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LIETUVIŲ LAIKRASTIS, IŠEINĄS DUKART SAVAITĖJE Dillingen/D„ 1949 m. sausio 29 d.Dvi stebėtinos mįslės Lietuvių tremtiniu pastoracijos pertvarkymas
Du reiškiniai reikia nūdien įsidė

mėti — tai nepaprastas apsiginklavi
mas ir sovietų penktosios kolonos 
ofensyva. Tie abu reiškiniai yra la
bai glaudžiai tarpusavy susirišę. Mat, 
Vakariečių įsitvirtinimas tam tikrose 
bazėse verčia sovietus manevruotL 
Antra vertus, kai kurių sovietų ma
nevrų sėkmė, pvz. Kinijos paguldy
mas, vakariečiams sudaro milžinišką 
pavojų.

Dabartinė tarptautinė politikos pa
dėtis nėra diktuojama vien bolševikų. 
Jeigu Kremlius tikrai žinotų, jog kai 
kuriomis nuolaidomis galėtų susi
laukti ramybės bent dvidešimtmečiui, 
— tas nuolaidas jis tikrai darytų. Bet 
ir tuo atveju sovietai negalėtų va
kariečiams užtikrinti, kad jie ten
kinsią (takų zonomis, penktąją ko
loną pamiršę. Ir tuo būdu pasaulis 
įstringa neužbaigiamoje problemoje.

Aišku, Vakarai ir Rytai turi su
dėtingas savas problemas. Vakarams 
sunkiai duodasi apvaldomoš atskiros 
tautos, Rytams nesiseka su .pavie
niais asmenimis. O tų pavienių as
menų perbėga į Vakarus ne dešimti
mis, bet šimtais tūkstančių.

Gynyba. — Vakariečiai nuolat 
kalba apie „apsaugą", „gynybą“, sau
gumą. Jeigu nežinotume, kad tuo 
priešu yra sovietai, gautume manyti,

imant, jo galiojimo laikas galėtų būti 
5 metai, nes tame laikotarpyje teks 
panaudoti tą mašiną, kuri dabar sta
toma.

(vairiais samprotavimais nūnai 
yra paleidžiama daug ančių: sovietai 
jau pasiruošę pulti, jie žygiuos ligi 
Lamanšo ir dar toliau — Portugali
jon, Afrikon, Turkijon... Kas dėsis 
su šiomis strateginėmis galimybėmis 
— parodys ateitis. Tuo tarpu jau 
turima Europos gynybos komisija, 
kurios sekretoriatas Londone, tech
niškoji patarėjyba sausumos, jūrų ir 
oro kariniais klausimais, posėdžiau
janti irgi Londone. Finansų komisija 
taip pat nuolat veikia. Apie genera
linį štabą, kuriam vadovauja marš. 
Montgomery, labai maža kas težino
ma. Tik pastarosiomis dienomis lyg 
nejučiomis praspruko žinia, kad va
karinei Europai ginti pakanka 50 
divizijų, kurių 10 stidaro britai, 10 — 
Benelux ir 30 —prancūzai. Oro lai
vyno parama lauktina iš JAV. Ta
čiau pastaruoju metu amerikiečiai 
pradeda daugiau rūpintis Tollm. Ry
tų gynyba, nes ten sovietai yra su
telkę stambius karinius dalinius. 
Vien Vladivostoko srityje esą 1.700 
sovietų naikintuvų, kai Aliaskoje 
amerikiečiai teturi tik 75. Žinoma, 
apie Japoniją visai nutylima. Tais

ir kitais sumetimais britai siunčia 
sprausminius lėktuvus, Vampyr ir 
Meteor tipo, Belgijai, Olandijai ir 
Prancūzijai. Jie rūpinasL.kad radaro 
stotys būtų įrengtos nuo Elbės ligi 
Turkijos. Pastaruoju metu net so
vietus pradėjo ginkluoti, brangiai 
parduodami 55 sprausmlnių lėktuvų 
motorus, kurie jų pačių nenaudoja
mi, nes jau pasenėję. Britai yra mei
steriai tokiems sandėriams daryti.

'Šie duomens leidžia įsivaizduoti 
karinį pasiruošimą. Tačiau mes per 
maža težinome, kad galėtume apsprę
sti ateities karo taktiką, o ypatingai 
strategiją. Net žinant ir kai kuriuos 
duomenis, jų nepakanka bendram 
veiksmui įvertinti. Kiekvienam at
veju beletristinė strategija daug kuo 
skiriasi nuo tikrosios.

Antrojimlslė. — Gal labiau
siai nustebinąs reiškinys yra tai pa
skelbti duomens, pagal kuriuos nuo 
1945 m. gegužės mėn. iki 1949 metų 
iš sovietų zonos perbėgo apie 100.000 
sovietų karių. Vien 1948 m. perbė
gusių sovietų karių 4O’/i esą eiliniai, 
o 6O’/« — aukšti kariškiai ir sovieti
niai pareigūnai. Jų tarpe užtinkami 
24 generolai, toliau — kiti karinin- 
kaL aukšti MVD — MGB pareigūnai, 
okupacinės kariuomenės civiliniai

(Nukelta l 6 pusi.)

Išvietintųjų asmenų pastoracija, 
Apaštalinio Sosto patvarkymu, nuo 
1946 metų pradžios buvo tvarkoma 
Popiežiaus Misijos Tautinių Delega
tų." Visiems lietuvių tremtinių religi
niams ir moraliniams reikalams tvar
kyti tų pačių metų sausio 18 d. buvo 
paskirtas Tautinis Delegatas lietu
viams Vokietijoj ir Austrijoj. Jo 
kompetencija apėmė visus minėtuose 
kraštuose gyvenančius lietuvius ku
nigus ir tikinčiuosius. Tautinis De
legatas lietuvių pastoraciją tvarkė 
glaudžiai bendradarbiaudamas su J. 
E. Vysk. A. J. Muench, Apaštaliniu 
Vizitatorium ir Popiežiaus Misijos 
Šefu Vokietijoj. Tautinio Delegato 
jurisdikcijos galia buvo kumullaty- 
vinė su vokiečių vietos vyskupais 
(Ordinarais). Tačiau pastarieji prak
tiškai jų pagal Kanonų Teisės nuo
status turimą jurisdikcijos galią lie
tuvių tikinčiųjų ir kunigų atžvilgiu 
retai tevartodavo. Tautiniai Delega
tai tiek savo vardu tiek kompetenci
ja sudarė išimtį iš Kanonų Teisės 
nustatytos bažnytinės administracijos 
tvarkos. Minėtąją išimtį Apaštalinis 
Sostas padarė atsižvelgdamas į ypa
tingą išvietintųjų asmenų padėtį, ku
ri teisiškai, ūkiškai ir politiškai sky
rėsi nuo vokiečių. Steigdamas Tau
tinių Delegatų instituciją Apaštalinis 
Sostas svarbiausiai siekė tremtinių

sielų gerovės, kuri to laiko sąlygose 
geriausiai galėjo būti patikinta auto
nomiškai tvarkant atskirų tautybių 
pastoraciją.

Praėjus trejiems metams, Apašta
linis Sostas, atsižvelgdamas į dabar
tines sąlygas, nutarė, kiek tai galima, 
šioje srityje grąžinti normalią teisinę 
padėtį, ir todėl Tautiniams Delega
tams suteiktas specialties galias at
šaukti bei išvietintųjų asmenų pasto
raciją pertvarkyti. Tuo būdu nuo š. 
m. sausio 1 dienos Tautinio Delegato 
lietuviams Vokietijoj ir Austrijoj tu
rėtoji jurisdikcijos galia užsibaigė ir 
lietuvių tremtinių pastoracija juris
dikcijos atžvilgiu atiteko vokiečių 
vietos Vyskupams (Ordinarams). Ta
čiau šis Apaštalinio Sosto patvarky
mas ne visiškai panaikino atskirų 
tautybių pastoracijos autonomiją. 
Buvusiam Tautiniam Delegatui, kad 
ir atšaukus jo turėtą jurisdikcijos 
galią, yra pavesta toliau tvarkyti sa
vo tautiečių pastoraciją nauju 
„Flūchtlingsoberseelsorger“ titulu. 
Iki š. m. sausio 1 dienos Tautinis De
legatas lietuviams Vokietijoj ir Au
strijoj nuo minėtos datos vadinasi 
Vyriausiu lietuvių tremtinių Vokieti
joj ir Austrijoj sielovados tvarkytoju, 
o jo įstaiga, kuri ir toliau lieka 
Kirchhelm-Teck (Wūrtt.), Steingau- 
str. 18, vadinama „Lietuvių Tremti
nių Sielovados Tarnyba Vokietijoj ir

kad reikalas sukasi apie Marso gy
ve: tojus, kurie Žemei paskelbė karą.

Jeigu prieš eilę mėnesių buvo po
puliarus Marshalllo planas, ištisus 
metus vilkintas, dabar dar populia
resnis darosi Atlanto .pakto sudary
mo

. .ianto pakto klausimu pradėtos 
derybos 1548. X, 15. H. S. Trumanas 
pastarojoje kalboje minėjo, kad jis iš 
peskutinosios stengsiąsis paskubinti 
Ir tą įstatymo projektą įteikti Sena
tui svarstyti. Anie ką gi sukasi At
lanto paktas? J!s yra 1947 m. rug- 
sė’o mėn. Rio de Janeiro sudarytos 
amerikinės sąjungos papildinys. Aiš
ku, kad kita sąjunga bus sudaryta 
Tolimiesiems, o gal ir Artimiesiems 
Rytams ginti.

Svarbiausi Atlanto pakto nuosta
tai j ,a šie: Europai per penkeris me
tus karinis tiekimas 6 mrd. dol. su
moje, bendro generalinio štabo su
darymas ir nuolatinis bendradarbia
vimas užsienio politikei klausimais.

I tą sąjungą gali nariais įstoti visi 
kra tai, esą tarp Vidur ženklo jūros ir 
Siaurės ašigalio. Čia tuoj susiduria
ma su apstybe problemų. Portugalija 
ir Airija į tą sąjungą žiūri šaltai, nes 
Joms patogiau likti neutraliomis. 
Ispanija reikalinga, bet ji yra tuo 

• „enfant terrible“ — nepakeičiamu 
fašistu. Italija stato tam tikras sąly
gas — grąžinti jai bent dalį kolonijų. 
Atrodo, kad šis klausimas sutvarky
tas tarpininkaujant prancūzų užs. 
reikalų ministerlui Schuman. Dar 
liko Švedija, kuri tariamais „pasiau
kojimo“ argumentais daboja .neu
tralumą“. Tačiau visi kraštai, kurie 
jaučia tiesioginę sovietų grėsmę 
anksčiau ar vėliau įsijungs vakari- 
nėn srovėn.

Briuselio paktas yra sudarytas 50 
metų. Atlanto paktas greičiausia bus 
pasirašytas 10—15 metų. Praktiškai

Galima laikos misija 
Maskvon?

AP iš Nottingham (Anglijos) pra
neša, kad darbletis parlamento narys 
Seymour Cocks pareiškė, jog prem
jeras Cl. R. Attlee Ir prezidentas 
Trumanas vesią taikos misiją į Rusi
ją. Jis pasakė savo kalboje, kad jie 
„pasiūlysią pasaulio paliaubas tarp 
Rytų ir Vakarų, paremtas pasaulio 
pasidalijimo susitarimu“.

„Šiuo pagrindu“, sako jis, „aš ma
nau, taika gali būti apsaugota 30—40 
metų“.

P. Cocks nurodė, kad visi keturi 
didieji apleistų Berlyną vienu kartu 
Ir kad miestas būtų pavestas J.Tautų 
apsaugai ir neutraliam gubernatoriui.

(NYHT/ara)

Naujos Sovietų taktikos lūkesčiai
MASKVOS MANEVRAS PRANCŪZO KOMUNISTO LUPOMIS. SAMPROTAVIMAI APIE AUSTRIJOS 

PROBLEMOS SPRENDIMĄ

Šiandien būtų sunku pasakyti, ar 
Cachin davė progos spėlioti prancū
zų komunistų taktikos ėjimus, ar tai 
gal ir derinasi su bendrais kominfor- 
mo, taigi, ir Kremliaus taktiniais ėji
mais.

Jei' Kremlius nesiteiks anksčiau 
sutelkti pagrindo tų spėliojimų tikru
mui, tenka laukti vasario 7 d., kada 
vėl keturių didžiųjų atstovai susirinks 
Austrijos problemos spręsti. Tai bus 
esamose sąlygose naujas bandymas 
Rytų-Vakarų santykių problemoje, 
kurioje Sov. Sąjunga, bent šiuo metu, 
vaidina didžiojo nežinomojo vaid
menį.

Bent šiuo metu Londono politi
niai sluogsnial į šį naują „randes- 
voūs“ žiūri labai skeptiškai, tuo la
biau, kad savo laiku ir amerikiečiai 
ne labai noriai sutiko su šiuo nauju 
pasitarimų bandymu teigdami, jog 
dabar kalba su sovietais yra bepra
smiškas laiko gaišinimas. Bet tai bu
vo dar Marshalllo laikais .;.

Lodone pabrėžiama, kad vasario 
7 d. būsią ne deramasi, bet tik pati
krinama, ar iš viso galima rasti bazė 
naujoms deryboms. Tai, žinoma, di
plomatinė plonybė, kuri leis ramiai 
rankas nusiplauti, jei toji bazė nebus 
surasta.

Ne be to, kad nebūtų ieškoma ply
šių, siekiant (žiūrėti tikruosius sovie
tų kėslus ryšium su Austrijos pro
blema. Šią mįslę spėti dar p. m. 
gruodžio mėnesį viename vedamųjų 
bandė „Basler Nachrichten". Laikra
štis Austrijos problemą sieja su 
Maskvos politika Jugoslavijos atžvil
giu.

Susitarus Austrijos klausimu, visų 
keturių okupacinės pajėgos būtų ati
traukiamos, o tai kaip tik derinasi su 
šio mato spvietų politika Vid. Euro
pos „fronte". Gi Tito turi pagrindo 
bijotis ne tik dėl galimo vakariečių 
kompromiso su Sov. Sąjunga jo teri
torinių pretenzijų’ sąskaiton, bet ir 
todėl, kad tuo būdu jis būtų izoliuo
tas nuo Austrijoje šiuo metu esančių 
Vak. al i Jan tų įgulų, kurios galėtų bū
ti jam labai reikalingos, jei Sov. Są
junga užsimanytų pasiųsti Jugoslavi
jon Vengrijos ar Bulgarijos „liaudies 
divizijas“ — „tvarkos padaryti“.

Tačiau paliekant Sovietų-Jugo- 
slavijos santykiams „virti savame 
souse“, iškyla ir kiti momentai, su
siję su galimais sovietų politiniais 
manevrais. Susitarimas Austrijos

Sov. Sąjungai pastaruoju metu 
užsiėmus užimtųjų stiprinimu arba, 
teisingiau išsireiškus, jos užimtuose 
kraštuose baigiant sudoroti paskuti
nius opozicijos ir jos veikimo gali
mybių likučius, o taip pat ekspansi
jos metodus perkėlus geltonosios ra
sės pasaulin, Europoje įsivyravo tam 
tikra atoslūgio atmosfera. Neatsižvel
giant akylesnių stebėtojų nuomonės, 
jog tai tik galima tyla prieš audrą, 
„užmerktosios akies“ politikai toje 
tyloje ieško naujų sovietų taktikas 
pakitimų ir nėt galimų nuolaidų „šal
tojo karo“ užbaigtuvėms.

Pirmuoju tokių prielaidų simpto
mu tarnauja Prancūzijos parlamento 
atidaromasis posėdis, kuriame pirmi
ninkavusio, amžiumi vyresniojo, ko
munistų atstovo Marcei Cachin pasa
kytoji kalba šį kartą baigėsi ne triuk
šmingu skandalu, o gausiomis prita
rimo katutėmis. Tai kalbai šveicarų 
„Basler Nachrichten“ teikia ne tik 
vidaus, bet ir užsienio politikos srity
je ne mažos reikšmės.

Savo kalboje M. Cachin, liesda
mas didžiules biudžeto sumas kari
niam pasiruošimui, neplūdo Vakarų 
imperialistų ir nekaltino jų kėsini- 
musi į Sov. Sąjungą, o tik pareiškė 
pasipiktinimą kad šiuo metu iš viso 
kalbama apie karo neišvengiamumą. 
Anot. Cachin, niekas neturėtų drįsti 
tvirtinti, jog JAV-Sovletų Sąjungos 
santykiai yra nebesuderinaml ir 
trukdą talkų bendradarbiavimą. Jis 
nurodė į tų dviejų kraštų prekybi
nius santykius, kurie tarnaują taikos 
išlaikymuL Toliau pabrėždamas, kad 
ir Poincare, Herriot ir Bartou savo 
laiku daugiau dėmesio kreipdavę į 
gerus prekybinius santykius su Sov. 
Sąjunga, net pagelbėję jai (stoti į 
Tautų Sąjungą, Jis manąs, kad nesą 
pagrindo šiandien atsisakyti metodų, 
taip reikalingų pasaulio taikai. Nu
rodęs į Stalino pareiškimus, pabrė
žiančius talkos išlaikymo būtinybę, 
Cachin baigė savo kalbą linkėjimu, 
kad 1949 m. būtų taikos metai.

„Basler Nachrichten“ tą kalbą 
laiko nauja prancūzų komunistų par
tijos deklaracija, iššaukusia Prancū
zijos politiniuose sluogsniuose nema
žą nustebimo ir komentarų: Gi tų 
komentatorių dauguma linkusi ma
nyti, kad Cachin pareiškimas reiškiąs 
neabejotiną komunistų taktikos per
mainą ir, gal būt, jei ne užsienio po
litikos, tai bent Sov. Sąjungos meto
dų pasikeitimą.

klausimu Sov. Sąjungai teiktų ir ki
tų pliusų. Vakariečių kariuomenė, 
šiuo metu užėmusi Alpių pozicijas 
po susitarimo būtų atitraukta už Ba
varijos sienų. Sovietų propagandos 
mašinerijai atsidarytų kelias ne tik I 
visą Austriją, bet ir į Italiją. Neži 
ijia taip pat, su kokiomis ūkinėm!.' 
koncesijomis sutiks austrai, laimėje 
teritorinę bylą. Žodžiu, sovietai tur 
daug galimybių įtraukti Austrijai į 
savo ūkinę Orbitą.

