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Stalinas seka seną pasaką Paskutinės aktualijos
Pavojingas Kremliaus švirkštas. — Sovietai terorizuoja Skandinaviją.

— Praėjusi šeštadieni atsakyda
mas l eile INS pateiktų klausimų, 
Stalinas pareiškė, kad Sovietų Są-

Būtų nenormalu, jei Stalinas, už
klaustas dėl pasaulio taikos, pasisa
kytų prieš ją. Komunistinė sovietinė 
doktrina neleidžia pasakyti to, kas 
tautų tarpe būtų nepopuliaru. Nieko 
nestebina ir dabartinis Stalino atsa
kymas j JAV tarptautinės žinių tar
nybos užklausimą. Stalinas pasi
sakė, kad jis nieko prieš neturįs dėl 
susitikimo su prez. Trumanu, dėl 
bendradarbiavimo su JAV ir dėl 
Berlyno blokados panaikinimo. Tai 
nieko naujo^ Stalinas nepasakė. Juk 
ir praėjusiais metais vakarienių ir 

, Molotovo bei Stalino Maskvoje vestos 
derybos dėl Berlyno blokados nuė
mimo parodė, kad tai, ką Stalinas 
pasako, jo pavaldiniai nevykdo. Ir 
tada su Stalinu buvo principe susi
tarta, kad Berlyno blokada bus pa
naikinta, bet su Sokolovsklu pradė
tos derybos susilaukė nesėkmės.

* Neveltui britų spauda, komen
tuodama Stalino pareiškimą, pasisa
ko labai skeptiškai. Esą, reikia dar
bų, bet ne tuščių žodžių. O sovietai 
visada užpildo konferencijas ir pa
reiškimus tuščiais žodžiais. Maskvos 
politika yra dviveidė — viena tar
nauja savo proletariatui, o kita už-

Valstybės taip pat nerodančios at
palaidavimo rungtyniaujant su So
vietų Sąjunga. Priešingai, J.AVals
tybių politika yra linkusi sukleteti, 
nevengiant ir lengvų ėjimų, klabini- 
mų dėl taikos. Pats Siaurės Atlanto 
pakto .sudarymas, kurio principiniai 
klausimai jau aptarti, rodo, jog JAV 
siekia taikos ne tuščiomis rankomis, 
bet eina visai realiu keliu. Gi so
vietai nuolat naudoja terorą ir gąs
dinimo politiką, nes, anot NYHT, 
baimė sovietų politikoje yra svar
biausias įrankis. Jei jo neturėtų, jie 
jau seniai nebeegzistuotų.

Charakteringas Sovietų užsienio 
reikalų ministerio pavaduotojo p. Vi
šinskio .gydymasis“ Karhbade, Če
koslovakijoje. Londono radijo pra
nešimu, Višinskis pats nesigydąs, bet 
nuolat palaikąs ryšius su Kremlium. 
Taigi, Kremliaus pareigūnų lanky
masis svetur reiškia tame krašte 
baimės užkūrimą, nes aukšti sovietų 
vadai vėltul laiko neleidžia.

Pirmadieni Maskvos radijas pasa
kė, kad dabar „vist keliai veda l 
komunizmą, nieks mūsų jėgų nesu
laikys. Nėra tokių tvirtovių, kurių

bolševikai nepaimtų". Nors tai sena 
dainelė ir kasdien Ji dainuojama, ta
čiau rodo, kad Kremlius nė kiek ir 
nemano pasitraukti iš savo Lenino ir 
Stalino užbrėžtų tikslų kelio — iš 
pasaulinės revoliucijos ir pasaulio 
pavergimo. Pokarinis laikotarpis pa
rodė, kad sovietams karo nereikia 
pasauliui pavergti, jis ir be jo jau 
trečdali pasaulio valdo.

Europa iš palengva kyla, jungiasi, 
organizuoja savo karint potencialą ir 
tuo būdu Kremliui varo baimės. Jam 
ir Atlanto paktas yra neteisėtas Ir 
Vakarų Europos Unija nukreipta 
prieš Kremlių, tik Sovietų kraštų 
sujungimas neša „taiką“. Visa, kas 
yra priešinga komunizmui, esą ne
gera. Tad ne veltui Maskva prieš 
kelias dienas (telkė notą Norvegijos 
vyriausybei paklausdama, 1) ar ji 
mananti prisidėti prie S. Atlanto gy
nybos pakto, 2) ar ji.duosianti bazes 
įrengti savo žemėje, kurl'turl bendrą 
sieną su Kremliaus užimtomis ir 3) 
kad S. Atlanto paktas esąs nesudėri- 
nama^ su J.Tautų Charts. Sis mil
žino paklausimas yra teroras, dau
giau niekas. Ir gal būt Skandinavi

jos kraštai, posėdžiavę Osle, turėjo 
išsiskirstyti nenutarą tai, ką turėjo 
nutarti. Prie šios konferencijos ne
pasisekimo prisidėjo Ir Švedijos ne
apdairumas ar tiesiog bukaprotišku
mas. Ateities (vykiuose jie nebebus 
neutralūs, kaip jie nebuvo ir per š( 
karą, talkininkaudami vokiečių na
ciams.

Šie keli faktai, neskaitant jau 
šimtą kartų kartotų sovietų agresin- 
gumo ir obstrukcionizmo pasireiški
mų, rodo, kad Stalino paleistas taikos 
balandis, taikos švirkštas yra ne
tikras ir kad jis siekia ne pasaulinės 
taikos, bet sovietinių kraštų konsoli
dacijos, Kinijos pergalės ir Europos 
budrumo užmigdymu Tad, kol Mas
kva nepadarys taikos darbų, kol ne
pasitrauks iš okupuotų Pabaltijo ir 
Balkanų kraštų, tol jokie Stalino, pa
reiškimai pasaulio neįtikins, Jog 
Kremlius siekia taikos. Tai tik nau
jas manevras nukreipti dėmesį nuo 
Atlanto pakto, nuo (vykių Kinijoje 
ir Balkanuose. Europai ir toliau lie
ka ginkluotis ir budėti talkos ir lais
vių sargyboje. J. Aras'

junga esanti pasiruošusi kartu si 
JAV viešai pareikšti, Jog ūbieji 
kraštų vyriausybės nekelinančioi 
griebtis karo. Jis nesąs priešingai 
susitikimui su prez. Trumanu toje 
vietoje, kuri abiems būtų priimtiną. 
Tokio susitikimo metu turėtų būti 
priimta atitinkama taikos sutartis. 
Toliau, Sovietų Sąjunga esanti lin
kusi bendradarbiauti su JAV, kad 
palaipsniui būtų pasiektas nusigin
klavimas. Jeigu vakariečiai atsisa
kysią minties formuoti savarankiški 
vakarinės Vokietijos valstybę ir baig
sią priešingą blokadą. Sovietai ne- 
besipriešlnsią laisvam susisiekimui 
tarp Vakarų ir Berlyno.

—• Pirmadieni prez. Trumanas, 
kaip nurodo Baltųjų Rūmų kalbėto
jas, buvo pareiškęs, jog susitikimui 
su Stalinu statąs vieną sąlygą, bū
tent, kad tai (vyktų ne kur kitur, 
o Washingtone.

—- Briuselio pakto valstybės (D. 
Britanija, Prancūzija, Olandija, Bel
gija ir Liuksemburgas) Londone, pir
mininkaujant E. Bevinul. sutarė su
daryti Europos Unijos Tarybą, prie 
kurios galės prisijungti ir kiti Euro
pos kraštai. Toje pat konferencijoje 
visos dalyvaujančios valstybės pri-

slėniui.
. Charakteringas reiškinys yra K i - 

n i j o J e, kur Kremliaus raudonoji 
ranka diriguoja. Nors Kinijos vy
riausybininkai seniai siūlo taikos de
rybas, komunistai nekreipia dėmesio 
nei (talkos pasiūlymus nei j vykstan
čias kovas, bet spaudžiu vis toliau, 
kad kuo daugiau Kinijos krašto 
užimtų, o tada ir derybų nebereikės. 
Daily Mail specialus korespondentas 
rašo, kad vyriausybės talkos kampa
nija yra pavojuje ir gali susilaukti 
visiško sugniužimo.

Antras Sovietų taikos nenoro pa
sireiškimas yra Austrijoje. Kiek 
vakariečiai dėjo pastangų šiam kraš
tui privesti prie tvarkos ir atiduoti 
šeimininkauti saviesiems, sovietai 
stovi skersai kelio. Net ir policijai 
neleidžiama turėti radijo susisiekimo 
priemonių.

Teisingai pastebi buvęs JAV pa- 
■ekretorius Sumner Welles, rašyda
mas NYHT laikraštyje, kad Cachino 
ir Togliatti bei kitų vadovaujančių 
komunistų Vakaruose dėtos pastan
gos demokratinius kraštus suminkš- 

T tinti naujajai sovietų taikos ofensy- 
val neįtikinusios vakariečių. Tas ro
do, kad Kremlius nerodo jokio ženk
lo, jog jis/ modifikuotų agresyvinę 
ekspansijos politiką ar kad jis mė
gintų atsisakyki nuo pasaulinės revo
liucijos palaikymo.

Iš kitos pusės, anot Welles, J.A.

Taikos ofensyva 1949 metais
Dabar nebėra prasmės statyti 

klausimą apie tai, ar pasaulyje esama 
vieno pasaulio ar dviejų pasaulių. 
Visiems jau pakankamai aišku, kad 
yra du pasauliai: laisvasis, siekiąs 
pirmoje eilėje kiekvienam asmeniui 
arba žmogui individualinės laisvės, 
visokeriopo žmonių ir tautų bendra
darbiavimo, ūkinės gerovės visiems 
ir taikos, paremtos gera žmogaus va
lia, teisingumu bei demokratinėmis 
laisvėmis, ir komunistinis, siekiąs pa
vergti žmogų, panaikinti visas žmo
gaus laisves ir įsprausti j| | komu
nistinės mašinos priverstinio darbo 
vergų eiles. Abu tie pasauliai, vienas 
antrą gerai pažindami, (žengė ( 1949 
metus su talkos šūkiais, apkaltindami 
tačiau vienas antrą agresijos ruošimu 
prieš priešišką j ( partnerį Pabandy
siu panagrinėti du klausimu: kuriais 
būdais kiekvienas partneris savo tai
kos ofensyvą bando reikšti ir kokia 
tikroji tos ofensyvos reikšmė.

Tenka pastebėti, kad taikos ofen
syvos būdai bei keliai yra labai (vai
rūs, tiesioginiai bei netiesioginiai, 
tikri pagal žodžių prasmę ir sukti, 
apgaulingi, propagandiniai. Pirmiau
sia, vadovaują valstybių vyrai sako

Rašo Dr. S. Tomas
kalbas ir jose dėsto savo siekimus 
bei nurodo veiklos, kryptis. Tas kal
bas komentuoja ir aiškina spauda ir 
radijas, galingosios šių dienų nuo
monės skleidimo priemonės. Komu
nistiniam pasauliui atstovaujanti So
vietų Sąjunga skleidžia už geležinės 
uždangos tik savo vadų kalbas ir aiš
kina komunistines idėjas masėse, 
Siekdama tas idėjas juo plačiau pa
skleisti ir laisvajame pasaulyje. Lais
vojo pasaulio skleidžiamosios idėjos 
neturi jokių priemonių būti išgirstos 
už geležinės uždangos, nes tik ko
munistų partijos rankose esanti spau
da ir radijas šito neprileidžia. Lais
vajame pasaulyje laisvai veikia ko
munistų partijos ir ramiai skleidžia 
savo idėjas. Jos net kovoja dėl lais
vės, kad ja galėtų naudotis savo 
tikslų siekiant Bet jos tai daro tik 
laisvajame pasaulyje ir tuojau jas iš 
šaknų rauna, kai pagrobia valdžią. 
Komunistų partijos laisvajame pa
saulyje yra tie ruporai, kuriais sklei
džiamos ( žmones komunistinės idė
jos. Tvirtos demokratijos kraštuose 
tat nėra tiek pavojinga, kiek kraš
tuose be tvirtų tradicijų. Taigi, be 
tiesioginių vadų kalbų, taiką pasi-

Bet kokia gi tikroji tos taikos 
ofensyvos reikšmė? Matome, kad 
kiekviena šalis užsispyrusi (gyven
dinti savo taiką. Apie tų šalių taikos 
suderinimą kalba tik tie, kurie šalių 
nepažįsta, teisingiau, kurie vienos 
šalies nepažįsta. Nekalbant jau apie 
šalių interesų suderinimą, galima 
būtų dar klausti, ar gali pasaulyje 
sutilpti ir gyventi abu pasauliai vie
nas šalia kito. Visa netolima praei
tis parodė, kad juo toliau, juo labiau 
aiškėja tendencija, kad toks galvoji
mas tėra iliuzija. Demokratija yra 
nuosaiki ir logiška savo samprota
vimuose, bet komunizmas skleidžia 
melą apie tai, kad abu pasauliai gali 
ramiai gyventi šalia vienas antro, 
tuo tarpu visa jo praktika milžiniš
kais šuoliais zeina ( bekompromisln( 
kelią ir slapta ruošia galutini demo
kratinio pasaulio laidojimą. Demo
kratija ruošiasi atsispirti.

Taigi, tenka atmesti nuomonė, pa
gal kurią šioje žemėje gali sutilpti 
abu pasauliai — demokratija ir ko
munizmas. Tat jau pamatė ir demo
kratija. Vadinasi, vienas tų dviejų 
pasaulių turės išnykti ir užleisti vie-

pažino Izraelio valstybę de facto. 
Tok( pat pripažinimą padarė ir Švei
carija.

— JAV teisėjas, kuris New Yorke 
nagrinėja 11 komunistinių vadų by
lą, gauna grasinančių laiškų.

— JAV atominės energijos komi
tetą# oficialiai pranešė Kongre
sui, kad jau esančios pagamintai 
auper-atominės bombos, kurių veiki
mo galia esanti žymiai didesnė ui 
anksčiau numestųjų ant Japonijos 
miestų ir Bikini.

tą antrajam, gal ir gerokai modifi
kuotam. Kiekvienas iš jų mano, kad 
išnykti turės jo priešas. Komunistų 
vada! labai gudrūs, sukti, besinau
doją visomis jiems tinkamomis prie
monėmis, ypač beribiu ir begėdišku 
melu, tddėl jų taikos ofensyva nėra 
niekas daugiau, kaip bolševiška pro
paganda, siekianti apgauti tą, kuris 
balševiko nepažįsta. Taigi, bolševi
kiška taikos ofensyva reiškia bekom- 
promlsinl bolševizmo plėtimąsi pa
saulyje.

Demokratijos taikos tikslus gana 
ryškiai atvaizdavo J.A.Valstybių Pre
zidentas Trumanas savo puikioje kal
boje priesaikos metu š. m. sausio 20 
dieną. Jo kalbos baigiamuosius žo
džius čia pacituosiu: „Kai tinkamu 

(Nukelta ( 6 pusi.)

Amerika gins Vakari) Europa
S. ATLANTO PAKTAS 16—20 METŲ

Iš Washlngtono UP praneša, kad 
J. A. Valstybės sutikusios padėti kie
kvienam kraštui, kuris pasiūlytą 
Siaurės Atlanto gynybos paktą pa- 
Sirašis, tik Kongresas pirmiausia tu
rįs paruošti kelią, paskelbdamas ka
rą užpuolikui.

Informuoti diplomatiniai šaltiniai 
nurodo, kad svarbiausiais klausimais 
principe susitarė visi projekto kra
štai. Taigi, ir ‘JAV principiniai suti
kusios su pakte numatytomis sąly
gomis.

Pakto galiojimo terminas anks
čiau buvęs suprojektuotas 50 metų, 
kaip ir Briuselio paktas, bet dabar 
kalbama apie 16—20 metų. Jis galės 
būti vėliau pratęstas. Kur šis paktas 
bus pasirašytas, dar neaišku, mini
mos trys vietos — Ottava, Bermun- 
da, Washlngtonas. Pasirašymas nu
matomas apie kovo vidurį Paktą 
pasirašius, JAV senatas turės rati
fikuoti. Būsią sudaryta S. Atlanto 
■augumo taryba, kuri jau bus įga
liota sudarinėti reikiamus komitetus,

generalini štaH ir kt. Tai bus įna
šas i taikos a. -ugą.
ATLANTO PAKTAS — TAIKOS 

GARANTIJA
Dally Mall spec, korespondentas 

iŠ Washingtono pranešė, kad JAV 
užsienių reikalų ministeris p. Dean 
Acheson pareiškęs, jog šiaurės At
lanto paktas aiškiai parodys Ame
rikos apsisprendimą pasipriešinti 
ginkluotam užpuolimui ant bet ku
rio krašto. Toliau ministeris pasakė, 
kad „mes esame įsitikinę, Jog mes 
galime geriausiai prisidėti prie tai
kos išlaikymo, kartu su kitomis tau
tomis išreikšdami absoliučiai aiškiai 
iš anksto, kad ginkluotas užpuoli
mas, paleidžiąs mūsų tautini saugu
mą, bus sutiktas nepaprasta jėga“.

Anot p Achesop, pusiūlyta su
tartis bus kolektyvinis gynybos pa
siruošimas J.Tautų chartos rėmuose 
ir skiria J. Tautoms sustiprinti, kad 
tvarkingai ir koordinuotai būtų išpil
dyti dalyvaujančiu tautų įsipareigo
jimai. (m).

šauna skleisti vadukai ir partijų šu
lai. J.AValstybėse kalba ne tik val
dančiųjų partijų vadai, bet kalba ir 
Wallace; Europoje Thorez, Togliatti 
yra lygiai gerai žinomi, kaip ir de 
Gaulle ar Blum.

Be minėtų ir plačiai žinomų prie
monių, čia dar priklauso plačiu mastu 
kuriamos taikos organizacijos, pa
saulio tautų blokai ir sąjungos, sie
kiančios taikos. Pastaruoju metu rea
lybė iškilo pirmon eilėn, pradėta at
virai organizuoti kariniai vienetai ir 
kurti generaliniai štabai talkai išlai
kytu Mat, prieita išvada, kad taika 
tebus galima išlaikyti jėga.

