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Dean Acheson:

JAV užsienio politikos gairės
. Vos tik naujasis JAV užsienių rei

kalų mlnisteris Dean Acheson buvo 
prisaikdintas, tuojau turėjo visą eilę 
pasitarimų su prez. Trumanu, kad 
galėtų tiksliau planuoti savo užsienio 
politikos gairei. O šioji politika yra 
labai sujaukta Ir vis Kremliaus jau
kiama. ' ;

; Pradėjus nagrinėti Siaurės Atlan
to. gynybos paktą, Sovietų Sąjunga 
išlindo su savo „Molotovo planu", 
kąip antipodu Marshallio planui S. 
Atlanto paktą organizuojant Iškilo 
sunkumu su .Skandinavijos kraštų 
pritraukimu prie šio pakto. Tik So
vietų Sąjungai pradėjus diplomatini 
spaudimą | Skandinavijos kraštus 
(notos įteikimas Norvegijai), paskati
no. Norvegiją greičiau apsispręsti 
Vakariečių naudai.

Tolimuose Rytuose taip pat iškilo 
> dideli politiniai įvykiai, susiję, su Ki- 

rfljos komunistų žygiavimu per Ki
niją pietų link. .

’ Akivaizdoje . esamos padėjęs, p. 
Acheson. mėgina nubrėžti politinę li
niją. • Kaip The New York Times 
rašo, jam teksią vesti toki kursą, ku
ris jau nuo karo pabaigos buvo ve
damas, būtent,-tai nuolatinio pasi
priešinimo komunistų ..ekspansijai 
kursas Prez. Tnimanas savo įves
dinimo kalboje nurodė, kad per 4-ris. 
savo kadencijos metus jis sieks iš
plėtoti dinamines demokratijos jėgas 
kovai su komunizmu. Šiuo metu 
naujajam užsienių reikalų . minlste- 
riui iškyla'šios svarbiausias proble
mos: .■ ' ' X.

1) Tt t<msn'ur3ail rfėat“ įgy venom i-
-v-: -/:-; e.,, -V ?tį

2) Amerikos politika Kinijos atžvil-
• glU, ■

3) Atlanto saugumo paktas ir
4) Marshallio plano, ateitis.

-T „Fair deal" : išreiškiamas Ame
rikos siekimu padėti civilizacijoj ,tr 
kultūroje atsillkiišiems kraštams — 
pakelti iš materialinio ir . dvasinio 
skurdo. Tai nepaprastas Trumano 
pasiryžimas, kuris guls ant Achesono 
pečių.. Čia bus įtraukti. ekonominio 
sektoriaus žinovai, bus panaudoti 
mokslo ir pramonės išradimai, kad 

. pakeltų atsilikusius kraštus. Atrodo 
utopiška, bet gal būt paaiškės, -jog 
tai realu. Panašiai kaip Marshallio 
planas Europoje daugeli tautų pastatė 
ant kojų ir apsaugojo nuo komuniz
mo, taip pat ir Tolimuosiuose Ry
tuose panašus, p gal didesnis, eko
nomais pianas pakels iš skurdo, pusę 
pasaulio žmonių ir. apsaugos nuo ko-

•• < J

Izraelio valstybė jau egzistuoja
/ MATAI PARTIJA STIPRIAUSIA

.Daug „pranašų“ buvo dėl žydų 
valstybės įkūrimo. Vieni teigė, jog 
naujos valstybės įkūrimas būsiąs 
jiems kapai, kiti teigė, jog ji.tikrai 
taps kūnu, šiandien matome, kad. 
JAV pirmosioms pripažinus de fac
to, Izraelio valstybę pripažino jau 33 
valstybės. Nereikia manyti, kad tai 
lengvai sekėsi; žydai daug kraujo 
aukų išliejo, nemaža lėšų ir skurdo 
pakėlė, tačiau valstybę {steigė.

-Paskutiniai rinkimai Palestinoje 
parodė žydų politini subrendimą. 
Rinkimuose dalyvavo 84°/« rinkėjų, 
kai'prez. Trumano rinkimuose tebu
vo tik 51°/o. Net ir arabai metė bal
sus už savas partijas.

Izraelis išrinko 120 atstovų į par
lamentą arba steigiamąjį seliną, ku
ris turės priimti Izraelio konstitu
ciją.

KURIOS PARTIJOS DALYVAVO 
RINKIMUOSE?

Iš viso rinktinuose dalyvavo 21 
žydų ir 4 arabų partijos. Svarbiau
sia partija yra Mapal (socialdemo
kratų), kuri gavo parlamente 44 vie
tas. Jai vadovauja Ben Gurion, gerų 
santykių su Vakairąls šalininkas. 
Ano.t jo, Palestinos arabinė dalis bū
tų perleista Transjordanljai. Jis yra

Šalininkas kapitalistinės ir naciona
lizuotos ūkio fornios.

Antroji partija savo didumu yra 
Mapatn — tai kairiojo sparno socia
listai, kurie siekia glaudžių santykių 
su Sovietų Sąjungą. Ji nori, kad Pa
lestinos arabai būtų nepriklausomi, 
bet nenori jų priskirti Transjorda
nljai. Siekia greit nacionalizuoti pra
monę ir žemę. Todėl ji atitinka sta
lininę partiją — bolševikus. Parla
mente gavo 18 vietų. ’

Trečioji partija — religinio po
būdžio, ortodoksai Jie nori; kad 
Izraelio konstitucija būtų sudaryta 
religiniu pagrindu. Ši partija gavo 
15 vietų.

Laisvės partija, išaugusi iš po
grindžio Irgum Zwai Leuml grupės. 
Ši dešinioji partija — siekia visos 
Palestinos po Izraelio valdžia, net ir 
Transjordanija turėtų žydams pri
klausyti Tai daugiau imperialistinio 
pobūdžio grupė, surinkusi tik 14 vie
tų parlamente.

Komunistams teko 4 vietos, šter- 
no grupei — viena vieta, kitoms par
tijoms Iš viso beliko tik 24 vietos.

Britai iš Kipro salos baigia pa
leisti visus žydus, iš Europos taip pat 
traukia, ypač iš satelitinių kraštų, 
tikrųjų komunistų ar sovietų simpa- 
tikų. - '

mūnizmo vergijos. Anot Achesono, 
jų tikslas — padėti senovės žmonėms 
kovoje dėl duonos kąsnio, kuri gautų 
iš žemės.

' 2. Amerikos politika Kinijos at
žvilgiu. Si problema nėra jau taip 
paprasta, kai komunistai graso jau 
Kinijos sostinei Nanklngui, kai 21 
metus valdęs prezidentas, pasiryžęs 
nugalėti- komunistus, pasitraukė iš 
eitųjų pareigų tik todėl, kad Kinijoje 
įvyktų taika. N.Y. Times rašo, kad 
dabar kyla klausimas: kokie bus 
Amerikos santykiai su Kinijos vy
riausybe, vadovaujama Mao Tse- 
tung? (Komunistų vado).

Nors p. Ąchesonas naujos linijos 
nenubrėžė, tačiau , pažymėjo, : kad 
Amerikos politika nepasikeitė, ir pa
neigė pasklidusius gandus, kalban
čius apie JAV pripažinimą komu
nistų ar. komunistų dominuojamos 
vyriausybės. Šis klausimas Washing
tone rimtai 4 studijuojamas. Valsty
bės departamento aukštieji sluogsniąi 
jaučią, jog Amerika turinti laukti ir 
stebėti, kokią programą deklaruosią 
Kinijos komunistai Ir jeigu jie ei
sią nepriklausomai nuo Maskvos — 
Amerika eisianti su jais.

pasaulinę karą.
Maskvos režimas paskelbė, 34-pus

lapių užsienių reikalų ministerijos 
pareiškimą, kuriame JAV .ii; D. Bri
tanija kaltinamos už šiaurės. Ątlan- 
to gynybos pakto organizavimą, peš 
tuo- būdu esančios nuvertinamos J. 
Tautos. y - • •

Kremliaus pareiškime sakoma: 
Sovietų Sąjunga turinti priimti dė
mesin tą faktą, kad JAV ir Britani
jos valdomieji sluoksniai įsitraukę Į 
atvirą agresyvinj politikos kursą, ku
rio galutinis tikslas esąs sudaryti są
lygas, kad anglai ir amerikiečiai ga
lėtų jėga pasaulyje dominuoti Esą 
aišku kiekvienam, kad pasikėsini
mas vykdomas prieš J, Tautas... 
Esant tbkial situacijai, Sovietų Są
junga turinti dar tvirčiau ir dar in
tensyviau kovoti su tais, kurie nu
vertina ir griauna J. Tautų organi-

-3. Šiaurės Atlanto paktas. Jau 
prez. Trumanas buvo pasakęs, jog 
jis manąs greitu laiku įteikti Š.> At
lanto sutarti Senatui. P. Acheson 
taip pat aiškiąi pasisakė, kad jie esą 
jsltikinę, jog jų prisidėjimas prie šio 
pakto palaikysiąs taiką, o jei kas 
užpultų, ant to bus mesta visa galy
bė. Gana aiškiai duota suprasti 
Maskvai, ir ji, reikia tikėti, tai turės 
galvoje. Juo toliau, juo sunkiau bus 
sudoroti demokratus.

Prie Atlanto pakto, be Briuselio 
pakto signatarų ir Kanados, reikia 
laukti ir Skandinavijos kraštų pri
sidėjimo, nors Švedija vis dar delsia.

4. Marshallio plano ateitis. Euro
pos pagalbos planas, kaip NYT nu
rodo, esąs didele dalitnL-p. Achesono 
darbas. Vadinasi, naujasis mlnisteris 
ir toliau š( planą rems. Nors šiam 
planui netrūksta kritikos, bet jo 
vaidmuo yra ir bus didelis prieš ko
munistų (sigalėjimą Europoje. Jau 
šiandien drąsiai sakoma, kad komu
nizmas Europoje pralaimėjo, jis pra
laimėjo ir Vokietijoje, šių problemų 
tolimesnis narpliojimas pareis nuo 
Sovietų taktikos ir politikos. J. A.

Sovietus apima baimė
SAVO AGRESYVINE8 UŽGAIDAS JIE NORI SUVERSTI KITIEMS

Šiaurės Atlanto pakto sudarymas
Kremliui sudaro .didelių rūpesčių.

žariją, pavartodami agresyvinius ele
mentus ir jų. pasekėjus. Ir todėl So-

- — - VietU Sąjunga turinSG'iil^t'l, kad ne- 
viift- vufcta’ir kartu. ;;cka -iTrt..žesnių būtų prasilenkia su J. Tautomis, kaip 
galimybių laimėti būsimą trečiąjįkad dažnai atsitikdavę.

Žinantiems Sovietų užsienio ir vi-
dėųs -politiką šie Sovietų valdžios 
pareiškimai rodo, kad Kremlius jau 
pradeda bijoti S. Atlanto pakto. 
Kremlius jau suprato, kad demokra
tiniai kraštai taiką organizuos ne 
tuščiais diplomatiniais pareiškimais, 
kurie iki šiol Sovietų nebuvo boja- 
mi, kaip ir tarptautiniai įsipareigoji
mai nevykdomi

Kad Sovietams nepatinka Š. At
lanto paktas, rodė (tėlkojl nota Nor
vegijai. Tačiau Norvegija, įvertin
dama realią politiką ir atsimindama 
Hitlerio pamoką, žino savo politinį 
kelią. Norvegija atsakė Sovietams 
taip, kaip gal atsakyti laisvas kraš
tas, kuris supranta politikos nuogu
mą. Norvegijos vyriausybė .apsispren
dė už prisidėjimą . prie š. Atlanto 
Saugumo pakto. Britų spauda spėja, 
jog jos kelią paseks ir Danija.

Maskva rašo: kadangi angiai- 
amerlkiečiai siekia pasaulį valdyS, 
tai tokiomis sąlygomis nei Sovietų 
Sąjunga, net kiti naujos demokrati
jos kraštai negalės dalyvauti šiau
rės Atlanto pakte ar panašiose są
jungose. Dar daugiau. Sovietai tvir
tina, kad Vakariečiai siekią domi
nuoti ir Tolimuosiuose Rytuose, nors 
komunistai baigia sudoroti .Kiniją su 
400.000.000 gyventojų.

Sovietai puola ir Vakarų Europos 
uniją. Britai labai stipriai reaguoja 
ir visą kaltę dėl pasaulio suskaldy
mo suverčia rusams.

Po tokio Sovietų užsienių reikalų 
ministeriios oficialaus pareiškimo 
Stalino taikos ofensyva nublunka. 
Pasaulinė spauda dar išsamiai ne
komentuoja, tačiau kalba jau apie 
sovietų baimę. O toji baimė gali per
simesti kartais ( naują politinę tak
tiką ir gal net veiksmus, nors dabar 
dengiama alyvų šakele, (am)

Naujas darbo įstatymas
Prezidentas Trumanas paprašė 

Kongresą atšaukti Taft-Hartley dar
bo įstatymą ir atgaivinti Wagnerio 
aktą su tam tikrais suvaržymais, ku
rie neleistų srelkuotl tais atvejais, 
kai streikais būtų kenkiama tauti
niams reikalams.

Pagal naująjį aktą Prezidentas 
turėtų teisę sulaikyti tautinius bėdos 
streikus.

I 200 „Mūsų Kelio“ n-i u šiandien seniausias šiuo metu lei
džiamų tremtyje lietuviškų laikraš
čių — „Mūsų Kelias“. — išleidžia 
savo 200-jl numeri Turint galvoje 
spaudos sąlygas tremtyje, 200 n-rlų 
— didelis laimėjimas spaudos ir iš 
viso mūsų kultūros srityje, šios su
kakties sulaukę džiaugiasi ne tik pa
ties laikraščio kūrėjai ir ligšioliniai 
jo leidėjai-redaktoriai, su lietuvišku 
užsispyrimu per trejis su puse metų, 
dažnai, atrodo, nepakeliamus sunku
mus nugalėję ir susidurdami su nau
jomis kliūtimis, pasiekę Jau antrąją 
sukakti Džiaugiasi ir tremtiniai, 
laikraščio bičiuliai, su simpatija sekę 
„Mūsų Kelio“ išeitą kelią nuo 1945 
m. rugsėjo mėn., kai nedrąsiai, turė
damas vos porą bendradarbių, laik
raštis išaugo | turiningą, plačiai skai
tomą savaitrašti ir pagaliau dukart 
per savaitę išeinanti, tremtinių mė
giamą laikraštį. • r

Sukaktuvininko nueitas kelias, jo 
išvarytas baras tremtyje — Vokieti
joje ir kitur, reikšmė tremtinių gy
venime — didelė ir, neabejojame, 
paliks pėdsakus ne tik tremties, bet ir 
iš viso mūsų kultūros istorljoje. Svei- 
kinant -jubilljatą, atrodo, bus’ atspė
tas jo bičiulių ir skaitytojų noras, 
šiuo jį nuoširdžiai .pasveikinant ir 
linkint toliau lydėti tremtinius jų 
sunkiame kelyje. Tiek „Mūsų Kelias“ 
jau suaugęs su tremtiniais, kad, ti
kėkite, jie neįsivaizduoja mūsų trem
ties gyvenimo — Vokietijoje ar kur 
noris kitur.— be šio ištikimo, paty
rusio ir, svarbiausia, malonaus ir tu
riningo palydovo. .

Kaip mažą dovanėlę čia pateikia
me 200 n-rių bendrądajblų sąrašą. 
Jis — didelis. Nieko nepadarysi, -nu
siminti tikrai nrie“kf,-Suk<>kti:vi-, 
ninkąi tegali didžiuotis — 200 ben
dradarbių skaičius — Imponuojantis. 
Tai tik rodo, kaip laikraštis buvo ir 
tebėra suaugęs su tremtinių mase. 
Gal vienas kitas naudojasi 2—3 sla
pyvardžių, gal slapyvardžių perdaug, 
bet tai nemažiną fakto, kad „M. K.“ 
dirbo ir talkininkavo dvi šimtinės 
(neįskaitomi apie porą desėtkų atsi
tiktinių stovyklinių korespondentų) 
patyrusių, mažiau patyrusių spaudos 
darbininkų, vlsuomenihinkų, mokslo 
vyrų, diplomatų. Kaip matyti iš są
rašo, „Mūsų Kelias“ jau turi platoką 
bendradarbių tinklą ' (vairiuose kon
tinentuose.

Sąraše bendradarbiai, rašą slapy- 
vardėmis, pažymėti skliausteliuose 
„ps“ — pseudonimas, pasireiškę poe
zijoje. — „p“ raide, beletristikoje — 
„b“ raide. Ir tas gražus pulkas, aiš
ku, su malonumu prisidės prie visų 
sveikinimų ir linkėjimų — ligšiolinės 
ištvermės! Tad pradedam —

Agaras, Jurgis (ps.); Almus (ps.>; 
Ališauskas-Alšėnas, Pr. (Kanada); 
Apaščia, K. (b.); Aras, J. (ps.); Alan
tas, Vyt. (bei, be to, plačiai reiš
kėsi ir publicistiniais straipsniais); 
Andriušis, Pulgis; Augustinavlčius, 
B. (p.); Audronis, A. (ps.); Audrūnas, 
Vyt (ps.); Andronė, O.B. (p.-ps.); 
Brazdžionis, B. (p.); Baronas, AL 
(p.b.); Bagdonas. A. P.; Balys, J. Dr.;

Apgaulingas Sovietu manevras
Stalinas užsinorėjo matytis su 

prėz. Trumanu ir todėl jis pasiuntė 
telegramą INS direktoriui pareikš
damas, jog jis mielai norėtų susitikti 
su prezidentu Trumanu Maskvoje, 
Karaliaučiuje, Odesoje, Jaltoje arba 
Lenkijoje bei Čekoslovakijoje, jei 
Trumanas nenorėtų Sovietų Sąjun
goj. Be to, Stalinas pareiškė, kad Jis 
negalįs vykti nei jūra nei oru, nes 
jam gydytojai uždraudę.

