyvauti Marshallo plane 
vient tik dėl to, kad rusai tuo ne
patenkinti. Komunistui Ohmanui 
jis atsakė, kad pasitarimai dėl 
Skandinavijos apsaugos bendra
darbiavimo nieko bendro neturi su 
Marshallo planu. Priešingai, jie su
tinkami su nepasitikėjimu tiek 
Jungtinių Amerikos Valstybių, tiek 
Anglijos. Ir dešiniųjų (konservaty
vių) lyderis Domo pareiškė, kad 
nereikėtų slėpti tų nepatogumų, 
kuriuos susitarimas iššaukia ir 
kurie mažina judėjimo laisvę. Daug 
geriau būtų buvę, jei nebūtų rei
kėję skolintis, bet, jeigu jau kartą 
taip įvyko, ką bepadarysi.

O komunistas Linderotas negalė
jo suprasti, kodėl komunistų nuo
monė „kriminalizuojama" ir kodėl 
vartojami tokie išsireiškimai, kaip 
kad komunistai „susekti". Jis vis-

Teisininku žiniai
Lietuvos Teisininkų Tremtinių 

Draugijos Centro Valdyba yra ga
vusi pažadų gauti išvykimui į 
Jungt. Amerikos Valstybes reika
lingų darbo sutarčių ir buto ga
rantijų teisininkams.

Todėl tuos draugijos narius, ku
rie norėtų vykti į JAV ir darbo 
sutarčių bei buto garantijų neturi 
ir. nenumato gauti, prašome per 
skyrius duoti apie save visas tam 
reikalingas žinias ir trumpą gyve
nimo aprašymą.

Skyriai prašomi surinktas ži
nias galimai greičiau persiųsti Cen
tro Valdybai.

L. T. T. D. Centro Valdyba 

tarp kitko pareiškė, kad prisidė
jimas prie Marshallo plano iššau
kia naują Švedijos užsienio poli
tiką, kur negalima nuslėpti ameri
kiečių pastangų sudaryti karinį 
Vakarų bloką ir į jį įtraukti taip 
pat Skandinaviją. Dešiniųjų lyderis 
antruose rūmuose Skoglunas pa
aiškino, kad Švedijos dalyvavimas 
Marshallio plane nėra sunkiai su
prantamas, o visai aiškus. Jis pa
brėžė didelę amerikiečių pagalbos 
reikšmę.

Abeji rūmai be jokio balsavimo 
pripažino Švedijos prisidėjimą prie 
Europos mokėjimo sistemos.

PASKUTINES NAUJIENOS
Budapeštas. Vengrų vidaus 

reikalų ministerija pranešė, kad 
sąryšy su kard. Mindszenty suėmi
mu yra ir daugiau asmenų suimta. 
Pranešama arie 13 vadovaujančių 
vengrų katalikų suėmimą.

Kairas. Nužudytas Enypto min. 
pirm. N. Paša. Jo žudikas — vie
nas s'udentas suimtas. Žudikas 
priklausęs vienai ekstremistinei 
teroristų organizacijai, kuri buvo 
paskutiniu metu uždaryta.

Maskva. JAV karo min. K. 
Royal pareiškimą, kad sov. Rusijos 
koncentracijos stovyklose yra 13 
milijonų kalinių, oficialiai demen- 
tavo Tasso aoentūra, pažymėdama, 
kad tai yra tuščia fantazija ir Sov. 
S-gos šmeižtas.

Vašingtonas. Gen. Ciang- 
kaišeko žmona, kuri tebėra JAV, 
ieško nirkti namo, kur galė'ų apsi
gyventi su savo vyru, Kiniją ko
munistams paėmus.

New Yorkas. Amerikiečiai 
Berlyno aprūpinimui panaudos lėk
tuvus, keliančius po 20 tonų.

T/uuttįiai is vi&ut
New Yorkas. Nelaimingų atsiti

kimų statistika užregistravo 236 
aukas, žuvusias Kalėdų švenčių 
metu JAV. 170 žuvo susisiekimo 
katastrofose, o kiti 66 asmens žuvo 
dėl gaisrų ar kitų nelaimingų atsi
tikimų.

Kairo. Egipto laikraštis „Al Miš
ri" praneša, kad tarp Sovietų Są
jungos ir Izraelio valstybės ati
darytos keturios oro susisiekimo 
linijos.

Maskva. Iš informuotų sluoksnių 
pranešama, kad britų ambasadorius 
Maskvoje Sir Maurice Peterson 
greičiausiai sekančių metų pra
džioje pasitrauks iš ambasadoriaus 
pareigų Kaip anksčiau buvo pra
nešta, atrodo, kad ir JAV ambasa
dorius Maskvoje Badei Smith iš 
Vašingtono į Maskvą nebegrįš.

Praga. Nuo sausio 1 d. Čekoslo
vakijoj nebegali išeiti joks kata
likiškas laikraštis ar žurnalas.

Paryžius. Palestinos tarpininko 
pareigas einąs dr. Ralph Bunche 
apkaltino Izraelį už ginklų paliau
bų Palestinoje pažeidimą, užpuo
lant Egipto karines pajėgas Ne- 
gebo srityje.

Paryžius. Sovietų radio paskelbė 
Kinijos komunistų sudarytą karo 
nusikaltėlių sąrašą, į kurį yra 
įtraukti maršalas Ciangkai šėkas, 
jo žmona, abu švogeriai ir 43 lau
tinės vyriausybės nariai.

8


	C1B0002139329-1948-Gruod.30-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0001
	C1B0002139329-1948-Gruod.30-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0002
	C1B0002139329-1948-Gruod.30-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0003
	C1B0002139329-1948-Gruod.30-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0004
	C1B0002139329-1948-Gruod.30-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0005
	C1B0002139329-1948-Gruod.30-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0006
	C1B0002139329-1948-Gruod.30-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0007
	C1B0002139329-1948-Gruod.30-DPSPAUD-ZIBURIAI-page-0008