Paminėtina dar viena priemonė 
taikai organizuoti: vieno pasaulio 
idėja. Pirmiausia toji idėja reiškiasi 
per Jungtines Tautas ir plačiai išsi
šakojusią jos organizaciją. Bet ten 
dalyvauja abiejų pasaulių atstovai ir 
kiekvienas siekia JT panaudoti savo 
naudai Čia lošimas eina toliau. Nuo
širdūs vieno pasaulio idėjos skleidė
jai mano, kad yra galima {gyvendinti 
vieną pasaulį bet yra ir nenuošir
džių tos idėjos skleidėjų, kurie po 
vieno pasaulio idėjos priedanga sie
kia įgyvendinti tik savus tikslus. 
Taip iki šiol neaiškus tebėra neseniai 
garsiai iškilęs pasaulio piliečio idea
las. Ci* dar tebėra mįslė.

Nauja vokiečio komunistų taktika
BERLYNAS NEBEPRIKLAUSO SOVIETŲ ZONAI

Vokiečių komunistai rytų zonoje 
Berlyne pradėjo naujus ėjimus. Jei
gu ankščiau jie įrodinėdavo, kad 
Berlynas priklauso Rytų Vokietijos 
ar sovietų okupuotos srities ekono
miniam sektoriui, tai dabar SĖD pir
mininko pavaduotojas W. Ulbricht 
paneigė Sovietų ir komunistų tvir
tinimą, kad Berlynas yra Sovietų 
okupacinės zonos dalis. Jis taip pa
reiškė: „Mes nelaikome Berlyno so
vietų zonos miestu, bet greičiausiai 
Vokietijos sostine. Mes neketiname 
Berlyno inkorpuruotl l sovietų oku
pacinę zoną“,

Bet pasaulis gerai prisimena, kad 
neseniai buvo šūkaujama, jog is Ber
lyno turi pasitraukti vakariečiai, 
jiems čia nėsą kas veikti ir kad Ber
lynas esąs neatskiriama sovietų zo
nos dalis“.

Spėjama, kad šis komunistų po
sūkis išeina iš Sovietų ir kad tai 
reiškiąs tam tikrą 'atpalaidavimą 
mieste, nors kol kas dar nesijaučia, 
kad sovietai būtų linkę atstatyti ke
turių valdymo organą.

Antrasis komunistų vadas Otto

Grotewohl taip pat apeliuoja ( vo
kiečių patriotinius jausmus. Jis siū
lo vokiečiams bendradarbiauti su so
vietais ir apšaukia tuos, kurie reika
lavo tuojau Vokietiją paversti „liau
dies demokratija“. Esą, dabar rei
kią dirbti koalicijoje su buržuazinė
mis partijomis ir privataus turto sa
vininkais. Stebėtojai aiškina, kad 
komunistai nori (tikinti vakarų Vo
kietiją, Jog bendradarbiavimas su 
Sovietų Sąjunga galimas visai ne
tampant Vokietijai bolševikine.

Grotewohl kvietė kovon prieš Vo
kietijos padalljima, l kovą dėl taikos 
sutarties ir pagaliau kovoti prieš 
tuos, kurie Ruhrą apiplėšė (kas rytų 
Vokietiją išplėšė, tai nereikia kovoti). 
Vis nauji sovietinės politikos reiški
niai, susiję su- „taikos ofensyva“, kuri 
greičiausiai vėliau persimes i prie
šingą ofensivą, nes dabar yra rū
pesčių viduje 1r didžiojoje Kinijoje.

Neveltui Višinskis atvažiavo pasi
gydyti ( Karlsbadą. Greičiausiai ne- 
pasigydyti, bet atsivėrusių žaiždelių 
Čekijoje ir kituose satelitiniuose 
kraštuose pagydyti, (am)

1
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Gyvenimo audrų blaškomi
EMIGRANTO I VENECUELĄ IŠGYVENIMAI / A. Kybartas

Taigi spalių 16 d. mūsų grupė, 
susidedanti iš 56 asmenų, apie 13 vai 
buvo susodinta j sunkvežimius, dar 
kartą patikrinti portfeliai ir —' su
diev per 5 dienas iki gyvo kaulo įky
rėjusiai Funk Kaserne stovyklai. Iki 
aerodromo važiuota apie 30 min., ta
čiau kai kam tai buvo lyg ir genera
linė repeticija prieš įlipant į lėktuvą. 
Siūbavimas, benzino kvapas, dulkės 
— tikrai nelinksmai nuteikė turin
čius silpnesnę sveikatą. Pasiekus 
aerodromą, greitai atliekami vokiečių 
ir amerikiečių pareigūnų paskutiniai 
formalumai — štampuojami pasai 
(laikinio pobūdžio, nežymi pilietybės 
ir išduoti prancūzų karinės valdžios 
šiai vienai kelionei) ir žmonės išlei
džiami į patį aerodromą prie lėktu
vo. Į lėktuvą keleiviai sodinami pa
skubomis, tarytum, kad neduotų lai
ko graudentis .ar baimintis. Mus 
skraidinąs lėktuvas tikrai milžiniškas 
plieno paukštis. Dydį galima suprasti 
iš to, kad turi 4 galingus motorus, 
paima 56 keleivius, be aptarnaujan
čio personalo, kiekvieno keleivio ba
gažą (po 25 kg kiekvienam) ir dar 
didelius kiekius kuro sau. Vidujiniai 
įrengimai patogūs — minkšti, galimi 
pritaikyti miegojimui: foteliai, pagal
vėlės, lentynos smulkiam bagažui su
sidėti, langeliai apvalūs kaip laive. 
Tarnautojų patarnavimas, su mažo
mis išimtimis, mandagus.

Sulipus visiems i lėktuvą paaiš
kinama šviesų signalų reikšmė, pa
dalinama popieriniai krepšiukai, pa
skutiniai pasilieklančių tarnautojų 
Good-bay ir lėktuvas išvedamas į 
skridimo taką. Minutę stabteli, tary
tum susikaupia prieš didįjį žygį ir, 
motorams dar galingiau suūžus, jau
čiame, kad riedame pirmyn, gi ne
trukus jau esame ore.

Visas kilimo momentas nežiūrint, 
kad nervai labai įtempti, nesudaro 
didesnio įspūdžio, kaip važiuojant au
tobusu. Skirtumas tik toks, kad nė
ra benzino ir dulkių kvapo. Kadangi 
iš aerodromo pakilome apie 14 vai. 
ir diena buvo puiki, saulėta, tai ir 
matomumas geras. Pakilus lėktuvui 
kiek aukščiau, signalas prisirišti- dir
žus išnyko. Žmonių veidai giedrėja, 
Šypsos ir bemaž visi ''supuola prie 
langų pasižiūrėti į, gal būt, ilges
niam laikui paliekamą su savo tė
vynėmis, su savo civilizacija bei kul
tūra taip ankštai surištą senąją Eu
ropą.

Lėktuvas perskrenda per Mūn- 
cheną, toliau žali kloniai, miškai, 
upės, vėl miestai, miesteliai, kaimai. 
Širdyje kylantį lengvumą dengia ne
rimo šešėliai. Čia dali savo gyvenimo 
palikome, čia ketveris metus kentė- 
me svetimųjų išmesti iš savo tėviš
kės, kaip tremtiniai, atseit, žmonės 
nužymėti nieko nesakančiomis rai
dėmis. čia Europoje kelionė baigta, 
bet kas toliau? Ar pajėgs mūsų or
ganizmai pernešti tropinį klimatą, ką 
pradėsime veikti svetimame krašte 
be kalbos (ispanų kalba mažai kas 
domėjosi, visi turėjo vilčių patekti į 
angkosaksų kraštus, todėl labiau dė
mesys kreiptas į anglų kalbą), iš ko 
gyvensime, kur prisiglausime ir pan. 
Tačiau lėktuvas nežiūri vargšo DP, 

. atsiprašau, dabar jau emigranto, juo
dų mipčių, skrieja pirmyn ir aukš
tyn. Lengvas motorų dūzgimas, pa

togi aplinka nesudaro įspūdžio, kad 
žmogus skrendi. Iš visų pusių, kiek 
tik žmogaus akis aprėpia, supa muš 
kaip sniegynai, vilnėti debesys, pa
vaizduodami lyg baltų kalnų gran
dines su viršukalnėmis ir giliais tar
pekliais. Žemės paviršiaus nematyti. 
Žmogus taip pakiliai šitų vaizdų nu
teikiamas, kad iš tikrųjų pradedi 
jausti, jog yra ir gražesnių pasaulyje 
dalykų, negu žemės rūpesčiai ir 
vargai.

Taip skrendame oru žemiau ar 
aukščiau debesų apie 4 valandas. Pa
vakariais pamatome apačioje milži
nišką miestą. Atpažįstame iš Eifelio 
bokšto ir upės Senos, kad tai Pary
žius. Keliolika minučių ir išnyko 
horizonte ir šis paskutinis didysis 
Europos žemyno miestas. Dar gerą 
valandą ir apačioje matome neaprė
piamus ■ vandenis. Spėjame, kad tai 
yra Lamanšo kanalas. Tačiau per 
tirštai besidriekiančius debesis nie
ko aiškiau įžiūrėti negalima. Paga
liau smarkiai temsta. Saulė skęsta 
horizonte ir pamažu atsiduriame lyg 
maiše, kurio šonuose — horizontuose 
aiškiai ar blankiai šviečiančių žvaig- 
džių. Kartais nuo karto iš po debesų 
šydo pasirodo ir mėnulis. Keistai 
žmogus jautiesi šitam svetimam pil
kam žmogui pasaulyje.

Staiga raudonas signalas prisi
rišti. Sužinome, kad leisimės. Nuo 
leidimosi ausyse atsiranda kažkoks 
užgulimas, kuris vėliau pereina į be
veik skausmingą diegimą. Tolumoje 
pamatome žiburius. Dar keliolika

Rašykite į JAV giminėms ar 
pažįstamiems / Ragina BALFo atstovas J. Valaitis

(Iš LTB WUrttembergo Apygardos suvažiavimo)

Sausio 21 d. Tūbingene įvyko 
LTB Wurttembergo Apygardos Ta
rybos suvažiavimas. Jo metu susi
rinkę apygardos apylinkių nariai 
apsvarstė aktualiuosius švietimo ir 
kt. reikalus ir išklausė kelių svarbių 
pranešimų. Suvažiavimui vykusiai 
pirmininkavo Ravensburgo kom-to 
pirm. P. Viščinis. Per vykusias disku
sijas plačiai iškelti švietimo reikalai 
— atkreipta dėmesys į per retus mo
kyklų inspektorių atsilankymus mo
kyklose ir į būtiną reikalą (atlei
stiems 1948 m.) reikalauti kompen
sacijų.

Suvažiavime išrinkta nauja Val
dyba (jos narių skaičius iš 7 suma
žintas ligi 5). Į ją įėjo: J. Šlepetys, 
A. Keturakis, dr. S. Stankus, dr. V. 
Simaitis (jie buvo ir senojoje valdy
boje) ir Vikt. Gudaitis. Kontrolės ko- 
misijon išrinkti: Bajorūnas, Daunys 
ir kun. Gureckas. Pažymėtina, kad 
suvažiavimui nepateikė savo prane
šimo per. metais išrinkta kontrolės 
komisija, kuriuos nariai nepasirodė 
ir suvažiavime.

Suvažiavimas, darbinga ir kultū
ringa nuotaika posėdžiavęs apie 12 
vai., su dėmesiu išklausė penkių pra
nešimų. Apie LTB Wurttembergo 
Apygardą padarė pranešimą jos 
pirm-kas J. Šlepetys. Apžvelgęs vei
klą, jis ypatingai nurodė į švietimo

Mflsq Kelias 1949. H. 3.

Kas naujo prancūzu zonoje?
minučių ir lėktuvas tūpia. Išlipame 
Vakarų Airijos oro uoste Shannon’e. 
Slėgimas ausyse netrukus praeina. 
Tai pats didysis aerodromas Vakarų 
Airijoje, iš jo išskrenda visi lėktuvai 
į kelionę per Atlanto vandenyną. Iš
leidžiami į aerodromo laukiamąsias 
sales. Suskaičiuojami, matyt, bijo, 
kad nedingtume. Čia kiek pasiilsi
me. Mažieji vis labiau prašo val
gyti. Tačiau ir suaugusiems būtų ne 
pro šalį. Juk jau 9 vai. vakaro, o 
Mūnchene gavome pavalgyti, ir tai 
gana kukliai, apie 12 vai. Po gero 
pusvalandžio vėl kviečiami į lėktu
vą. Visi susirūpinę, kad ir čia neda
vė valgyti. Tačiau vos tik sulipome 
į lėktuvą, vėl kviečiami atgal į sa
les. Ilsimės gražiai įrengtose salėse 
ir stebimės puikiai atrodančia pu
blika. Širdyje kiek graudu. Ak, ir 
mes buvome kartą žmonėmis! Gero
kai pasėdėjus kviečiami į kitas sales 
ir šį kartą tikrai jau užkąsti. Gau
name kavos, kiek baltos duonos su 
sviestu ir po vieną keptą kiaušinį. 
Skanu, bet maža. Kągi, veltui duo
da — turi užtekti.

Bevalgant užkalbino simpatingas 
padavėjas. Kalbame apie ateitį. Kal
bame apie ateities karą. Airiai nieko 
nenorį žinoti apie karą, tačiau jis 
būsiąs. Ne šiemet, bet greičiausiai 
kitąmet. Nieko aš jam šiuo klausimu 
negalėjau pasakyti. Paaiškinau, ko
dėl mes savo tėvynę turėjome pa
likti, kodėl vargome 4 metus Vokie
tijoje ir kodėl dabar vykstame į už
jūrius. (Bus daugiau) 

reikalus ir jų svarbą. Esą, gyvėjant 
emigracijai numatoma į didesnes sto
vyklas grupuoti vyr. klasių (7—8) 
mokinius, tuo būdu jiems sudarant 
galimybę baigti gimnazijas.

Apie JAV gyvenimą plačiai kal
bėjo JAV svečias, BAEFd atstovas 
J. Valaitis. Jo nuomone, JAV 
esančios kraštu, į kurį labiausiai tu
rėtų krypti visų tremtinių akys. Tai 
ne tik stipriausias ekonominiu at
žvilgiu pasaulio kraštas, bet ir vieta, 
kur tremtiniai rasią labai gyvą, jo 
žodžiais — pilnutinį lietuvių gyve
nimą. Ten esama 22 lietuviškų kolo
nijų, 135 liet parapijos, 23 lietuviški 
laikraščiai, 10 radijo programų.

Kad lietuviai sugeba organizuotai 
veikti, įrodo kad ir tas faktas, jog 
BALFas sutvarkęs 13.000 kvietimų 
tremtiniams, tuo tarpu gi lenkai, turį 
JAV keleriopai daugiau savų tautie
čių, per tą patį laiką sutvarkę vos 
300 kvietimų latviai su estais po porą 
šimtų ir t t Lietuvius vejasi ukrai
niečiai. -

JAV dideli uždarbiai ir visos ga
limybės kaip reikiant įsikurti. Tik 
reikia imtis kiekvieno siūlomo darbo 
ir stengtis nuvykus išlaikyti gerą 
lietuvio DP vardą. Taip pat rengian
tis vykti į JAV būtina išmokti anglų 
kalbos, be to, patartina pramokti ku
rio nors amato. Geri specialistai ten

Po pinigų reformos DP būklė vi
sur blogėja ir darosi nepakenčiama. 
Prancūzų zonoje DP jaučiasi kiek 
laisviau, nes karinės valdžios huma
niško elgesio dėka DP traktuojami 
neblogai: gyvena privačiuose butuose 
ir šiaip nėra varžomu Tačiau sujun
gus visas tris vakarų aliantų zonas, 
DP būklė vienodinama visais atžvil
giais. Po naujų metų IRO biudžetas 
smarkiai sumažintas ir tai neigiamai 
atsiliepia į DP aprūpinimą. Pvz. Frei- 
burge įvestas 2 DM mokestis už iš
duodamas maisto korteles, o iš val
gančių restorane reikalaujama vie
toje buvusių 3 DM jau 5 DM. Dir
bančiųjų skaičius nuolat mažinamas 
ir jie apdėti mokesčiais IRO išlai
doms padengti, gi pragyvenimas vis 
sunkėja ir maistas restorane vis 
prastėja... Anksčiau buvo duodama 
kelis mėnesius po 8 litrus vyno ir po 
12 pokelių cigarečių mėnesiui, o da
bar duodama tik 3 pokeliai cigarečių 
tam, kas nedirba, o tokių yra labai 
daug, nes sunku gauti darbo.

■Emigracija tik dabar prasidėjo, o 
gyventi reikia. Kaip praneša vietos 
vokiečių spauda, prancūzų zonos ka
rinis gubernatorius generolas Koenig 
savo eiliniame pasitarime su! savo zo
nos minlsteriais pirmininkais, tarp 
kito, palietė DP problemą, kurią jis 
pažadėjęs Misomis galimomis priemo
nėmis išspręsti. Anot jo, nuo Nau
jųjų Metų visose trijose zonose DP 
bus vienodai traktuojami. Ne sto
vyklos gyveną DP gaus tas pačias ir 
rūkalų normas kaip vokiečiai. Be to, 
visi DP turės būti apgyvendinti sto
vyklose ir kareivinės, kurias jie uži
ma, bus perleistos okupacinei kariuo- 

labal vertinami, pvz. mūrininkai 
uždirba per vai. po 3,5. dol. Tai kra
štas, kuriame labai išplėstas drau- 
dimas, ypačiai privatus. Draudimu 
verčiasi net ištisi miestai (Hartford). 
Mokyklose ir gimnazijose mokslas 
dovanai, tačiau universitetuose jis 
nepigus (400—1000 dol. metams). Tad 
mūsų studentams patartina univer
sitetus baigti Vokietijoje ir šalia stu
dijų nepamiršti ir anglų kalbos mo
kymosi.

Daug kas kalba apie DP „biliaus" 
pakeitimą (tuo atveju į JAV įvažiuo
jančių skaičius būtų pakeltas ligi 
400.000). J. Valaičio nuomone, „bi
liaus“ pakeitimu pirmoje eilėje rū
pinasi žydai — jei jis būtų pakeistas, 
jie neabejotinai ir įeitų J ta papildo
mą 200.000 naujų imigrantų skaičių.