Stalino pakvietimas Washingtone 
sudaręs bombos sprogimą (spūdi 
Trečiadieni prezidentas Trumanas 
Baltuosiuose Rūmuose pareiškęs, jog 
jis susitiksiąs su Stalinu tik tada, jei 
šis atvyktų t Washingtoną. Paskuti
nėmis žiniomis, Trumanas sutinkąs 
net pusiaukelėje susitikti

Švedijos užsienių reikalų ministe
rijos žiniomis, kaip praneša UP, Sta
lino susitikimas su prez. Trumanu 
galėsiąs būti Švedijoje, nes Stalinui 
nereikės važiuoti nei jūra nei oru.

iii - 200 bendradarbiq
Braziulis, A; Budglnas, Br.; Budzel- 
ka, J. Dr. (Austrija); Biržiška, M. 
prof.; Biržys, Jonas; Bebras, Jurgis; 
Budriūnas, M.; Beržas, B. (ps.); Bra- 
žas, B. (ps.); Bruklynletis, J. (pš.); 
Burbaitis, VI; Cicėnas, J.; Girtautas, 
N.; Cerkeliūnas, K. (JAV); C. J.; Da
gilis, Br. kun.; Dagilis, A; Dam
brauskas. T.; Dambrlūnas, L.; Dagys, 
J.; Dangerutis, A (ps.); Dlplomaticus 
(ps.); Dirmeikis, B Dr. (JAV); Doval- 
niš, P. (ps.); Dovydėnas, L. (b. ir 
publ.); Diržys, A.; Enbergaitė-Mon- 
rovlus, Klara (Stockholmas); Gaubys, 
P.; Galdžiūnas, B.; Gailius, J. (b.); 
Grlgolaitis, J. Girius; P. E. (ps.); Gir- 
landa, Vikt. (ps.); Gražulis, B? (b.); 
Gricius, Alt (p.); Gaidelis, J.; Galva
nauskas, G.; Garšva, J. (ps.); Gerutis, 
A Dr. (Beritąs); Giedrys M. (ps.) 
(Stockholmas); Giedrius, A; Grigai- 
tytė-Graudušienė, K. (p.); įima, Ad. 
(p.); Izblckas, V. Inž.; Janušaitis, J.; 
Jašinskaš, J.; Jonynas, V. K. prof.; 
Joga,ūdas, Andr. (ps.); Juškaltis, J.; 
Jurkus, P.; Jurginis (Australija); Yla 
St. kun. prof. Katiliškis, M. A. (b.); 
Kaškelis, J. Dr.; Kęsgailą, V (psj; 
Krulikaš," K. Inž.; Kuka'is, Jurgi# 
(ps.) Kelmutis, A )ps.); Kuzmlckis, 
J. kun. (Anglija); Kybartas, ’ A.. Dr. 
(ps.); Kusandra (ps.); Kardelis, J.; 
Kalvaitis, B. Dr.; Kastytis, Vyt (Ka- 
nada-ps.); Krausas, A.; K. Ing.; Klr- 
ša, F. (p>; Katilius, Br. (Kanada);

(Nukelta I 8 pusi.)

Lietuvoslaisvės misija 
flinerikoje

VLIKo PIRMININKAS INFOR
MUOJA PASAUIX; SFIGĮDĄ \ 
Sausio pabaigoje | JAV išvyko 

VLIKo pirm-kas • preL M. Krupavi
čius ir Vykd. Tarybos pirm-kas VacL 
Sidzikauskas. Jų kelionės tikslas — 
išjudinti JAV diplomatiją ir visuo
menę Lietuvos laisvės kovai.

Associated Press iš New Yorko 
praneša, o š| pranešimą New'York 
Herald Tribune atsispaudino pirma
jame puslapyje, kad Mgr. Krupavi
čius, Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pirmininkas, spaudos konfe
rencijoje pažymėjo, jog per pehkcrig 
metus Lietuvoje neliks nė vieno lie
tuvio, jeigu Sovietai paliks valdžioje. 
1948 m. iš Lietuvos esą deportuota 
200.000 lietuvių. Likusieji per „nai
kinimus ir deportacijas būsią iš 
krašto iššluoti iki 1955 metų.

Mgr. Krupavičius, kuris atvyko 
vizito su Vaclovu Sidzikausku, Lie
tuvos Vykd. Tarybos pirm-ku, paste
bi toliau laikraštis, pasakė, jog jie 
turi vilties kalbėtis su Valstybės de
partamento pareigūnais Washingtone 
dėl jų krašte esamų sąlygų.

Lietuviai vyrai pasmerkti išnaiki
nimui ir siunčiami j koncentracijos > 
stovyklas. „Šios stovyklos yra pa
našios j Hitlerio ir reiškia įnirti“, — 
kalbėjo Mgr. Krupavičius. .Moterys 
ir vaikai paprastai siunčiami i kol
chozus“, baigia laikraštis.

J. Tautų gener. sekretorius Trygve 
Lie pareiškė, jog jis darysiąs žygių 
šių abiejų susitikimui. Ženevoje, o 
Prancūzijos premjeras siūlo Paryžių.

Stalino pasirinktas „taikos“ kelias 
smarkiai kritikuojamas, ypač Angli
jos spaudoje. Londono Times nuro
do, jog šios priemonės netinka tai
kos siekti. Yra specialios diplomati
nės institucijos, per kurias kraštai 
veda visus politinius ir ekonominius 
bei kultūrinius reikalus. Kodėl, bū
tent, pasirinko žinių agentūrą? So
vietų žingsnis esąs provokacinis, nors 
vakariečiai gali pamėginti

JAV užsienių reikalų ministeris p. 
D. Acheson pareiškė, kad prez. Tru
manas negalės su Stalinu kalbėtis 
tais klausimais, kurie lies kitus kraš
tus. Ypač anglai nenori, kad abu 
didieji susitiktų nedalyvaujant ki
tiems, nes talkos negalima sukurti 
pasaulyje, nors taika būtų sudaryta 
tarp Amerikos ir Rusijos, (am)

1



3 psi. Nr. 10 (200* Mtt*ų Kelia* 1848. II. 5.

Visi turim prisidėti prie Lietuvių 
Tautos gelbėjimo

Šiomis dienomis Mūnchene įvyko 
tremtinių spaudos — licenzijuotų 
laikraščių redaktorių konferencija, 
sukviesta Vykd. Tarybos Informaci
nės Tarnybos. Konferencijoj daly
vavo „Aidų“, „Minties“, „Mūsų Ke
lio“ ir „žiburių“ vyt. redaktoriai, 
Lietuvių Žurnalistų S-gos pirminin
kas p. A. Merkelis, BALFo įgalioti
nis J. B. Valaitis, L.T.B. Vyr. Valdy
bos viceplrm. A. Kalvaitis, Raud. 
Kryžiaus Generalinis Įgaliotinis p. 
Iz. Rugienius ir kiti spaudai art'mi 
asmens. (Informacinės Tarnybos val
dytoją p. Brazaiti vykstant i konfe
renciją kely ištiko automašinos ne
laimė ir jis i konferenciją negalėjo 
atvykti.)

Konferencija vyko tremtinių emi
gracinių reikalų aptarimo ženkle. 
BALFo Centro įgaliotinis p. J. B. 
Valaitis spaudos darbininkus 
plačiai supažindino su BALFo veikla 
emigracinėje srity.

P. J.- B. Valait's pradžioj konfe
rencijos dalyvius ir visus tremtinių 
spaudos darbininkus . pasveikino 
Amerikos lietuvių spaudos klubo 
vardu ir kvietė tremtinius žurna
listus. įsijungti i BALFo veiklą. Ame
rikoj, kalbėjo p. Valaitis, spauda 
daug prisidėjusi prie BALFo veiklos 
pasisekimo. Iš tremt’nlų žurnalistų 
BALFas irgi susilaukė paramos, bet 
manąs, kad dabar, kada vykdoma 
pats svarbiausias BALFo darbas — 
tremtinių įkurdinimas, spauda dar 
intensyviau turėtų paremti BALFo 
veiklą. Geros propagandos dėka 
BALFas, vykdydamas savo uždavi
nius, susilaukė paramos ne vf&i iš 
lietuvių, bet ir iš kitataučių. Ame
rikoj kitataučių tarpe lietuvių var
das yrą daug geresnis nei kitų Rytų 
ar Pietų Europos tautų. Dabar 
BALFųl rūpi kuo didesni skaičių 
lietuvių perkelti | Ameriką. Vieša
sis Įstatymas 774 (taip oficialiai va
dinamas emigracinis aktas, arba „bi- 
lius“) duodąs mums teisę perkelti 
apie 20.000 tremtinių. Siekiama tą 
skaičių padidinti, iki 30.000, yisa tai 
surišta su lėšdih. Lietuvių turtai 
gana riboti, žymiai turtingesni 
Amerikoj švedai ir vokiečiai. Šiuo 
atžvilgiu lietuviai yra vidury. Lie
tuviai turtingesni už lenkus ir ukrai
niečių?, bet šių yra 10 kart daugiau 
nei lietuvių. Tačiau kultūrinis ir 
visuomeninis lygis bei valstybinis ir 
taiit'nis suslprat'mas lietuviuose yra 
žymiai aukštesnis ir stipresnis.

Mūsų tautiečių dėka Marylando 
valstija Lietuvos tautinę šventę Va
sario 16-ją pripažino savo valstybine 
švente ir Lietuvos vardas ten tapo 
labai populiarus. Taip pat ir BALF
as Amerikoje turis gerą vardą, bet 
neturėdamas pakankamai išteklių 

. negali įsigyti teisę betarpiai daly
vauti emigracinio akto vykdyme. 
Tuo atveju tektų steigti naujas įstai
gas, samdyti tarnautojus, apmokėti 
atvažiuojančių keliones nuo uosto iki 
nematytos gyventi vietos ir dengti 
kitas išlaidas. Todėl vykdant emi
graciją tenka naudotis tarpinėmis 
organizacijomis. Jų yra net 9. žy
miausios National Catholic Welfare 
Conference, sutrumpintai N.C.W.C., 
Church World Service (Ch.W.S.), Li
beralų ir kitos. Lietuviai katalikai 
daugiausiai naudojasi NCWC orga
nizacija. Jos Centre N_w Yorke dir
ba penki lietuviai tarnautojai (p. 
Laučka, p. Baitramaitis, p. Gajau
skaitė, p. Samatauskienė — abidvi 
D.P. ir Kuodžiūtė), rūpindamiesi sa
vo tautiečių bylomis. Si organizacija 
emigraciniams reikalams per kata
likų vyskupus yra surinkusi 7 mili
jonus dolerių. Lietuvius tarnautojus 
sutinka priimti ir Ch.W.S., bet ne
sutinka apmokėti algas. Nesant pi-

(Spaudos konferencija Mūnchene)

nlgų BALFas negali pasiųsti ten sa
vo tarnautojų. ‘

Pats BALFo Centras įvairiais ke
liais ir būdais veikė savo tautiečius, 
kad šie kuo didesni skaičių darbo ir 
buto užtikrinimų išduotų tremti
niams. Šie Užtikrinimai suplaukė j 
BALFą. Čia teko juos patikrinti ir 
pataisyti, nes ne visi atitiko įstaty
mo reikalaujamas sąlygas. Kiekvie
nas jų turėjo būti perrašytas i NC
WC blanką su 6 nuorašais ir pa
siųstas tolimesniam vykdymui. Jei 
prie užtikrinimo buvo nurodyta per 
kurią organizaciją pageidaujama 
vykdyti emigracinę bylą, tai BALFo 
Centras ten ją ir nukreipęs.

Emigracija per dvejis metus ne
pasibaigsianti, nes iki šiol j Ameriką 
jau turėję nuvykti apie 10.000 DP, 
gi nuvykę apie 2.000.

Toliau BALFo Centras rūpinasi ir 
atvykusiais. Organizuoja jų sutiki
mus, telkia patarimus ir padeda pa
siekti numatytą vietą. Tačiau kai 
kurie tremtiniai šio patarnavimo 
neįvertina ir padarą nepagristų už
metimų. Trip pat nesusilaukią tikė
tosios talkos iš nuvykusių Amerikoj 
DP. Pasigendama DP lietuvių, kad 
jie pagelbėtų savo tautiečiams. Vie
nok buvę pavyzdingi visuomeninin
kai. tremty Įsitraukia | visuomeninę 
veiklą ir Amerikoj. Siekiama ir vei
kiama, kad atvykusieji tremtiniai 
įsijungtų j Amerikos lietuvių su-

kurtą organizacinę ir kultūrinę vei
klą ir padėtų išlaikyti tai, kas iki 
šiol jau yra sukurta ir pasiekta.

Ten, Amerikoj, kultūrinis gyveni
mas turį visišką laisvę ir gali būti 
pilnai gyvenamas. Tremtiniai jj gali 
praturtinti savo patyrimais. Nereikią 
pamiršti, kad Amerikoj yra trečdalis 
mūsų tautos — apie 1.000.000 lietu
vių. Kai kuriuose miestuose lietu
vių daugiau, negu Kaunę. Ne visi 
jie moką lietuviškai kalbėti, bet 
dvasioje likę lietuviai ir remia lie
tuvių spaudą - bei kultūrinę veiklą. 
Išlaikyti savo spaudą, laikraščius, 
mokyklas, parapijas, teatrus, chorus 
ir kitas kultūrines institucijas tega
lima tik savo pačių teikiamomis lė- 
šom's ir darbu. Apie 10 radijo stočių 
duoda ir lietuvišką programą, ku
rioj kaip veidrody atspindi lietuvių 
gyvenimas. Todėl suprantama, kad 
Amerikoj kultūrinės veiklos dirva 
labai plati ir ji laukia naujų jėgų, 
bet tokių, kurios jungtų, o ne skal
dytų mūsų tautos trečdalio, esančio 
toli nuo tėvynės ir gyvenančio tarp 
milijonų kitataučių. Sis tautos treč
dalis ir visi už tėvynės ribų esantieji 
tremtiniai ne tik turi suprasti mūsų 
tautos gelbėjimo problemą, bet savo 
pozityviu darbu ir veikla prisidėti 
prie lietuvių tautos gelbėjimo.

Po p. J. B. Valaičio pranešimo 
Raud. Kryž. generalinis Įgaliot'nis p. 
Iz. Rugienius konferencijos daly-

vius supažindino su R. Kryžiaus vei
kla šalpos srity -ir kvietė spaudą tal
kininkauti labdaros darbe. Šiai or
ganizacijai prieš akis stovi n-ujl už
daviniai, tai rūpintis tais,- kurie dėl 
įvairių priežasčių negalės iš Vokieti
jos išemigruoti.

Tremtinių Bendruomenės vlce- 
pirm. p. A. Kalvaitis irgi at
kreipė spaudos darbininkų dėmėsi 
apie naujai iškylanti rūpesti pasi
rūpinti Vokietijoj pasiliksiančiais tau
tiečiais. Kai kurios organizacijos jau 
ruošia tam planus. Nori steigti to
kiems žmonėms atskirus prieglobsčio 
namus. Neišemigruojančių lietuvių 
gali būti apie 3.000. Visų pabaltie- 
čių yra vienas.nusistatymas: prašyti 
IRO. kad emigracinės, šalys, priim
damos darbingus, kartu priimtų dali 
ligonių, seno amžiaus ir šiaip ne
darbingų asmenų.

Be to, p. A. Kalvait's pranešė 
apie mūsų bendruomenės naują ju
ridinę padėti pripažinus IRO orga
nizacijai mūsų tremtinių komitetus 
ir paskyrus prie IRO tremtinių ry
šininkus. Per šiuos ryšininkus trem
tiniai galėsią išs'aiškinti ir išspręsti 
bendruomenės, stovyklų ir asmeni
niai savo reikalus, kurių sutvarky
mas priklausą nuo IRO. Kaip žino
me prie IRO štabo lietuvių tremt'nlų 
ryšininku yra p. A. Kalvait's. Įvai
riais reikalais tremtiniai gali kreip
tis t savo ryšin’nką šiuo adresu: 
M ū n c h e n 27, Lambntstr. 21.

Pasikeitus nuomonėmis apie trem
tinių spaudos tvarkymą ddesnės 
emigracijos atveju, konferencija bu
vo baigta.

Konferencijos dalyviais rūpinosi 
ir juos graž’ai globojo „Aidų“ vyr. 
redaktorius ir leidėjas p. J. Sake 
vičius. A. SkirmuntM

Gyvenimo audrų blaškomi...
EMIGRANTO Į VENECTELĄ IŠGYVENIMAI / A. Kybartas

Vėl vieno tautiečio 
tragedija

1948 metų'pirmąją Kalėdų dieną 
mes, keletas lietuvių, dirbančių prie 
Mūncheno Military Post Motorpoolfo, 
esančio buv. Dachau koncentracijos 
stovyklos rajone, susirinkome šven
čių proga praleisti vieną kitą valandą 
kartu. Kartu su mumis buvo ir Fe
liksas Ivanauskas, dirbąs čia jau treti 
metai.

Tą vakarą apie 19 vai. jis nuėjo 
pasveikinti S asę Kunigytę, kurią, be 
kita ko, jau buvo suspėjęs įsimylėti. 
Deja, minima Stasė, nors ir buvo pa
lanki Feliksui, dažnai vienas pas an
trą atsilankydavo, tačiau turėjo dar 
vieną savo garbintoją, kažkokj Eriką 
Seiler, kuris kaip tik buvo pas ją.

To netikėto susitikimo metu, sa
vaime suprantama, (vyko aštrus pa
sikalbėjimas, nes Feliksas vieną kar
tą ant visados pasiryžo sužinoti, ku
riam iš tiesų ji priklausys.

Tuoj po to, minimam Erichui išė
jus iš kambario, nes Feliksas su Sta
se kalbėjosi lietuviška’, gi minima* 
Erlchas — vokietis, Feliksas tain pat 
ėjo jau pas savo draugus. Bet kerš
tingas vokietis dviem peilio smūgiai* 
sužeidė Feliksą, kuris už pusės va
landos, pašalinto asmens užtiktas Ir 
atgabentas j savo kambarį draugų 
akivaizdoje tuoj pat mirė.

Žudiko užmačias ir kitus užkuli
sius išaiškins teisingumo organai.

Sunku pateisint! ir tą mergaitę, 
J! Šiuo metu 29 metų, gi Feliksą* 
buvo 32 metų, o tas antrasis garbin
tojas vos 21 metų.

A. a. Felikso Ivanausko kūno pa
lydėti t kapus atvyko, tarp kitų, ir 
Amerikos armijos vyr. Itn. Niemzyk, 
pas kuri jis paskutiniu metu dirbo, 
o taip pat IRO pareigūnai ir būreli* 
draugų. J. Jannšaitis

Apie 11 vai išskridome toliau. 
Monotoniškas lėktuvo užimąs vienus 
ilgesniam, kitus trumpesniam laikui 
užmigdo. Ir nepasljutome, kaip su
korėme 6 vai. kelią, signalas prisi
rišti. Leidžiamės. Vėl ausų diegi
mas. Šviesos. Aerodromas. Išlipa
me — drėgnas oras. Šlapdriba. Pa
sitinka pareigūnai šiltai apsirengę, 
ant galvos kapišonai. Esame giliai 
šiaurėje, Islandijoje, Keflavik oro 
uoste. Laukiamųjų salių pastatai 
kuklūs', bet viduje šilta. Smalsiai 
apžiūrinėjame sales. Žemėlapiai, žy
mi skridimo linijas. Plakatai, vaiz
duoją garsiuosius Islandijos geize
rius ir kitas krašto įdomybes, kukli 
vltrinėlė su Islandijos liaudies me
nu. Norėjome pasižiūrėti ir kitas sa
les, bet, deja, palydovai tuoj įspėja 
per toli nenueiti, būti centrinėje sa
lėje. Matyt, bijo, kad neliktume čia 
šiaurėje. _

Valandą čia pailsėjus ir mūsų 
plieno paukščiui prlslpildžius kuro, 
apie 7 vaL išskridome toliau. (Čia 
Islandijoje laikas eina, berods, 2 vai. 
atgal.) Netrukus pradėjo aušti. O 
gamtos gražumas! Skrendame visą 
laiką virš baltų, kaip balčiausi pū
kai, debesų. Taip šitais akinančio 
baltumo debesėliais besidžiaugiant, 
saulutė vis labiau ima šildyti. De
besų kiekiai ar tai dėl saulės šilumos 
ar tai dėl kitų priežasčių mažėja ir 
šen ten pamatome atskirus vandeny
no sklypelius. Skrendame gana aukš
tai ir apačioje matome tik mirguliuo
janti ' vandeni, kur-ne-kur pasipuo
šusi kaž kokiu baltu, judančiu daik
tu. Ar tai ledų gabalai, ar tai bangų 
sukeltų keterų kepurės — taip ir ne
galėjome matyti. Visų nuotaika ne
bloga. Tik mažieji nerimsta prašy
dami valgyti. Klausiame palydovą, 
kuris pakeitė pirmuosius A'rijoje, 
kada duos valgyti. Sis gi nelabai 
simpatingai bumptslia, kad vėliau. 
Lėktuvas monotoniškai ūžia toliau. 
Saulutė, išlįsdama pro debesėl’ūs, 
šildo ne tik pat} lėktuvo korpusą, bet 
maloniai nuteikia ir jo keleivius. Be-

Tendencija ir informacija
KAIP 13 TIKRŲJŲ ATRODO PIETINĖSE JAV VALSTIJOSE?

