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Per ankstyvos išvados
DfiL dr. m. j. viniko informa

cijos ĮVAŽIAVIMO Į JAV 
REIKALU

Amerikos lietuvių, o taip pat ir 
mūsų tremties spaudoje tilpo SLA 
sekretoriaus Dr. M. J. Viniko laiškas, 
kuriuo jis iš turimų informacijų pa
darė toli einančių išvadų dėl įvažia
vimo, į JAV naujos tvarkos. Vienu 
mostu atmetęs turimus affidevitus ir 
užvestu bylų konsulatuose eilę. p. Dr. 
M. J. Vinikas išrikiavo visus preten
dentus emigracijai į JAV vieną 
dieną prie trijų esamų konsulatų 
durų vakarinėse zonose.

Neabejojant dr. M. J. Viniko ge-

ki

Pavergtoj e Lietuvoj e
Iš autentiškų šaltinių galėjome patikinti-žinias, įvairiais keliais ateinančias iš Lietuvos. Tenka pripa

žinti, kad informacijos, kurias mūsų centrinės įstaigos skelbdavo apie padėtį Lietuvoje pasauliui, buvo tei
singos. — Kraštas visu tempu bolševikinamas, siekiant per kelis metus prilyginti Lietuvos gyvenimą prie tos 
padėties, kurią Sovietų Sąjunga „laimėjo" per 30 metų. Gyventojai tebedeportuojami sistemingai ir intensy
viai: krašto administravimas laipsniškai perduodamas rusams. Individualaus ūkio sistema griaujama, kad ant 
jo griuvėsių galėtų organizuoti bolševikinį kolektyvinį ūkį. Sąžinės laisvė intensyviai prievartaujama. Šitam 
prievartavimui visa tauta atkakliai ir vieningai priešinasi. Pasipriešinimo priekyje yra judėjimas partizanų, 
kuriem nieko kito neliko kaip tik savo gyvybėm sulaikyti ar bent pristabdyti, uždelsti bolševikinio prievar
tavimo ir naikinimo procesą.

Tragiška Dovydo ir Galijoto kova Lietuvoje eina jau ketveri metai. Termopilų sąsiaurio gynėjų heroiz
mas buvo didelis, jų visas būrys žuvo, tautą gelbėdamas. Jis pagarsėjo viso pasaulio istorijoj. Lietuvos 
partizanų heroizmas yra dar didesnis ir platesnis, nes čia pasiryžę žūti tūkstančiai; pasiryžę ne vienam mo
mentui, bet ilgam, neribotai nežinomam laikui. Tik pasaulis jau nebe toks, ir jame heroizmas nebepopu
liarus ...

Sąmoningas žemės ūkio naikinimas
Grįžę į Lietuvą, sovietai atgaivino 

žemės reformą. Kurie nacionalizuo
tąsias žemes buvo atgavę vokiečių 
laikais, tiems palikta dabar tik 5 ha.

Tokia, pat norma palikta tiem, 
kurie buvo gavę premijas už uolų 
pyliavų išpildymą vokiečių okupaci
jos metu. Gyvasis ir negyvasis in
ventorius jiems buvo atimtas, 
vadinama „nubuožinimu“.

„Nubuožinamą“ inventorių 
duodavo „naujakuriam“ arba
chozam. Partizanai leido dalyti „nu
buožinamą“ inventorių tik tų ūkių, 
kurie buvo didesni kaip 50 ha. Ma
žesnių ūkių inventorių, o taip .pat im
ti iš jų derlių partizanai draudė.

„Nubuožinimo“ procedūra buvo 
ypačiai taikoma nuo 1946 m., apkal
tinant ūkininkus fašistais, reakcio
nieriais. r

j Buvę dvarai apie 100 ha paversti 
jS*y c h o z a i s. Sovchozais. arba kol-

norais patarnauti savo bendra- 
■kms, jo laiškas kelia abejonių 
9Į dėl to, kad jis tuo laišku jau 
IČIau už pačius konsulus nustato, 
le dokumentai nebegalioja ir ku

rie galios, bet ir įveda prie konsulatų 
' durų tvarką, kuria galės stebėtis ne 

vien tik eilės laukiantieji DP. Tas 
laiškas kelia abejonių tuo labiau to
dėl, kad dėl naujojo įstatymo vykdy
mo tvarkos gaunama taip pat patiki
mų informacijų, tačiau kiek kitaip 
vaizduojančių padėtį nei dr. M. J. 
Viniko laiške.

Besiruošiantiems vykti į JAV šiuo 
metu nebeliek svarbu jau įsigaliojęs 
Įstatymas, kiek jo vykdymo taisyklės 
ir tvarka. O pasirodo, kad ne tik tų 
taisyklių dar nėra paruošta, bet dr. 
M. J. V. rašant laišką, dar nebuvo 
paskirta net komisija (ją tik šiomis 
dienomis Prezidentas Trumanas pa
skyrė). Visi iš JAV gaunamieji duo
mens tuo klausimu kalba už tai, kad 
kaip nebuvo skubama su įstatymo 
priėmimu, taip tenka laukti ne di
desnio tempo ir jo vykdymo tvarkai 'chozais vertė taip pat deportuotųjų

Tai

per- 
sov-

Paskutinės aktualijos
— Senatorių grupė atmetė New 

Yorko gubernatoriaus ir respubliki- 
ninkų kandidato į prezidentus T. E. 
Dewey prašymą, kad DP imigracijos 
įstatymas būtų sušvelnintas dar prieš 
specialios Kongreso sesijos uždary
mą, paskelbė sen. Ch. Revęrcomb, 
respubl. Senatorius yra juridinio "pa
komitečio imigracijos reikalams 
pirm-kas. Jis nurodė, kad jis buvęs 
p. Dewey telefonu paprašytas DP lai
kyti ne tik tuos, kurie atvyko iki 
1945 m. gruodžio 27 d., bet ir tuos 
kurie atsirado iki 1947 m. balandžio 
1 d., kad daugiau žydų, karo aukų, 
galėtų atvykti į Ameriką. (HTB)

nustatyti. Reikalas paprastas — įsta
tymą tokį, koks jis buvo priimtas, 
priėmė senato respublikininkų dau
guma, gi jį vykdyti kurį laiką turės 
demokratų sudarytoji administracija, 
kuri visomis išgalėmis, pačiam Pre
zidentui vadovaujant, siekia įstaty
mo pakeitimo dėl mums jau žinomų 
priežasčių. Sunku tikėtis, kad esa
mose sąlygose vienos tautybės įtakin
gos organizacijos, siekiančios įnešti 
Įvairiausių savo naudai įstatymo pa
taisų, tai įstengtų atsiekti. Tačiau 
turėti įtakos į dabartinio įstatymo 
Vykdymą, švelniai tariant, tam vyk
dymui kliudyti ir sudaryti visokių 
keblumų, gal ir galėtų. Bet negi dr. 
M. J. Vinikas iš tų daromų sugestijų 
Įstatymo nenaudai būtų padaręs jau 
tokias konkrečias išvadas? Pagaliau 
neturint patvirtintų vykdymo taisyk
lių, kas galėtų drįsti šiandien tvir
tinti, pvz., affidevital bus reikalingi 
ar ne. Bent kiti Amerikos lietuviai, 
taip pat tuo klausimu besidomį, ma
no, kad šiandien į tą klausimą at
sakyti negalėtų nė pats Trumanas ...

Iš esamų aplinkybių atrodo, kad 
dr. M. J. Viniko laiške iškeltieji klau
simai t irėtų būti priimami dėmesin, 
kaip interpretacijos ir svarstymų ob
jektas, bet jokiu būdu ne kaip galu
tinis sprendimas. Jo nėra padariu
sios kompetentingos instancijos, ne
reiktų ir mūsų veikėjams, kad ir ge
rų norų turintiems, skubėti į viešu
mą su skubotais ir neišbaigtais siū
lymais. J. Pamūšis

ar pabėgusių ūkius, įkurdindami juo
se rusus. Sovchozuose dažnai stovė
davo ir-kariuomenės daliniai. Inven
torių sovehozam, kaip minėta, su
rinkdavo iš ūkininkų arba sugaben
davo iš Rytprūsių. KolchoztJ nėra 
daug. Daugiausiai jų Klaipėdos 
krašte, kur partizanų veikimas silp
niausias. Mažiausia jų Suvalkijoj. 
Tebuvo vienas, bet ir tą patį parti
zanai sulikvidavo, kolchozo invento
rių „nubuožindami“, o paskui ir pa
tiem kolchozininkam įsakydami iš
sikraustyti. Susikinkę arkliukus, jie 
taip ir padarė.

Tarp individualaus ūkio ir kol
chozo yra pareinamasis laipsnis — 
„grupinės sodybos“. Jose turtas dar 
nenusavinamas, bet tik paskirstomos 
funkcijos. Tai sistemingas pratini
mas į kolchozus, z

. Salia žemės reformos ir nubuoži
nimo, kita sėkminga priemonė ūki
ninkų klasei likviduoti —

PYLIAVOS
Pyliavos skiriamos už dirbamą ir 

nedirbamą žemę. Už nedirbamą, už 
žemę tų, kurie yra deportuoti, py
liavos išskirstomos valsčiaus ūkinin
kams; 1945 m. nuo pyliavų buvo at
leidžiami buvę raudonarmiečiai ir 
naujakuriai. Dabar tos lengvatos 
panaikintos. Pyliavų kiekio išskaiti- 
nėjimas neduotų tikro supratimo, ar 
tos pyliavos didelės ar mažos. Nor
maliais laikais jos būtų pakeliamos. 
Bet dabar jos nepakeliamos dėl to,

kad ūkis jau yra neproduktyvus: 
trąšos maža, darbo jėgos maža, gy
vulių, raguočių tik trečdalis ket
virtadalis to, kas būdavo. Taigi ir 
derlius menkas. Nepakeliamas dar ir 
dėl to, kad sąmoningai jis skiriamas 
ne tik valstybei reikiamų maisto pro
duktų sudaryti, bet ir pačiam ūkiui 
ūkininkų (kulokų) klasei sunaikinti. 
Dėl to 1947 m. pyliavos buvo uždėtos 
po kelis kartus. Iš anksto paskelbtus 
pyliavų atidavimo terminus staiga 
pakeisdavo ir reikalaudavo pyliavas 
supilti anksčiau. Logiška sistemos 
išvada, kad neišpylusieji gabenami į 
Rusiją šešeriem metam. Kas neįsten
gia išpilti javų, gali duoti pakaitalą
— gyvulį. Taip dažnai ir esti. Bet 
tokiu būdu naikinama pati ūkio sub
stancija. Neišpylusieji pyliavos ne
gali vežti nieko į rinką parduoti. Už 
pyliavas mokama. Bet atlyginimas 
toks, kad vietom gautas atlyginimąs 
tesudarydavo vos keturioliktą dalį 
reikiamų valstybei mokėti mokesčių.
— Supiltos pyliavos nesti racionaliai 
suvartojamos. Marijampolės sandė
liuose supilti javai sužaliavo. Kai 
apžiūrėjo, mėgino juos iškeisti su 
ūkininkais į sveikus, už sveikų gru
dų centnerį duodami 7 et. sužalia
vusių.

ūkis negali būti našus ir dėl to, 
kad nėra darbo jėgos.

Daug vyrų yra išvežta, dalis buvo 
pasitrauk^ į tokius darbus, kurie at
palaidavo nuo karo tarnybos; dalis 
bijodami išvežimo pasitraukė iš na
mų. O samdytis iš šalies galima tik

teoretiškai. Salia samdinio algos rei
kėjo už jį mokėti dar ir valstybei 
iki 200 črv. (2000 rb.). Tokių mo
kesčių ūkis nepakelia, ir nuo samdi
nių- tenka atsisakyti.

Tokios ūkinės akcijos rezultatas 
ūkiniu atžvilgiu yra žiaurus.

— 1947 m. neapdirbto žemės plo
to buvo 40%, gyventojų maitinimas 
net kaime sumenkėjęs. Idėjiškai tai 
yra bolševizmo doktrinai laimėjimas, 
nes ūkio sunaikinimas ir žmonių ma
rinimas. turi vesti į to ūkio naują 
pavidalą — kolektyvinį.

Praktiškai betgi to kolektyvinio ir 
sumechaninto ūkio pažanga nedidelė. 
Dabar MT stočių tėra tik tiek, kaip 
1941 m. Arklių — maža, traktorių 
— maža.

Kuliamos mašinos nacionalizuotos.
ūkininkam skiriama dar ir kita 

viešoji prievolė:
iškirsti ir parvežti turi 30 erd. 

miško,
kas turi 2 arklius. Kas turi 3 — turi 
pargabenti iki 60 erd. Pažymėtina, 
kad miško kirsti varo ne į artimiau
sią mišką, bet į tolimesnį, o į arti
mąjį mišką atvaro ūkininkus iš 
liaū. 1944—5 m. į miškus dirbti 
varydavo dviem mėnesiam.

Miškai kertami ir gabenami
į... Don-baso sritį. Kol partizanų 
miškuose buvo daugiau, miškų nai
kinimo planas buvo vykdomas silp
niau. Miško gaisrų niekas negesina. 
Kazlų Rūdos miškuose tyčiom išde
gino didelį plotą, beieškodami parti
zanų bunkerių. (E)

to-
iš-
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Kas bus su D P stovyklomis?
JUNGTINES TAUTOS IMSIS PRIEMONIŲ DP PROBLEMAI 

IŠSPRĘSTI
Iš Lake Success rašo Elie Abol, 

lead į JT generalinio sekretoriaus 
Trygve Lie paskutinį pranešimą 
tremtinių klausimu pasaulis reagavęs 
labai nejautriai.

P. Lie prašymu, Norvegijos atsto
vas dr. C. J. Kambro ir JAV p. Pierce 
William buvo paruošę tremtinių pa
dėties nepadailintą apžvalgą, kuri iš- 

. plaukė iš netolimos praeities politi
nės situacijos.

Rugsėjo mėn. įvyksiančioje J.Tau- 
tų generalinėje sesijoje Paryžiuje p. 
Trygve Lie pateiks plenumui svar
styti ir išspręsti DP klausimą, kuris 
dabar sudaro vieną kėbliausių pro
blemų.

Būsią pasiūlyti du klausimai, ba
isai:

1) Visos valstybės turinčios ati
daryti savo kraštų duris tremtiniams 
ir pabėgėliams, nežiūrint nei rasės, 
religijos, amžiaus ar pasiruošimo. 
Pranešime nurodoma, kad dabar esą 
per daug renkamasi ir daugelis tautų 
išsirenka tik dirbti pajėgius darbi
ninkus ir ūkininkus, kai jų motinoms, 
žmonoms ir vaikams yra uždaromos 
durys.

2) Tarptautinė tremtinių organi
zacija (IRO) turi gauti daugiau lėšų, 
nes priešingu atveju ji negalės įvyk
dyti DP aprūpinimo ir įkurdinimo, 
kuriuos ji paveldėjo iš Unrros.

Tai būtų vienas teisingiausių J. 
Tautų pareiškimas. Ar ši iniciatyva 
JT plenume bus nuoširdžiai sutikta, 
parodys netolima ateitis. (DM/m)

— Ugo Carusi, DP komisaras, pa
reiškė, kad dėl lėšų stokos per 11 mė
nesių tegaięs būti atgabenta tik 40.000 
DP. Tai būtų per pusę mažiau, negu 
yra numatęs Kongresas. P. Carusi 
nuomone mažiausiai dar 2 milijonų 
dolerių bus reikalinga tremtinių įkur
dinimo programai finansuoti. (AP)

— Amerikos kariuomenė būtinai 
nori pakeisti esamą atominių ginklų 
laikymą, kad ji galėtų jas panaudoti 
kiekvienu reikalingu momentu, rašo 
Washingtono Post. Prezidentas Tru- 
manas vis dar nenorįs atominių gin
klų saugojimo išleisti iš civilių ran
kų, nors tarp civilių ir kariškių gali 
būti rastas sutarimas. Iš to daroma 
išvada, kad bėdos atveju atominiai 
ginklai bus prieinami kariuomenei.

— Sovietų karinė okupacijos va
dovybė Vokietijoj vėl nurodė, kad 
britai ir amerikiečiai pažeidę oro su
sisiekimo taisykles 62 kartus per 5 
dienas, ir priminė, jog jie gali pri
versti vakariečių lėktuvus nutūpti 
skrendant per uždraustas sritis. Tai 
vienas griežčiausių Sovietų puolimų 
dėl susisiekimo oru. Sovietų pareiš
kime sakoma, kad „pažeidimas gali 
turėti rimtų pasekmių, dėl kurių pa
žeidėjai turės prisiimti atsakomybę“. 
Sovietų kontroliuojama spauda va
kariečiams grasina vieno ar dviejų 
oro kelių uždarymu. (AP)

— Žydai ketina ateinančios JT 
plenumo sesijos metu prašyti Izrae
lio valstybę priimti Jungtinių Tautų 
nariu.

Žvilgsnis į Kremliaus prieškambarį
MASKVA GALĖTŲ SUŠVELNĖTI, JEIGU VAKARIEČIAI PADARYTŲ JAI KAI KURIŲ NUOLAIDŲ

Slaptasis diplomatijos veikimas, 
kuris tęsiasi jau antra savaitė, daž
nam kelia nerimą ir net iššaukia karo 
pavojaus baimę. Žurnalistai apiberia 
politikus klausimais, kas, kaip ir ka
da, tačiau atsakymai vis tie patys — 
dar valstybės departamentas nieko 
negali pasakyti, sako Marshąllis ar 
Bevinas. Tačiau kiekvienam norisi 
praskleisti Kremliaus uždangą ir nors 
pro rakto skylutę pasiklausyti, ką 
ten didysis komunistų vadas trims 
Vakarų išminčiams kalbėjo. NYKT 
bendradarbis p. D. Cook rašo, kad, 
nežiūrint oficialios tylos, apie tai, kas 
buvo Kremliuje kalbama, galėjo būti 
iškelta iš Vakarų pusės pirmiausia

šios savaitės pabaigoje gal pasiseks 
prieiti prie vienokių ar kitokių spren
dimų, tačiau tai nėra tikras reikalas, 
nes jau trečią kartą vakariečiai pra
vėrė didžiuosius Kremliaus vartus, 
kur diplomatų dokumentai būna pa
tikrinami ir tik po to leidžiama toliau 
važiuoti. Daily Mail spėlioja, kad 
Vakarai padarysią kai kurių koncesi
jų Maskvai. Ir todėl padėtis sušvel- 
nėsianti, kaip vienas diplomatinis 
stebėtojas sako. Dabartinę padėtį jis 
apibūdino taip:

„Šiuo metu nėra iš viso jokių įro
dymų, kad Sovietų Rusija būtų pa
dariusi kuriuos nors karinius pasiruo
šimus; ekspertai patvirtina, jog sovie-

Londono „Economist“ dėl esamos 
politinės padėties rašo, kad tik dabar 
vakariečiai pamatę, su kokia dilema 
jie susiduria. W. Lippmann rašo, kad 
ši dilema atsidūrusi tarp dviejų al
ternatyvų. Pagal vieną turėjo būti 
pasiųstas Maskvai ultimatumas, kad 
Maskva panaikintų Berlyno blokadą.. 
Bet ultimatumas būtų veiksmingas tik 
tuo atveju, jei sąjungininkai paro
dytų, kad jie rimtai ketina karą pra
dėti, mobilizuodami vakarų Europą .ir 
JAV, koncentruodami aviaciją ir gin
kluotas pajėgas Vakarų Vokietijoj, 
ruošdami civilinę gynybą ir pagaliau 
pradėtų ekonominį karą. Antroji di-_ 
lemos alternatyva — tai pasitarimas.