Įdomi JAV valstija — Luiziana 
(sostinė New-Orleans). Ten vyrauja 
prancūzų ir anglų kalbos ir veikia 
Napoleono kodeksas. Į šią beveik 
Lietuvos dydžio valstiją patartina 
vykti ypač prancūzų kultūros trem
tiniams. Šioje valstijoje klimatas 
panašus į Pietų Prancūzijos klimatą. 
New-Orleans universitete dirba ir 
vienas lietuvis, inž. M.

J. Valaitis pabrėžia — visi sten
kitės gauti kvietimus iš JAV gyve
nančių pažįstamų ir giminių. Jeigu 
jų tenai nėra, reikia naudotis nevar- 

menei. . Pabrėžta, kad administraci
jos išlaidos DP reikalams, bus žymiai 
sumažintos, įvedant savivaldą ir dar
bo prievolę visiems DP ir likviduo
jant DP mokyklas (?) bei panaudo
jant kitas priemones. Tarp kito, esą, 
bus pagreitintas DP emigravimas ir 
repatrijacija ?). Kas liečia valdymo 
išlaidas, tai faktas, kad jos yra per 
didelės ir kai kurių aukštesniųjų tar
nautojų atlyginimai yra per aukšti. 
t Visi DP nori kuo greičiausiai iš 
nesvetingos Vokietijos išvykti ir pa
tys sau užsidirbti pragyvenimui, bet 
iš kitos pusės jie pageidauja, kol jie 
bus Vokietijoje, kad gautų pakenčia
mas maitinimo ir pragyvenimo sąly
gas ir kad būtų atsiklausta jų nuo
mones, sprendžiant jų gyvenimo ir 
ypač emįgracijos klausimus. Dabar 
visi emigraciniai kraštai ima tik 
sveikus iki 45 metų DP, o kur dėtis 
senesniems ir ligoniams, kurie negali 
uždirbti pragyvenimui. Atrodo para
doksas, kad visi iki 60 metų DP lai
komi darbingais, o emigruoti jie lai
komi per senai... Kaip žinome, 
prancūzų zonoje yra tik apie 30—40. 
000 DP, o vokiečių gyventojų yra 7 
milijonai. Palyginti su amerikiečių 
ir anglų zonomis, tai yra labai ma
žas •/o. Tai įvyko dėl to, jog anksčiau, 
būnant prancūzų zonoje kairesnei 
valdžiai, daugelis DP bijojo, kad jie 
nebūtų perduoti sovietams, bet prak
tikoje tas būgštavimas nepasitvirti
no. Prancūzai pirmieji politiniams 
pabėgėliams sutelkė azylio teisę, jie 
visokeriopai parėmė ir atjautė DP., 
Tatai visi tinkamai įvertiname ir ti
kimės, jog ir ateityje būsime žmo
niškai globojami. Tautvydas 

dinėmis garantijomis, kuriuos prak
tikuojamos per įvairias organizaci
jas. Į JAV vykti neužkertamas ke
lias ir senesnio amžiaus tremtiniams. 
Jūsų visų tenai laukia lengvai gau
namas darbas ir pilnas lietuviams 
gyvenimas, — baigdamas nurodo 
JAV svečias.

VLIKo vardu platų pranešimą su
važiavime padarė J. Vaitiekūnas Jis 
kalbėjo apie Lietuvos laisvinimo bylą 
ir nurodė į vis labiau kintančią tos 
bylos naudai pasaulinės politikos 
konsteliaciją.

LRK Centro V-bos pirmokas dr. 
D. Jasaitis atpasakojo LRK veiklą 
per pastaruosius metus. Faktinei 
tremtinius (jų sušelpta 17.000) šelpę 
per BALFą, tarpininkaujant LRK, 
amerikiečiai .lietuviai, nes visų lėšų 
9O°/o gauta iš JAV. Prelegentas nuro
dė į vis labiau blogėjančią, tremtinių 
sveikatingumo būklę. Dabar turima 
1.400 džiovininkų, 86 psichiniai ligo
niai ir t t. Sveikatingumas krinta dėl 
blogų patalpų ir vis menkėjančio 
maisto. Mūsų studentijos padėtis 
sunki. Šelpiama tik 186 studijas bai
giantieji studentai. Geresnė padėtis 
tik britų zonoje — ten studentai gau
na t. vad. kišenpinigius. Senesnio 
amžiaus tremtinius norima palikti 
nežinomam likimui. Šiuo reikalu di
delį dėmesį pradėjo reikšti ir pats 
IRO centras Ženevoje. Kai kurios 
valstybės juos rengiasi priimti (pvz. 
Norvegija 3.000, N. Zelandija 1.000),

Baigant suvažiavimą, apie LTB 
C. K-to veiklą, jo santykius su IRO 
vadovybe ir karine valdžia bei pa
siektus rezultatus pralošimą padarė 
LTB C. Kom-to pirm-kas P. Gaučya, 

V. Ak.

A. VILKAS ' (38)

SIAUBAS EINA PER EUROPĄ
ATSIMINIMAI

Šis krito iš vagono ant bėglų ir išsimušė dantis. Tuojau 
mane areštavo, sumušė ir — į kalėjimą. Teismo vis nesu
laukiau. Plaukus nukirpo ir pasodino į vienukę. Ten pasa
kiška švara ir tvarka. Padavė aprūdijusį indelį; už jo neiš- 
valymą gaudavau ir gaudavau mušti. Rytą sušvilpia, reikia 
kelti ir skubiai kloti lovą. Kada netikrina, gerai, bet šiaip 
negalima spėti: tuojau įeina ir duoda naganu. Pripratau mu
šamas. Maisto maža. Visai išdžiuvau per mėnesį, tik baisioji 
švara palaikė sveikatą. Nesitikėjau gyvas ir sveikas išeiti. 
Bet, kai įvyko sovietų ofenzyva, turėjome kraustytis. Mus 
varė. Kartą naktį per mišką trise, nors nesitarę, susigūžėme 
už kelmų, o paskui susitikome.

Aš buvau visai sužvėrėjęs. Eidavome „džiauti“ maisto 
nuo vokiečių pabėgėlių, bastėmės... Vis bėgau į Vakarus, 
bet patekdavau žandarams į rankas. Penkis kart patekau prie 
apkasų. Jei ne — būčiau pabėgęs į VAKARUS.

Ant kelio, neatmenu kur, važiuodami kartą parvažia
vome sutrūnijusį vokiečio lavoną. Lyg žmogaus dvasia gulėjo 
jis jau lietaus išmirkytas ir saulės išdžiovintas. Viena vėžė, 
vienas ratas pravažiuojančio vežimo skrosdavo jį pusiau. Ka
dangi kartu važiavo rusai, mes negalėjome jo aplenkti.

Čia viešpatavo įstatymai žiauresni už laukinius Įstatymus.

Kartą vakare degė gretimas dvaras. Kodėl? Mat, sako, 

degtukų trūksta. Dabar pravažiuojantieji kariai galės užsi
degti pypkes.

Kitą vakarą dega kitas dvaras. Kodėl? Kad ugnies būtų. 
Kam turi lenkams tekti nesunaikintas kraštas! Sunaikinti! 
Sudeginti! Jei siautėti, tai — iki galutinio sunaikinimol

Sako, Dancigas kapituliavo. Vokietija ir Japonija greit 
kapituliuosiančios.

Mes turime vykti J frontą.
Berlynas — jau paimtas; kiti sako — dar ne.

Atvažiavo Leningrado rusės paimti arklių. Paskutinėmis 
dienomis prisikepėme duonos, nors Rumšą agitavo J. ir kt. 
nepadėti kepti.

Visi gavo poilsio, tik tie, kurie vežėme vandenį, turėjome 
duoti nurodymus moterims.
1945. IV. 28. Šešt.

Jau rengiantis išvykti, moterys nuklimpo su vandens bosu 
ir prašė mus padėti, bet nebuvo kada.

Buvo iškeltas klausimas, kad seržantas grąžintų laikro
džius, tačiau taip ir liko neišspręsta.

Su Dūkštą, beveik'graudžiai, atsisveikino viena rusė, ir 
tuo senis mums jaunikliams padarė gėdą: mūsų niekas ne
apverkė.

Vedė dešimtukės seržantas.
Pakeliui sustabdė vienas majoras-
— Jus reiktų paimti prie arklių.
Tačiau pasiraivė, pasiraivė ir nieko nesakęs nuvažiavo.
Šioje dykumoje, kas pasitiko, mus galėjo paimti kaip 

grobį.
Nuvykome į vieną kaimą, kur stovėjo raudonarmiečių 

dalinys. Cla besą ir lietuviai iš arklių ligoninės.

Vytas klausia: *
— Gavai lašinius?
— Ne.
— Aš Romui perdaviau.
Man užkalto kailis.
Visų seniausią, daugiau kaip 48 m., Igno draugą, ūkininką, 

paliko darbams. Taigi iš „darbininkų“ ir „inžinierių" kam-, 
bario likome 28 (VII sk. nepaminėti — Antanas Karn., tylus 
Kazio draugas, ir Stasys, šoferis, liesas berniokas). 10-kėje 
buvo technikos studentas Šalčiūnas, jo Dėdė; smailialiežuvis 
Mikas, ekonominijos studentas Romas, buvęs raudonarmietis 
Genys, jo draugas, senas, smulkutis tauragiškis Simas, Ulys, 
„Velnias“, jo brolis ir 2 nepaminėti VII sk.: Lenktaltis ir 
Salys, ūkininkai — suvalkiečiai. Arklių ligoninėj buvo šie 
septyni vyrukai: mano draugas Vytas, šoferis — Vytas, me
dicinos studentas. Vytas, Antanas (pavadinsime II-ju), jaunas 
smarkuolis tauragiškis, vadinamas Jūrininku, kėdainiškis Pe
tras ir „didelis kombinatorius“ kybartiškis Aleksas.

Visi 45 sėdome į du sunkvežimius. Aš — prie dešimtokės 
ir arklių ligoninės vyrukų, šalčiūnas murmėjo, kad eičiau 
prie saviškių.

— Kas tau rūpi? — atsakiau šiurkščiai.
Klausių Romą:

Kur padėjai lašinius?
— Palauk...
Tuo laiku suburzgė mašina ir truktelėjo. Mes pasijudi

nome Marienwerder’lo link. Sėdėjau žiūrėdamas su neapy
kanta į platų ekonomisto Romo veidą.

t
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Pabėgimas iš priespaudos į laisvę
n], kuris atsidūrė Steglitze pas bi- Į neužteko valgiui išvirti. Srovės te-
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Nemalonus laikraštis
vyrų ir moterų gauna gyvenimo rea
lumo {kvėpimą“. * Prie šio nereikia 
nieko daugiau pridėti. Aišku visiems, 
kad komunistams tėvynės nėra. 
Jiems yra tik bolševikinė Rusija.

Vokiečių rašytojas Leo Jankowski, gal lietuvis, žinomo 
bolševikinio laikraščio „Die Tagliche Rundschau" redaktorius, 
1948 m. gruodžio mėn. pabėgo iš rytinio Berlyno. Jis yra 
autorius romano „Sula — Zwischenspiel in Hellas" — Sula 
— tarpžaismis Eladoje. 1947 m. išleidžia Berlyne knygą „Mos- 
kau —- Postfach 906“ — Maskva, pašto dėžutė Nr. 906. Toje 
knygoje, šiandienykščiai patyčiai, autorius siekė sutaikyti Ry
tus su Vakarais. Ten jis norėjo išdėstyti „politinius įvykius 
ir patirtį, kurie sovietinėje srityje jau seniai išgyventi“.

Štai tas vyras, kuris neabejotinai sovietams buvo drau
gingai nusiteikęs ir net jiems laikraštį redagavo, pabėgo. Jis 
pabėgo, nes jo žodžiais: „Toliau nebegalėjau būti SĖD politi
kos ir sovietinės okupacijos įrankiu. O toji okupacija verčia 
rytinėje srityje gyventojus daugiau kentėti, kaip vakariečiai 
suvokia."

Pats Leo Jankowski rašytojo talentu pasakoja apie savo 
pabėgimą iš Berlyno. Pasakojimas buvo įdėtas „West-Echo", 
prancūzų vokiškame oficioze, išeinančiam Konstancoje, 1949. 
I. 5 numeryje. Tegu prabyla L. Jankowski, kuris tarp kito 
praneša liūdną žinią apie lietuvių tautos būtį:

SOVIETŲ KARININKO PALIKTAS 
BUTAS

Per pastaruosius penkis mėnesius 
gyvenau rytiniame Berlyne, Sovietų 
komendantūros skirtuose dviejuose 
kambariuose. Rusų karininkų tarpe 
mes buvome vieninteliai vokiečiai. 
Namų užvaizdą prileido mane esant 
rusų šoferiu. SĖD priklausanti valy
toja mus laikė įtakingais „draugais“. 
Tą butą gavau tik savo pareigų dėka. 
Anksčiau, prieš mums atsikraustant, 
tame bute gyveno rusų karininko šei
ma. Sienos buvo dažytos rėžiančia 
rausva spalva, rašaluotos, nurašinė
tos telefono gurneliais. Prie sienos 
sagutėmis prisegtas paveikslas Stali
no, maršalo uniformoje. Ant grindų 
gulėjo nusviesti Lenino ir Molotovo 
portretai tarpe uniforminių sagų, 
ginklų pasaitų, šaudmenų, antpečių, 
tuščių bonkų, surūdijusių konservi
nių dėžučių, supelėjusio maisto liku
čių, nudžiuvusių gėlių, aprūdijusių 
narvelių ir apstybės purvo. Vienoje 
virtuvės spintoje žaliavo svogūnai, 
įsprauti smėlyje. Išvietės kelmas su
sprogęs, o ju viršelis nuplėštas. Vo
nia apversta, vamzdžiai sužaloti. Sie
noje likusios žymės rodė kai kada 
buvusi potvlnį. Retose duryse buvo 
dar užsilikę užrašai. Kai aš butą ap
tvarkiau, namų užvaizdą kažkodėl 
Užsimanė pas mane linoleumą iš 
kambario išplauti ir padėti gretima
me sandėlyje. Nežipia kodėl jis man 
pasakojo, kad rusai karininkai vengę 
dujomis blakes išnaikinti, nors tai 
buvę komendantūros įsakyta.

Gretimame kambaryje gyveno ci
viliai dėvįs rusų karininkas, kuris 
ateidavo tik pernakvoti. Apie jį ga
lima pasakyti, kad jis mėgo dažnai 
keisti savo „drauges".

ATSARGUMAS VERČIA BUDĖTI
Telefoną naudojau ypatingu atsar

gumu. Neretai aš pakėlęs ragelį ga
lėjau klausyti kažkieno pasikalbėji
mą. Tat mane atbaidė telefonu nau
dotis. Mano žmona pastebėjo, kad 
pradedant kalbėtis pasigirsdavo kaž
kuris traškėjimas. Po jo nustipdavo 
garsas Kartais ir pasikalbėjimą bai
giant jučiomis prikišdavo kai kas sa
vo ausis.

Ne vien telefonas vertė būti at
sargiais. Šiaip jau atrodė, lyg mes 
esame ramybėje palikti. Tačiau tai 
buvo apgaulinga prielaida. Mes jau
tėme, kad esame visuomet kažkeno 
dėmesio centre. Vakarais mus atlan
kydavo minėta valytoja, kuri kažko-

Sov. Sąjungos įgulose Austrijoje 
didelio nerimo sukėlė rusų kalba 
spausdinamas laikraštis, slaptai pla
tinamas sovietų karių eilėse. Laik
raštis savo išore kopijuoja sov. ka
riuomenei leidžiamą specialų leidinį 
ir turi tą patį pavadinimą — „Za 
čest rodini“ (Tėvynės garbei) ir tik 
iš petitinės paraštės paaiškėja, jog 
tai yra „sovietų kariuomenės anti- 
bolševikinės sąjungos periodinis lei
dinys“. Formatas nedidelis ir labai 
parankus, spaudos technika kiek su 
trūkumais, įprastais partizaninio po
būdžio spaudai, tačiau kiekvienas ke
turių paslapių labai taupiai sunaudo
jamas.

Dešinioji pusė titulinio puslapio 
naudojama rimuotam eilėraščiui su 
refrenais populiarių karių dainų, sa- 
tiriškai kviečiant pasyviai rezistenci
jai prieš „komandierius“. Vedamieji 
ragina jau aiškiai reikštis „likviduo
jant likvidatorius", nurodant į bolše
vikus, kurie Rusijoje išnaikinę visas 
žmonių teises ir patriotus. Sekančiuo
se puslapiuose pasireiškia eilė anoni
minių sovietų karių savo pranešimais 
iš įvairių įgulų. Pvz., tūlas Vengri
joje esančios 37. korpuso įgulos ka
rys vaizduoja, kaip jo draugas, ga
vęs žinią, kad jo aštuonių asmenų 
šeima deportuota Sibiran, griebęs už 
pistoleto ir vietoje nudėjęs pulk. lt. 
Makarovą ir dar aštuonis kitus ka
rininkus, po to pats nusižudydamas. 
Laikraščio redakcija savo pastaboje 
reiškia nepritarimą tokiai elgsenai,

dėl vis nukrypdavo į politinį pašne
kesį. Veik kiekvieną rytą, penktą 
valandą, sapnuojant baisius, prakaitą 
išspausdžiančius sapnus, kažkas ba
ladodavęs į mano duris. Pagaliau ma
no pojūtis buvo- įpratintas penktą va
landą nubusti. Tuo mėtų M.V.D. 
agentai kėlėsi. Komendantūros pa
siuntinys, pasibaladojęs į mano du
ris, tardavo „atsiprašau“.

Lapkričio mėn. pianinai buvo iš 
namų išnešami, pokuojanri ir siunčia
mi į sovietus. Komendantūros įsaky
mu, visi rusų karininkai nuo 1948. 
XII. 1 tegali gyventi tik namuose, 
prie kurių stovi sargyba.

To persikraustymo metu ir mes 
baltinius ir kai kurias reikmenes sū- 
pokavome ir paruošėme 4 kg. siunti-

čiulį menininką.
Vakaro sutemoje kraustė neseniai 

atleistieji karo belaisviai mūsų bal
dus, kurie čia atgabenti priš keletą 
mėnesių. Belaisviai nepaprastai blo
gai apmokami.