„Gyvenimas ir pietinėse JAV sri
tyse nėr# toks baisus.“

(Žiburiai, 1948. 2. 1 d. 1 ir
4 psl. antraštės per 3 sk.)

„Nei ūkiuose (net pietiniuose šta
tuose), nei sargų ir tarnaičių darbas 
nėra toks baubas, kaip j j nupiešia- '

(Ten pat, 4 psl.)

„Tuos, kuri kultivuos pusiau lau
kinius Texaso, Loulsianos, M'sslssl- 
pės ar Oklahomos laukus, kankins 
sunkiai pakenčiami karščiai,,. Dėl
to jokiu būdu nepatartina vykti ( 
pietinius steitus, bet reiktų stengtis 
pakliūti daugiau l šiaurę, arčiau Ka
nados.“

(Žiburiai, 1949. 2. 1 d. 3 psl.)
Spręsk pats, mielas skaitytojau, katras pareiškimas teisingesnis: pir

masis, kur| ypatingai išryškina minėto laikraščio redakcija, ar antra
sis, kur) tame pat laikraščio numeryje pateikia bendradarbis A B., 
Jau gyvenąs Amerikoje.

siklausant lėktuvo ūžimo ir bežiūrint 
i baltus debesis, laikas ir erdvė, at
rodo, virsta neaprėpiamomis sąvo
komis.

Pagaliau po maždaug septynėtos 
valandų kelionės pamatoma pirmuo
sius žemės plotus. Tai jau vakarinio 
žemės pusrutulio salos. Skrendam? 
žemai. Aiškiai jzstyti šiauri klimato 
Įtaka gamtai Visur pilka uoliena, 
tik kur-ne-kur ant uolynų matyti 
užaugę skurdūs miškeliai. Gyvenamų 
Vietų nėra. Tik prie didesnių (lankų 
vienas kitas pastatas, matyti žvejų 
trobesiai. Jokių kelių sausuma. 
Skrendame dar gerą valandą ir lei
džiamės. Niufondlendas. Europinis 
laikas — 3 vai. po pietų — vietinis 
11 vai. dieną. Nusileidžlame Gander 
aerodrome. Sueiname 1 laukiamąsias 
sales. Niekas čia mūsų nesekioja. 
Tualetlniuos kambariuos šiltas, šal
tas vanduo. Prausiamės, skutamės, 
kažkas apdovanoja vaikus šokoladu. 
Vyrai dejuoja dėl rūkalų. Kažkoks 
geradaris siūlo kelis dolerius rūka
lams nusipirkti. Tačiau emigrantai 
širdingai dėkoja, girdi, jie žiną, kad 
vežanti juos bendrovė turėtų kiek 
rūkalų duoti, bet šiaip žmogaus jie 
nenori skriausti. Visi dairosi nera
miai, gal būt, duosią valgio, juk jau 
po kuklaus užkandžio Airijoje pra
slinko apie 18 vai. ir niekas (nei maži 
nei dideli) burnoje nieko neturėjo. 
Pabuvus šitame maloniame oro uoste 
apie 40 minučių buvome paraginti 
sėsti Į lėktuvą.

Skrendame valandą, antrą. Vėl 
vandenys, salelės, šen ten beplau
kiąs, kaip valkų žaislas iš aukštai 
atrodąs, laivas. Pagaliau skrendame 
vėl žemyne. Ištisi plotai, klek tik 
akys užmato — miškai, išvingiuoti 
apytlesėmls retokomis Unijomis — 
keliais, prie kurių šen bei ten prisi
glaudę viensėdijos ar lentpiuvės. 
Skrendame išilgai Amerikos žemy
no. Juo toliau | pietus, juo vietos 
daugiau apgyventos, tankesni kelių 
tinklai, miestai, kaimai. Skrendame 
žemai. Nepaprastai gražiai atrodo 
žemės ūkiai. Žemės plotai išdėstyti, 
tarytum specialiai suplanuoti, vien
sėdijos gražiais pastatais, apsuptos 
miškais. Dar toliau l pietus ’ sutin
kame ir visai didelių miestų. Štai 
skrendame per milžinišką miestą. 
Apačioje matyti didžiuliai fabrikai, 
tiesiose gatvėse, tirštai vienas prie 
kito slenka kaip degtukų dėžutės 
automobiliai. Sužinome kad tai Bos
tonas, vienas didžiųjų JAV pramo
nės centrų. Netrukus pakliūvame, 
nespėję nė diržais prisitvirtinti j 
audrą. Lėktuvą smarkokai supa. 
Atrodo, kad visas lėktuvo korpusas 
ims ir tuoj išlakstys ( kelias dalis. 
Jaučiamės kaip pakliūvame lyg ir 
| kokius griovius, nes lėktuvas stai
ga kelis metrus nusmunka ir pa-

kyla. Vienas kitas graibstosi ir pa
galbinio popierinio krepšiuko. Ta
čiau netrukus išlindome iš audros 
lauko. Visų džiaugsmui, gauname 
lėktuve užva’gyti: truputi mėsos, bal
tos duonos, ryžių ir kavos. Po dvi
dešimties valandų pirmą kartą! Ma
tyt, tarnautojams reikėjo vis dėlto 
1 apyskaitą įrašyti, kad buyo duota 
valgyti. ' Už Va’andoa "Rldžlamės; 
Amerikos laiku 5 vai. vakaro, sek
madienis. Prie aerodromo pastatų 
susirinkę nemaži būriai žmonių. USA 
Bradley Field’e, didžiausiame Ame
rikos oro uoste (America’ Larges Air 
post), Connecticut valstijoje, apie 
130 mylių nuo New Yorko. Čia mus 
vėl aerodromo tarnautojai suskai
čiuoja. Vedami prie netoliese esan
čių angarų pastatyto barakėlio, kur 
mus pasitinka labai simpatingas, ge
ro sudėjimo ir aukšto ūgio dvasinin
kas su kitais amerikiečiais — vyrais 
ir moterimis. Karališkai pavalgydi
na. Ar ne juokinga: per vieną va
landą gaunama antrą kartą valgyti, 
tuo tarpu kai 20 valandų turėjome 
suvertę diržus sėdėti. Bradley Field’e

išbuvome daugiau kaip. 5 vai. Ir čia 
netoliese esančio miesto Windsor 
Locks, St. Mrys Church parapijos 
vadovo Rev. H. P. Carrig ir jo pa- 
rapiečlų pastangomis tikrai širdingai 
Ir turtingai per visą buvimo laikę 
buvome vaišinami. Mažuosius ame
rikiečių ponios pačios išmaudė. Ap
dovanojo, kas buvo reikalingas, rū
bais ar avalyne. Ir. visa tai ener
gingo ir nuoširdaus Mėv.'H.'P. Carrig 
ir jo parapiečlų iniciatyva. Išsikal
bėjus su linksmais ir draugiškais 
amerikiečiais paaiškėjo, kad jie pa
našiai čia sutinka kiekvieną emi
grantų oro transportą. Penkios va
landos Amerikoje paliko ne tik gra
žiausią atsiminimą šioje kelionėje, 
bet taip pat pavyzdžių, kaip nuo
širdžių žmonių geri norai gali daug 
reikalingiems pagalbos padėti. Nie
ko nepadarysi — vis tai Amerika ir 
jos žmonės! Atsigavę po daugiau 
kaip penkių valandų vaišių Ameri
kos žemėje, nuoširdžiai atsisveikino
me su mūsų geradariais ir, jų paly
dėti, pripilta alyvos, benzino ir atėjo 
naujas lėktuvo personalas, apie 22,30 
min. vėl pakilome l orą. (B. d.)

Schweinfurto emigracinėj stovykloj
— Emigracinės stovyklos direkto

rius C. W. Le Grand Naujų Metų 
proga sveikindamas raštu visus tar
nautojus ir dirbančiuosius, pabrėžė, 
kad šie 1949 metai bus tikrai emi
graciniai ir DP įkurdinimo naujose 
tėvynėse metai. Tarp kito direkto
rius, dėkodamas už atliktą ir atlie
kamą stovykloj organizavimo bei 
(rengimo darbą, pažymėjo, kad 
Schweinfurto Emigracinė Stovykla, 
nors ir Iš jauniausių, yra viena iš 
geriausiai sutvarkytų ir įrengtų. Pa
tys didžiausi ir sunkiausi organiza
vimo ir (rengimo darbai buvo atlikti 
čia dirbančiųjų lietuvių.

— S. m. sausio 3 d. Įsikūręs ir 
susitvarkęs Frankfurto USA Sub- 
Konsulatas pradėjo emigrantų priė
mimą ( Ameriką.

— Per šią emigracinę stovyklą, 
neskaitant išvykusių mažesnėmis 
grupėmis prieš Naujus Metus, | 
Prancūziją ir Belgiją, š. m. sausio 
13 d. išvyko didesnė grupė emigran
tų l Turkiją: t y., iš 387 muzulmonų, 
gyvenančių Schwabach/Vogelherdo 
stovykloje, 175 asmenys išvyko ( ten 
savanoriškai, kur jie bus įkurdinti ir 
pagal turimas specialybes aprūpinti 
darbu.

— Tą pačią dieną išvyko pirmasis 
emigrantų transportas iš šios sto
vyklos | Bremenu, o iš ten ( USA, 
viso 61 asmuo, kurių tarpe 22 lietu
viai, 3 latviai, kiti kitų tautybių. Se
kantis transportas i USA numatoma 
išvyks vasario pirmosiomis dienomis.

— Po Naujų Metų prasidėjo vėl

emigrantų tikrinimas Australijai, nor* 
1948 m. spalio-lapkričio mėn. jau 
praėję komisiją ( Australiją apie 
1200 asmenų išvykimo tebelaukia iki 
šiol. Šios grupės viengungiams b-i 
šeimose suaugusiems vaikams nsv; - 
ko š. m. sausio 29’ d. prisi ungti pr.e 
nepilno transporto iš Butzbacho em’- 
gracinės stovyklos Ir, pagaliau, ' - 
vykti.

— Nuo šios emigracinės stovyk
los Įsikūrimo pradžios iki š. m. sausio 
mėn. pabaigos, per ją išvyko iš viso 
821 emigrantas: t Braziliją — 390 
(10 lietuvių), t USA — 61 (22 lietu
viai), | Turkiją — 175, j Australiją — 
51, I Belgiją — 41 ir t Prancūziją 
— 94.

— S. m. sausio pabaigoje emigra
cinius formalumus atliekančių sto
vykloje gyveno 1817 emigrantų, tarp 
kurių 1405 į Australiją ir 486 1 USA.

— Iš Liet. Inžinierių S-gos Už
sieniuose, Schweinfurto skyr. Iki šiol\ 
emigravo 6 nariai: archit. L. Abro- 
monis | Kanadą, archit inž. V. Mei
liūnas ir dipl. inž. K. Tymukas | 
Australiją, dipl. inž. V. Kuodys į 
Angliją, dipl. inž. V. Pšesdzieckis ir 
dipl. inž. Siurna 1 Kanadą, ( USA 
laukia greito išvykimo dipl. inž. J. B. 
Sidzikauskas, inž. J. Urbells ir inž. 
G. J. Lazauskas.

— Emigruojančių patarnavimui, 
emigrac. stovyklos patalpose, lietu
vis foto mėgėjas {steigė foto atelję, 
kurioje reikiamai greitai aprūpina
ma emigrantai trūkstančiomis prie 
dokumentų fotografijoml|. KJL
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Sovietų ūkis /Rašo Ged. Galvanauskas
Pastsraai* penkmetis. Kai dvi sto

vyklos nuolat rungiasi politinėje sri
tyje, nejučiomis iškyla sovietinio 
ūkiško pajėgumo klausimas. J| ap
tarti nėra lengva. Sovietinė statisti
ka yra propagandinė priemonė ir 
melo priedanga. Maskva nuolat nau
doja milijonines ir milijardines 
skaitlines, kad lengviau sumaišytų 
protą savo piliečiams. To tikslo be
siekiant, neretai ir pačiam Goeplanui

Gamyba 1945

TSRS 58
Vok. užimt, srit —

Sovietinio ūkio persilaužimas iš 
karo t taikos meto apystovas vyksta 
nepaprastai sunkiai. Pirmaisiais dve
jais metais vyravo nusivylimas, nuo
vargis. 1947 m. pagerėjo padėtis, bet 
atleistųjų karių dalis buvo įjungta Į 
ūki. Bet tų metų pavasari pradėta 
vykdyti apsiginklavimo programa. 
1948 m. padaryta pažanga, bet toli 
ne tokia, apie kurią Molotovas kal
bėjo 1948. XI. 7. Keisčiausia, 
kad jo paskelbtus išpūstus 
duomenis pats Gosplanas 
gerokai apkarpė.

įvairių žaliavų ir kuro gamyba 
nuo karo pabaigos padidėjo 40—50%, 
Išskyrus cementą 240’7.. Pastebėtina, 
kad geležies, plieno, anglies, o ypač 
elektros ir žibalo gamyba toli nėra 
sparti, kaip užplanuota. Žibalo 1948 
m. pagaminta 22 mil. t ir tik 1950 m. 
tikimasi pasiekti 35 mil. t, t y. prieš 
karą buvusi kiek}.

Kai įvairių mašinų ir techniškų 
reikmenų gamyba 1948 m., palyginti 
su 1945 m., padidėjo 200—6OO’/o, var
tojimo reikmenų gamyba sukasi tarp 
150—200%.' Sovietų viešpačiams rū
pi pagerinti ne dirbančiųjų padėti, 
bet techniškai atstatyti kraštą, kad 
jis būtų pajėgus apsiginkluoti.

Tautos pajamos. Minėtoje kalbo
je Molotovas nurodė, kad žemės ūkio 
gamyba toli prašoko buvusią 1940 m. 
Ar galima tikėti tiems žodžiams? 
I'jrs gyvulių ūkis prieš karą buvo 
apleistas, tačiau'tikra, kad raguočių 
ūkis dar toli lygmens, .buvusio 1940 
m. Tiesa, sovietuose žemės ūkio ga
myba yra menkutėlė, nes sudaro 4’1» 
tau' ’ pajamv.

. -konomist“ 1948. XII. 1 d. nu
meryje prileidžia, kad tautos paja
mos yra pasiekusios tik prieškarini 
Jygi. Norint atstatyti, kas buvo su
griauta karo metu, reikia žymiai 
skambesnių tautos pajamų. Tuo tar
pa ir Gosplanas prileidžia, kad tik 
1950 m. tautos pajamos galinčios 38% 
pra’okti buvusias 1940 m.

”-fp vertinti sovietų tautos pa
jau. ? Ar jos palygintinos kituose 
kraštuose ■ esančioms? Kuri jų dalis 
atitenka vartojimui ir apsiginklavi
mui? Gosplanas išvirkščia galvose
na, kurią vadina marksist’ne, nevie
nodu pagrindu skaičiuoja: tautos 
pajamų — pastoviomis kainomis, o 
gamybos — kintančiomis, sudaro di-

smegenys pavargsta. 1948 m. atskirų 
ketvirčių duomenis tesekant priki
šamai išplaukia išvada: jie priešta
rauja vieni kitiems. O tame žaidime 
statistiniais domenfmis reikia rasti 
raktą rūpimai minčiai įspėti. Čia pa
teikiami duomenys yra Išdava ilges
nio skaičiavimo. Jie leidžia mums 
daryti išvadą, kad tik 1948 m. įvyko 
persilaužimas, t y. prašoktas pra
monės lygis, buvęs 1940 = 100:

1948 1947 1948

70 92 114 148
40 53 73 115

deles kliūtis rimtai vertinti sovieti
nės tautos pajamoms. Kai kurių ga
minių: traktorių, mašinų, trankių 
kainos išpūstos, o tautos pajamos 
vertinamos 1926—27 m. buvusių kai
nų pagrindu. Bet ir čia esama ne
leistinų apgaulių. Todėl tautos pa
jamų vertinimas reikalauja eilės pa
taisų. Harvardo universiteto Colin

Saugumo rūpesčiai šiaurės regijone
6iuo metu vyksta tylios, bet di

delės abipusės varžybos dėl Skandi
navijos ir jos periferijų įjungimo sa- 
vojon (takos sferon. Ir netolimos 
ateities pasaulio įvykių vystymosi 
raidoje, Skandinavija suvaidins di
deli vaidmenį, nes rusams ji yra 
puikus tramplynas ginkluotam šuo
liui | vakarus, o vakariečiams ji turi 
dvejopos reikšmės: 1) rusams įsiga
lėjus Skandinavijoje, išsipildytų vie
nas generalinių jų siekimų ir Angli
jos padėtis pasidarytų tokia pat kri
tiška, kaip 1940 m. Hitleriui planuo
jant invaziją j salas ir 2) ji vaka
riečiams yra nepamainoma bazė gy
nimosi kare, iš kurios patogiai gali 
operuoti visų ginklo rūšių kariuo
menės. Tokiu būdu Skandinavija 
neabejotinai stovi prieš istorinę ap
sisprendimo alternatyvą. Nors skan
dinavams jų tradicinę neutralumo 
politiką toliau tęsti vargu ar beįma
noma, tačiau ten sėdi valstybės vy
rai savo šaltu protu pasižymėjusių 
galvų nepameta ir nesileidžia leng
vai nei dolerių, nei bombonešių pa
žadais suviliojami. Dėl kokios prie
žasties skandinavai, o ypač švedai 
dar vis negali apsispręsti: prisidėti 
prie Atlanto pakto ar ne, labai vy
kusiai formuluoja vienas vokiečių 
žurnalistas, sakydamas, kad skandi
navų jausmų polėkius skiria didžiu
liai vandenynai, — gi protą jspė'an- 
čiai veikia siaurutes ruožas per Bal
tijos jūrą, kilometrinis nuotolis nuo 
Lūbecko, valandinis atstumas nuo 
bet kurio paslėpto rytų aerodromo.

Tačiau šiuo dar ne viskas pasa
kyta. Dėl Skandinavijos abuojumo 
ir negalėjimo apsispręsti, kalti yra

Clark leidinyje nurodoma, kad 1938 
m. buvusios tautoą pajamos sudaro 
tik 50% buvusių 1918 m. Tačiau mi
nėtas autorius daro klaidingą išva
dą, kad sovietinis karinis pasiruoši
mas buvęs žymiai menkesnis, kaip 
1913 m.

Kitas statistikas Alex, Gersėhen- 
kron tvirtina, kad pramonės pajėgu
mas Sovietuose padidėjęs' ne 900%, 
o geriausiu atveju 600%, palyginti su 
1913 m.

