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Išniekintas teisingumas rašytoju knygos
Budapešte Kremlius tyčiojasi iš žmogaus teisių PIRMOJI PREMIJA PASKIRTA RAŠYTOJUI JURGIUI JANKUI U2 

KNYGĄ NAKTIS ANT MORŲ. LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
premija Šiais metais teko dailininkui adomui varnui.

Kremliaus bernai, artėjant užga- i 
vėnėms, suruošė visą eilę karnavalų, i 
kurių finalas vainikuojamas žmonių ! 

♦ skerdynėmis ar jų kankynėmis. Bu
dapešte nuteistas Jozef Mindszenty, : 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje surastas i 
„sukilimo sąmokslas“, siekiąs nu
versti valdžią ar jos asmenis sunai
kinti. Šie atradimai ar liaudies teis- i 
tnal yra ne kas kita, kaip karnava- 
llškas būdas savo budeliškiems dar- i 
bams pridengti ir nekaltiems krašto 
patriotams sunaikinti, kad nestotų 
skersai kelio imperializmui ir komu
nistiniam siaubui slinkti per Euro
pos tautų lavonus | pasaulinę revo
liuciją.

Paryžiaus laikraštis „Epoųue“ dėl 
kardinolo Mindszenty bylos taip rašo; 
„Kardinolo įvykis yra tiktai vienas 
nusikaltimų grandinės narys. Jugo
slavijos' vyskupų likimas yra taip 
pat žinomas. Religijos persekiojimas 
Pabaltijo kraštuose, Galicijoje Ir 
Karpatuose pralenkia, kaip atrodo, 
Nerono laikus Romoje. Rumunijoje 
gralkų-katalikų bažnyčia, nežiūrint 
trijų milijonų tikinčiųjų, vienu 
plunksnos brūkštelėjimu nutildyta ir 
35 vyskupai buvo priversti, spau
džiant, kurio brutalumo mes negali
me įsivaizduoti, Romai meluoti.“ Lai
kraštis toliau klausia, „kasgi pagaliau 
daroma prieš ši gaisrą, kuris vis la- 
blan plinta? Kokie sprendimai? Ka
rą buvo pradėję, kad keletą kilome
trų Lenkijai žemės užtikrintų, šian- 
4iėn4»ldžiama visam kraštui su kita 
dešimčia jungą vilkti. Nūrnberge 
buvo įvykdyta byla, bet akys užmer
kiamos prieš intelektualų išnaikini
mo metodus Ir prieš mirties sprendi
mus, kurie vis įvyksta...“ Laikraštis 

. taip baigia savo samprotavimus: „Dėl 
šių dienų reikalų yra tik viena ga- 
limbė: kai tu man, taip aš tau — 
doktrina prieš doktriną, tikėjimas 
prieš fanatizmą, ugnis prieš ugnį! Ar 
mes tam esame pasiruošę?“

Akivaizdoje šių dienų (vykių, Su 
didžiausiu skausmu išsprūsta iš šir
dies balsas, šaukiąs į pasaulio sąžinę 
ir reikalaująs greito sprendimo. Mrg. 
Krupavičius pasauliui paskelbė, kad 
Lietuva baigiama naikinti, kad ma
siniai trėmimai nenutrūksta. Ir kas 
gi ką daro? Nieko. Absoliučiai nieko. : 
Kai Vokietijos komunistinis vadukas : 
Max Reimann pasakė, kad V. Vokie
tijos vadams bus atsilyginta (su
prask: jie bus išnaikinti) už bendra- I 
darbiavimą su okupacinėmis vyriau- i 
sybėmis, tai jis tegauna tik tris mė
nesius kalėjimo. Kai Kinijoj komu- i 
nlzmas nusiaubia visą kraštą, tai Sta- ' 
linas, apsiginklavęs nuo galvos iki i 

Jcojų ir prisidengęs alyvų lapais, šau- | 
kia: pasauli, ar nenori taikos? Kam i 

~^jus ruošiatės karui, karas nereiks- i 
lingas. Karo nori tik kapitalizmas, <

mes norime talkos! Stalinas tuo me
tu nežiūri į Rytus, kur jis veda didįjį 
karą.

Ta proga Danijos laikraštis „In
formation“ rašo: „Berlyno blokados 
nuėmimas būtų daug geresnis taikos 
siekimo įrodymas, negu tiek daug 
interview. Mes bijome, kad Stalinas 
mūsų nepakviestų prie didžiosios tai
kos | Omską, Tomską, Irkutską, Vla- 
divostką ir į kitus kurortus palei sl- 
birinĮ kelią.“

Taip, Stalinas jau milijonam su
teikė amžiną ramybę ir taiką Sibi
ro ar šiaurės taigose. Jis ir dabar 
tūkstančiams ruošia ramybės poilsi 
arktikoje.

Grįžkime dar prie Budapešto kar
navalo. Visi atsimename, kaip kar
dinolas buvo parašęs savo laišką, ku
riame jis iš anksto parašė, kad ką

jis vėliau sakys ar rašys, bus pada
ryta ne jo gera valia, bet prievartos 
dėka ir visam tam netikėkite. Kar
dinolas numatė ir žinojo, kad če
kistų budelių rankose jis neišlaikys 
ir turės pasakyti tai, ko komunistų 
politrukai reikalauja. Mes šiandien 
šią tragikomediją ir matome. Kardi
nolas prisipažįsta esąs kaltas.

Pasaulio demokratiniai kraštai vis 
dar tenkinasi popieriniais pareiški
mų protestais, kai nekaltos aukos 
žūsta. Kiek kasdien dabar žūsta 
Kremliaus valdžioje esamų tautų 
žmonių, joks karas tiek neišnaikins 
ir tiek skausmo neatneš. Kai Stali
nas kaltina vakariečius rengimuos! 
karui, tai jis pats veda jau 28 metus 
be pertraukos karą ir vis ji gilina. 
Gana jau šių žaidimų ir įvykių re
gistracijos, pradėkite darbą. J. Aras

Trečią kartą Vokietijoje premi
juojamos lietuvių tremtinių rašytojų 
knygos. Tą gražią tradiciją organi
zuoja ir vykdo Lietuvių Tremtinių 
Rašytojų Draugija.

Vasario 5 d. buvo susirinkusi 
Pfullingene, Vokietijoje, Lietuvių 
Tremtinių Rašytojų Draugijos skir
toji knygoms premijuoti komisija — 
Bernardas Brazdžionis, Juozas Bra
zaitis, Balys Gaidžiūnas, Alfonsas 
Niliūnas, Henrikas Radauskas ir An
tanas Rūkas.

Šiais metais buvo paskirtos ketu
rios premijos — 1. Lietuvių Trem
tinių Bendruomenės Švietimo Valdy
bos, 2. BALFo, 3. Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus ir 4. Skaitytojų (skir
ta lietuvių tremtinių paštininkų). 
Knygoms premijuoti komisijoje, ski-

Alyvos šakelė ar Trojos arklys ?
Sovietų politikos garderoboje 

nuolatinėje paruoštyje išrikiuoti se
zono pareikalavimams tai avies, tai 
liūto kailiai. Negana to. Ir jų di
plomatų minos nepaprastai gerąl 
moka prisitaikyti momentui. Užten
ka piršto mostelėjimo, kad aršūs re
voliucionieriai pavirstų maliniai be
sišypsančiais „buržuazinės“ širdies 
savininkais, pasiruošusiais sėsti prie 
draugiško derybų stalo su Trumanu, 
au Popiežium ir bile «u kuo, su są
lyga. žinoma, lead Jie išpažintų, jog 
kalbamasi. tarp tikrų demokratų, 
smerkiančių 
ir kad jų 
Huto.

Tokiame 
teiktame šių dienų aktualiosios poli
tikos vaizdelyje teisingai ir vietoje 
įsiterpia šauksmas — „Achtung auf- 
passen!“ Laiku Ir vietoje tinka Vir
gilijaus (spėjimas — „Timeo Danaos 
et dona ferentes“ — bijausi Danajų, 
nors jie ir dovanas neštų... Juk 
Trojos arklys sugebėjo daugiau pa
daryti, nei dešimtmečio kovos...

. Ir štai ne vien Sovietų Sąjungos 
politikai, bet ir jų ginklanešiai, kaip 
prancūzas Cachin, italas Togliatti ir 
kiti, suskato pagelbėti nugalėti Va
karų pasaulyje įsigalėjusi skepticiz
mą, kuris pastaruoju metu, bent 
Amerikoje, jau bazuojasi principu, 
kad vietoj gražių pareiškimų norima 
matyti veiksmus.

Tačiau Sovietų akylumai nelieka 
nepastebimi oficialiųjų skeptikų už
kulisyje vykstantieji reiškiniai, ku
riuos šiuo metu galima suformoluotl 
l tezę taktinės koncesijos iš abiejų 
pusių, bet jokių pakeitimų bendroje 
stratcg'joje. Gražiausia, kad tų kon
cesijų Sovietų pusėje amerikiečiai

jau (žiūri išdavime vizų ( Sov. Sąjun
gą kai kuriems amerikiečių žurna
listams, sustabdyme iš Skodos fabri
kų Čekoslovakijoje ginklų gabenimo 
į Izraelį. Pastaroji „koncesija“ aiš
kinama net Sov, Sąjungos atsisaky
mu interesuotis Art. Rytų sritimis, 
kuriose pripažįstamas JAV supre
me tas.