Ir mes anksti rytą, sambrėškomis, 
išėjome j džiugią nežinią. Žmona tu
rėjo rankinuką, dukrelė Teddy meš- 
klūkštį, o mano dešinėje svyravo ne
didelis lagaminas. Leidžiantis laiptais 
užgirdau savo telefono skambutį. No
rėjau grįžti, bet žmona suniekino. 
Kai patekome į S-traukinį, einantį į 
Wannsee (Berlyno priemiestį, žinomą 
vasarvietę), užgirdau tūlos moteriškės 
balsą: ,Jr tai galima vadinti kova dėl 
laisvės. Senutė su medžių ryšuliu, 
kuri spraudėsi J S-traukinį veržtis į 
laisvę“... Traukinys prikimštas glau
džiai, tarytum mes būtume medžiais 
moteriškės ryšulyje. Niekas neatkrei
pė dėmesio į senutės samprotavimus. 
Mes nusišypsojome. Mes, ilgą laiką 
gyvenę rytiniame Berlyne, puikiai ži
nojom laisvės kalną. Ir už ją mes 
buvome pasiryžę mokėti dar bran
giau. ' ‘

VARGAS VAKARINIUOSE 
SEKTORIUOSE

Steglitze mes gavome leidimą ap
sigyventi kaip politiniai pabėgėliai. 
Svetimu asmens pažymėjimu pasi
naudoję, išsiuntėme paštu minėtą 
siuntinėlį. Vakariniame Berlyne at
sidūrę pajutome gyvenimo svorį, bfū- 
sų bičiuliai neturėjo anglies. Malkų 

nes esą negalima bausti karininkų 
už • žiaurumus, papildytus namie 
esančių sovietų institucijų.

Po to seka eilė pranešimų iš Va
karų link pasprukusių sov. karių, ne 
kokios naujienos iš Rusijos ir gale 
tgrptautinlų įvykių apžvalga.

šveicarų „Die Tat", aprašydamas 
šį faktą, stebisi, kad toks nelegalus 
laikraštis, nežiūrint atitinkamų so
vietų institucijų įnirtimo, nuolat atsi
randa ant rašomųjų stalų automo
biliuose ir visur, kur neišvengiami 
su juo turi susidurti sovietų kariai. 
Vietiniai sovietų komendantai gauną 
tą laikraštį paprastu austrų paštu. 
Visos pastangos surasU leidėjus ir 
platintojus iki šiol nuėjusios nekals.

- J. m. - 
KOMUNISTAI IŠDUODA SAVO

KRAŠTĄ
Kai Prancūzijos atominės energi

jos mokslininkas dr. Joliot-Cune pa
sakė spaudos konferencijoje, kad jis 
atomo paslapties neišduos nė vienai 
svetimai valstybei, tai prancūzų ko
munistų laikraštis „L’Humanite“ įdė
jo p. Duclos straipsnį, kuriame šitaip 
rašoma: „Nemalonu, kad komunistas, 
kuris kovoja savo krašto viduje, siek
damas socializmo, Sovietų Sąjungą 
laiko svetimu kraštu. Kasgi galėtų 
galvoti, kad komunistas galėtų suly
ginti vienodai Sovietų Sąjungą, so
cializmo kraštą, su JAV imperaliz- 
mu? Mums, komunistams, Sovietų 
Sąjunga yra kraštas, kur milijonai

NAVJOS PASTANGOS KARUI 
IŠVENGTI

Vienas Amerikos teisininkas p. 
Fyke Farmer užskleidęs savo Įstaty
mų knygas ir pasiruošęs pradėti ke
lionę per kraštą, siekdamas surinkti 
50.000.000 dolerių karo išvengimo rei
kalams.

P. Farmer nori įsteigti pasaulinę 
vyriausybę, kuri jau „įstatymo keliu 
panaikintų karą". Per ateinančius 6 
mėnesius jis planuoja aplankyti 
kiekvieną valstybę ir užtikrinti dele
gatus, kurie 1950 metais Ženevoje da
lyvautų pasaulio konstitucinėje kon
vencijoje.. Pirmiausia lankysiąsis 
ten, kur dar veikia parlamentai, ieš
kodamas pritarimo jo pasaulio taikos 
planui. Ar jam pasiseks šis žygis, 
tenka suabejoti. (UP)

„TXGLICHE RUNDSCHAU“
, IŠVALOMAS

Britų leistas laikraštis „Telegraf“ 
praneša, kad sovietų okupuotos Vo
kietijos dalies laikraščio redakcija iš
valoma ir vietoje išmestųjų pasodi
nami rusai. Net komunistai nušalinti 
iš redakcijos. Reikalų vedėjas pa
skirtas rusas. Mat, iš šios redakcijos 
pabėgo J Vakarus jau 5 vokiečių re
daktoriai. (AP)

gauna tik dvi valandas per parą.
Suiikiausia šeimininkei. Ji negali 

baltinių Išplauti. Ji nežino ką virti, 
kad vyrą ir vaikus pasotinus. O jos 
vyras jau džiovos apimamas. Jis turi 
valgyti riebalų. Bet kur ir kuria kai
na jų gauti? Jis vis greičiau pavarg
sta. Besriubčiuodamas jis pradeda 
snausti. Jo darbas vietoje įstrigęs, 
nes turi tenkintis trumpos dienos 
šviesa. Jo diena prasideda vaikams 
subruzdus eiti mokyklon ir baigiasi 
prie silpnos šviesos mažutės žvakės. 
Žvakių gauti be galo sunku. Sudega 
žvakė — prasideda tamsa. Tamsoje 
nereitai vyresnieji žudosi, tikėdamiesi 
išvysti šviesą.

Amerikiečių ir britų Berlyno sri
tyse kiekvieną dieną atvyksta iš ry
tinės Vokietijos 120 politinių pabė
gėlių. Jie stovyklose patikrinami, ap
tariamos bėgimo priežastys. Ir kai 
jos nėra pakankamai svarios — grą
žinama. Į tas sritis įsibrauti yra ir 
juodasis kelias. Kai kur pardavinė
jama policijos išrašai. Svetainėse 
perkamas Berlyno spaudas dedamas 
asmens pažymėjime. Tuodu dalyku 
būtini norint lėktuvu apleisti Berly
ną. Gydytojas apžiūri sveikatą. Iš 
vakarinės Vokietijos būtinas pažymė
jimas, kad ten patikrintas darbas 
bent pusmečiui.

PAKELIUI Į LAISVĘ
Trečią dieną mes jau turėjome dvi 

korteles, kuriose didelėmis raidėmis 
atspausdinta: „Priority" — pirmumas.

Ranka ant vieno įrašyta: „Mr. Jan- 
kowsky" ant antrojo: „Mrs. Jankow- 
sky and 1 child." Ketvirtą dieną su
mokėjau britų kelionės biure už save 
ir žmoną 32 DM, už vaiką — 8 DM. 
Tuomet gavau mėlyną lapelį su įrašu. 
„Priority" ir įspėjimu: „Jums prane
šama .... kad nevėliau kaip 17 vai. 
30 min. turite atvykti į Deutschland- 
haus...“ Mes ten buvome jau 16 vai 
Tuomet prasideda vokiečio policininko- 
kontrolė. Jis šaltai taria: „Jūs,netu
rite įrašo, todėl negalite išskristi." 
Tai vokiečio, berlyniečio žodžiai Mes 
nuo šalčio drebame. Tupinėjąme, o 
jis šaltai tarytum skerdieną pjausty
tų: „Pabėgėliai? Juk neįmanoma,... 
Kaip tat?“ Vertėjas pastūmė mūsų 
asmens pažymėjimus žodžio netaręs. 
Vokietis, policijos leitenantas, kažką 
piktai suniurzgė, dokumentus spau
davo ir pridėjo: „Dėkite daiktus ant 
svarstykliųl Pasirašykite, kad turite 
su savimi nedaugiau kaip 300 DM!“

Kas ketvirtis valandos įdėjęs po
licininkas monotoniškai ir abejingai 
skaito sąrašus į pirmą, antrą auto- 
vežlmį... Mes patekome į ketvirtą. 
Iš pirmo žvilgsnio mes pažinome gel
tonąjį Berlyno omnibusą. Ten mums 
švelniai pastebėjo; „Jus nesirūpinkite- 
daiktais.“ Ir jie. atsidūrė ant omni
buso. Keleiviai jau buvo omnibuse. 
Ten buvo .ir tūla moteriškė iš Jenos. 
Jos pabudinta mergaitė 7 mėn. aš
triai rėkė. Ji savo tėvo nėra mačiusi 
Kelias dienas prieš gimimą atvyko- 
M.V.D. (Ministerstvo Vnutrenich Diel)- 
į butą, suėmė tėvą vien todėl, kad 
jis buvo socialdemokratas ir vaka
rais studijavo savo srities klausimus. 
To užteko, kad įtarus jį esant slap
tos organizacijos nariu. M.V.D. no
rėjo suimti ir motiną. Bet ji atsakė: 
„Aš nesiskirsiu su savo dukrele Ga
by." Rusai pamojo. Moteris iš Jenos 
tik Išgirdo gal paskutinius savo vyro 
žingsnius, kai šis, iššokęs pro. langą, 
pamažu slinko nežinomybėn.

Nepilnai valandai praslinkus mes 
atsidūrėme Gatow aerodrome. Kiti, 
anksčiau atvežti, jau šalo prie savo 
daiktų, apykakles pasistatę, kojomis 
betrypdami. Mes turėjome laimės 
pasilikti omnibuse. Motoras pamažu 
veikė ir bent kiek mus šildė. Tamsų 
vakarą mačiau išsirikiavusius lėktu
vus. Vienas jų pakilo. .Mes spaudė- 
mės prie omnibuso langų ir stebė
jome geltonus, žalius, raudonus mir
guliuojančius žiburius, iki tai dingo 
tamsoje. Mes matome kas dvi minu
tes pakylančius lėktuvus, kas dvi mi
nutes mirgėjo jų šviesos.

„LIETUVIAI IŠVEŽAMI 
Į SIBIRĄ“

Žila moteriškė, sėdinti mūsų om
nibuse, išsitraukė bonkelę ir Ją iš
tuštino. Pasklido lyg. konjako kva
pas. Tuomet ji tarė: „Mano sesuo ką. 
tik atvyko iš Lietuvos. Lietuviai iš
vežami į Sibirą, o atvežtieji rusai jų; 
vieton apgyvendinami." (Vertėjo'pa
braukta.) Šie žodžiai buvo tylumos 
sugerti. Niekas net nenusistebėjo. 
Tai jokia staigmena, kur rusas koją 
įkėlė... ✓

Šaltame ir tamsiame omnibuse 
mes laukiame keturias valandas. 
„Amerikiečių lėktuvai jau ątvykĄ.

(Pabaiga 5 psL)

(2) Balys Gražulis

Pasaka apie
' du brolius

— Tai, sakai, vestis reikia? — tyliai klausė Antanas.
— O ką tu manai, benkartus auginsi?
Antano rankos pradėjo drebėti. Drebėjo ir balsas, kai 

jis paklausė:
— Jei šoksi kazoką mano vestuvėse, tai vesiuos!?
— Dar klausia! — sušuko Adomas ir nusikvatojo. — Kai 

treptelšiu piemenų vestuvėse, tai net asla skils.
— Tai, sakai, šoksi! — riktelėjo Antanas ir pliaukštelėjo 

botagu.
Adomas juokėsi net užsikosėdamas.
— O lia, tai smagu, toj veselioj piemenų! — uždainavo 

Antanas ir kirto Adomui botagu per blauzdas.
Bernas tik pašoko į Viršų ir sušnypštė iš skausmo. O An

tanas šmaukšt, šmaukšt! Su kiekvienu kirčiu Adomas šoko, 
tūpė ir vėl šoko, kaip šokyje. Piemenys sužviegė iš juoko, 
kaimynas gretimam kieme už pilvo ėmėsi, o Adomas šoko. 
Pašoko, pašoko ir metėsi ant Antano.

Susikabino abudu, kaip veršiai, net smėlis iš po kojų 
švirkštė, bet nei bernas piemenį sulaužė, nei piemuo berną 
suminkė. Gal būtų taip ir išsiskyrę, jei ne piemenys. Vienas 
kibo už kojos, kitas pastūmė, ir Adomas žnektelėjo ant žemės. 
Norėjo keltis — trečias smėliu akis užpylė, o botagai ėmė 
rėžyti per galvą ir per nugarą Kol Išbėgo tėvas sūnaus gel
bėti, kol Adomas prasikrapštė akis, piemenys jau vidukaimy 
rėkė:

— O lia, tai smagu, toj veselioj piemenų!

Toks buvo Antanas, piemenų karalius. Net Adomo keršto 
jis nesilenkė. .Išėjo kitą rytą Adomas ant kelio kuolu pie
meniui alkūnes aptrankyti ir mato, kad piemuo dar didesnį 
kuolą ant peties užsidėjęs gano. Pastovėjo, pažiūrėjo ir grįžo 
kieman gėdą rydamas. O ką su piemeniu — dar daugiau 
gėdos prisikepsi. Ar nepasakyta, kad su šunim ir su pieme
nim ta pati byla.

O Antanas eina galva iškėlęs ir švilpauja. Švilpavo visą 
pusdienį vienas, atokiai nuo karvių ir piemenų vaikštinė
damas. O kai karvės sugulė atrajoti, atsisėdo ir jis ant dir
vono. Sėdi ir tuština savo terbą. Tik žiūri — Barbutė greta 
savo plutą gnaibo. Pagnaibė, patrupino ir sako;

— Toks šuva... Dabar ir kalbės žmonės apie mudu.
Pažiūrėjo Antanas į ją skersomis ir susijuokė. Tada Bar

butė dar tyliau: '.
— Tau kas, prie vyro pletkai nelimpa.
Pasisuko Antanas ir norėjo drėbti: •
— Pamanykit, moteris atsirado!
Gi žiūri, kad čia ne Barbutė, ne piemenė, o merga. Tai 

taip žodis už dantų ir užkliuvo. Žiūri, žiūri ir akių atitraukt 
negali Būtų piemenė, bet kad akyse ne piapienio vargas, 
o velniukai striksi. Žiūri ir mato, kaip žandukai jausta ir 
duobutės juokiasi. Rodos, buvo lūpos, o šiandien vyšnios ir 
gana. Žvilgt žemyn — ne suskeldėję ir ne purvinos piemenės 
kojos, bet dailios, dailios kojytės: ir ilgos, ir tiesios, ir akis 
traukia. Žvilgt aukščiau — striukelė per krūtinę plyšta! Kaip 
atsidus, tai tempiasi, tempiasi, rodos, truks ir nuriedės baka- 
niukai per dirvoną. Ir kasų karūna ant galvos. Ir gėlė... 
Ir nieko piemeniško! Žiūri piemuo ir net jam galva sukasi. 
Norėtų ką sakyti, bet kad kalbėt nemoka. Ėmė ir užmiršo. 
Tik žiūri ir šyla. Šyla Antanas, šyla ir Barbutė.

Kaip tik Antanas ją berniškai nužiūrėjo, kaip tik jo 
žvilgsnis ant jos krūtinės sustojo, taip Barbutė ir nukaito. 
Ir malonu, ir gėda, ir viskas kartu pasidarė. Lenkiasi, len

kiasi, slepia, slepia akis ir pasislėpt negali. Net visa drebėti 
pradėjo. Taip ir tyli abudu. Mato Barbutė, kad neišlaikys,, 
tai ir sako:

— Ko taip žiūri į mane?
Aplaižė Antanas lūpas ir sušnabždėjo:

y — O gi, kad panaitę pamačiau.
Barbutė tik pasižiūrėjo Jam į akis, apsvilino ir trenkė 

per nagus, kad net Jam kriaukšlys duonos išlėkė. Paskui 
pašoko, pabėgo toliau, išleido kasas ir šukuoja tyliai niūniuo
dama.

Jei taip vakar, tai Antanas žinotų, kas daryti: pasigautų, 
paniurkytų, pacipdytų, o šiandien ir pasimetė. Tik žiūri, kaip 
plaukai geltonuoja saulėj į kulnis plakdamiesl ir neatsikelia. 
Žiūri, žiūri ir atsižiūrėti negali. Tik kai Ji pradėjo kasas pinti, 
jis atsikėlė ir priėjęs pasisiūlė:

— Duok, kartą aš supinsiu.
Pina Antanas kasas ir mato, kad daugiau taršo negu 

pina. Mato tai ir Barbutė, bet tik bara, o ne draudžia. Pa
matė skerdžius, kad piemenys akis išvertę žiūri ir sudraudė 
juos. Ir pats į kitą šalį nusisuko.

Ir taip kasdien. Pamatys skerdžius, kad abu suėjo — ir 
nusisuka. Pamatys, kad piemenys sekioja — ir apibotaguoja. 
O jie susės kur po krūmu ir žiūri viens antram į akis. Žiūrės, 
žiūrės, parausta ir nuleidžia akis. Tada skabinėja smilgas ir 
tyli. Taip beskablnėdami ir vasarą praganė. Apsižiūrėjo, tik 
kai pradėjo snigti.

Tik pritems žiemą, o broliai ir brenda per sniegą. Vienas 
į kairę, antrasis į dešinę. Vienas ir pats nežino kur, o antras 
vis pas Sldarų Barbutę. Jei taip bernas pas mergą eitų, tuoj 
visam kaime varpai skambėtų, bet kai piemuo pas piemenę 
lankosi, tai niekam nė ant liežuvio. Gal kam ir buvo, bet 
niekas nenorėjo piemenų veselioj šokti. Pašoko Adomas, tai. 
ir šiandien jaunime aklų nerodo.