Berlyno blokados nuėmimas ir Vo
kietijos klausimu derybų pasiūlymas. 
Tai tokie, spėjama, buvę trijų di
džiųjų pasiūlymai. Gi Stalinas iškė
lęs klausimą apie šešių vakarinių 
kraštų susitarimą Vokietijos vyriau
sybei sudaryti. Iš kitų klausimų su
minėti dar Vokietijos ūkinis sujungi
mas, politinė Vokietijos struktūra, 
Ruhro srities kontrolė, kurios Sovie
tai labai siekia, okupicinių kariuo
menių atitraukimas, rytinių sienų 
problema, vienos valiutos įvedimas.

Vokietijos politinės struktūros su
darymo sprendimas yra labai sunkus, 
nes rusai siekia Vokietiją kontroliuo
ti, Vakarai priešinasi. Šiuo metu oku
pacinių armijų atitraukimas vargu 
galimas. Prie Ruhro srities kontrolės 
prileidimo sovietų vargu galima ti
kėtis. Kai kurie pasitarimai dėl sienų 
ir valiutos esą galimi. Londone.esą 
manoma, kaip rašo Daily Mail, kad

tai nori visa ką gauti, tik be karo pa
galbos. Tokiu būdu Vakarų kraštai 
šiuo metu turi laikytis kietai ir ap- 
sprehdžiamai, jei jie nori apginti savo 
teisėtus reikalavimus“. Panašios nuo
monės yra gen. Įeit. G. Martel, t. y., 
kad Sovietai dabar karui dar nepa
siruošę, nors jų rankose yra geri Ber
lyno kozyriai, kuriais vakariečius ga
lima spausti. Kai kurie Londono dir 
plomatiniai šaltiniai spėja, jog jau 
imtasi žygių keliui paruošti į Paryžių 
keturiems susitikti, kur būtų kalba
masi dėl Vokietijos tvarkymo iš es
mės. Viena tik pabrėžiama, kad pasi
tarimai turės būti be jokio spaudimo. 
Ar šie pareiškimai tikrai buvo nugir
sti pro Kremliaus rakto skylutę, ar tik 
spėliojimas pačių diplomatinių ste
bėtojų, kurie, nori esamą tylą nu
traukti ir pradėti viešai skelbti pa
siektus teigiamus ar neigiamus rezul
tatus, šiuo metu tvirtinti negalima.

net jeigu ir ne visai tiksliai be spau
dimo, svarbu pradėti derybas. Kaip 

žinoma, pirmosios alternatyvos iki 
šiol buvo išvengta ir pradėta antroji 
— pasitarimas.

NYTH Lippmanno žodžiaus rašo, 
kad rusai iki šiol oficialiai nepasisa
kė, kad vakariečiai pasitrauktų iš 
Berlyno. Žinoma, oficialiai. Neofi
cialiai per Sovietų kontroliuojamą 
spaudą seniai buvo pasakyta, kad va
kariečiams nėra kas veikti Berlyne ir 
kad jis ekonomiškai priklauso tik 
Rytų zonai. Jie esą žino, kad vakarie
čiai iš Berlyno nepasitrauks ir jeigu 
rusai to pareikalautų, jie jau pradė
tų karą arba iššauktų jį.

Ir kol nesą peržengta ultimatumo 
ribų, tol ginčijamas klausimas gali
mas spręsti derybų keliu ir to turi 
būti siekiama. Sį kelią mes ir matoma 
dabartinėje tyloje, kuri dar nežada 
naujo kraujo pralėjimo, J. A.

1
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Teisinės informacijos
tie pakaitalai privalo būti išversti ir 
patvirtinti į anglų kalbą. Jei kartais 
reikalaujama turimų originalių do
kumentų originalus, tuo atveju pa
tartina pristatyti patvirtintas fotoko
pijas, originalų iš rankų neišleidžiant.

b) JUNGTUVIŲ METRIKAI
Dėl jų tenka lygiai tą patį pasa

kyti, kaip ir dėl gimimo metrikų, tik 
šis aktas, jei nesama originalų, galėtų 
dar būt įrodinėjamas vaikų gimimo 
metrikais, jei tokie yra.

c) SKYRYBŲ AKTAI
Išsiskyrusiėms reikalinga prista

tyti teismo sprendimas, įrodęs patį 
išsiskyrimo faktą ir priežastis, kas 
paprastai pačiame sprėndime buna 
surašyta. Tokio neturint, tenka juo 
pasirūpinti. Jei gi vienas santuokinių 
yra miręs arba dingęs, tam reikalinga 
įrodymų, sudarytų kompetetingos 
įstaigos — teismo, Standesamto, kar
tais gali pakakti liudininkų parody
mų. Tai apsprendžia emigracinė ko
misija arba konsulatai kiekvieną kart 
ir kiekvienu atveju. Ir šie dokumen
tai turi būti paruošti ir patvirtinti 
anglų kalba. Kaip jau anksčiau tei
sinėse informacijose rašiau, šiuo at
veju ateina į pagalbą ir Amerikiečių 
konsulatai (Mūnchene), jei kancįjda- 
tas yra pareiškęs pretenzijas emi
gruoti į USA.
d) PROFESINIAI DOKUMENTAI

Tiek Lietuvoj įgytos profesijos, 
tiek tremtyje išmoktos profesijos ar
ba amato dokumentai ir pažymėji-

EMIGRACINIAI DOKUMENTAI
Svarbu jau Iš anksto apsirūpinti 

visais galimais dokumentais, kad atė
jus emigracijos laikui nereikėtų laiko 
gaišti šiems reikalams, o kartais gal 
pasilikti nuo išvykstančio transporto. 
Kiekvienas emigruojantysis privalo 
turėti j anglų kalbą Išverstus ir pa
tvirtintus šiuos dokumentus:

a) GIMIMO METRIKAI
. Geriausia, žinoma, kas turi šių do

kumentų originalus .arba jų nuora
šus, Lietuvos notarų patvirtintus, tam 
telieka pasirūpinti šių dokumentų 
vertimais į anglų kalbą ir jų patvir
tinimu. ‘ Tokius vertimus, kaip ir 
visus kitus dokumentų nuorašus arba 
vertimus tvirtina IRO paskirti teisi
niai patarėjai, kurių patvirtinimus 
pripazjsta tiek visos emigracinės ko
misijos, tiek Amerikos konsulatai.

Tiems, kurie gimimo metrikų ne
turi, tenka pasirūpinti antraeiliais gi
mimo datos ir vietos įrodymais. To
kiais gali būti lietuviškų pasų ar kitų 
originalų dokumentų ištraukos. Tos 
ištraukos gali būti iš karto paruošti 
tvirtinimui didesnį egzempliorii) kie
kį — iki penkių, kad vėliau nereikėtų 
tos' procedūros kartoti. Neturintiems 
pasų ar kitų dokumentų tenka suda
ryti juos pas vokiečių notarus liudi
ninkų pagalba. Tačiau tai jau su
rišta su išlaidomis. Šiuo atveju tenka 

z derėtis su vokiečių notarais. Pripa
žįstami ir Tautinio Švento Tėvo De
legato sudaryti metrikų pakaitalai, 
nors dėl jų tariama nevienodai. Visi

Iš Kempieno gyvenimo
itaip pat vienbalsiai nutarta skirti 
berlyniečiams, atskirtiems bolševikų 
blokados nuo laisvojo pasaulio, vie
nos dienos maisto davinį.

— Šiuo metu vietos kolonijoje 
yra 215 dirbančiųjų ir gaunančių at
lyginimą ir kitus dirbančiųjų priedus. 
Iš to skaičiaus 39 dirba vietos DP 
vaikų sanatorijoje, 22 dirba garaže, 
10 maisto sandėlyje, 7 Sub-Area’joje 
ir 137 kitose tarnybose. Be to, ne
mažas dar skaičius stovyklos gyven
tojų dirba be atlyginimo. Jiems sten
giamasi surasti lėšų iš kitų šaltinių 
ir "nors iš dalies už darbą jiems at
lyginti.

— Rugpiūčio 2 d. buvo sušauktas 
dirbančiųjų be atlyginimo ir nedir
bančiųjų susirinkimas, kuriame buvo 
apsvarstyta sunki po valiutos refor
mos susidariusi nedirbančiųjų bei 
dirbančiųjų be atlyginimo būklė. Su
sirinkimas visiškai nepavyko, nes 
iniciatoriai nebuvo paruošę tinka
mos darbotvarkės ir nepateikė susi
rinkimui jokių padoresnių planų sun
kiai nedirbančių.materialinei būklei 
gelbėti. Be to, pakviestasis susirin
kimą vesti asmuo iš rimto dalyko pa
darė vien tik juoką, — ir taip susi
rinkusieji, apie tris valandas skaniai 
pasijuokę, vėlyvą vakarą išsiskirstė, 
nieko nenutarę. Iv.

— Rugpiūčio mėn. 4 d. kempte-1 
"niečiai išsirinko naują komitetą ir 
kontrolės komisiją. Rinkimais iš gy
ventojų pusės parodyta didelio susi
domėjimo: paduota 605 kortelės, kas 
sudaro apie 90 % iš tą dieną buvusių 
stovykloj ir turėjusių teisę balsuoti. 
Naujai išrinktasis komitetas pareigo
mis pasiskirstė taip: pik. N. Tautvi
las — komiteto pirm, ir narys švie
timo ir kultūros reikalams, Andr. 
Rimka — vicepirm., Vikt. Bašinskas
— stovyklos vadovas, J. Skladaitis
— sekretorius ir komiteto narys ūkio 
reikalams, J. Kaškelis — kasininkas. 
Kontrolės komisijon išrinkta: VI. 
Mieželis, J. Eidėnas ir P. Kačionis. 
Linkėtina naujai kolonijos vadovy
bei kuo puikiausios sėkmės ir paša
linti iš kolonijos tarpo nesklandu
mus ir erzelį.

— Rugpiūčio 3 d; bendrame lie
tuvių, latvių ir estų susirinkime buvo 
nutarta pasiųsti JAV Kongresui ir 
Prezidentui Trumanui padėką už pri
imtą įstatymą dėl 205.000 tremtinių 
įsileidimo iš Vokietijos į JAV. Toj 
pačioj padėkoj buvo paprašyta, kad 
kaip galima greičiau būtų pradėtas 
tas įstatymas vykdyti, nes čia Vo
kietijoje tremtiniams gyvenimas kas
dien darosi sunkesnis ir yra visai 
betikslis. Ta pačia proga buvo visų 

mai taip pat turi būti pas. u "U arglų 
kalba, nes nežinia, kur ir kada jie 
bus reikalingi, o tada jų paruošimas 
sudarytų- ir daug sunkumų ir išlaidų. 
Jų neturintieji privalo jais apsirū
pinti per savo profesines organizaci
jas. - .

e) FOTOGRAFIJOS
Dėl jų tenka taip pat susirūpinti 

iš anksto, pasigaminant kiekvienam 
šeimos nariui iki 6 kopijų. Jos turi 
būti padarytos tokiu būdu ir tokio 
formato, kaip tai buvo daroma Lie
tuvoje pasams.
. f) GIMINYSTĖS DOKUMENTAI

Vykstantiems Argentinon pasitai
kė, kad būnant visiškai pasiruošus 
išvykti, buvo pareikalauta, kad emi
grantas pristatytų įrodymus, jog as
muo, pas kurį jis vyksta ir kuris pa
sirūpino jo išvykimu, yra tikrai bro
lis ar sesuo ir 1.1, Geriausi gimi
nystės ryšio įrodymai yra gimimo 
metrikai abiejų partnerių, iš kurių 
aiškiai matyti bendra kilmė. Jei tų 
dokumentų nėra, tad tenka pasirū
pinti anglų kalba paruoštais antraei
liais dokumentais. Jų skalės nusta
tyti neįmanoma. Kai nėra jokių do
kumentų, tuo atveju tenka pasirū
pinti liudininkais, kurie atitinkamus 
pareiškimus gali padaryti pas teisi
nius IRO patarėjus. Patartina to
kiais atvejais taipgi susisiekti su sa
vo giminaičiais užjūryje. Jei jie te
nai galėtų panašius dokumentus su
daryti, be abejo, tas turėtų „stipres
nės“ įrodomosios galios vietos orga
nams. «

g) KITI DOKUMENTAI
Kiti dokumentai, kurie jau vyks

tančios emigracijos atveju yra rei-

Sustiprinta vaiky priežiūrap
Kasselis. — Stovyklos vadovas, 

atsižvelgdamas į nenormalias stovy
klinio gyvenimo sąlygas ir iš jų ky
lančias negeroves, išleido vaikų el
gesio priežiūros taisykles. Jomis tė
vai bei globėjai įpareigojami pri
siimti visokeriopą atsakomybę už 
vaikų veikslius, nes žemas jaunuo
menės elgesys sudaro blogą atesta
ciją prieš svetimtaučius. Už minėto 
įstatymo taisyklių pražengimus vai
kai, tėvai beį globėjai bus baudžiami 
Vaikų Globos Jnstitucijos, kuri yra 
steigiama prie Welfare Office Child 
Care officerio. Ypatingais atvejais 
tėvai bei globėjai galės būti traukia
mi Karinės Valdžios Teismo atsako
mybėn.

Vaikų auklėjimo darbe talkinti 
bei jų elgesiui kontroliuoti, paskuti
niu metu įsteigta Vaikų globos ir 
priežiūros organizacija. Ją sudaro 
švietimo patarėjas ir Vaikų Globa, 
susidedanti iš pirmininko ir 6 narių. 
Juos skiria stovyklos vadovas iš mo
kytojų, dvasininkų, teisininkų ir kt. 
atstovų. Šis žingsnis vaikų auklėji

Kelionė per DP stovyklas (10)

Respublikinėje Hanau stovykloje
Pakeliui J Hąnau teko pravažiuoti 

pro Frankfurtą, kuriame šiuo metu 
sutelktos kelios valdžios. Pasiekiau 
Hanau stovyklą, esančią to paties 
vardo miestelio pakraštyje, kuri va
dinta centrine stovykla amerikiečių 
zonoje ne tik dėl savo didumo, bet 
ypač dėl to, kadangi joje yra mūsų 
tremtinių vadovybė...

Pirmiausia užėjau stovyklos vado
vybės būstinėm Prie pirmojo stalo 
sėdįs, rankoje laikydamas popiergalį, 
priekaištavo moteriškai esybei už 
laiko trukdymą, o kiek tolėliau prie 
dviejų stalų sėdėjo po vieną asmeny
bę, kurios aiškiai buvo matyti, vedė 
didelių pastangų reikalaujančią kovą 
su nuoboduliu.

Eidamas būstinėn turėjau tikslo 
prisistatyti kaip keliaująs laikrašti
ninkas. Aišku, rūškanos greit būtų 
persiformavusios J ištysusias šypse
nas. Tačiau vengdamas šitos staig
menos, ypač tokiu atveju, kada už
siimama įtikinėjimais apie laiko 
trukdymą, tepaprašiau poros pažįsta
mų adresų ir, kaip netrukus įsitiki-

kalingi daugumoj atvejų, tai yra: 
a) nuo kada esi amerikiečių zonoje 
ir b) ištikimybės liudijimai, kurie 
gaunami iš vokiečių ir stovyklos po
licijų. Tačiau šiuos dokumentus rei
kia išsirūpinti, kada jų pareikalauja, 
nes šiaip jie pasensta ir veltui tik 
būtų jėgų eikvojimas ir laiko gaiši
nimas rūpintis jais anksčiau. Prie 
šios rūšies dokumentų tenka priskirti 
sveikatos dokumentus, kurie sudaro
mi ligoninėse vykstančio tikrinimo 
metu. Dr. B. K.

mo bare yra sveikintinas ir, reikia 
tikėtis, atneš gražių vaisių.

IŠVYKO I AUSTRALIJĄ
Liepos 28—29 d. iš Kasselio-Mat- 

tenbergo stovyklos išvyko du dideli 
transportai į Australiją, viso 99 žmo
nės. Išvykstantiems, prie didelės mi
nios tautiečių, atsisveikinimo žodį 
tarė parap. kleb. VI? Kulvelis. Iš
vykstančiųjų vardu kalbėjo K. Cep- 
liauskas, kuris užakcentavo ■ tik be
sąlyginę kovą dėl Lietuvos laisvės.

Per liepos mėn., be 99 išvykusiųjų 
į AtTstraliją, iš Kasselio-Mattenbergo 
stovyklos emigravo: į Venecuelą — 
21, Kanadą — 18, Prancūziją — 1 ir 
repatrijavo — 11. Yra priimti ir lau
kia išvykimo į Kanadą 25 asmenys, 
o 45 asmenims paruošti dokumentai.

— Atostogų metu didelė dalis 
Kasselio mokyklinio amžiaus vaikų 
stovyklauja trijose vietose: vieni prie 
Edersee, skautai — Garmische ir 
silpnesnės sveikatos vaikai — Wil- 
helmstallyje. Edv. Šulaiiis

Stasys Mingaila

nau, su klaidingais gautais išėjau 
ieškoti bičiulių, čia pat nusprendęs 
į Hanau stovyklą žvelgti pro eilinio 
gyventojo rūpesčių prizmę.