Be abejo, Austrijos klausimą 
sprendžiant, sovietų diplomatams bus 
galimybės mesti meškerę taip pat į 
užšalusią Vokietijos eketę.

Sovietų sutikimas leistis iš naujo 
deryboms dėl Austrijos kitaip ir ne
vertinamas, kaip į naują „kariuo
menių atitraukimo“ taktiką. Tai tą
są Korėjos pavyzdžio. Sovietai pa
matė, kad kitomis priemonėmis ne 
tik iš Berlyno, bet ir iš visos Vokie
tijos vakariečių kariuomenės nelš- 
stums.

Gi tuo tarpu, kariuomenių atitrau
kimo atveju, jau pasiruošta „milicl- 
nėmis divizijomis“, kurios žinotų, 
kaip apsaugoti sovietų interesus oku
pacinių pajėgų apleistose zonose.

- mšk -

Austrijoj“.
Vyriausiam Sielovados Tvarkyto

jui priklauso savo tautiečių kunigų 
ir pasauliečių kultūrinių, socialinių 
ir karitatyvinlų reikalų tvarkymas, 
bendradarbiaujant su Popiežiaus Mi
nija, kuri paliekama Kronberge. Ju
risdikcijos galia, kaip jau minėta, 
nriklauso vokiečių vietos vyskupčn^ 
(Ordinarams).

Pereitų metų gruodžio 17 d., Tau- 
inlam Delegatui aptarus naują pa

dėtį su Vokietijos Vyskupų Konfe^ 
•encijos Pirmininku J. Em. Kardino- 
u J. Frings ir šiuo metu jau gavus 
iidelės daugumos vokiečių Vyskupų 
irinclplnį sutikimą dėl Vyriausio 
dėtuvių Tremtinių Sielovados Tvar- 
:ytojo teisės lietuvius kunigus skirti 

atšaukti bei prižiūrėti, susidarė gali
mumo šį mūsų pastoracijos patvar
kymą paskelbti visuomenės žiniai.

Vyriausias tremtinių Sielovados 
Tvarkytojas lietuviams Vokietijoj ir 
Austrijoj rūpinsis, kad ir toliau lie
tuvių tremtinių stovyklos bei koloni
jos, mokyklos ir organizacijos būtų 
religiškai aprūpinamos lietuvių ku
nigų. Iki šiol buvęs lietuvių tremti
nių pastoracijos tinklas su Vyr. Sie
lovados Tvarkytojo įgaliotiniais Au
strijoj ir britų okupuotoje Vokietijos 
zonoj, Tautiniais Dekanais ir sto
vyklų bei kolonijų mokyklų ir orga
nizacijų kapelionais palieka ne. a- 
liestas.

Kan. Feliksas KAPOČIUS,
Vyriausias Lietuvių Tremt'nių 

Sielovados Tvarkytojas 
Vokietijoje ir Austrijoje

Ar pagerės JAV santykiai su Sovietais
Dabar liko vienas' pagrindinių 

klausimų, būtent: ar pagerės JAV 
santykiai su Sovietais? Nuo šių dvie
jų milžinų santykiavimo pareis toli
mesnė pasaulinės politikos raida 
Daug kas spėlioja, jog Amerika, pre
zidentui Trumanui paėmus valstybės 
vairą, pasuks daugiau palankumo 
linkme santykiaujant su sovietais.1 Ir tai sunkiai duodasi apsprendžia- 
Ameriklečlų spaudoje rašoma, kad ' mą. Visai galimas dalykas, kad turė- 
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At. — Aš manau, kad 1949 metais 
gali įvykti toks santykių pagerėji
mas. Žinoma, visada yra tam tikros 
rizikos. Jūs turite įtemptą padėtį, 
panašią į rudens sausrą miške, kada 
koks nors kvailys gali užkurti mišką, 
nerūpestingai numesdamas cigaretę. 
Pasaulinė padėtis nėra visai aiški.

Washingtone esąs talkos oras. Tačiau 
Trumanas savo įvesdinimo į prezi
dentus dieną pasakytoje kalboje iš
blaškė bet kokias abejones dėl So
vietams pataikavimo, nors Washing- 
tono durys taikai esančios neužda
rytos.

Tuo pačiu klausimu visiems žino
mas JAV respublikonų partijos už
sienių politikos reikalams patarėjas 
p. John Dulles, neseniai grįžęs iš Eu
ropos, taip pat pasisakė pasikalbėji
mo forma. Įdomesnius aiškinimus 
čia pateiksime M.K. skaitytojams.

KL — Ar Jūs jaučiate, p. Dulles, 
kad yra tam tikrų šansų 1949 m. pa
gerinti santykius su Rusija?

sime geresnius santykius su Rusija, 
ir aš manau, jog tai patikima.

KL — Ar Jūs manote, kad Rusija 
tikrai domisi dabar santykių pageri
nimu?

At. — Jūs turite padaryti skirtu
mą tarp Rusijos gyventojų ir jos val
dovų. Nėra abejonės, jog Rusijos 
žmonės nori turėti pagerintus santy
kius su JAV.

KL — O kaip su vadais: ar jie 
domisi?

At. — Aš nemanau, kad vadai do
mėtųsi geresniais santykiais dėl to 
fakto, nes baimė yra vienintelė jų 
veikloje. Jų pačių vidaus galia dau- 

(Nukelta i 6 nusl.)
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Gyvenimo audrų blaškomi
Nefiūrlnt kad vietos pareigūnai 

mus griaudeno, jog reikėsią išbūti 
MUnchene nemažiau kaip mėnesį, 
vis dėlto mūsų grupei teko išbūti tik 
3—8 dienas, t y. pirmoji grupės dalis,
55 asmenys, išvyko lėktuvu po trijų 
dienų, paskutinioji — po aštuonių 
dienų. Mat, mūsų dokumentai buvo 
aptvarkyti prancūzų zonoje ir berei
kėjo atlikti tik paskutinius formalu
mus bei sulaukti lėktuvų.

Prieš išskrendant teko išgyventi 
dar keli nemalonumai. Pirmiausiai 
reikėjo lėktuvui skirtą asmeninį ba
gažą Iš 30 kg mažinti iki 25 kg. Val
kui iki 10 kg. Taigi po dviejų svėri- 
mų ir tikrinimų prancūzų zonoje tu
rime dar po 5 kg nuo asmens nu
mesti. 4 ar 5 asmenų šeimai tai di
delis kiekis. Bet šiaip taip ir ši kliū
tis įveikiama. Viena dalis perduoda
ma kitiems, kas mažiau svorio turi, 
kita pasiunčiama pažįstamiems Vo
kietijoje. Pagaliau ir mūsų grupė iš
56 asmenų paskelbiama išvykti 58 
lėktuvu spalių 15 d. 16 vai. Rengia
mės nerimstančia širdimi skirtis su 
tiek vargų išgyventa Vokietija. Iš
skridimo data nukeliama į 17 vai. 
Susirenkame prie nustatytos susi
rinkti vietos. Staiga pranešimas — 
kelionė atidedama ryt dienai, 3 šei
mos negalės skristi. Išbrauktos. Iš
brauktieji nusiminę iki ašarų. Vis
kas išparduota. Paskutiniai pinigai 
išleisti. Nuo darbų atsisakyta. Butų 
nebėra. Kuo grįžti, kur važiuoti? ... 
Kaip galėdami pasiliekančius guo
džiame, kad tai yra nesusipratimas, 
kad būsią viskas gerai. Iš tiesų, jau 
Venecueloje būnant teko vėl sutikti 
anuos tautiečius. Pasirodo, pasuose 
jiems įrašė vieną profesiją ir tai kve
piančią intelektualizmu, o kituose do
kumentuose kitą ir todėl Venecuelos 
konsulas juos išbraukė.

Likusieji kitą dieną, t. y. spalių 
16 d., paliktųjų vietoj papildyti nau
jais, išjudėjome pirmyn. Dar vienas 
ir paskutinis DP kantrybės bandy
mas (patekus į lėktuvą jau prasidėjo 
emigrantinės bėdos): prieš įsėdant į 
sunkvežimius dar viena kontrolė. 
Atseit, patikrinti moterų rankinukai, 
portfeliai, atimta skardiniai puodu
kai, vaistai, amerikinės cigaretės, 
šaukštai, peiliai ir kt. Kam šita kra
ta ir atiminėjimas — taip ir šiandien 
neaišku. Laivinio bagažo niekas ne
tikrino — vežk, ką nori. Pagaliau ir 
dėl šitų atimamų dalykų lėktuve nie
kas nesiteiravo nei kontroliavo. At- 

/virkščiai, tie kuklūs maisto kiekiai, 
kuriuos stovyklos administracija 
Mūnchene atėmė, lėktuve būtų buvę 
visai pravartu. Kalbant apie perei
namųjų stovyklų pareigūnus, tenka 
pasakyti: jei prancūzų ~Zonoje buvo 
kokių nesklandumų, tai greičiau iš 
nepatyrimo, mat, masinė emigracija 
pas juos buvo vykdoma pirmą kartą 
ir pareigūnų tarpe nebuvo to atšiau
rumo, kuris pasireiškė Funk Kaseme 
ir kuris tikrai priminė kažkokią kal
tininkų stovyklą.

Būtų nepilnas mūsų išgyvenimų 
aprašymas, jei nepaminėti ir kelių 
šviesesnių pragiedrulių, buvusių šio
mis nervų įtempimo dienomis. įvai
riausių pareigūnų gausingoje masėje 
^eko susidurti ir ne vieną tautietį, 
kurie, su labai" mažomis išimtimis, 
mielai kiek pajėgdami pagalbėdami, 
nuteikdavo emigrantą šviesesne vil
timi. Širdinga padėka jiems. Geras 
žodis, patarimas, tiksli informacija 
nulemia kartais tokiais įtemptais mo
mentais žmogaus likimą. Ypač tatai 
neturėtų pamiršti ir tie tautiečiai, 
kurie, eidami kurioje įstaigoje parei
gas, leidžiasi elgtis „aukštu tonu“. 
Gera, kad tokių nedaug. Nereikia 
pamiršti, kad ir pačiam vieną kartą, 
gal būt, reiks kreiptis svetimame 
krašte pas tautietį vienokios ar kito
kios paramos. Kaip patyrimas rodo, 
vai kaip malonu yra sutikti sveti
mame krašte tautietį ir gauti iš jo 
gerą patarimą buto ar darbo reikalu. 
Tada tai tikrai pageidaujame, kad 
visi tautiečiai būtų malonesni' ir 
prieinamesni. Svetinitjjų jūroje ne
turime pamiršti, savieji tempia sa
vuosius, taigi ir patys turime rodyti 
tarpusavyje daugiau susipratimo.

IKl“PASIMATYMO EUROPA!
Pirmoji mūsų grupės dalis 55 as-

Dar ir dabar prisimenu tą mo
mentą, kada mano pusbrolis vyko į 
Ameriką. Buvo didžiausia šventė. 
Tris dienas ir naktis kaimynai, arti
mieji ir giminės baliavojo, verkė ir 
raudojo. Visiems buvo sunku ir 
griaudu atsisveikinti su išvykstan- 
čiuoju. Šiandien vaizdą mes turime 
visai kitą. Vyksta žmonės Australi
jon, Kanadon ar Amerikon, ir tas 
mūsų nei kiek nejaudina ir, galima 
sakyti, net džiugina, nes mes visi esa
me benamiai ir visi norime kaip ga
lint greičiau kur nors savo galvą pri
glausti. Todėl šiandien ir nesudaro 
to įdomumo išvykstantieji, koki su
darydavo seniau.

S. m. sausio 18 d. Seligenstadto 
lietuvių stovyklos visuomenė pergy
veno, galima sakyti, retą įvyk}, nes ji 
tą dieną atsisveikino ir palydėjo i 
Ameriką ne kokį nors eilini stovyklos 
gyventoją, o visiems gerai žinomą ir 
pažjstamą Employment Officer Kaži 
Stašaiti.

Kazys Stašaitis yra gimęs 1916 
met rugsėjo 17 d. Vėliuonoje, Kauno 
apskr. Jis buvo gan apsišvietęs ir 
prasilavinęs žmogus. Baigęs gimna
ziją ir Karo Mokyklą. Atskirtas nuo 
savo tėvynės ir atsidūręs Vokietijoje 
dirbo {vairius darbus, kol pagaliau 
jam pasisekė viename mieste Įsitai
syti tramvajaus konduktoriumi. Ten 
jis dirbo iki pat Vokietijos kapitulia
cijos. Vėliau mes matome Kazį dir
bant L.T. Ansamblyje Wlesbadene, 
kuris savo gražiais scenos pasirody- 

mens apleido Funk Kaseme stovyklą 
spalių 14 d. 19 vai. vakaro. Mes gi, 
trečiojo lėktuvo keleiviai, 56 asme
nys išskridome spalių 16 d. 2 vai. po 
pietų. Iš Mūncheno aerodromo lėk
tuvai skrenda dieną ir naktį, kada 
tik gauna įsakymą skristi. Oro įta
kos, atrodo, neperdaug daro įtakos į 
milžiniškų plieno paukščių skridimą. 
Nebent jau tikra audra priverčia pa
keliui sustoti ar pakeisti kelionės 
kryptį. Kaip patyrėme, lėktuvai, ve- 
žą žmones į Venecuelą, skrenda tuo 
pačiu keliu, tik per Atlanto vande
nyną kaitalioja savo kelią. Kelias iš 
Mūncheno eina į Vakarinę Airiją, 
toliau per Azorus arba Islandiją, to
liau Newfoundlandą, USA ir iš čia į 
Venecuelą arba, jei nepalankus oras, 
sustojama dar Porta Rico j e. Kelio
nėje ore išbūnama 34—38 valandos. 
Su sustojimo pertraukomis kelionė 
tęsiasi 50—56 vai. Lėktuve maitina
ma nevienodai — pareina nuo tar
nautojų malonės. Vienos grupės ga
vo valgyti puikiai, kitos bemaž alko. 
Keičiasi pakeliui tarnautojai, keičiasi 
ir maisto davinys. Mūsų lėktuve 
maišto iki USA, t. y. daugiau kaip du 
trečdaliai kelio, gavo vos vieną kar
tą, o vėliau valgėme gerai. Atseit ir 
čia kai kas Sugeba kombinuoti varg
šo emigranto sąskaitom (B. d.) 

mais „Nemunas žydi“ ir „Atsisveiki
nimas“ yra aplankęs beveik visas 
lietuvių stovyklas.

Likvidavus Wiesbadeno lietuvių 
stovyklą 1946 m. rudenį, kartu su 
L.T. Ansambliu Kazys Stašaitis at
sikelia { Seligenstadtą ir čia toliau 
dirba meninį darbą. 1948 metų pa
vasarį Kazys Stašaitis buvo pakvies
tas į vietos stovyklą Employment Of
ficer pareigoms. Šiose pareigose jis 
buvo iki šios dienos. Jam išvykstant 
į Ameriką, jo artimieji bendradarbiai 
š. m. sausio 16 d. surengė kuklias 
išleistuves. Išleistuvėse dalyvavo ir 
Sub-Area Employment Officer Stasys 
Kuzmickis. Čia buvo tartas vienas 
kitas žodis ir (teiktos dovanėles.

A. G-nlus

Freiburgas. — IRO paskelbė, kad 
DP gali emigruoti į prancūzų kolo
niją Gvajaną. Reikalingi šie specia
listai: gydytojai, veterinoriai, darži
ninkai, plytininkai, mūrininkai, butų 
{rengėjai, staliai, vandens ir kanali
zacijos instaliatoriai, stogadengiai, 
elektromonteriai, šveisuotojai, tekin
tojai, motorų mechanikai, montuoto
jai, žemės ūkio mašinų specialistai, 
gyvulių auginimo specialistai, lent
pjūvių mašininkai, miškininkai. 
Smulkesnės sąlygos bus paskelbtos 
vėliau. Kol kas maža kas tesidomi 
emigraeja { šį kraštą, tur būt, dėl

Didesnieji skautų parengimai 
pasaulyje 1949 m.

Pats svarbiausias įvykis skautiš-stralijoje. Joje dalyvavo 11.000 skau- — 
kame pasauly šiais metais bus 4-asis ' " 
tarptautins skautų vyčių sąskrydis 
Skjak’e, Norvegijoje rugpiūčio 1—12 
dienomis. Ta pačia proga netoli skau
tų vyčių stovyklos įvyks ir 12-oji 
Tarptautinė Skautų Konferencija El- 
vestery. Ar mūsų reprezentacinis 
skautų vyčių vienetas dalyvaus šia
me sąskrydy, dar nepaaiškėjo. Yra 
tam.vilčių. 1935 mt. Švedijoje, Inga- 
rū saloje dalyvavome 23 skautai vy
čiai iš laisvosios Lietuvos, sktn. Avi
žonio vadovaujami.

Pirmieji skautų vyčių sąskrydžiai 
įvyko: 1. 1931 mt Kanderstege, Švei
carijoje, 2. 1935 mt Ingaro saloje, 
Švedijoje ir 3. 1939 mt. Monzie Cast
le, Grieff, Škotijoje. Dėl karo nega
lėjo įvykti sąskrydžiai ir tik po 10 
metų vėl atnaujinami.

Liepos mėnesį Kanados skautai 
rengia tautinę stovyklą netoli Otta- 
wos. Olandijos Skautų Sąjunga ma
no surengti šią vasarą tarptautinę 
stovyklą ligotiesiems Goudberge, 
Lunteme, kurioje dalyvaus ir kaimy
ninių kraštų skautai.

Skautija Suriname, Pietų Ameri
koje, Olandų Guayanoj liepos mėnesi 
švenčia 25 metų sukaktį, šiai su
kakčiai atšvęsti yra pakviesti kaimy
ninių kraštų skautai nedideliais vie
netais. Šiame sukaktuviniame są
skrydy dalyvaus ir Karibų skautai.

Taip pat Danijos skautai. Jutlan
dijoje, Rold Skove, numato sušaukti 
sąskrydį, kuriame daug pašvenčiams 
dėmesio skilčių sistemai.

Čilėje skautai jau ruošiasi iš anks
to didžiajam stovyklaviniui, .kuris 
paskirtas 40 metų sukakčiai nuo 
skautybės įsikūrimo paminėti. Sto
vykla įvyks rugsėjo mėnesį.