Z
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Lietuvos operos, ir baleto 
kreatūra Vilniuje

Jei tikėti bolševikų „Tiesai“, kuri 
^amerikiečių MP globoje ir su mūsų 
.geradario IRO žinia brukama j lie
tuvių antikomunistų stovyklas, Vil
nius yra LTSR muzikinio gyvenimo 

-centras. Sovietinės valdžios parėdy
mu, čia buvo perkelti iš Kauno buv. 
Valstybinio Teatro Operos ir Baleto 
likučiai, čia reziduojąs „LTS Respu
blikinio Radijo Komiteto Simfoninis 
Orkestras, vadovaujamas nusipelnu- 
sio LTSR meno (ir partijos) darbuo
tojo“ žydų tautybės draugo A. Kle- 
nickio... Prie šio orkestro, anot laik
raščio, sudaromos progos, „galimos 
tik prie tarybinės valdžios“, debiu
tuoti jauniesiems muzikams. Kaip 
tai: pernai, rudeni orkestras išpildęs, 
diriguojant pačiam autoriui, Juliaus 
Juzeliūno— simfoniją F. minor. Ju
zeliūnas esą tik pernai baigęs Kauno 
konservatoriją, tobulinąsis Leningra
do konservatorijoje ir sukūręs eilę 
dainų bei kūrinių fortepionul.

' Nr. 282,. laikraštis skiria Vilniuje 
Basanavičiaus 11 įsikūrusiai LTSR 
Operai bei Baletui Ištikimas centri
nei partijos meno kritikų Maskvoje 
linijai — „Tiesos" kritikas V. Klau
sutis ypač plonai vertina minėto Tea
tro veiklą, nė klek tačiau nenorėda
mas atsižvelgti ten esamų tiek mora
linių tiek ir fizinių sąlygų. Gi mes 
iš šio straipsnio galime susidaryti 
apytikri šio LTSR teatro vaizdą...

Kritiko nuomone.........aukštesnio
meninio lygio ir vilniškės publikos 
pamėgtais spektakliais reikia laikyti: 
■operas — „Otelio“ su K. Petrausku, 
„Romeo ir Julija“, diriguojama drg. 
M. Bukšos, o režisuotą drg. Grybau
sko, „Eugenijų Onieglną“, diriguoja
mą „draugo Stalino premijos laurea
to drg. Tallat-Kelpšos, ir baletą 
„Gulbių ežeras“, dlrlg. drg. M, Buk
šos, režisuotą „RTFSR nusipelnuslo 
meno veikėjo“ drg. rež. Lopuehovo, 
gi apiformintą ... LTSR nusipelnuslo 
meno veikėjo drg. Vyt Palaimos...“

Suminėjusi šiuos 4 „geriausius“ 
pastatymus, „Tiesa“ lyg nori skaity
tojui nuvyti minti, ieškančią tokio re
pertuaro sumenkėjimo priežasties: 
stipriausių teatro jėgų pasitraukimo 
( vakarus. Nes... „mokosi jauniau
sioji, gabi karta, kurioje gausu gerais 
balsais ir sceniniais daviniais būsi
mų dainininkų — Tamulevičiūtė, 
Petraškevlčiūtė, Indra, mezosopranas 
— Mikštaitė, tenoras Cėsas, bosas — 
R. Siparis ir kt...

Gi balete „puikiai rodosi gabi, 
aukštos technikos balerina G. Saba
liauskaitė, o „Gulbių ežere“ šoka 
puiki pora drg. Sventickaitė su nau
jai balete iškilusių, puikių davinių 
Jaunu šokėju Kūnavičium..."

Kritikas, bandęs apsidžiaugti, kad 
„teatro orkestro skambesys jau da
rosi žymiai geresnis...“, nuliūsta: 
...... bet jame tiek X apstu spragų“. 
Pučiamieji... gal dar būtų paken
čiami, bet styginiai... Ypač „baleto 
blogas smuiko solistas, o iš viso or-, 
kestre nesą arfos...“ Tai konstatavęs 
V. Klausutis, kaip dera visą žlnan-

Liuksusinė Vaičaičiu 
- autolitografijų laida

Šiomis dienomis pasirodė biblio
grafinė retenybė, tai Adolfo Vai
čaičio dalis originalių litografijų, 
darytų 1948 metais ir surinktų l vie
ną leidinj. įžangos žodis rašytas Alek
sio Rannit, rinkinyje atspausdin
tas vokiečių ir anglų kalbomis.

Leidinys nepaprastai gražiai ir 
skoningai išleistas paties dailininko. 
Tekstas nuostabiai švariai atspaus
dintas, paįvairintas dviem grafiko 
piešiniais. Ypatingai atžymėtina, kad 
litografiją ant akmens paruošė ir 
nuospaudas rankiniu presu darė pats 
dailininkas, idant išlaikius originalų 
vertę. Tiražas 100 numeruotų, daili
ninko pasirašytu egzempliorių. Lei
dinio formatas 42X32V«.

Tikrai reikia stebėtis mūsų pa
vienių dailininkų tremtyje gajumu, 
jų tarpe ir Adolfu Vaičaičiu, kuris 
sunkiausiose tremties sąlygose gy
vendamas sugebėjo išleisti tok( eu
ropinio grožio leidinį.

Norintieji š( originalių litografijų 
leidinį įsigyti kreipiasi l pati autorių 
Adolfą Vaičaiti, (17b) Freiburg 
i. Br., Loretto Str. 68.

3. Iškreiptos ar susvetimintos ly
tys. — Taigi, tiriant vietų vardus, 
negalima tenkintis dabartinėmis jų 
lytimis, bet reikia vis stengtis susi
rasti pirmesnes, senesnes jų formas. 
Tačiau daugiau lietuvių vietovardžių 
šaltiniuose tepasirodo XIII—XIV a., 
■o jau'gausingai ir dar vėliau (XVI a.). 
Daugiausiai jų duoda vad. vokiečių 
ordino kelių aprašai (Wegeberichte), 
surašyti XIV a. gale, ir XVI a. Lietu
vos dvarų Inventoriai. Bet šie raš
tai, taip pat ir kai kurie kiti, kuriuose 
randame išmėtytų Lietuvos vietų 
vardų, kaip žinome, yra rašyti ne 
lietuviškai, bet svetimomis kalbomis: 
vokiečių, gudų (rusų), lenkų ir kt. 
Kaip tik didelis tų šaltinių trūkumas 
ir yra lietuviškųjų lyčių iškraipy
mas. Jų autoriai tuos vietų vardus 
yra nusiklausę paprastai ne tiesiai 
iš vietinių gyventojų lietuvių, bet per 
įvairius, net nelietuvių, tarpininkus 
ir užrašydami taikęsi prie atitinka
mos svetimos kalbos dėsnių bei šiaip 
juos ivairiaip tyčia ar netyčia per
dirbinėję. Tai jau būsime pastebėję 
ir iš kai kurių anksčiau cituotų ly
čių. Toliau pvz. Šešupė, rašoma: 
Suppe (1352), Sūppe (1384), Tzuppa 
(Wigando kron.), Scheschupa alias 
Suppa (1420), Sessupa (Melno ež. tal
kos dok. 1422). Tverai kryžiuočių ke
lių aprašuose pasirodo tokiomis ly
timis: Quertekeyme, Quertekeyne, 
Twertekain, Twertekaymen, Twerti- 
ken land... Antrasis vardo landas 
(kaimas) gal čia tyčia pridedamas 
norint pažymėti gyvenamosios vietos 
pobūdi, bet pirmasis, matome, (val- 
riaip kraipomas (nors yra galima, 
kad čia -t- galėjo būti buvęs ir ta
riamas). Bikavos upė ten vėl užra
šyta: Blcawein, Bitkow, Bikov, Biela. 
Kūtimai (netoli Šilalės) rašomi: Cu- 
tibe, Cutybe, Kudynveld (taigi = Kū
limų laukas), von Kutenfelde. Viena 
vietovė, kurios ieškoma dabartinėje 
Kelmėje arba apie Raseinius, apra
šuose pažymėta Stabuncaln (1386), 
Stabekalne, Stabekalme (1395). Ka
dangi kryžiuočių aprašams vietoves 
paprastai yra pranešę prūsai, tai šie 
kuone visus Lietuvos vietų vardus 
yra suprūslnę. Tatai nebuvo sunku 
padaryti, ne* daugelis lyčių lietu
viams ir prūsams yra bendrų, kurios“ 
kartais vienu ar kitu garsu tesiski
ria. Pvz. kadangi vietoj liet, š, ž prū
sai tarė s, z, tai anuose aprašuose 
dabartinė Ašva (upė) užrašyta Ass- 
we, Ežerūna (upė netoli Tauragės) 
Asarune, Galžuva — Geysow, o Grau
mena — Graumanappe, kur appe 
yra prūsiškas upės atitikmuo.

Pakreiptos lietuvių vietovardžių 
lytys ir slavų šaltiniuose.

Tokios iškreiptos, susvetimintos 
lytys ne tik buvo vartojamos raštuo
se, bet ilgainiui kartais įsigavo ir | 
šnekamąją žmonių kalbą. Labiausiai 
jos Įsispraudė ten, kur daugiau gy

Čios partijos meno kritikui, pakeltu 
tonu reikalauja „teatro vadovybės, 
kad šie netobulumai būtų nedelsiant 
pašalinti, jog užtikrintas orkestro me
ninio lygio nuolatinis kilimas...“

Susitvarkęs su orkestru, V. Klau
sutis nuklauso „operos chorą, esant 
geros balsinės medžiagos, skambų ir 
Chorvedys J. Dautartas kruopščiai su 
Juo dirbąs .... bet skembesys nely
gus, „pasitaiko neleistinų detonavi
mų, kaip tai „Madame Butterfly“ ar 
„Pikų dainoje“...

Straipsnis ypač duoda liūdną LT 
SR Baleto aprašymą... Repertuare 
tik 2 baletai... „Gulbių ežeras dar 
priimtinas... Tačiau „Miegančioji 
Gražuolė“ — ... Jokio pastatyminio 
užmanymo (?). nayvus režisūrinis 
darbas, eilės baleto šokėjų mėgėjiš
kas niuansas, neišbaigti šokiai, ne
švarūs technikos šokių taškai. Scena 
neapšviesta. Garsusis panoramos 
epizodas, kaip dabar teko matyti, ta
rybinio meno scenoje esąs neleisti
nas“. .. Visą spektakli ant savo pečių 
išnešant! G. Sabaliauskaitė, „kurios 
pasirodant publika ir telaukianti..., 
bet kur spektaklio ansamblis, kur iš
baigti grupiniai šokiai“ — ir vėl nu-

Ką pasakoja mūsų žemė

(2)

rodymas: „Baleto ateities klausimą 
turi greičiausiu laiku Išspręsti teatro 
meno vadovybė; šiuo klausimu turi 
rimtai susirūpinti Meno Reikalų Val
dyba ..."

„Antras Operos ir Baleto teatro 
stambus trūkumas“ — aritmetikoj 
silpnas V. Klausutis skaičiuoja — 
žemas režisorių lygis...“ Jis dar var
gais negalais priimtų drg. „J. Gry
bausko režisūrą „Romeo ir Julijos“ 
operoje, bet apie drg. Zaukos pasta
tytą ji „Madame Butterfly“ operos 
„režisūrą iš viso sunku kalbėti“... 
„Tarybiniam reikliam žiūrovui ši re
žisūra idėjiniu — meniniu požiūriu 
esanti nepriimtina.“ Todėl... „visų 
einančių operų režisierių darbas pri
valo kuo kruopščiausiai būti peržiū
rėtas, nes... tarybinis žiūrovas lau
kia iš naujų operos pastatymų žy
miai aukštesnio idėjinio-meninio ly
gio.“

Nepatinka „Tiesos“ kritikui ir pa
statymų dekoratoriai - dailininkai. 
Truikys gauna pylos už „Romeo ir 
Julijos“ kostiumus, Vyt Palaima už 
„Gulbių ežero“ „efektyvios gilumos 
įspūdžio“ nesudarymą ir 3-jo veiks
mo kostiumus. V, Klausutis Isltiki-

Lietuvių vietovardžiai
veno nelietuvių, ypač vėliau Lietu
vai patekus ( svetimųjų (taką bei 
valdžią. Toms svetimosioms lytims 
prigyti susidarė palankių sąlygų pir
miausia Maž. Lietuvoje, tekusloje 
Jau XV a. pradžioje vokiečių val
džiai, ir rytiniuose bei pietiniuose 
Lietuvos atkraščiuose, kur tolydžio 
vis smelkėsi slavų (gudų, lenkų) (ta
ka. Kaip žinome, Maž. Lietuvoje il
gainiui visų vietovardžių, lyty* dau
giau ar mažiau buvo perdirbtos, kai 
kurios ir labai žymiai, nors pačių 
lietuvių savosios lyty* paprastai ir 
toliau buvo išlaikomos. Pvz. Juwendt 
(=« Gyventė, Gyvent!*), Szubbel 
(= Zibilas, upė), Werden (=• Ver- 
dainė netoli Šilutės). Panašiai ir 
Didž. Lietuvoje: Przėlaje (= Perlo
ja), Oiawa (=» Alovė), Olklenlki 
(= Valkininkas). Lietuviškosios ly
tys tuo būdu buvo net tik savo garsais 
arba ir galūnėmis prisitaikomo* prie 
svetimosios kalbos, bet kartai* lietu
vių vietovardžiai buvo visiškai per
dirbami. Taip iš Nemirsetos (Klai
pėdos kr.) vokiečių lūpose (vad. 
liaudinė* etimologijos keliu, t y. ne
teisingai ieškant neaiškiame žodyje 
pažįstamos sau lyties) atsirado Nim- 
mersatt Neretai lietuvių vardai sve
timųjų būdavo išsiverčiam! į kitą 
kalbą arba stačiai pakeičiami sveti
mais. Dar XVII a. Didžiosios Lietu
vos kunigaikštijos aktuose randame 
pvz. vieną Darsūniškio sodžių vadi
nant Angllnlkl (suslavintai, t. y. Ang- 
linykai, -inkai) ir Uholnikl (verti
mas); kitas vėl kaimas rašomas Gir- 
nekole (=» Gimiakaliai) ir Zomo- 
klevcy. Taip pat oficiallniuose raš
tuose nelietuvių autorių Krokialau
kis išverčiamas t Krakopol, Šilelis l 
Borek ir tt Jau seniai vokiečiai 
Klaipėdą ėmė vadinti Memel, Katy
čius — Coadjuthen (dar XVI a. Kot- 
titen); vėliau lenkai Naujamiesti pa
keitė I Wladyslawdw, Plokščius l 
Blagoslawiedstwo, rusai Zarasus į 
Novoaleksandrovsk, Mažeikiu* — 
Muravjovo. Dvarų bei palivarkų, 
kurių savininkai paprastai buvo ki
tataučiai, vardai daug kur susidarė 
nelietuviški, pvz. (taip rašomi): Ma- 
rimpolls, Bor Babriai, Jasnagurka, 
Krinlca, Karapolis, Adomava, Adom- 
poiis, Zaciša, Fridrichgovas, Kamėn- 
čizna... Mišriose gyventojų vietose 
kartais susidarydavo ir vad. hibri
dinių vietų vardų, t. y. kur pavadi
nimai gauti iš lietuviškųjų ir sveti
mųjų lyčių mišinio, pvz. Paezioral 
(Žeimių vis.), Podmačiuliškių šalia 
Pamačiullškių kaimas (Marijampolės 
aps.). Kartais vartojami ten šalia 
lietuviškųjų ir svetimieji vardai, pvz. 
Užupių, arba Zariečkų k.; Piliakal
nio, arba Lisagūros k.; Silallo, arba 
Borkų vs. Tačiau, kaip jau minėta, 
svetimieji vardai paprastai tebuvo 
vartojami svetimtaučių raštinės kal
boje, kitataučių, o lietuviai paprastai

nęs, kad tik dėl dailininkų „sabotažo“ 
spektaklių scenos esančios taip men
kai apšviestos, o girdi........tai visiš
kai neleistina! Operos ir Baleto pa
statymų aukštai meniškas realistinis 
apiforminimas neatidėliotinas teatro 
vadovybės uždavinys.“

Tiesa, dar vieną smulkmeną „Tie
sa“ prisimena — .......jaunasis diri
gentas A. Kalinauskas turėtų dar 
daug ko pasimokyti iš M. Bukšos...“

Toks įvertinimas užtat leidžia mi
nėtą teatrą pavadinti tik kreatūra 
buv. Kaune Valst. Operos ir Baleto 
Teatro, kurio laimingi Vakarus pa
siekę menininkai pasirodę iš dalies, 
tuo tarpu gauna kuo geriausius Vak. 
Europos meno sluogsnių įvertinimus. 
Baigdamas straipsni V. K. tvirtina, 
jog vilniškė publika, ypač jaunimas, 
pamėgusi daugumą spektaklių“, ku
rie, kaip ir anksčiau, prasideda 19,30 
vai., tik Maskvos laiku ir „esą daž
nai pertransliuojami per Vilniaus 
„LTB Respublikini Radijo Komite
tą“, žinoma, kiek jam lieka laiko nuo 
„rusiškųjų radijo valandėlių“.

„Vilniaus Operos ir Baleto teatro“ 
kritikos „Tiesoje“ paskutinysis saki
nys skamba:.......viskas būt geriau...
jei jo veikimą užtikrintų LTSR Ope
ros ir Baleto Teatro vadovybė ir Me
no Reikalų Valdyba, teikdama tea
trui rimtesnę ir sistemingesnę para
mą ir nuolat operatyviai (gal per 
MVD?) šiam teatrui vadovaudama“.

Almus

Dr. J. Kantrimas

tarė kaip ir tarę savo senuosius var
dus.