Hanau stovykla yra dirbančiųjų 
stovykla. Dirbančiųjų bei darbo sto
vykla tegali būti suprantama joje 
gyvenančiam. Kas turįs jėgų vengia 
darbo, tasai iš šios stovyklos ištre
miamas. Hanau stovykla taip pat 
turi keletą tokių „tremtinių“. Jie 
įkurdinti Mainz-Kastel stovykloje, 
kuri yra įvairių tautybių kratinys. 
Vadinasi, jeigu vengi darbo, tau ati
mama teisė savos bendruomenės tar
pe gyventi. Bet. prieš tai, prieš „trė
mimo“ vykdymą, dar panaudojama 
juodoji lenta. Šioje lentoje daromi 
įspėjimai „neklaužadoms“, vengian
tiems darbo. O. su darbų vengimu 
yra visokių istorijų. IRO tarnautojai: 
griežtai boja, kad visi darbo sto
vyklos gyventojai dirbtų Vieni at
lieka stovyklos ruošos, švaros bei 
tvarkos palaikymo darbus, gi kiti tu
ri vykti armijos darbovietėn, ten už
siregistruoti ir dirbti., Gi armijos 
darbovietė apgulta vokiečių. Visą ar
mijos darbovietės raštinę tvarko vo
kiečiai ir atėjęs darbams užsiregi
struoti „auslanderis“ turi pereitiyų 
skryningą.

Raštininkais tapusieji vėkiečial 
prisispyrę užsienietį kvočia, negi jau 
jam taip būtinai .esąs reikalingas 
darbas. Kitas, pamatęs jo ignoravi
mą darbovietės raštinėje ir nenorą 
priimti, ramiausiai grįžta stovyklom 
O čia jį sutikęs IRO tarnautojas už
puola:
» — Tai jūs nedirbate?

Po to aiškinimasis, pagaliau pa
siūlymas miško pakirtėti. Gi jei veng
si ir medį nupiauti — išbraukiamas 
iš maisto davinio ir ištrėmimas į 
„nusikaltėlių“»stovyklą Mainz-Kastel.

— O vis dėlto mačiau po rajoną 
vaikštinėjančių nemaža, kurie ne
dirba, — sakau bičiuliui, aiškinan
čiam darbo pasiūlos reikalą Hanau 
stovykloje.

— Kad jie ir vaikščioja šiuo me
tu, bet vis tiek kokius nors darbus 
turi atlikti, arba jų viduriai yra 
kiauri.

— Kultūrininkai taip pat privalo 
dirbti?

— Iki šiol kultūrininko bei meni
ninko sąvoka, atrodo, stovyklą tvar
kantiems nepasisekė aiškiai apibrėžti, 
dėl to vieni užskaitomi dirbančiais, 
o kiti privalo mišką kirsti arba gra
sinami „ištrėmimu“. Neatsižvelgiant 
visų sunkumų, darbo pasiūlų ir pan., 
Hanau lietuvių kolonijoje kultūrinis 
gyvenimas nėra sustingęs. Kasdien 
išleidžiamas biuletenis, daug širdies 
rodo teatro mėgėjų „Atžalyno“ ko
lektyvas, lietuviškos dainos mėgėjai.

Ir tai yra būtina. Stovykloje, ku
rios bendruomenę sudaro 3.000 skait
linė, gyvenimas be kultūrinių pasi
reiškimų sparčiai virstų į visišką 
sustingimą.

Arturas Koestlerls (8)

Tamsa vidudienį
„Vertė V. T.

— Kalbėk pagilai, — tarė staiga sausai Rubašovas, — 
Ir nesidairyk į duris.

Jaunas pretoriška uniforma režimo žmogus su save drauge 
įėjo į salę. Jie nekreipė dėmesio į Rubašovą ir jo draugą ir 
sustojo prie trimituojančių angeliukų, nugaromis į suoliuką.

— Kalbėk toliau, — tarė ramiai Rubašovas ir automatiš
kai iš kišenės Ištraukė cigaretinę. Vėliau prisiminęs, kad 
muziejuose draudžiama rūkyti, vėl įsidėjo į kišenę. Jaunuolis 
lyg elektras, trenktas įbedė akis į porelę.

— Nenustok kalbėjęs, — pakartojo ramiai Rubašovas. — 
Ar ir vaikas būdamas mikčiojai? Atsakyk ir nežiūrėk į tą pusę.

— Kkartais, — vos pratarė Richardas.
Porelė apžiūrinėjo paveikslus. Sustojo prie vieno paveikslo, 

kuriame buvo pavaizduota įsitempusi riebi moteris. Vyras 
kažką, matyt, juokinga sumurmėjo, nes jauna moteris ėmė 
leipti iš juoko ir pašižiūrėjo į juos. Priėjo prie natiurmorto 
su fazanais ir vaisiais.

— Ar — nereiktų mums eiti? — paklausė Richardas.
— Ne, — tarė Rubašovas. Jis bijojo, kad taip susijaudinę'S 

jaunuolis atsistodamas atkreips dėmesį. — Jie pasišalins. 
Šviesa mums į hugarą, aiškiai negali matyti. Keletą kartų 
iš lėto ir giliai atsikvėpk. Tai padeda.

Jauna moteris tebesijuokė ir jie artėjo prie išėjimo. Praei
dami abu atkreipė galvas į Rubašovą ir Richardą. Jau buvo 
beišeiną iš salės, kai ji pamatė Pieta; sustojo ir žiūręjo į 
tą paveikslą.

— Ar labai v — varžo mano mikčiojmas — paklausė Ri
chardas tyliai, akis įsmeigęs į parketą.

— Reikia valdytis, — tarė sausai Rubašovas. Jis nenorėjo, 
kad pasikalbėjimas būtų bent kiek intimus.

— Tuojau p — praeis,, — tarė Richardas, o jo Adomo 
obuolys konvulsiškai trūkčiojo. — Onutę visuomet juokdavosi 
U m — manęs.

Kol porelė buvo salėję, Rubašovas negalėjo vesti pasi

kalbėjimo. Uniformuoto žmogaus nugara jį prikalė prie Ri
chardo. Bendras pavojus padėjo jaunuoliui nugalėti baimę; 
jis net šiek tiek orėmu pusitraukė prie Rubašovo..

— Ji visvien m — mane m — mylėjo, — tęsė pašnibždomis 
ir ramiau. — Vis man buvo neaišku, ką turėjau apie ją g — 
galvoti. Ji nenorėjo vaiko, bet negalėjo išvengti. G — gal būt, 
jie jai nieko nedarys, žinodami, k — kad ji nėščia. Žinai, jau 
matosi. Ar m — manai, kad nėščios m — moterys m — mu
šamos?

Barzda jis parodė į uniformuotą žmogų. Tuo pat metu 
vyras staiga atsigręžė į Richardą. Sekundei jų žvilgsniai 
susitiko. Uniformuotasis kažką patylomis pasakė savo drau
gei. Ji taip pat pasuko galvą. Rubašovas vėl suspaudė ciga
retinę, bet sį kartą jos neišsitraukė. Mergaitė kažką pasakė 
savo draugui ir nusivedė kartu. Jie abu išėjo iš muziejaus, 
bet vyras kažko pasvyravo. Dar buvo girdėtis moters juokas, 
vėliau jų žingsniai atsitolino.

Richardas sekė juos akimis. Dėl to Rubašovas galėjo ge
riau matyti paveikslą, jis dabar matė Mergelės rankas ligi 
alkūnių. Tai buvo liesos mergaitės rankos, kurias ji kažkokiu 
nemedžiaginiu būdu tiesė į nematomą kryžiaus medį.

Rubašovas pasižiūrėjo į laikrodį. Jaunuolis truputį pasi
traukė.

— Turim baigti,, — tarė Rubašovas. — Jei gerai suprantu, 
sąmoningai neišplatinai mūsų medžiagos, manydamas, kad 
jos turinys netinkamas. Mes gi nepritariame tavo prokla
macijų turiniui. Suprasi, kad iš to išplaukia tam tikros išvados.

Richardas pasižiūrėjo į jį paraudusiomis akimis. Po to 
nuleido galvą.

— Žinot, kad tekstai, kuriuos pasiuntėte, pilni nesąmonių 
— tarė jis žvarbiu balsu. Staiga mykčiojimas praėjo.

— Nieko nežinau, — tarė kietai Rubašovas.
— Jūs rašėt, — lyg nieko nebūtų atsitikę, — tarė Richar

das išvargusiu bąlsu. —■ Jie žudo Partiją, o jūs rašot išpūsto
mis'frazėmis apie mūsų pergalės žygį — panašios melagystes, 
kaip D. Karo komunikatuose. Visi spiaudytų pamatę tai. 
Tu pats žinai.

Rubašovas pasižiūrėjo į ta dabar palinkusį į priekį ber
niuką ir sausai atsakė:

— Jau antrą kartą iškreipi mano minti. Prašau to dau
giau nedaryti.

Richardas pasižiūrėjo į jį pasruvusiomis krauju akimis. 
Buvo matyt, kad. jis netiki, kas jam sakoma. Rubašovas tęsė 
toliau:

— Partija išgyvena kietus bandymus. Kitos revoliucinės 
partijos išgyveno dar sunkesnių momentų. Svarbiausia — 
mūsų nepalaužiama valia. Kas ją silpnina ir nori palaužti, 
tam ne vieta mūsų eilėse. Kas kelia paniką, padeda mūsų 
priešams. Motyvai nesvarbu. Tokie pavojingi mūsų judėji- , 
mui, ir turi būti tokiais ir laikomi. -

Richardos pasiliko toje pačioje padėtyje.
, — Vadinas, aš pavojingas judėjimui, — tarė jis. — Pa

dedu priešui. Be abejo, esu apmokamas už tai. Onutė taip 
pat....

— Tavo brošiūrose, — tarė taip pat sausai Rubašovas, — 
tu prisipažįsti kaip jų autorius, dažnai sutinkamos tokios, 
frazės: mes gavome smūgį, Partija katastrofoje, turime pra
dėti nuo pradžios ir peržiūrėti visą mūsų taktiką. Tai defe
tizmas. Tai veikia demoralizuojančiai ir kenkia Partijos kovos 
dvasiai.

— Aš viena težinau, — tarė Richardas, — kad žmonėms 
reikia sakyti teisybę, nes jie ją ir taip žino. Juokinga įsivaiz
duoti tai, ko nėra.

— Paskutinis Partijos kongresas, — tarė Rubašovas, — 
priėmė rezoliuciją, kad Partija nepralaimėjo, bet tik padarė 
strategini pasitrakimą ir kad nėra jokio reikalo keisti seniau 
nusistatytos politikos.

— Bet juk tai apgavystė, — tarė Richardas.
— Jei tu ir toliau taip kalbėsi, bijau, kad nereiktų nu

traukti pasikalbėjimo.
Richardas valandėlę nutilo. Salėje pradėjo temti.
— Atsiprašau, — tarė Richardas, — noriu pasakyti, kad 

Partijos vadovybė klysta. Jūs kalbate apie „strateginį pa
sitraukimą“ tuo tarpu, kai pusė mūsų išžudyta, o tie kurie 
pasiliko, gelbėdami gyvybę, masėmis pereina j kitą lagerį. 
Tų rezoliucijų, kurias jūs užsienyje skaldote iš plauko, čia 
nesupranta....

Richardo bruožai, ėmė blaustis nuo tam/jos. Palaukęs jis 
pridūrė:

- — Manau, kad Onutė vakar taip pat padarė strateginį pa
sitraukimą. Prašau. Turi suprasti. Zinai, kad mes čia gyvenant 
džunglėse... (B.«U
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Kominformo taktika
Ir čia prisireikia veto teisės

Europos
Leiski- 

autoriui

įkūrimo

„Le Figaro“ 1948. VIII. 3 d. Nr. 
1211 skelbia sensacinį straipsnį, kurio 
medžiaga gauta iš rimtų šaltinių „La 
Page Internationale“. Mes žinome, 
kad komunistų partijos, karo ir po
kariniu metu organizuotos visu spar- 
tįpmu, siekiančios savarankumo, pa
skelbtos herezinėmis. Pastarieji įvy
kiai Jugoslavijoje visos 
kompartijose sukėlė nerimą, 
me anoniminiam straipsnio 
tuo klausimu tarti žodį:

Nors kominformas, jo
metu Belgrade, buvo tinkamai įver
tintas, tačiau jo svarba dabar pasi
rodė esanti žymiai - didesnė, kaip 
anksčiau prileista. Jo nusistatymas 
Tito atžvilgiu netrukus bus juntamas 
ir kituose kraštuose. Kai kur komu
nistų partijose jaučiamas nenoras 
paklusti kominformui. Kitur jo pa
vedimu, pvz. Vengrijoje, komunistai 
pradėjo veikti prieš Vatikaną ir jų 
įsakymu daromi gausūs katalikų ku
nigų suėmimai.

Kominformas visai nelaukė tokių 
priemonių Vengrijoje, nes jos gali iš
šaukti ūkininkų sąjūdį, kuris galop 
pavirstų neramumais. Gal būt tie 
neramumai nesukurs civilinio karo, 
bet gali toli siekti socialinėje srityje. 
Todėl vengrų komunistai apšaukti 
„išsišokėliais“, „pusiau trockininkais“ 
santykiuose su ūkininkais, komunistų 
vadas Rakoši buvo iškviestas Mas
kvon ir tardytas Molotovo, Malen- 
kovo ir Zdanovo.

Čekų komunistų vadas Klemensas 
Gottwald užsipelnė Andriaus Zdano
vo audros ir priekaištų, kad Čeko
slovakija glostanti vietinį patriotiz
mą, „ąutarkinį egoizmą“ ir visai ne
norinti ūkišku, o ypač pramoniniu 
svoriu prisidėti centrinėje Europoje ir 
^alkanuose „plėsti socialistinį ben
dradarbiavimą“.

Prancūzų komunistų partija taip 
pat nusipelnė aštrios kritikos: Mau
rice Thorez jau anksčiau gavo rūgš
čią pastabą iš kominformo, o ypač iš 
to paties Zdanovo ir Velčevo, Stalino 
patikėtinio kominforme. Jam prikai
šiojamas komunistų partijos „sociali
nis išsigimimas“, nes prancūzų ko
munistų tarpe po išsilaisvinimo yra 
apsčiai prisiplakę intelektualų ir 
įvairių buržuazinių nuosėdų.

Bulgarų komunistas Velčev pri
metė Thorezui: „Jis, užuot vadovavęs 
naujai priimtiems, leidžia jiems pa
sireikšti ir iškreipti tikrą proletarinį 
partijos veidą, nes darbininkai masė
mis pasitraukia iš partijos nuo^!947 
?1. vasaros“. Zdanovas ypač puolė 

rancūzų komunistų partijos veiklą 
„ūkininkų partijoje. Jis abejoja, kad 
reikia įsigyti prancūzų ūkininkų pri
tarimo, tačiau yra didžiausias nesu
sipratimas pritarti žemės ūkio gami
nių kainas pakelti darbininkų sąskai-

fbn, kad jie, „tas svarbus gyventojų 
sluogsnis pramonės centruose, būtų 
priverstas badauti“.

Tos aštrios kritikos išdavoje Zda- 
novas pasiūlė visoms komunistų par
tijoms, priklausančioms kominformui, 
iš esmės persitvarkyti. Toji reforma 
yra ši: kominformas siunčia prie 
kiekvieno krašto komunistų partijos 
savo nuolatinį įgaliotinį, kuris turėtų 
teisės dalyvauti paskirų kraštų par
tijų politiniame biure“ ir naudotis 
veto teise prieš ten daromus nutari
mus. (vert. pabr.).

Prie nuolatinio įgaliotinio sudaro
mas 5 narių patariamasis organas. 
Jo dalyviai negali būti jokių kitų or
ganų: centrinio komiteto, parlamento 
ar kitų viešų institucijų nariais.

Tuo būdu kominformas vėl grįžta 
prie komintemo organizacijos, nes 
anuomet nuolatinis įgaliotinis buvo 
pilnutinis viešpats komunistų parti
joje. Šiam siūlymui kominforme da
lyvaujančios komunistų partijos turi 
pritarti. Kai kurios jau atliko paruoš- 
ties formalumus. Pirmutinė, kuri 
pritarė, buvo rumunų komunistų.

partija, nes Ji esanti ištikimiausia 
„Markso, Lenino, Stalino princi
pams“. Kitos partijos dar svyruojan
čios.

Cekas atstovas nurodo, kad tas 
pritarimas galimas tik jų partijos 
suvažiavime, kuris įvyks 1949 m. 
pradžioje.

Bulgarų atstovas pritaria šiai re
formai, bet su sąlyga, kad tuo įgalio
tiniu būsiąs bulgarų komunistų par
tijos narys!

Prancūzas M. Thorez prieštarauja 
įgaliotinio paskyrimui ir jo nustūmi- 
mui į antraeilę vietą. Kominformas 
jį nori įtikinti, kad tuo įgaliotiniu bus 
ne kas kitas, kaip vienas prancūzų 
komunistų partijos politinio biuro 
narių. Prancūzai jau net neiškenčia 
neįspėję jo pavardės — Andrė Mar
ty. Tai jis būtų kominformo valdovu 
Prancūzijoje. Vertė Jurgis Bebras

Šveicarijai 657 metai
Laimingoji Šveicarija atšventė 657 

metų savo nepriklausomybės ir 100 
metų federalinės konstitucijos šventę.

Tverane buvo įrengta tarptautinė 
skautų stovykla. Prezidentas Enrico 
Celio pareiškę, kad Šveicarija turinti 
puikius diplomatinius santykius su 
visais kraštais ir vyriausybėmis be 
išimčių. Ji esanti vienintelė šalis V. 
Europoje, kuri nereikalauja finansinės 
paramos iš užsienio. (AP).