Bene populiariausia tezė Sov. 
Sąjungoj „taikos ofenzyvai“ Euro- 
jKfy ■. įvytai Xįr.ijoj.< ,

visus „reakcionierius" 
avies kaily nejžiūrima

šveicarų „Die Tat“ pa-

Pajudės Amerikon ir iš prancūzu zonos
TATAI PAAIŠKĖJO 15-TOJ DP SPAUDOS KONFERENCIJOJ

Penkioliktoji DP spaudos konfe
rencija įvyko Bad Kissingene A. m. 
vasario 2 d. Jai vadovavo pats in
formacijos viršininkas Mr. Reiner. 
Konferencija vyko emigracinių klau
simų .ženkle.

Pirmoj eilėj buvo pateiktas klau
simas, kokios (takos galėtų turėti 
pateiktasis USA Kongresui im'graci- 
nio DP (statymo pakeitimas į darbo 
ir buto garantijas, kurios šiuo metu 
yra (teiktos DP Komisijai Vašing
tone? Atsakyta, jog dar iš viso nėra 
tikrų žinių, kada (statymo pakeitimą 
kongresas pradės svarstyti. Be - to, 
dėl jo esama (vairių nuomonių: vie
ni numato dabartinį įstatymą tik pa
pildyti, kiti neva ji pataisyti-page- 
rinti, o dar kiti nori siūlyti visai nau
ją projektą. Nežinant to naujojo 
im!grac:nio (statymo pobūdžio, nieko

kad ir dabartinės garantijos yra pa
kankamos. Neabejotinai tikima, kad 
tie DP, kurie dabar laikomi emigra
cijai tinkamais, pasiliks tokiais Ir 
priėmus įstatymo pakeitimą, į klau
simą, kada imigrantas-kandidatas 
gauna eilės numerį, buvo atsakyta, 
jog tada, kai DP Komisijoje gautos 
garantijos yra kompetentingų žmo
nių patikrintos. Nevardinės garanti
jos irgi yra tikrinamos vyr. DP ko
misijoje. Jei kam jau į Europą atei
na iŠ Karto kelių darbdavių garanti
jos, asmuo gali iš jų pasirinkti sau 
tinkamiausią. Gi jei tos garantijos 
ne kartu ateina, patariama pasinau
doti pirma atėjusiąja, nes atsisakius 
ja pasinaudoti, emigracijos centras 
Voklet’joje gali per nesusipratimą 
paskaityti asmenį iš viso atsisakiusiu 
emigruoti. Jei belaukdamas numerio

tikro negalima kol kas ir apie JI pa- i JAV asmuo sugalvoja emigruoti į 
sakyti. Vieni pavyzdžiui, siūlo grįžti] kitą kurį kraštą, jis gali tatai pa- 
prie affidavitų, o kiti yra įsitikiną,' (Nukelta į < pusU

keiflmo raktas yra ne Maskvoje ir 
ne Washingtone, o Nankinge. Taip 
bent mano „Die Tat“. Pasak laikraš
čio, kinų nacionalinės vyriausybės 
pasipriešinimo pabaiga reiškia, kad 
Amerika savo Rytų Azijos kardą 
prakišo, kai tuo tarpu Sov. Sąjunga 
juo taiko į Amerikos Achilo kuln|. 
Prisijungus plačiuosius Kinijos plo
tus, kurie Jau bus iš Maskvos diri
guojami, Sov. Sąjunga pratęsia savo 
gyvybinę liniją, kuri iki šiol per vid. 
Vokietiją ėjo iki Vladivostoko, iki 
Kantono ir potencionaliai (per 
Maskvos mokinio Ho Chi Minh In
dokiniją ir pūliuojančią Burma) iki 
Pietų jūros ir Bengalo įlankos. Tuo 
būdu Sov. Sąjungos yra atliktas le
miamas žingsnis J viso euroziatlškojo 
kontinento užvaldymą. Laikraščio 
manymu, neabejotinas Kinijos su- 
komunistėjimas nėra eilinis Maskvos 
laimėjimas, kuris būtų galimas 
kompensuoti pralaimėjimais kituose 
frontuose. Tai yra lemiamas laimė
jimas — lygus Stalingradu! ir Jaltai 
kartu paėmus.

Greitas ir nusisekęs laimėjimas 
Kinijoje stato Sov. Sąjungą prieš 
naujus uždavinius — reikia tą lai
mėjimą konsoliduoti ir milžinišką 
400 mil tautą organizaciniai apdo
roti. Tai jau problema, kuri savo 
dimensijomis toli prašoka Rytų Eu
ropos sričių pritaikymą sovietinei 
sistemai, kas taip pat pareikalavo 
3 metus laiko. Taigi, Maskvai ir vėl 
reikalinga — laikas. Netikėtai pa
žengus savo bendruose pasaulio už
valdymo siekiuose, Sov. Sąjunga 
reikalinga pauzes, kurią lengvai gali 
sutelkti „šaltojo karo“ taika su JAV. 
Viskas dabar priklausys nuo to, kiek 
JAV bus linkusios įvertinti (vykių 
Kinijoje ir Sovietų „taikos ofensy- 
vos“ sąsają. Tačiau jei turimieji 
duomens neklaidina, tenka ma
nyti, jog turimieji JAV užsienio po
litikos pabūklai (Marshallio planas 
ir Atlanto paktas) lieka pagrindi
niais ginklais JAV pasaulinės politi
kos, kurios galutiniu tikslu yra užti
krinimas sunkiai išpirkti Vak. Euro
pos integralumo. Gal būt, kad JAV 
paaukojo Kiniją, kad Europą išgel
bėtų. Gali būti, kad kur( laiką Euro
pos įvykiai nustos savo aktualumo, 
tačiau visi ženklai rodo, kad ir Azi
jos fronte ruošiamasi sutikti komu
nizmo žygis su socialiniais ginklais, 
kurie prisidėjo didele dalimi prie

Trumano „Fair Deal“ parodys, kiek 
JAV konkrečiai ryšis kontratakai.

Tolimesni pasiruošimai iš abiejų 
pusių reikalauja laiko, todėl nieko 
stebėtino, jei „šaltajame kare“ pa
liaubų troškulio parodo ne vieni So
vietai. Tačiau sunku būtų įrodyti, 
kad tų paliaubų siekiai jau reikštų 
pastovią rytų-vakarų taiką. „Šalta
sis karas“ nėra pasibaigęs ir vargu 
baigsis, sako „Die Tat“, jis gali tik 
kartkartėmta jįėkeiMs^ą l» meto
dus. Tačiau ir toje perspektyvoje 
pavojus Europai nei klek nesumažė
ja, o kaip tik dar padidėja, 
mento atoslūgis gali būti 
tik permanentiniu jėgų 
pablogėjimu. \

Ryškiausiu pavyzdžiu 
„taikos ofensyvos“ tikrųjų tikslų tar
nauja šiomis dienomis italų komu
nistų suruoštoji propagandos akcija. 
Be savo garsiųjų vadų, kaip Togliat
ti, Longo, Sechia ir kt., prisikvletę 
eilę kitų kraštų „raudonųjų baronų“, 
jų tarpe ir paspartėjus) „taikos ba
landi“ prancūzą Cachln, per visus 
Italijos teatrus jų choras giedojo ko
munistinės „taikos kantatą“, kurios 
pagrindinis refrenas sukasi apie

(Nukelta į 6 pusi.)

nes mo- 
išpirktas 
santykio

Sovietų

riant Švietimo Valdybos premiją, da
lyvavo P. Gaučys, skiriant BALFo 
premiją — Dr. D. Jasaitis, skiriant 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus — Jo
nas Valaitis ir skaitytojų, neatvykus 
paštininkų atstovui — St. Santvaras, 
kaip Rašytojų Draugijos pirmininkas.

Švietimo Valdybos premija pa
skirta rašytojui (Jurgiui Jankui 
už jo knygą — Naktis ant m o - 
rų. Knygoje vaizduojamas pokari
nis tremtinių gyvenimas Vokietijoje, 
kada jie susirenka į pirmąją sto
vyklą ir pasipasakoja savo žiauriau
sius išgyvenimus. Knygą išleido Pa- 
tria leidykla.

BALFo premija paskirta rašytojai 
Nelei Mazalaitei už jos knygą 
— Legendos apie ilgesį. Kny
gą išleido Povilo Abelklo lietuviškų 
knygų leidykla.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
premija buvo paskirta rašytojui Ju
liui Kaupui už jo knygą — 
Daktaras Kripštukas pra
gare. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
premija buvo skirta tik knygoms, 
taikomoms jaunimui. Knygą išleido 
Povilo Abelklo lietuviškų knygų lei
dykla.

Skaitytojų premija buvo paskirta 
rašytojui- Albinui Mariui K a - 
tillškiui už jo knygą — Prasi
lenkimo valanda. Knygą iš
leido L. Vismanto -leidykla.

Kadangi šiais metais visanilė 
knygų buvo maždaug lygios vvrtės, 
tai komisijai teko gerokai paprakai
tuoti.

Baigus tremtinių rašytojų knygų 
premijavimą buvo pranešta, kad šiais 
metais Lietuvai Vaduoti Sąjungos, 
JAV, metinė premija kultūrininkams 
visuomenininkams pagerbti, paskirta 
dailininkui Adomui Varnui, 
švenčiančiam 70 metų gyvenimo ir 
40 metų kūrybinio darbo jubiliejų.