Vis dėlto tokiomis sąlygomis .pasi
taikydavo, kad lietuviškoji lytis, bent 
tolimesnių vietovių gyventojų, likda
vo pamiršta, ir jos vietą ilgainiui 
užimdavo svetimoji. Todėl lietuviš
koji lytis būdavo atsistatoma tiesiai 
iš svetimosios, užuot susiradus savą 
senąją. Taip buvo atsitikę ir su Klai
pėdos krašto Besočiais, kurie, atga
vus tą kraštą, paraidžiui buvo išsi
versti iš jau minėto vok. Nlmmer- 
satt, nors seniau būta savo to vieto
vės vardo Nemirseta, iš pavardės 
Nemiras ir *6ta „(latv.) kiemas, 
tvora“ (plg. Nemirų k. Jankų vis. 
1412 i Krokuvos universitetą įsirašo 
studentu Nicolaus Johannis Nemir de 
Litwania; av. Nemyra Codex Epist. 
Witoldi; plg. dar prus. Nameris 1319, 
Namyr...). Jis vėliau ir oflclalinlam 
reikalui imtas vartoti (paprastai kita 
forma — Nemeržata, Nemeržeta). Ir 
pačių lietuvių klaipėdiečių neretai 
vartotas Silokarčlamos pavadinimas 
tėra vokiškojo Heydekrug vertimas; 
senasis lietuviškas vietos vardas yra 
Šilutė, kuri paskui per oflciallnlus 
raštus vėl atgavo savo teises. O Rie
tavas, kaip Būga tarė, bene bus len
kiškosios Oginskio raštinės padaras 
(Retowo). Senesnės to vardo lytys 
(plg. Retuwe) verstų manyti, kad ka
daise ši vietovė buvo vadinama Rie- 
tuva (plg. Lauk - u v a), nors -ava, 
rodos, nėra visai mums svetima prie
saga (plg. Bikava, Vienava „Papilės 
vis, piliakalnis“). • (B. d.)

L Žurnalistu S-gos veiklus centras persikels Į JAV
S. m. sausio 27 d. Domstadte (vy

kusiame Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Valdybos posėdyje priimta eilė 
svarbių nutarimų, kurie liečia Są
jungos netolimos ateities organiza
cinę pusę. Sąjunga lieka veikti Vo
kietijoje tik tol, kol čia bus didesnė 
pusė valdybos narių ir sąjungos na
rių dauguma. Jaučiant didėjanti 
emigracijos tempą ir daugeliui są
jungos narių besiruošiant emigruoti, 
nebemanoma, jog dabartinė padėtis 
galėtų ilgai tęstis. Todėl nutarta Z. 
S-gos veikimo centrą perkeldinti l 
Jungtines Amerikos Valstybes, kur 
jau nemaža narių yra apsigyvenusių 
ir i kur didžiuma likusiųjų ruošiasi 
emigruoti. Valdybos narių dauguma 
taip pat gravituoja i JAV. Be to, 
reikia nepamiršti, jog ten iš seno 
gyvena labai didelė mūsų tautos da
lis ir gausa lietuvių žurnalistų, nors 
dar ir nepriklausančių prie šios są
jungos. Vadinas, dėl sąjungos vei
kimo centro iš Vokietijos ateityje 
perkėlimo j JAV negalėjo būti kon- 
tra pasiūlymo ir todėl šiuo klausimu 
nekilo jokių diskusijų.

Bcn. Rutkuųoa

Vėjas ir naktis
Žemėn priplakdamas baltus beržy

nus.
vėjas, platybių paklydėlis, 
nešas juodplaukę naktį apkabinęs . 
dūkstantis, laisvas ir didelis.

Lekia ir lekia kaip aS neramuolis^ 
ilgesio slaptojo ėdamas — 
iš kasų byra žvaigždės gražuolei, 
deimantais erdvėm riedėdamos.

Vėjau, krūtinėj perkūnas (žiebęs, 
dūkstantis, laisvas ir didelis — 
neški mane tarsi naktĮ apglėbęs 
juodo pasaulio paklydėli.

Bmktonu Lietuviu
Bakūžė praneša

LIETUVIŲ KLUBO „SANDARA“ 
MAISTO PAKIETUKAI 

TREMTINIAMS
Brocktono Lietuvių Bakūžės na

riams paprašius sušelpti tremtiniu* 
maistu, pirmuoju atsiliepė Lietuvių 
Tautininkų Sandaros klubas ir pa
skyrė pakietukams 50 dolerių. Ui 
tuos pinigus nupirkta maisto pro
duktų ir sudaryta 10 pakietukų, ku
rie šio mėnesio 10 d. pasiųsti į Vo
kietiją tremtiniams, savo eksponatais 
ar kitokiu būdu prisidėjusiams 1948 
m. prie suruoštos L.B. parodos Brock- 
tone. Tie pakielukai pasiųsti ne kaip 
atlyginimas už pasiųstus eksponatus,
bet kaip dovana ir parama. Ta pačia 
proga du pakietukai pasiųsti vardi
niai, būtent: p. Jazukevičiaus Juozo 
ir Sarkaus Vaclovo, kurie asmeniš
kai paskyrė po 1 paklotą i juos at
sikreipusiems tautiečiams. Tokiu bū
du viso pasiųsta 12 pakletų. Kiti klu
bai taip pat pažadėjo paskirti pakie
tukams lėšų, reikia tikėti, kad savo 
pažadus išpildys. Tad vėliau ir ki
tiems L.B. parodos rėmėjams bu* 
pasiųsta dovanėlių, o kas atliks nuo 
jų bus paskirstyta burtų keliu tarp 
prašančių paramos iš Lietuvių Ba
kūžės.

Ta proga pranešama gerb. tautie
čiams žinoti, Jog L.B. eksponatų, ne
susitarus su Bakūžės komitetu, ne
siųsti, lead išvengus nereikalingo 
daiktų siuntinėjimo ir tuo pačiu ne
reikalingų išlaidų. Bakūžės paroda 
esti kasmet, taip pat bus ir šiais me
tais spalių mėnesio pradžioje. Tad 
kas norėtų parodoje dalyvauti, pir
moje eilėje turėtų sužinoti su Ba
kūžės komitetu dėl eksponato reika
lingumo ir tik gavęs sutikimą atsiųsti 
j|. Bakūžė eksponatų nesupirkinėja, 
o naudojasi skolintais, nes iš tos pa
rodos jokio pelno neturi ir jokių 
rinkliavų iš parodos lankytojų nei
ma. Tikslas — garsinti lietuvių me
ną ir lietuvių vardą.

Būtų gera, kad gavę pakietukut 
laiškučiu atsilieptų Sandaros Klubu 
šiuo adresu: Pirmininkas K. Jurge- 
liūnas, Intervello Street, Brockton, 
Mass.

Lietuvių Bakūžės Sekretorius

Visiem* lietuviams tremtiniams, 
o su jais ir L.Ž.S-gos išsisklaidant po 
visą pasauli, atsiranda gyvas reika
las kai kuriose šalyse turėti sąjungos 
atstovus, kurie šiame posėdyje ir pa
skirti. L.ŽJS-gos atstovu Anglijoj 
paskirtas F. Neveravičius, Kanadoj 
— J. Kardelis, J.AValstybėse — D. 
Penikas. Į Rytų ir Vidurio Europos 
Laisvųjų Žurnalistų Federacijos Ta
rybą, kurios rezidencija yra Pary
žiuje, paskirti J. Lanskoronskis ir 
Alg. Greimas. Įvairiose pasaulio 
valstybėse paskirtiems s-gos atsto
vams teks rūpintis ir nario mokes
čio rinkimu, kuris nustatytas me
tams tokio dydžio: a) Vokietijoje — 
6,- DM, b) JAV ir Kanadoje — 2 dol., 
c) Anglijoje ir dominijose — 15 ši
lingų. Mokestis reikalinga sumokėti 
už šiuos ir už praeitus metus.

Posėdyje kilo susirūpinimas ir dėl 
jau permatomos tremtinių spaudos 
galutinai sunkios ateities, kai didžioji 
dabartinių skaitytojų dalis emigrues 
Prieita bendra nuomonė, jog jau atė
jęs laikas aktyvesni dėmesį l spau
dos reikalus kreipti LTB C. Komi
tetui. (p)
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Pabėgimas iš priespaudos į laisvę
(Atkelta iš 3 pusi.)

kažin kas pranešė. Jie bus Iškrauti 
Ir jūs jkrautl." Pusiau antros anglas 
perskaitė mūsų pavardes ir pamojo 
rfiūsų autobusui sekti, JI. Mes sekė
me. Beišlipant žmonai anglas paima 
lagaminą Iš jos rankų. Gerą varsną 
sekėme jį, tempdami krovini. Ir mes 
atsidūrėm prie keturmotorio lėktuvo, 
iš kurio paskubomis iškraunamos 
konservų dėžės. Visa tai vyko ne
paprastai greitai, ir mes net nesu
gebėjome jų skaičiuoti.

Anglai sutvarkė mūsų daiktus 
lėktuve ir mums padėjo įlipti siau
rais laiptais. Lėktuvan įmetami 
maišai, ant kurių užrašyta: „Nevalia 
ant jų kas dėti ar sėsti." Tai buvo 
korespondencija.

Anglai buvo malonios elgsenos. 
Jie kariai, tačiau jų išorė atrodė ne 
kariškai. Vienas jų sutvarkė oro 
siurblį. Lėktuvo vadovybės patalpoje 
atsisėdo trys lakūnai. Du motorai 
pradėjo urgzti. Kurį metą mes va
žiuojame aerodrome lyg autobusu 
Bevažiuojant jaučiame jo nelygumą. 
Aerodromo šviesos dingo. Keturi

Vakarai mus priėmė draugingai ir 
gerai organizuoti. Mes vėl išdrįstame 
žvelgti žmogui į akis. „Kitas pasau
lis“, „Pavyko". Ir daugelis atsiduso: 
„Mes laisvi!"... Vertė G. Kymantas

GRĮŽTA iš PIETŲ AFRIKOS
Stockholman iš Pietų Afrikos grį

žęs latvių inžinierijos docentas Janis 
Bubenko su žmona ir sūnumi. Jis iš
vyko prieš keletą mėnesių iš anksto 
sudaręs darbo sutartį, bet paskui

apsisprendė vėl grįžti švedijon. Pie
tų Afrikoje pragyvenimas labai bran
gus, užtat uždarbis Mažesnis, negu 
Švedijoje. Butai brangūs ir sunkiai 
gaunami. Klimatas toje šalyje euro
piečiui pakenčiamas, vis dėlto sunku 
priprasti prie staigių permainų: die
ną karšta, bet vakare ir naktį reika
lingas apsiaustas. Skaudi ir tautinė 
vienatvė, nes visame krašte išbla
škyti gyvena tiktai keletas latvių.

LLV/SB

Puikus „Margio“ laimėjimas prieš amerikiečius
„INTRA MURAL ALL STARS" 49:22 (21:11)

M
Esslingeno latviai Jau nuo 1945 

m. rudens apgyvena keletą blokų, kur 
pirma gyveno vokiečiai. Tie nekan
triai laukia, kada bus galima latvius 
iš ten išmesti. Tuo reikalu miesto 
valdyba sušaukė mitingą, kuriame 
vyr. burmistras Dr. Roser pranešęs, 
ką jis padaręs, kad „atsipalaiduotų 
nuo šio nepageidaujamo elemento“. 
Kada jis citavęs vokiečių spaudos 
pranešimą, kad bolševikai nepalei- 
džią apie 250.000 vokiečių karo be

Latvius sudeginiil"
laisvių, nes maždaug toks pat skai
čius sovietų piliečių gyveną Vakarų 
Vokietijos zonose, tuojau atsiradęs 
pasiūlymas, ką daryti su latviais — 
būten, „alle nach Sibirien“. Kai ku
rie vokiečiai pasiskundę, kad latviai 
pardavę juodoje rinkoje blokuose 
rastus baldus, bet užtat privisę bla
kių. Tuojau atsirado pasiūlymas: 
„Sudeginti latvius su visomis blakė
mis!" LLV/SB

KEMPTENO „MARGIS" —

Š. m. sausio 21 d. Kempteno „Mar
gio" krepšininkai buvo pakviesti ir. 
sužaidė draugiškas krepšinio rung
tynes prieš Kaufbeureno' amerikie
čių aviacijos rinktinę „Intra Murai 
— All Stars". Rungtynės vyko pUi-( 
kioje amerikiečių salėje. Kaip ma
tėsi, prieš rungtynes amerikiečiai 
buvo užtikrinti savo laimėjimu ir 
abejojo tik skaudžiu mūsiškių pra
laimėjimu. Mūsiškiai išbėga į aikštę 
ir priimami šaltai ir abejingai. Pra
sideda pačios rungtynės. Andriulis II 
ir Norkus I iš kampo daro 4:0. Ame
rikiečiai atsako dviem metimais ir 
bauda, ir pasekmė 5:4 amerikiečių 
naudai. Norkus I neišnaudoja bau
dos ir amerikiečiai keičia žaidėjus. 
Žaidimas atsargus ir pas margiečius 
jaučiasi nervuotumas, o tai atsiliepia 
į pasekmę. Norkus II iš baudos pilnu

motorai tarškė. Mes lėkėme vis grei
čiau, greičiau. „Mes skrendame...“ 
Visi jautėme, kad skrendame, nes bu
vome klek išbalę, nors ir ne pirmą 
kartą sėdėjome lėktuve. Šviesos pa
sirodė ir dingo.

KITAS PASAULIS
Berlynas... Berlynas, bet jo jau 

nebematyti. Ten toli apačioje dar re
gėti prošvaistės to kenčiančio miesto. 
Po 45 mln. mes nusileidome Wuns- 
dorfe. Sunkvežimiu buvome nuvežti 
į artimiausią geležinkelio stotį Pog- 
genhagen. Pabėgėlis iš sovietinės 
srities nešiojo mūsų bagažą stotyje. 
Ten įrengti narai su čiužiniais. Mes 
vėl surašomi. Paskelbiamus trauki
nių tvarkraštis. Už 2 DM kiekvienas 
gauna duonos kepalą, sviesto, sūrio 
Ir dešros. Maisto kortelės išduotos 
trims dienoms.

Įvairios žinios
• UP iš Ottawos praneša, kad sve
timi kraštai šiais metais numatę pa
statyti Kanadoje 100—150 naujų fa
brikų už 100.000.000 dol. vertės. Iš jų 
D. Britanija numatanti įkurti apie 
60’/« naujos pramonės, o JAV apie 
3O’/«. šalia jų Kanadoje steigia įmo
nes Belgija, Olandija ir Prancūzija, 
šiuo metu amerikiečių investicijos 
Kanadoje siekiančios apie 2 milijardų 
dolerių. Britai turi 450 firmas su 
600.000.000 dolerių investicija.
• Vykdomasis IRO komitetas Že
nevoje priėmė nutarimą, pagal kurį 
turi būti suteikta parama gudams 
evakuoti iŠ Kinijos, kur gresia ko
munistų pavojus. Prieš šią rezoliu-

Ieškome 10000 tremties knygnešio
PRANEŠIMAS Nr. 2

Papildydami savo .knygų vajaus 
pranešimą Nr. 1, pranešame, jog šiuo 
metu platinamos knygos (Vol. I, II, 
Iii) vajaus programon neįeina. Pa
geidaujamos Tremties Knygnešių

organizacįjas, kurie yra pajėgūs įmo
kėti didesnį įnašą, nei numato va
jaus minimumas, šią Tremties Knyg
nešio pareigą neatidėliojant atlikti. 
Čia galėtų gražų pavyzdį parodyti tie

knygos su numatytomis lengvatomis 
galės būti išsiųstos, tik suvedus ir 
paskelbus galutinius vajaus davinius 
š. m. kovo mėn. Tačiau įvertindami 
Tremties Knygnešių pagalbą mūsų 
darbuose, skelbiame papildomą knyg
nešiams nuolaidą ir būtent: kiekvie- 
n~s Tremties Knygnešys šių papi
gintų knygų gali įsigyti tik tiek egz., 
kiek yra įmokėjęs DM 20.— šiuo me
tu po DM 10.— gali įsigyti 2 knygas, 
ir t.t.Šių knygų platinimo kontrolę 
atlieka spaudos platintojai, padary
dami atitinkamus atžymėjimus Tr. 
Knygnešių sąrašuose ir kvituose. Ši 
lengvata liečia tik Vokietijoje gyve
nančius Tremties knygnešius ir ga
lioja nuo tos dienos, -kada yra įmo
kėtas Tr. Knygnešio vajaus įnašas.

Šia nuolaida taip pat naudojasi 
tremties mokykla ir mokytojai (pa
gal mokyklos vadovo sudarytus ir 
patvirtintus sąrašus). Visiems ki
tiem /knygų pardavimo kaina yra 
po DM 15—/Vol.

Asmenys, gyveną stovyklose, va
jaus įnašą įmoka spaudos platinto
jams ar komitetams; visi kiti — tie
siog firmai F. Bruckmann K.G., Mūn- 
chen 2. Lothstr. 1, Užjūriuose įnašai 
Jmoka.mi mūsų atstovams.

Mūsų vajaus tikslas yra ne tik 
suburti stambesnes sumas tolimes
niam knygų leidimui, bet taip pat 
suburti ne mažiau kaip 1000 nuolati
nių prenumeratorių — Tremties 
Knygnešių. Vykstant sparčiai emi
gracijai ir nykstant stovykloms, nor
malus knygų platinimas ateityje da
rosi nebeįmanomas. Todėl mūsų 
knygų platinimas ateityje nebus 
vykdomas laisvoje rinkoje, bet bus 
paskirstomas per (nūsų atstovus už-

tautiečiai, kurie užima aukštesnes 
vietas IRO įstaigose, privatūs vers
lininkai, ir t.t. Tuo būdu susidarytų 
galimybė padidinti tiražus ir dalį 
knygų skirti įvairių kraštų viešo
sioms ir universitetų bibliotekoms. 
Iš kitos pusės, spaudžiant knygų ti
ražus mažesnius nei 1000 egz., knygų 
savikaina darosi tokia aukšta, jog jų 
įpirkimas būtų neįmanomas. Ypač 
tai liečia mūsų spalvotus leidinius, 
kurių paruošimas ir spauda yra ypa
tingai brangūs.

Šia proga reiškiame .padėką mū
sų rėmėjui prof. J. Brazaičiui, išrū
pinusiam iš VLIKO Vykdomosios 
Tarybos stambią paskolą pirmųjų 3 
knygų išleidimui, o taip pat Vykdo
majai Tarybai, užpirkusiai didelius 
kiekius mūsų knygų.

Mūsų nauji bendradarbiai: dail. 
P. Augius, prof. J. Brazaitis, inž. P. 
Hahnas, Gražina Krivickienė, Lietu
vių Dailės Institutas, dail. V. Petra
vičius, dail. A. Vaičaitis, dail. T. Va
lius, dail. L. Vilimas.

Be to, mūsų pirmame vajaus 
pranešime praleista mūsų bendra
darbio dail. V. Rato pavardė.