Galop Paul A. Baran palygino So
vietų ir JAV 1940 m. tautos paja
mas. Sovietuose išpuolė galvai 153 
dol. metams, kai JAV — 600 dol. 
Tuoj noriu pastebėti, kad nuo to lai
ko JAV tautos pajamos padidėjo 50% 
ir siekia 900 dol metams, kai Sovie
tuose sumažėjo 30% ir dabar gali 
išpulti metams 97,1 dol. vienam as
meniui.

Sovietų ir JAV rungtyniavimas.
Jų santykis aškus. Tačiau kuriuo 

būdu Sovietai gali skirti tokias mil
žiniškas sumas pramonei atkurti?

1948 m. tautos pajamos siekusios

Rašo Karolis Milkovaitis
dar du dalykai: 1) Danijos ir Nor
vegijos nepalyginamas silpnumas ir 
2) kiek skirtingas šių valstybių geo- 
polit'nis išsidėstymas. Trumpą, bet 
vaizdžią apybraižą iš to kylančių 
politinių nuotaikų, kurios šiuo metu 
Skandinavijoje, vyrauja, duoda danų 
„Finanztidende". Laikraštis rašo, 
jog Norvegija savo politiką orien
tuoja | vakarus, Švedija būriuoja 
maždaug Suomijos krypt'mi, o Dani
ja yra mažutis, nuo spintos nukritęs 
kiaušinis, kuriam niekas negalįs pa
dėti.

Kad susidarius šiokį tok| Dani
jos karinės parengties vaizdą, paci
tuokime trumpą ištrauką iš Danijos 
oficiozo „Soclal-Demokraten“: „Da
nija po ginklu turi tik mažumą 
tūkstančių vyrų. Kariuomenės ap
ginklavimas dar vif. yra per men
kas. Iki praeitų metų pavasario ka
riuomenės reikmenų buvo Įgyta tik 
už 150 milijonų kronų, tuo tarpu 
krašto apsauga, kuri lygtų 1937 m. 
biudžetui, būtų pareikalavusi 1,5 mi
lijardų kronų. Danija iki šios die
nos dar neturi nė vieno modernaus 
ir kovai tinkamo naikintuvo. Visas 
Danijos karinis biudžetas sudaro tik 
1,5% visų krašto įplaukų“.

Norvegijoje padėtis yra nedaug 
šviesesnė.

Švedų gen. majoras von der 
Lancken paruošė brošiūrą, ku
rioje Jis kaip tik nagrinėja Skandi
navijos saugumo problemą. Nors 
autorius pasisako už bendrą Skan
dinavijos užsienio ir krašto apsau
gos politiką, tačiau apie tai — už
akcentuoja autorius — negali būti 
jokios kalbos, kol Danija ir Nor-

New Yorkes ir žydri problema
Prancūzų ūkinis laikraštis „La prieš negrus. Amerikiečiai negalė»;

Tribune ėconomiųue et financiėre“ ilgai pakęsti, kad New Yorkas b’ūtų.
viename savo paskutiniųjų numerių, 
originaliu požiūriu paliesdamas ir 
nagrinėdamas žydų problemą, rašo: 
„Tai buvo svarbiausia New Yorko 
žydai, kurie iškovojo pergalę, žydai, 
kurie iš Amerikos neišvyko ir kurie 
Amerikos pilietybės neišsjžadėjo, ku
rie suteikė Izraeliui pagalbą, panašią 
I amerikiečių suteiktąją Europai. Ir 
jeigu tai dar kiek užsitęstų, galėtų 
kilti sunkumų ilgesniam laikui. Anti
semitizmas Amerikoje yra toks pat 
jausmas, kuris prilygsta antipatijai

130 milijardų rublių (1926—27 m. kai
nomis), kai 1918 m. tebuvo 21 mrd. 
rublių. Bet čia reikia įnešti pataisą, 
nes rublis, buvęs 1926 m., yra nukri
tęs 4 kartus. Tos- milžiniškos sumos 
tik tam tikrą dali skiria vartojimui. 
Visa tvarkoma planu. Tautos paja
mų 50—75% skiriama investicijoms 
ir apsiginklavimui. 1918 m. biudže
tas siekė 132 mrd. rublių. Tame skai
čiuje numatytos milžiniškos sumos 
investuoti l pramonę. Formaliai kal
bama apie pramonės kūrimą, o prak-

vegija esančios taip beviltiškai silp
nos. Norvegija turinti savo specia
lius saugumo interesus šiaurės At
lante ir Špicbergene. Danija turi rū
pintis Grenlandija ir Farfierais. Šve
dija turinti savo karčias problemas 
prie Baltijos, kurios, Danijai bei Nor
vegijai niekuo negalint padėti, išim
tinai Švedijos pečius s'.ėgia.

Apskritai, Skandinavijoje susida
riusi specifiškai sunarpliota padėtis. 
Pastaruoju metu tenykščiai valsty
bės vyrai pakartotinose konferenci
jose šią sunkią problemą nagrinėjo. 
Jiems yra viliojanti galimybė iš at
kištų rankų paimti siūlomas gėryr 
bes, tačiau antra vertus, bijomasi, 
kad trečiasis nenumuštų imančiajam 
rankų. Iš šios perspektyvos išeinant, 
skandinavai negali nerespektuoti lo
gikos dėsnio: jiems aiškiai pakrypus 
| vakarus, Amerika nedelsiant turė
tų šią silpną poziciją sustiprinti ne
mažais savo kariuomenės bei ginklų 
kontingentais, o gal galėtų rusų būti 
klaidingai suprasta ir virsti pre
tekstu ginkluotam žygiui pradėti. 
Tokiu būdu sunku yra surasti kitą 
išeities formulę, kaip išimtinai pa
tiems rūpintis savo krašto saugumu.

Tačiau nežiūrint šitokios padė
ties, tyli abipusė kova dėl Skandi
navijos intensyvėja. Vakarai, atro
do, žūtbūt pasiryžę jos rusams neuž
leisti Wasbingtone buvo pareikšta, 
jog JAV pageidauja, kad Norvegija 
ir Danija tuč tuojau būtų įtrauktos 
l pasitarimus. Kariniai ekspertai ta 
pačia proga teikia svarios reikšmės 
Danijos Grenlandijai, Arktikos gy
nybos atveju.

Kaip Skandinavijos problema iš

galima vadinti didžiausiu žydų mies
tu pasaulyje. Gal būt tolei, kol Iz
raelis bus savos rūšies amerikiečių 
kūrinys Viduržemio jūros pakrantėje. 
Tačiau jeigu Izraelis parodytų nepri
klausomybės norą arba nusigrįžtų 
nuo amerikiečių įtakos, kad pasiduo
tų sovietiškąją!, — New Yorko žydai 
už tai turėtų atgailoti. Kitais žodžiais 
tariant, didžiųjų žydiškųjų masių iz- 
raelitiškasis nacionalizmas Amerikoje 
bus tik tolei toleruojamas, kol jis 
tarnaus amerikiniams interesams." 

tiška! — apsiginkluojama. Taip 
atsiranda naujos apsigin
klavimo t m o n ė s.

Sovietai tegali apsiginkluoti tik 
gerokai apkarpius gyventojų vartoji
mą ir didžiąją dal| tautos pajamų 
paskyrus tam tikslui. Visa tai da
roma centralizuotai, planingai.

JAV yra visai kitoje būklėje. 
Praėjusio karo metu l apsiginklavi
mą investuota apie 20 mrd. dol. Nau
jos Įmonės kuriamos iš tautos paja
mų. Prez. H. Trumano 1949. I. 20 d. 
pasakytoje kalboje nurodyta, kad 
vartojamų gėrybių trūksta ir gresia 
Infliacija. Tai reiškia, kad JAV ski
ria taip pat milžiniškas sumas apsi
ginklavimui, nes ateinančiame biu
džete tam reikalui numatyta 34%.

Sovietai, numatydami ateities ka
ro eigą, apsiginklavimo pramonę tel- . 
kla Užuralyje. Tuo tikslu permeta
mi milžiniški skaičiai darbininkų ne 
vien politiškai *— tautas išnaikinti, 
bet ir ūkiškais sumetimais.

Vieni ir kiti kalą ginklus. Abu 
kraštai rungtyniauja apsiginkluoti 
Tas ir lemia laiko vilkinimą politi
niu žaidimu. Bet jų pajėgumas ne
vienodas. Sovietai yra tuo nirštan
čiu, lojančiu šuneliu, kuris vejasi le- < 
kianti Vakarų pasaulio automobili. . 
Sovietai primityvūs ir vergijos ženk
le. JAV — laisvi piliečiai, kurie dir
ba mojami kapitalo. Bet ir JAV ne
ilgai galės ginkluotis skiriant kasmet 
po 15 mrd. dol. JAV, kaip ir Vokie- . 
tija, apsiginklavus turės paleisti ka
ro mašiną ne vien bolševizmui su
naikinti bet ir naujoms rinkoms iš
sikovoti

..
sispręs, artima ateitis turėtų paro
dyti. O tuo tarpu Amerika ir Rusija 
lenktyniaudamos ginkluojasi. Kuri 
iš jų pirmoji užsibrėžtą tikslą pa
sieks, toji bus persvaroje ir oponen
tui — ar taikiu ar ginkluotu būdu 
— galės savo valią padiktuoti. At- ' 
sižvelgiant 1 nepaprastą karo tech
nikos pažangą, ko gero, pusės metų 
pirmumo galėtų pakakti, likimo ra
tui pasukti pageidaujama linkme. 
Tačiau tragiška yra, kad vienas opo
nentų yra matomas, o kitas užsira- - 
kinęs ir paslaptimi apgaubtas. Ir to
dėl neaišku, kuo jis vieną gražią 
dieną galėtų pasauli nustebinti. Bet
gi tokiam eventualumui sutikti, Ame
rika savo rankose laiko jau gerai 
išvystytą atominės paslapties mono
poli-

(3) Balys Gražulis

Pasaka apie 
du brolius

Išėjo kartą broliai pro duris, tuoj vyresnysis ir sako:
— Ką'p matau, greitai vėseliją namuos turėsim.
— O ką tų manai, lauksiu, kol tu Išsirinksi, — atrėžia 

jaunesnysis.
— Bet kaip bus, kad Barbutė po kubilu sėdi? — rūpinas 

Baltrus.
— Geras būtum, tai nuvežtum, — prikiša Antanas.
— A. norėtum? — klausia Baltrus,
— Kodėl ne, — atsako Antanas.
Abudu susijuokia ir nueina kas sau: Baltrus šunų lodyti, 

o Antanas Barbutei plunksnų plėšyti. Ateina sekmadienis — 
Baltrus girgždančiais batais, o Antanas klumpėmis apsiavęs 
j šokius eina. Baltrus šoka, o Antanas iš kampo i Barbutę 
žiūri. Išves ją kas šokti, tai Antanas ir nusisuka ir gniaužia 
kumšti. Gerai, kad piemenę bernai tik Iš bėdos šokino, o tai 
būtu kilęs dantų daužymas.

Kaip vėjas sukosi asloje Baltrus, o Barbutė kaip nendrė 
siūbavo. Bet Baltrų matė visi, o Barbutę tiktai Antanas. 
Baltrus šokino visas, bet namo nė vienos nelydėjo, o Antanas 
nešoko nė su viena, bet vienas namo neidavo. Baltrui bū
davo visada gera, o Antanui tik vasarą. Baltrui patiko, kad 
jj visi mato, o Antanas prie žmonių bijojo Barbutės prisiliesti.

Baltrus visas viliojo, visom žadėjo, bet nė vienos neėmė, 
o Barbutės sesuo ir neviliodama ištekėjo. Atvažiavo piršliai 
iš kitos parapijos, pasiderėjo, sulygo ir išsivežė per Velykas. 
Barbutė sukosi ant vienos kojos ir šaukė:

— Išlindau iš po kubilol Išlindau iš pa kubilo!
O Antanas kramtė nagus ir nes'džiaugė.
Kai laukuos sužaliavo, Antanas ir vėl pasiėmė už botago, 

o Barbutė sėdo prie staklių. Ir kai Antanas per dieną tik 
apie ją galvojo, Barbutė galvojo apie šimtą, nes Antanas via 

dar buvo piemuo, o Barbutė mergavo. Ir nors Barbutei te
buvo šešiolika, o jam aštuoniolika metų, su ja dabar visi 
bernai kalbėjo, o Antanui nė viena merga neturėjo, ką pasa
kyti. Barbutė rėdės motinos mergautiniais, o Antanas vis 
motinos rauktais trinyčiais. Bet nors Antanas apie ją visą 
dieną galvodavo, tačiau Jos nelaukė, o Barbutė galvojo apie 
daugeli, bęt laukė tik Jo vieno.

Vakarais Barbutė bėgdavo tai šen, tai ten, kur tik jauni
mas susiburdavo, o Antanas kas vakarą tik naktlgonėn jqjo. 
Nujos, supančios arklius ir guli per naktį atviromis akimis 
prie laužo, negirdėdamas nei senių pasakų, nei jaunųjų juoko. 
Gulėjo taip, gulėjo ir vieną nakt| neiškentė. Atsikėlė ir 
patraukė pabaliais l kaimą. Pamėgino kartą, patiko — kas 
nakt| pradėjo ten ir atgal vaikščioti.' Palauks sutemos ir 
eina. Ir randa Barbutę laukiančią. Susės sodelyje tarp 
agrastų ir laikosi už rankų iki gaidžiai pragysta. Pragydo — 
Barbutė ir bėga plrkion, o Antanas patvoriais, pakluonėmis, 
užuolankomis pas arklius grįžta.

Įsileido vieną vakarą, per pačią darbymetę, Baltrus mer
ginėti. Kur neina, niekur nelaukia, visos po darbo ilsisi. Pe
rėjo bernas kaimą ir grįžta atgal O gi žiūri — Barbutė ant 
vartelių rymo.

— Lauki, — klausia jis.
— Laukiu, atsakė ji ir juokiasi 'Ir duobutės žanduose 

juokiasi. Ir krūtys, tai aukštyn pasirito, tai žemyn atslūgsta.
Žiūri bernas ir mato, kad ne piemenė, tai ir sustojo ir 

juokina. Stovi valandą, stovi dvi ir vis dar smagu kalbėtis. 
Tik žiūri, kad jau ana nerimsta. Ir ant vienos kojos pastovi 
ir ant kitos, tai per petj žvilgčioja. Jau nebesijuokia, šnabžda, 
krūpčioja. Matosi, kad tėvo bijo. Tai ir atsisveikino bernas. 
Paėjo kelis žingsnius, o čia plumpt akmuo į nugarą. Sude
javo Baltrus, pasiraivė ir šoko slapuko ieškoti Apibėgp visus 
kampus, bet nei jo nei Barbutės jau nerado. Pastoviniavo, 
pasiklausė ir nuėjo nugarą kasydamasis. Rytą gi sako broliui:

— Blogai, Antanai, kažkas tavo Barbutę naktimis lanko. 
Vakar tik stabtelėjęs prie vartelių gavau akmeniu l skobas.

—— Neimk, kur ne tau padėta, tai negausi — atsakė iŠ 
paniūrų Antanas.

— Išsigandai? — paklausė Baltrus. — Nebijok, aš už 
tave prižiūrėsiu. Akmenimis manęs nenubaidys.

Antanui sudiegė širdį, susopėjo, bet jis nieko neatsakėt 
tik pliaukštelėjo botagu ir nuėjo.

Ir tikrai. Ateina jis naktį per daržus ir dar iš tolo girdi 
broli Sldarų sodelyje alasavojant Laukė valandą, laukė dvi, 
o tas vis namo neina. Ir gaidžiai pragydo belaukiant — 
Baltrus vis sėdi Ką darys piemuo: apsisuko ir nušlyvinp 
prie arklių.

Kitą naktį ir vėl tas pats. Trečią naktį Antanas neiš
kentė: kaip ėjo, taip ir atėjo.

— Be reikalo ėjai, sakiau, kad pridabosiu, — juoku pasi
tiko brolis.

— Sėskis, Antanai, — numesdama Baltraus ranką nuo 
pečių pakvietė Barbutė.

— Matau, matau, — atsakė Antanas neišsiduodamas. — 
Dėkui

Atsisėdo ir tyli, o anie šnekasi. Baltrus juokiasi, ir Bar
butė juokiasi. Antanas sudreba, Barbutė jam ranka paspau
džia. Paspaudžia, ir vėl viskas gerai. Ir taip visa naktį. Tik 
Barbutei atsisveikinus Antanas prabilo:

— Ir vilkas aveles ganė.
— Taigi, — pritarė brolis.
— Bet kartą avinas jam dantis išmušė, — iškošė Antanas 

Ir peršoko per tvorą.
Baltrus garsiai susijuokė ir pradėjo švilpauti Antanas 

taip pat per daržą eidamas švilpavo. Taip ir nušvilpavo 
kas sau.

Žiūri kitą vakarą Baltrus, kad Antanas nesirengia nakti
gonėm tai ir klausia:

— Gal šiandien arkliai patys Lankaraistin nueis?
— Gal ir nueis, — atsakė Antanas.
— Kaip matau, piemenims nuo ilgo ganymo ragai išaugta 

Ar tik nereiks aplaužyti? — pastebėjo Baltrus.
— Pabandyk, — atsakė Antenas išsižergdamas.
Gal būtų Baltrus už ragų ir griebęs, tik žiūri — tėvat M 

tvarto arklius vedasi.
— Ilgai) nesnapsok, — sako jis Antanui, — išsimiegok 

nors kartą, o tai jau ir kojų nepaveiki
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ikcd ir arei
dailininkų grupė galėtų juodinti sa
vo oponentus. Jeigu prieina iki to, 
Jog nesidrovima panaudoti spaudos 
puslapius tarpusaviu sąskaitų suve
dinėjimui ir savęs-reklamai, tai sun
ku tikėtis, kad architektai galėtų 
išsilaikyti nuošaliai nuo tų rietenų, 
kurias kai kurie dailininkai jau ne 
šiandien yra užmaišę ir ieško kom- 
panjonų surūgusiam viralui srėbti. 
Kiekvienas rimtas dailininkas pa
tvirtins, kad joks darbas darosi neį
manomas ten, kur įsimeta vienas 
kitas šių „organizatorių“. Jau Lietu
voje mes matėme, koks vulkaniškas 
buvo dailininkų gyvenimas, ir kiek 
visokių draugijų ten nebuvo sukur
ta! Jaunųjų, senųjų, realistų, moder
nistų etc. Betrūko tik bimbininkų! 
Ir visas šis vinigretas šiandien ban
doma uždėti architektams ant spran
do. Todėl, mieli collegos dailininkai, 
atleiskite mus nuo tos sunkios pa
reigos, nes mes turime jau savo są
jungą ir nusistovėjusias „kryptis“ ir 
„metodus“! Mes sveikiname kiekvie
ną iniciatyvą, kuri remiasi ne re
klama, bet kultūriniu darbu, tačiau 
mes neturime Jokio noro tapti gar
siais žmonėmis. Gi sekant mūsų kul
tūrinį gyvenimą, tokios galimybės 
gali greitai susidaryti. Mes taip pat 
nenorime, kad Lietuvos architekto 
vardas būtų linksniuojamas per viso 
pasaulio spaudą. Užtenka tik, kad 
vienas Jūsų sąjungos narys išstos ar 
įstos, kaip pasipils skelbimai su pa-

Ką pasakoja mūsų žemė

m Lietu1
4. Vietovardžių aiškinimas. — 

Mūsų vietovardžių yra įvairių įvai
riausių. Daugis, ypač iš platesnės 
visuomenės, domisi jų reikšmine 
puse: ką tas ar kitas vietos vardas 
reiškia ir, gal būt, pasako apie pačią 
.vietovę, jos gyventojus bei jų praeitį. 
Kalbininkui vietovardžiai kelia ir 
eilę kitų klausimų, bet jam rūpi ir 
jų kilmės bei reikšmės tyrimas. Čia 
pasistengsime iškelti bent būdinges
nes reikšmines mūsų vietovardžių 
rūšis.