Be to, leidykla „Patria“ praneša, 
kad ji paskyrė premiją knygų iliu- 
stratoriul Povilui OsmolskiuL

Premijų (teikimas šiais metais 
įvyks Schw3b. Gmilndo lietuvių sto
vykloje vasario 15 d. Iškilmių pra
džia 18 v. 30 m. Po premijų (teikimo 
Čiurlionio ansamblis koncertuos sa
vo tradicini koncertą. B. Vargas '

Jei diktatorius siūlo taiką, tai reikia 
susirūpinti gynimus!
NAUJA SOVIETU NOTA NORVEGIJAI

Sovietų premjero taikos ofensyva 
virto muilo burbulu. Kremlius tal
kos balandį išleido, kaip nurodo bri
tų sekmadienio laikraštis Sunday 
Times, grynai savo proletariatui, sa
telitinių kraštų gyventojams ir vo
kiečiams. Kad Kremlius tikrai no
rėtų „taikoje“ gyventi su Amerika, 
nerašytų savo spaudoje rėkiančio
mis antraštėmis: Amerika atmetė 
taikos pasiūlymą, Amerikos tikslai 
Atlanto pakte yra karinio pobūdžio 
ir tt. Iš sovietų spaudos puolimų 
ant vakarų išryškėja Jų tikslai — 
suardyti organizuojamą Siaurės At
lanto paktą, Europą atskelti nuo 
Amerikos, kad ji pasiduotų sovietų 
spaudimui.

J. A. Valstybių užsienių reikalų 
ministeris D. Acheson pareiškė, kad 
JAV atmetė bet kok(, taikos pasita
rimą su Rusija, jei neįtraukiami kiti 
kraštai ( tą pasitarimą. Prezidentas 
Trumanas nesidomįs bet koktu su
sitikimu su Stalinu taikos deklara
cijai paskelbti, nes JAV jau yra pa
sižadėjusios J. Tautų chartoje.

Nauja Sovietų nota Norvegijai 
dėl nepuolimo pakto sudarymo rodo, 
kad Sovietų didelis noras yra išstum
ti Norvegiją iš Atlanto gynybos 
pakto. Deja, šiuo metu Norvegijos 
užsienių reikalų ministeris p. Lange 
su delegacija jau yra Amerikoje, kurKurio prisiucjo uiaeio aminu prie . su utncgauiija jau yra amermuje, rut 

komunistų laimėjimo. Tarptautinė | išsiaiškina įstojimo sąlygas. Anot

britų nuomonės, Norvegijai nekliudo 
būti ir Atlanto pakto partneriu ir 
sudaryti -su Kremlium nepuolimo 
sutarti, svarbu tik kokiomis sąlygo
mis nepuolimo sutartis būtų suda
ryta. Britai taip pat turi draugišku
mo sutartį su Sovietais ir Jie daly
vauja Atlanto pakte, JAV diploma
tiniai šaltiniai pastebi, kad su Sovie
tu Sąjungą nepuolimo sutarties su
darymas jokios naudos kraštui ne
duoda. Tokias sutartis ji buvo su
dariusi ir su Lietuva, Latvija ir 
Estija, tačiau ji Pabaltijo valstybes 
okupavo. Danijos laikraštis „Inter
national“ pastebi, kad kai diktato
rius siūlo taiką, reikia galvoti apie 
gynybą.

Sovietai naujoje notoje Išreiškia 
nepasitenkinimą Norvegijos vyriau
sybės atsakymu dėl pirmosios notos. 
Ar Sovietų „draugiškumo“ žestas bus 
priimtinas Norvegijai, atsakymas bū
siąs pasiųstas po to, kai delegacija 
sugrįšiant! iš JAV, kur ji ketina po
sėdžiauti net 5 dienas.

Amerikoje paskutiniu njetu vy
ksta labai gyvas diplomatų judėji
mas. P. D. Achesonas be Norvegi-' 
jos pasiuntinio priėmimo, turėjo 
pasitarimą su Švedijos ir Daniioi 
pasiuntiniais Pats Achesonas nuola
tiniame kontakte su senatoriais T. 
Conally ir Vandenbergu. (am)
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Gyvenimo audrų blaškomi
EMIGRANTO 1 VENECUELĄ IŠGYVENIMAI / A. Kybartas

Skaitytojas, be abejo, pagalvos, 
ar tokiomis sąlygomis esant neban
dė kas likti Amerikoje. Juokaudami 
tarpusavyje mes ir šią mintį gvil
denome. Bet... visų pirma mus, at
rodo, gerokai saugojo. Pradžioje 
mažai teleido į šalį kur pasukti, bet 
vėliau laisviau. Žinoma, gal vien
gungis galėtų kur prasmukti, bet su 
šeima tai tikrai jau ne. Pagaliau 
pabėgusi vėliau surastų ir tikrai grą
žintų į Vokietiją, nes USA emigra
cijos įstaymai šiuo atveju negailes
tingi. Pagaliau klausimas, kaip ten 
iš viso su transportu, būtų buvę, nes 
įlipant tikrino net po kelis kartus, 
ar visi esame. Šiaip ar taip susirinko 
į lėktuvą visi.

Turėjome prieš save paskutinįjį 
kelionės etapą Bredley Field-Vene- 
cuelą. Deja, turėjome dar kartą pa
keliui nusileisti ir, vietoje numatytų 
skristi 11 vai., išbuvome kelyje su 
nepilnos valandos pertrauka 18 vai. 
Mat, naktį pakliuvome į tikrai ne
mažą audrą, kur nevienam teko at
siskirti su vaišingų amerikiečių vai
šėmis. Gaila, bet ką padarysi! Lėk
tuvas taip banguojančiai skrido, taip 
blaškėsi, kad tarpais atrodė, jog var
giai išsikapstysime. Tačiau naktis, 
noras miego, pagaliau įpratimas at
bukino nervus ir taip be didesnių 
baimės psichozo pasireiškimų pra
slinko naktis. Audra nurimo. Pra
švitus vėl pamatėme tą patį debesų 
pluoštais nusagstytą dangų ir pro
tarpiais žalsvą virpančią jūrą. Mūsų 
Skaičiavimais turėjome pasiekti ke
lionės tikslą apie 9—10 vai. ryto. 
Gavome šio to užkąsti ir paslskanin- 
ti po gražų obuolį. Klek po dešim
ties pamažu leidžiamės žemyn. Salia 
slėgimo ausyse, pajutome lėktuve 
didėjančią šilimą. Nuslleldžiame. 
Lėktuvo plieniniai lukštai nuo sau
lės nepaprastai įkaitę. Prakaitas 
nuo. visų varva. Taip vadinasi, esa
me tropinime krašte. Iš lėktuvo iš
lipti neleidžia. Tačiau drąsesnieji 
vienas po kito iššliaužia ir sustoja 
lėktuvo šešėlyje. Pamažu čia susi
renkame visi.

.Aplinkui dirba prie kitų lėktuvų 
tvarkymo spalvotieji. Esame Porto 
Ricoje. Nakties audra sutrukdė lėk
tuvui nuskristi į numatytą vietovę. 
Teiraujamės, kada pasieksime tikslą. 
Už trijų valandų kelio. Prisipildžius 
lėktuvui kuro, kertame toliau.

Pakeliui Karibų jūra, debesys, 
aukšti kalnai, salos, salelės. Oras 
čia neramus. Lėktuvą kartas nuo 

' karto daugiau ar mažiau pasupa. 
Salos, kalnų žalumas primena pa
siilgtą žemę. Kyla noras vėl vaikš
čioti žeme. Nestebėtina. Esame pa
keliui jau 51 vaL, ore apie 37 vai. 
Pagaliau skridus kelias valandas to
lumoje pamatome kalnuotą žemyną. 
Signalas prisirišti. Leisimės. Tačiau 
mažai kas kreipia dėmesio, juk nė 
karto nebuvo rimto reikalo prisi

rišti, tai kam čia dabar prieš aplei
džiant lėktuvą galutinai dar rai
šioti s.

Nusileidžiame. Apačioje tas pats 
karštis kaip ir Porto Ricoje. Esame 
La Guairos aerodrome, Venecueloje. 
Tai vienas iš didesniųjų vandens ir 
oro Venecuelos uostamiesčių. Nuo 
čia iki Caracas, Venecuelos sostinės, 
vos apie 20 km. Aerodrome karšta, 
tačiau karštis netvankus. Pučia ’jū
ros vėjelis. Nežiūrint kelionės per
vargimo, žmonės laikosi neblogai. 
Nuvedami į aerodromo pastatus. 
Duodama kavos. Idomaujamės nau
josios, laikinai mus priglaudusios 
šalies gyventojais, pastatais, auga
lais. Muitinė mandagiai, daugiau dėl 
formos, patikrina mūsų’ jau iš lėk
tuvo atneštus lagaminus. Kiek vė
liau sėdame į 2 paruoštus autobusus 
ir vykstame’ į mums paskirtą sto
vyklą,

GILYN 1 KRAŠTO GILUMĄ
Autobusams pajudėjus godžiai 

dairomės po apylinkę. Vaizdai vie
nas kitam priešingi ir sukelia įvai
riausių minčių. Salia modernių 
aerodromo pastatų, riogso trobelė iš 
įvairiausių spalvų kartono ar po
pieriaus gabalų. Salia gražiai ža-

Stovykla, kur nuolat atsisveikinama
— Prieš kurį laiką labai puikiai 

suorganizuotas lietuvių choras Fal- 
lingbostelyje pranyko, nes išvykus 
Jo vedėjui muzikui Masevičiui Ka- 
nadon, dabar nebėra kam diriguoti. 
Bažnyčioje taip gi pasidarė liūdna, 
nes per lietu vių pamaldas niekas ne
gieda ir pamaldos vyksta be muzikos. 
Būtų gera,'Jei vėl kuris muzikas 
persikeltų šion stovyklom

— Sausio 31 Ir vasario 2 dieną 
Australijon išvyko 18 ir 17 transpor
tai, kurie išvežė per 1500 emigrantų, 
jų tarpe apie 150 lietuvių. Teko pa
tirti, kad apie vasario 6—7 d. yra 
numatytas 18 transportas. Naujieji 
„australiečiai" specialiais traukiniais 
išvyko Italijon, iš kur jie per Neapo
lio ir Genua uostus pasileis l savos 
ilgą ir labai įdomią kelionę.