Katalikai skautai iš viso pasaulio 
numato surengti didelę kelione į Ro
mą 1950-šventaisiais-metais.

PAN PACIFICO JAMBOREE
Jau pasibaigė Tarptautinė Pan 

Pacifico Jamboree, įvykusi prie upės 
Yarra Brae, ’neirti Melbourne, Au-

tropinio klimato. Tačiau norintiems 
dirbti savo specialybėje ir geros 
sveikatos asmenims būtų pravartu 
apie šį kraštą pagalvoti, jei jie ne
turi galimybės išvykti kur kitur.

' Emigrantas

„CIURLIONIES KŪRYBA“ AUGS
BURGE

Praėjusį pirmadienį, I. 24 Hoch- 
feldo stovyklos Baltijos klube buv. 
Vytauto Didžiojo Kultūros ir M. K. 
Ciurlionies Galerijos konservatorius 
daU. V. Ra tas skaitė įdomią paskai
tą „Ciurlionies kūryba“. 

tų iš 40 kraštų. Ypač gausiai daly-' 
vavo iš visos Australijos, Naujosios 
Zelandijos, iš Pietininės Azijos, Pie
tų Afrikos ir Ramiojo Vandenyno 
salų. Sausio mėn 9 d. pasibaigė tas 
milžiniškas sąskrydis, kuriame daly
vavo ir mūsų Australijoje gyveną 
skautai atskiru lietuvių vienetu. Apie 
tos jamboree įspūdžius parašysime 
vėliau.

Australijos pašto valdyba išleido 
tai jamboreei paminėti atskirą pašto 
ženklą su skauto atvaizdu ir įrašu 
„Pan Pacific Scout Jamboree 1948— 
1949“.
JAU pradEtAs spaudos vajus

Brolijos Spaudos Skyrius, norė
damas įveikti susidarusius sunkumu* 
po valiutos reformos, skelbia skau
tiškosios spaudos platinimo mėnesį. 
Išvykstantieji broliai ir sesės turėtų 
taip pat pasinaudoti čia proga, ne* 
išvykus sunku bus įsigyti skautiško
sios literatūros lietuvių kalba. Kny
gos ir laikraščiai labai nupiginti ir 
platinami prieinamiausią kaina. Ma
žesni skautų vienetai, gyveną toliau 
nuo didžiųjų stovyklų, prašomi pra
nešti savo tikslius adresus Brolijo* 
Spaudos Skyriui.

„Džiugo“ Vietininkijoje tas skau
tiškosios spaudos platinimas jau 
baigtas. Negausingoje lietuvių stovy
kloje Augustdorfe, kurioje tegyvena 
230 lietuvių, išplatinta spaudos už 
215,05 DM. Skautų čia 48. Vadinas, 
kiekvienam skautui išeina 4,48 DM, 
o kiekvienam lietuvių bendruome
nės nariui beveik po 1 DM. Ypatingą 
padėką reiškia Spaudos Skyrius p. N. 
Gasiūnienei, paskirusiai skautiška j ai 
spaudai remti 20 Jj)M. Džiuglečiai pa
siekė taip gerų spaudos platinimo 
padarinių aplankydami kiekvieną 
lietuvių šeimą. Brolijos Spaudo* 
Skyrius tikisi, kad ir kituose tuntuo
se bei vienetuose visu nuoširdumu 
bus įvykdytas spaudos platinimas.
SKAUTU ŽIDINYS. LEIDŽIA SIE

NINI LAIKRAŠTĮ
Š. m. sausio 9 d. Seligenstadto lie

tuvių stovykloje nelauktai pasirodė 
skautų Židinio neperiodinis leidiny* 
„Židinys“ Nr. 1, redaguojamas skau- 
tų-židiniečių redakcinio kolektyvo. 
Su pirmuoju numeriu leidėjai kvie
čia burtis visus plunksną valdančiu* 
stovyklos gyventojus į kūrybinį dar
bą ir prisidėti prie šio mažo leidino 
patobulinimo.

„ŽIDINYS“ numato kiekvieną 
mėnesi pasirodyti. Antrąjį numeri 
numatoma išleisti vasario mėn. 15 d„ 
minint vietos skautų Židiniui savo 
vienerių metų įsikūrimo sukaktį.

. Seligenstadto skautų Židiniui va
dovauja: tėvūnas — paktn. K. Do
markas ir kancleris — skltn. S. Ri- 
mavičiūtė. J.

A. VILKAS (37)

SIAUBAS EINA PER EUROPĄ
ATSIMINIMAI

Išsikalbėjus pradėjo ryškėti vieninga nuomonė — neapy
kanta bolševizmui, pabėgimo planai. Rumšą laikėme išdaviku 
ir prie jo vengėme kalbėti.

Didžiausią neapykantą bolševizmui rodė Kazys. Pirmiau 
aš jo nemėgau, nes jis buvo iš mažesniojo, vad. „inžinierių“ 
kambario; o mes iš „darbininkų“ kambario jų visų nekęs- 
davome.

Tiems kambariams tokie pavadinimai prigijo po to, kai 
kažkas kreida juos užrašė ant durų.

Bet Kazio neapykanta rusams, jo kalbų kurstantis tonas, 
puikus humoras, bokso ir kiti sportiniai sugebėjimai atkreipė 
mano dėmesį. Aš jaučiau, kad mes vienodai ir labiausiai iš 
visų esame pasiryžę pabėgti į VAKARUS. Jis vėliau pasisakė 
planavęs bėgti į Lietuvą iš šito prakeikto dvaro, tik draugų 
nesuradęs.

Vytas turėjo man atiduoti apie 1 kg lašinių, kai jis atvedė 
pasveikusius arklius, aš jo baltinius, pas mane buvusius, gra
žinau. Tačiau iš jo nieko nesulaukiau,' o riebalai tuo metu 
buvo mums brangenybė. Visas mūsų gyvenimas ir mintys 
koncentravosi virtuvėje, kuri buvo koridoriuje, skiriančiame 
„darbininkų“ ir „inžinierių“ kambarius. Kiekvienas stengėsi 
šį tą pasigaminti. Ten buvo nuolat kepama ar verdama. 
Privilegijuotų atsirado ir daugiau: vieni vandeni vežė, kiti 
šieną. O tie, kurie stovėjo arklidėse, kur viršininku buvo 
Dūkštą, irgi dažniau pareidavo.

Kartą su Juozuku ėjome i kaimą, iš kur parsivežėme 
pompą, parsinešti miežinių miltų.

— Paimkime ir vinių, — tariau, — jei sutiksime rusus, 
sakysime, kad mus siuntė jų paimti.

Vos išėjome iš kaimo, jau rusai moja mums ir šaukia:
— Kas jūs?

— Mes dirbame, va, aname dvare.
— Ko čia vaikščiojate? '
— Vinių.
— O čia kas? .
— Dar miltų pasiėmėme’.
Pasiraivė, pasiraivė.
— Galite eiti.
Mes ir be jų žinojome, kad galime ei i. Bet laimė, kad 

plėšikai nepasinaudojo savo teise šitose mirusiose sodybose.

Pradžioje mes, veždami vandeni, pykdavomės: aš liep
davau pamažu važiuoti, o Juozukas — greitai. Vieną dieną 
stipriausias arklys krito dukart po ratais. Laimė, kad jo 
neužmušė, tik odą pradrėskė. Dūkštą net grasino man „vie
tos nustojimu“, užstodamas sūnų.

Silas visai pagristai {tarė, kad Dūkštą išplepėjo seržantu 
apie laikrodi, ir žadėjo atkeršyti. Mes jo nekentėme už išsi
šokimus, „persistengimą“, bet, apskritai, tai man nuostabu, 
Dūkštą paliko mums neblogą {spūd{.

Jis jautėsi tvarte laimingu viršininku ir vaikėsi paskui 
gražesnes ruses.

Dūkštų istorija tokia: Juozukas buvo nuo mažens smarkiai 
mušamas Marijampolės chuliganlukas. Tėvas susipyko su 
motina ir išvažiavo dirbti Vokietijon pas meilužę.

— O meilė, meilė, kaip Ji apkvailina žmogų, ką ji išdari
nėja, — sakydavo Dūkštą.

Juozuką sugavo žandarai ir taip pat išvežė i Vokietiją 
dirbti pas ūkininką. Sėdėjęs mėnesi kalėjime. Tik rusams 
užėjus juodu netikėtai susitiko.

Dūlys, turis gražų balsą, bet prie darbo tingus, Luvo 
pramintas „Kaziu tinginiu“. Jis būvąs mūrininkas, gėjai 
uždirbdavęs.

— Ar tu buvai toks pat tinginys? — klausdavome.
Kartą, vežant vandenį jis papasakojo savo pergyvenimus 

kalėjime:
— Turėjau karišką šautuvą (Lietuvoje). Vienas kaimy

nas buvo piktas ant manęs ir {skundė. Aš neprisipažinau. 
sakiau, kad kas nors man tyčia {kišo i šiaudus

Pradžioje sėdėjau tarp kriminalistų. Nelabai smagu. Bet 
paskiau patekau pas politinius. Gavę siuntinį, dėdavome | 
bendrą stalą. Buvome visada sotūs. Mūsų tarpe kartu sėdėję 
aukšti, mokyti žmonės tą tvarką griežtai palaikė.

Taigi būnant tarpe kriminalistų norėjo mane tardyti, bet 
aš supratau iš karto. Vieną syk{ pas mus pateko, rodos, pro
tingas vyrukas.

Senieji kaliniai išklausinėjo visus jo nuotykius. Pro durų 
skylutę sargai mums dažnai šį tą {sakydavo. Vėlai, visiem! 
sugulus, vienas kalinys, {lindęs { kampą, kalbėdamas į kaž
kokį vamzdelį, apsimetė lyg kalbėtų pro durų skylutę.

Pašaukė tą vyruką vardu ir pavarde.
— Aš, — atsiliepė šis, manydamas, kad šaukia koks nors 

'tardytojas pro durų skylutę.
Pradėjo tardyti. Jis nuošardžiai pasakojo, teisinosi. Buvo 

vežamas į Vokietiją darbams. Pakely pabėgo, bet vėl sugavo. 
Ištardę jo „nusikaltimus", pradėjo klausinėti, ką jis mylėjęs, 
kaip mylėjęs... Kitą vakarą vėl tardė. Liepė nusirengti, pa
daryti gimnastiką, pašokinėti { viršų ant lovos.

Mes vos laikomės iš juoko. Bet ką kvailam pagelbės!. 
Trečią vakarą dar liepė nuogam pašokinėti į viršų; pasakė, 
kad išteisintas ir rytoj galės, pasiėmęs daiktus, eiti namo.-

Rytą, vos sargybinis pradarė duris, tas vyrukas su daik
tais išėjo lauk. Nemušė, tik įstūmė atgal, nes toks „šposas“ 
ne. pirmą kartą ... Bet labai žiaurus „šposas“.

Vladas, gražus, tylus suvalkietis, irgi papasakojo savo 
kalėjimo pergyvenimus:

— Lietuvoje dirbau kariuomenės arklių ir karvelių augi
nimo įstaigoje. Darbas lengvas ir {domus... Prie rusų stojau 
{ geležinkelį. Vokiečiams užėjus, taip pat buvau geležinke
lietis. Nuvažiuodavau net netoli Leningrado. Ten nematyti 
gyvenamų sodybų — viskas sudeginta. O rudenį — toks 
baisus purvąs. Gruntas kietas,, o ant jo purvas kokio metro 
gylio. Nuo bėgių — tuojau į purvą ligi juostos... Rusams 
užeinant, bėgome { Vokietiją, ir Prūsijoje patekau į geležin
kelį. Viršininkas buvo labai priekabus ir visus darbininkus 
mušdavo. Kartą, nei iš šio, nei iš to, anksti rytą jis man 
sudavė { krūtinę. Aš griebiau gelžgali ir — { galvą.
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uždirbsi
Laiškas iš Amerikos

DARBAS

Amerikos premisos

IR PRAGIVENIMO SĄ
LYGOS

atsakysiu J kai kuriuos 
bei aplamai pavaizduosiu

Dabar 
klausimus 
darbo ir pragyvenimo sąlygas Ame-

Daugiau prakaito išliesi - daugiau

Paprastoje kalboje tardami žodi 
Ameriką suprantame Jungtines Ame
rikos Valstybes. Taigi, šitoje Ameri
koje jau iš sena gyvehp daug mūsų 
tautiečių, nuvykusių ir ten įsikūru
sių įvairiais tikslais: vieni uždirbti 
pinigų ir grįžti į tėvynę, kiti bėgo 
nuo caro teroro, treti nuolat ten apsi
gyventi. Šiuo metu iš-Vokietijos taip 
pat jau nuvyko nemažas skaičius DP 
ir įsijungė į senųjų lietuvių eiles. 
Aišku, kad senieji yra tikrieji to 
krašto „bosai“, o dabar nuvykstantle- 
jl tėra tik naujokai. Formaliai demo
kratiniame krašte jokio skirstymo 
niekas nedaro, bet faktiškai taip yra. 
Labai daug DP nori važiuoti į Ame
riką, bet vis tenka laukti, dar kan
trybės ...

Pastaruoju metu Vokietijoje ypač 
suaktualėjo Australijos klausimas. 
Mat, australai užsimojo išsivežti sau 
net šimtą su viršum tūkstančių DP 
ir šiuo metu verbuoja, ypač prancū
zų zonoje. Propaganda pavaryta, kad 
uždarbiai geri, pragyvenimas — du 
Įtart pigesnis, kaip kitur, prieinamas 
mokslas, geras socialinis draudimas, 
bet klimatas šiltas! Taigi, Amerika 
nebeaktuali, rašosi į Australijai Su
puolimas lėmė, kad šiomis dienomis 
vienas buvęs mūsų tarpe DP parašė 
iš Amerikos laišką, kuriame duoda 
nemaža pluoštą žinių apie tenykštes 
gyvenimo ir darbo sąlygas, kurias 
čia ir noriu pacituoti. Be to, šiomis 
dienomis atvyko naujas BALFo at
stovas į Vokietiją, būtent, Jonas VA
LAITIS, kuris gyvu žodžiu pai
liustruos Ameriką stovyklose. Nors 
Amerika visiems geriausiai pažįsta
mas kraštas, palyginti su kitais, bet 
minčių panaujinimas bei pagilinimas 
— visada naudingas. Taigi, praleis
damas asmeniškumus bei išlyginda
mas kai kuriuos samprotavimus, duo
siu čia mūsų tautiečio B. B. išve
džiojimus.

„Iš savo pusės linkiu geros svei
katos ir pasisekimo įsikūrimui nu
matytoje vietoje, nes nuo tų dviejų 
dalykų priklausys jūsų ateitis. Kur 
tik nuvažiuosi, turėsi bent pradžioje 
dirbti fizinį darbą, todėl gera svei
kata yra pirmoji garantija, kad užsi
dirbsi duoną. Laimė ar nelaimė taip 
pat lyg ir lydi žmogų. Todėl visada 
linkime savo bičiuliams laimės.
KĄ PASIIMTI VAŽIUOJANT I 

AMERIKĄ?
Būdami Europoje, nąes europieti

škai galvojame nežinodami, kad Ame
rika yra visai kitoks kraštas, negu 
Europa, o svarbiausias skirtumas yra 
tas, kad Europai daug ko trūksta, o 
Amerikai visko perdaug.. Todėl ne
sunku suprasti, kad nuo to pareina 
visas skirtumas ir kad mūsų euro- 
pietiški galvojimai ir skaičiavimai

čia, Amerikoje, netinka. Amerikoje i tepasiūlė 45 dolerius, tuo tarpu Vo- 
viską, ką tik jūs įsigeidžiate, galite 
bet kada ir bet kur nusipirkti, bet už 
tai reikia mokėti doleriais. Kainos 
dabar yra pakilusios, bet atrodo, kad 
greitu laiku jos pradės kristi, nes 
daug kur .jaučiama perprodukcija. 
Pirmoje eilėje elektros techniškų 
įrengimų srityje: radijo aparatai, 
prosai, krosnelės, pašildymų apara
tai, įvairios lempos — nebrangūs ir 
jų vežtis neapsimoka, išskiriant, gal, 
prosą. Mat, jo kaina čia apie 20 do
lerių, tuo tarpu plokštelės pakeitimas 
ir pritaikymas vietos 110 voltų sro
vei kainuoja 1 doleris. Radijo apara
tai nebrangūs, pritaikinti vietos sto
tims ir' parduodami geromis sąlygo
mis išsimokėtinai.

Nieko į čia vežti neapsimoka, ką 
norėtumėte parduoti Visa tai, kas 
perkama, žinoma, nėra pigu, juo la
biau, kad atvykus žmogus neturi dar 
tų dolerių, o viskas, ką norima par
duoti, skaitoma labai pigiai ir moka
ma nuo 25% iki 40% tos kainos, ku
rią sumokėtum tokį daiktą pirkda
mas. Pavyzdžiui, .vienas mano geras 
draugas inžinierius ir jo švogeris. 
atsivežė naujus teodolitus. Jie daug 
kur juos nešiojo ir siūlė, bet par
duoti negalėjo. Aš pats atsivežiau 
auksinį chronometrą, už kurį man

JAV valstybės departamento ap
žvalgoje, pavadintoje „Taikos kūry
ba“, iškeliami klausimai, siekią toli
mesnius ėjimus, bet ne dabar liečian
čius, rašo NYHT.' Nuo 1945 metų, 
ten rašoma, Amerikos politika rėmėsi 
prielaida, kad ir stiprios tautos gali 
kartu taikoje gyventi, jeigu jos taip 
tik nori daryti, nežiūrint jų ekono
minių ir politinių skirtumų tautinėse 
institucijose. Tai yra faktas, jog ši 
prielaida, kuri sudarė no tiktai ofi
cialiąją politiką, bet dar daugiau įvė- 
lė i privačias diskusijas Rusijos klau
simu, negali būti paneigta.