Ir vietų vardai seniau yra buvę 
paprasti, bendriniai žodžiai, kaip tai 
nevienu atveju ir dabar dar aiškiai 
matyti (plg. kaimus: Vejos, Kaime
lis, Paežeriai, Išlaužas, Kalnelis, 
Kalnijos, Beržpelkis, Būda, Degimai, 
Papilė, Trakas ir kt.). Bet ar nuo
galiai visi tokie jie yra buvę, sunku 
pasakyti. Dėl savo kilimo iš ben
drinių vardų ir vietovardžių „kelia
vimo“ (perkėlimo kitur) nemaža vie
tų yra vienavardžių. Tačiau šian
dien daugelio vietų vardų reikšmę 
bei kilmę sunku besuvaikyti. Tai 
apsunkina ne tik ta aplinkybė, kad 
tikrinių vardų sudėtis, ypač jų su
daromųjų elementų pasirinkimas, 
atrodo, iš senovės nevienu atveju 
buvo kitoks, bet ir tai, kad ir ben
driniai žodžiai, kurie patarnavo vie
tų vardams praminti, ilgainiui yra 
likę lietuvių pamiršti, iš gyvosios 
kalbos pagaliau išnykę. Kaip tik 
šiuo pastaruoju atveju vietovardžiai 
ir papildo mūsų kalbos žodyną, nes 
mūsuose jie vieni tuo būdu tėra iš
laikę kai kuriuos senesniuosius mū
sų žodžius. Pvz. Guovaini^l šalia 
latvių govs (= guovs) „karvė“ ro
do buvus ir mūsų kalboje žodį 
guo v-.

Bet liaudis tokius neaiškius, ne
aiškios kilmės žodžius linkusi aiš
kintis. Ilgainiui yra susidariusių pa
davimų, aiškinančių šiokių vietovar
džių atsiradimą. Seniau tie padavi
mai buvo paplitę ir šviesuolių sluogs- 
niuose, ypač kad šiandieninis nei 
kalbos, nei toponomastikos (vietų 
vardų) mokslas dar nebuvo pražy
dęs. XIX a. pradžioje buvo kartoja
mas padavimas apie jūrininkų vadą 
Nemuną, nuo kurio esąs gavęs vardą 
Lietuvos upių tėvas. Sle jūrininkai 
Nemuno upe priplaukę Dubysą, ku
rios apylinkėje radę žinomą žinyną 
ir pradžiugę dainavę: „Se radom, še 
radom". Paskui įsikūręs čia mieste
lis buvęs pramintas Šeradomu, arba 
Seredžiumi. Dubysa mylią paplaukę, 
jūrininkai sustoję pasilsėti. Stovyklai 
parinkę vietą, jie tarę: „Čia kiškim 
ženklus (vėliavas)“. Taip paskui at
siradęs Čekiškės miestelis. Nuplau
kę toliau, patekę į neįžengiamas gi
rias ir šiaip privargę, nusiminę vis 
kartoję: „Ar yra galas?“ Čia įsikū
ręs Ariogalos miestelis. Pagaliau

«. •*)

Mūsų organizacinė iniciatyva yra 
mūsų pasididžiavimas. Tarp dauge
lio tremties organizacijų, pernai įsi
kūrė „Pasaulio Lietuvių Dailininkų 
Ir Architektų Sąjunga“. Pažvelgus į 
Šios naujos sąjungos pavadinimą, iš 
vienos pusės tenka sveikinti, kad 
dailininkai kuria savo profesinę or
ganizaciją ir mūsų - kultūrinis gyve
nimas šakojasi, tačiau iš kitos pusės 
ryškėja, kad mūsų organizaciniai ga
bumai darosi kenksmingi, jei jie 
peržengia tam tikras ribas.

Yra sena taisyklė, kad iki šiol 
Lietuvos architektus: Vytauto D. 
Universiteto ir Aukštesniųjų Techni
kos mokyklų absolventus jungia se
niai Įsikūrus! ir sėkmingai vaikianti 

• Lietuvių Inžinierių -Draugija Užsie
nyje. Tai yra tradicinis tęsinys Lie
tuvių Inžinierių Draugijos Lietuvoje. 
Lietuvos architektų, tiek mokslo pro
grama, tiek jiems statomi uždaviniai, 
daugeliu atvejų skiriasi nuo vakarų 
Europos architektų. Priežaščių tam 
yra daug ir svarbių ir jų čia nėra 
reikalo kartoti. Tačiau paėmus kad 
Ir toš dėlto pat Vokietijos architek
tus, jie vis buriasi vienoje draugijoj 
su inžinieriais (Berufsverband der 
Architekten und Bauingenieure). Gal 
kitur yra kitaip (Prancūzijoj), bet 
svetimos tradicijos mums nėra pa
vyzdys, nors ir atsiranda žmonių, 
kurie mėgsta vaikytis svetimus vė
jus ir visų gėrybių šaltini randa tik 
Užsienyje.

Tiesą, Meno Mokykla Kaune pa
skutiniais Nepriklausomo gyvenimo 
metais pradėjo ruošti pritaikomajam 
menui dailininkus (namų vidaus de
koravimo etc.), suteikdama jiems, 
berods, architekto vardą. Tačiau ir 
čia per trumpą laiką nusistovėjo tra
dicija, jog šie absolventai pirmoje 
eilėjė yra dailininkai-pritaikomo me
no reprezentantai. Lietuvos archi
tektų priklausomybė Lietuvių Inži
nierių Draugijai yra ir lieka visai 
aiški ir neginčytina, išplaukianti iš 
mūsų krašto specifinių sąlygų. Iš 
kitos pusės, atrodytų labai neskanu, 
jei' Meno Mokykla savo programon 
įtrauktų aukštosios matematikos, sta
tikos ar miestų planavimo kursą. 
Todėl yra visai nesuprantamas mo
tyvas, kai naujos sąjungos iniciato
riai pasišauna apimti jiems nepri
klausančias profesijas. Ir kieno gi 
{galioti? Tuo labiau, kad architektai 
turi jau savo nusistovėjusias tradi
cijas ir priklauso seniai įkurtai Lie
tuvių Inžinierių Sąjungai.

Nereikia (rodinėti, kad tiek dai
lininkų, tiek architektų, profesijos 
yra vienodai geros ir reikalingos, 
kaip ir visos kitos, o dailininkų pro
fesija tremtyje gal dar reikalingesnė 
ir dėkingesnė, tačiau tremties gyve
nime pasidarytų visiška suirutė, jei 
rašytojai pradės organizuoti dailinin
kų sąjungas, architektai — gydytojų 
«tc. Yra aišku, kad architektai ir 
dailininkai stovi arčiau vieni kitų, 
nei rašytojai su gydytojais, tačiau tai 
anaiptol neduoda teisės naujos są
jungos iniciatoriams naudotis sveti
ma etikete. Yra suprantama, jei dai
lininkų sąjunga neatsisako priimti 
savo nariais tuos architektus, kurie 
pareiškia norą ten (stoti, bet yra vi
siškai ■ netvarkoj, kaip dailininkai, 
niekeno neprašomi, pasišauja kurti 
architektų profesinę sąjungą. Jeigu 
kuriant naują dailininkų organiza
ciją, tėti dalyvavo vienas kitas archi
tektas (greičiausiai neįsigilinęs nei j 
(status nei j organizatorių tikslus), 
tai dar nereiškia, jog dailininkai ga
vo carta blanche kalbėti Lietuvos ar
chitektų vardu ar bent jų daugumos 
(tremtyje gyvena 9O“/o visų Lietuvos 
arch.).

1 Ne mažiau rūpesčio architektams 
kelia visiems gerai žinomos ir dai
lininkų tarpe populiarios jų tarpu
savio rietenos, Į kurias anksčiau ar 
vėliau turės būti (traukti ir archi
tektai, kuriems ši veikimo rūšis iki 
šiol buvo nežinoma. Yra sakoma, 
kad nėra namų be dūmų, tačiau tie 
metodai, kuriais spėjo pasižymėti kai 
kurie dailininkai kultūriniame gyve
nime, anaiptol nesiderina su jokios 
organizacijos vardu. Tuo tarpu kokia 
yra garantija, kad šis elementas, su
sisukęs gūžtą Pasaulio Lietuvių Dai
lininkų ir Architektų sąjungos šešė
lyje, nebandys ir toliau savo de
struktyvią veiklą tęsti. Ir taip vieną 
.gražią dieną architektų vardas bus 
Išvilktas viešumon tam, kad viena
'•) Straipsnis diskusinis. — Red. 

rašų „Pasaulio Lietuvių Dailininkų 
ir Architektų Sąjunga“. Gal būt čia 
skonio ar tono dalykas, bet mes to
kius reikalus tvarkome kitaip: yra 
paštas ir šion įstaigon įmetus laišką 
susidaro galimybė išreikšti pačius 
komplikuočiausius savo nusistaty
mus.

Ne mažiau įdomi ir sąjungos pro
grama. Spaudoje buvo užtenkamai 
rašyta apie „profesorius“, „daktarus“ 
ir kitus tremties bakalaurus, tuo 
tarpu naujoji sąjunga savo Naujų 
Metų pranešimo rašo: „Jos nariu gali 
būti ir tas, kuris, kad ir jokios mo
kyklos nebaigęs, yra aktyviai ir sėk
mingai savo srityje pasireiškęs“ ! 11 
Kaip ir kas bebūtų, bet čia. mieli 
collegos dailininkai duoda tokį šuolį 
į priekį, nuo kurio mes, architektai, 
toli atsiliekame. Ar dar nepakanka 
pavyzdžių, kad Lietuvos mokslinin
kai, profesoriai, daktarai jau ir taip 
be galo kenčia nuo naujųjų „profe
sorių“, o Lietuvos mokslas yra mai
šomas su purvais. Tuo tarpu sąjunga 
kviečia visus diletantus ir žada jiems 
savo globą. Ir kaip gi nestosi į to
kią sąjunga, jei neturėdamas jokio 
profesinio pasiruošimo, tuojau gauni 
„Lietuvos Dailininko Ir Architekto“ 
etiketę, o logiškai einant, ir vardą. 
Mes, architektai, nesame išrinktieji 
ir pašauktieji žmonės, bet mes nega
lime leisti, kad Lietuvos architekto, o 
tuo pačiu ir inžinieriaus vardas būtų 
sutryptas cukrinių nendrių plantaci- 

nugalėję kliūtis, pamatę pasieksią 
savo tikslą, džiūgavę: „Bet yra ga
las“. Nuo to likęs pramintas Bety
galos miestelis. (Zr. M. Biržiška, 
Lietuvos geografija, 1918, psl. 90.) 
Vištyčio ežeras gavęs vardą nuo van
dens čypsėjimo Vištyčio balsu. Kai 
kartą mergaitė, atėjusi į ežerą skalb
tis, ištarusi jo vardą „čypsi kaip Viš
tytis“, ežeras nustojęs Cypsėti, o 
paskui mergaitė apakusi.

Žinoma, šioks „vietovardžių epas“ 
toli gražu nevaizduoja istorinės ti
krovės ir neduoda tikrosios vietų 
vardų etimologijos, jų tikrosios kil
mės aiškinimo.

Visoje mūsų vietovardžių įvairy
bėje pirmiausia galima skirti dvi di
deles grupes: gyvenamų ir negyve
namų vietų vardus (nors tikslesne 
prasme pastarieji ir netiktų vieto
vardžiais vadinti). Iš pastarųjų ypač 
svarbūs vandenų, pirmiausia dides
niųjų upių ir ežerų, vardai, kurie 
paprastai yra senesni už gyvena-, 
mųjų vietų vardus. Mat, didelės 
upės ir ežerai buvo praminti vardais 
tais laikais, kai tik žmonės su jais 
susidūrė. Šie vardai išliko per am
žius, net ir dideliems naikinantiems 
karams ar marams aplankius jų 
apylinkių gyventojus, nes paprastai 
visi iki vieno gyventojai nelšmirda- 
vo, neišnykdavo, ir tuo būdu tų van
denų vardus galėdavo perduoti, toli
mesnėms kartoms. Jau kas kita gy
venamosios vietos: jų toli gražu ne 
visos teišliko iš pačių seniausių lai
kų su senuoju savo vardu. Žuvus 
ar išnykus .visiems vietovės bei apy
linkės žmonėms, paprastai išnykda
vo ir jų vardas, O antra, daugis 
ypač mažesnių vietovių (kaimų, vien
kiemių ...) vardų tėra, palyginti, vė
lai atsiradę. Daug gyvenamų vieto
vių praminta po XVI a. žemės re
formos. K. Jablonskio teigimu, XVI 
a.< pradžioje atskiri dvarai savų var
dų dar neturėjo; atskirus pavadini
mus teturėjo didesnės sritys, kurių 
vardu paprastai ir dvarai buvo va
dinami. Dalis gyvenamųjų vietų, 
kaip žinome, ir mūsų atminime, 
mūsų akyse atsiranda. Dėl tos prie
žasties daugis gyvenamų vietų var
dų mums yra aiškesni už vandenų 
(ypač didesniųjų) vardus. Tad pir
ma ir susipažinkime su gyvenamųjų 
vietovių vardais.

5. Pavardlnial vietovardžiai. — 
Nevienas, tik įsižiūrėjęs ( mūsų vie
tovardžius, galės Jau pastebėti, kad 
kai kurios mūsų vietos bus buvusios 
pramintos iš pavardžių. Pvz. tokio 
kaimo vardo kaip Jonaičiai negali
ma skirti nuo Jonaičio pavardės; tik 
vietovardis čia turi daugiskaitos ly
tį. O tą daugiskaitos atsiradimą aki
vaizdžiai rodo ir dabartinė gyvoji 
kalba: Jei tenka eiti į Jonaičio, Pe
traičio, Girdvainio namus, nevienur

juk pasakoma: einu į Jonaičius, Pe
traičius, Girdvainius, jei jų ne vie
no, bet su šeima gyvenama. Tuo pa
žymima, kad einu į jų šeimą,. Jei 
tokie Jonaičiai gyveno viensėdyje, 
ilgainiui ir visa jų sodyba, žemė ap
link tą sodybą liko Jonaičių vardu 
Vadinama. Ypač jei ir vaikai bei 
vaikų vaikai palikdavo tėviškėje prie 
senosios tėvų sodybos. Tas vardas 
ilgainiui įsisenėjo ir nepasikeitė, kai 
vietovėje šalia Jonaičių apsigyveno 
ir kitas žmogus, atsirado kita sody
bai o toliau ir dar kita... Šitokį so
dybų vardo atsiradimą patvirtina ir 
istorija. Štai 1561 m. anuometinia
me Batakių vis. iš , Žygimanto Au
gusto gauna žemės kažkoks Lybiškis 
su dviem savo sūnumis Ir du kiti 
(Gricius Petraitis ir Petras Užkuris), 
ir būtent ne kur kitur, bet Lybiškių 
kaime (siolo Liblszki). Aišku, kad 
kaimas pavadintas gavusio čia žemę 
Lybiškio, jo šeimos vardu. 1571 m. 
Tauragės vis. Kęstaičių k. (siolo 
Kiestaycie) gyvena keli Kęstaičiai su 
šeimomis. 1596 m. Jurbarko vis. 
Žindaičių k. gyvena beveik vieni 
Žindaičiai. Tos pačios kilmės ir Ky
bartų (prie Vokietijos sienos) var
das, nes 1561 m. ten (tada dar Ky
bartų kaime) gyvena daug Kybar- 
taičių, vadinasi, Kybarto vaikų.

. (B. d.)

Kalbos i
(Redaguoja

87. Kaip iš tikrųjų reikia versti 
vok. Būffel?

M. Niedermanno, A. Senno ir F. 
Brcnderio žodyne šis žodis lietuviš
kai vadinamas būbalius (kirtis 
kaip tauškalius ir kt.). V. Gai
liaus ir M. Slažos antrojo leidimo 
vokiškai lietuviškame žodyne tam 
reikalui duodamos dvi lytys: būba
lius, būblys (bos bubalus). O 
V. Gailiaus vokiškai lietuviškame 
žodyne būbalius išmestas ir jo 
vieton šalia būblio įdėtas bui
volas. Tad dabar.kyla klausimas: 
kaipgi iš tikrųjų turėtų būti vadina
mas šis gyvulys? Visų pirma bū
balius, pažįstamas iš Pr. Kuršai
čio raštų, yra sudarytas iš b ū b t i 
„baubti“, plg. taukšti: tauš
kalius ir kt. Būblys irgi yra iš 
būbti sudarytas, bet jis gyvojoj kal
boj reiškia ne jautį (bos bubalus), 
bet paukšti baubiką,. baublį arba 
ūką (botaurus stellaris), kuris bau
bia kaip jautis ir gyvena daugiausia 
nendrynuose; vokiškai jis vadina
mas Rohrdommel, pre. butor. 
J. Elisonas savo zoologijos žodynė
lyje būbllu vadina lot. buba-

jose ar Brazilijos pampose. Nesukly
siu pasakęs visų architektų vardu, 
jog kaip praeityje, taip ir ateityje 
Lietuvos architektūrą ir Lietuvos 
statybą atstovavo ir atstovaus ne 
asmenys „aktyviai ir sėkmingai savo 
srityje pasireiškę“, bet collegos-ės 
architektai ir inžinieriai, vadovauja
mi savo vyresniųjų collegų-profeso- 
rių. Ir nenuostabu. Jeigu tūlas nau
jos sąjungos narys, nežiūrint spaudos 
paraginimų, iki šiol neturėjo drąsos 
pasisakyti, kad jo „profesoriaus“ 
titulas atsirado iš po nakties, tai kiek 
atsiras „dailininkų“ ir „architektų“, 
kai sąjungos skyriai bus įsteigti vi
same pasaulyje.

Taip pat be reikalo naujoji są
junga ieško viso pasaulio lietuvių 
architektų adresų: jie visi yra Lie
tuvių Inžinierių Draugijos raštinėje. 
Rašyti šiuo adresu: Liet. Inž. Drau
gija Užsienyje, (13b) Kempten im 
Allgau, DP Camp Schlosskaserne. 
Jeigu gerb. dailininkų sąjungos ini
ciatoriai ieško kitokių architektų, 
nei čia manoma, tai prašytumėm 
jiems ir kitokį vardą duoti.

Prisipažinkime atvirai, ar tas 
pats Naujų Metų sąjungos pasvei
kinimas, neseniai tilpęs spaudoje, 
nėra pigios reklamos priemonė? Iš 
čia aiškėja ir iniciatorių tikslai: su 
didele pompa ir nesiskaitant su jo
kiomis taisyklėmis suburti daugybę 
narių naujon organizacijon.