Mūsų nauji atstovai JAV: Prof. 
V. Ščesnulevičius, 227 W 5th Avė, 
So Boston, Mass. Arch. J. Mulokas, 
520 North 30th St. East St Louis.

Mūsų atstovo Australijoje B. Ge
nio adresas pasikeitė šiaip: B. Ge
nys, W. B. No. 6 Camp-Malgoa, Via 
Penrith N.S.W., Australia.

Šį vajaus papildymą visi laikraš
čiai prašomi perspausdinti.

„AUFBAU“
Fr.-Herschel-Str. 16, Mtinchen 27 

Germany, US Zone.

ciją pasisakė vienas Kinijos atstovas 
pareikšdamas, jog atstovai nežiną 
Kinijos komunistų ir kad dėl jų nėra 
baimės gudams. Nežiūrint Jo pareiš
kimo, gudai bus evakuoti į Filipinų 
salas. Jų susidaro per 8.000 asmenų.
• Vienas Jugoslavijos aukštas pa
reigūnas pareiškęs, Jog jie vis dar 
tikisi iš Sovietų paramos dėl Jugo
slavijos pretenzijų į Austrijos žemių 
dalį. Tuo reikalu derybos prasidės 
Londone vasario 7 d. Sovietai esą 
įrodę, jog jie visada parėmę jugo
slavus.
• JAV buvęs 8-sios armijos vadas 
Japonijoje generolas R. L. Eichel
berger įspėjo, kad net Ir viena Ki
nijos komunistų divizija galėtų užim
ti Japoniją. Iš dabartinių rinkimų 
Japonijoje paaiškėję, jog komunistai 
tampą sprendžiamu faktoriumi Japo
nijos gyvenime. (AP)
• Šveicarija perka iš Anglijos už 
12 milijonų dolerių karo reikmenų 
— lėktuvų ir kt. --
• Prezidentas Trumanas paprašė 
paskirti 16.000.000 dolerių Palestinos 
DP padėti.
• Vakariniuose sektoriuose Berlyne

• JAV karo meto aviacijos šefas 
gen. Įeit Ira Eaker savo kalboje pa
sakė, kad Rusija dabar turinti JAV 
galingiausią visame pasaulyje penk
tąją koloną. Esą mesta daug dau
giau pinigų JAV vyriausybei nu
vertinti, negu buvo panaudota Kini
joje. Rusija turinti milžinišką karo 
potenciaLą Amerika negalinti su
kurti galingos armijos dirbdama sa
vaitėje 5 dienas po 8 val„ kai Sovietų 
180 milijonų dirba po 6 dienas ir po 
15 valaMų per dieną. Jis reikalauja 
sudaryti galingą armiją ir paruošti 
gerų vadų. (R)
• JAV darbo ministeris M. Tobin 
pareiškė, kad Amerikos pramonė tu
rinti siekti, kad uždarbio valandų 
minimumas būtų nustatytas 1 doL 
Jis rekomendavo tuojau įvesti 75 
centų minimumą už 1 darbo valandą, 
nes iki šiol praktikuotas 40 centų 
minimumas neatitinkąs pragyvenimo 
sąlygų. (UP)
• Vengrijos buvęs ministeris pir
mininkas L. Dinnyes dingęs jš Bu
dapešto. Spėjama, jog ir jis bus pa
bėgęs J vakarus. (AP)
• Senatorius R. Russell (dem.) pa
siūlė prez. Tnunanui savo priešingą 
programą, pagal kurią turėtų būti 
sudarytas 4,5 milijardų dolerių fon
das ir panaudotas savanoriškam ne
grų Įkurdinimui po visą kraštą. Vie
toje negrų pietuose būtų įkurdinti 
baltieji. (UP)
• JAV šeši karo laivai lankėsi Tur
kijos uostuose. Senatas patvirtino 
JAV užsienių reikalų ministerio pa
vaduotoju p. J. James E. Webb. (AP)

metimu ir vėl dviem baudom kelia 
pasekmę iki 9:5 .Margio“ naudai. 
Amerikičiai vėl keičia žaidėjus ir 
švelnina pasekmę iki 9:7. I-as ket
virtis baigiasi 11:10 „Margio naudai. 
Po ketvirčio amerikiečiai išlygina 
11:11. Čia margiečial susiima, ir Nor
kus II, Andriulis II Ir dviem metimais 
Sventickas kelia pasekmę iki 19:11- 
Amerikiečiai vėl keičia žaidėjus. Gra
žus derinys, ir Andriulis III baigia
kėlinį 21:11 „Margio" naudai.

Tik pradėjus antfą kėlinį Sven
tickas ir Norkus II iš tolo daro 25:11. 
Andriulis III meta, sviedinys apsi
suka 2 kartus lanke ir sustoja, bet 
įkrenta, ir pasekme 27:11. Abipusis 
susidūrimas — amerikietis ir An
driulis III išnaudoja po baudą ir pa
sekmė 29:12. Amerikiečiai vėl keičia 
žaidėjus, o dviem baudom kelia pa
sekmę iki 35:12. Sventickas vienas 
prieš du išsigelbsti nuo krepšio. Da
bar amerikiečiams sekasi ir jie švel
nina iki 35:20. Bet Andriulis II per 
galvą, o Sventickas nuo vidurio aik
štės daro 39:20. Toliau seka du Nor
kus II metimai, pasekmė kyla iki , 
43:20. Amerikiečiai dar keičia žaidė
jus, bet jie beįmeta tik vieną krepšį, 
o Norkus U, Norkus I ir Andriulis 
III užbaigia rungtynes 49:22.

Amerikičių, tarpe žaidė ir lietu
vis (karys) Valauskas. Jų komanda 
nesudarė pajėgios- komandos įspū
džio ir, jei nebūtų stengęsi išlaikyti 
kamuolį, pasekmė būtų dar aukštes
nė. Žiūrovų tarpe matėsi keletą 
aukštų karininkų. Kapitonas Roe- 
lofs, teisėjavęs rungtynėms nuo an
tro kėlinio, pareiškė, kad mūsų ko
manda būtų geriausia tarp ameri- 
kičių komandų Vokietijoje. „Stars 
and Stripes“ korespondentas buvo 
sužavėtas lietuvių DP iš Kempteno 
žaidimu ir teiravosi, kuo vardu Nor
kus II, kuris jiems geriausiai pati
kęs. Už „Margį" žaidė ir taškų pel
nė: Sventickas 8, Norkus I 6, Nor
kus n 16, Andriulis II 8, Andriu
lis III 11 ir Ringys 0. A. O.

sovietų Šnipą sugavo Ame
rikoje

AP iš Washington© praneša, kad 
feder. kvotos biuras areštavęs Sam 
Carr, buv. Kanados komunistų par
tijos organizacinį sekretorių New 
Yorke. Jis esąs svarbiausias sovietų 
šnipas Kanadoje. Spėjama, jog jis 
bus perduotas Kanados teisingumo 
ministrijai; nes jis perdavęs slaptus 
dokumentus sovietams. ,2 . ‘

Kanados karališkoji ‘Špionažo 
reikalams komisija jau 1946 m. jį 
laikė rusų špionažo tinklo vadu.

Jūriuose ir spaudos platintojus vie
toje tik mūsų prenumeratoriams. 
Kad mūsų programa galėtų būti pa
laipsniui vykdoma, mes turime jau 
šiandien sudaryti tvirtą ryšį su visais 
knygos mėgėjais, kurie, vis tiek ku
riame pasaulio kampelyje atsidurs, 
yra pasiryžę, būti mūsų knygų pre
numeratoriais ir bendradarbiais.

Jeigu mums nepavyks suburti šį 
minimumą Tremties Knygnešių, toli
mesnis mūsų knygų leidimas turės 

neišvengiamai nutrauktas.
Mes kviečiame visus asmenis ir

bus patikrinti darbininkai ir tarnau
tojai, kurie dirba sovietų zonoje ir 
kurie naudojasi abiejų zonų maisto 
kortelėmis. Policijai įsakyta areš
tuoti tokius asmenis, kurie turės dvi
gubas maisto korteles. Tokių priskai- 
toma iki 20.000. Pirmiausia areštavo 
3 sovietų karinės vyriausybės parei
gūnus, nors vėliau paleido. Bus 
įvesta griežta kontrolė, kad oro keliu 
atvežtas maistas nepatektų tiems, 
kurie dirba sovietų naudai ir tą mais
tą leidžia į juodąją rinką. (AP)
• Prancūzijos tautinis ansamblis 
priėmė įstatymą, kuris įpareigoja 
teisingumo ministeriją cenzūruoti 
vaikams leidžiamus iliustruotus spau
dinius. Prie teisingumo ministerijos 
sudarytoji .komisija prižiūrės Iš už
sienių gaunamus spaudinius.
• JAV senatorius W. Knowland 
(resp.) kreipėsi į Švedl’ą, Norvegiją 
ir Daniją, kad jos prisidėtų prie At
lanto pakto, nes, pasak Jo, per kitą 
karą nebebūsią jokių neutralių. (AP)

Skelbimas Nr.38
Žemiau išvardinti ieškomieji arba 

jų likimą žinantieji yra prašomi at
siliepti C/Kartotekon per savo LTB 
komitetus, kartu nurodant šio skel
bimo (bet ne laikraščio) eilės numerį 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto ženk
lų atsakymui apmokėti.
19. SABALIAUSKAS Petras,-jo žmo

na Teofilė ir vaikai Vaclovas bei 
Bronius; DOVYDAITYTE Mag- 
delena iš Radviliškio; BUTNE- 
RYTE Meta (1930) iš Lauksargių.

20. KUNGYS Vladas su savo žmona 
Ona ir jų vaikai; KASPERAVI
ČIUS, nuo Jurbarko; ZNATAS- 
Znatavičius iš Mikytų; VALYS 
Povilas iš Dotnuvos; SAVICKAS 
Romas.

21. VOLKOVICKIS Alfonsas ir jo 
žmona Marija; SALIENE-Vaške- 
lytė Sofija; LEIPUS Adomas iš 
Sabaldauskų; BUDREIKAITĖ Ja
nina nuo Skaudvilės.

22. Mrs. Vincenta Baltrukaitis-Ces- 
nulevičiūtė, 25 Grand St, WOR
CESTER, Mass. — prašo atsiliepti

Įsteigia rDirvos'aistovYbėVokieiijai
Pranešame, kad didžiausias USA lietuvių savaitraštis DIRVA, einąs 

33 metai Cleveiande, įsteigė 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) Pfulling'ėn, Goethestr. 22

savo brolius Zigmą ir Ulijoną, 
nuo Marcinkonių.

23. Mrs. Ona Drabilienė, 12a Harvard 
St., WORCESTER, Mass., USA — 
prašo atsiliepti Marcelę ir Teresę 
Adomaitytės, gyv. prie Kybartų.

24. Mrs. Agota Krivinskienė, 29 Pop
lar St. 28 Conn., WATERBURY/ 
USA — prašo atsiliepti Kabišai- 
čius: Juozą, Petrę, Matildą, Ma
riją bei Eleną, nuo Šakių.

25. Mrs. Frances A. Kaupas, 287 Ma
rion St, BROOKLYN 33, NY./ 
USA — prašo atsiliepti Evlraziną 
Rudienę ir Anicetą Mažeikaitę.

26. Mr. Louis Ellyes, Route 1, Box 
124 B, OREGON CITY, Oręgon/ 
USA — prašo atsiliepti stud. Al
biną Bielskį

27. Mrs. Agota Sakalas, 12 Priory 
Villas, Wilmslow Road, Didsbury, 
MANCESTER 20/England — pra
šo atsiliepti Uršulę Kalvaitienę- 
Kazakauskaitę.

28. Mr. Antanas Urbonas, R. 1, Box 
34, ANKENY, lowa/USA — prašo 
atsiliepti savo brolį Joną Urboną 
arba jo vaikus, kilusius nuo Gar
liavos.

29. M rs. Usonienė-Paulikaitė, 15749 
Strathmoore, DETROIT 27, Mich./ 
USA — prašo atsiliepti brolį Juo- 

' zą Paulį ir Kasilauskus bei Over- 
lingus.

30. Mirusio J.A.V-se Jono PAUKŠ
TO broliai bei brolvaikiai, kilę iš 
Klemiškių, palikimo reikalu pra
šomi atsiliepti C/Kartotekon per 
vietos LTB.

31. Paklydę siuntiniai: S. Galdikui ir 
A. Virzinlui atsiliepti C/Kartotę- 
kbn per artimiausią LTB skyrių.

32. Gauti adresai iš JAV: M. Kizytei, 
Jurgiui Tekoriui, Zofijai Man- 
kauskaitei, Romaldui Kupriui, 
Kostei Janulytel-Hoseit ir užkly
dęs laiškas Mykolui Šimkūnui 
nuo Petro Šimkūno iš Brazilijos.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu • Platintojai už surinktą prenumeratą 
Ir parduotus paskirus numerius gauna 10 •/• nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidainis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje, dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0.40 DM.

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

MUSU KELIAS
Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
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H MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Teisinės informacijos
e- TIK LIGA PATEISINA KELIONĖS ATIDĖJIMĄ

Reikalinga platesnė informacija apie
nevardines garantijas

Mūsų Kelio 6 nr. buvo aprašytas 
Dirvoje paskelbtas straipsnis apie 
tremtinio Strazdo savotišką kelionę 
l JAV. M. Kelio Redakcija ta proga 
pastebėjo, kad „būtume dėkingi 
BALFui, jeigu čia ir jis tartų savo 
žodi“. Tas BALFo žodis jau yra tar
tas viename iš paskutinių Dirvos 
numerių, kuriame tarp kita BALFas 
Sako „— Ištyrus dalyką, paaiškėjo, 
kad minimam Strazdui garantija ne
buvo siųsta per BALFą. Jam pačiam 
prašant, jis gavo NCWC nevardinę 
garantiją ir žinojo gerai, kas yra jo 
kvietėjas. Dėl to, vykdant nustatytą 
valdžios tvarką, NCWC nusiuntė jĮ 
pas kvietėją. BALFas čia neturėjo 
jokios Įtakos, nes Strazdo reikalai 
visai nebuvo BALFo tvarkomi“...

Tiek BALFas. Ta pačia tema ra
šydamas Amerikos lietuvių katalikų 
laikraštis Amerika rašo — „Tū
las amerikietis lietuvis atsisakė ga
rantuoti giminaičiui DP atvažiavimą 
tik dėl to, kad aplikacija ėjo per 
Katalikų Centrą. Katalikai vis dėlto 
giminaiti atvežė „undesignated“ skai
čiuje. Giminaitis atvykęs nesutiko 
pasilikti duotame bute ir darbe. .Jis 
nuvyko pas „užsispyrėli“ amerikieti 
Sis bus bene pirmas Įvykis, kuris 
lietuviams gali kenkti imigracijai... 
Kalbant šiuo klausimu, klausiame, 
kodėl BALFas visa’s aplikacijas siun
čia Į NYWC?"

Atrodytų, lyg Jurgis Strazdas 
būtų pasidaręs ginčų objektų. Bet 
Dirva tęsdama tuo reikalu išsiaiš
kinimą, mano, jog ne Strazdas, o 
pačios tos nevardinės garantijos y»a 
svarbesniu ginčo objektu.

O tame ginče vlstiek dar lieka 
eilė neaiškumų ir labai rūpimų tiems- 
tremtiniams, kurie mano vykti pasi
naudojant nevardinėmis garantijo
mis. Anot Dirvos, žmonės, - ku
riems garantijas duoda giminės te
besėdi Vokietijoje ar kitur, o šeima, 
kuri per nesusipratimą ar sąmonin
gai klaidingas informacijas, giminių 
garantijų „neturėjo“ — jau čia. Ta
čiau ji čia atsidūrė su sąlyga, kad 
atvažiuotų pas nežinomus geradarius 
Į ...North Caroliną. Ką tai reiškia, 
klausia laikraštis, kodėl tiems neži
nomiems geradariams didesnė pir
menybė, negu giminėms? Argi pats 
Įstatymas nenumato kaip tik gimi
nėms pirmenybių?

Amerikos lietuviai žino, kas tai 
yra North Carolina ir kokiose sąly-,

gose ten gyvena pas plantatorius 
darbininkai. Kadangi iš ten bėga net 
juodukai, aišku, kad atsiranda pa
reikalavimas darbo rankų. Gi iš to 
atsiranda ir ... nevardinės garanti
jos. Ten spėjama, kad nevardinių 
garantijų davėjai Į tremtinius žiūri, 
kaip į žmones, kurie dėl savo dabarti
nės sunkios padėties akis užmerkę 
sutiks su viskuo, kad tik ištrūktų iš 
stovyklų Ir patektų į JAV. Iš dalies

tai tiesa, bet Dirva mano, kad bū
tų skaudu, jeigu pasirodytų, jog ne
maža dalis tremtinių, eilę metų Iš
vargę tenai ii čia atsidurtų išnau
dojamų žmonių padėtyje. Amerikos 
lietuviams, besirūpinantiems suda
ryti tremtiniams Išeiti iš dabartinės 
padėties Į nors klek geresnę, rūpi 
ir turi rūpėti, kad kartais toji išeitis 
nepasidarytų esanti blogesnė.

J.Č.

Lietuviu šokiai Kalifornijoje
Gruodžio mėn. Palm Spring’s, mi- 

llonierių kurorte, meksikiečių šventės 
proga kun. Klumbio, vietinės ka
talikų parapijos klebono, iniciatyva 
Įvyko lietuvių liaudies meno demon
stracija. Publikai patikusius tautiš
kus šoklus parodė Los Angeles taut, 
šoklų grupė, vaį. L. Zaikienės. 
Jų pasirodymą stebėjo kororto admi
nistracija, keletas Holywood'o 
žvaigždžių Ir šiaip nemažas būrys 
svetimtaučių.

Los Angeles „Amerikos Lietuvių 
Tarybos“ skyrius numato iškilmingai

paminėti Vasario 16. Tą dieną Los 
Angeles Katedroje bus atlaikytos 
iškilmingosios mišios, vakare viena
me Holywoodo viešbučių rengiamas 
pokylis. Sudarytas 12 žmonių rengi
mo komitetas, Į kurį Įeina ir vietos 
ALT valdyba — skyrius, -Uždavinys 
ir Starklenė.