Tačiau rusai, rašo laikraštis, neti
ki tokioms prielaidoms. Nežiūrint kai 
kurių Stalino taktinių pareiškimų, — 
jų visas politinis svoris ir propagan
da aiškiai paremti prielaida neišven
giamo karo tarp kapitalizmo ir ko
munizmo. Amerikos premisa leidžia 
tik vieną šio painaus fakto paaiški
nimą, kad Rusija ir J.A.Valstybės 
negyvena taikoje. Jei priežastis ne
glūdėtų ideologijų ir tautinių insti
tucijų skirtume, tada, pagal tą prie
laidą, ji gali būti tiktai abiejų pusių 
nenore sutikti taikingą sprendimą. 
Kadangi mes esame įsitikinę savo 
aistringu noru taikos, nurodyta prie-' 
laida priveda mus prie išvados, kad

kietijoje jis man buvo kainavęs 50 
dolerių, lyginant valiutas. Tas pats 
su briliantais ir kitokiomis vertybė
mis — pirkti brangoka, o parduoti 
pigu. Reikšmės turi ir ta aplinkybė, 
kad žmonės čia nemėgsta pirkti pa
dėvėtų dalykų. Be to, perkant maga
zinuose naujus daiktus, išduodama 
garantija ir duodamos geros išsimo- 
kėjimos sąlygos.

Išvada tokia: vežtis su savimi tik 
sau reikalingus daiktus. Senus bei 
menkaverčius daiktus nėra prasmės 
imti. Kiek galima, apsirūpinti sau 
asmeniškai reikalingais daiktais, ge
ros vertės, nes tada atvykus nereikės 
jų čia pirkti, kol prasigyvensi. La
bai būtu gera, kad DP būtų turtingi 
ir galėtų atsivežti dolerių. Šimtuką 
kišeniuje turėdamas, galėtum darbo 
sau tinkamesnio pasiieškoti, nelėk
damas galvotrūkčiais prie pirmo pa
sitaikiusio, o ir kitaip žmogus jau
stumeis. Bet DP biedni, ir dar valiu
tos suvaržymai. Toks jau mūsų liki
mas.

visas sunkumas glūdi ypatingame 
neišaiškinamame Ir piktame Krem
liaus agresyvume.

Si išvada yra niūri, nes ji nuveda 
atgal mus j tarptautinių santykių 
„užburtą teoriją“. Vienintelis kursas, 
kuriuo „sulaikoma" ir laukiama, kad 
arba Kremliaus širdis pasikeistų, ar
ba Rusijoje vyriausybė pasikeistų — 
tai beveik lygiai negalimi dalykai. 
Kartas nuo karto darome viltin
gų mėginimų.

Sis laikraščio vedamajame konsta
tavimas yra ypač būdingas. Patys 
amerikiečiai jau įsitikino, kad abiem 
didiesiems kraštams gyventi greta, 
kol sovietai neatsisako dabartinės po
litikos, negalima. Vedamajame toliau 
klausiama, ar ištikrųjų yra kokia kita 
priežastis, kuri neleidžia Rusijai ir 
JAV taikoje gyventi, neminint eko
nominio ir politinio jų institucijų 
skirtumą? Ar tik nėra kvailo pikr 
tumo politbiure, kaip kad visuotinai 
yra priimta oficialių ir neoficialių 
amerikiečių galvosenoje, kuris ne
leidžia sukurti taikingojo pasaulio, o 
gal to paties organo nariai yra tos 
sistemos — idėjų ir spaudimo — įran
kiai, kurie ją kuria kaip humanistai 
neišvengiamų dalykų ir kad jie turi

rikoje. Atvykęs DP čia neturi jokios 
pareigos paskirtą darbą ir paskirtoje 
vietoje dirbti, be garantijų davėjų 
sutartų sąlygų Vadinamo ameriki
nio darbo tempo nebijokite, nes tas 
tempas yra daugiausia gatvės judė
jime, bet ne darbe. Darbas čia, kaip 
ir visur, dirbamas normaliai. Labai 
mechanizuotų fabrikų čia nedaug. 
Daugiausia normalūs ir gal kiek ge
riau, negu Europoje, aprūpinti tech
niškomis priemonėmis. Dirbant dar
bą, kur mokama už laiką, niekas dir
bančiojo neraginą, nes tai draudžia 
darbininkų unijų Įstatymai, bet sto
viniuoti taip pat negalima. Visuose 
fabrikuose naujai {stojusiems darbi
ninkams mokama mažiau: vyrams 
vld. pradedant nuo 1 d. vai., moterims 
75—80 c. vai. Paprastai kas trys mė
nesiai atlyginimas keliamas keliais 
centais valandai. 1,5 dol. per vai. yra 
geras atlyginimas, o 2 dol. — labai 
geras. Dirbant akordą, dažnai uždir
bama daugiau. Geresnius atlygini
mus gauna specialistai ir mašinomis 
dirbą atsakingą darbą. Išvada: dau
giau dirbsi, daugiau prakaito iš'iėsi 
— daugiau uždirbsi. Dirbama 5 die
nos savaitėje. Šeštadieni ir sekma
dieni 6ia nedirba. Jei fabrikas turi 
daug darbo ir nori, kad darbininkai 
tomis dienomis dirbtų, jiems sutikus, 
moka šeštadieni 50% daugiau, 6 sek
madienį 100% daugiau, negu papra
stą darbo dieną.

Amerikoje gera tai, kad dirbda
mas uždirbi ir gali gyventi ir dar 
pasidėti, bet bloga'tai, kad prie ma
žiausio darbo sumažėjimo be jokio 
{spėjimo iš anksto atleidžia iš darbo 
be jokios kompensacijos — gyvenk, 
kaip išmanai. Pirma atleidžia vėliau 
priimtus darbininkus. Toji | darbą 
priėmimo eilė yra griežtai pabojama:

taip veikti kaip tai daro demokrati
niai — kapitalistiniai valstybės vyrai 
savo ruožtu? Tai labai rimtas klausi
mas, nes Jei tai Ištikrųjų yra, tada 
Amerikos premisa yra nesveika. Tai 
jau nebėra klausimas „norėti“ gy
venti taikoje, bet klausimas kyla, 
kaip reikia daug pozityvesniu būdu 
atidengti kaip tik tą nemaloniausią 
sistemą, kurioje negalima kartu gy
venti talkoje.

Vedamąjį laikraštis baigia ne vi
sai aiškiais pasiūlymais. Jis prime
na, kad konflikto simtomai, kurie 
reiškiasi Kinijoje, Graikijoje, Vokie
tijoje ir kitur, esą neišaiškinti. Maža 
tėra išaiškinta Wallace šalininkų ar 
neišvengiamo karo pranašų. Rusai, 
gal būt, rašoma, iš savo pusės nieko 
nedarysią ir toji gatvė būsianti tuš
čia. Jei taip, tada „sulaikymas" p5- 
slllksiąs vienas, ką amerikiečiai ga
lėtų padaryti. Ir dabartinė^ prem’sa 
pasiliksianti vienintelė galima. Bet 
jos ribos neturi būti praleistos.

Iš šių vedamojo samprotavimų 
aiškėja, kad Amerika kol kas dar ne
sirengia imtis kurios kitos akcijos so
vietų atžvilgiu. Jie mano pasitenkinti 
komunizipo sulaikymu, bet juk tai 
nėra joks sprendimas. J. A.

to prižiūri darbininkų unijos, ir nie
kam išimties nepadaroma (pilietis 
čia lygus su nepiliečiu). Atsiradus 
darbo, fabrikas šaukia jo atleistus 
darbininkus atgal, ir jei atleistasis 
grįžti nenori, jo vieton samdo naują 
iš gatvės. Aš apie 10 mėnesių dirbau 
paprasčiausią darbą, o dabar antri 
metai dirbu viename nedideliame 
fabrikėlyje, kaip metalo tekintojas, 
aptarnauju specialią mašiną. Pra
džioje uždirbau 1 dol. ir 1 centą vai., 
dabar 1,45 dol. vai. Žmona dirba mė
sos gaminių fabrike, ekspedicijos 
skyriuje, ir gauna 1,05 dol. per vai. 
Abu keliame rytą 5 vai. 30 min., dir
bame po 8 vai. per dieną. Darbas 
nuvargina per dieną, ir vakare nieko 
jau nesinori dirbti. Nuovargis parei
na ir nuo įpratimo darbą dirbti.

Geresniam darbui gauti Ameri
koje svarbu: mokėjimas kalbos, mo
kėjimas aptarnauti kurios nors ma
šinos arba mokėjimas savo specialy
bės, kad ir siauros — šaltkalvystė, 
metalo suvirinimas, elektrotechnika. 
Labai svarbu turėti pažinti su fabri
ko savininku ar vadovaujančiais as
menimis. Amžius irgi daug reiškia: 
amerikiečiai nemėgsta priimti į. dar
bą senesnio amžiaus asmenų ir pir
menybę atiduoda jaunesniems. 
45—50 metų žmogui sunkiau gauti 
darbo, negu 20—40 metų asmeniui. 
Per 50 metų esant sunku gauti nor
malaus darbo, nebent sargu, šlavėju, 
lifto aptarnautoju.

Į mūsų praeitį ir į mokslo doku
mentus čia niekas nekreipia dėmesio.

Inteligentiško darbo bei darbo- 
valdžios įstaigose beveik neįmanoma 
gauti, nes neturima pilietybės, kuri 
duodama po *5. metų nuo prašymo 
pilietybei gauti padavimo dienos. 
Tiesa, vienas kitas buvęs DP gavo 
darbo universietuose, bet dažniau
sia kaip kalbos mokytojai. Jie gauna 
labai nedidelius atlyginimus. Šofe
riai čia neturi jokios perspektyvos.

Mes, kaip ir dauguma DP, esame 
padarę didelę klaidą, nekreipdami 
dėmesio į anglų kalbos pramokimą. 
Kalbos pramoklmas bent iki tokio 
laipsnio, kad be vertėjo nors ir su 
klaidomis galėtum susikalbėti bei 
įvairius blankus perskaityti ir užpil
dyti — yra didelis dalykas, ir to 
pramokimas Europoje jums atneš di
delės naudos. Čia kalbai mokytis 
nėra laiko ir trukdo nuovargis.

Šiaip jau Amerika yra visa kuo 
pertekusi, bet negalima pasakyti, kad 
viskas būtų pigu. Sakysime, šeima 
iš 4 asmenų, kurių tarpe 2 vaikai, 
gali pragyventi už 50 dol. savaitę, 
bet juodai dienai tokia šeima jau 
nieko atidėti negali. O 50 dol. per 
savaitę skaitosi vidutiniškas darbi
ninko, rilbkytojo ir šiaip vidutinio 
valdininko uždarbis. Taigi, šeimoms 
su didesniu vaikų skaičiumi sunku 
pragyventi, o bevaikės šeimos, jei 
dar abu dirba, gyvena gerai ir dar 
juodai dienai atideda. ■ —~

Kankina dar ir tas jausmas, jog 
esi svetimšalis, neseniai čia atvažia
vęs. Plengva šis jausmas švelnėja,, 
proporcingai išgyventam šiame krašte 
laikui ir kalbos pramokimui. Atsi
sveikinęs ir palinkėjęs greičiau | šį 
kraštą atvykti, autorius baigia savo 
laišką. S. S.

(1) Balys Gražulis

Pasaka apie 
du brolius

Anuomet, kai dar Lietuvą slėgė caristinės Rusijos žandaro 
padas, o motinos verkė svetimon šalin išvežamų rekrutų, 
viename lekiančiuose smėlynuose įklimpusiame kaimelyje 
gyveno ūkininkas Tamulis. Jis turėjo valaką žemės ir du 
sūnus: Baltrų ir Antaną. Nebuvo jie, kaip toj pasakoj, vienas 
protingas, o antras kvailys, bet vienas visus darbus dirbo, 
o kitas karves ganė. Dirbęs būtų ir antrasis, bet kai tėvo 
valake smėliu pusto ir kiškiai pušynėliuose dantis galanda, 
tai ir vienam nėra kur išsitiesti. O dar ir tėvas lazda nesi- 
ramsčiojo. Ir todėl Baltrus visiems buvo bernas, o Antanas — 
piemuo. Ir tėvas vyresnįjį vadino artoju, o jaunesnįjį pie
meniu. Gi motinai Baltrus buvo vyras, o Antanas nei šiam, 
nei tam nusidavęs — kur nagus prikiš, ten pagadins, ką pasa
kys, tai kaip kvailys. Ir tėvas ir motina Baltrui nieko ne
draudė, apie jį tūpčiojo, o Antaną abudu, reikia — nereikia, 
apkukuriuodavo.

Smarkūs buvo broliai. Didelis buvo Baltrus, bet Antanas 
dar didesnis. Vienas buvo viso kaimo bernų pirmūnas, o 
antrą piemenų viršaičiu vadino. Kaip vieno visi bernai bijojo, 
taip antro visi piemenys klausė. Bet vienas savo viršenybe 
didžiavosi, o antram įkarto piemenų viršaičiu būti. Vieną 
visos mergos akimis kaitino, o į kitą nė viena net skersom 
nedėbteldavo. Užtai Baltraus bernai neapkentė, o Antaną pie
menys mylėjo.

Pamatys Baltrus, kad koks bernas apie mergą sparną 
rėžia — ir atmuša. Susirinks vakare jaunimas viduryje kai
mo, ten kur kelias sukdamasis per smiltingą kalnelį linksta, 
pasigalinėti, po kryžium numesto akmens pakilnoti — ir 
Baltrus ten. Pamatys, kad bernas prieš mergas savo smar
kumą rodo, tai kad sukirs, kad išjuoks, net kulnys anam 
parausta, o atsilieps, tai kad susuks | abadą, net trečią dieną 

palinkęs vaikščioja. Atkels vienas nuo žemės akmenį per 
sprindį — Baltrus iki kelių iškels. Iškels kitas iki kelių — 
Baltrus iki juosmens pritrauks. Pradės koks paauglys prie 
bernų plaktis — Baltrus ir veda prie akmens. Atkėlė — įra
šytas į bernus, neįstengė — grįžk prie piemenų be jokių ape
liacijų. Nuritino kartą paaugliai akmenį dilgynuosna — jis 
kitą, dar didesnį atvežė. Gulėjo akmuo po kryžium ir gulės 
bernystės jėgoms bandyti. Toks buvo Baltrus — visų bernų 
karalius.

Neprastesnls buvo ir Antanas. Nebuvo jam prieš ką savo 
jėgą rodyti, už tai jo dantis seni ir jauni pažino. Gerą liežuvį 
turėjo Baltrus, bet Antanas dar smailesnį. Nereikėjo jam žo
džių rinkti nei | vilną sukti. Užkabins kas, tai ir gaus pie- 

, meniškai. Buvo piemuo ir darė kaip piemuo. Prie bernų jis 
nesitaikė, gera jam buvo ir piemeniu būti. Ak, koks ten geru
mas, bet kas iš to, jei akmenį atkelsi, vlstiek reikės paskui 
karvių uodegas sekti.

Išgins | laukus ir vaikštinėja su skerdžium, kaip su lygiu. 
Nusibos vaikštinėti — piemenukus parikdo, pakočioja. Nueis 
šventadienį vakare pasišoklman, tai visi vaikai apie ji būriuo
jasi. Vieną porelę pasekti pasiųs, kitu kokį lšsistatėl| užpiu- 
dys. Prasidės kuris su piemenim, tai kai užleis ant to visą 
piemenų rują, net papadės panįžta. Įsipyko bernams vaikai, 
pradėjo diržais „degutą" virti — gerai, kaip jūs mums, taip 
mes jums. Apstatys kiemą vaikais — pabandyk tada nosį pro 
vartus iškišti. Pasigavo, apspito, parvertė, iškočiojo ir eik, 
skųskis, jei nori. Ką tu su piemenimis — nei pabaidysi, nei 
nusikratys!, tik juoko pridarysi. Supykai, tai ir saugok pa
kauši Ir Antanas vis nekaltas. Kurgi, jis nei piršto nepri
kišo! O jei ir kaltas, tai ką tu jam? Užduok, jei geras, kai 
piemuo už tave didesnis ir už jo nugaros visas būrys po ak
menį kišenėje laiko.

Tokie buvo broliai Tamuliai. Abudu aukšti, abudu kaip 
vijūnai, abudu smailaliežuvial. Tik nevienoda laimė broliams 
teko. Vienas paganė kelis metus ir sulaukė užvaduotojo, jau
nesniojo, o kitas jau dešimtus metus karves varinėjo ir vis 
dar tėvas nė nemanė jo iš piemenų atleisti, Vyresnysis sep
tyniolikos metų jau girgždančiais batais į bažnyčią ėjo, o 
jaunesnysis vis dar motinos ratlktals trinyčiais dėvėjo ir 

mergas tik iš tolo nužiūrėdavo. Užtai jaunesnysis jokios bai
mės nepažino, o vyresnysis žandarų iš tolo lenkės, nes Ir 
žandarams Antanas buvo piemuo, o Baltrus rekrutas. Kai 
vienas apvalius metus dainavo, antras kas ruduo slapstėsi, 
nes piemuo nė nemanė kareiviu būti, o bernas yls drebėjo, 
kad netektų dvidešimt penkeri metai carui tarnauti. Ateis 
ruduo, ir Baltrus lenda krūmuosna. Sugaudė rekrutus, išvežė, 
tada grįžta namo ir vėl visą kaimą aldina.

Vienas sukosi trankiai, kad jį visi matytų, o antras, kad 
savo gėda paslėptų.

— Nepasistatyk, nepasirodyk, tai ir prie kušlos mergos 
neprieisi, — galvojo vyresnysis. »

— Tik pasipūsk, tik parodyk, kad nferi bernu būti, tai 
per kaimą nei paskui karves, nei paskui mergas nepereisi, — ‘
raminosi jaunesnysis.

Ir nors vienam bernauti labai patiko, o kitam piemenauti 
nė trupučiuko — nė vienas nesiskundė. Baltrui priklausė 
viso kaimo mergos, o Antanui tik viena ir ta pati piemenė. 
Baltrus į visas žiūrėjo, visas žvigdydavo, bet nė vienos netu
rėjo, o Antanas savąją turėjo, bet jos nematė. Varvino seilę 
Antanas į Baltraus mergas žiūrėdamas, o į savąją nė dirst 
nedirsteldavo. Taip būtų gal ir bemuosna įstojęs savosios 
nepažinęs, jei ne Jekelių Adomas.