Na o paskui, mieli ponai, mes 
jau kalbėsime ne savo -vardu, bet 
gausiausios tremtyje organizacijos, 
jos elito, vardu! Tada jau niekas

Dr. J. Kantrimas
1 V I I

Ben. RUTKUNAS

Miglos langus užklostė..
Tyla. Miglos langus užklostė, 
dangų išplėšė akims — 
man nepakelti tamsos ir tylos tos, 
žemę, rodos, visą apims!...
Vėjai, praplėškit uždangą tirštą, 
šičia slopu taip ir ankšta!
Debesys sunkūs ant krūtinės virsta, 
jovarus vėtra ligi žemės lanksto.
Sirdj skaudėjimas gniaužiantis suka — 
dangų man duokite, tėviškės dangų! — 
Sunkiasi aušros pro rūką — 
apliejo langą!...

mums nepastos kelio skirstytis titu
lais, „mokslo“ laipsniais, kurti Lie
tuvos vardu akademijas ir universi
tetus! Toks yra fasadas, jei nuo jo 
nuimti prof. A. Varno ir kitų rimtų 
dailininkų pavardes, kurie čia atėjo 
pirmoje eilėje vedami savo pašau
kimo ir, reikia manyti, nenujausdami 
to, kas už uždangos.

Tačiau nežiūrint šių antraeilių 
faktų ir nepriklausomai nuo to, kuris 
asmuo šiandien yra sąjungos pirmi
ninkas, šios organizacijos įstatuose 
įsibrovė korektūros klaida, kuria rei
kia skubiai atitaisyti. Tai reikalinga . 
padaryti tuojau, kol dar naujos są
jungos iniciatoriai neišvyko ( užjū
rius projektuoti ir statyti naujų rū
mų. Didelių 'pakeitimų čia nereika
linga: užtenka tik iš pavadinimo 
„Pasaulio Lietuvių Dailininkų ir 
Architektų Sąjunga“ išbraukti žodį 
„ir Architektų“.

Tuo reikalu buvo tartasi tiek su 
collegomis, tiek su sava profesūra. 
Buvo nutarta palaukti, kol kas nors 
ir kur nors susipras..., tačiau be 
pasėkų. Pasitaikius progai buvo kal
bėta su vienu naujos sąjungos akty
viu nariu, tačiau pasikalbėjime buvo 
duota suprasti, jog pašaukimas .su
kurti ir vadovauti“ yra Dievo dova
na, kuriuos ir su kirviu neišlupsi. 
Tuo tarpu sąjungos nariai vienas po 
kito pradeda judėti į užjūrius, išsi- • 
veždami įgaliojimus atstovauti./. '• 
Lietuvos architektus! Šią korektū
ros klaidą gerb. iniciatoriams tenka 
priminti ne tik atitaisymui iškraipy
tų faktų, bet ir stiprinimui tradici
niai gerų ryšių tarpe dailininkų ir 
architektų. Reikia manyti, kad se-, 
kančiame Pasaulio Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos posėdyje ši klaida 
bus atitaisyta ir sąjunga pasiliks prie 
tokio pavadinimo, kuris jai priklau- 
so. Tuo būdų šis nesusipratimas sa
vaime bus likviduotas, neišplečiant 
jo po viso pasaulio lietuvių kolonijas.

Tikėdami, jog kiekvienas daili
ninkas, kuriam rūpi rimtas darbas, 
atleis architektams už jų atvirumą, 
mes linkime reformuotai Pasaulio 
Lietuvių Dailininkų Sąjungai pasise- . 
kimo jos ateities darbuose.

Siame straipsnyje rašau „mes“, 
nes tai nėra mano vieno nuomonė, 
bet ir daugelio vollegų. Jeigu atei
tyje būtų reikalo, mes Jums para-'' 
šysime laišką paštu.

Dipl. arch. T. J. Vizgirda

i

Pr. Skardžius)
lūs: Indijos būblys (buffelus 
bubalus) ir katrų būblys (buffelus 
cafer). Buivolas yra ne kas kita 
kaip rusiškas skolinys — iš buj- 
vol, kuris pagal būdvardį bu j 
„laukinis, nuožmus“ yra perdirbtas 
iš senesnės lyties buvo!, o ši savo 
keliu, turbūt pagal vok. „jautis“, yra 
paskolinta iš graikų bo ubą los 
(ou = u). Taigi buivolas yra visiš
kai mums svetimas rusų perdirbi
nys, kurio žymesnieji mūsų šaltiniai 
visai nepažįsta; jo nerandame ir di
džiajame lietuvių kalbos žodyne. 
Atrodo, kad V. Gailius arba jo kuris 
padėjėjas-be reikalo išmetė būba- 
lių ir įdėjo grubią svetimybę bui
volas. Bos bubalus gali būti va
dinamas tiek b ū b 1 i u, nes ir vie
nas, ir antras savo pavadinimą yra 
gavęs nuo baubimo (būbimo); dėl 
darybos plg. dar: būbti (baubti): 
būblys: būbalius, bambti: 
bamblys „bambeklis“: bamba- 
lius ir kt. Tas faktas, kad būb- 
1 i u yra vadinamas tam tikras paukš
tis, nei kiek nekliudo, kad juo dar 
būtų vadinamas jautis, nes mūsų 
kalboj apsčiai yra ir keiiareikšmių 
pavadinimų.
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„Izraelio laimėjimo paslaptis" %
▼ŪMO BUV. IZRAELIO AVIACIJOS PILOTO PRANEŠIMAS PRANCŪZŲ LAIKRAŠČIUI „LE MONDE“

Spausdindamas žemiau pateikiamą reportažą, Paryžiaus 
laikraštis „Le Monde“ dėda tokį prierašą: „Daugelį punktų, 
kaip, pvz., Čekoslovakijos vykdomą ginklų tiekimą Izraeliui, 

. ,209—300 sovietinių agentų buvimą bei Jungt. Tautų stebė
tojų priežiūrą, įrodyti nebereikia. Tačiau kiti punktai, kaip 
tūlų amerikiečių vadovaujamo organo vaidmuo, supertvirto- 
vėms ir sprausminiams lėktuvams nusileisti tinkamų aero
dromų statyba, reikalingi dar kai kurių tyrinėjimų.“

1947 metais Izraelis neturėjo nei 
reguliarios kariuomenės, nei laivyno, 
nei aviacijos arabų armijų puolimui 
pasipriešinti. Arabų pozicijas ataka
vo jauni, neturį patyrimo žmonės 
turistinio tipo lėktuvais (Auster, Pi
per ir Fairchild). Per bortą jie ran
komis mėtė „improvizuotas“ bom
bas. Žydų padėtis buvo beveik be 
perspektyvų, ir jie patys beveik ne
sitikėjo laimėti laisvės "ir nepriklau
somybės.

,1948 metais arabų kohortas išgąs
dino Skymasterių, Moskitų, Messer- 
schmittų, Špitfirų eskadrilės ir net 
skraidančiosios tvirtovės. Šios mil
žiniškos improvizacijos paslaptis sly
pį vienos iš didžiausių visų Jaikų 
šmugelio aferų pravedirrie, o tą afe
rą įvykdyti įgalino viena pasaulinio 
masto masonerijos šaka.

Izraelio aprūpinimą vykdo viena 
slapta organizacija, žinoma „Israeli 
Airtransport Command" (ATC) var
du. Jai vadovaują vienas žinomas 
amerikietis lakūnas, vienas buv. lai
vyno karininkas ir senas lėktuvų 
bandytojas.

ATC turi keletą, tik įšvęstiesiems 
težinomų, slaptavardžiais dengiamų 
centrų: Zatec/Saąz (Čekoslovakijoje) 
vadinamas žebra, Krusevo (Jugosla
vijoje) r— Alabama, Odessa — New 
York, Akviras (į pietus nuo Tel Ąyir 
vo) — Oklahoma ir t.t. Izraelio pi
lotai galį šiuose centruose nusileisti 
ir iš jų pakilti be jokių oficialių lei
dimų, Tačiau atsargumo sumetimais 
Viši skridimai vykdomi naktį. Vie
toj muito ir pasų kontrolių vienas 
slaptosios oi-ganizacijos narys rūpi- 
nąsi lėktuvų įgulų maitinimu.

Šiuo metu ATC turį 41 ameri
kietišką lėktuvą, kurių daugumą iž 
karinių , sandėlių Prancūzijoje nu
pirko pats Izrąelio aviacijos Euro
poje viršininkąs —? „Freddy". Lėk
tuvai superkami ir Jungtinėse Ame
rikos' Valstybėse; ten jie gaunami 
Panama Airlines arba Great Circle 
Airlines sąskaitom

PRAGA — KONTRABANDOS 
''. "„‘7 CENTRAS ' '■ 
Didžioji Izraelio karinės medžia

gos’dalis yra čekoslovakiškos kilmės. 
Palestinos konflikto pradžioje Čeko- 
Slovaki a vienodai aprūpino abi pu
ses; tačiau po komunistinio pučo, at
rodo, atėjo Maskvos įsakymas - aprū
pinti tiktai Izraelio kariuomenę, iš 
čia ĄTC kasdieną į Izraelį siunčia — 
žinoma, pažeidžiant ginklų paliaubų 
sutartis — Messerschmitto tipo lėk
tuvus, bombas, šaudmenis, lengvus 
g.nklus ir ginklą galinčius vartoti 
jaunus .žydus.

Trijų“ skraidančiųjų tvirtovių at- 
s'radimaa Izraelyje yra ryškiausias 
šios organizacijos pa'ėgump įrody
mas. V’sus šluos tris lėktuvus Jung
tinėse Amerikos Valstybėse nupirko 
privatūs asmenys, o per Atlantą juos 
perskrisdino amerikiečiai savanoriai. 
Lėktuvams stabtelėjus Azoruose, ko
mandos šefas per radiją paleido SOS 
šauksmą „Motorai dega“ ir spaudai 
pareiškė, kad lėktuvai esą žuvę. O iš 
t'kruių j'e nusileido Saaze, Skodos 
fabrikuose buvo aprūpinti reikiamais 
ginklais ir po kelių savaičių bom
bardavo Egipto, sostinę. • i.

Slaptasis Lėkimas į Tel Avivą 
vykdomas Radio-Beacon sistemos

rodo, kad senomis Messerschmitto ti
po mašinomis nebepasitenkinama.
PILOTŲ IR SAUSUMOS KARIUO

MENĖS APMOKYMAS
Izraelio lakūnų mokykla yra ne

toli Romos, jai vadovauja vienas 
amerikiečių pulkininkas. Iš čia jau
nieji pilotai siunčiami arba į Pragą 
arba į Rusiją, kur Jie apmokomi 
naudoti sprausminius lėktuvus. Da- 

I lis jų atvyksta į aviacijos bazę Rha-

vimo arba transporto skridimų kur
są. Izraelio vyriausybės skirtieji 
kreditai įgalina kasmet apmokyti du 
šimtus pilotų.

KODĖL NEGEBAS?
Negebas laikomas jautriausiu Pa

lestino* punktu. Tokiu jis galt tapti 
lt tarptautinėje politikoje. Negebo 

mas retai tepasireiškia, nes Haganah valdovas yra ir naftos centrų bei 
turi ilgas rankas. Sueco kanalo sričių valdovas. Žydai

Nuo. 1948 m. Izraeliui tiekiami ir tai gerai žino ir todėl yra užsispyrę 
rusiški naikintuvai „Jak“ tipo. At- ' (Nukelta J 6 pusi.)

pagalba, kuri išjungia bet kokį tie
sioginį ryšį su žemės radijo stoti
mis. įgulas sudaro amerikiečiai, ru
sai, švedai, Pietų Afrikos atstovai ir _ _ __________ *_____________ ____
britai. Aktyvioje tarnyboje tėra tikmat-į)avid, kur' praeina bombarda, 
du prancūzai; tai du buvusieji kari-' 
ninkai, anksčiau kovoję Indokinijoje. 
Daugumas pilotų „žaidimą atlieka 
tik dolerio dėliai“. Išskrisdami sa
vanoriai gauna 1000 dolerių, Pragoję 
— už geležinės uždangos — 400 dol., 
ir pagaliau, pasiekę tikslą, Tel Avi
vą, 275 dol., kurių 100 grynais ir 175 
einamojon sąskaitom Dezertyravi-

Sueco ’kanalo sričių valdovas. Žydai

' (Nukelta J 6 pusi.)

= Įvairios žinios—ZJ
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Šiemet prasideda pasaulio Mulo pirmenybės
BAIGMINĖS VARŽYBOS 1950 M. BRAZILIJOJE

Emigrantų žiniai
- Nė vienas emigrujjant's į bet ku
rią šalį tautietis negalvoja amžinai 
nutraukti ryžius su pasklidusiais po 
platųjį pasaulį savaisiais. Kiekvie
nas puoselėja mintį vėl užmegzti kul
tūrinius ir kitokius tarpusavio ry
šius. Kad ši mint's būtų lengva atei
tyje realizuoti, yra būt'na tuojau įsi
gyti MŪSŲ KALENDORIUS 1949 
metams, kuriame telpa visame pa
saulyje egzistuojančių lietuviškų kul
tūrinių įstaigų, visuomeninių organi
zacijų ir mūsų valstybinių postų už
sienyje adresai. Be to, jame rasite 
palyg'namąsias JAV ir Ang'ijos pi
nigų lenteles, svorio, ilgio, ploto ir 
tūrių matus, lito santykį su kitais 
pinigais 1939 metais ir daug kitų nau
dingų dalykų. X*

Kuklus MŪSŲ KALENDORIAUS 
tiražas jau visas išsiunt’nėtas platin
tojams, todėl emigracijos pajudinti 
tautiečiai pirmoje eilėje paskubėkite 
tą vertingą kalendorių įsigyti. Jo 
kaina — 2,50 DM. MUSŲ KELIAS

• AustralŲos ministeris pirminin
kas p.Chlfley paskelbė, kad užsienių 
reikalų ministeris p. dr. Evatt „rim
tai nušvlesląs" Vengrijos vyriausy
bei dėl kardinolo Mlndszenty, kad 
nusikaltimas būtų, papildytas teisin
gumu. Elgęsis su juo, kaip praneša
ma, esąs priešingas žmogaus teisėms 
ne . tik pagal J. Tautų Chartą, bet 
taip pat ir pagal Paryžiaus susitari
mą. kuriame dalyvavo Vengrija ir 
Australia, sako Chlfiey. (R)
• JAV aviacijos vadovybė paskelbė, 
kad Aliaskoje, arktikos sąlygose, bus 
bandomos dvi bombos, vairuojamos 
radijo pagalba. Bombos būsiančios 
paleistos nuo žemės ir nuo skrendan
čios oro tvirtovės.
• Ekvadoras yra pirmasis kraštas, 
kuris viešai pasižadėjo remti žmo
gaus teisių tarptautinės deklaracijos 
paskelbimą. Ekvadoro vyriausybė 
tautine' diena paskelbs gruodžio 19 
dieną, nes tą dieną J. Tautos paskel
bėžmogaus teisių deklaraciją.
• JAV karinė vadovybė Vokietijoje 
perdavė vokiečiams valdyti Frank
furto Ir Mflncheno radŲa ątotls.
• Neseniai buvo ištrauktas ir at
gabentas J Klelio vokiečių povande
ninis laivas, kuriame buvo rasta'80 
vokiečių lavonų. Jis buvo nuskandin
tas 1945 m„ kovo mėn. 34 asmenys 
priklausę prie laivo įgulos, o kiti 
civiliai apsirengę, tai pabėgėliai iš 
Rytprūsių. Pas juos rasta maisto kor- 
te'ės ir nacių partijos knygelės bei 
kiti dokumentai, išduoti Rytprūsiuo
se. (up> 1 ■■■’j; ' j'.;,’..’
• Popiežius Pijus Tin pareiškė 7.000 
Romos ankštųjų mokyklų studen
tams specialioje audijencljoje, kad 
popiežystė visada gyvens, net Jeigu 
Roma būtų sugriauta ir S v, Petro 
Bazilika sunaikinta. Toliau Popiežius 
priminė,, kad Bažnyčios šeima išau
gusi į 400.000.000 narių.
• Italijos komunistų partijos lyde
ris p. Togliatti įspėjo Vyriausybę, kad 
komunistų partijos 2.500.000 narių 
kovosią prieš Italijos prisidėjimą 
prie Europos unijos, Ir nurodė, jog 
būsią šaukiami specialūs rinkimai. 
(UP) ’
• „Molotovo plano“ 6 kraštai ir So
vietų Sąjunga, sudaro 9.045.954 kv. 
mylių plotą su 231.423.000 gyventojų. 
Nors Sovietų Sąjunga turi pusę viso 
pasaulio geležies rūdos ir naftos ir 
apie 1'5 anglies, tačiau šie šaltiniai 
dar nėra pakankamai eksploatuoja
mi. Visuose šiuose kraštuose — Ru
sijoj, Lenkijoj, Rumuni’oJ, Cekoslo- 
vakl’oj, ilu'garijoje ir Vengrijoje — 
gelež’nke'lai sudaro 100.000 mylių, 
kai J. A. Valstybėse vienose yra 
227.244 mylios geležinkelių.
• Markvos pareiškimu, Kinijos vy
riausybės vadai organizuoją 1.000.000 
kariuomenę pietuose, kai tuo pačiu 
metu vedę taikos derybas, nors ko
munistai dar nesutinka su derybomis.

• JAV bombonešis B-36 nešė 42 
tonų bombų krovinį, — tai didžiau
sias krovinys, kuris bent kada buvo 
atgabentas oru, — kuris buvo nu
mestas J Kalifornijos bombardavimo 
vietą. Bendras svoris buvo per 300.000 
ąvarų. Lėktuvas be sustojimo lėkė 
2.900 mylių iki taikinio Ir sugrįžo 
atgal, skrisdamas vld. 250 mylių per 
valandą. (AP)
» „Aš netikiu, kad karas su Rusija 
būtų, nes karas rusams nėra gera 
priemonė siekti tikslams, kurių jie 
nori, pareiškė generolas Elsenhowe- 
ris. Galimumai karui iškilti vis dar 
pasilieka. Visi karai esą kvailas daly
kas ir todėl per kokią kvailybę ga
lėtų Ir šis prasidėti. (UP)
• JAV atominės energijos komisi
jos pirmininkas p. Lilienthal ’ parei
škė kongresui, kad ątominių bombų 
gamyba pasiekusi- aukščiausią tašką 
ir dėl ilgalaikės programos dar lr 
toliau bus didinama. Pagal tą pa
reiškimą. JAV kart’'at’Vėjta turėsian
čios tokių atominių bombų, kurių 
veikimas būsiąs balsesnis tiž iki šiol 
vartotas. Tikslas esąs tiek tokių nau
jų bombų gaminti, kad rimties atve
ju karinės pajėgos būtų aprūpintos 
pakankamu kleklh, (UF) ’ ’
• Sovietų spauda praneša, kad mirė 
jų kompozitorius Asajev. Jis buvo 
kompozitorių unijos pirmininkų ir 
yra parašęs baletams muziką. Jo ži
nomi baletai — „Bakčisėro fonta
nas“, „Paryžiaus liepsna“, „Kalinys 
Kaukaze“. Jis parašė Ir operą — 
„Barlšnla-Krestjanka**,
• Londone vienas rusų ambasados 
tarnautojas iš vienos ligoninės iššo
ko pro langą iš trečio aukšto ir užsi
mušė.