Prekyba turi savo politiką
ANGLŲ-RUSŲ FLIRTAS ŠALUTINIAME KAMBARYJE

Pikantiškų scenųjnėgėjai gali bū
ti dėkingi Britų prekybos ministeriui 
Harold Wilsonui. Užsienių reikalų 
ministerija kalbasi su rusais taip, 
kad vietoj žodžių pasigirsta Sunder
land hidroplanų ir sunkiųjų bombo
nešių ūžimas. Tuo tarpu Wilsbnas su 
Sovietų pasiuntiniu Londone Zaru- 
binu pasitraukia į šalutinį kambarį 
ir veda „patenkinančias derybas" 
naujai angų-rusų prekybos sutarčiai 
sudaryti. Draugiškasis pasikalbėji
mas įvyksta kaip tik 24 vai. anks
čiau, negu tas pats Zarubinas įteikia 
užsienių reikalų ministerijai šaltą 
rusų atsakymą į vakariečių protesto 
notą Berlyno reikalu. Kas nepratęs 
į reikalą pažvelgti giliau, tas pa
klaus, katras jų didesnis realistas: 
užs. reik, ministeris Bevinas ar pre
kybos ministeris Wilsonas? Tačiau 
žinovas tuo nė kiek nesistebi. Angli
ja tiek ligi šiolei, tiek ir ateityje pri
pažįsta didelę reikšmę išplėstiems 
prekybiniams santykiams su Sov. 
Sąjunga ir visais raudonaisiais ry- 
tais, kurie jai padeda taupyti dolerių: 
JAV tokius dalykus stebi kreiva aki
mi, nes tenai žinoma, jog Sovietų Są
junga pirmoje eilėje nori pirktis sun
kiąsias mašinas. Ir tikrai, birželio 
pabaigoje rusai pakartojo savo už
sakymą, užpirkdami Wolverhampto- 
no firmoje plieno ir mašinų už 300.000 
svarų. Maždaug tuo pačiu metu Se
nato pakomitetis Washingtone iškėlė 
reikalavimą, esą reikėtų pradėti kon
troliuoti britų prekybą su Sov. Są
junga ir kitomis Rytų Europos vals
tybėmis. ,

Greta to ir pikantiška bus suži
noti, kad karo metu Mrs. Churchil- 
lienės įsteigta Rusijos pagalba tebe
veikia ir šiandien ir kas savaitę į 
Sov. Sąjungą laivais iššiunčia ligo
ninių įrengimų ir' vaistų už 50.000 
svarų.

Be Rusijos, britų prekyba su Rytų 
Europa yra suinteresuotos Lenkija ir

Vengrija. Šių metų balandžio mėn. 
britų bankai atidarė tautiniam lenkų 
ūkio bankui 6 milijonų svarų kredi
tą. Liepos pradžioje Lenkijos užpir
kimų komisija pirkosi Anglijoje pra
moninių gaminių už 4 milijonus sva
rų, už kitus 5 mil. sv. — per ateinančius 
tris mėnesius. Pirktųjų prekių tarpe 
yra tanklaiviai, tekstilės įmonių ir 
anglies kasyklų Įrengimai, autoveži- 
mių chassi ir įv. Įrankių gaminimo 
mašinos. Antra vertus britų preky
bos ministerija liepos 16 d. Varšu
voje pasirašė su Lenkijos vyriausybe 
sutarti; pagal kurią per 1948 metus 
britams leidžiama importuoti Lenki
jon pramoninių gaminių už 2 mil. 
svarų. Sutartimi pasitenkinimas toks 
didelis, kad jau galvojama apie jos 
išplėtimą 5 metams su bendrąja 150 
mil. svarų apyvartos suma.

L'enkams grojant antruoju smui
ku, prekybos ministeriui Wilsonui 
dangus nebeatrodo toks apsiniaukęs 
kaip užs. reik, ministeriui Bevinui. 
Katra vieną iš tų abiejų rankų ne
žino, ką daro antroji? Tikras daly
kas yra tas, kad tiek JAV, tiek D. 
Britanijoje visados būdavo kalbama, 
jog politinės geležinės uždangos nu
sileidimas nieku būdu neturįs truk- 

•dyti prekybos tarp šiapus ir anapus. 
Taip pat galvojama, kad ~kaip tik 
vaisingais prekybiniais santykiais 
pamažu būsią galima šią. uždangą 
prakiurdinti. Bet ar tokiems pasi
kalbėjimams Berlyno krizės metas 
gali būti palankiausias, tai jau kitas 
klausimas, kuris iškils visur tenai, 
kur bus 'norima įsivaizduoti anglų 
politikos spaudimo svorį. („Die Tat")

Strategu akys nukreiptos į ašigalius
Ne taip jau seniai gen. Marshallis 

pasakė, kad tuo metu, kada baigėsi 
karo veiksmai, niekas dar nesuvokė 
tų problemų apimties ir sunkumų, 
kurias spręsti teks dabar buvusiojo 
karo sąjungininkams. Tos pokario 
padėties nepramatymo viena pagrin
dinių klaidų, anot Marshallio, buvusi 
tai, kad JAV vyriausybė tikėjosi iš 
Sov. Sąjungos ne tiek pasipriešinimo, 
kiek pozityvaus prisidėjimo prie tai
kos atstatymo. Gi dabar ne tik ste
bime, bet kartu ir Išgyvename ne 
vien politinės įtampos laikotarpj. Jau 
vieša paslaptimi pasidarė visi tie 
strateginiai pasiruošimai, kuriais ei
nama prie galimo naujo karo pozici
jų dislokacijos.

Iš tų pasiruošimų matosi, kad ne 
vien tik Berlynas, Balkanai ar kitos 
įtampos ženklus rodančios vietovės 
atkreipia didžiųjų šio meto varžovų 
dėmesį. Nuo pasaulio politikos dė-

mesio centrų nutolę ramutėlės vietos, 
kaip Aliaska, Grenlandija, Islandija, 
Špicbergenas ir Wrangelio salos da
rosi lyg ir dar nepastebimai, bet spar
čiai trijų karinių galybių strateginiais 
dėmesio 
vandenų 
na JAV, 
strategų
vyksta aktinga ruoša ir planavimai, 
kurie ne veltui įgauna ir politinį svo
rį, JAV oro pajėgų vadui gen. Spaatz- 
ui paleidus šūkį savo kariams: „Visų 
akys į Šiaurės ašigalį!“

centrais. Šiaurės šaltųjų 
skalaujamos vietovės kaiti- 
Kanados ir Sov. Sąjungos 

protus ir tose srityse jau

Lygiai kaip šio meto diplomatinės 
įtampos kelius nusako sovietų tak
tika, tokiu pat būdu Amerikos kon
tinento karių akys buvo nukreiptos 
į šiaurę sovietų karinių užsimojimų, 
vykdomų jau per 20 metų šiaurės 
Sibiro srityse.

Iki to laiko Azijos polarinė sritis

buvo laikoma netinkama žmonėms 
apgyvendipti.• Bet gi Sovietų logiko
je, kiek tai liečia disponavimą mili
jonų žmonių gyvybėmis, toks žodis 
„netinka“ neegzistuoja. Politinių 
tremtinių gyvybių aukomis pavyko 
Sovietams tose'atrodžiusiose neapgy
vendinamose srityse sukurti ne tik 
miestus, bet, kas svarbiausia, karines 
bazes ties visa šiaurės Sibiro pakran
te, tuo užimant svarbias karines po
zicijas. Po šių strateginės reikšmės 
„kojos pastatymų“ sekė techniški so
vietinių oro pajėgų bandymai, oro 
keliu permetant mases kariuomenės 
iš Maskvos per polarines sritis ties 
Beringo įlanka, priešpriešiais Alias
kos. Šis „Stalino maršrutas“ 9734 km 
ilgio buvo nugalėtas per 56 valandas 
be nusileidimo.

Galima suprasti surauktas JAV 
karinės vadovybės kaktas, kada Sov. 
Sąjunga Wrangelio salas pavertė oro 
bazėmis,, iš kurių oro keliu invazijos 
galimybės į JAV pasidarė daugiau, 
negu įmanomos.

Nieko nuostabaus, jei amerikiečiai 
taip pat ėmėsi visų apsaugos priemo
nių šiam Achilo kulniui gelbėti. 
Aliaskos ir Kanados polarinėse sri
tyse atsirado visas tinklas radaro — 
įspėjamųjų stočių — ir išeities taškų 
galimai akcijai. Šiuo metu tose sri
tyse savo bazes turi oro supertvir- 
tovės, ultra-ilgųjų distancijų bombo
nešiai ir t. v. „supererogateons“ lėk
tuvai, kurių akcijos radiusas siekia 
50’ šiaurės platumos eurazinio kon
tinento.

Reikia nepamiršti, kad šitame 
JAV ir Kanados oro strategijos ra
diuse randasi vieni pagrindinių so
vietų pramonės centrų. •*

Tiek vienos, tiek kitos pusės tose 
šiaurės srityse vykdyti didžiuliai ma
nevrai, reikia manyti, parodė rie tik 
visus tų bazių teikiamus galimumus, 
bet ir silpnąsias vietas. Gandai šne
ka, kad JAV ir Kanados patyrimas 
tose srityse pasirodęs menkesnis už 
sovietinę Jau ilgametę praktiką. Ne
veltui tat strateginiam šiaurės lankui 
užbaigti, tiek JAV, tiek ir kiti jos ri- 
valai ieško naujų atsparos, taškų, ve
dančių kartu į naujus nervų bandy
mus tai vienoje, tai kitoje sostinėje.

Polarinėse srityse kol kas vyksta 
šaltas ir sunkiai įžiūrimas „apsičiu- - 
pinėjimas“. Tačiau jau iš pasiektų 
tose srityse duomenų matyti, kad oro 
pajėgų invazija per šiaurės ašigalį 
tiek vienon tiek kiton kryptin nebėra 
utopija. -mšk.-

J. Švaistas (1)

Trys lovos
Trys lovos, trys atskiri ligoniai. Palata didžiulė, chirur

ginė. Daug joje lovų ir ligonių, bet tos trys lovos langų ir 
durų tarpais kažkaip daugiau atskirtos.

Visos lovos geležinės, lozoriškos. Jų skalbiniai ne visur 
balti ir ne visur jaukiai švarūs. Trūksta muilo, trūksta darbo 
rankų, kfftių nevilioja alkani beverčiai pinigai.

Ligoniai aplaužyti, iškraipyti, ramentais ir visokia ar
matūra suramstyti. Tokia dabar garsioji universitetinio mie
sto poliklinika, tokia pdkarinė Vokietija, daug panašių 
žmonių, net toli nuo tos poliklinikos laisvai vaikščiojančių.

Didžiulė, turtinga buvo poliklinika. Ji didžiavosi ir savo 
pastatais, ir įrengimais, ir medicinos profesoriais. Dabar visur 
skurdas, nykuma, laužų krūvos ir lopų lopai. Niūru, tamsoka 
palatose, nes dichtu užkalinėti langai. Nemalonu ir korido
riuose, kai užkerta lietus pro sudurstyto stogo plyšius.

Chirurginėj palatoj trys daugiau atsiskyrusios lovos. Jų 
galvūgaly geležiniai virbai su juodomis plokštelėmis. Trijose 
plokštelėse trys ryškūs balti įrašai: ABRAHAM GOTZ, JOSEF 
ROSL, ILJA KUDRIASIOV.

Rosi ir Kudriašiov'as abu su gipsinėmis įmovomis: vie
nam kairioji ranka, antram dešinioji koja sutriuškintos. Vie
nas tik Abraomas viešai nerodo chirurginio gydymo žymių: 
jam susiūtas kirkšnio trūkis.

Visi trys padžiuvę ir gerokai apšepę ligoninėj. Įspūdin
giausios Abraomo akys. Jos didelės, klaikiai išplėstos ir do
minuojančios aštriakampiam balzgahų šerių veide. Nuola
tinis išgąstis ir baimė neišnyksta tose akyse. Visas jis paste
bimai nervingas. Kai "Snūsteli ar užmiega, visada krūpčioja. 
Kai budrus, godžiai sekioja kiekvieną ligonį.

Dažniausiai jo žvilgsnis. neramiai sustoja ties Rosi. Ne 
tiek jis žiūri į savo kaimyną, kiek į jo žiedą ant mažojo de
šiniosios rankos piršto. Puikus auksinis žiedas su tirštai rau
donu rubinu ir gyvai spindinčiais deimantukais aplinkui. 
Nuostabi žydinti gėlelė dvasios nykumoj.

— Nu, pone Ros!... Gal apsigalvojai šiandien? Darysim 
pagaliau biznį ar ne?

Artimiausias kaimynas nė neatsisuka gulėdamas, tik jo 
pečiai grasiai krusteli.

— Atsitrauk prikibęs. Griežtai ir paskutinį kartą pabrė
žiu: ne!

— Nu kodėl? — savotiškai nusistebi Abraomas.
— Sakiau, kad dovana. Brangi, ypatinga dovana. Beveik 

visa, kas man paliko iš anų laimingųjų metų.
— Kam taip nusiminti. Tu tik trečdalį žmogaus gyvenimo 

tegyvenai. Tai nedaug. Visai nedaug ir ne viskas dar. Ir 
ranka sugis, ir daug laimės sutiksi, ir dovanų gausi — geres
nių dar.

Kudriašiov'as sučirpina lovą, pavirsta ant šono ir pasi
lieka pusiau gulom, atsirėmęs alkūnė į pagalvę.

— O tu, Gotz'ai grįžk į Sovietų Rusiją ir taip pat gausi. 
Daug gausi. Ten visko yra ir laimės jūros.

— Ne! Negrįšiu! Užteks! Nei gyvo nei negyvo niekas 
daugiau ten manęs nebenutrauks.

Skubiai atvirsta lovoje Rosi. Nustebęs akylai žiūrį jis į, 
Abraomą. Mažos pilkšvos vokiečio akys smulkiai mirksi po 
šviesiais antakiais. Jis nekantriai paklausia.

— Kodėl gi? ‘ ■
Abraomas nieko nesako, bet jo grimasos ir rankų Ju

desiai, grasiai nukreipiami rytų link, iškalbingiausiai paaiš
kina.

— Tai ką darysi? Manai čia pasilikti?
— Kam čia? Ar maža vietos, pasauly? Užtenka kitiems, 

užteks ir mums. Europoj mes nebegyvensim. Europa dvokia 
mūsų tautiečių krauju ir lavonais. Šeši milijonai nekaltai 
išžudytų šaukiasi keršto čia.

— Gal ir pats rengiesi keršyti dar?
—- Kam aš. Atsiras kas keršija.
— Man rodos, jūsų kraujas pakankamai jau atsiliepė 

mums... Gana to keršto! ' <
— Kaip kas mano....
Kudriašiov'as nusišypso sau vienas Ir ironiškai Įsiterpia.
— Gotz'ai, a tu būk atviras ir draugiškai prisipažink: 

kiek jau aukso būsi pasirūpinęs Palestinai? Mat, man įdomu: 
ar reikalas verčia tave pirkti tą žiedą, ar to paties kraujo po
linkiai į spekuliaciją?

Abraomas pakraipo galvą, pavartalioja akimis ir klausimu 
atsako: ’

— Hm... Kaip suprasti? Auksas auksui nelygu. Vienas 
auksas jau brangenybė, kitas bus dar paverstas. Man tikrai 
reikia kaip tik tokio ypatingo žiedo, kuris jau brangenybė. 
Už trijų dienų bus mano dukters Judit gimtadienis ir aštuo
niolikos metų sukaktis.

— Ar šitoji Judit, kuri tau ir maistą „ypatingą“ atneša?
Vos suvaldydamas savo niršta ištaria Rosi. Po to jo įtū

žimas, nuolat sukauptas ir tramdomas, vulkaniškai prasiveržia.
— Kitiems vis kad ypatinga būtų, o mums badas ir skur

das. Dreck, alles Dreck! Visos mūsų partijos ir dabartinės vy- 
riabsybės galvos — impotentai, šliužai! Žūsim. Taip mes 
niekad nebeatsigausim. Mums reikia ko nors tvirta ir aiškaus. 
Tik komunizmas gali dar išgelbėti mus...

Kudriašiov'as tuo tarpu abejingai praleidžia desperatišką 
Rosi šauksmą. Jam rūpi visai kas kita.

— Gotz'ai, kada tavo Judit atneš man žadėtą prancūziško 
konjako bonką?

Abraomas greit ir gyvai atsiliepiu
— Visada, kai tik parūpinsi amerikonišką antklodę. Ji 

būtinai reikalinga man, kad pasiūdinčiau žmonai paltą.
— Vis tau būtinai ir būtinai. A kelintą paltą tu savo 

žmonai siūdini jau? Juk ne vieną amerikonišką antklodę tu 
čia begulėdamas esi jau sukombinavęs?

— Tai mano reikalas.
— Geras reikalas. Visiems ligoninė nuostolis, vargas, o 

tau proga ir uždarbis.
— Kam tu man pavydi, jei aš tau netrūkdau. Naudokis 

ir tu. Visur reikia įvertinti aplinkybes ir naudotis.
— Taip tai taip. Bet suprask, Gotz'ai, aš niekur pas ame

rikiečius netarnauju ir jokių santykių su jais neturiu, tad H 
kur aš tau amerikoniškų prekių gausiu?

— Man visai nerūpi.
— Jis vėl savo. Ai Gotz'ai, Gotz'ai, koks tu be širdies! Tu 

visai, matyt, nesupranti, kas tai yra jausmas ir svajonė. Ta 
bonka skaudžioj mano vienumoj būtų toks savotiškas, šiltas 
nusiteikimas. Rodos, ji mane pagydytų ir atgaivintų, kaip 
artimas malonus lankytojas. Juk matai, kad manęs beveik 
niekas nelanko..,

Tuo metu plačiai atsidaro dvipusės palatos durys. Jauna 
vokietukė-slaugė įstumia paslankųjį stalelį su ratukais kojose. 
Su staleliu slenka puodukai ir popietinė kava skardiniam 
emaliuotam ąsoty. (B.d.)
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
Nežinojimas ar sukta valia?

„Žiburių“ 22 Nr. J. Mažiulis 
straipsniu „Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Organizacija ir Kultūros 
Fondas“ ėmėsi konstruktoriaus dar
bo: įjungti Lietuvių Kultūros Fondą 
į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
organizaciją.

Šia proga pasakytina, valia kiek
vienam siūlyti projektus, 'patarti, mo
kyti. Kultūros Fondas svarbus mūsų 
visų reikalas, naudinga ir būtina tuo 
reikalu išsiaiškinti, tačiau p. J. Ma
žiulis imasi aiškinti seniai žinomus, 
suprantamus rekalus, atradėjo, net 
prokuroro griežtumu, gal nežinojimu, 
o gal kokias pavandenines kilpas 
spęsdamas, nutyli visiems žinomus 
laktus.