Pargena vieną vakarą, velkasi Antanas greta Barbutės 
paskui visus piemenis, o Adomas stovi tarpuvartėj į šonus 
įsirėmęs ir šaipos:

— Tai kada vestuvės?
— Keno? — nesusivokia Antanas.
— Gi piemenų.
Raustelėjo Antanas ir sustojo plačiai išsižergęs, o Bar

butė nuskuodė tolyn akis nuleidus, tarytum lapė šunis už- 
girdus. Adomas gi toliau švėžauna:

— Užteks, Antanai, žmones dešimti metai juokinti, veskis, 
nieko nelaukęs. Tik glamonėjles, .kabinėjies per dienas, dar 
prikibs kas.

— O kas jei prikibs? — paklausė iš paniūrų Antanas.
— Nieko, bus kam prie karvių greičiau pavaduoti, kol 

brolis apsives, kol kas, tai ir pasensi, — dėstė rimtai Adomafc
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Lietuvių vietovardžiai(1)

Šalin ponios ir ponai1/’
Rašo Faustas Kirša

Lietuviai dailininkai ir architektai!
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KULTŪRINIS GYVENIMAS

Lietuvių tikriniai vardai (pavar
dės, vietovardžiai) yra dvejopai 
mums svarbūs. Viena, jie sudaro 
mūsų kalbos turtą: čia nemaža gali
ma rasti medžiagos, kuri papildo nau
jais žodžiais ar jų lytimis bei reikš
mėmis mūsų kalbos žodžių lobį. Ne
retai juose užtinkame ir senų lyčių, 
iš paprastojo mūsų kalbos žodyno 
jau išnykusių. Tokios lytys meta 
šviesos į mūsų kalbos istoriją, pade
da išaiškinti nevieną mūsų kalbos 
raidos reiškinį. Antra, tikriniai var
dai, labiausiai vietovardžiai, ypač 
brangūs mūsų pačių praeičiai pažinti. 
Lietuvių vietovardžiai — tai mūsų 
fcrnės kalba. JUos tardydami, nere
tai išsikvočiame tokių duomenų nu
šviesti žilajai mūsų senovei, apie ku
rią iš kitų šaltinių ar keliais nieko 
nepatlriame.

Apie lietuvių pavardes esu kal
bėjęs kitoje vietoje (žr. Lietuvių Žo
dis Nr. 19—24). Čia duosiu pluoštą 
žinių apie mūsų vietų (kaimų, mie
stų, upių, ežerų...) vardus. Visuoti
nai Ir sistemingai jų dar niekas nėra 
bręs. Lietuvoje vienas K. Būga do
mėjosi daugiausia vandenų vardais, 
kuriuos jis tardė pirmiausia ieško- 
dmnas^žinių apie senąsias mūsų pro
tėvių sodybas. Tuo būdų vietovar
džių srityje tyrinėtoją tebelaukia 
ištisi dirvonai. Platesnį nuodugnesnį 
nagrinėjimą atidėdamas kitoms sąly
goms ir kitai vietai, duosiu čia ben
drą mūsų vietovardžių apžvalgą, iš
keldamas kai kuriuos svarbesnius jų 
klausimus. Manau, kad tai pravers 
mūsiškei visuomenei, kuriai rūpi mū- 
gų kultūros pažinimas.

Yra ir nespecialistų tarpe, plačio- 
•ios visuomenės eilėse žmonių, ku
riuos savaip domina vietų vardų, jų 
kilmės aiškinimas. Kartais su tam 
tikru romantišku užsidegimu vienas 
kitas mėgina aiškinti mūsų vietovių 
vardus, tuo būdu meilydamas patirti 
ka apie tos kitos vietos praeitį. Bet 
neturėdamas specialaus tam pasiruo
šimo, žinoma, jis dažniausiai nukly
sta į šunkelius ir tegali susikurti lliu- 
tijų, kurios tiek teatšvlečta ieškomą
ją senovę, kiek sapnas atvaizduoja 
tikrove.

1. Tarminės lytys. — Aiškinantis, 
tiriant mūsų vietovardžius, pirmlau- 
•ia Svarbu prieiti, nusistatyti auten
tiškas, t'krąsias jų lytis, nes kitaip 
tolimesnės išvados bus remiamos ne
tikri! pagrindu. Mūsų vietovardžiai 
oficialiai, kultūriniame visuomeninia
me gyvenime yra vartojami bendri
nės kalbos lytimis. Bet dalis čia jų i 
yra išlikusių Ir tarminių, neretai dėl 
to, kad nesistengta ar nemokėta Vie
tovardžio išversti į bendrinę kalbą, 
arba dažniausiai dėl to, kad nepajus-’ 
ta, jog tai tarminė lytis, kuri bendri
nėje kalboje kitaip atrodo. Pvz. Lau
kuvos vis. ežeras, vietos žmonių tar
timi Dyvytis, nieko bendro neturi su 
dyvais, dyvytis (skoliniai iš 
•lavų kalbos), nes tai žemaitiška 

-(žemaičių raseiniškių) lytis, kuri ati
tinka bendrinės kalbos lytį Dievietis: 
matv čia sakoma dyna, pyva vie
toj diena, pieva. Tarminėmis 
lytimis ypač daug vartojama kaimų 
ar mažų upelių vardų, apie smul
kesnius pavadinimus (pievų, pelkių, 
mažų ka’nų ...) jau nekalbant. Mat, 
šiokios vietovės paprastai tepažista- 
mos siauresniam vietinių gyventojų 
būriui, todėl ir svetimos vakarų 
aukštaičiams lytys dažniausiai esti 
neišverstos { bendrinę kalba. Saky- 
«ime, labai aiškiai tarminės lytys ma
tyti iš tokio Ažuolytės kaimo vardo: 
rytiečiu ji vadinama Ožalytė, Užoly- 
tė, destis kaip ten tariamas ą žuo - 
1 a s. Panašiai ir dzūkų kaimai: 
Dzi’gynė (= Dilgynė), Gudziniškės 
(= Gdiniškės). Daugailių vis. kaimas

Patikslinimas
Mūsų Kelio 6 Nr. straipsnyje „Dva- 

r aininkas ar dvasiškis“ per korektūrą 
iškrito viena eilutė, dėl kurios, auto
riaus manymu, galį kai kam kilti ne- 

. aiškumų. Taigi vietoj sakinio: „Žo
džiu dvasiškis pažymime dvasinių 
vertybių turėjimą, pažymime darbą, 
užsiėmimą- dvasinėje srityje“ — turi 

' būti: „Žodžiu dvasiškis , pažymime 
dvasios ypatybių turėjimą, pažymi
me žmogaus dvasingumą arba dva- 
giškumą, tuo tarpu dvasininku pažy- 
mIsm darbą, eMMmą dvastnėte

t arttyje.“

Drūsėnai bendrine kalba tegali va
dintis Drąsėnai, nes čia rytiečiai sako 
d r ū s u s vietoj drąsus (plg. dar 
pavardę Drąsutis, Drąseika..Ry
tiečių Palavenyta bendrinėje kalboje 
irgi tėra Palėvenytė (šalia Lėvuo).

2. Pakitėjusios lytys. — Norint iš 
vietovardžio lyties daryti tolimesnes 
išvadas, tenka dar išsiaiškinti, ar ta 
lytis nėra pakitėjusi, ar seniau jos 
vietoje nebūta kitokios. Pvz. šian
dien vietovė netoli Vilniaus vadina
ma Rlkantais (seniau lenkiškai Ry- 
kanty), bet XIVza. vokiečių ordino 
kelių aprašuose rašoma Rinkant, tai
gi šiandieninė lytis, dėl vadinamosios 
disimiliacijos (išpanašėjimo) išnykus 
pirmajam n šalia tolimesnio antrojo, 
išriedėjo iš Rinkantai. Bet ir pasta
roji lytis, matyt, nebus dar pati se- 
nojkjos vietos vardo forma: seniau 
bus Buvę tariama Rimkantai, nes, 
mat, m prieš k (g) ilgainiui yra pa
virtęs į n (taip kaip šalia Rimkūnas 
yra atsiradęs Rinktinas, Ringaila). Ir 
Utenos aps. miestelis (bei dvaras), 
dabar vadinamas Alunta, bus kitaip 
skambėjęs, nes senoviniuose doku
mentuose užrašyta Ovanta (rusiškai). 
Tad greičiausia tada jis lietuvių buvo 
tariamas Avanta (vakarietiškai). Sis 
pavadinimas ilgainiui pakitėjo dėl te
nykščių rytiečių tarmės ypatybės 
garsų junginį v a m (van) versti 
lum (lun), kaip jie kad pvz. sako 
1 u m z d e 1 y s vietoj vamzdelis. 
Toks vietovardis kaip Girkalnis (Ra
seinių aps.) gali iš pradžių atrodyti 
visai paprastas: tai girios kal
nas. Daugiau nusivokiąs apie kalbą 
galėtų teoriškai prileisti, kad ši lytis 
gali būti kilusi ir pvz. iš senesnės 
Glrn(a)kalnls, panašiai kaip turime 

Mes giriamės lietuvių kalbos se
numu, skambumu ir gražumu. Tų 
savybių niekas svetimųjų ir negin
čija. Mums malonu būti tos kalbos 
vaikais. Mums malonu gėrėtis lietu
vių kalbos turtais — dainomis, pa
sakomis, padavimais, sąmojum...

Koks ilgas kelias, kol mūsų kal
bos mokovai mūsų kalbą nušvarino 
nuo svetimybių. Ujezdai, uriadnin- 
kai, dziegoriaį gazetos, zerkolai ir 
t.t. paliko praeityje. Jų atgimimas 
neįmanomas ir sunkiai įsivaizduoja
mas, kaip jie galėjo gyvais be hu
moro žodžiais būti kalboje. Ir šian
dien mūsų kalbininkai dideliu kruopš
tumu tebeveja svetimybes. Aštriai 
kovoja su atsirandančiomis- naujomis 
svetimybėmis, kurios žaizdos jaučiasi 
kalboje.

Kodėl ligi šiol mūsų kalbininkai 
amnestuoja gyvybę žodžiams poniai 
ir ponui? Neseniai taip jautriai kan
kino mums brangią technikos dova
ną parkerį, kaip jį lietuviškiau nu
sakyti, o patys kalbininkai nori būti 
ponai.

Dar atmename laikus, kada Die
vas buvo Ponas Dievas, ne Viešpats 
Dievas. Šiandien Ponas Dievas mums 
skamba visiškai „buožiškai“, pasaky
tų bolševikas. Visai teisėtai įsigalėjo 
Viešpats. O kaimo žmogus, gal būt, 
visais laikais, kaip ir dabar tebekar
toja: „Viešpatie, kaip baisu!“, „Vieš
patie, apsaugok nuo nelaimės!“ ir t.t. 
Prūsų lietuviai pono vietoje kalboje 
mėgsta naudoti Viešpats. Pvz., Vieš
patie Kęsgailą, atvykite šiandien pas 
mus. Viešpats Vydūnas pono vietoje 
naudoja viešpats.

Juk visose kitose kalbose pagar
bos žodelis lygiai eina Dievui, lygiai 
žmogui. Lenkai, mums dovanoję žo
dį ponas, patys Dievą ir žmogų va
dina ponu. O mes pasisavinom lęnkų 
poną ir tą svetimybę milijonais kartų 
svaidom kitiems neva pagarbos 
ženklan.

Teisingai Amerikos lietuviai 
purkštauja prieš nuolat kartojamą 
poną. Jeigu tai būtų mūsų kraujo 
žodis, gal niekam į galvą neateitų 
šiauštis prieš jį. Dabar kova su po
nu teisinga.

Mūsų kaimas tik nepriklausomy
bės laikais „supenėjo“. Klek jaučiu, 
seniau ponas buvo dvaras. Kur dva
ras buvo, ten ponas sėdėjo. O dvare

•) Straipsnis diskusinis. Red,

pavardę Glrkalys iš Gim(a)kalys 
(girnų kalėjas). Tačiau doku
mentai rodo ką kita: XVI a. ši vieta 
rašoma Girtokol(n)j (rusiškai), o 
XVIII a. Girtakole ir pan. Tad lietu
viškai būtų Girtakalnis, Lygia dalia 
Apardai (Dūkšto par.) nieko bendro 
neturi su spardymu, nes senuo
siuose oficialiniuose raštuose rašoma 
Opivarda (rus.), Oplvarda (lenk.). 
Taigi seniau lietuvių šis ežeras bus 
buvęs vadinamas Apivardal (vėliau 
ir Apvardai). Visai normaliu garsų 
raidos keliu yra atsiradęs iš Vilkau- 
jiškis (prie Vilkaujos upės) ir Vilka
viškis (Vilkaujiškis — Vilkauiškis — 
Vilkaviškis), ir, žinoma, nėra reikalo 
jo beatstatinėti į pirmykštę lytį, kaip 
kaikas siūlo.

Ne tik vietovardžio garsai ilgai
niui gali pakitėti, bet ir pati vardo 
lytis: gali atsirasti naujų priesagų ar 
šiaip vietos pavadinimas esti paga
liau perdirbamas. Dar XVIII a. Pa
gėgiai bus vadinęs! Pagėgė (1669 m. 
randame užrašyta: Pagėgėje). Taip 
pat XVII a. Kėdainiai buvo tariami 
Kėdainys (1653: Kedainyse, plg. Ši
monys, Butrimonys). Vingininkai 
(kaimas netoli Šilalės) seniau turėjo 
būti vadinami Vingiais: tai matyti 
pvz. iš kryžiuočių kelių aprašų (Win
genveld 1393 “Vingių laukas) ir XVI 
m. dokumentų (rus. Vingi = Vingiai). 
Tuose pačiuose aprašuose Ukmergė 
vadinama Vilkmerge (Wllkemerge..). 
Priegliaus (vok, dabar Pregel) upės 
vardo forma irgi Išriedėjusi iš kitų 
lyčių, nes senieji šaltiniai rašo: Pre- 
gore (XIII—XIV a.), lot Pregora, 
Pregol (jau prieš 1350), Pregel (1421). 
Ragainė Xin—XVI a. šaltiniuose ra
šoma: Raganita, Ragnltin, Rangnlte,

kuri tėra sausa forma, visiškai tinka 
žodis viešpats. Sakysim: Viešpačiui 
Jonui Tūzui, Canada.

Kitų tautų atitikmlnial: Pan, Herr, 
Monsieur, Mister, Gospodln, Domi
nus7— tik trumpesnieji patogumu 
geresni, bet daugskipmeniai savo pa
dėtimi lygūs viešpačiui. Žodis Vieš
pats neturi slegiančios vergiškumo 
prasmės kaip žodis ponas. Viešpats 
tikrai pagarbus žodis. Gal būt jis 
kilęs iš viešas + pats, o tai reikštų 
atvirumą, orumą. Sunkumai gal su
sidarytų, kuo pakeisti ponią ir pane

gyveno lenkas. Lenkai tarp savęs 
ponais garbinosi. Lengvai tas perėjo 
į kaimą. Kas dėjosi išdidesnių, tas 
jau buvo ponas. Taip, atrodo, ponas 
bus mūsų galvas apsukęs. Ponas tiek 
'įsigalėjo, kad senieji mūsų biblljų 
vertimai Ponu Dievu nušlovintl.

Mūsų literatūroje ponai eina dva
rininkų sąvoka. Antai Donelaitis 
£ako:

Juk be Dievo sviete nieks negal 
nusiduoti.

' Ponai žemės šios negal be jo po
navote

Dar pikčiau kerta Strazdelis, tas 
kaimo širdies poetas:

Ponam uliot, kortom groti, 
Minkštuos pataluos gulėti, 
Lietuviškai nekalbėti, 
Ant žmonių kreivom žiūrėti.

Atrodo, laikas paguldyti poną 
„minkštus pątalus“ šalia gazetų
dziegorių ir tegul ilsisi, atponavojęs 
ilgus amžius mūsų tautoje. Pono są
vokoje visa mūsų tautos kultūros 
tragedija. Ponas paglemžė visą Lie
tuvos didybę Ir jėgą. Ponas išnau
dojo kaimo žmogų. Ponas užrioglino 
„nevalyvai“ mūsų kalbą. Gana to 
pono! Atėjęs Lietuvon komunistas 
poną pakrikštijo buože. (Irgi, reikia 
pripažinti, nusisekęs banditiškai azia- 
tiškas žodis žmogui.) Anais laikas 
moterim segamas — ponia, poniutė, 
ponička, poničičička — jau virto ma
loniu humoru.

Kaip verstis be žodžio ponas? Ka
dangi pagarbos žodžių herarchijoję 
jis turi stiprią poziciją, sunkiai pa
keičiamą kitu pakaitalu, tai reikalas 
nelengvas. Mūsų kalbininkai čia gali 
padėti, į juos čia Ir apeliuojama. Mes 
turim: tu, jūs, tamsta, Viešpats; tu
rim: tautietis, pilietis, bičiulis; bene 
slaviškus:' prletelių ir draugą. Ar gi 
jau negalima būtų išsiversti be po
no? Pan mi się niepodoba — ponas 
man nepatinki — tamsta man nepa
tinki. Pirmas — lenkiškas, antras — 
lietuviškai griozdiškas vertimas, tre
čias — gyvas lietuviškas pasakymas.' 
Pasakymai: tamsta, profesoriau, man 
nepatinki; tamsta, ūkininke, gerai ja
vus sėji, visiškai išsiverstini be pono 
priedėlio. Atrodo, kalboje su žodžiu 
tamsta mes galime kai kur visiškai 
gerai verstis. Visokį kiti lietuviški 
priedėliai gausiai gražina pagarbos 
sakinius. Oficialiai pagarbai reikšti.

Pasaulio Lietuvių Dailininkų Ir 
Architektų Sąjungos vardu karštai 
sveikinu Jus, sulaukusius naujų 1949 
metų, Ir su visu lietuvjšku nuoširdu
mu linkiu visiems bet kuriame krašte 
gyvenantiems tautiečiams (tėms) — 
vaizduojamojo bei statybinio meno 
kūrėjams (joms) — geros sveikatos, 
didelės ištvermės ir nepaliaujamos, 
galingos bei vaisingos kūrybinės dva
sios! Jūsų kūriniai tegul skelbia pa
sauliui nepalaužiamą lietuvio valią 
siekiant aukščiausių meninės kultū
ros laimėjimų, o per juos ir visų lie
tuvių vyriausiojo tikslo — savo bran
giosios Tėvynės išlaisvinimo.