Lietuvių Tremtinių Bendromenės 
Komitetas veikia puikiai. Jis visada 
organizuoja išvykstantiems viešas

Vasario 16i. CiurlioniškiŲ koncertas Stuttgarte
Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga, vasario 16 d. per Stutt- 

garto radiją 18,35—19 vai. bus transliuojamas „Čiurlionio" ansamblio 
koncertas.

Taip pat vasario 19 d. (valanda dar nežinoma, bet ji bus paskelbta 
kiek vėliau) tas pats koncertas bus pakartotas per Mūncheno radiją.

Tad įsidėmėkime: Vasario 16 d. — Stuttgarto radijas — 1835—19 v.!

Mūsų Kelias

iiuojančios augmenijos (dabar lietin
gasis periodas) ištisi plotai raudo
nuojančios žemės, ant kurios, atrodo, 
niekas negalėtų augti. Kylame aukš
tyn asfaltuotu, siauru ir nepaprastai 
vingiuotu, ant skardžių išvestų keliu. 

Pakelėse didžiulės reklamos, gar
sinančios Fordo ir kitų firmų auto
mobilius, Chesterfield’o cigaretes, 
Coca-Cola ir kt. amerikietiškas pre
kes. Vaizdų gražumas nepaprastas 
— kalnai, žalumas, apačioje slėniai, 
jūra. ,

Tačiau realybė neleidžia gamtos 
grožybėmis džiaugtis. Smarkiai dir
bantis motoras dusina benzino du
jomis, bemaž kas 20—30 metrų stai
gūs prie pat skardžių kraštų posū
kiai, autobusą biauriai siūbuoja ir 
mėto. Toks važiavimas kur kas blo
giau veikia negu skridimas lėktuvu. 
Jau ir vyrams darosi nejauku žiūrint 
į tą beprotišką važiavimą. Juo 
labiau, kad skardžių pakriaušėse šen 
ten guli automobilių griaučiai. Be 
abejo, tai šitokio važiavimo rezul
tatai.

Taip nežmoniškai važiuodami pra
važiavome gal 12 km. Darome per
traukėlę prie vienos gėrimų parduo
tuvės, įrengtos paprasčiausioje pa
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žiūrėje; imbuviai teiraujasi, kas esa
me, kur vykstame Vienas kitas pa
siūlo gaivinančio Coca-Cola ir ci
garečių. Kiek pailsėję turėjome va
žiuoti toliau, deja, šoferis nepajėgė 
užvesti mašinos. Triūsė vargšas apie 
motorą, bet, pasirodo, menkai apie 
jį išmanąs ir todėl negalėjo mašinos 
išjudinti iš vietos. Laukėme valan
dą, antrą, jokių rezultatų. Pagaliau 
šoferis viską metė ir ramiausiai 
nuėjo girkšnoti Coca-Colą. Šiaip taip 
išsiaiškinome, kad jis lauksiąs savo 
draugo šoferio-mechaniko, kuris tu
rįs tuo pat keliu važiuoti.

Ta pačia proga patyrėme, kad 
turime vykti i EI Trompillo emi
grantų centrą, tai yra, į vietovę už 
maždaug 180 km. Visų veidai Ištyso 
sužinojus tokią naujieną. Juk tokia 
kelionė gali žmogų į kapus nuvaryti, 
o čia vos tik dar išlipome iš lėktuvo 
po 56 valandų kelionės. Bet kągi pa
darysi, jei tokia emigrantų da'ia. ,

Temsta. Pagaliau kas daryti. 
Bandome ieškoti pagalbos patys. 
Šiaip taip pavyksta užmegzti kon
taktą su vienu čia seniai gyvenančiu 
europiečiu. • Pasirodo, jo turima gerų 
ryšių. Skambina į Emigracijos Insti
tutą Caracase. Rezultatų jokių. Vėlu. 
Įprašome skambinti kuriai policijos 
institucijai. Susiskambina. Prižada 
atsiųsti mašiną. Laukiam valandą, 
kitą — jokios pagalbos. Kaip vėliau 
patyriau, čia vietos įstaigos ir žmo
nės labai nerangūs, viskas atideda-

išleistuves. Sausio 30 tokios išleistu
vės buvo suruoštos vykstantiems 
Australijon. Vakare kun. Danielius 
atlaikė trumpas pamaldas už išvyk- 
stančiuosius. 19 vai. išvysiantieji ir 
išlydintieji susirinko lietuvių mo
kyklos patalpose. Susirinkimą pra
dėjo Komiteto pirmininkas Dumčių?, 
kuris šiltais žodžiais pasveikino gau
siai susirinkusius ir K-to vardu pak
vietė dipl. teisininką Ignaitį tarti 
žodį.

Prelegentas trumpai peržvelgė 
pre 4 metus tremtinių nueitą kry
žiaus kelią, tėvynėje vykstantį sve
timųjų terorą prieš mūsų balius. ir 

; sąįMtr-įiaTąTlispriminė, kad ėt^n- 
dien ir vakarų užkietėjusių diplo
matų sąžinė jau pradeda atbusti. To
dėl pavergtųjų tautų kova yra įėjusi 
naujon fazėn, nes Vakarai jau pra
regėjo, su kuo turi reikalo. Komu
nizmui nebelengva paslėpti savo

žiaurius tikslus — naikinti nekaltas 
tautas. Jis kvietė visus aktyviai da
lyvauti kovoje dėl tėvynės Lietuvos 
laisvės. -

Išvykstančiųjų vardu žodį tarė 
Dr. VI. Ivinskis, kuris pareiškė, kad 
išvykstantieji neprivalo pakrikti, bet 
nuvykę Australijon privalo tuojau 
stoti J lietuvių organizacijas, užsi
prenumeruoti laikraščius ir bendrai 
laikytis kuo didžiausios vienybės. 
Jis darx pabrėžė, kad pabaltiečiai 
emigrantai, o ypač lietuviai, turi 
gerą vardą ir yra žymiai daugiau 
vertinami, negu kitos tautybės, kaip 
žmonės ir geri darbininkai. Jis kvie
tė kovoti su palaidūnais ir lietuvio 
vardą žeminančiais tautiečiais. Gerb. 
Dr. Ivinskis dar pakartotinai pabrė
žė didelę spaudos reikšmę išeiviams. 
Tik per spaudą galime išlaikyti savo 
kalbą, savo papročius. Be to, jis pa
dėkojo mokytojams, kurie nei vienos 
dienos nepraleidžia, nors ir laikinai 
kur sustojus, kad ruoštų mūsų prie- 
augančią kartą tautinėje ir patrio
tinėje dvasioje. Kvietė ir Australi
joje palaikyti lietuviškas (kad ir pri- 
vatiškas) mokyklas, kad mažieji ne
pamirštų gimtosios kalbos.

— Vasario 3 dieną vėl išeina 
transportas Kanadon. čia taip gi 
nemažas skaičius lietuvių išvyksta.

KL Giedgaudas

IMS. n. 9.

Ciiirtioniečiai
vėl dainuoja

Po ilgesnės pertraukos čiurlionie- 
čiai vasario 5—12 dienomis koncer
tuos prancūzų zonos šiaurėje, Mainz’o 
ir Koblenz’o miestuose. Šias gastro
les rengia prancūzų įstaigos Mainz’e.

Be to, grįždami su lietuviška dai
na čiurlioniečiai aplankys Heil- 
bronn’o sanatorijoje gulinčius lietu
vius. Vasario 15 d., Lietuvių Trem
tinių Rašytojų Draugijos kviečiami, 
dainuos lieteratūros premijų įteikimo 
iškilmėse Schw. Gmuend’e.

Ansamblio vadovas Alf. Mikuls
kis, jo talkininkai meno vadovai ir 
visi čiurlioniečiai, kad ir kiek su
krėsti emigracinės karštligės, geroje 
nuotaikoje tęsia lietuviškos dainos 
darbą toliau. (a)

ma rytdienai. „Manjana“ — rytoj 
išgirsite visur ir visada. ■

Pagaliau po 7 vai priverstino 
poilsio mūsų šoferis tikrai pasigauna 
iš kitos pravažiuojančios mašinos sa
vo pažįstamą, tas pasikrapšto apie 
mūsų mašinos motorą ir važiuojame. 
Vėl bėda. Važiuojame atviru motoru 
(motoras įmontuotas mašinos vidu
je), iš kurio eina benzinas purkšiė* 
mis stačiai ant keleivių. Teko dang
stytis kas kuo galėjo. Išgyvenome 
simbolinį krikštą, kur vandens vie
toje buvo tikrasis Venecuelos pro
duktas — benzinas, kuris čia yra pi
gesnis už vandenį.