Sausio 20 d. Ženevoje buvo trau
kiami burtai, pagal kuriuos buvo su
poruotos dalyvaujančios pasaulio fut
bolo pirmenybėse komandos. Iš viso 
užsiregistravo dalyvauti 30 valstybių, 

■ neskaitant dabartinio pasaulio mei
sterio Italijos ir rengėjos Brazilijos. 
Rio de Janeiro su dideliu susidomė
jimu buvo sekama dalyvių registra
cija, nes ten juk futbolas tautinis 
sportas, ir su pasitenkinimu viet’nė 
spauda konstatavo Europos futbolo 
galiūnų — Anglijos, Škotijos, Švedi
jos, Italijos ir kt. nusistatymą daly
vauti pirmenybėse. Pažymėtina, kad 
anglai, kaip ir kiti Britanijos salyno 
kraštai — Škotija su Valija, pirmą 
kartą dalyvaus oficialiose pasaulio 

'pirmenybėse. Iš rytų bloko kraštų 
dalyvaus tik Jugoslavija, kuri Jau 
nelabai nori šokti pagal Maskvos 
muziką. Čekoslovakijos, Vengrijos, 
Lenkijos Ir kt. dalyvių sąraše nema
tyti. Atrodo. kad Prahoje ir Buda
pešte prisibijoma, kad ne visos „ave
lės“ gali grįžti atgal iš Pietų Ameri
kos turtingu „pievų", ką jau ne vie
ną kartą praktika parodė." -

Trisdešimt dalyvių suskirstyta į 
šešlaš grupes Europoje ir po vieną 
Azijoje, S. ir V. Amerikoje bei dvi 
Piet Amerikoje, šešiolika komandų, 
iš kurių aštuonios iš Europos daly
vaus Brazilijoje įvykstančiose baig
minėse varžybose, kurios vyks 1950 
m. nuo birželio 29 iki liepos 16 Rio 
de Janeiro, Sao Paulo ir kituose 
dviejuose didesniuose miestuose, Ita
lijai, kaip pasaulio meisteriui, ir 
Brazilijai, kaip rengėjai, išskiršto- 
moše varžybose dalyvauti nereikės, 
nes jos patenka tiesiai i baigmines 
varžybas.

Burtų traukimu ypatingai buvo 
susidomėję anglai, kurie į Ženevą 
pasiuntė patį savo futbolo sąjungos 
generalinį sekretorių S’r Stanley 
Rous. Anglija norėjo sudaryti Didž, 
Britanijos rinktinę, į kurią įeitų ne 
tik anglai, bet ir škotai su valais, 
tačiau FIFA šį reikalavimą atmetė, 
bet futbolo tėvynės atstovams padarė 
vieną nuolaidą, be burtų paskyrusi 
visus Britanijos salyno kraštus į vie
ną grupę, leisdama dviems pirmo
sioms komandoms dalyvauti baigmi
nėse varžybose, , ,,.ly

Europos grupėse burtais dalyvį . 
suporuoti tąip: I gr.: Austrija prieš 
Tūfkijos-Širijds laimėtoją, II gr. 
Švedija prieš Suomijos-A*rijos laim., 
til gr. Prancūzija prieš Jugoslavijos

■ Vokiečių komunistų \ 
kovos grupės

Iš Frankfurto pranešama, kad va
karinėje Vokietijoje komunistų par
tija formuojanti naujus politinius, 
kovos dalinius. Šitai ■ informuoja 
neoficialūs Vakarų sąjungininkų šal
tiniai... . ■■■■■■■■

Esą atgabenta 50 specialių komu- 
stų agentų į JAV zoną Vokietijoje, 
kur jie organizuos politinę partizanų 
veiklą, kad diskredituotų Vakarų 
Vokietijos naujai sudarytą nepriklau
somą valstybę. Visą tai pasisekę su
žinoti iš tų pabėgusių agentų, kurie 
turėjo organizuoti partizanines ko
vas. " ; ’

laim., IV gr. Belgija prieš Švelcari- 
jos-Luksemburgo laim., V gr. Ispa- 
nija-Portugallja,, VI gr.:' Anglija- 
Skotlja-Valija^S. Airija. Iš pirmųjų 
penkių grupių į Braziliją važiuos po 
vieną, o iš VI gr. dvi komandos. 
Aštuntasis Europos atstovas bus, 
Italija.

Pietų Amerikos I gr. rungsis Ar- 
gentina-Cilė ir Bolivija, H gr. — 
Urugvajus, Peru ir Ekvadoras. Iš 
jų į baigmines varžybas paklius ke- • 
tųrios. Brazilija bus penktoji.

Siaurinės ir Vidurio Amerikos 
grupėse varžysis JAV-Kuba-Meksl- 
ka. Azijos grupę sudaro Indija, Fili
pinai ir Burma. Iš. šių abiejų gruįpių 
į Rio de Janeiro važiuos po vieną 
komandą.

Atskirose grupėse komandos žais 
po dvejas rungtynes: savoje ir prie-- 
šininko aikštėje. Abiems varžovams 
’almėjus, spręs ne įvarčių santykis,' 
bet rungtynės bus pakartotos neu-- 
tralioje aikštė'e. Ženevoje sudaryta; 
□rgan'zacinis komitetas, į kurį, pir
mininkaujant olandui M. Lotsy, įei
na'M; M. Mauro (Ital.), Sotero Cos
me (Urugv.), Stanley Rous (Angį.) ir 
Fifos gen. sekr. dr. Ivo Schricker 
(Sveic.).

. Išskirstomoslos varžybos paskiros: 
grupėse prasideda jau netolimoje, 
ateityje ir šių metų pabaigoje dau- . 
gelio gruolų laimėtojai bus aiškūs.. 
Pagal dabartinį pajėgumą, tikrais ’’ 
Europos atstovais Brazilijoje reikėtų ' 
spėti Italiją, Švediją ir Angliją su '• 
Škotija, tuo- tarpu kai kitose gru
pėse padėtis maždaug lygi. Europie-' 
Čiai Pietų Amerikoje turės stiprius: 
priešinipkus ir pavojingus konku
rentus Brazilijos, Argentinos ir 
Urugvajaus komandose, kurios žais ' 
įprastinėse klimato sąlygose, tuo" 
tarpu kai Š. ir V. Amerikos bei Azi-- 
jos atstovai didesnės .rolės, atrodo, 
nevaidjns. ... v • ..i

Pasaulinių futbolo pirmenybių iki 
šio laiko įvykdyta trejos, j 1930 m, 
Urugvajuje' pirmuoju meisterių tapo . 
šeimininkai, iš kurių 1934 m: Itali
joje titulą paveržė ir 1938 m. Pran
cūzijoje apgynė garsioji tuometinė 
Italijos „Azzuri“, Vittorio Pozzos r 
vadovaujami, ■ kuris praėjusiais me-o 
tais. iŠ savo posto' buvo atstatytas. , 
Po vienuolikos metų pertraukos po- . 
pefliariausio pasaulyje žaidimo at- ' 
stovai turėą progos išbandyti savo ' 
pajėgumą ; ' km.

Margojo pasaulio mozaika
—’ • . . .. Paruošė Jurgis Kūkali* -............ .i ■ .—l

SPEKULIACIJA TREČIUOJU PASAULINIU KARŲ

Toks draudimo bendrovės pasiū
lymas plačiuose blandų sluogsniuosc 
sukėlė ne tik, susidomėjimą, bet ir 
susijaudinimą. Mat, prospekte visai 
atvirai kalbama, kad Olandija karo 
atvė'u, be abejo, per kelias dienas 
priešo kariuomenės būtų užimta. 
Policija tuo- nepaprastų bendrovės 
pasiūlymu susidomė'o, įtardama, kad 
visas reikalas esanti paprasta apga
vystė. Tačiau greit konstatuota, kad 
prospekte minimi pažadai atitinka 
tikrovę, tai yra, minimi laivai tikrai 
yra rezervuoti,

Nežiūmt, kad visa ta istorija šu
kė'ė daug triukšmo, kandidatų ^ge
rai laivo vietai trečiojo pasaulinio 
karo atveju“ nedaug teatsirado. Lai
vyno specialistai' visą reikalą laiko 
labai problematišku, ir 15 karštuo
lių, kurie tikrai sumokė'o po 4300 
guldenų, atrodo, daugiau nasekėjų 
nerado, Be to, :uk ir polici’a pasku
tinio savo žodžio dar netarė.

Olandijoje daug triukšmo sukėlė 
vienos Urmo?, pasivadinusios „tarp- 
kont'nentinlo susisiekimo bendrove1', 
pasiūlymas. Si firma, įsikūrusi vie
noje iš centrinių Amsterdamo gat
vių, pasisiūlė Sudaryti draudimo su
tartis su tais asmenimis, kurie fjėti 
šiandien norėtų užsigarantuoti sau 
kelione laivu į Azorus arba kurį nors 
Afrikos uostą trečiojo pasaulinio ka
ro, į kurį Olandija, firmos žodžiais, 
neišvengiamai būtų įpainiota, atveju. 
Už 4300 guldenų, kurie, žinoma, turi 
būti tuoj pat įmokėti, bendrovė siū
lo gerą vietą laive, gydytojo prie
žiūrą kelionės metu, gerą maistą ir 
galimą prabangą. Už vaikus moka
ma pusė kainds, vertingas turtas gali 
būti paimamamės drauge.’ „Ap
draustųjų“ pavardės ir adresai lai
komi paslaptyje. Bil'e.ai galioja nuo 
1948 m. liepos 1 d. iki 1953 m. sau
sio 1 d.

Redakcba straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
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mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu 0 Platintojai už surinktą prenumeratą 
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dirvos
prenumeratoriams ’

PIRVOS Atstovybė Vokietijai ir 
Austrijai praneša visiems užsipre- , 
numeravusiems DIRVĄ, kad jąik- , 
raŠtį reguliariai pradės gauti nuo- 3 : 
Nr. Su šiuo numeriu ateis ir pir
mieji, pavėlavusieji. Pavėlavimas 
įvyko tik dėl prenumeratorių susi
grūdimo naujųjų metų pradžioje.

Ta pačia proga DIRVOS admini
stracija prašo pranešti, kad visais 
DIRVOS gavimo reikalais Vokietijoje 
ir Austrijoje kreiptis tik į Atstovybę,

Atstovybėje kiekvienu metu ga- . 
Įima užsiprenumeruoti DIRyĄ tikt 
trims mėnesiams (9 DM), pusei metų 
(17'DM), metams (32 DM).

DIRVOS
Atstovybė Vokietijai ir Austrijai,

(14b) Pfullingen, Goethestr. 22

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

ieško šių asmenų!
Anstinas Henrikas, 20 metų, pask, 

žinia iš Poggelon, Mecklenburg; Bi
liūnas Juozas, Mykolo s., gim 1913m. 
Vilkaviškyje, gyvenęs Kaune ir de
portuotas į Vokietiją; Baltrus Jonas 
žiūrįs, g. 1885.m., deportuotas į.Vo
kietiją; Bekerienė-Derfertaitė Ona, 
gim. 1894. 4. 20 d. Butviliškiuose; 
Endzelis Petronėlė, g. 1908. 8. 7 d.' 
Krėtingoje, pask. žinia iš Halber
stadt; Pienus Berta, g. 1891. 8. 21 d. 
Rusnėje, Šilutės apskr.; Snclderol- 
tienė Vanda g. 1898. 4. 13 d. Pskove, 
gyvenusi Kaune, pask. žinia iš Vie
nos; Tamašauskus Vacys, g. 1891. 4.
3 d. Telšių apskr, spėjama esant Vo
kietijoje; Vilkaitis Juozas, g. 1900 m, 
esąs kažkur Vokietijoje; Venslovaitė 
Gražyna, g. 1936. 4. 12 d„ ir Venslo- 
vienė Juzė, g. 1910. 4. 11, abi iš Uk
mergės, gyvenusios Vilniuje, rusų 
deportuotos. ,
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuva Pacifiko tautų tarpe
LIETUVIAI SKAUTAI 1949 PAN-PACIFIKO JAMBOREE, AUSTRALIJOJE

Rašo J. Mockūnas, mūsų sped, bendradarbis Australijoje
ruošdavosi pasirodymams, repetuoda
vo dainas ir šokius. Buvo išrinkta 
pastovi lietuvių skautų Australijoje 
vadovybė ir aptarti ateities veikimo 
planai.

Pagaliau atėjo ir gruodžio 29 d. 
— Jamboree atidarymo diena. Į š( 
didžiuli skautų miestą suplaukė, apie 
11.000 skautų iš 35 kraštų. Daugiau
sia, žinoma, buvo pačių Australijos 
skautų, kuriuos suvežė net specialūs 
traukiniai iš tūkstančių mylių atstu
mą Toliau sekė skautai iš Naujosios 
Zelandijos (120), Pakistano, Fiji (sk. 
Fidži) salų Filipinų, Malajų, Narų 
salos, Hong-Kong (Kinija),, Kanados, 
USA, Pietų Afrikos, Liet u.v o s (30), 
Latvijos (4), Prancūzijos (1).

Gruodžio 29 et minios skautų išsi
rikiuoja paradui — Jamboree atida
rymui. Aplink tribūną 35 tautų vė
liavos, kurių - tarpe ir lietuviškoji 
trispalvė. Tribūnoje: vyr. anglų 
Commonwealtho skautų vadas Lor
das Rowallan, kuris ( šią Jamboree 
specialiai atskrido iš Anglijos, Au
stralijos gen. gubernatorius McKell, 
kuris Australijoje atstovauja Dldž. 
Britanijos karalių, paskirų Australi
jos valstijų gubernatoriai, kariuome
nės, laivyno ir kt. žymūs Australi
jos valstybės ir skautų vadai. Tūk
stančiai skautų su savo tautinėm Ir 
skautiškom vėliavom praeina pro tri
būną. Lietuviai skautai, nešdami tri
spalvę, tuojau sukelia visų dėmes) 
savo drausmingumu, žvalumu ir 
tvarkingumu. ,'Gen. gubernatorius 

Nuo praeitų metų gruodžio 29 iki 
š. m: sausio 9 d. Australijoje, Vlcto- 
rijos valstijoje, 30 mylių nuo Mel
bourne, Wonga Park vietovėje, 11.000 
skautų, atstovavusių 11 tautų, stovy
klavo didžiojoje Pan-Paęifiko skautų 
Jamboree. Šiai Jamboree buvo ruo
šiamasi ištisus 1948 metus. Austra
lijos skautų vadovybė stengėsi suda
ryti visas sąlygas, kad šioje stovy
kloje būtų maloniausia visiems jos 
dalyviams, svečiams ir lankytojams.

Jai ruošėsi ir lietuviai skautai, 
Australijon atvykę kaip imigrantai 
DP. Buvo gautas iš Australijos skau
tų vadovybės leidimas lietuviams 
skautams dalyvauti šioje stovykloje, 
kaip atskiram vienetui, atstovaujan
čiam Lietuvos skautus. Lietuviai, 
nors ir būdami išblaškyti po visą 
Australiją, dirbdami (vairiausius dar
bus, neparmiršo ir savo skautiškojo 
ir griebėsi organizuotis. Laiškais su
sirašinėdami, vadovaujami sktn. B. 
Da.i.nuČio, psktn. A. Lubinsko 
ir kt., subūrė gražų būreli lietuvių 
skautų kurie ryžosi atstovauti Lie
tuvą šioje didžiulėje Pacifiko tautų 
skautų stovykloje.

Be grynai didelio organizacinio 
darbo, buvo ruošiama ir lietuviška 
paroda, kuriai vadovavo psktn. V. 
Neverauskas. Visi lietuviai 
skautai, kurių surinko 30, Kūčių die
ną susirinko Melbourne, YMCA na
muose. Bendrai lietuviškas Kūčias 
praleido, kartu su Melbouro lietuviais. 
Visi atliko išpažintį) Kalėdų rytą šv. 
tCdtaunijas, savo maldas aukodami; 
už pavergtą Tėvynę. Kalėdų dieną 
nuvyko ( Jamboree vieta Wonga Park, 
kur pradėjo ruošti savo stovyklavie
tę. O darbo buvo begales. Tuoj pa
statyta 7 palapinės, iš kurių viena 
paskirta lietuviškai parodai, išvaly
tas stovyklavietės plotas, pradėta pa
ruošimo darbai. Prisirinkta pušų 
skujų, (vairių.akmenukų, bonkų, smė
lio ir kt. priemonių, kurių Australi
jos gamta labai šykšti, ir ruošta pa
puošimai. Tuoj išdygo lietuviški 
ornamentai, apvalus tradicinis skau
tų 'statas, pastatyta gražūs vartai su 
užrašu „Lietuvai lietuviškas kryžius 
su Rūpintojėlio statulėle, vėliavom 
stiebai. ' s.

Bet vienas (domiausių propagan
dinių dalykų buvo paroda,’ kurioje 
išstatyta (vairių tautodailės dalykų: 
juostų, dėžučių, tautiniai gintaro dir
biniai, lietuviški kryžiai, kilimai, 
pirštinės, medžo drožiniai, nuotrau
kos,anglų, prancūzų ir lietuvių kalba 
iliustruoti leidiniai apie Lietuvą, lie
tuviška skautų literatūra, Lietuvos 
pinigų ir pašto ženklų kolekcijos ir 
kt. Tokios parodos dar niekas ne 
tik šioje, bet ir ankstyvesnėse skautų 
stovyklose Australijoje nebuvo ma
tęs.

Tiesiog nuostabus lietuviškos že
mės kampelis išdygo tolimoje Austra
lijoje iš po darbščių skautų darbo 
rankų. Vakarais lietuviai skautai 
aptarė savo organizacinius reikalus,

perskaito specialų Angluos karaliaus

Sensacinga kova dėl Kravčenko
KRAVČENKO „ŽMONĄ“ Į PARYŽIŲ

Daily Mail koresp. praneša, kad 
( Kravčenko bylą Paryžiuje sovietai 
liudininkais atgabeno pirmąją Krav- 
čenko žmoną Zinaidą Garlovą. Sako
ma, kad p Kravčenko neprlslpažin- 
siąs, Jog Ji buvusi jo žmona. Įdomu; 
kaip atrodys teisme jiems susitikus, 
rašo korespondentas.

„Ponia Garlova, sako jis, yra la
bai nustebinta ilgos kelionės.“ Žur
nalistų užklausta ji atsakė: „Sunku 
visa tai patikėti“. Suprantama, kad 
Paryžiaus puošnumas, laisvė, žurtia- 
listų apsupimas ponią Gąrlpvą nuste
bino. Jai, žinoma, neįtikėtina. Po
nios Garlovos drabužiai „seno mo
delio“.' Važiuodama per Paryžių 
automoboliumi, ji žiūrėjusi naujų 
modelių vitrinas. Vis, mat, moteris, 
nesvarbu iš kurio narvo.

Su ja iš -Maskvos atvyko dar kiti 
trys liudininkai. Jie visi keturi buvę 
lydimi palydovų, kurie minimi kaip 
„vertėjai“. . . . . .