„Gegužės viduryje vadovaujančių 
veiksnių sušauktame LTB apygardos 
atstovų susirinkime vienas pranešė
jų, liesdamas mūsų tautos išlikimą ir 
išsilaikymą, be kita ko pastebėjo“, 
rašo J. Mažiulis. Tasai „be kita* ko“ 
pastebėjimas: „Palyginti, negausi 
mūsų tauta gali išlikti gyvat ir pa
jėgi savo tautinę individualybę iš
ryškinti ir savo kūrybinį genijų pa
sauliui apreikšti tik tuo atveju, jeigu 
pačiom mažiausiom tautinėm diaspo
rom, ir pačiuos pasaulio užkampiuos 
atsidūrusiam lietuviui bus sudarytos 
sąlygos, kad jis nepasijustų atitrūkęs 
nuo lietuviškos aplinkos ... kad jis 
savo ruožtu nuolat jaustų ne tik pa
reigą, bet ir garbę ir reikalą.būti 
lietuviu ...“ Taip J. Mažiulis ne be 
prakaito atpasakoja vadovaujančių 
veiksnių susirinkimo pranešėjo kal
bą pažymėdamas, kad susirinkimas, 
nuoširdžiai įvertinęs tokios rūšies 
pastangas ir pritaręs pasaulio lietuvių 
bendruomenės kūrimui, o toje ben-
druomenėje numatyta atitinkama 
vieta „ir tautinės kultūros kūrybos ir 
išlaikymo organizacijai — kultūros 
fondui“. Čia pat J. Mažiulis paaiški
na, kad Kultūros Fondas turėsiąs sa
vo statutą, patvirtintą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ir 1.1.

Ir matai J. Mažiulį radus neF dvi 
Amerikas: Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę ir, ačiū Dievui, lietuvių 
kultūros fondą.

Džiaugdamiesi p. J. Mažiulio at
radimais, vis dėl to turim pasakyti, 
kad 1947 m. liepos 11—12 d. Augs
burge įvykęs Lietuvių Rašytojų 
Draugijos suvažiavimas ne „be kita 
ko“, bet išsamiai ir vispusiškai svar
stė ir vėliau spaudoje to susirinkimo 
dalyviai paskelbė, kaip tik tokias pat 
mintis ir sumanymus, o J. Mažiulio 
minimas pranešėjas tik 1948 m. ge
gužės mėn. Fellbache. Taip pat 1947 
m. minėtas suvažiavimas įsteigė Lie
tuvių Kultūros Fondą, Išrinko Stei
giamąjį Komitetą, kuris viso pasaulio 
lietuvių spaudoje paskelbė atsišauki
mą, sudarė ir paskelbė Lietuvių Kul
tūros Fondo statutą. Ir visa tai, J. 
Mažiulio nelaimei, vyksta kaip tik 
pasaulio lietuviu tautinei ir kultūri
nei veiklai kurti, kad lietuvis liktų

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

69. Ar gerai yra tariamas ir daž
nai rašomas begemotas?

Šis žodis veikiausiai yra kilęs iš 
hebrajų b e h e m o : th, kuris yra 

- jau minimas S. Testamente. Dabar
tinės vak. Europos kalbos šį žodį 
vartoja su h, plg. anglų behe
moth, prancūzų behemoth., vok. 
Behemoth. Bet rusai, priebalsį h 
visur versdami į g, taria b e g e m o t, 
todėl pagal jų tarimą ir mes esame 
pradėję vartoti begemotas. Ta
čiau ši rusybė yra mums visai ne
reikalinga: tardami himnas, hi
giena, buha Merija, bohe
ma, ne gimnas, gigiena, b u - 
galterija, bogema ir kt., tu
rime užuot begemotas būtinai 
vartoti behemotas.

Šia proga reikia pastebėti, kad 
daugelio vartojamas kontragen- 
t a s irgi yra taisytinas į kontra
hentas: čia g vietoj h yra taip 

' pat atsiradęs iš rusų kalbos. Kad 
čia būtinai reikia rašyti h, ne g, visų 
pirma rodo šio žodžio kilmė: jis yra 
kilęs iš lot. contrahens, - h e n - 
t i s „sudarąs sutartį", nuo contra- 
h e r e „sutraukti, sujungti; reikalą 
atlikti, sudaryti sutartį, kontrahuoti“, 
plg. anglų contrahent „kontra- 
huojąs; kontrahuojanti pusė“, vok. 

/kontrahent', „sutarties sudaryto
jas“, kontrahleren, „sudaryti 
•u«artį*.

lietuviu, jaustų garbę būti lietuviu. 
Jeigu gerb. J. Mažiulis būtų paskai
tęs tuo reikalu nors vieną straipsnį, 
kurių buvo gana daug mūsų spaudo
je, pvz. Vyt. Alanto, J. Cicėno, V. 
Trumpos, Aleks. Merkelio, J., Kar
delio ir kitų, arba nors LK Fondo 
statutą, manau, be vargo būtų įsiti
kinęs LK Fondo apimtim ir tikslu. 
Tada netektų rašyti: „Šitoje plotmėje 
pasaulio lietuvių kultūros fondo rei
kalai stovint savotiškų reflekcijų su
kelia paskutiniu metu tremtinių 
spaudoje pasirodę kultūros fondo 
svarstymai“. Toliau, pabudusio ar 
džiunglėse išmesto parašiutininko 
abejingumu, sprendžia... kad tam 
tikras kultūros fondas lyg ir yra, kad 
jis jau turi ne tik įstatus, bet ir 5 
skyrius ir „plačiai ir toli siekiančius 
ryšius su pasaulio lietuviais ir or- 
ganzacijomis“.

Kaip suprasti „tam tikras kultūros 
fondas“ „lyg ir yra“? Niekas nenori 
versti J. Mažiulį sekti mūsų kultūrinį 
gyvenimą, spaudą, bet 70 tūkstančių 
bendruomenėje, kai už antklodžių 
sienų klausomės‘■vieni kitų ir neno
rėdami, J. Mažiulis bukiu abejingu
mu ar nežinojimu savotiškai trak
tuoja laikraščio skaitytoją. Juk J. M- 
skaitytoją-visuomenę moko, infor
muoja, o gal tai „savotiškos rezekci
jos“, kurios kyla J. Mažiuliul: „Taigi 
privatinė iniciatyva yra užsimojusi 
sukurti pasaulinę lietuvių kultūros 
organizaciją“ (mūsų pabraukta. L.D.).

Tremtyje yra apie 70 %> Lietuvių

(Pabaiga iš praėjusio Nr.)
Rusų priežodis teisingai sako, kad 

iš dainos negalima išmesti žodžio. 
Tačiau bolševikai tos tiesos nepaiso, 
ir jie iš pačių gražiausių ir lietuvių 
mėgiamiausių Maironio dainų meta 
lauk ištisas strofas. Štai iš lietuvių 
mėgiamiausios Maironio dainos „Kur 
bėga Šešupė kur Nemunas teka“ iš
mesta paskutinioji strofa, giedama ir 
bažnyčioje:
Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą • 

šalį, 
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai! 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali! 
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai. 
Neapleisk, Aukščiausias, mūsų ir 

brangios tėvynės.
Maloningas ir galingas per visas 

gadynes!
Iš savo išleisto Maironio „Pavasa

rio Balsų“ leidinio Lietuvos bolševi
kai tą strofą galėjo išbraukti, bet jie 
jokiu būdu jos negalės išbraukti iš 
lietuvių širdžių, kurios kreipiasi į 
Aukščiausiąjį prašydamos neapleisti 
jų brangios tėvynės.

Iš eilėraščio „Senelio skundas“ iš
braukta ši strofa:

Nebuvo laisvės, bet neregėta
Nei tiek be drausmės ištvirkimo;
Nebuvo rašto, bet negirdėta
Nei tokio bedievių dūkimo.

Iš populiariosios ir plačiai visoje 
Lietuvoje dainuojamos Maironio dai
nos „Graži tu, mano brangi tėvyne“ 
išbrauktos šios dvi strofas:

i
Bažnyčios tavo ne tiek gražybe, 
Ne dailės turtais, ne auksu žiba; 
Bet dega meilės, maldos galybe, 
Senųjų amžių gyya tikyba.
Kai ten prieš sumą visi sutarę

. Graudžiai užtraukia: „Pulkim ant 
kelių“, 

Jausmai bedievio, vėl atsidarę, 
Tikėti mokos nuo tų vaikelių.

Iš eilėraščio „Lietuva Didžiojo karo 
metu“ išbraukta paskutinioji strofa, 
pavaizduojanti ir dabartinę tragiš
kąją bolševikų pavergtosios Lietuvos 
būklę:

Daug išbėgiojo!.. Kai kas
Rusijoj skursta iš bado;
Mes gi sau laužom rankas,
Likę našlaičiai be vado.

Tiesiog mus stebina, kaip jie išdrįso 
palikti pirmąją strofą, kurioje taip 
pat atsispindi dabartinė tragiškoji 
Lietuvos būklė:

Sunkūs be galo laikai
Lietuvą brangią suspaudė:
Žūsta vergijoj vaikai;
Daugel jų priešas iššaudė.

Savo satyroje „Ašaros tarp juokų“, 
išspausdintoje 1917 m. „Ateities“ žur
nale, Maironis kandžiai pašiepia dau
gelį ano meto mūsų tautos negerovių. 
Tarybų Lietuvos „Pavasario Balsų“ 
leidime ši satyra išspausdinta, bet iš 

I Rašytojų Draugijos narių, kurie, kaip 
minėta, savo suvažiavime išrinko 
Lietuvių Kultūros Fondo Komitetą, 
artimai bendradarbiauja su Lietuvių 
Žurnalistų Sąjunga tremtyje, organi
zuodama lietuvių kultūros organiza
ciją LKF, parengė ir paskelbė įsta
tus ir visa tai J. Mažiuliu! supranta
ma, kaip privatinė iniciatyva. Tai 

įkas gi mūsų gyvenime neprivatinė 
iniciatyva? Jeigu imtumėm tremties 
sąlygose ir gyvenime aiškinti, kur 
yra neprivatinė iniciatyva, mes 
įbristumem į labai klampius kelius. 
Gal net į neišbrendamus. Toli ne
siekiant, rašytojų ir žurnalistų orga
nizacijos su 70—75°/» savo visų na
rių tremtyje mažiausiai tinka J. Ma
žiulio privatinės iniciatyvos interpre
tacijai. Ir tikrai y. M. su tokiu aiš
kinimu sukelia savotiškų reflekcijų 
sakydamas:... „er tokio visais atžvil
giais didelio užsimojimo pasisekimui 
yra pakankamas privatinės iniciaty
vos pajėgumas ir moralinis autorite
tas, ir ar tai nebus lygiagretumas 
gimstančiai PLB organizacijai!“

Taigi Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė dar tik kuriama,, kada ji susi
kurs — spėliojimai. Labai taikliai 
„Mintyje“ pastebėjo V. Trumpa, J. 
Mažiulio intenciją PLB būti akušere, 
o LKF-ui — prokuroru.

O jeigu plačiau kalbėsim apie pri
vatinę iniciatyvą, teks gerokai pa
lenkti galvą, nes visa mūsų istorija 
grįsta privatinės iniciatyvos laimėji
mais kovoje prieš carų, gubernatorių,

Sužalotas MaironisRašo A. Merkelis
25 jos strofų išbrauktos 7. Išbrauktos 
tos' strofos, kurios turi analogiją su 
tuo, kas dabar Lietuvoje vyksta arba 
liečia ano ir dabartinio meto Lietuvos 
kenkėjus. Išbrauktos šios strofos:

Kas man darbo, jog bažnyčia 
Verkia kruvinai,
Jog ją žeidžia tarsi tyčia 
Patys jos vaikai.

Kas man darbo, jog jaunimą 
Žudo mums gudai, 
Jog per mokslą — apjakimą 
Duoda vien tiktai . t

Kas man, jog vaikus bedieviai
Žudo amžinai,
Jog jau žalią medžio žievę 
Kerta kirminai.
Popai į cerkves, brolyti, 
Gena mus vaikus...
Bet vienam, kas bedaryti?!..,
Kaip sau bus, tebus!...

f į
Kas man darbo, tai brolyti..«
Juk žingsnius vaikų
Ir vedžioti ir taisyti — ‘'W' 
Darbas kunigų!...

Kas man darbo, jog barzdočiai 
Žydai siurbia mus, 
Jog jų geismams ir jų sočiąj 
Vis gana nebus.-..
E, be žydo jau, brolyti, 
Apsisuks galva, 
Juk ar pirkti, ar taisyti 
Kas padės tada? ...

Dar smarkiau Maironio „Pavasario 
Balsai“ sužaloti iš jų išmetant daug 
eilėraščių. Tarybinės Lietuvos „Pa
vasario Balsų“ leidėjai iš jų išmetė 
trisdešimt, daugiausia patriotinio ir 
religinio turinio eilėraščių ir visus, 
šešius Maironio vertimus, iš „Rigve- 
dos“. Lietuvos bolševikų Maironio 
„Pavasario Balsų“ rinkinyje visai iš
braukti šie eilėraščiai: „Geresnių lai
kų viltis“, „Miesto aikštėj“, „Žiemos 
rytas“, „Vasaros naktis“, „Pirmyn į 
kovą“, „Nepriklausomybę atgavus“, 
„Pavojui Motina-Tėvynė“, „Ačiū Tau 
Viešpatie“, „Našlaitė“, „Dienų siel
vartai“, „Federantų himnas“, „Jauno
sios Lietuvos himnas“, „Malda“, „Ma
rija, Marija“, „Didysis Šeštadienis“, 
„Dievo- meilė“, „Suvargusiems“, 
„Prieš altorių“, „Mylimoji Karalienė“, 
„Neapleiski mūsų“, „Pasiilgę Tavęs“, 
„Kristui Karaliui giesmė“, „Tautos 
pabėgėliams“, „Nešildys milijonai", 
„Laikinosios sostinės skerdyklai“, 
„Beturčiams“. Trys baladės — „Ro
ma“, „Čičinskas“ ir „Užkeiktas Ska

cenzorių, enkavedistų, gestapininkų 
neprivatinę iniciatyvą. Basanavičius, 
Kudirka, knygnešiai, o čia — „Čiur
lionio“, tautiniai ansambliai, teatrai, 
kad ir „Žiburiai“, „Mintis“, „Mūsų 
Kelias“ — ar ne privatinė?

Džiaugdamiesi mūsų visuomenės 
dėmesiu kultūrai, organizacijoms, tu
rime noromis nenoromis matyti J. 
Mažiulio tikrai savotišką nežinojimą 
arba „nenorą“ žinoti, ką ir telieka 
pavadinti sukta valia. Nors pats J. 
M. rašo: „Bandymas pasiseks tik vi
sų mūsų sutartinėm pastangom ir 
vieninga valia“, tačiau J.-M. pastangų 
kryptis — mažių mažiausiai — keista, 
o dėl tos vieningos valios irgi labai 
abejojam, nes po tokių Lietuvių Kul
tūros Fondo įsikūrimo ir veiklos api
būdinimų daug kas galima paslėpti, 
tik jau ne vieninga valia.

Ta proga pasakytina, kad su PLB 
organizatoriais Lietuvių Kultūros 
Fondas jau keletas mėnesių palaiko 
ryšius, ieško ir, tikimasi, suras būdą 
tiksliai suderinti veiklą. Tenka ap
gailestauti, kad J. Mažiulio keliai ir 
metodai tam reikalui mažai pasitar
naus.

Pravartu p. J. Mažiuliu! pacituoti 
p. J. Mažiulį: „Todėl ir didžiai verti
nant visokią privatinę iniciatyvą ten
ka labai pageidauti, kad šiuo atveju 
toji iniciatyva suderintų' su pastan
gom tu veiksnių, kurie tautinio po
tencialo išlaikymo problemą, taigi ir 
tautinės kultūros ugdymo reikalą yra 
pastatę daug platesnėje plotmėje...“

Tai yra daug platesnėje plotmėje, 
nei p. Mažiulis norėtų...

Liudas Dovydėnas

piškio varpas“. Taip pat išbrauktas 
ir vertimas „Aleliuja“.

Iš patriotinių.eilėraščių bolševikai 
braukė laukan tuos, kurie lietuvius 
skatina į kovą prieš savo pavergėjus:
Kaip vyrai, be baimės mes stokim

į kovą, 
Kaip milžinas amžių baisus, 
O meilė tėvynės tebūnie vadovu 
Ir Dievas, kurs valdo visus! 
Darbuosmės ir eisme, kur šaukia

tėvynė!
Mylėsme ir gerbsme, ką proseniai

_ gynė! 
Tėvynė iš miego pabus.

(Geresnių laikų viltis)
Pirmyn į kovą už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Garbė tėvams, kurie ją gynė, 
Ir kas už ateitį kovos!
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešo puolimus!

(Pirmyn į kovą)
A. Venclova teigia, „kad Maironio 

poeto didybė kaip tik ir sudaro tai, 
kad jis didžiojoje savo poetinės kūry
bos dalyje įstengė išsiveržti iš kon
fesinių savo pasaulėžiūros varžtų ir 
sukurti kūrinių, kuriuose gilų ir platų 
atbalsį rado mūsų liaudies kova ir 
pastangos išeiti į šviesą ir laisvę“. Su 
šiuo A. Venclovos teigimu būtų gali
ma sutikti. Taip, Maironis savo kū
ryba rodė Lietuvai kelius į laisvę ir 
šviesesnę ateitį. Jis ragina lietuvių 
tautą į kovą dėl laisvės. Bet Lietuvos 
bolševikai Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpį vadina vergija, o da
bartinę Lietuvos vergiją — laisve. 
Todėl jie iš Maironio „Pavasario Bal
sų“ išbraukė eilėraštį „Nepriklau
somybę atgavus“. Jie išbraukė ir 
eilėraštį „Pavojuj Motina-Tėvynė“, 
parašytą Želigovskiui Vilnių pagro
bus. Siame eilėrašty Maironis šaukia:

Gana lietuviškos kantrybės! 
Ginkluota kelkis, Lietuva! 
Dienelė laukia nelengva, 
Bet gelbės dangiškos galybės, 
Ir paskutinė bus kova!

Tą patį Maironio balsą girdi ir šian
dien bolševikų pavergtoji Lietuva, ir 
ji to balso ištikimai klauso.

Jau minėjau, kad bolševikai iš 
„Pavasario Balsų“ išbraukė visus 
Maironio religinius eilėraščius ir 
giesmes. Juk tai toks žiaurus Mai
ronio kūrybos žalojimas, kokį 
galį išdrįsti tik bolševikai. Mai
ronis be religinių motyvų savo 
poezijoje nebus Maironis pilna' to 
žodžio prasme, tai būs iki neatpažįs- 
tinumo sužalotas Maironis. Dievuje 
Maironis ieškojo įkvėpimo, savo ir 
tautos varguose paguodos ir sura
minimo.
Kad širdį tau skausmas, kaip peiliais, 

suspaus, 
Kad žmonės pabėgs ir tavęs neužstos.

Laiškas Redakcijai
Didž. Gerb. „Mūsų Kelio“ 

Redaktoriau,
Maloniai prašau rasti vietos Jūsų 

laikraštyje str. „Nežinojimas ar suk
ta valia“, kurio nesiteikė atspaus
dinti „Žiburiai“, kaip atsakymo į J. 
Mažiulio str. „Pasaulio Lietuviai Ben
druomenės Organizacija ir Kultūros 
Fondas“, „Žiburių“ 22 Nr. birželio 
5 d.