Už pusvalandžio pasiekiame Ca
racas — Venecuelos sostinę. Čia pa
keitėme autobusą ir apie 11 vai nakty 
pasileidome į krašto gilumą, <į emi
gracinę stovyklą EI TTompilloje. Si 
kelionė buvo panaši kaip ir pradžio
je buvus iki Caracaso: keliai vin
giuoti, duobėti, kai kur remontuoja
mi. Važiavimas beprotiškai greitas, 
nesigailima nei žmonių, nei mašinos. 
Šoferis negal iškęsti neaplenkęs prieš 
save einančios mašinos... Nesvar
bu, ar tai sunkvežimis ar lengvoji 
mašina. Prasideda kvailos lenkty
nės, kurios rezultate žmonės šokinėja 
kaip guminiai į visas puses, o pati 
mašina, atrodo, savaime subiręs, jei 
ne — tai mažiausiai atsimuš į pa
kelės medį ar nulėks į šalia kelio že
mai gulintį slėnį.

Po tokio važiavimo ir žmonės ir 
patsai šoferis būna tiesiog išsisėmę. 
Vienam lagaminui nukritus nuo 
autobuso stogo ir sulaikius mašiną, j 
šoferis iš nuovargio bematant užmi
go ant vairo. Žmonės patys iki pas
kutiniųjų pervargę ir, matydami to
kią vairuotojo būklę, atsisakė toliau 
važiuoti. Tik po ilgų derybų kelionė 
buvo tęsiama. Pagaliau keliose vie
tose paklydę, pavažinėję po to šun
kelius ir miestelius, kurių Europoje 
niekur nematėme, privažiavome ke
lionės tikslą — emigrantų centrinę 
stovyklą EI Trompillo. čia greitai 
atlikti formalumai, išduota patalynė 
ir išvedžiota po patalpas seniai ut 
tarnautam poilsiui.

A. VILKAS (39)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI

vm. skyrius
KELIONĖ I ATSARGOS PULKĄ

(1945. IV. 28. — V. 9.) f
1945. IV. 28. Sešt.

Keista, mes džiaugiamės skiriami frontan, džiaugiamės 
šito balsaus gyvenimo pasikeitimu. Jaučiame, kad karo pa
baiga artėja.

Marienwerder’io stoty rusės kraunasi siuntinius, tur būt, 
Vokietijps grobį. Paskirtame prekiniame vagone susikalėme 
dviejų aukštų guolius. Sunku sutilpti Mūsų viršininkas — 
senyvas seržantas.

Rumšą, grįžęs su maisto transportu, reikalavo sau ge
riausios vietos, bet niekas jam neužleido.

Jis darėsi vis akiplėšiškesnis. Įpykęs, be kita ko, pasakė;
— Daugiau viršininko vietos neužleisiu Dukštai... Kai 

išeisime J frontą, kai kuriuos „tipelius" reiks nudėti.
„Reiks nudėti" buvo taikoma man. Tą pat ir aš pagal

vojau.
Vietos maža. Gulėjome tik šonais.
Priėjau prie Romo, kuris lindėjo po lentomis.
— Kur lašiniai?
— Tai,., pasidėjau.., rusai suėdė bevelk visus. O tu, 

tiesa, Salčiūne, būsi liudininkas, ar ne?
— Aš nesu matęs, kad suėdė, bet... tiesa, tu tada rodei, 

kad nėra... — nemaloniai pasijuto Salčiūnas.
Vytas nustebęs truktelėjo pečiais. Romas per giliai lin

dėjo, kad jam būtų galima spirti nosin. Be to, buvau nu
silpęs ir kerštą atidėjau.

— Nemanyk. Suprantu, suprantu, kaip buvo. Na, at- 
Bimink!

Dešimčiai dienų gavome po 4 kg duonos, 200 g lašinių ir 
dvokiančios karvienos. Ją išmėtėme pro langą, einant trau
kiniui.

Privažiavome Dirschau. Stoties komendantas liepė deši
niąją vagono pusę uždaryti Stebėjome pro plyšius, bet nieko 
ypatingo nematėme. Rusai kalbėjo, kad netoli šaudomi vo
kiečiai.

Prieš Dancigą pamatėme didžiulius užtvindytus plotus. 
Aukštesnės vietos, medžiai, kyšojo iš vandens. Vokiečiai 
kovėsi iš paskutiniųjų ir visomis priemonėmis. Miestas su
daužytas, bet mažiau, negu mes valzdavomės. Kur-ne-kur 
vaikščiojo žmonės.

Gotenhafen (Gdynė) — gražus miestas, išlikęs sveikas. 
Tik toliau pavažiavę, pamatėme „katiušų" išraustus laukus., 
Apsupti vokiečiai (ir, sako, vlasovcai) dar dabar laikėsi ilga
jame pusiasalyje (Putzinger Nehrung). Buvo girdėti mūšiai.

Pro traukinio langą matau tą patį kelią, kuriuo aną kartą 
važiavau, atsisveikinęs su lietuvių kolona. Tada dar buvo 
vilties pabėgti nuo bolševizmo. Bet — dabar traukinys irgi 
neša visu greitumu į VAKARUS. Aš džiaugiausi. Kiti nusi
vylę, nes manė, iš Rusijos, Lenkijos būtų lengviau pasprukti 
Lietuvon.
1945. IV. 29. Sekm.

Visą naktį važiavome ir važiavome, net vagonai šokinėjo. 
Pilvą skauda.* Biauru per gulinčius naktį eiti lauk.

Stolp'e mūsiškiai sutiko lietuvį senuką. (Aš tuo metu 
buvau nuėjęs į kitą vagonų pusę.) Jis atvažiavęs iš Lietuvos 
ir ieškąs savo šeimos. Lietuvoje dabar daug žmonių kalėji
muose, daug partizanų miškuosei Lašinių kg 350 rublių. Kas 
spekuliuoja, neblogai gyvena; šiaip — visi vargsta. Nuo va
sario mėn. ėmė daugiau suiminėti. Masiškai neveža.

------------- f
(1945. IV. 30. Pirm.)

Vienoje stotyje apsistoję radome didelį baką kažkokio 
negeriamo spirito. Vos rusai išgirdo žodį „spiritas", tuojau 
apipuolė mus. Aiškiname, kad tai nuodai. Tačiau rusai ne
tiki. Vienas jų laiko baką, kaip vanagas karvelį, ir nepa
leidžia. Jo akys žiba. Jis mano: mes meluojame, mes paskiau 
vieni išgersime.

— Tegu geria biaurybė, tegu dvesia! — kažkas pasibiau- 
rėdamas atsiliepia.

Bet Stasys paima baką, išpila ant žemės ir uždega. „Spi
ritas" biauriai rūksta.

Kituose vagonuose važiuojančios žydaitės, kurių tarp* 
viena iš Lietuvos, ir rusai kariai buvo gerai aprūpinami. Ji* 
vis nešdavosi šiltą kavą, konservus ir duoną iš maisto va
gono. Tuo tarpu mes valgėme tik sausą duoną, retkarčiais 
užgerdavome šiltu vandeniu iš garvežio.

Vienas rusas karys išlipo girtas iš vagono ir svirdiniav® 
stoty. Karininkas iššoko, keikdamas apspardė ir įstūmė at
gal pas žydaites.
1945. V. 1. Antr.

Tą proletariato šventę praleidome pusbadžiu. Keliose su
griautose stotyse matėme raudonas vėliavas ir sovietiškus 
šūkius.

Važiavome Stettln’o link. Vienoje stotyje kariai davė 
mums sriubos. Buvome išalkę. Kurie vėliau atbėgo, negavo, 
nes rusai, dėdamiesi išdidžiais ir turtingais, išliejo ant žemės, 
O tuo metu mūsų alkaniems pilvams valgis buvo idealas. 
Mes knisomės po miestų ir stočių griuvėsius, šiukšlynus, 
rijome rastas persenusias uogienę ir konservuotus, apgedu- 
sius vaisius, nes nieko geresnio nebuvo galima rasti.

Su Ignu lošėme šachmatais.
Ulys, „Velnias“, vakarus paįvairindavo savo pasakojimais:
— Mane paėmė vokiečiai transporto tarnybon. Uždarė 

Panemunėje. Uždarė ir neišleidžia. Išsprukau, „talkučkoja“ 
pardaviau kostiumą, apsivilkau senu, su skyle sėdynėje. O 
kam man reikia. Juk aš gausiu uniformą. Pinigus pragėriau, 
nuėjau dar pas mergaites, che, che, che... Ale, vėl pinigo 
nebėra. Vienas lenkiukas dar turi kostiumą, „fain“ kostiumą. 
Aš jam sakau: „Co tu panie, po cholera... Einame išgerti, 
...užsuksime pas gražias mergaites. Gražios kaip angeliu
kai. Gal mes paskutines dienas gyvename? Kas žino, —’gal 
greit kirminai landys po mūsų kaulus...“ Nenori lenkiukas. 
Bet aš šneku, šneku, suku, meluoju, dailinu ir — prikalbu. 
Reikia „išprašyti“ tą kostiumą. „Prosiju“, „prosiju", dailinu, 
kad tik naujesnis atrodytų. Žiūriu — jau blauzdos kur-ne- 
kur parudavo. Vis tiek nešame „talkučkon“. Žmonės dera. 
Aš tik rodau, tik sklaidau, tik giriu, fit, fit, tarp rankų, kad 
tik nepamatytų rudų blauzdų. Prašau 2.000 RM. Neduoda. 
Derasi. Siūlo 1.200 RM. Ma juos galai. Ar mano? Parduodu, 
bet pinigus pats paimu. Tuojau — į restoraną, pas mergas, 
tik ūžiame, uliavojame, kol pinigo buvo...
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ISTORIJA NĖRA AGURKU DARŽAS...