Neseniai iš Vokietijos DP stovy
klos atvykęs dr. Alminauskas 
perėmė Los Angeles BALF’o sky
riaus vadovybę. Valdybon taip pat 
Įeina ir ex-DP inž. Draugelis.

(aim.)

Nors ketveris metus emigracijos 
laukėme, tačiau pašauktas pilietis 
gana dažnai ieško būdų emigracijai 
atidėti Kartais tai būna rimtos prie
žastys, bet dažniausiai tai atsitinka 
dėl apsileidimo ir indiferentizmo vi
sus reikalus betvarkant. Šitoks kro- 
nlškas atidėliojimų prašymas, kuris 
vis kartojamas, sudaro labai nerimtą 
Įspūdi ir labai pakenkia tiems, kurie 
turi labai rimtų ir bendruomeniško 
pobūdžio priežasčių išvykimui atidėti. 
Emigracinės instrukcijos Į tai yra 
atkreipusios dėmėsi ir nustatė, kad 
atidėjimas yra numatomas tik vienu 
atveju, būtent, dėl ligos. Sis faktas 
turi būti įrodytas dokum-ntais ir pa
tikrintas. Kiekvienas, irio doku
mentai pasiunčiami Į Resettlement 
Centrą, turi skaitytis su tuo faktu, 
kad per 14 dienų jis gali būti pa
šauktas Į Centrą ir po to, kai gavo 
vizą, per keletą dienų turės išvykti 
Iš to išeinant tenka visus savo rei
kalus taip derinti, kad būtų kuo ma
žiausiai kliūčių.

BAGAŽAS 
išvykstančiam lel- 
100 kg bagažą, kurĮ 
(patartina stipriai 

kg su savimi. Tu-

DP neleidžiama Įsigyti doleriu
kiltų, DP sutaupytas markes iškel- 
clant l dolerius. Mes nedrįstame pa
miršti kad DP gali sutaupyti labai 
daug, nes juos maitina ir aprūpina 
Amerikos valdžia, vokiečių ūkis, IRO 
ir (vairios labdarybės organizacijos. 
Algos likučius jie gali sunaudoti 
kitaip — įsigyti asmenini judomąjl 
turtą Ir (vairius reikmenis, kurtus jie 
galės pasiimti su gavimi 
Vokietiją“.

Eleonora Roosevelt neper seniai 
per vieną amerikiečių žurnalą pa
siūlė leisti DP, ypač tiems, kurie nu
matę iškeliauti Į JAV, susitaupyti 
dolerius grynais pinigais arba kre
ditu. ŠĮ pasiūlymą per laikrašti 
Stars and Stripes' parėmė ir vienas 
amerikiečių pulkininkas, kuris' rašė: 
„Jau treji metai, kaip pas mane tar
nauja šeimininkė iš estų DP. Jai 
apmokėti esu išleidęs nemažą sumą 
doleriais. Iš jų jai liko tiktai žiups- 
nys vokiečių markių, kurios Jos nau
joje tėvynėje neturės jokios vertės. 
Argi iš tikro nebūtų galima jai pri
klausančią algą išmokėti ne pirma 
iškeičiant dolererius i markes, bet 
tiesiog arba dolerių banknotais arba 
Įmokant jos algą tam tikron s-ton Iki 
jos išvažiavimui Į JAV?"

Amerikiečių karinės valdžios fi
nansų patarėjas dabar paaiškino: 
„Reikia abejoti, ar dabartinėse sąly
gose būtų galima Iš JAV valdžios 
reikalauti, kad ji ne tik padengtų 
DP išvietinlmp išlaidas, kurias pa
prastai padengia patys imigrantai, 
bet prisiimtų ir nuostolius, kurie

Kiekvienam 
džiama pasiimti 
tenka atiduoti 
Įpokuoti), ir 10 
Tintieji profesinius įrankius arba
knygas, gali sudaryti bagažą 250 kg, 
bet tuo reikalu tenka išsiaiškinti su 
emigracijos karininku, pristačius 
atitinkamus pažymėjimus iš stovyklos 
organų.

PAŠALPOS
Besibylinėjantiems vokiečių teis

muose, ypatingai vedant skyrybos 
bylas, iškyla sunki finansinė proble
ma. IRO yra Sumėčiusi tam reika
lui pašalpas. Norj tomis pašalpomis 
pasinaudoti, tesikreipia l teisinius 
IRO patarėjus, kurie nurodys tvar
ką, kuria einant tomis lėšomis gali
ma pasinaudoti. Be to, tie, kurie ne
turi lėšų pasigaminti dokumentų 
vertimams, fotokopijoms arba su
mokėti

(kiekvienas šeimos narys turi turėti 
pasigaminęs po 6 fotografijas), tesi
kreipia Į emigracijos skyrius, jie turi 
tam reikalui atitinkamus fondus.

SVETIMA VALIUTA
Tie, kurie savo laiku svetimą va

liutą deponavo Į vokiečių bankus, 
pasiremiant Įsi Nr. 53, išvykdami 
turi teisę tą valiutą (banknuotus ki
tas vertybes) pasiimti, paduodant 
atitinkamam bankui pareiškimą, prie 
kurio reikia pridėti kvitą apie depo
nuotus pinigus ir emigracijos kari
ninko pažymėjimą apie tai, kad tūlas 
asmuo pvz. 30 dienų laikotarpyje iš
vyksta Į USA ir pan. Turint tuo 
reikalu kurių nors sunkumų, patar
tina kreiptis Į teisinius IRO pata
rėjus.

NAUJAI BESITUOKIANTIEMS
Pagal veikiančius Vokiečių Įstaty

mus, kurie mums, gyvenantiems Vo
kietijoje, yra privalomi, norintieji 
tuoktis privalo tai atlikti „Standes- 
amt“, nes tik tada santuoka laikoma 
galiojančia ir turi juridines pasėkas. 
Religinės santuokos aktas yra grynai 
individualus asmens reikalas ir jo
kių juridinių pasėkų nesudaro. Ta
čiau tuokiantis „Standesamt“ susi
daro nemaža išlaidų. Yra galimybė 
toms išlaidoms arba visai panaikinti 
arba redukuoti ligi minimumo. Su
sidomėję tuo reikalu pagalbą gaus 
pas teisinius IRO patarėjus.

fotografui už fotografijas

DOKUMENTŲ PILDYMAS
Tiems, kurie turi originalius do

kumentus iš Lietuvos (metrikus, pa
sus ir tt.), kurie bus pristatomi Į ko
misijas, patartina patelkiant tiek da
tas, tiek pavardes prisilaikyti tų ori
ginalių dokumentų davinių. Pasi- 
reiškiantieji skirtumai turi būti išaiš
kinti emigracijos karininkams ir pri
statyti spręsti pačiam konsului. Tie, 
kurie dokumentų neturi, privalo lai
kytis, tų davinių (pavardžių ir gimi
mo datų atžvilgiu), kaip tai surašyti 
DP dokumentuose. Dr. Br. K.

apleidžiant
LLV/SB

LIETUVIS IRKLUOJA
MANSĄ

Daily Mali praneša, kad iš Pran
cūzijos Anglijos pakraštyje atvykęs 
lietuvis Alfonsas Biervaldas(?), 25 
m. a., kuris pabėgęs iš vienos sovietų 
stovyklos Vokietijoje. BĮervaldo tė
vus nužudę komunistai ir jis dabar 
vykęs Anglll j on ieškoti giminių, ku
rie jo turimomis žiniomis gyveną 
Carlyslo mieste. Policijos valdinin
kai ii sulaikę, patikėję jo paaiškini
mu ir pažadėję jam padėti surasti 
darbą ir pastogę. LLV/SB

PER LA-

Taikos olensyva 1949 metais

Prancūzu komunistai reikalauja pasitraukti iš ERP
KVIEČIA SUSIDĖTI SU RUSŲ BOLŠEVIKAIS

Iš Paryžiaus pranešama, kad ko- I kio politiniu patarėju Semlonovu ir 
michi 1 n I Ir v»o čf io T ’t-Tiinu.. 1 Anhnri 4-itr>Ac cavrrs rvrtcfa ortloieiimunistų laikraštis „L’Humanite“ nu

rodė, jog Sovietų sudarytoji tarpu
savio ekonominės pagalbos taryba 
esanti liaudies demokratijų laimėji
mas ir todėl pasiūlė Prancūzijai at
sisakyti nuo Marshallio plano (ERP) 
ir prisidėti prie Maskvos suorgani
zuotos ekonominės paramos tarybos, 
kuri leidžia prisidėti ir kitiems Euro
pos kraštams. (Įdomu ką Sov. Sąjun
ga ar kiti socialistiniai kraštai gali 
duoti Prancūzijai, kai pas juos pa
čius sugriautas žemės ūkis ir nepa
jėgi pramonė?)

Komunistų laikraštis vedamajame 
kviečia atstatyti „normalius“ santy
kius su Sovietų satelitiniais kraštais.

Konservatyvus „Le Monde“ lai
kraštis iš kitos pusės pažymti, kad ši 
naujoji Sovietų Sąjungos su 5 sate
litais organizacija yra ne kas kita, 
kaip „ekonominis kominformas“, ku
ris sieks palengvinti .Rusijai savo 
kaimynus eksploatuoti ir suteiks 
Kremliui geresni būdą tiems kra
štams ūkiškai valdyti. Sis organas 
kliudo* sudaryti sutartis su Vakarais.

(NYHT/m).

SEMIONOVAS NUGALĖJO TUL- 
PANOVĄ

Pasirodo, kad ir sovietų politiniai 
vadovai nepataiko kaip vesti poli
tiką. Garsus Vokietijos sovietų zo
noje pulk. Tulpanov, vadovavęs ru
sų karinės vadovybės politiniam sky
dui, susiginčijo su maršalo Sokolovs-

dabar turės savo postą apleisti.
Vokiečių pranešimais,. trinimasis 

Įvykęs tarp politinių vadovų todėl, 
kad Semionovas rėmęs taikingą kon
solidaciją laimėjimų siekti, o Tul- 
panovas rėmęs ekspansinę komuni
stų politiką. Semionovas paskirtas 
ekstraordinariniu ambasadoriumi, t. 
y. gavo paaukštinimą.

Prieš kelias dienas Tulpanov pa
sakė kalbą SĖD kongrese ir visai ne
pasiuntė Maskvai savo kalbos pa
tvirtinti. Semionovas Įspėjęs Mask
vą dėl to pulk. Tulpanovo. Ir dabar 
paaiškėjo, jog Tulpanovo kalba ne
bebuvo išspausdinta vokiečių komu
nistų spaudoje. Tas rodą, jog rusai 
varą ir toliau „taikos ofensyvą". (R)

JAV STEIGIA SLAPTAS BAZES
AP iš Washingtono praneša, kad 

J. A Valstybės steigiančios slaptas 
bazes svetimoje žemėje. Sitai pa
reiškė JAV karo ministeris K. Royall 
aukščiausiam Washingtono teisme.

PRANCŪZIJA — ITALIJA PANAI
KINA MUITŲ SIENĄ

Jei pasiseks muitų sieną tarp 
Prancūzijos ir Italijos galutinai 
išgriauti, tada bet kuris prekių ar 
žmonių judėjimas iš krašto Į kraštą 
vyks nevaržomai. Šiuo metu Italija 
nori išsiųsti 800.000 šeimų narių | 
Prancūziją, kur jau dirba jų Šeimų 
galvos. (API

Karas vis dar galimas
PAREIŠKĖ JAV KARO MINISTE-

RIS P. ROYALL
. Praėjusią savaitę JAV sausumos 
kariuomenės ministeris p. K. Royall 
pareiškė Rūmų karinių pajėgų ko
mitetui, kad nors dabar karas ne- 
siartinąs, tačiau jis „pagaliau yra ga
limas“. Ministeris pridūrė, kad gal 
būt dar keletas metų praslinks be 
baimės, jog tarptautinė padėtis būtų 
sujaukta, tačiau esamose sąlygose 
Amerikos karinis pasiruošimas turi 
būti pakankamas, pakankamas kiek- 
kvienam padėties pasikeitimui (AP)

— Gen. Stalinas buvo vieša! vie
no aukšto Jugoslavijos pareigūno 
apkaltintas dėl jo „totalitarinių kės
lų". Tai pirmasis kaltinimas, iškilęs 
po Kominformo-Tito konflikto.

(Pradžia 1 pusi.) 
laiku mūsų stabilltetas pasireikš, vis 
daugiau ir daugia tautų pamatys de
mokratijos pranašumus ir dalyvaus 
augančių turtų paskirstyme, aš tikiu, 
kad tos šalys, kurios dabar yra mūsų 
priešai, pripažins savo klaidą ir pri
sijungs prie laisvų tautų tarptautinių 
skirtingumų teisingo sutvarkymo.

Įvykių eiga pastūmėjo mūsų ame
rikietiškąją demokratiją prie naujų 
užsimojimų it prie naujos atsako
mybės. Toji eiga yra mūsų drąsos, 
mūsų pareigos ir mūsų laisvės su
pratimo bandymas. Bet aš sakau vi
siems: ką mes šiandien laisvės srityje 
esame pasiekę, ateityje prašoksime 
praeiti dar.didesne laisve. Būdami 
tvirti tikėjime Į Visagali, žengsime 
mes Į naują' pasauli, kuriame žmo
gaus laisvė bus užtikrinta. Tam tik
slui mes pašvęsime savo jėgas, savo 
Išteklius ir savo tvirtą pasiryžimą. 
Su Dievo pagalba žmogaus ateitis 
bus užtikrinta pasaulyje, -kuriame 
bujos teisingumas, harmonija ir tai
ka.“

Abi pusės talkos vardu žengia Į 
ateiti tvirtai pasiryžusios. Abi pu
sės nori Įgyvendinti talką visoje že
mėje, bet kiekviena pusė nori Įgy
vendinti savąją taiką ir savais meto
dais. Tenka pagaliau statyti klausi
mą, ar tos šalys pasiryžusios talką 
Įgyvendinti taikiomis priemonėmis? 
Suprantama, kad taikos priemonėmis 
pasiekti savos taikos būtų labai pato
gu ir pigu, bet ar šalys pasiryžusios 
nuolaidoms, kurios yra būtinos, no
rint taikos priemonėmis taiką Įgy-

vendinti? Cla jau tenka atsakyti nei
giamai. Ir tai todėl, kad nuolaida 
šiuo atveju tegalėtų būti lygi visiškai 
kapituliacijai. Esamomis sąlygomis 
netenka laukti, kad viena šalis kapi
tuliuotų prieš antrąją dėl taikos 
principo. Jei tokia kapituliacija ne
įmanoma, tai taika tegalėtų būti Įgy
vendinama jėgos priemonėmis. Tra
giškos šių dienų būklės žinovai ma
no, kad tai vienintelis kelias taikai 
pasiekti. Praktika tai irgi rodo. Sku
bus Vakarų organizacinis pasiruoši
mas ir ginklavimasis atsispirti puo
limui iš rytų tai liudija. Sovietų Są
junga ir šiuo metu laikanti po gink
lu apie keturis milijonus vyrų, o žy
giui Į Vakarus ir savo sienoms ginti 
ruošianti 500 divizijų. Kiti spėlioja, 
kad demokratijai pulti sovietai ruo
šia grandiozini planą su pasakišką 
divizijų skaičiumi.

Laisvė ir taika stovi ant kortos. 
Bet laisvė brangesnė už .taiką. Ir 
anksčiau ar vėliau — taika teks au
koti laisvės idealui. Teoretiniai svars
tymai teleidžia tokią išvadą padaryti. 
Praktika eina tuo pačiu keliu.

Brol|
psk. Petrą BUČINSKĄ 

sesę
Birutę TUMAITĘ, 

sukūrusius lietuvišką, skautiš
ką šeimą, sveikina ir linki 
saulėto gyvenimo

skautų vyčių būrelis.
Ingolstadt’o.

ir

Raudonųjų tikslas - špionažas
JAV neamerikinės veiklos komi

tetas smarkiai veikęs prie respubli- 
nlnkų ir sugaudęs bei išaiškinęs ne
maža sovietinių špionažo agentų, pe
rėmus jo vadovavimą demokratiniam 
rūmų atstovui p. J. S. Wood, pa
reiškė, jog Amerikos komunistų par
tijos tikslas esąs špionažas ir išdavi
kiška veikla prieš J.A.Valstybes.

Komitetas savo pareiškime sako: 
Mes esame įsitikinę, jog komunistų 
partijos propaganda ir užsieninė vei
kla, jos pirminės organizacijas Ir 
kontroliuojamos unijos tarnavo tik
tai šiems tikslams:

1. Laimėti naujus narius pogrin
dinei veiklai,

2. Gauti idealistinių slapukų kon
spiraciniam darbai vykdytu

3. Veikti kaip apsauginiam apsl- 
gynymo mechanizmui,

4. Aprūpinti ją lėšomis ir kitais 
dalykais.

Komitetas siūlo skubiai peržiūrėti 
Įstatymus, kad toji problema būtų 
tinkamai sutvarkyta. Įstatyme turė
tų būti numatyta, jog svetimšalius, 
nusikaltusius prieš J. A. Valstybes, 
galima būtų gražinti Į jų kilmės kraš
tus (UP).

— Prezidentas Trumanas parei
kalavo Kongresą skirti i6 milijonų 
dolerių Palestinos pabėgėliams šelpti.

— Keneth Royal, JAV armijos 
ministeris, išvyko inspekcinėn kelio
nėn | Japoniją ir pietų Korėją.

i
Padėka

Ingolstadto Lietuvių „Biru
tės“ Draugovės „Voverių“ skil
ties skautėms už medžiaginę 
paramą širdingai dėkoja Gau- 
tingo sanatorijos ligoniai

Vytautas Bernotas ir 
Vladas Geležius

Staigiai ir netikėtai Augs
burge mirus

veter. gyd. 
Albinui ŽEMAIČIUI.

|o tėvui, kt. giminėms ir arti
miesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia Bendraminčiai

6


	C1B0004634390-1949-nr09-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0001
	C1B0004634390-1949-nr09-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0002
	C1B0004634390-1949-nr09-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0003
	C1B0004634390-1949-nr09-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0004
	C1B0004634390-1949-nr09-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0005
	C1B0004634390-1949-nr09-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0006