Naujųjų metų angoje PLD ir AS 
Valdyba kviečia visus dailininkus (es) 
bei architektus (es) nedelsiant atsi
liepti ir glaudžiai bei organiškai įsi
jungti J šį plastinio bei architektūri
nio meno kūrėjų sambūrį. Tik orga
nizuotomis gretomis į kilnųjį tikslą! 
Mūsų Sąjungos uždaviniai aiškūs:

sutelkti visų krypčių dailinin
kus (es) bei architektus (es) į ben
drą vieningą organizaciją;
teikti savo nariams visokeriopą 
galimą paramą;
organizuotai siekti išlaikyti iš 
Tėvynės išsineštą ir užsieniuose 
brandintą bei gilintą meninį pa
jautimą;
bendrauti su atitinkamomis kitų 
tautų organizacijomis;
rengti savo kūrinių parodas ro
dant pasauliui aukštą mūsų tau
tos meninės kultūros lygį ir ryš
kų jos savitumą;
laisvės valandai išmušus, rūpes
tingai grąžinti į gimtąją pastogę

I. Augustaitytė-Vaičiūnienė 

NEUŽMIRŠK
Lietuvi, nuklydęs į tolimą šalį 
Neužmiršk atsigrįžt atgalios 
Kur liko laukai, rugių varpoms nubalę. 
Neužmiršk koplytėlėj Madonos tylios.
Neužmirškl prie kryžkelės mėlyno kryžiaus. 
Pakelėj remunėiės baltos,
Ir takelio, kuriuo tavo laimė tiek kartų sugrįžo,' 
Neužmiršk! saulėlydžių aukso maldos, 
Kaip, | Baltiją saulei įbridus. 
Miršta dienos pūkiniuos gaisuos, 
Ąžuolynai sapnuoja Išdidūs 
Ir girdėti skudučiai visuose kraštuos.
Tuoj iškils pirmos kibirkštys laužo. 
Siluetai didvyrių Išplauks miglose. 
Jų kapai dar šilti — neataušo, 
Amžina, kaip Šventoji Ugnis, jų dvesia. 
Ir prabils jie Galingu Perkūnu: 
Ar keleivis esi svetimoje šaly! 
Ar tėvų testamentas betūno 
Giliai įrašytas širdy?!
Ar ant Vėzerio, Elbės ir Reino 
Skamba Nemuno seno daina!? 
Pažiūrėk, kokiais skardžiais Tėvynė pareina, 
Kokio skausmo giesmė Jos pilna.
Neužmirškl prie kryžkelės mėlyno kryžiaus, 
Darželyje rūtos, remunėiės prie tako baltos. 
Tavo laimė tiek kartų sugrįžo 
Jis sugrįš, ir dabar atgalios

Rangnlt... Šiųdienė lytis bus ilgai
niui kaip iš pastarųjų perdirbta. Gal 
panašiai bus atsitikę ir su Skirsne
mune: pvz. 1313 m. rašoma Kirsme- 
mela, o 1449 m. Sklrsmemcn. - Za
pyškis XVI—XVIII a. rašomas dar 
Sapležyszkį Sopiežiški.

(Bus daugiau)

lę. Dažnai teko susidurti, kad vyras, 
supažindindamas savo žmoną, sako: 
„Čia mano moteris“. Juk vokiečiai 
taip visuomet sako. Vokiečiai mer
gaitę tik mergaite vadina. Kodėl mes 
negalime duoti moteriai moters; o 
mergaitei mergaitės vardo? Jau iš 
mūsų maldaknygių baigia nykti pan- 
nos ir našlės ir pannos skaisčiausios. 
Be to, kai įpraslme, mielai jas vadin
sime viešpatėmis. Daug kas priklau
so nuo susigyvenimo, {pratimo.

Čia primintina, kad pusė Europos 
naudoja „draugo“ sąvoką vietoje bet 
kurių titulų ir pagarbų. Būtų pras
minga, jeigu nebūtų juokinga. Jeigu 
„draugas“ perdėm visuotinai vienas, 
nesudarąs jokio reikalo, tai jis tėra 
balastas. Žmogišku požiūriu būtų lo- 
ginga jokių priedėlių nenaudoti. Tai 
būtų tikras rojus. Garbinkim „bub- 
nafs ir litaurais“, bet negarbinkim 
tuščiais žodžiais, kurie priešingi šir
džiai. Bet mes esame senutės Euro
pos palikuonys. Mums uždėta Euro
pos kultūra ant pečių nešti: ne tik 
jos vertybės, bet ir jos tradicijos. 
Tad, Viešpatie Redaktoriau, atspaus
dink šitą mano apellacijąl

visą užsieniuose sukurtą meno 
lobyną.

Šiuos uždavinius tinkamai įvyk
dysime tik tvirtai susiorganizavę, tik 
kiekvienas savo individualiomis iš
galėmis bei sumanymais įsijungdami 
į bendrąjį darbą. Tam šaukia mus 
lietuvišką širdis. Tam įpareigoja 
mus mūsų pasiryžimas ištverti šį tra- 
gingą mūsų tautai istorinį bandymą. 
Tam (galina mus mumyse deganti dėl 
tautos egzistencijos kovojančio lietu
vio dvasia.

Pasaulio Lietuvių Dailininkų ir 
Architektų Sąjunga pirmoj eilėj nori 
suregistruoti visus pasaulyje išsiblaš
kiusius lietuvius dailininkus (es) bei 
architektus (es) ir turėti Jų tikslius 
adresus. Prašoma neatidėliojant juos 
prisiųsti žemiau duotu adresu. Mūsų 
Sąjunga yra profesinio pobūdžio. Jos 
nariais gali būti visi išsimokslinę me
no srityje ir baigę atitinkamą moky
klą lietuviai. Jos nariu gali būti ir 
tas, kuris, kad ir jokios mokyklos 
nebaigęs, yra aktingai ir sėkmingai 
savo specialybės srityje pasireiškęs. 
PLD ir AS valdybos laikinė būstinė 
yra vakarų Vokietijoje. Su laiku ji 
galės būti perkelta ten, kur susispies 
didesnis Sąjungos narių kiekis arba 
kur bus rasta tikslingiau. Norintieji 
gauti Sąjungos įstatus ir visais kitais 
reikalais kreipdamies į Sąjungą adre
suokite: V. K. Jonynas, Z 
122, (17b) Freiburg i. Br, 
French Zone.

Dail. Ad. Varnas,
Pasaulio Lietuvių Dailininkų ir 

Architektų Sąjungos 
Pirmininkas

Vokietija, 1949 m. sausio 15 d.
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Nervinga atmosfera Egipte
NACIONALISTAI NENURIMSTA — SIMPATIJOS EX-KARALIENEI FARIDAI

FNP korespondentas iš Kairo rašo;
„Musulmonų brolijos“ ir. studentų 

varomos nacionalistinės propagandos 
visame Egipte, o ypač Kaire, sukel- 

. toji nervingumo atmosfera nė kiek 
neatlyžo ir po ministerio pirmininko 
Nokrašy Pašos nužudymo- Karalius 
Farukas, kaipTr anksčiau, Tebėra tai
kinys slaptų puolimų, nukreiptų prieš 
jo draugiškumą anglams ir dabartiną 
politiką. Kadangi dėl stiprių polici
nių priemonių savo nepasitenkinimą 
karaliaus politika viešai pareikšti yra 
pavojinga, tai nacionalistinė propa
ganda bando tai atlikti aplinkiniu ke
liu — pareikšdama simpatijas išsi
skyrusiai karaliaus žmonai, karalie
nei Faridai. Nuo 1948 m. lapkričio 
17 d., t. y. nuo skyrybų Sienos, Farida 
jau spėjo tapti tiesiog legendariniu 
mitu. Viešai jos nuo to karto niekam 
neteko matyti. Ji gyvena viename 
senoviškame, jai pavestame, name. 
Jos fotografijos, kurias anksčiau ga
lėdavai matyti kiekviename žings
nyje, dingo iš laikraščių, vitrinų ir 
mlništerijų. Karaliui nieko nepadeda 
ir tai. kad jis savo buvusią žmoną, 
kuri jam negalėjo padovanoti sosto 
Įpėdinio, finansiškai gerai aprūpina.

„Liks tik penki karaliai“
Apie karalių Faruką, kuris ( visa 

tai, atrodo, nelabai tragiškai žiūri ir 
linksta j cinizmą, pasakojama Įvai
riausių anekdotų. Vienas iš jų — te
būna jis tikras ar gerai sugalvotas — 
yra itin charakteringas. Kai prieš- 
paskutinysis Italijos karalius, Vikto
ras Emanuelis III, atvyko į Egiptą, 
ieškodamas tenai prieglaudos, vienas 
dvariškis karaliui Farukui pasakęs: 
„Taigi, liūdnas šių Europos karalių 
galas“. Į tai Farukas atkirtęs: „Po 
poros metų liks ten tik penki kara
liai“ — „Kurie, didybe?“ Farukas 
nusišypsojęs ir atsakęs: „Anglijos 
karalius, širdžių karalius, pikų ka-

ralius, būgnų karalius ir kryžių ka
ralius“.

Anglija susirūpinusi tvarka
Už šių juokais pasakojamų epizo

dų slypi tačiau rimti užkulisiai. Lap
kričio viduryje, pvz., Kaire keturias 
dienas tęsėsi studentų suorganizuo
tos riaušės, nukreiptos prieš žydus ir 
aplamai visus užsieniečius. Penktąją 
dieną britų pasiuntinys susirado mi
nister! pirmininką. Jis jam, kaip pa
sakojama, trumpai ir aiškiai pareiš
kęs, kad anglai ilgiau to nepakęsiu. 
Jeigu vyriausybė nepajėgianti atsta
tyti tvarkos, tai pradėsią veikti britų 
kareiviai. Tik tada Egipto policija 
griebėsi energingų priemonių, ir tvar
ka netrukus buvusi atstatyta.

Toki {vykiai nacionalistams atsi
tiktinai parodo nemalonų faktą, kad

britų kariuomenė, nors jos mieste ir 
niekur nematyti, atidžiai seka visas 
Egipto gyvenimo konvulsijas. Anglų 
kareiviai stovyklauji dykumoje, už 
Ismailijos (prie Sueco kanalo), mil
žiniškame palapinių ir barakų mieste, 
kurio nerasi jokiame žemėlapyje. 
Apie ten stovinčios kariuomenės dydį 
plinta fantastiškiausi spėliojimai, sie
kią net 150.000. Tačiau, iš tikrųjų, 
tas skaičius turėtų neprašokti 30.000. 
Londonas teigia, kad ši karinė jėga 
dykumoje reikalinga Sueco kanalui 
apsaugoti; teisė ją laikyti remiama 
1922 m. vasario 28 d. britų-egiptiečių 
sutartimi. Didžioji Britanija, kaip 
sakoma toje sutartyje, turi teisę, 
saugodama savo imperijos interesus, 
ginti Egiptą nuo užsienio įsikišimų, 
saugoti mažumas ir Sudano teises.

(pr)

Įvairios žinios

Kasselio sportinis gyvenimas

; Sausio 15-ji tremtyje
Tubingen. — Sausio 23 d. TU- 

bingene Įspūdingai paminėta sausio 
15 d. — Klaipėdos atvadavimo su
kaktis. Gražiai dekoruotoje salėje 
susirinkusiai visuomenei paskaitą 
apie sausio 15 d. {vykius ir jų reikš
mę lietuvių tautai skaitė V. Pikt- 
kunigis. Po jo kalbėjęs klaipėdiškis 
kun. A. Trakia jausmingoje kalboje 
kvietė tremtinius j klaipėdiečius, 
Maž. Lietuvos tremtinius, žiūrėti kaip 
1 savo tikrus brolius. Ta proga kal
bėtojas priminė visą eilę pavyzdžių, 
kai Maž. Lietuvos tremtiniai, atsi
dūrę Vokietijoje, būdavo skriaudžia
mi — šalinami iš stovyklų, palaikomi 
vokiečiais, net įskundinėjami. Tai 
skaudūs-faktai, visai nesuderinami 
su artimo meile ir būtinu D. ir Maž. 
Lietuvos tremtinių bendravimu, be
laukiant geresnės ateities.

Vykusj minėjimą paįvairino me
ninė dalis. Sol. Kazėnas su užtar
nauta sėkme padainavo liaudies dai- 
ųų ir arijų iš „Figaro vestuvių“ ir 
„Martos“ operų. Stud. Ditkus dekla
mavo Aisčio, Baltrušaičio ir Krūmine 
eilėraščius, pritaikintus minėjimui. 
Minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Sis minėjimas surengtas A.J.S. „švie
sos1,‘ Iniciatyva. . (a)

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

ieško šių asmenų:
Glodenis Anelė, gim. 1910 m. Lie

tuvoje, Glodenis Jadvyga, gim. 1926 
m. Lietuvoje, Glodenis Saher (?), gim. 
1928 m. Lietuvoje, Glodenis Zenonas, 
gim. 1897. 8. 10 Lietuvoje, — visi spė
jama esant kažkur britų zonoje; 
Graurokas Vytautas, gim. 1925 m., 
deportuotas j Vokietiją; Novacius 
Viktoras, gim. 1923.7.26 Rygoje: Lat
vijoje, karo metu deportuotas į Vo
kietiją; Urbaitis Antanas, gim. 1884 
m. balandžio mėn. Šakiuose, gyvenąs 
Vokietijoje.

PETRYLA Aleksas iš Raseinių 
apskr., dabar gyv. „Anath“ Hiley Rd„ 
Oakdale-Poole, Dorset, England, pra
šo atsiliepti gimines ir pažįstamus

• Deutschmarkę (DM) Zūricho ban
kas vis aukščiau vertina. Jei ji buvo 
nusmukusi iki 18 šv. frankų už 100 
DM, tai dabar Šveicarijoje moka jau 
31 šv. franką.
• Austrijoje, sovietų zonoje, kaip 
praneša vietos policija, 4 rusiškai 
uniformuoti vyrai netoli Traiskirche- 
no revolveriais Ir geležinėmis štan
gomis prigąsdino namų savininką Ir 
paskui viską, kas buvo vertinga, iš
plėšė. Prieš kelias valandas moteris 
ten pat buvusi nužudyta. (AP)
• Prancūzijos parlamento {vairiuo
se komitetuose beveik pirmauja nebe 
komunistai. Neseniai ir iš paskuti
nio komiteto pasitraukė komunistų 
atstovas protestuodamas prieš „siste- 
matinį šalinimą“ komunistų atstovų 
iš atsakingų parlamento postų. Iš 
20-ties komitetų komunistams buvo 
palikta tik vienas, o dabar ir iš ten 
jie pasitraukė.
• Bavarijos policija {spėja visuome
nę, kad nepirktų šokoladinių saldai
nių, pažymėtų „Made in Czechoslo
vakia“ ženklu, ir jų nevalgytų, nes 
jie turi geležies priemaišų — atlaužų. 
Jie esą paskleisti juodojoje rinkoje ir 
(vynioti | raudoną popierių. (UP)
• JAV aviacijos vadovybė paprašė 
kongresą 200.000.000 milijonų dolerių 
naujiems raketų bandymams. Gyny
bos ministeris p. James ForrestaI 
prašymą aprobavęs ir pasiuntęs rū
mų kariniam komitetui. (AP)
• JAV vakarinėse srityse dėl šalto 
oro ir sniego dangos gali nugaišti per 
1.000.000 gyvulių,, nes jiems trūksta 
pašarų. Skaitoma, kad gali žūti apie 
907.000'avių ir 77.000 raguočių, pra
neša AP iš Chicagos.
• Žinomasis JAV lakūnas A. Lind
bergh užbaigė savo inspekcinę kelio
nę po JAV aviacijos bazes Europoje 
ir sugrįžo atgal į JAV. Savo prane
šimą jis padarys JAV aviacijos šefui 
generolui H. Vandenbergui. (UP)
• Italijos raudonasis šefas Togliatti 
ir Prancūzijos p. Cachln smarkiai 
puolė J.A.Valstybes, kaltindami jas 
už ruošą karui, ir kvietė pasaulį sau
goti taiką. Pagal Togliatti, ir Mar- 
shalllo planas tarnaująs karui. JAV 
pramonė taip pat dirbanti karui, bet 
Amerika negalinti karo pradėti, nes 
ji būtų sumušta tų žmonių, kurie nori 
taikos. Cachln puolė ne tik Ameriką, 
bet ir Vakarų Europą, kuri eina prieš 
Rusiją. (AP)

• Minkštosios anglies angliakasių 
unijos gerbūvio pareigūnai pranešė, 
kad pensijų' fondas, pradėjęs veikti 
prieš pusantrų metų, moka pensijas 
angliakasiams po 100 dol. mėnesiui. 
Iš viso dabar mokama pensijos 11.689 
asmenims. Vidutiniškai imant į pen
siją pasitraukia 64 metų angliakasiai, 
išdirbę apie 35 metus angliakasio 
darbą.
• Slovakijoje esą suimta per 60 as
menų — vyrų ir moterų, kurie neva 
šnipinėję vakariečiams.
• Floridą, Miami, pasiekė 37 suo
miai ir estai tremtiniai, kurie iš Šve
dijos keliavo laiveliu 5 mėnesius, no
rėdami išvengti rusų persekiojimų.
• Garsusis Italijos muzikas-dirigen- 
tas Toscanini atsiuntė iš JAV j Ita
liją 6.000 dolerių, kurie bus išdalyti 
reikalingiesiems paramos Milano mu
zikams, minint kompozitoriaus Verdi 
mirties sukaktį. (R)
• JAV naikintuvai su oro tvirtovė
mis vykdo manevrus Vokietijoje. Tai 
didžiausi oro manevrai po karo. Oro 
tvirtovės atskrido iš Anglijos į Ba
varijos oro bazes. Jų uždavinys — 
pulti iš karto Mūncbeną, Stuttgartą 
ir Nūrnbergą. - --
• Čekoslovakijos vidaus ministerija 
paskelbė, kad Prancūzų diplomatai 
turi dabar gauti vizas { Čekoslovaki
ją atvykti. 1947 m, gegužės mėn. bu
vo išleistas specialus potvarkis, lei
dęs prancūzų diplomatams atvykti be 
vizų. (UP)
• Sovietų Sąjunga buvo pažadėjusi 
grąžinti D. Britanijai karo metu pa
skolintus karo laivus. Pirmoj! parti
ja, turėjo atvykti sausio 21 d„ tačiau 
britai nesulaukė. Tuo pačiu metu 
Italija turėjo dalį savo laivų perduoti 
Rusijai. Bet kai sovietai negrąžino 
britams žadėtų karo laivų, tai ir ita
lai neperduoda jų rusams.