Stalino pareiškimas. S. m. sausio 
mėn. palydėtas keliomis ryškiomis 
staigmenomis, J. A. DŽugašvilis pa
saulį vaišina iškepta bandele. Mask
vos radijas 1949. I. 30 įvairiomis kal
bomis garsina jas nepaprastu ska
numu: sovietų vyriausybė nusista
čiusi svarstyti deklaraciją karui 
pasmerkti, ji gali sudaryti taikos su
tartį su vakariečiais, siūlo panaikinti 
Berlyno blokadą, vakariečiams atsi
sakius sukurti vakarinės Vokietijos 
valstybę, ir pagaliau galįs susitikti 
su prez. Trumanu pasitarti. Štai tas 
kepsnys, kuris būtų skanus, jei ne
būtų apstybės „jei“...

Prieš svarstant deklaraciją karui 
pasmerkti, reikia taikingos valios ir 
liautis apsiginklavus. Taikos sutar
ties. sudarymas dar neatneš taikos, 
o ypač Sovietams esant be dorovės 
pradų. Juk tas pare Džugašvilis pa
laimino 1948. VIII.. 23 sutartį su 
vokiečiais, tačiau nepraėjus dvejiems 
metams kariavo. Tarsite: vokiečiai 
karą pradėjo. Ir tai bus tiesa. Bet 
ar bolševikai menkesni meistrai su
tartims laužyti?

Bėrlyno blokada gali būti panai
kinta, jei anglosaksai atsisakytų su
kūrimo vakarinės Vokietijos. Jie per
nelyg yrą toli nuėję, kad sugebėtų 
atsukti ratą. Ir tai padarius vargu 
ar pavyktų susitarti esminiais Vo
kietijos klausimais.

Vienu pasimatymu su prez. Tru
manu vargu ar būtų kas atsiekta. 
Praeities palikimas yra toks milži
niškas, todėl vienu ypu ir didžiausi 
milžinai negalėtų pašalinti to slogu
čio. Ten būtų apstybės žodžių. Me
nu, kad skaitytojai sutiks su Sen. 
Alex Willey: „Nieko negalima pri
kišti, kad Stalinas nori pasimatyti su 
Trumanu. Tačiau aš jaučiu, kad tas 
pasipiršimas per pigiai vertinamas 
JAV ir kitur. O mes tariame: gana 
žodžių, laukiame veiksmų".

Kodylai. Kartą pasibaigus žurna
listų pasikalbėjimui su Mussolini, 
pastarasis sumanė juos paklausti: 
„Kas yra pavojingiausia valdovams?" 
Tūlas žurnalistas atsakė: „Kodylai, 
du'•>, kodylai, kodylai...“

ir kas nuostabiausia, kad sovietų 
diplomatinėle ralzgynėje užtinkame 
apstybę kodylų. Tais smilkalais so
vietai nori sumažinti vakariečių bu
drumą. Kremlius žino, kad vakari
niame pasaulyje yra ne vien apsty
bė naiviųjų, bet Ir mėgėjų skleisti 
kodylų dūmus. Kiek kartų Maskva 
yra apgavusį vakariečius, tiek jie 
naivūs tikėti naujoms pasakoms. Gal 
kas pamiršo, kad Džugašvilis 1936 
m. pareiškė am. žurn. Rog Howard: 
„Bolševizmas nesiperša pasauliui. Jis 
nėra prekė išvežti. Pasaulinės revo
liucijos mes nesiekiame“. Ir jis sakė 
netiesą. Kiek kartų jis darė pareiški
mus, tiek leido nešvankius smilkalus 
pasauliui užliūlioti. 1946 m. spalių 
mėn. jis aiškino UP korespondentui 
Hugh Bailie apie draugystę su vaka

Rašo Ged. Galvanauskas
rais. Tai buvo melas, nes jos mes 
nematėme. 1947 m. sausio mėn. per 
Eliot Roosevelt skelbė pasauliui: bol
ševikinis ir kapitalistinis pasaulis 
gali sugyventi. Ir vėl melas, nes 
kiekviename kampe vyksta nesuta
rimas, dar daugiau — kova tarp 
Rytų ir Vakarų.

Kiekvieną kartą Kremliaus siekia 
savo tikslo. Šį kartą, po ilgų šuniškų 
rietenų, siekia užmigdyti vakariečius 
šiuo čiulbesiu, kurio tikroji prasmė 
būtų: „Europoje, ką apžiojome, tą 
prarijome. Artimuosiuose Rytuose dar 
ruošiamės. Kinijoje žygio neužbai
gėme. Programa didelė, nes toliau 
turėsime darbo su Afganistanu, In
dija, Burma, Indokinija, Malajais ... 
Ūkiškai nespėjome atsikurti. Todėl 
ir mūsų apsiginklavimo kalvė veikia 
nepilnai. Tuo tarpu mes norime tai
kos iki apsiginkluosime. Palaukite.“

Lyg patyčiomis, kai maskviškis 
radijas nepaliaujamai tą patį kartoja, 
Dean Acheson skubina sukviesti pa
sitarimui dėl Šiaurinio Atlanto gin
kluotos sąjungos sudarymo, vakari
nėje Europoje sukuriama sąjunga, o 
Camberroe žiniomis, V2 pasiekė 3000 
km. Tik baltutė Švedija atsisakė 
bendrauti su Skandinavija gynybos 
klausimais. Jai kodylai mieli ir tuo 
metu, kai JAV senate atvirai kalba
ma apie nepaprastą atominės bom
bos pajėgumą.Už gelažinės uždangos:

„Karštasis" ir „šaltasis" karas
Britų laikraštis „Daily Mail" pa

sakoja apie paskutiniuosius įvyktus 
už geležinės uždangos:

Iš Lenkijos, Vengrijos, Rumuni
jos ir Čekoslovakijos ateinančios ži
nios sako, kad už geležinės uždangos 
šiuo metu siaučia dvejopas karas: 
„karštasis“, nukreiptas prieš eklezi- 
ją ir ūkininkus, ir „šaltasis“ — prieš 
tautinį elementą partijose ir kariuo
menėse. Viešasis karas prieš krikš
čioniškuosius režimo priešus yra su
sijęs su smarkiais spaudos puolimais, 
areštais, trėmimais į Sibirą. Slapta
sis karas tuo tarpu vyksta diskre
tiškai: Maskvoje apmokyti agentai 
perima svarbiausiąsias pozicijas.

Ištremti į Sibirą
Mirusiojo Lenkijos primo, kard. 

Hlondo, kuris buvo atviras komu
nizmo priešas, laidotuvėse dalyvavo 
250.000 žmonių. Tai nepatiko Mas
kvai.

Tuoj po to pradėta aštri kova su 
eklezija. Lenkijos kalėjimuosna įki
šta 200 kunigų. Neilgai trukus sua
reštuotas ir Vengrijos primas, kar
dinolas Mindszenty su daugybe kuni
gų. Apie 87 iš areštuotųjų išvežti į 
Rusiją. Kadangi šių ištremtųjų tarpe

Tradicijos. Sovietai paveldėjo 
istorines Rusijos tradicijas. Ivan 
Groznij, Petras I, Katrė II buvo .kū
rėjais“ „rusiškosios“ imperijos. Dvi
galvis aras buvo rajus. Tą rajumą 
padidino bolševikinis revoliucingu
mas ir tariamas „taikingumas". Tarp 
šių dviejų kraštutinumų yra balan
suojama sovietinė diplomatija. Re
voliucija kursto audras, taika siūlo 
ramybę. Revoliucingumas yra suta
pęs su bolševizmo esme, taikingumas 
— dirbtinė maniera. Bolševikų par
tijos XVIII kongrese (1934 m.) tvir
tinta: „Sovietai negresia nė vienam 
kraštui“. Aš nebūsiu įkyrus kartoti 
sovietų agresyvumo aukų, nes jos 
visiems gerai žinomos.

Sovietų taikingumas, draugingu
mas kapitalistiniams kraštams yra 
tik priedanga tikslui siekti. Po ta 
priedanga slypi tradicinis rusiškas 
imperializmas. Jo pirmasis uždavi
nys — sunaikinti kapitalistinę siste
mą ir vakarietišką kultūrą. Šio tikslo 
siekdamas Kremlius naudoja ma- 
chiaveliškiausius, sukčiausius meto
dus. Jie gali būti keičiami kasdien, 
bet tikslas yra vienas ir nekintantis.

Sovietinė diplomatija nuolat sie
kia to paties: sukurti saugumo sritį 
apie sovietus, skatinti penktąją ko
loną, trukdyti sudarymą bet kurių 
nedraugingų sąjungų. Ties tais klau
simais stabtelsime atskira proga.

yra ir keletas „lojalių“, manoma, kad 
Rusijos stovyklose bus bandoma ku
nigus „perauklėti".