Šia proga turiu pastebėti mūsų 
spaudos etikai keistą reiškinį: „Ži
buriai“ atspausdino J. Mažiulio str., 
savaip nušviečiantį Lietuvių Kultū
ros Fondo veiklą, bet nesutiko įdėti 
atsakymo į minėtąjį straipsnį. Be to, 
beveik po poros mėnesių tylos „Ži
burių“ redaktorius į mano pakarto
tiną prašymą teikėsi atsakyti laiški 
liepos 31 d!, kai J. Mažiulio str. „Ži- • 
būriuose“ buvo atspausdintąs birže
lio 5 d.

„Žiburių“ ponas Redaktorius rašo:.
„Gerbiamasis,

. Atsakydamas į Jūsų,7.13 d. laišką 
pranešu, kad Jūsų atsakymo ; J. Ma
žiulio str. negalėjome įdėti dėl jo 
tono“.

Toliau „Žiburių“ redaktorius pasi
teisina negalėjęs manęs painformuo
ti, nes sutrukdžiusi valiutos reforma.

Mes tikime, kad „Žiburiams“ va
liutos reforma sudarė kai kurių sun
kumų, bet beveik po poros mėnesių 
atsiliepti į laikraščio užpuldinėjimų 
atsakymą yra savotiška „Žiburių“ 
spaudos etika, gal būt gimininga tai 
pačiai etikai, kuria diktuoja „Žibu
rių“ nuo pat Lietuvių Kultūros Fon
do įsisteigimo savotiškai puldinėti 
Lietuvių Kultūros Fondą.

Be to, mums nesuprantamas pono 
„Žiburių“ redaktoriaus jautrumas' 
„Nežinojimas ar sukta valia“ straips
nio tonui, bet dar sunkiau suprasti, 
kodėl redaktoriškas jautrumas tapo 
nepalytėtas dedant į „Žiburius“ J. 
Mažiulio jau minėtą birželio 5 d. 
straipsnį, kuriame kažin kokiems 
tikslams nuslepiami kultūrinės veik
los visiems žinomi faktai, kurių iš
kraipymas įžeidžia ne tik „Žiburių“ 
skaitytojus, bet ir kiekvieną suskai
tantį iki keturių.

Šiaip ar taip, Gerb. „Mūsų Kelio“ 
redaktoriau, buvau verčiamas kreip
tis į Jūsų redakciją, ne tiek jau į 
pasenusį. užpuolimą atsakydamas, 
kiek norėdamas pažymėti spaudos 
etikos savotišką supratimą vieno iš 
mūsų Collegų.

Priimkit nuoširdžią pagarbą, — 
Liudas Dovydėnas

1948 m. rugpiūčio 5 d.

Pakelk tada širdį nuo žemės aukš-
1 čiaus, 

O bus tau be žodžių kentėti lengviaus, 
Ei, bėk prie galingos maldos: 
Ramiau tau krūtinė vaitos!

(Malda)
Kas lietuviškuosius bolševikus pas

katino Maironį padaryti „savą“ poetą. 
Svarbiausioji priežastis bene bus di
delis Maironio populiarumas lietu
vių tautoje. Vokiečių okupacijos metu 
Maironio „Pavasario Balsų“ per,'pa
lyginti, trumpą laiką buvo išparduota 
30.000 egzempliorių. Ir dar antrą tiek 
būtų buvę jų parduota, jei būtų buvę 
išspausdinta.

Iš kur toks nepaprastai didelis mū
sų tautos Maironio poezija susido
mėjimas. Atsakymas aiškus: bolše
vikų pavergta lietuvių tauta šian
dieną gyvena tomis nuotaikomis, 
troškimais, siekimais Ir idėjomis, ku
rios skelbiamos Maironio poezijoj. 
Lietuvai netekus laisvės, jos laisvės 
pranašas poetas Maironis savo galin
gu žodžiu vėl didingai, lyg milžinas, 
iškyla prieš savo pavergtą tauta, 
tampa jos idėjos vadu, vedančiu ją 
į laisvės kovą.

Lietuvos bolševikai, būdami bejė
giai kovoti su Maironio idėjomis ii 
didele jo įtaka mūsų tautoje, grie
bėsi pačios nekultūringiausios prie
monės — Maironio didingą asmenybę 
ir jo kūrybą žaloti. ■ Tai kultūringame 
pasaulyje negirdėtas dalykas. Jau 16 
metų, kai Maironis miręs, ir pats 
nebegali gintis nuo šitų, kurie švent
vagiškai drįsta jo kūrybą žaloti, ta
čiau negalime tylėti mes, kuriems 
Maironio kūryba brangi, kurie iš jos 
savo kančiose semiamės stiprybė^.

A. Herlito „Anglų Kalbos Vado
vėlis“ pavieniams prenumeratoriams 
be užsakymo nebus siuntinėjamas. 
Suinteresuotieji prašomi paskubėti 
užsisakyti, iš aukšto atsiunčiant po 
4,- DM, nes to vadovėlio tėra likusi 
labai maža atsarga.
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Hirosima 1948 melais Kovų įkarštyje
XIV PASAULIO SPORTO OLIMPIADAI ĮPUSĖJUS

Kaip atrodo Hirošima dabar — 
praslinkus trejiems metams nuo 

. anos bombos, sukrėtusios visą pa
sauli? Reuterfo korespondentas 

, Jack Percival viename savo re
portažų iš Japonijos pavaizduoja 
būdingą sunaikinto miesto atsi
statymo istoriją. Moralinę pusę 
Svarstant, atominė bomba nepada
rė tokios įtakos, kokios daugelis 
tikėjosi. Tauta vis dar tebedievi- 
na karo iškeltus dievaičius bei 
imperatorių ir Hirošimą ištikusio
je nelaimėje įžiūri progą pasipini
gauti.
Neseniai keletą dienų su žmona 

ir vaiku praleidau Hirosimoje. Tai 
nebuvo mano pirmasis vizitas tenai. 
Pirmą kartą sunaikintąjį miestą ma

lčiau 1945 m. rugsėjo mėnesį. Po to 
esu maždaug reguliariais laikotarpiais 
jį dažniau lankęs, stebėdamas finali
nes dramos scenas.

Nuostabiausia yra, gal būt, tai, 
kad Hirošima iš viso dar tebeegzis
tuoja. Žuvo 129.559 žmonių, sugriu
vus 67:860 namų, sunaikinus 150 km 
gatvių — ir visa tai: vienos vienin
telės bombos pasekmės — galima bu- 
Vo tikėtis, kad išlikusieji mieliau ieš- 
kosis sau naujų gyvenviečių, negu at- 
statinės savąjį miestą — jeigu iš viso 
tam darbui dar atsirastų noro.

Sprogimą lydėjo fantastiškiausios 
istorijos apie radijo aktyvumą ir ga
limas busimąsias bombos pasekmes 
Žmonėms, gyvuliams ir augalams. 
Tačiau šiandieną jau maža belikę re
gimų karą pabaigusios ekspliozijos 
ženklų, išskyrus keletą specialiai 
aaugomų liekanų, tarnaujančių pro
pagandos tikslams. Japonijos vyriau
sybė ir oficialiosios prefektūros, at
rodo, jaučia sadistišką džiaugsmą, 
kankindamos jomis alijantų turistus 
— gal būt, tikėdamos, kad tuo suža
dinsiančios tam tikrus žmogiškuosius 
jausmus, turinčius sukelti sąžinės 
graažimą.

VĖL 225.000 GYVENTOJŲ
Šiandieną, praslinkus trejiems 

metams nuo įvykio, palenkusio sau
lės dievą sąjungininkų pusėn, Hiro
šima yra nepaprastai gyvas nauju
tėlių namų ir krautuvių miestas. Ja
me vėl gyvena apie 225.000 gyvento
jų arba 57.219 šeimų; miestas turi 
40.975 namų ir yra atremontavęs ar
ba atstatęs apie 100 km gatvių. Krau
tuvėse pilna maisto produktų ir ma
nufaktūros gaminių — tiek daug, kad 
net dažnas londonietis iš nustebimo 
išplėstų akis. Gatvėse nelaksto kaž
kokį silpnaprotiški žmogiškieji pavi
dalai arba žaizdoti nuo baisių nude
gimų ar sulaužyti padarai, ir jie ne
spokso klaikiais žvilgsniais iš savo 
landynių griuvėsiuose, kaip, atrodo, 
mėgstama užsieniuose vaizduotis. 
Žmonės yra gerai apsirengę, sotūs, 
užsiėmę reikalais. Prekyboje viešpa
tauja toks gyvumas, kuris turi su
griauti bet kokius įsivaizdavimus, 
kad bombos pasekmės atsiliepusios ir 
Į žmogaus smegenis.

Nors atominė bomba padarė Hi- , 
rošimai didelių išorinių nuostolių, i 

tačiau tautoje ji nei imperatoriaus 
dievinimo, nei palinkimo J karingu
mą nesunaikino. Sėkmingiausia iš 
visų triumfališkųjų pokarinių impe
ratoriaus Hirohito kelionių per Japo
niją buvo Hirošimos prefektūroje. 
Per pusę milijono žmonių užtvenkė 
gatves, grūdosi prie jo kaštaninės 
spalvos Benzo, šūkavo, džiūgavo ir 
taip godžiai stengėsi sugauti jo žvilgs
nį, kad reikėjo iš plačios apylinkės 
sutraukti policijos rezervus tvarkai 
išlaikyti. Pasiruošimai imperatoriui 
sutikti įstaigoms kaštavo per milijo
ną jenų. Tačiau, už visa tai atsily
gindamas, atsistojo Hirohito ant spe
cialaus, miesto salėje įrengto, dengto 
sosto, nusišluostė visai naujus aki
nius nauja purpurinio šilko skarele, 
išklausė vieno valdininko monotoniš
ku balsu dėstomo nuostolių išskai-. 
čiavimo ir, veidų jūros apsuptas, 
tarė:

— Taigi, iš tikrųjų, čia būta šio
kių tokių nuostolių.

Ši pastaba buvo pasveikinta to
kiais pritarimo šūksniais, kad namas 
subrebėjo kaip per žemės drebėjimą.

SAMURAJAUS ALTORIUS
Su žmona užėjome į 300 metų se

numo Nigitsu šventyklą — shįnto 
maldos namus, esančius prie pat Hi
rošimos miesto ribų Bombos spro
gimas sulenkė stogo Sijas, ir čerpių 
stogas visa plokštuma nusėdo žemyji. 
Tačiau shinto kunigai rūpestingai su
rankiojo visa, kas išliko, o dievina
mojo kariagos Samurajaus paveiks
lai buvo perkelti į specialią, saugią 
patalpą. Mūsų sūnus pakėlė varinį 
gražios išvaizdos arbatininką, anks
čiau tikrai svėrusį 5 svarus, o dabar 
lengvą kaip plunksną, bombos išde
gintą. Aš paklausiau kunigą, kam jis 
su savo kolegomis saugąs tas lieka
nas. Jis atsakė:

— Busimiesiems reikalams.
Mano žmona pasakė:
— Bet juk okupacinės pajėgos 

shinto uždraudė?
Kunigas atsakė:

— Jos shinto tiktai atskyrė nuo 
valstybės. Ir niekas negali japonui, 
kaip privačiam asmeniui, sukliudyti 
shinto išpažinti. Kas savaitę pas mus 
atvyksta šimtai tūkstančių lankytojų. 
Dabar mūsų pajamos iš paskirų lan
kytojų yra žymiai didesnės už tas, 
kurias prieš karą ir karo metu gau
davome iš vyriausybės.

PRALENKTI ATSTATYMO 
PLANAI

Gen. Itn. Robertson, britų okupa
cinių pajėgų Japonijoje viršininkas, 
paskyrė vieną karininką inžinierių 
patarėju prie Hirošimos prefektūros 
įstaigoms miesto atstatymo reika
lams. Tačiau greitas, lyg grybų, leng
vų japoniškų namelių dygimas be
regint pralenkė visus planus.

Atstatinėdami miestą, Hirošimos 
darbininkai nuolat atkasdavo pusiau 
palaidotas bombos aukas, sanitari
niais sumetimais paskubomis palai
dotas, nes tuo metu sudeginimo apei

goms trūko net papraščiausios de
gančios medžiagos. Ir taip vėl dygo 
miestas plačiuose kaukolių ir skeletų 
laukuose.

Sprogimo centro vietoje Hirošimos 
vaikai pastatė didelį paminklą, kurio 
įrašas skamba: „Pastatė Hirošimos 
vaikų kultūrinis susivienijimas eks- 
pliozijai atminti. Tebūna tas įvykis 
kertiniu akmeniu viso pasaulio tai
kai." O prieš pat paminklą, ties di
džiuoju rotušės bokštu, kurį, kaip 
ženklą, panaudojo lakūnas, paleisda
mas atominę bombą, tūlas japonas 
atidarė knygyną. Jo iškaboje para
šyta: „Knygynas ATOMAS“.

NUDEGIMŲ ŽAIZDOS
Smalsuolių turistų paradas Hiro

simoje beveik jau baigtas,. Jie ypač 
mėgdavo Kiyošį Kikkavą aplankyti 
— vieną iš labiausiai apdegusių ato
minės bombos aukų. Kikkava ir da
bar tebegyvena Hirosimoje, tačiau 
dabar nuolat prisilaiko prie geležin
kelio stoties, laukdamas retų turistų, 
kad galėtų nusivilkti savo marški
nius, jiems parodyti savo „keloids" 
(nudegimo žaizdas) ir pasakyti, kad 
jis norįs nuvykti New Yorkan, be 
marškinių pavaikščioti jo gatvėmis 
ir sugėdinti visus karo kurstytojus.

Taip, Hirošimon grįžo normalus 
gyvenimas, bet suvenyrų pirkliai dar 
tebeturi prisikrovę dideles atsargas 
bombos sužalotų daiktų, norėdami 
juos aukštomis kainomis parduoti 
pirmiesiems Australijos ir Anglijos 
turistams. -luk-

Tikroji Tito nemalonės priežastis
SOVIETAI REIKALAVO POVANDENINIAMS LAIVAMS BAZIŲ 

JUGOSLAVIJOJE

Tikroji Jugoslavijos ir Sov, Są
jungos nesutarimų priežastis, kaip 
dabar informuoja DENA/INS, yra ta, 
kad Sovietų vyriausybė, Belgrado di
plomatinių sluogsnių prasitarimu, iš 
Jugoslavijos reikalavę septynių ba
zių povandeniniams laivams Dalma
tijos pakraštyje. Užsienio stebėtojai 
yra įsitikinę, kad šiuo metu tokios 
Sovietų povandeniniams laivams ba
zės įrengiamos Albanijos pajūryje, 
tačiau jos, atsižvelgiant į blogą to 
krašto susisiekimą sausumos keliais 
ir geležinkeliais, 'turėsiančios mažiau 
reikšmės negu Jugoslavijos bazės.

Maršalas Josip Broz-Tito, Jugo
slavijos šefas, savo vasaros reziden
cijoje Blede rugpiūčio 4 d. priėmė 
tris amerikiečių profesinių sąjungų 
vadus. Amerikiečių vizitas buvo lai
komas taip griežtoje paslaptyje, kad 
apie jį nebuvo painformuotas nė JAV 
pasiuntinys Belgrade.
JUGOSLAVIJA NENORI ISSIŽA- 

DETI TRIESTO
„Corriere della Serra“ londoniškid* 

korespondento straipsnis, kuriame ta
riamai Išreikšta D. Britanijos politi
nių sluogsnių nuomonė, kad jau da-

bar esąs galimas susitaikymas tarp 
Italijos de Gasperi ir „atsivertėlio“ 
Tito, pripažįstant Italijai Triestą ir 
zoną A ir teisiškai respektuojant Ju
goslavijos dabar valdomoje zonoje B 

' faktinąją padėtį, kaip „Neue Zūrcher 
Zeitung“ išsireiškia, Trieste sukėlė 
didelį susijaudinimą. Ta proga Trie
ste išryškėjusios dvi tendencijos: vie
na — trumparegių šovinistų, kurie 
dar vis negali atleisti Tito jo ligšiol 
vestos nacionalistinės politikos, ir, an
tra, toliau numatančių politikų, kurie 
už Triesto klausimo įžvelgia visą 
reikšmę galimo lūžio tarp Jugoslava- 
jos ir Sov. Sąjungos. Siems sluogs- 
niams suprantama, kad tuo atveju 
Jugoslavija turėtų remtis Vakarų pa
jėgomis ir kad būtų politinė klaida 
apsunkinti tokį susiartinimą, Jugo
slavijai primetant nepakeliamus rei
kalavimus.

SOVIETAI SUNAIKINO TRIS 
TILTUS

Bavarijos policija praneša, kad 
rusų daliniai visiškai sunaikinę tris 
tiltus prie amerikiečių zonos Bava
rijoj, nes jie esą buvę nelegaliai pa
naudojami. (Reuter) -

Per įpusėjusius žaidimus Londono 
olimpiadoje ir toliau pirmauja JAV. 
Lengvoje atletikoje beveik visus 
aukso medalius J.A.Valstybėms pel
nė negrai. Suomijos lengvatlečiams, 
kurie paskutinėse olimpiadose buvo 
laimėję nemaža pirmųjų vietų, šie
met nesiseka. Vandens sporte tiek 
vyrų, o lygiai taip pat ir moterų gru
pėse pirmauja JAV. Europos mote
rys pirmauja prieš amerikietes. Leng
vojoje atletikoje ir vandens sporto 
varžybose pasiekiama naujų olimpi
nių rekordų, bet pasaulinių rekordų
— labai maža. Kaip gi tat suprasti?
— Naujas olimpinis kurios nors ša
kos rekordas reiškia, kad pasiektoji 
pasekmė yra geresnė, negu paskuti
nėje Berlyno olimpiadoj prieš 12 me
tų ar dar anksčiau buvusiose. Bet 
reikia nepamiršti, kad per 12 metų 
daugelis pasekmių buvo pagerinta, ir 
tuo atveju olimpinis rekordas nebe- 
sutampa su pasaulio rekordu. Pvz., 
100 m bėgime (vyrų) olimpinis rekor
das priklausė Owensui, prabėgusiam 
Berlyno olimpiadoj tą atstumą per 
10,3 sek. Iki Londono olimpiados ši
toji pasekmė paties Owenso ir La 
Beach buvo pagerinta — 10,2 sek. 
Dabartiniuose olimpiniuose žaidi
muose 100 m buvo prabėgta negro 
Dillardo tik per 10,3 sek. t. y., pakar
totas olimpinis rekordas, o naujas 
olimpinis rekordas nepasiektas ir net 
nepakartotas.