Iš Romos praneša, kad du jauni 
vyrai areštuoti, nes jie norėję nu
skandinti tuos laivus, kurie buvo skir
ti Rusijai perduoti.
• Londono diplomatiniai stebėtojai 
mano, kad Norvegija ir Danija esan
čios pasiruošusios prisidėti prie At
lanto pakto, tik Švedija vis dar ne
apsisprendžia. (DM)
• Britanija derasi su JAV dėl oro 
tvirtovių nupirkimo. Britų aviacija 
norinti nusipirkti iš amerikiečių 150- 
180 oro tvirtovių B-29. Vienas lėk
tuvas kaštuoja apie milijoną dolerių.

— Porą savaičių trukusios pasi
baigė Fiz. Aukl. Būrelio „Vytis“ su
rengtos gimnazijos tarpklasinės stalo 
teniso pirmenybės. Berniukų grupėje 
gimnazijos meisterio vardas teko VI 
kl. komandai, kuri laimėjo visus tu
rėtus susitikimus su 35:9 taškų san
tykiu.

Mergaičių grupėje pirmąją vietą 
be pralaimėjimų iškovojo IV/V kl. 
kom. su trims pergalėms, paskutinėse 
rungtynėse {veikusi savo rimčiausią 
konkurentę — III kl. I kom. 3:1.

— Kasselio miesto stalo teniso 
pirmenybėse, kuriose buvo 110 daly
vių iš Kasselio bei Gottingeno apy
gardų, dalyvavo ir praeitų metų Pa
baltijo bei lietuvių meisteris VI. Ado
mavičius. Žaidžiama buvo vieno pra
laimėjimo sistema ir VI. Adomavi
čiui. nors jis ilgoką laiką negalėjo 
žaisti, pavyko prasimušti, įveikus 
stiprokus priešininkus, { baigmines 
varžybas. Prieš patekdamas į pusfi
nalį, turėjo nugalėti sunkią kliūtį — 
Dormeier (Bad Wildungen), kuris vė
liau su Mallon laimėjo pirmą vietą 
vyrų dvejete. Pusfinalyje VI. Adė- 
mavičius {temptoje ir jaudinančioje 
kovoje 3:2 {veikė puikų kirtimo spe
cialistą Stapelmann (Gottingen), ku
ris praėjusiais metais buvo vienas 
nedaugelio žaidėjų, kuriems prieš 
Vokietijos meisteri dr. Mauritz pa
vyko laimėti vieną setą. Po šios ko
vos VI. Adomavičius tuojau turėjo 
žaisti finalines rungtynes su Mallon 
(Witzenhausen), prieš kurį pralaimėjo 
0:3. Praėjusiais metais jis prieš tą 
patį Mallon, tarpklubinėse rungty
nėse Lituanica — Kasselių Olympia 
laimėjo 3:2.

— Lituanicos krepšininkai viešėjo 
Arolsene, kur susitiko su vietos DP_ 
Training School komanda. Šeiminin
kai, visi kasseliečiai, pripratę prie 
savo'*hiažos salės buvo pranešesni ir 
laimėjo 46:29 (16:9). Taškus pelnė: 
Lit. — K Miškinis 12, J. Ližaitis 8, 
V. Miškinis 7, Aižinas 2, Valaitis 0; 
Arols. — Pakalnis 16, A. Kazakevi
čius II, Bunys 9, P. Kazakevičius 8, 
Pilypauskas 4. Stalo teniso susitiki
mą arolsenlečiai prieš kombinuotą 
krepšininkų komandą taip pat laimė
jo 8:1. Garbės tašką iškovojo dvejete 
Mėlinis/J. Ližaitis.

— Metus laiko išbuvusi senoji Li
tuanicos klubo valdyba, su pirminin
ku VI. Adomavičiumi priekyje, 1.13 
{vykusiame visuotiniame narių bei 
rėmėjų susirinkime atsistatydino. 
Susirinkimo pirmininkaujančiu! padė
kojus už nuveiktus darbus, buvo pa
siūlyta perrinkti tą pačią valdybą, 
tačiau keliems nariams ruošiantis { 
užjūrį bei išsikėlus dirbti kitur, buvo

• Įdomiausia šiuo metu Kravčen- 
kos, autoriaus „Aš pasirinkau laisvę“, 
byla, pradėta Paryžiuje, vyksta su 
didžiausiu pasaulio dėmesiu. Čia rei
kės (rodyti komunistams, kad Krav- 
čenko melavo apie Rusijos režimą, 
arba bus viešame teisme sovietų re
žimas apkaltintas.
o Prancūzijoje jau pradėjo laisvai 
pardavinėti Nylon kojines, iki šiol 
jos buvusios tik juodojoje rinkoje. 
Už kojinių porą oficialiai mokama 
nuo 19 iki 21 šilingo (apie 4 dolerius), 
kai Amerikoje, Nylon tėvynėje, vie
nas tuzinas kojinių kaštuojąs nuo 11,5 
iki 17 dolerių.
• Washingtone prasidėjo 56 tautų, 
kurių tarpe pirmą kartą dalyvauja 
sovietai ir argentiniečlai, svarstyti 
kviečių problemos.

{vykdyti nauji rinkimai. Vietoj bu
vusių penkių narių, valdyba nutarta 
sumažinti iki trijų ir pagal balsų 
daugumą išrinkta du senieji nariai 
A. Bagdžiūnąs su K. Miškiniu ir K. 
Šalkauskas. Kandidatais liko St Ai
žinas ir J. Šulaitls. Į naują revizijos 
komisiją išrinkta V. Bytautas, Z. Ral- 
kevičius. km.
TAUTVAIŠAS NUGALĖJO1 AUGS

BURGO ŠACHMATU MEISTERĮ
S. m. sausio 16 d. Augsburge {vy

ko finalinės švabijos komandinių 
šachmatų varžybų rungtynės tarp 
SC Lauingen 1925 ir Augsburgo mie
sto rinktinės. Augsburgiečiai, kurių 
miesto rinktinė po nesenos pergalės 
prieš Mūncheną laikoma viena pajė
giausių Vokietijoje, laimėjo užtikrin- 
tai.5*/z:2’/z. Pirmoje lentoje Taut- 
v aiš a s pasiekė laimėjimą prieš 
naująjį Augsburgo mst meisterį Rid- 
miller. penktoje lentoje V. Liūgą 
iškovojo lygiąsias prieš'augsburgietį 
Fendt \

SCHW. GMŪNDO LIETUVIAI — 
ULMO VOKIEČIAI 4'/i:3'/i

Š. m. sausio 23 d. Schwab. Gmūh- 
de vietos lietuvių šachmat'ninkų ko
manda Wilrttembergo pirmenybių 
rungtynėse, po atkaklios kovos, {vei
kė stiprų Ulmo šachmatų klubą pa
sekme 4‘/z:3,/«. Pirmoje lentoje Taut- 
vaišas laimėjo prieš Ulmo meisteri 
EIstner.

KREPŠINIS IR STALO TENISAS 
DILUNGENE

šio mėn. 22 d. Dlllingene lietuvių 
stovykloje viešėjo Augsburgo ukrai
niečių sporto klubo „Cornohoro" vy
rų ir moterų krepšinio komandos, 
kurios žaidė draugiškas rungtynes su 
vietos lietuvių „Sakalo“ sportininkais 
(ėmis).

Žaidynės pradedamos moterų ko
mandų susitikimu, kur{ mūsiškės 
lengvai laimėjo 22:8. Taškus pelnė: 
Laikūnienė 12, Šlefertaitė 6, Jociutė 4, 
Bob’nienė, Bernotaitė. Strimaitytė 0.

Vyrų susitikime „Sakalas" - „Cor
nohoro" po audringos kovos laimėjo. 
„Sakalas" 1 taško skirtumu — 43:42. 
„Sakalui“ taškus pelnė: RadaviČius 
23, Brinkmanas 15, Paškevičius 4, 
Sinkevičius 1, Anaitis 0.- :

Baigminės rungtynės tarp Dillin- 
geno „Sakalo“ jaunių ir „Cornohoro“ 
vyrų baigėsi lygiosiomis 27:27. Taš
kai: Sodeika 8, Bernotas 7, Kuibis 6, 
Spranaitis 6, Taraškevičius 0. Pažy
mėtina, kad Dillingeno ^Sakalo" jau
niai krepšinyje smarkiai žengia prie
kin.

Po krepšinio buvo sužaistos ir sta
lo teniso rungtynės „Sakalas“ - „Cor- 
nohoro“. Jas laimėjo „Sakalo“ vyrai 
9:0 ir moterys 3:1. „Sakalą“ atsto
vavo: Žulna, Barkauskas, Liūgą, Lai
kūnienė, Šlefertaitė. (p)

TARPTAUTINES SPORTO 
VARŽYBOS

Artimiausių didžiųjų tarptautinių 
varžybų kalendorius: sausio 28—30 
Europos dailiojo čiuožimo pirmeny
bės Milane, sausio 29-vasario 6 d. 
„bob“ rogučių pasaulinės pirmenybės 
Lake Placid (JAV), vasario 4—12 d.d. 
pasaulio stalo teniso pirmenybės 
Stockholme, vasario 5—6 d.d. Euro
pos greičio čiuožimo pirmenybės Da- 
vose, vasario 2—13 d.d. Paryžiuje 
įvyksta pasaulio dailaus čiuožimo 
pirmenybės, 12—20 d-d. ledo ritulio 
Europos ir pasaulio pirmenybės 
Oslo, gegužės 14—19 d-d. Europos 
mėgėjų boksininkų pirmenybės Oslo.

km.
I

Įsteigta ^Dirvos* atsiovybeVokietijai
Pranešame, kad didžiausias USA lietuvių savaitraštis DIRVA, einąs 

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

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

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

Emigrantu žiniai
Nė vienas ^migruojantis į bet ku

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

Kuklus MUSŲ KALENDORIAUS 
tiražas jau visas išsiuntinėtas platin
tojams,-'todėl emigracijos pajudinti 
tautiečiai pirmoje eilėje paskubėkite 
tą vertingą kalendorių Įsigyti. Jo 
kaina 2,50 DM. MŪSŲ KELIAS

Prešse-Foto Paulaitis, 
Wangen/AIIgau, Herfatz 6

Foto fr Optikos reikmenų 
prekyba siūlo: .

Foto aparatus „Linhof-Technl- 
ka III E", 9X12, su {jungtu at
stumo matuotoju, objektyvu 
Schneider Xenar 1:4,5 f = 15 
cm, su 6 kasetėmis, kaina 1365.- 
Katalogą „Photo - Kino - Indu
strie Deutschlandl" kaina 4.50 
DM ir katalogą „Deutsche Pho- 
to-Kameras“ kainą 1.50 DM. 
Katalogai yra iliustruoti ir su 
aparatų bei kitų reikmenų kai
nomis.

Užsakiusiems didesni kiekį 
katalogų pardavimui, duodama 
10% nuolaida.

Tiekimas atliekamas iš anks
to apmokėjus ar siunčiama iš
perkamuoju mokesčiu.

GIMBUTIENE Antanlha, gyv. Li- 
tauisches Lager, Schwab. Gmūnd, 
Bismarck Kaseme, ieško SAKALAU
SKAITĖS Teresės, gim. 1934 m. Ma
rijampolės apskr. Ožkasvilių km.

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

Stanislovo J4AJANAUSKO, kilu
sio nuo Biržų, Daujėnų parap., Ba- 
luškų naujasodžio, arba jo sūnų bei 
dukterų ieško GEONITAS Stasys, 
gyv. U.S.A., WATERBURY 89, Conn., 
P.O. Box 1108,

Redakciją straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesnnaudotų rankraščių nesaugo: 
• Už skelbimų turini redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po !,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 % nuo'Mdos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3.- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

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

—------------ - 1 ' ' ------ ——-------- • 11
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

w

Mūsų taudodailė Škotijos sostinėje
„Škotijos Sąjunga dėl Europos 

Tautų Laisvės (Scottish League for 
European Freedom) suruošė sausio 
10—22 d. d. Edinburge europiečių pa
bėgėlių tautodailės parodą.

Sis įvykis žinotinas mums visiems 
jau vien dėl to, kad minėta Sąjunga 
visais būdais kovoja dėl Europoje 
pavergtų tautų laisvės bei jų nepri
klausomybės atstaymo. Miela paste
bėti, kad šios Lygos pirmininku yra 
senas nuoširdus Lietuvos bičiulis 
Mr. John Stewart, daug kartu nepri
klausomybės metais lankąsis Lietu
voje ir iki šiai dienai kupinas simpa
tijų mūsų tautai.

Paroda įvyko pačiame gražiosios 
škotų sostinės centre „Maxon and 
Carfae’s" meno parodoje. Be lietu
vių, joje dalyvavo estai, latviai, aus
trai, bulgarai, graikai, kroatai, len
kai, ukrainiečiai ir vengrai.

Parodos skyriams patvarkyti buvo 
pakviesta dailininkė H. J. Narušeyi- 
čiųiė-Zmuidzinienė, kuri kartu su 
Škotijos lietuvių veikėja p. M. Bal- 
kauskaite parūpino eksponatų ir 
sutvarkė lietuvių skyrių.
, Į atidarymą gausiai atvyko to did
miesčio rinktinės visuomenės ir vi
sas būrys žurnalistų. Atidarydamas 
parodą, Edinburgo vyskupas Right 
Rev. Warner, be kito, pažymėjo, kad 
„paroda turi tikslą arčiau mums su
pažindinti' su pabėgėliais, kuriuos 
buvo miela pasveikinti atvykusius į 
mūsų šalį ir kuriems mes turime di-

Dvi stebėtinos mįslės
(Pradžia 1 pusi.) 

tarnautojai — mokslininkai ir įvairių 
sričių specialistai. Iš aukštesniųjų 
karių-speclaiistų paminėtinas pulk. 
G. A. Tokajev, skelbiąs bene įdo
miausius atsiminimus „Die Neue Zei- 
tung“ skiltyse, sovietų gen. štabo ka
rinio oro laivyno patarėjas, mineralų 
patarėjas A. Karpinsky, ūkio specia
listas K. G. Malodevski, žinomas fl- 
z.kas ir atomo specialistas V. Brai- 
lovski, kuris turėjo prižiūrėti Sak- 
sonręs uranijaus įmones.

astebėtina, kad pabėgusių 8O’/« 
pr.Kiauše komunistų partijai. Jie per- 

. bėgdami vakariečiams atnešė daug 
įdomių duomenų.
.. -Kodėl taip svarbus įvykis buvo 
iki šio meto nutylėtas? Gal būt pa
grindine priežastimi yra 1946 m. J. 
McNarney ir Vas. Sokolovskio suda
ryta sutartis, kurią vykdant kiekvie
nas perbėgėlis turėjo būti grąžintas 
atgal Todėl daugiau pabėgėlių sten
gėsi patekti pas britus nei pas ame
rikiečius. Amerikiečių ir sovietų san
tykiams pašlijus, amerikiečiai prisi
pažįsta, kad vien jų srityje yra 12 
stovyklų tokiems pabėgėliams šutai-
pinti.

Minėtas pulk. Grig. ’ Tokajev „D. 
N. Z.“ skelbia įdomių žinių eilėje 
straipsnių „Aš žinau Politbųjro pas- 
laptisUs Tačiau pastebėtina, kad ne
žiūrint stambių antraštės raidžių, 
Tokajev skaitytojams daug paslapčių 
neišduoda. Jis aprašo sovietinius po
lėkius — užimti vakarinę Vokietiją 
Ir per ją žygiuoti toliau, nurodo so
vietus neturint atominės bombos, aiš
kina būdą vokiečių mokslininkams 
medžioti, išvardija vokiečius moksli
ninkus, dirbančius sovietinėje žinio
je, pagaliau pamini nepasitenkinimą 
V-2 atsiektomis išdavomis. Jis pa
mini sovietines pastangas Arktikoje, 
nurodo oro laivyno trūkumus, pas
tangas toli lekiančioms raketoms ga
minti, baigia Kremliaus gyvenimo 
aprašymu ir spėjimu, kas bus Stalino 
įpėdiniu. '

Tokajev buvo SMA (sovietų kari
nės valdžios) kariniu patarėju Ber
lyne, V. Sokolovskio žinioje. Jis su
kosi ir sovietų politiniame gyvenime. 
Bet jis pasirinko laisvę vietoj duo
nos. O Jon patekęs kalba apie sunkų 
sovietų pasiruošimą trečiajam pa
sauliniam karui. Prieš mus atsidūręs 
-vakarinėje srityje, iki šiol jis tylėjo. 
Ir prabilo dabar skardžia kalba, apie 
pavergtą tėvynę. Vergijoje gyvenęs, 
jis aiškina laisvajam pasauliui apie 
ją. O kas toliau? Didelė mįslė, nes 
čia kalbėjau apie dvi mažas mįsles, 
kurios bent kiek mąstančiam rodo 
pabaisą „šaltojo karo“ tarpsnio, kai žmonės, kurie fiziškai yra arti Rusi- 
dvi ginklais žvangančios stovyklos jos, labai bijo, nes komunistų vadai 
yra skiriamos siaubingų bedugnių. kiekviename krašte pranašauja, kad

Ged. Galvanauskas tai gali’ įvykti ir jie naudoja raudo-

dėlių simpatijų“. Liesdamas Lygos 
uždavinius, vyskupas pabrėžė, „jog 
viešoji britų nuomonė turi vis labiau, 
vis smarkiau paveikti krašto vyriau
sybę, idant ji imtųsi žygių paverg
toms tautoms išvaduoti“.