Rumunijos graikų-katalikų eklė- 
zlja turėjo pripažinti Maskvos patrl- 
jarką. Du vyskupai ir apie 100 ku- 
nijų, atsisakiusių pripažinti, buvo 
ištremti į Sibirą. Čekoslovakijos 
spauda taip pat skelbia artėjančią 
audrą. Kova su/ ūkininkais, kurie 
jau spėjo pramatyti komunistų tik
slus, kasdieną įgauna aštresnes for
mas. Visa spauda ūkininkus vadina 
sabotažininkais ir reakcionieriais, ir 
„kietasprandžių" voros keliauja trem- 
tin. Nors komunistai savo valdininkų 
nužudymus stengiasi nuslėpti, tačiau 
beveik kasdieną patiriama, kad re
žimo pataikūnai krinta nuo ūkinin
kų rankų. Į kai kurias sritis vykti 
drįstama, tik gerai apsiginklavus.

PUotai — tik rusai
Satelitinių valstybių kariuomenes 

apmoko tik rusai ir rusų agentai. 
Rumunijos kariuomenę jau beveik 
galima vadinti rusų kariuomene. 
Karo ministeris Bodnaras, drauge su 
Anna Pauker Rusijoje auklėtas, jau 
1934—1937 m. būdamas artilerijos 
leitenantu, šnipinėjo Rusijos naudai.

Naujasis Vengrijos karo ministe-

ris Farkos taip pat išėjęs Maskvos 
mokyklą, o jo štabo viršininkas, gen. 
Palffy, austras, vengrų karo mini
sterijoje buvo žinomas, kaip rusų 
kontražvalgybos agentas. Jis valo iš 
dešinės ir iš kairės. Maskva visiškai 
ramiai gali savo armijas atitraukti 
iš Vengrijos ir Rumunijos: jos galia 
Ausrijos pasieniuose nė kiek nesu- 
silpnės.
’ Ypač aštrių priemonių Krem

lius griebėsi Lenkijos kariuomenė
je. Apie 100 karininkų ir generali
nio štabo narių areštuota, dar 80 pa
šalinta iš svarbesniųjų postų. Lenkų 
aviacijos lėktuvus vairuoja tik rusai, 
apvilkti lenkų uniformomis — tuo 
norima sutrukdyti lenkų karininkų 
bėgimą į Skandinaviją ir Vakarų Vo
kietiją, Kariuomenės kontroliniai 
postai užimti vienų rusų, kurie taip 
pat dėvi lenkų uniformas.

Drauge su kariuomenių valymu 
satelitinėse valstybėse vyksta ir par
tijų valymai, — sako baigdamas 
„Daily Mail“. Vis naujais agentais 
apsodina Kremlius svarbiausius po
stus, o vos tik kuris jų atvyksta į 
Varšuvą, Pragą, Budapeštą arba Bu
kareštą, kai tuojau atseka kitas, ku
ris jį kontroliuoja, (pr).

Praėjusiųjų metų laikotarpyje so
vietų raudonoji propaganda buvo 
pradėjusi kryžiaus žygį, bandydama 
įtikinti pasaulį, kad visi techniškieji 
išradimai kaip, pavyzdžiui, radijas, 
garvežys, lėktuvas, elektros lemputė 
— rusų mokslininkų nuopelnas... 
Atrodo, agresingoji VKP (b) nepaten
kinta rusų tautos tamsumu ir jos 
technišku atsilikimu prieš kitus kra
štus. Kuriant didžiulę Stalino impe-

Pastarasis sovietinis žaidimas ma
žai nustebino vakariečius. Jie san
tūria tyla sutiko „skaistaus jauni
kaičio" pasipiršimą. .Londone komi
sija paskubomis posėdžiauja dėl va
karinės Vokietijos statuto sudarymo. 
1949. II. 2 Stalinas, pajutęs tą šaltu
mą ir naudodamasis amerikiečių 
agentūra „International News Ser
vice“ (INS) siūlo susitikti su H. Tru- 
mano sovietuose ar Rytprūsiuose, 
Lenkijoje ar Čekoslovakijoje. Pre
zidentūros spaudos skyriaus viršinin
kas atsako: tik Washingtone. Pa
saulyje įvyko kažkas keista. Vaka
riečiai liovėsi tikėję, kaip pasakos 
Raudonoji Kepuraitė vilkui, kuris 
tik aukoms privilioti įlenda į avies 
kailį ir mekena dailiu balseliu: aš no
riu taikos. Pasaulis galės drįsti blai
viau žiūrėti į ateitį, kai vakarai tars: 
„Tu, žiaurioji meška, atiduok grobį,, 
paglemžtą praeityje". Tik tuomet pa
vergtos tautos galės įvertinti ir de
mokratinį pasaulį ne pagal jo žo
džius, bet pagal jo darbus.

riją, visur juk turėtų pirmauti rusai
— kuriems galams čia reikalingi 
kažkokie Edisonai, Marconiai, bro
liai Raitai, Fultonai...

„Deutschland, Deutschland ūber 
alles“,traukė kadaise rudasis So
vietų Sąjungos draugas — nacių Vo
kietija. Tačiau, net ir būdamas savo 
triumfo viršūnėje, Hitleris vis dėlto- 
pasiliko vakarų žmogumi — Fultono 
neperkrikštyjo kokiu nors Heinz 
Horst’u, iš Marconio nepadarė Fritz 
Staubmann’o Edisono nuopelnų nesi
teikė sukrauti Walter Knopf’ui... 
Toks planas jau ir prisiekusiam me
lagiui Goebbelsui buvo per drąsus,, 
neįvykdomas. Istorija nėra agurkų 
daržas, kur kiekvienas gali knaisio
tis savo nuožiūra, bet gyvenimo už
versti puslapiai, neprieinami gyvie
siems. Tą žinojo ir Hitleris ir Goeb- 
belsas, sėdėdami Europos viduryje
— Berlyne. Į panašius eksperimen- . 
tus jie nesi’eido, nors giedojo karš
čiau už kitus: „Deutschland ūber 
alles in der Welt...“

Tuo tarpu Maskvos .valdovai ir 
čia tikisi atradę naują dirva savo 
propagandinio genijaus pasireiškimui
— gal būt, todėl, kad Maskva žymiai 
toliau į rytus nuo Berlyno, nuo va
karų Europos. Taigi, jau ir tokius 
istorinius pertvarkymus darant, gali
ma drąsiau jaustis — vaikai gatvėse 
pirštais neužbadys...

SANTA CLAUS IR FBI AGENTAI
Nemažesni kuriozą Maskvos ra

dijas pateikė savo kalėdinėje trans
liacijoje, skirtoje Siaurinei Amerikai. 
Transliacija buvo vedama anglų kal
ba ir lietė Santa Claus kelionę. San
ta Claus ar Kalėdų Senelio vardai 
taipogi yra tvirtai įleidę šaknis į 
žmonijos istoriją. Tačiau ir čia so
vietinė propoganda, būdama labai 
išradinga, bando daužyti savo kvailą 
galvą į akmeninę sieną, skaniai pra
juokindama amerikiečius klausytojus.

Radijo vaidinimas prasidėjo San
ta Claus kelione iš Siaurės poliaus. 
Lėktuvu jis skrenda per negyvena
mus šiaurinius plotus, laimingai per
lekia Ontario provinciją ir jau atsi
duria ties Pennsylvanija, bet staiga 
pasirodo amerikiečių naikintuvas ir 
priverčia jį nusileisti pirmame pasi
taikiusiame aerodrome. Tuojau pri
sistato jaunas FBI agentas. įtartinai 
žvilgteri į lėktuvo pavadinimą — 
„Gerų norų dvasia". Santa Claus nu
gabenamas tardymui ir pasodinamas 
prožektoriaus šviesoje. — Iš kur tam
sta atvyksti? — pirmas klausimas. .
— Iš šiaurinio poliaus, — atsako San
ta Claus. — Iš šiaurinio poliaus? — 
susidomi FBI. — Betgi ten yra mūsų 
agresijos bazė — turėtumei tai ži
noti ... Santa Claus ginasi: — Ne, aš 
nieko nemačiau tik ruonius ir bal
tuosius lokius... — Kodėl tamsta 
skridai per Port Churchillį? — Jūs 
kalbate apie Churchillį su dideliu 
cigaru burnoje? — teiraujasi Santa 
Claus. — Yes... Aš kalbu apie tą 
Churchillį, kuris stengiasi išgelbėti

(Pabaiga 5 psl.)

(4) ' Balys Gražulis

Pasaka apie 
du brolius

Pasižiūrėjo broliai vienas į kitą ir išėjo abudu pro var
tus. Baltrus eina prie kryžiaus, ir Antanas eina. Išsižios 
Baltrus susirinkusius pajuokintj, tai Antanas jam ir užmina 
ant liežuvio. Kentė kentė Baltrus^ žvairavo žvairavo, bet ir 
neiškentė, kai visi pradėjo iš jo šaipytis.

— Matau, kad piemuo geriau už mane čia tinka. Pie
menys karvių ginti, o bernai mergų kirkinti.

Pasakė ir pasisuko eiti. O Antanas ir sako:
— Eisiu ir aš, reikia pridaboti, kad piemenys neužplum- 

pintų. Aną naktį jau išdaužė šonkaulį pas piemenę belendant.
Baltrus atsisuko, nutvėrė broliui už nosies, nusmaukė ir 

pasakė:
— Nenusmauk, tai ir vaikščios varvančiu liūliu.
Antanas nieko neatsakė, tik nusišluostė nosį ir nuėjo prie 

akmens. Griebė į glėbį, iškėlė iki krūtinės ir trenkė, kad 
net kryžius susiūbavo.

— Jei šitaip padarysi, tai leisiu vienam eitil
Visi aiktelėjo ir sužiuro į Baltrų. Baltrus apmetė visus 

akimis, patraukė rankoves ir pasilenkė. Užplėšė iki krūtinės, 
apsisuko su akmeniu ir paleido. Paskui nusišluostė rankas, 
truktelėjo broliui už nosies ir nuęjo nesižvalgydamas.