Šie „vertėjai" skubinę liudininkus 
nutempti ( šalt nuo spaudos žmonių, 
kai Jie atvykę ( Le Bourget .Pary
žiaus aerodromą.’ Tai pirmas (vykis,

„Izraelio laiciš
(Pradžia 5 pusi.

žūt būt šiame dykumos smėly (rengti 
modemiškus aerodromus. Tačiau ko
dėl šie aerodromai nuslepiami nuo 
Jungtinių Tautų stebėtojų? Gal tai 
atsitinka todėl, kad ten dirba rusų 
technikai ir sukrauta rusiška karo 
medžiaga? Bent tok( klausimą tektų 
statyti

ŽYDŲ SAUGUMO SISTEMA
Nedaug saugumo organizacijų, pa

lyginus su Tel Avivo saugumo (stai
ga, galėtų atsilaikyti. Buvusių Intel
ligence Service valdininkų, agentų, 
pasprukusių iš Gestapo, ir NKVD 
atstovų buvimas sudaro (spūdi, kad 
šių slaptųjų organizacijų „tūzai“ čia 
yra pasiskyrę rendez-vous. Jungti
nių Tautų misiją Izraelio (staigos 
yra apstačiusios tokia griežta kon
trole, kad iš tikrųjų ji yra nedau
giau ir nemažiau, kaip „prižiūrima 
priežiūros organizacija“. Tai šiek tiek 
primena Katarinos H ir Potiomkino 
žaidimą. Pakanka, kad pasirodytų

imo paslaptis“
kuris nors Jungtinių, Tautų stebėto
jas — vieta „jo akims rūpestingai 
nuvaloma". Saugumo įstaigos šefas 
yra itin susirūpinęs, kad ši priemonė 
visada būtų rūpestingai įvykdyta.

Jis yra rusų kilmės ir save va
dina Benjaminu. Jo dešinioji ranka 
yra jauna Palestinos gyventoja, ku
rios visą darbą sudaro klaidingų in
formacijų teikimas Jungtinių Tautų 
stebėtojams. Benjamino žodžiais, 
nuomonių skirtumai, pasireiškią tarp. 
Stemo grupės ir vyriausybės, nesą 
niekas kita, kaip „užsieniui skirta 
kombinacija“. .

ŽAIDIMAS NEBAIGTAS
Paskutinieji pranešimai teigia, 

kad Izraelyje vieši 300 rusų stebė
tojų ir specialistų. Vienas gandas 
tvirtina, kad rusai Izraeliui yra 
„paskolinę“ tūlą vokiečių generolą, 
Pauluso adjutantą. Staigios ir neti
kėtos apsupimo operacijos, kurias 
Izraelio kariuomenė (vykdė paskuti

sveikinimą šiai Jamboree, Lordas 
Robrallan pasako kalbą, kurioje iške
lia 5 milijonų viso pasaulio skautų 
broliškumą, atsidavimą Dievui, Tė
vynei ir artimui. Stovyklavimas pra
dedamas šūkiu: skautas yra visų 
draugas ir brolis kiekvienam skau
tui, nežiūrint kokio krašto, klasės, 
religijos ar kt. skirtumai tarp jų yra. 
Ir tikrai,' šioje stovykloje, kurioje 
buvo ir'baltųjų, ir juodųjų, ir gelto
nosios rasės atstovų, broliškumas toli 
pralenkė bet kokius, jų skirtumus.

Tą pačią dieną (vyksta atidaro
masis Jamboree laužas. Tūkstančiai 
skautų ir skaučių iš Melbourne susi
rinko didžiojoje laužavietėje. Žurna
listai, foto-korespondentai, filmuoto- 
Jai, radijo pranešėjai tik laksto/ tik 
„šaudo“, ieškodami (domesnių mo
mentų smalsiai publikai patenkinti, 
(rengta estrada pasirodymams. Visi 
laukia laužo pradžios. Ir staigmena!
PIRMĄJĮ JAMBOREE LAUŽĄ PRA

DEDA LIETUVIAI
Dainuoja lyrines lietuviškas dai

neles lietuvių skautų būrelis, prita
riant solo ir vadovaujant psktn. 
Morkūnui, groja akordeonų skau
tas Algis Grigonis. Publika ploja 
ir šaukia. Būrelis šoka lietuvišką 
„Oželi“, Rublika. pasiimta. Plojimai, 
šauksmai ir Švilpimai. Traška foto
aparatai. Visur tik ir girdėti „Lithua
nians, Lithuanians scouts!“ Lietuvių 
Vardas skamba tūkstančiuose. Po lie
tuvių skautų, pasirodymo seka kitų 
iaūtų pasirodymai. . . . , . .’ 

kai Sovietų Sąjunga išleido liūdinta-, 
kus iš „darbininkų rojaus*!, iš už ge
ležinės uždangos.

Byla sutraukia dideli žiūrovų ir 
spaudos žmonių būsĮ, nes iš tikrųjų 
įdėtai byla;' kada Sovietų Sąjunga 
teisiama. » '■*' ■ • . • >
SOVIETŲ REŽLMAS YRA VAGIŲ 

REŽIMAS
Daily-Mali rašo, kad J teismo sa

lę atėjusi rusų ūkininkė skara ap- 
siryšusi galvą ir pareiškusi, jog So
vietų režimas esąs kankintojų reži
mas ... režimas, kuris kankina net 
ir moteris, kuris leidžia naujagi
miams mirti ' sniege... tai režimas 
vagių... Šitaip kalbėjo teisme p. Ol- 
ąą Marčenko, pirmoji Kravčenko 
liudininkė. Ji nupasakojo, kaip ji 
išvyko iš Rusijos, kaip pateko ( DP 
stovyklą ir kaip Ją pakvietę liudi
ninke.

Vietos sovietų pareigūnai, kur ji 
anksčiau gyvenusi, pasakojo ji, įsi
laužę ( jos ūkio namą, kai ji buvusi 
viena namie ir laukusi vaiko. „Man 
buvo pasakyta, Jog aš esanti turtinga 
ūkininkė, ir todėl aš turiu tuojau

niųjų kautynių metu, duoda pagrin
do tikėti ir šia hipoteze.

Sionistai yra užėmę geras vietas 
JAV užsienių reikalų ministerijoje, 
o taip pat atstovaujami ir Krem
liuje. Pirmoje eilėje jie yra ne ru
sai ar amerikiečiai, o slonist-i. Jų 
oficiali laikysena pasižymi griežtu 
neutralumu tarp abiejų polių. Jung
tinėse Valstybėse jie renka pinigus 
savo karui finansuoti, o Rytų Euro
poje jie renka ginklus kovai tęsti ,

Rusija — tai faktas — šiuo metu 
Palestinos kovose aktyviai' nedaly
vauja. Tačiau taip pat tikras daly
kas, kad kai kuriuose Izraelio dali
niuose yra rusai patarėjai. Faktas, 
kad Jaunieji Izraelio pilotai apmo
komi Italijoje, Čekoslovakijoje ir 
Rusijoje. Rhamato aerodromas mo
dernizuojamas ir taip (rengiamas, 
kad juo galėtų naudotis sprausmlnial 
lėktuvai Planuojama (rengti mo
dernias aviacijos bazes Negebe. Ar 
tai vien gynybai reikalingos prie
monės, ar Rusijos inspiruojama ak
cija? Tai parodys netolima ateitis. 
Tačiau šiuo .metu atrodo, kad žaidi
mas dar nėra baigtas, (pr)

Sekančlom dienom lietuvių stovy
kla susilaukia didžiulio susidomėji
mo. Kasdien 2—3000 svečių aplanko 
lietuvius,.domisi jų gyvenimu, apžiū
rinėja parodą, klausinėja apie Lie
tuvą, stebisi stovyklėlės susitvarky
mu, kviečiasi j svečius. Visi susiža
vėję žiūrėdavo, kaip rytais pakelda
vo, o vakarais. nuleisdavo lietuvišką 
vėliavą su tradicinėmis apeigomis — 
giedant .Marija Marija“ ir Himną.

Katalikams skautams buvo (reng
ta bažnyčia, kurioje pamaldų metu 
lietuviai gražiai giedodavo. Giedoji
mas taip visiems patikdavo, kad dar 
gerokai prieš pamaldas, ankstų rytą, 
australų kunigas atbėgdavo ( lietuvių 
palapines, keldavo iš guolių pavargu
sius skautukus ir kviesdavo ruoštis 
giedojimui. Aplinkui gyvenantieji 
australų .skautai taip pamilo ir susi
žavėjo lietuviais ir jų dainomis, kad 
net išmoko lietuviškai dainuoti. Ir 
net nepastebi, kaip koks pipiras 
australiukas rėkia „Lauželis, lauže
lis ...

Vienu metu lietuvių stovyklą 
aplanko Lordas R o w a 11 a n. Jis 
giria mūsų skautus ir pareiškia, kad 
šioj Jamboree lietuviai yra geriau
siai susitvarkiusi skautų grupė. Jis 
pasisakė, kad su lietuviais skaptais 
jau daug kartų buvo susitikęs ir jais 
visuomet likęs susižavėjęs. Apžiūrė
jo stovyklą ir parodą, palinkėjo ge
riausios skautiškos kloties. Taip pat 
stovyklą aplanko gen. gubernatorius 
McKell, kuriam buvo dovanota tau
tiniais rūbais aprengta lietuviška lėlė. 
Jis daug prisidėjo, kad lietuviams 
skautams Australijoje buvo leista 
veikti kaip atskiram vienetui, ko iki 
šiol čia niekam nebuvo leista. Taip 
pat lietuvių stovyklą aplankė kata
likų vyskupai iš Melboumo, Sydne- 
jaus ir kt, Australijos laivyno vadas 
ir tūkstančiai svečių. Visi jie suža
vėti lietuviais ir net po kelis kartus 
vėlei • pas mūsiškius apsilankydavo.

Nuoširdūs ryšiai užsimezgė su Pa
cifiko tautų skautais per visą stovy
klavimą ir ypačiai įspūdingas Jam
boree ūžba’ri'.ives, bet apie tai kitą 
kartą.

apleisti ūk|. Nežiūrint mano sveika
tos stovio, mane išmetė ( sniegą. Aš 
prašiau leidimo, kad galėčiau gim
dyti vaiką, kur nors ūkio trobesiuose. 
Man buvo (sakyta išvykti iš to 
apskrities.“
! „Mano vaikas tairė nuo šalčio ir 
bado..-. Tai yra tas, kas (vyko dėl 
ūkių kolektyvizacijos“. „Po to, kai 
mano vaiką nužudė ir išvogė visa, 
ką mes turėjome, vienas sovietų pa
reigūnas pasiūlė man gyventi kartu 
su juo. Jis prisiartino su „vodkos“ 
buteliu, ir šaukė: „Jus turtingi ūki
ninkai nemylite mūsų, bet aš pada
rysiu, kad tu mane mylėsi. Aš sus
piegiau, ir sargybinis išėjo. Tą naktį 
palikau viena.“ .

Korespondentui ji vėliau pasakius: 
„Aš žinau, jog pavojinga kalbėti 
prieš Sovietų režimą, bet aš jaučiu, 
kad aš atėjau čia nežiūrėdama bet 
kokios rizikos. Pasaulis turi žinoti, 
kas atsitinka mano krašte.“.

Toliau kalbės Sovietų liudininkė 
p. Garlova, kuri buvo iš pradžių ap
sistojusi viešbutyje, bet vėliau nu
kraustyta t rusų ambasadą.

SOVIETŲ „DIDVYRIS“ U2 
KRAVČENKO

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
Prancūzijos lakūnas, apdovanotas 
„Sovietų Sąjungos didvyrio“ ordenu 
už jo karo meto tarnybą rusų fronte, 
paliudijo Kravčenko byloje, jog V. 
Kravčenkos knygoje „Aš pasirinkau 
laisvę“ patelkti faktai yra visiškai 
teisingi. Dabar šis lakūnas p. Andre

Amerikiečiai prie infliacijos galo
PRAGYVENIMO IŠLAIDOS KRENTA. JAU RŪKOMA PENKIŲ 

CENTŲ CIGARAI.

Daily Mall spec, korespondentas 
praneša, kad ponia Amerika jau 
pradedanti rūkyti 5 centų cigarus. 
Tai pirmas kartas per 8 metus. Toks 
„prosperity" buvęs tik po 1917 metų, 
kada viceprezidentas W. Marshall 
pastebėjęs, kad šiam kraštui reikia 
5 centų cigarų.

Rūkoriai, kurie mokėję po 10 cen
tų už cigarą, jau matą, jog infliacija 
praeina. Jų žmonos galėsiančios 
pirkti ūdrų kailių paltus už pusę kai
nos (kaštavo apie 2500 dol.). Radijo 
imtuvai, kaštavę po 250 dol., dabar

200 „Mūsu Kelio“ n-riiĮ
(Pradžia 1 pusi.)

Landsbergis, A., Landskoronskis, J. 
(Paryžius); Lapienė, Pr. (JAV); Lai- 
kūnas Al., Lozoraitienė, V. (Roma); 
Lūšnaitis, A. (ps.); Lūža, J. (ps.); juk, 
(ps.); Mantautąs, A. (ps.); Matorė, G. 
Dr. (Paryžius); Mašiotas, J.; Marti- 
šiūnas, A. kun. (JAV>; Maziliauskas, 
Rom. (Australija); Mazalaitė-Krumi- 
nienė, N. (b.); Meškultis, J. (ps.); 
Merkelis, A.; Mingalla, VI. (ps.); Mu
steikis, A. agr.; Minvydas, VI. (ps.); 
Mlckonis, Br.; Mickaitė-Mitkienė, D. 
(p.) Miglinas, S.; Milkovaitis, Karo
lis (ps.): Mockūnas, J. (Australija); 
Nagys, H. (p.); Nevardauskas, J. (p.>; 
Norvilis, St. (ps.): Obolėnas, K.; 
Orlntai!ė, P. (b); Pajaujis, J. Dr. 
(JAV); Pauperas, J. (JAV); Pažėraitė, 
K. (b.): Pamarys: Penlkas D.; Pru- 
tenis. Vyt. (ps.); Piatūnas, Stn. (ps.); 
Paplėnas, J. Dr.; Pronskus, J.; Pa
mūšis, J.; Ramanauskas, B. Dr.; Ri- 
mašauskas J. Rašlmas, V.. Dr.; 
Rackaitls, J. (p.); Radauskas, H (p.); 
Rimvydas, V.' (ps.); Rūkas, Ą. (b. ir 
pub!.); Rudnietis, J. (ps.); RotulįetlS, 
A. (ps.); Kymantas,' G. (ps.); Rūtenis^
J. (ps.); Rūta, A'ė (p.l; Radauskas, 
Br. Dr.; Rastenis, V. (JAV): Ranriit, 
Aleksls; Sruogą, K. Dr. (JAV>; Sau- 
laltis, Ant; Santvaras, St.; Skardžius, 
Pr. prof.; Sargenis, M. (ps.); Stefln- 
gls, P. (p.); Sodaitls, Ant.; Stonys,’ M. 
mok.: Sakelė, J. (JAV, ps.): a..a. Šau
lys. J. Dr. (Šveicarija); Škirpa, K. 
(Airija); Švinas. V. Arch. (JAV); 
Šidlauskas, K., Dr.; Švaistas, J. (b); 
Tamuląitis, Vyt. (b.); Tomas,. S, Dr. 
(ps.); Trumpa, V. Tumasonienė, VI- 
da (JAV): Tyrub’is, A. (ps.): Tyškus, 
St. Inž.; Umbražlūnas, Z. (Paryžius); 
Valentinas, A.; Vaznonls, Ali. (b); 
Vargas, P. (os.); Vaičiulaitis, Ant (b. 
ir publ.-JAV); Valčlūnlenė-AųgųstaU 
tytė, J, (p.); Valuckas, Ą,; Vdsyllūnln-. 
nė, E.; Vašyllūnąs, Į. VeriHkąs, R, 
(ps. JAV), VaidptSs, A. (ps.): Va'bltis,
K. Agra. (Kanadą); Vl’ainiš, A, (ps,>; 
Verpetas, Stp. (ps.); Vykintas, S’p. 
(ps.); Vydūnas; Venciąuskas,' Myk. 
(p.); Vilkės, A. (Rą.-bJ; Vygaūdas.'.B. 
Dr. (ps-Paryžlus); Vaitkui, M. (b.); 
Vilutls, P. (ps.); Zubrys, Myk, (ps.); 
Zanavykas, J.' (ps.): Ząilskąs, ’ Arų 
Žilvinas, J. (ps.); Žuvėdra, 'Bąltijos 
(p.); Žukauskas, J. (Australija).

Paruošė V. Rimvydas (ps.)

Moynet yra konservatorių 1 partijos 
parlamento nariu. 'Moynet ‘pa
klaustas atsakė, kad jis nemanąs, jog 
skundiko sprendimas pa’iktl 'Wa
shingtone Sovietų užpirkitno' komi
sijos vietą 1944 metais padarė J| di
desniu išdaviku, negu M.“ ThOrcz, 
Prancūzijos komunistų partijos ge
neralini sekretorių, kuris 1939 me- 
tais apleido savo Prancūzijos ka
riuomenėje Vietą ir nuvyko l Rusija, 
kur pasiliko ■ iki Prancūzija buvo iš
vaduota. . '' ,.

Anksčiau gynėjas norėjo (rodyti,', 
kad p. Kravčenko’ yra JAV žyal^y- 
bos agentas/bet tai nepasisekė. .

Antrasis liudininkas prancūzas 
inž. F. Bornct, gyvenęs Rusijoj nuo. 
1909 iki 1945 metų pareiškė, jog , jis 
patyręs Sovietų ' koncentracijos stb-į 
vykias per karą .ir Kravčenko knygą 
buvo „gyvasis liudininkas“ uždarų 
centrų. ' '

Labai vaizdžiai nupasakojo trečia
sis liudininkas inž. Gabriel Ksylę, 
Jis' buvęs areštuotas kaip „trockinln- 
.kas“, nors niekad nedalyvavęs poli-: 
tlkojė, buvęs mušamas, kankinamai 
slaptosios policijos, kad jis prisipa
žintų kaltu. Kada jis atsisakęs, bu
vęs vėl mušamas, o pagaliau buvęs.
paguldytas ant suolo ir per 4 paras 
be miego buvęs nuolat klausinėja
mas policijos agentų. Pagaliau, jis 
prisipažinęs esąs „nusikaltęs“, nors 
niekad to nusikaltimo nepadaręs.. 
Paskiau vėl buvęs mušamas Ir nu
teistas 18 metų specialiai pataisos 
stovyklai. ' , 

naujų laidų kaštuosią apie ISO dol.
Paprastas pilietis' jau pastebėjo,. 

jog pragyvenimo išlaidos mažėjan
čios, rašo DM. Batų kainos kritusios. 
Vilnonė eilutė atseisianti apie 30 db-' 
lerlų. Maisto produktai nuo liepos 
mėn. nukritę 3,1 taškais. Prieš me
tus už morkų pundeli mokėjo šeimi
ninkės po 25 centus, o dabar užtenka 
20 et.

Tačiau, rašo Daily Mail, pragy
venimas vis dar .aukštas, būtų kai
nos kyla. Todėl gyvenimo sąlygos 
dar nėra lengvos.
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