Prisiminus lietuvių skyrių, reikia 
pastebėti, jog jis savo eksponatų gau
sumu, jų įvairumu ir originalumu — 
įdomiausias ir sudarė gerą trečdalį 
visos parodos. Lietuvių sekcijoj ma
tai apsčiai juostų, kaklaryšių, staltie
sių,žavų p. Tamošaitienės kilimą, me
nininkų Vainausko (jau Kaune žino
mo savo gražių baldų gamyba) ir J. 
Jakubausko (iš Freiburgo Meno In
stituto patekėjusios žvaigždės) trem
tyje padirbtų patrauklių medžio dro
žinių ir dailin. Zmuidzinicnės tauti
niais drabužiais lietuvaičių piešinių 
etc. Berods, ten dar buvo trys gyvi 
eksponatai: tautiniais drabužiais ap
sirengusios lietuvaitės (pp. Zmuidzi- 

Nužudytas lietuvis Kanadoje
Canadian Press agentūra praneša, 

jog Ontario valstybėje vienos ukrai
nietės ūkyje rastas pasibaisėtinai nu
žudytas 1948 m. rugpiūčio mėn. Ka- 
nadon atvykęs lietuvis DP Napoleo
nas J a n u š a. Siam ūkyje išdirbęs 
vieną savaitę, buvo ieškančių kai
mynų atrastas mašinų pastogėje su
daužyta galva, pakartas pusiau sė
dinčioj padėtyje. Toronto „Daily 
Star“ pranešęs tai kaip sensaciją, 
mano, kad žmogžudystė įvykdyta 
politiniais sumetimas. Policija veda 
tardymą. (aim.)

AL SPAUDA AIŠKINA STRAZDO 
ĮVYKĮ

„Darbininkas“ taip aprašo daug 
triukšmo sukėlusį įvykį: „Viena šei
ma dėl nesūslpratimo tarpe giminių 
ir garantijas jiems išdavuslos orga
nizacijos buvo pasiųsta net į Siaurės 
Caroliną... Darbo ir buto garantijas 
išdavusi DP pagalbos organizacija 
yra atsakinga už šią šeimą, kol jos 
raštu neperima giminės ar kita pri
vati šeimą, todėl ir minėto p. Strazdo
šeimos negalėjo perleisti giminėms, 
kol jie nesutiko raštu perimti atsa
komybę už jų globą“. 49. I. 4.

Tuo pačiu transportu atvyko į 
JAV ir bu v. L. V. Teatro dirigentas 
Vytautas Marijošius su šeima.

(aim.)

LIETUVIAI JAV FROFESURON
Vis daugiau lietuvių yra kviečia

ma dėstyti JAV universitetuose. Be 
prof. Kolupailos, kuris dėstys India
nos valstybės Notre Dame universi
tete, į JAV metų gale atvyko jaunas 

Ar pagerės JAV santykiai su Sovietais
(Pradžia 1 pusi) 

glausia remiasi Rusijoj žmonių gąs
dinimu, tikint, jog pavojus kyla iš 
JAV. Jei jau kartą valdovai prileis, 
kad Sovietų Sąjunga ^ra apsupta 
draugų, tada vidaus spaudimas augs 
ir jie turėtų atsisakyti nuo diktatū
rinio ir despotinio režimo.

KL — Ar mes kai kuria savo po
litika nepadedame rusų vadams su
kelti baimės Rusijos viduje?

At. — Kai kuriais savo politikos 
aspektais mes prisidėjome prie So
vietų propagandos. Aš manau tačiau, 
kad nors Sovietų vadai griežtai neieš
ko geresnių santykių su JAV, jūs-tu
rite — ir gal būt jau yra susidariu
sios — sąlygas, kuriose geresni san
tykiai automatiškai ateis. Faktas yra 
tas, kad vadai ne tik Rusijoje, bet ir 
kituose komunistų valdomuose kraš
tuose yra susidūrę su tokiomis sąly
gomis, kurios verčia juos koncentruo
tis daugiau prie vidaus uždavinių 
tvarkymo ir mažiau užsienio klausi
mams bei komunizmui plėsti...

KL — Ar Europos įvairiuose kraš
tuose vyriausybės jaučia reikalą ruoš
tis kariškai?

At. — Taip, jie ruošiasi. Vakarų 
Europos, ypač kontinento, žmonės 
nuogai jaučia, jūs norėtumėt pasa
kyti. Ir čia yra didelė baimė, kad 
raudonoji armija neįžygiuotų... Tie

nienė, Balkauskaitė ir Jakutienė, b. 
karo attachė žmona). Tiesa, lietuviš
kieji eksponatai tinkamai mums 
atstovavo ir galerijos išorės lange: 
jame išstatyta Lietuvos vėliava (ten 
iš viso tik dvi), pora lėlių, Kauno 
„Marginių“ kilmės tautiniai vilnietės 
drabužiai (liet, veikėjos Serafinaitės 
nuosavybė) ir dail. Zmuidzinienės 
pieštos — vilnetė, kaimietė ir klai
pėdietė.

Vadinasi, paroda vyko lietuviškos 
persvaros ženkle ir todėl jums ste
bėtis nereikia, kad visa škotų spauda 
teatspausdlno tik anų lietuvaičių ir 
mūsų eksponatų nuotraukas ir apla
mai sutelkė dėmesį ties mūsų tauto
daile. Šit, pvz., rytojaus dieną po ati
darymo didysis „The Scottman“ savo 
straipsnyje, tarp kito, rašo, jog „lie
tuvių eksponatų skyrius ypatingai 
puikus ir pasižymi savo didele me
niškąja-verte“. J. Parausvys 

fizikos mokslų dėstytojas Vytautas 
Jankevičius. Pagal AL spaudą, 
jis Jau dirba profesoriumi Seattle 
Universitete, Wash. Stebimasi, jog 
jis „greit ir gabiai įsikūręs ir jau pa
sižymėjęs amerikiečių inteligentijos 
tarpe. Amerikiečių klubuose ir drau
gijose turėjęs keletą paskaitų apie 
Lietuvą“. Jų išdavoje vietos laikra
štis „Seattle Post Intelligencer“ įsi
dėjo Jankevičiaus nuotrauką su gra
žiausiu atsiliepimu. Vytautas Janke
vičius pradėjęs savo studijas VDU, 
Vilniaus Universitete, jas baigė Pa
ryžiuje — Sorbonoje. (aim.)

IVASKEVIOIUS susilauks 
ANŪKO

„Mūsų Kelio“ Klaipėdos num. mi
nėtasis Klaipėdos sukilimo rėmėjas 
ir dalyvis Antanas Ivaškevi
čius, kaip AL spauda informuoja, 
su šeima gyvena Bostone, kur yra 
žinomas biznierius ir neseniai susi
laukė anūko. (aim.)

Japonijos rinkimu rezultatas
Galutiniais, bet neoficialiais duo

menimis, Japonijos parlamento rin
kimus laimėjo premjero Shigern Yo
shida — ultra konservatyvi demo
kratinė liberalų partija, gavusi 263 
vietas ir 466 vietų. Ji gavo 100 vietų 
daugiau, negu turėjo.

Japonų komunistų partija iškyla 
taip pat kaip politinė partija, nes ji 
surinko per 1.000.000 balsų ir gavo 

nąją armiją gąsdinimui, kaip bazę 
komunizmui plėsti...

Kl. — Ar laukiama karo konti
nente?

At. — Aš jaučiu, kad karo baimės 
praėjusiais metais buvo mažiau Eu
ropoje, negu Amerikoje. Ir, manau, 
sugrįžęs namo, aš pajutau, j Oskaro 
baimė čia Jau sumažėjusi...

KL Ar galima Rusijos vyriau
sybę atskirti nuo komunizmo įtakos?

AL — Tai sunku atskirti. Stali
nas savo raštuose yra pasakęs, kad 
sovietų vyriausybė niekad nedaranti 
svarbesnių nutarimų be komunistų 
partijos nurodymų. Tpdėl visada yra 
rizikos, jog rusų vyriausybė su savo 
karine galia, kaip priemone, gali įgy
vendinti savo tikslus, kurie toli pra
lenkia istorines rusų tautos ambici
jas... Jei mes galėtume (tikinti ko
munizmą, kad jis apsiribotų taikin
gais metodais savo idėjoms skleisti 
tada, aš manau, mes galėtume tai
kingai gyventi pasaulyje.

KL — Kas.galėtų įvykti per ar
timiausius metus?

At. — Aš manau, kad pamažu 
Įtempimas mažės, nes pirmiausia ko
munistų agresijos taktika tampa ma
žiau potenciali. Jie labiau pažįstami, 
atidengti, išstatyti viešumai, sunie
kinti Ahtra, jų vidaus problemos 
komunistų kraštuose reikalauja dau
giau dėmesio.,. Aš manau, kad gali 
jie savo politikų pakreipti ten, kur 
bus mažiau konflikto su JAV poli
tika. (am)

Teisinės informacijos
EMIGRACINIAI DOKUMENTAI VYKSTANTIEMS I USA

Klausimas labai aktualus. Padė
damas tautiečiams susiorientuoti esa
moj padėty, noriu painformuoti, kad 
vykstantiems į Ameriką būtina tu
rėti: 1) gimimo liudijimą; 2) jei su
situokęs — santuokos'liudijimą; 3) 
jei Išsiskyręs — skyrybų arba 4) jei 
vienas santuokinių miręs — mirimo 
dokumentą. Daugelis mūsų tokių do
kumentų originalų neturi, tad tenka 
pasirūpinti jų pakaitalais. Tačiau pa
kaitalai ruoštini tik tokie, kuriuos tą 
ar kita emigracijos misija priima. 
Kiek ligi šiol praktika parodė, vyks
tantiems į USA dėl dokumentų pa
kaitalų patartina taip tvarkytis.

GIMIMO METRIKAI — LIUDI
JIMAS I

Principe turi būti originalas, jo 
dvi fotokopijos ir du vertimai į anglų 
kalbą. Nesant originalą gali atstoti 
krikšto liudijimas, tuo pat būdu pa
ruoštas. Nesant to, geriausiu gimimo 
liudijimo pakaitalu gali būti lietu
viškas pasas. Jį naudojant vie
toj gimimo liudijimo reikalinga taip 
pat pristatyti dvi fotografijas ir du 
vertimus į anglų kalbą. Nesant lie
tuviško paso, jį gali atstoti laikinis 
asmens liudijimas arba kitas kuris
pažymėjimas, duotas kurios nors ofi
cialios lietuviškos įstaigos dar Nepri
klausomoj Lietuvoj. Jame turi būti 
įrašyta gimimo data ir vieta. Tokius 
dokumentus reikia taipgi paruošti 
aukščiau nurodyta tvarka, t. y. turėti 
dvi fotografijas ir du vertimus į ang
lų kalbą. Vertimus į anglų kalba, o 
eventualiai ir bet kuriuos nuorašus 
dovanai tvirtina teisiniai IRO pata
rėjai.

Tuo atveju, jei nėra jokių doku
mentų, kurie galėtų galioti kaip pa
kaitalai ir asmuo gimimui įrodyti nie
ko neturi, tad tokiems nustatyta to
kia tvarka. Tiems, kurie gimę tuose 
kraštuose, kurie yra šiapus Cursono 
linijos, įpareigojama pristatyti — iš
sireikalauti gimimo liudijimą iš gi
mimo vietos. Tai daroma tuo būdu, 
kad užinteresuotasis privalo rašyti 
laišką į gimimo vietos įstaigas, pra
šydamas jam pristatyti — prisiųsti 
gimimo ar kitokį liudijimą. Tokio 
laiško nuorašą su vertimu į anglų 
kalbą ir pašto kvitu apie to laiško 
pasiuntimą suinteresuotasis pristato 
konsului Jei praėjus mėnesiui nuo 
pasiuntimo dienos atsakymo negau
siąs, bylai duodamą eiga pas Ameri-

35 vietas. Kol kas vietos taip pa
siskirsto: —-
Demokratiniai liberalai — 263 vietas,
Socialdemokratai — 49 „
Demokratai — 70 „
Komunistai 35 „
Nepriklausomi — 12 „
Liaudies kooperatyvai — 14 „ ir
Kitos partijos — 23 „

Iš viso 466

KANADAI REIKIA SLAUGYTOJŲ
Kanados įstaigos pranešė, kad 

priims~240 mokytas slaugytojas, nes 
įsitikinę, kad pirmosios 60 DP slau
gytojos pasirodžiusios visai tinkamo
mis savo uždaviniams. Priims tiktai 
iki 45 metų amžiaus, nevedusias arba 
našles-bevaikes, kurios turi gailes
tingųjų seserų mokyklos baigimo di
plomą. IRO kviečia kandidates re
gistruotis. LLV/SB

64 DP AMSTERDAMMO PARODOJE
Vasario 5 d. Amsterdame atidaro

ma DP dailininkų paroda, kurioje 
dalyvauja 28 latviai 8 lietuviai ir 18 
estų, be to, lenkai, ukrainiečiai, ven
grai, bulgarai, rusai ir armėnai, iš 
viso bus išstatyta 340 eksponatų, ku
riuos į Amsterdamą atgabeno ir su
tvarkė latvių tapytojas Alberts Pran- 
de. Paroda numatyta perkelti taipgi 
Belgijon, Prancūzijon ir Anglijon. 
Apie perkėlimą į JAV tuo tarpu t'k- 
slių žinių nėra. LLV/SB

KAS YRA DP NUOSAVYBE?
CCG DP skyrius Lemgo pareiškė, 

kad iš išduotų DP nuosavybėje pasi
lieka tiktai avalynė, rūbai ir smulkūs 
kasdieniniai reikmenys. Visi kiti 
daiktai duodami naudotis tiktai tam 
laikui, kol jie gyvena, britų zonoje. 
Lovos, spintos, kl baldai ir panašūs 
daiktai, kas išduoti DP, nesiskaito 
jų nuosavybe ir už jų pardavimą 
arba atidavimą toliau DP gali netekti 
IRO aprūpinimo arba net atsidurti 
teisme. LLV/SB

kos konsulą ir be tokio liudijimo, pa
sitenkinant užinteresuotojo priesaikos 
pareiškimu apie gimimo data ir vietą.

Tiems, kurie yra gimę anoj pusėj 
Cursono linijos (į tų skaičių (skiria
mi ir pabaltiečiai), jeigu jokių gimi
mui įrodyti dokumentų neturi, nu
statyta, kad jie daro atitinkamus pa
reiškimus pas teisinius IRO patarė
jus. Panašiai susitvarkoma dėl visų 
kitų nepilnamečių šeimos narių, ku
rie gimimo dokumentų neturi. Tik 
dėl jų .gimimo vietos ir laiko paaiški
nimus padaro vienas tėvų. Šiuos pas 
teisinius patarėjus sudarytus doku
mentus teks priesaikos kėliu sutvir
tinti pas Amerikos konsulą

JUNGTUVIŲ DOKUMENTAI
Pristatoma dvi fotokopijos ir du 

vertimai į anglų kalbą, patvirtinti 
aukščiau nustatyta tvarka. Jei ne
sama originalų, jų pakaitalais gali 
būti lietuviškuose pasuose padaryti 
klebonų įrašai apie susituokimo, su - 
kuo susituokta, kur ir kada. Tuo at
veju turi būti sudaryta papildomai 
dar po dvi kiekvieno santuokinio 
paso fotokopijas. Jei abu santuoki
niai (vyras ir žmona) pasų neturi, o 
turi tik vienas jų, kuriame klebono 
įrašas apie santuoką padarytas, tada 
to paso daromos 4 nuotraukos ir 4 
vertimai tam tikslui (santuokos įro
dymui, po 2 egzempliorius vyrui ir 
žmonai). Kada jokių įrodymų netu
rima. pas teisinį patarėją sudaroma 
deklaracija — pareiškimas.

Tiems, kurių antrasis santuokinių 
nežinia kur dingęs, ypač kurie išvežti 
ar likę, Lietuvoje arba karo metu 
dingo, užtenka tuo atveju sudaryti 
pareiškimą — deklaraciją pas teisinį 
patarėją'.

Vieno santuokinių mirties atveju, 
jei tas įvyko čia, sunkumų tai įrodyti 
nesudarys, nes galima parūpinti do
kumentus. Dėl tų, kurie mirę Lietu
voje, tenka daryti pareiškimus, jei 
jokių dokumentų tam neturima.

Išsiskyruslems tą faktą tenka Įro
dyti dokumentais iš Lietuvos arba čia 
sudarytais. Tie, kurie turi šios rūšies 
sunkenybių, patartina šį klausimą 
sutvarkyti čia, kur galima tam rei
kalui pašvęsti laiko ir suorganizuoti 
pinigų. Be šių dokumentų dar reikia 
pasirūpinti dokumentais iš policijos 
ir kada gyveni U.S. zonoje.

SUSIRŪPINKIT DOKUMENTAIS
Nežiūrint pakartotino raginimo 

šio laikraščio puslapiuose — susirū
pinti savo dokumentų sudarymu iš 
anksto, daugelis, atrodo, to patarimo 
nepaklausęs labai apgailestavo, ries 
paskubomis paragintas, brangų išva
žiavimo laiką turėjo pašvęsti tanų 
kad sudarytų dokumentus, nebegalė
damas sutvarkyti svarbių ekonomi
nių interesų ir dėl to turėdamas daug 
nuostolių. Kiekvienas, kuris tikisi 
garantijos arba kuriam jau tas paža
dėta, privalo paruošti dokumentus ir 
pamažu likviduoti visus reikalus bei 
kitas gėrybes, kurių pasiimti nebe
galės, kad pašauktas galėtų visą lai
ką pašvęsti tik atlikimui emigraci
nių formalumų. Dr. Br. K.

• Washtngtono universiteto regentų 
įstaiga paskelbė, kad ji išvaranti tris 
profesorius — Herbertą J. Phillips, 
filosofijos prof, asistentą, H. Gund- 
lach, psichologijos prof, assistentą, ir 
J. Butterworth, anglų kalbos profe- __ 
šorių, nes jie turį ryšių su komunls-' 
tais. (UP)

Pranešimas platintojams
Šiais metais spaustuvė staigiai pa

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

Yra dalis platintojų, kurie mums 
nesuprantamais, o gal net ir piktais, 
sumetimais neatsiskaito iš stambes
nių sumų. Esame jau galutinai nu
sprendę tuos netvarkingus skolinin
kus, kurie iki vasario 1 d. savo sko
lų neišlygins, paskelbti laikraštyje, o 
po to imtis priverstinio ieškojimo. 
Sis viešas pranešimas yra paskutinis 
įspėjimas tiems, kurie savo pasižadė
jimų neišpildė arba nereagavo Į 
jiems pateiktas sąskaitas.
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