Futbolo žaidynėse Korėja 
nuveikė Meksiką 5:3, Turkija-Kiniją 
4:0, Italija-JAV 9:0, Švedija-Austriją 
3:0. Po to kvartfinalyje Danija nu
galėjo Italiją 5:3, Anglija-Prancūziją 
1:0, Svedija-Koreją 12:0 ir Jugosla- 
vija-Turkiją 3:1. Į pusfinalį pateko 
Danija, Anglija, Švedija ir Jugoslavi-

ja. Taigi Berlyno olimpiados nugali 
tojas Italija ir antros vietos laimėto* 
jas Austrija iš baigminių kovų i»> 
skirtos. Italija buvo nusistačiusi fut
bolo visai nerungtyniauti, bet pasku
tiniu momentu, prieš prasidedant 
olimpiadai, atsiuntė gan silpnoką 
rinktinę, sudarytą vien iš mėgėjų — 
studentų. Tuo būdu atsiekti ko nors- 
geresnio Italija ir nesitikėjo. Kodėl 
nepavyko- austrams ir kodėl jie prieš ' 
sau lygų priešininką pralaimėmo gan 
aukšta pasekme (Svedija-Austrija 
3:0), čia jau sunkiau atsakyti. Atro
do, kad dėl pirmos vietos greičiau
siai teks susikibti .anglams ir šve
dams.

Lengvojoje atletikoje 
JAV visa galva prašoka kitų vals
tybių lengvatlečius. 200 m bėgime 
pirmoji vieta atiteko amerikiečiui 
Mel Patton, prabėgusiam tą atstumą 
per 21,1 sek. Olimpinis rekordas pri
klauso Jesse Owensui — 20,7 sek.,- ' 
2. Ewall-JAV 21,1 sek., 3. La Beach- 
Panama 21,2 sek. 800 m bėgime pir
mą vietą iškovoįo amerikietis ser- ■ 
žantas Mai Whitfield, prabėgęs tą 
nuotolį per 1:49,2 min. (naujas olim
pinis rekordas). 2. Wint-Jamaika 
1:49,5 min., 3. Hansene-Pranc. 1:49,8 , 
min. 5000 m bėgime pirmąją vietą 
tik per plauką paveržė iš čeko Za
topek belgas Reiff, kuris tą atstumą 
nubėgo per 14:17,6 min. Zatopek lai
kas — 14:17,8 min. Paminėtina, kad 
leitenantui Zatopek, kaipo laimėju
siam 10.000 m bėgime pirmą vietą, 
Čekoslovakijos karo vadovybė sutei
kė vyr. leitenanto laipsnį. 110 m su 
kliūtimis bėgime naują olimpinį re- 
kordą pasiekė 26 metų , amerikietis 
studentas W. F. Porter, prabėgdamas 
per 13,9 sek. 3000 m su kliūtimis bė
gime visos trys pirmosios vietos ati
teko švedams. Pirmuoju pasiekė 
baigmę Sjoestrand — 9:04,6 min. . 
10.000 m ėjime naują olimpinį rekor
dą pasiekė švedas Mikaelsson — 45: , 
03,0 min. Senasis olimpinis rekordas 
priklausė kanadiečiui Goalding, kuris 
tą atstumą 1912 metų olimpiadoj bu
vo sukoręs per 46:28,4 min. Šuolyje 
su kartimi pirmoji vieta atiteko ame ’ 
rlkiečiui Smith — 4,30 m. Ieties me 
time pirmąją vietą gavo suomis Rau- S 
tavara — 69,77 m. Pasaulinis rekor
das suomio Nikkanen — 78,70 m, o 
olimpinis — 72,71 m. Disko metime 
pirmą vietą iškovojo italas Consolinl
— 52,79 m. Senasis olimpinis rekor
das priklausė amerikiečiui Carpenter -
— 50,48 m. Rutulio stūmime pirmą.,; 
vietą pelnė amerikietis Thompson, ,, 
pasiekęs naują olimpinį rakordą — . 
17,12 m. Senasis olimpinis rekordas 
priklausė Woellke — 16,20 m, o pa
saulinis — Fonville (JAV) 17,68 m. 
Trišuolyje pirmoji vieta atiteko šve
dui Ahmann, nušokusiam 15,40 m. 
Moterų leng. atlet. varžybose, kaip 
sakėme, europietės pirmauja prieš 
amerikietes.' 100 m bėgime pirmąją 
vietą laimėjo olandė Fanny Blan- 
kers-Koen, prabėgusi tą atstumą per 
11,9 sek. 80 m su kliūtimis naują 
pasaulinį rekordą pasiekė ta pati 
olandė Blankers-Koen, prabėgdama 
tą atstumą per 11,2 sek. Šuolyje l 
tolį pirmoji vieta atiteko vengrei Gy-. 
armati — 5,69 m. Rutulį prancūzė 
Ostermayer nustūmė 13,75 m, tuo 
būdu pelnydama antrą aukso medalį. 
Pasaulinis rekordas — 14,89 m (rusė).

Surinko ir spaudai paruošė 
L. V-kas M

Musų mirusieji
218. Vaišvilas Simanas, 84 mt. 

amž., mirė 1944. 12. 8, bombardavimo 
auka, palaidotas Hochst, Nr. 1/606.

219. Blievič Uija, gimė 1913. 5. 26, 
Vilnius, mirė 19*3. 12. 23, žuvo KZ, 
palaid. Grossbeeren.

220. Tracevičius Antanas, gimė 
1918. 3. 5, Skaębikai, mirė 1945. 11. 
9, Gunderheim, palaid. vietos kap.

221. Bliekas Zigmantas, gimė 
1921. 1. 8, Kaunas, žuvo KZ, palai
dotas Stutthof.

222. šapalas (inž.) iš Kauno, mirė 
1945 m., Puck/Poland, palaidotas vie
tos kapuose.

223. Masaitis (gimnazijos, direk
torius), iš Marijampolės, mirė ’1943. 
V m., žuvo KZ, palaidotas Stutthof.

224. Grigas Juozas (karininkas), iš 
Vilniaus, mirė 1943. V m., žuvo KZ, 
palaidotas Stutthof.

225. Kerpė Petras, iš Vilniaus, 
mirė 1943. V m. žuvo KZ, palaidotas 
Stutthof.

226. Budrys (agronomas) iš Ma
rijampolės, mirė 1943. V m., žuvo KZ 
palaidotas Stutthof.

niaus, mirė 1945 m. žuvo KZ, palai
dotas Stutthof)

233. Cereškus Mykolas, gimė 1915 
m. Utarai, mirė 1944. 11. 11, žuvo ka
re, palaid. Neu-Isenburg.

235. Pozniak Maria, gimė 1924. 
12. 8 Vilnius, mirė 1944. 11. 11, žuvo 
kare, palaidota Neu-Isenburg.

236. Žigrys Sigfried, gimė 1933. 8.
3, mirė 1945. 5. 2, žuvo kare, palai
dotas Luckenwalde. . , ,

237. Garšenikovas Feodoras, gi- 
mė 1923. 3. 25, mirė 1944. 2. 23, žuvo 
kare, palaidotas Luckenwalde.

241. Dambrauskas Mečys, gimė 
1910. 4. 14, mirė 1944. 1..5, palaidotas 
Luckenwalde R.K. kapuose.

242. Virbickas Alfonsas, gimė 
1902. 7. 14, mirė 1944. 1. 7, palaidotas 
Luckenwalde.

243. Matiukas Antanas, gimė 
1904. 10. 25, mirė 1945. 4. 3, palaido
tas Luckenwalde.

244. Overlingas Antanas, gimė 
1908. 1. 8, mirė 1945. 4. 1, palaidotas 
Luckenwalde.

245. Bučinskienė Zofija, gimė 
1903, mirė 1944. 5. 23, palaidota Luk- 
kenwalde.

246. Ernstas Emilis, gimė 1907. 4. 
5, mirė 1945. 4. 22, palaidotas Luk- 
kenwalde.

247. Kavluginas Serafimas, gimė 
1909. 6. 18, mirė 1944. 5. 23, palaido
tas Luckenwalde.

248. Mačys, gimė 1910. 4. 14, mirė 
1944. 1. 4, palaidotas Luckenwalde.

249. Brandt Ada, gimę 1938. 7. 1, 
mirė 1942. 12. 19, palaidota Eisenach/ 
Thūr. '

250. Martince Kristina, mirė 1942.
1. 19, palaidota Langensalza, N. 
93/E/XX.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

Pranešimas
LTB' Centro Komitetas primena 

visiems, tautiečiams, kad prašymus 
užsienio pasams gauti reikia siųsti 
per savo Apylinkių Komitetus LTB 
Centro Komitetui, bet ne tiesiog 
Konsulatui.

Pasus siunčiant tiesiog Konsula
tui, p. Konsulas kiekvienu atveju at
siklausia LTB Centro Komiteto. Tas 
sudaro tik nereikalingą susirašinėji
mą, trukdo laiką ir sudaro išlaidų. 
Tas išlaidas turės sumokėti asmens, 
nesilaikantieji nustatytos tvarkos.

LTB

DĖMESIO VOKIŠKAI-LIETUVIŠKO 
ŽODYNO REIKALU!

Po 22 mėnesių intensyvaus darbo 
galjme prangšti visiems užsisakiu
siems, kad darbas baigiamas ir žo
dynas netrukus, bus pateiktas užsa
kytojams. Žodynas apima 1200 pus
lapių, turi apie 47 tūkstančius žodžių, 
atspaustas gerame popieriuje, įrištas 
kietais kalenkoro viršeliais ir sveria 
650 gramų. Kaina 20 DM.

Tai tikra enciklopedija, kurioje 
kiekvienos srities specialistas ras rei
kalingus žodžius bei paaiškinimus, 
prityrusių specialistų patikrintus.

Užsisakiusius prašome pas savo 
stovyklos spaudos platintoją įmokėti 
10 DM, nes tik tie užsakymai bus pil-

dbmi, kurie bus įmokėję avansą. Li
kusią sumą bus galima sumokėti žo
dyną atsiimant. Spaudos platinto
jams komisan žodynas nebus siunti
nėjamas.

Gyvenantieji už stovyklos ribų 
pinigus gali siųsti tiesiai leidyklai, 
tačiau visos persiuntimo išlaidos bus 
priskaitytos užsakytojui.

Asmenys, kurie numato greitai iš 
Vokietijos išvykti, prašomi aš karto 
arba prieš išvykstant apmokėti ir li
kusią dalį bei 1,50 DM. persiuntimo 
išlaidoms padengti. Taip pat per sa
vo stovyklos platintoją prisiųsti lei
dyklai tikslų adresą, kuriuo žodynas 
turės būti pasiųstas, nes tokius už
sakymus išpildys leidykla betarpiai.

Gerbiamus užsakytojus prašome 
su įmokėjimu paskubėti, nes delsiant 
nukentės tik patys užsakytojai ir 
bendrieji lietuviškosios knygos rei
kalai.

Leidykla „PATRIA“ 
(14a) Fellbach/Stuttgari, 

Schwabstr. 105.

227. Rauba (gimnazijos direkto
rius) iš Kaimo, mirė 1943. V m., žuvo 
KZ, palaidotas Stutthof.

228. Januškevičius (gimnazijos di- 
rekt.) iš Marijampolės, mirė 1943. V 
m., žuvo KZ, palaid. Stutthof.

229. Lipniūnas Alfonsas (kunigas) 
iš Vilniaus, 1945 m. žuvo KZ palai
dotas Puck" (Putzing) — Poland.

230. Macijauskas Stasys, iš Tau- 
•V. ragės, žuvo KZ, palaidotas Stutthof.

231. Cekauskas (karininkas) mirė 
1943, V m. žuvo KZ, palaidotas Stutt-

• fc>f.
Germantas Pranas, iš Vil-

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių ne
saugo. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pranešimai iki 10 petito eilučių —■ 5,- DM, 
toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo skelbimai privalo būti apmokėti už kiek
vieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbimus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su 
tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą ir parduotus paskirus numerius gauna 10 °/o 
nuo’aidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedici
jos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, užsienyje dvigubai. ® Paskiro Nr.' kaina 0,40 DM,
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

HALF sutartis su IRO
TAI DIDELIS P. KOVAITES 

laimėjimas tremtinių LABUI
1948 m. liepos 20 d. Genevoje, 

Šveicarijoje BALF sudarė oficialią 
sutartį su International Refugee Or
ganization (IRO).

Šveicarija ruošiasi
KARINE tarnyba pratęsta 

IKI 60 METŲ
O.N.A. iš Zūricho praneša, kad 

dabartinė aliarmuojanti krizė, kuri 
iškilo tarp Sovietų ir JAV, iššaukė 
Šveicarijoje naują gynybos progra-

Kur bakūžė samanota... Pagal šią sutarti, BALF įgalioti
niai bei tarnautojai Vokietijoje ir 
Austrijoje, visose karo zonose, (išsky-

mą, pagal kurią neutralus kraštai 
apsiginkluoja. Jei iškiltų karas tra
diciškai taikinga Syeicarija pavirstų

USA, Brockton, Mass, lietuvių ko
lonija savo gimtajam kraštui gar
sinti ir prisiminti turi pasistačiusi 

* lietuvišką gyvenamąjį namą, kuris 
pavadintas Dariaus-Girėno Bakūžė. 
Tasai namas primena gyvenamąjį 
Lietuvos ūkininko namą. Namo vi
duje yra taip pat būdingi ūkininko 
baldai, įrengimai bei įrankiai. Sis 
namas stovi Brockton miesto paro
dos aikštėje, prie pat įėjimo į ją, kur 
suplaukia ^tūkstantinės minios, lanky
damos parodą. Pirmoji vieta parodos 
aikštėje lietuviams atiteko ne atsitik
tinai, bet už geriausią pasirodymą, 
kada pakviestos įvairių tautybių or
ganizacijos dalyvavo su sav® tauti
niais skyriais. Pirmąją vietą lietu
viams Iškovojo ne brangus šilkas ir 
kitų brangenybių išdirbiniai, o tiktai 
lietuviškas linas — jo audiniai ir 
įvairūs mūsų liaudies meno dirbiniai 
iš medžio ir gintaro. Pirmoji paroda 
įvyko 1938 m. rugsėjo mėn. Nuo to 
laiko dabar Dariaus-Girėjo Bakūžėje 
kasmet įvyksta lietuviška paroda, 
kurion suplaukia tūkstančiai lietuvių 
iš įvairių Amerikos kampų aplan
kyti lietuviškojo namo ir jame įreng
tos lietuviškosios parodos. Kiekvie
nas, daiktelis čia žiūrovui primena 
lietuvių tautos praeitį, jos aspiraci
jas bei laisvės kovas, jos pažangą 
per 22 metų nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpį.

Kad toji paroda kiekvienas metais 
gavo įdomumu pralenktų buvusią
sias, reikalinga turėti vis naujų 
eksponatų. Todėl mieli tautiečiai, 
esantieji Vokietijoje ar čia Ameri- 

6 koje, kurie turite kurių nors ekspo
natų, atsigabentų iš Lietuvos ar pa- 
•igamintų tremtyje, — prašome juos 
siųsti Dariaus-Girėno Bakūžei Brock- 
tone. Persiuntimo išlaidos bus pa
dengtos, o už pačius eksponatus vi
są atsakomybę prisiima Bakūžės ko- 

- initetas. Įdomesni eksponatai bus 
premijuojami ir gaus pinigines do
vanas. Bakūžė taip pat tarpininkaus 
tiems, kurie pareikš norą savo ekspo
natus parduoti. Tremtyje esantiems 
eksponatų savininkams Bakūžė atsi
lygins pasiųsdama siuntinius maisto 
bei rūbų. Todėl siunčiant reikia nu
rodyti eksponato kainą (jei parduo
damas), savininko adresą ir adresą, 
kur siųsti eksponatą jo nepardavus 
(jeigu savininkas būtų tremtyje).

Bakūžė nėra biznio organizacija, 
todėl daug lėšų neturi ir iš parodos

lankytojų jokio mokesčio neima. Iš
laidas, kurių taip pat nemaža susi
daro, dengia iš pajamų, gaunamų iš 
lietuviškos valgyklos, veikiančios pa
rodos metu prie Bakūžės, kur duoda
mi patiekalai, pagaminti taip pat lie
tuvišku būdu. Tačiau Bakūžė, nors 
ir neturtinga būdama, vis dėlto šiais 
metais surado galimybių paskirti 
vieną šimtą dolerių tremtiniams 
šelpti. Antra vertus, Bakūžės valdy
ba tikisi, kad gerb. mūsų tautiečiai 
tremtyje ypatingai šiltai atsilieps į 
Bakūžės kvietimą dalyvauti parodoje 
su savo eksponatais, kad šių metų 
paroda būtų įdomiausia iš visų ligi 
šiolei buvusiųjų.

Parodos "metu Bakūžę gausiai lan
ko ir kitų tautybių žmonės, todėl lie
tuviams tai yra geriausia proga pa
sirodyti kitataučių akyse. Ta proga 
išnaudokime pilnai, nes šiuo metu

'ypatingai svarbu mūsų tautos vardo 
garsinimas ir populiarinimas.

Laikračšių redaktoriai ir knygų 
leidėjai taip pat kviečiami parodoje 
dalyvauti su savo eksponatais-leidi- 
niais. Bakūžė mielai patarnaus no
rintiems knygas parduoti.

Tad į talką, į bendrąjį darbą, kam 
rūpi mūsų tautos reikalai ir jos atei
tis!

Eksponatus siųsti šiuo adresu:
1) Dr. Algirdas Vaitkus, Ba

kūžės pirm-kas,, 649 N., Main Street,. 
Brockton, Mass.,

2) Juviler Aleksandras Strum- 
skis, kasininkas, 109 Amęs Street, 
Brockton, Mass., ir -

- 3) Vytautas Tamošaitis, se
kretorius, 86 Webster Street, Brock
ton, Mass.

Bakūžės valdyba eksponatų lau
kia iki š. m. rugsėjo 1 d.

rus Sovietų valdomąsias zonas), įgy
ja juridines teises ir IRO bei karo 
valdžių globą. Oficialiųjų įstaigų pri
pažintieji BALF pareigūnai gauna 
pilnas teises veikti šalpos, apšvietos 
ir labdaros reikalais.

Antras svarbiausias sutarties 
punktas užtikrina BALF tarnauto
jams teisę oficialiai rūpintis lietuvių 
tremtinių emigracija ir apgyvendini
mo reikalais. Toje srityje BALF įga
liotiniai gaus federalinės -valdžios ir 
kitų įstaigų pagalbą ir kooperaciją.

Šią sutartį su IRO pasirašiusi 
BALF įgaliotinė Europoje p-lė Isa- 
belė Rovaitė ir toliau lieka darbuotis 
Vokietijoje. Darbui daugėjant, nu
matoma į Europą siųsti dar keletą 
asmenų iš Amerikos.

kovojančia partizanų tauta.
Pagal šveicarų federalinės tarybos 

paskelbtą potvarkį, naujoji kariuo
menės organizacija turės teisę mo
bilizuoti kiekvieną vyrą nuo 20 iki 
60 metų.

Jei kada nors Alpių šalis, kuri 6 
amžius išgyveno ramiai, būtų užpul
ta, šveicarai kovotų kaip ginkluota 
tauta. Vyrai iki 36 metų būt.] skirti 
karinei tarnybai, nuo 37 m. iki 48 
metų — namų sargyboms ir iki 60 
metų----pagalbinei tarnybai.

Ševicarijos kariuomenės šefaa pa
reiškė, kad invazijos metu visas 
kraštas tęstų partizaninę kovą, vyk
dydamas sabotažus priešo užimtoje 
teritorijoje. (DM/m)

Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF Pirmininkas

NAUJASIS NEW YORKO AERO
DROMAS

Įvairios žinios
i

• AP iš Frankfurto praneša, kad 
JAV aviacijos pareigūnų pareiškimu, 
gen. majoras Leon W. Johnston at
vyko Į Vokietiją, ir iš čia vyks į An
gliją vadovauti Amerikos oro tvirto
vėms, kurios dabar stovi Britanijoje.
• Reuteris, pasiremdamas patiki
mais, bet "ne patvirtintais įstaigų da-

ketiname pasamdyti 75.000 tamauto- 
jų-biurokratų, kurie vykdytų kon
trolę“. Š| įstatymą priėmus, Kon
gresas paleistas iki Naujųjų Metų, 
tačiau esant ypatingam reikalui jis 
gali būti sušauktas.
• Iš Addis Abebos praneša, kad So
vietų ligoninės, kuri ten buvo įreng

ta siena saugoti perleidžiama vokie
čių policijai, šis žygis esąs suderin
tas su jau senai vykdomu planu, kad 
Vokietijoj sienų apsauga būtų per
duota patiems vokiečiams. (DM)
• IRO iš vokiečių perėmė čekų pa
bėgėlių stovyklų administravimą. Iki 
šiol čekų atbėgę per 4500.

Liepos 31 d. prez. Trumanas ir New 
Yorko Gubernatorius Dewey atidarė 
naujai įrengtą, nors dar ne visai už
baigtą milžinišką aerodromą, kuris 
būsiąs 8 kartus didesnis už esamą 
La Guardia areodromą. Jį užbaigus 
lėktuvai galėsią paimti kasdien po 
40.000 keleivių. Galutinis užbaigimas 
užsitęsiąs iki 1960 metų. Tai bus vie* 
nas didžiausių pasaulyje aerodromų. 
Jam aptarnauti reikės 25.000 tarnau
toju, nes per metus numatyta perga
benti 14.500.000 keleivių. (HTB/m).

vintais, praneša, jog Prancūzijos vy
riausybė sudariusi specialią komisiją, 
kuri tirsianti sąskaitas generolo de 
Gaulle provizorinės vyriausybės Al
žyre ir laisvojo Prancūzų komiteto 
Londone. Kalbama, kad šis klausi
mas būsiąs iškeltas net parlamente. 
De Gaulistai sakosi, kad tai esąs po
litinis manevras, nukreiptas prieš ge
nerolą de Gaulle.
• 15.000 vidurinės Europos vaikų 
tarp 8 ir 12 metų amžiaus vyks svei
katos taisyti į Ispaniją ta tenai išbus 
6 mėn., pranešė Katalikų akcija iš 
Madrido. (AP)
• J.Tautų rūmams statyti New Yor
ke Amerikos kongresas paskyrė 65 
milijonus dolerių. Pirmieji gyvento
jai galėsą apsigyventi jau 1950 m. va
sarą. Po rūmais ir parku bus įreng
tas garažas 1500 automobilių pasta
tyti.
• praikijos kariuomenės generalinis 
štabas praneša, kad gen. Markos visa 
vakarinė gynybos linija yra sunai-
kinta ir partizanai netvarkingai bėga

ta, sesutė .Tamara Gregorijevna 
Terntiejeva pabėgo ta susituokė su 
italu. AP atstovui ji pareiškė, kad 
ji pabėgusi dėl per griežtos rusų 
drausmės ligoninėje, ji turėjusi pra
nešinėti apie savo veiklą ta, be to, 
buvę uždrausta susitikti su užsienie
čiais. Pagaliau meilė nulėmusi jos 
pabėgimą. (AP)
• Vienas šeštadalis Vengrijos par
lamento atstovų buvo išėję iš posė
džių salės, kada reikėjo rinkti komu
nistinį prezidentą — Arpad Szakasits. 
šio prezidento rinkimui pasipriešino 
didelė katalikų grupė. Kai preziden
tas buvęs išrinktas, tada išėjusieji 
atstovai vėl sugrįžę išklausyti jo kal
bos. (HTB)
• Bulgaras And. Mordov sugautas 
Paryžiuje su netikrais dolerių bank
notais. Pas jį rasta 250 dol. sumai 
netikrų. Jis pasisakė esąs kanadietis.
• AP iš Stuttgart® praneša, kad 
JAV pasienio policija iš Cekosiova- 
kijos-Rusijos pasienio atitraukiama

Buių problema Sovietuose
BuV. Latvijos Rygos universiteto 

ekonominių mokslų prof. A. P. Aiz- 
silnieks 1948 m.“išleido Švedijoj kny
gą apie Rusiją, kurioje, be kitų klau
simų, nagrinėja ir butų problemą. 
Pagal oficialius Sovietų spaudos šal
utinius Sovietų Sąjungoje šitokia 
esanti butų būklė. Jis rašo, kad „So
vietų piliečiai, aišku, išskyrus svar
bius partijos veikėjus, seniai jau už
miršo savo nuosavą kambarį, visai 
neminint buto. 1923 m. kiekvienam 
gyventojui teko grindų ploto 6,4 m', 
1926 m. — 6,0 m’, 1932 m. — 4,7 m! 
ta 1939 m. — tik 4 m’. Taigi nedau
giau kaip vienam DP stovyklose“. 
Tas reiškia, kad pilietis turi pakan
kamai kambary vietos savo lovai pa
statyti ta nedideliam judėjimui — 
prieiti prie savo lovos.

Per karą 25 milijonai žmonių ne
tekę pastogės, rašo Sovietų oficiozas.

Penkmečio plane numatyta pas'ta- 
tyti namų su 75 mil. kvad. metrų 
grindų plotu, o per karą buvo su
naikinta 33 mil. m: grindų ploto na
mų. Naujieji pastatai išgriautose vie
tovėse sudarytų tik po 4m’ kiekvie
nam gyventojui^ Tačiau statyba nei
nanti pagal planą. 1946 m. pagal 
planą buvę numatyta 10 mil. m* pa
statyti, o iš tikrųjų tepastatyta tik 
6 mil. m!.

1947 m. vietoje 13 mil. m1, pasta
tyta tik 9 mil. m*. Prof. Aizsilnleks, 
pasiremdamas oficialiais Sovietų duo
menimis, prieina išvadą, kad tenai 
viskas remiama planais, kurie vis 
neįvykdomi. Planai yra propaganda 
ir( žmonių viltis, kurios sunku pa
siekti. Sovietų pilietis jaučiasi esąs 
milžiniškoje Sovietų Sąjungos kon
centracijos stovykloje, užbaigia B.R. 
biuletenis. (J.A.)

Naujas religijų 
įstatymas Rumunijoje
UP iš Bukarešto praneša, kad nuo 

š. m. rugpiūčio 4 d. Rumunijoj įsi
galioja naujas religijų įstatymas, ku
ris draudžia visoms iš užsienio reli
gijoms kištis į Rumunijos religijų 
reikalus. Pagal įstatymą „garantuo
jama religinė laisvė kiekvienai pri
pažintai sektai tol, kol ji respektuoja 
kitas sektas, valstybės saugumą ir 
moralę“. (Čia tur būt ir bus pati 
įstatymo gudrybė). Toliau nurodo
ma, kad niekas negali būti priverčia
mas dalyvauti religinėse apeigose ar 
prisidėti prie bažnyčios.

Įstatymu draudžiama kurti orga
nizacijas ar politines partijas, pa
remtas konfesiniu pagrindu. Juo už
draudžiama užsieniečiams tarnauti 

z ar religines pareigas atlikti Rumu
nijoj ir Rumunijos bažnyčios taip pat 
negali būti plečiamos už jos sienų. 
Su užsienio bažnyčiomis gali būti 
palaikomi santykiai tik tokie, kurie 
bus Kulto ministerijos leisti ir tai tik 
religinio pobūdžio. Jokių dovanų ar 
fešų negalės gauti iš kitur, negalės ji 
ta kitiems išsiųsti.

Romos katalikams vyskupų skai
čius sumažintas. Kiekvienam katali
kų vyskupui leista aptarnauti 750.000 
bažnyčios narių. (NYHT/m)

PRIES 25 METUS SUOMIJOJE
1923 ti. rugpiūčio 7 dieną Suomi

jos vyriausybė išleido potvarkį, pa
gal kurį turėjo būti areštuota 108 
vadovaują komunistai — parlamento 
nariai, laikraščio redaktoriai ir svar
biausi kiti komunistų vadai. Dabar 

. būtų irgi toks pat reikalas, tiktai ko
munistus saugo Sovietų Sąjungos ka
riuomenė, kuri stovi netoli Suomijos 
•ostinės — Helsinki.

Albanijos sienos link. Tautinės pa
jėgos paėmė visą eilę vietovių. Nuo 
birželio 21 d. pradėtos ofenzyvos bu
vę padaryta nemaža nuostolių. Per 
tą laiką priskaitoma iki 500 užmuš
tųjų ir apie 2612 sužeistųjų vyriau
sybininkų karių. Per tą patį laiką 
partizanų buvo 4000 sužeista, 410 į ne
laisvę paimta ir 1526 užmušta. Gram- 
mos kalnuose Markosui belikę tik ke
turi kaimai. (AP)
• Nors paskutiniu metu JAV kvo
tos komisija daug atidengė apie ko
munistinę veiklą, Į kurią įtraukta 
daug aukštų valdininkų, tačiau pre
zidentas Trumanas tai nuneigia ir 
sako, jog tai daroma tik tam, kad ga
lėtų nukreipti dėmesį nuo Infliacijos. 
Iš kitos pusės jau susekta, kad dėl di
delio Sovietų agentų spaudimo 1943 
m. buvę iš Amerikos pasiųsta į Ru
sija uranljo rūdos. Vienas liudinin
kas pareiškė, kad esą pagrindo tikėti, 
jog komunistų šnipų tinklas veikiąs 
Washingtone. (DM)
• Čekoslovakijos aviacijos genero
las F. Neumann liepos 26 d. atbėgo 
į Vokietiją ir pasidavė amerikiečiams. 
(AP)
• Prancūzijos vidaus reikalų mini- 
sterio parėdymu Prancūzijoje esan
čios Rumunijos mokyklos buvusios 
patikrintos ir įtartini asmdnys išguiti 
iš Prancūzijos. Jų tarpe buvo dr. 
Herskovitz, Paryžiaus radijo institu
to narys, ir Aleksandresco — Pran- 
cūzljos-Rumunijos prekybos rūmų 
direktorius. (DM)
• JAV prezidento pasiūlytas anti
infliacinis įstatymas atmestas, bet 
buvo Rūmų 264 balsais prieš 97 pri
imtas respublikininkų pasiūlytasis. 
Senatorius Taftas pareiškė, kad res
publikininkų vadai nenorį Amerikos 
gyventojams įvesti policinės valsty
bės metodų, kurie nustatinėja kainas, 
algas, maisto davinį .vien tik prezi
dento potvarkiu. „Mes, sako jis, ne-

Užtvenkiąs Dunojus
Belgrade vykstančioje Dunojaus 

konferencijoje Višinskis gali jaustis 
kaip tikras feodalas. Beveik šimtme
čiui reikėjo prabėgti, kad Rusijos 
prarastos pozicijos Dunojaus srityje 
virstų tvirtesnėmis, nei savo laiku 
turėtosios.

Jau 1940 m. įpusėjus. Sov. Sąjun
gos ir „Didžiojo Reicho“ Europos pa
sidalinimo planams, Molotovas pa
reiškė Vokietijos ambasadoriui von 
Schunlenburgui, kad atėjęs laikas iš
lyginti Rusijai Krimo karo (1856 m.) 
padarytą nuoskaudą. Aišku, kad to 
meto Europoje laisvas Dunojaus lai
vininkystės statutas, kaip politinis 
instrumentas, neleidęs vienai kuriai 
didžiųjų valstybių tos srovės regione 
vaidinti lemiamo vaidmens, negalėjo 
bepatikti „naujosios Europos“ kūrė
jams. Tačiau tuo metu Berlyno- 
Maskvos partnerių interesus nulėmė 
augąs naciškojo „nenugalimumo“ 
jausmas ir, jei Ribentropas sutiko 
Bukarešte sušaukti tam metui ati
tinkančią Dunojaus konferenciją, iš
kovojęs dalyvio teisę ir Italijai, tai 
greičiausia turėdamas galvoje, kad 
jau 1941 m. pavasarį visi Sov. Sąjun
gos pretenzijų klausimai bus „išsprę
sti“ kitu būdu... Neatsižvelgiant vi
sų Ribentropo „gerų norų“ abiejų 
šalių pretenzijas suderinti nepavyko, 
nors Rumunijos atstovai siūlė įvai
rius kompromisus ir taip 1940 m. 
spalių mėn. prasidėjusi konferencija 
gruodžio mėn. teko nutraukti — ne
ribotam laikui.

Pozicijas, kurių tuo metu siekė 
Sov. Sąjunga, ji yra jau senai pra
lenkusi. Pretenzingoji „Reicho“ po
litika privedė prie to, kad šiandien 
Sov. Sąjunga viena savo rankose lai
ko visus Ilinojaus klausimu vedamų

diskusijų apčiuopiamus kozyrius. Gi 
jos partneris, galįs turėti svorio tose 
diskusijose ta siekiąs atstatyti šimta
metę tos srovės ta jos skalaujamų 
žemių laisvę, yra jau net kito konti
nento auklėtinis...

JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos 
atstovai šiuo metu Belgrade atsidūrė 
ne tik savo skaičiumi mažumoje prieš 
7 „vieningos dvasios“. Sov. Sąjungos 
šeimos narius, bet ir susidūrė su tais 
kompromisų vaisiais, kuriuos tų at
stovų atstovaujamų valstybių politi
niai vadovai dar 1946 m. pasėjo de
rybose su Sov. Sąjunga dėl taikos 
sutarčių su pietryčių Europos vals
tybėmis. Kada po ilgų derybų paga
liau Molotovas buvo sutikęs su lais
vos laivininkystės klauzule Dunojum, 
Bevinas su Bymes sutiko išleisti tose 
sutartyse tarptautinės kontrolės klau
zulę. Tais kompromisais dabar ir 
naudojasi Višinskis, siekdamas iš
jungti iš Dunojaus laivininkystės 
kontrolę’ tų kraštų, kurių valstybių 
sienos su Dunojum- nesusisiekia, jo 
pateiktas naujas konvencijos projek
tas ir išeina iš „laisvos laivininkystės 
Dunojumi, atsižvelgiant Dunojaus 
valstybių interesų ir suvereninių tei
sių“. Tuo būdu, gerai žinant, kas 
šiuo metu budi prie Dunojaus valsty
bių interesų ir suvereninių teisių 
lopšio, galima jau drąsiai tvirtinti, 
jog Sov. Sąjunga Dunojų siekia ir 
teisiškai padaryti sava nuosavybe.

Po kelių metų praktikos šiandien 
dar tikėtis, kad Sov. Sąjunga sutiks 
su bet kokia tarptautinio pobūdžio 
kontrole savo įtakos orbitoje, būtų 

*tik tuščia spekuliacija arba siekimas 
naujų kompromisinių nuolaidų, kaip 
tai numato britų The Manchester

Guardian, girdi, „jei Sov. Sąjunga 
sutiko dalyvauti Belgrado konferen
cijoje, reikia manyti, kad suintere
suota kokiu kompromisiniu sprendi
mu“. Sunku būtų tvirtinti, kas po 
tokių viešų spėliojimų daugiau siv 
interesuotas kompromisais ta kas jais 
geriausia iki šiol mokėdavo pasinau
doti. Daugiau betgi į tiesą panaši 
New York Times išvada — „Vakarų 
valstybės, pasiėmusios iniciatyvą su
šaukti konferenciją, kurioje vyrauja 
Sov. Sąjunga su savo marionetėmis, 
atsidūrė dabar prieš dilemą, ar jos 
pačios turi išsijungti iš vykdymo tai
kos sutartyse pasirašytų įsipareigo
jimų arba toliau turi leisti, kad joms 
būtų rodomos durys...“

Kas žino, o gal gi vėl Belgrade 
padarytomis nuolaidomis tikimasi 
laimėti Stalino malonę svarstant 
Berlyno problemą...? Tai būtų ne 
kas kita, o atgijusi Roosevelto politi
nės koncepcijos dvasia, kurią smerk
damas britų „Daily Mali“ sako, kad 
ta šiandien Vakarų Sąjungininkų po
litinis planavimas yra labai silpnas, 
ko rusai, be abejo, nepraleidžia ne
pastebėję. Ir dabar, kada Belgrade 
JAV atstovas, kad ir kietais Žodžiais 
smerkdamas Sov. Sąjungos politiką 
Dunojaus srityje bei siūlydamas, kad 
naujoji Dunojaus laivininkystės tarp
tautinė komisija būtų JTO padalinys, 
vargu ar pagalvojo, kiek įvairūs JTO 
padaliniai yra veiksmingi Sov. Są
jungos įtakos srityse. Tokiu atveju 
ir priėmus JAV atstovo ambasad. 
Cannon siūlymą, Dunojus Vak. Są
jungininkų laivams ir šimtametei 
kontrolei lieka užtvenktas, nebent 
rudeniop Padunojo sodų tvoros su
žaliuotų... -mšk.-
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