Antanas pastovėjo, patylėjo ir lėtai lėtai vilkdamas kojas 
nuėjo gulti. Iki sekmadienio su broliu nesikalbėjo ir Bar
butės nelaukė,' o sekmadienį tik parginęs tiesiog nuėjo pasi- 
šokiman ant Laduko kiemo.

Atsistojo prie tvoros ir žiūri, kaip br-’is Barbutę suka 
nepaleisdamas. Pašokins — ir laiko apkabinęs iki kito šokio. 
Žiūri Antanas,' gaudo Barbutės akis ir niekaip sugaut negali. 
Visur ji žiūri, tik Antano pusėn nepažvelgia. Tik kai pr temo, 
ji Antaną pamatė. Paliko Baltrų viduryje kiemo ir priėjo 
Antano.

— Sveikas, kodėl dabar neužeini? — išmetinėjo ji. 
, — Kur man pas mergas, piemeniui, — piktai atrėžė jis.

Barbutė šito negirdėjo. ,
— Eime, pamokysiu šokti! — ir paėmė jį už rankos.
Tik. prisilietė ir Antanas atsileido. Norėjo spirtis, bet 

neįstengė. Tik žiūro, kad jau sukasi. Ir visas jaunimas į jį 
sužiuro Žiūrėkit, Antanas šoka. Ir dar kaip duoda! Pamokė 
Barbutė Antaną ir norėtų jau eiti. Gera su piemeniu šokti, 
bet su bernu dar geriau. Tik kad tas nepaleidžia. Pašoka ir 
laiko apglėbęs. Antanas šoka, o Baltrus mėlynuoja. Ir su 
viena sukasi ir su kita, o vis brolį mato. Ilgai jis kentė, ilgai 
nenorėjo daryti juoko, paskui neiškentė ir nuėjo prie brolio. 
Bet tas pamatė, kad brolis ateina ir sako:

— Užteks jau, laikas namo eiti
— Pabūkim dar, — prašo Barbutė.
— Einam, — sako jis ir tempia už rankos.
Ir taip abudu eina. Eina ir neatsisuka. Tik capt Baltrus 

Barbutei už rankos ir traukia j save. •
— Piemenys gulti, o mergos šokti!
Vienas į save, kitas į save traukia.
— Ar nepaleisi! — šaukia Baltrus.
— Su manim ėjo, su manim ir nueis! — atsako Antanas.
— Paleiskit! Perplėšit! — šaukia Barbutė.
Paleido abudu ir stovi vienas prieš kitą, kaip ožiai.
— Eik namo! — sušnypštė Antanas ir vėl paėmė Barbutę 

už rankos.
— Paleisk! — suriko Antanas. — Tegu ji pati pasirenka. 

Dairosi Barbutė tai į vieną, tai į antrą ir nesijudina. Gra
žus Baltrus, bet Antanas dar gražesnis. Moka Antanas ran
kas paglostyti, bet Baltrus mažiau dūsauja. Silpna darosi, 
kai Antanas į akis pažiūri, ūžti net pagaugais nueina, kai 
Baltrus glėbyje suspaudžia. Ir su Antanu būtų gera eiti, 
ir šokti norėtųs. Taip ir nepasirenka Barbutė. Nueisi su 
vienu, antras supyks. Stovėsi vietoj, susimuš abudu. Ir baisu 
muštynių (r malonu, kai bernai dėl tavęs mušasi. Dėl bet 
kokios nesimuša. Taip ir stovi Barbutė vietoj, o broliai lau
kia. Mato Baltrus, kad geruoju Antanas nepasitrauks, tai 
ir rėžė.

Kitas būtų nuo to smūgio pargriuvęs, bet Antanas tik 
susvyravo ir šveitė atgal. Barbutė sukliko ir prisiglaudė 

prie tvoros, o broliai susiėmė. Vienas kirto, ir antras nepa
siliko. Vienas buvo smarkus, ir antras nepėsčias. Vieni ber
nai šoko prie vieno, kiti prie kito, bet kaip tik jie artyn, tai , 
broliai ir šoka abudu ant jų. Tie pasitraukia — jie ir vėl 
susiima. Mato, kad neišskirs, tai ir atsitraukė visi. O broliai 
toliau mušasi. Gerai kirto Antanas, bet Baltrus dar geriau. 
Vienas buvo su piemenimis muštis pramokęs, o antras su 
bernais. Mušėsi mušėsi, daužėsi daužėsi, kol jaunesnysis ėmė 
ir suklupo. Keliasi Antanas, keliasi ir atsikelt negali. Mato, 
kad neatsikels, tai atsisėdo ant žemės ir varvina liūlį. Vienas 
brolis kraują šluostosi, o antras paėmė mergą už rankos ir 
nusivedė šokti. Gaila Barbutei Antano, norėtų nors jam 
kraują nuo veido nušluostyti, bet kai stipresnis veda, tai ne
atsispirsi. O ir smagu stipriausią iš visų turėti. Pasėdėjo An
tanas, pasilsėjo ir nušlyvino namo. Parėjo, krito kluone ant 
šieno ir užmigo. O kai atsikėlė, tai dar nuo tėvo per nugarą 
gavo, kad per anksti į bernus išėjo ir vyresniajam gėdą daro. 
Pastovėjo Antanas ant kiemo, pažvairavo ir nusivarė karves.

Gano Antanas karves ir galvoja, kas su broliu padaryti. 
Brolis tai brolis, bet jei jis jam tą vienintelę atėmė, tai nori 
— nenori, o reikia galvą nusukti. Broliui galva, o jai jaknas 
atitrenkti. Jei ne jam, tai ir niekam neteks. Galvoja ir 
tirpsta iš gėdos: ir broliui nusilenkė, ir mergos neteko. Pereik 
dabar per kaimą galvą iškėlęs, jei nori! Eina Antanas kaip 
vilkas, ant visų pyksta, su niekuo nekalba ir vis atsileist į 
negali. Susitiks žmogų — ir nuleidžia akis. Pamatys brolį — 
ir sužvairuoja.

•Ir paliko broliai kaip katinai. Susitiks ir žybt, blykst. 
akimis. Primanytų, tai vienas kitą gyvą suėstų. Ateis vaka
ras — vienas pas Barbute, o antras naktigonėm Nors vienas 
Barbutę vesti ketino, o .antras užmušti, — abudu ją kasnakt 
sapnavo. Nežinojo Barbutė, ką ketina vienas ir ką jai ruošia 
kitas, bet vieno ji kas vakarą laukė, o antrą pamačiusi į šalį 
dumdavo. Ir vienam širdyje laimė augo, o kitam kerštas kau
pėsi. Ir todėl vienam vasara bėgte prabėgo, o kitam tik po 
amžių ruduo atėjo. Vyresniajam jis. vestuviniais varpeliais 
suskambėjo, o piemeniui pakasynų varpu užgaudė. Ir taip- 
Baltrus trinkšm'ngai vestuvėms ruošiasi, o Antanas tylutė
liai peilį galanda.

(Bus daugiau)
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Dailininkų portretai

P. Kiaulėnas ir spalvų kuliura
Dar Vilniuje pradėjęs š( ciklą 

straipsnių apie dailininkus, norėčiau 
j| toliau tęsti. Tik šiuo metu yra 
kliūčių, nes kartais yra neįmanomas 
tiesioginis kontaktas su dailininku 
ir dailės kūriniais, kada dailininkas 
gyvena JAV. Columbljoj ar Austra
lijoj. Todėl ir, šis portretas bus iš 
fotografijos, kitaip tariant netiesio
ginis, pasiremiant Maurice Schererio 
portretu — monografija apie p. Kiau
lėną, k&rią pernai metų gale išleido 
„Patrla“. Šis reportretas yra progi
nis, nes daromas dailininko p. Kiau
lėno 40 m. sukakties proga.

P. Kiaulėnas yra aukštaičių že
mės sūnus, šio modernaus amžiaus 
vaikas, kuriam likimas lėmė šio 
prieškario ir karo metu atsidurti Eu
ropos didmiesčiuose Ir su kaupu ger
ti moderniosios dailės nektarą. Jis, 
aplankęs ir Išstudijavęs Europos dai
lės centrus: Berlyną, Briuseli, Flo
renciją, Milaną, Paryžių Romą, il- 
glusiai sustojo Europos dailės sosti
nėje Paryžiuje ir čia išeina mokyk
lą nuo venecijiečių iki O.Friesz, Mo
digliani ar Valadono. Jis ne tik iš
studijuoja, bet ir išgyvena modernų
jį meną. Jis labiausiai, anot M.Sche- 
rerio, persiima Renoir ir Bonnard 
kūryba, impresionizmo ir fauvlzmo 
dvasia. Tačiau p. Kiaulėnas nėra 
siauras kurios nors modeminės sro
vės adeptas, jis yra savarankus ieško
tojas, kuris, atsirėmęs j praeities dai
lės mokyklą, technika, ieško naujų 
moderninių kelių. Jis neužmiršta, 
kad jis yra lietuvis, išaugęs iš lietu
viškos kultūros, tačiau jis yra ir euro
pietis ir pasaulinis kūrėjas, kurie 
nori nugalėti laiko ir erdvės nuoto
lius. Vis dėl to tenka pabrėžti, kad 
p. Kiaulėnas yra vienas iš 
mūsų dailininkų, kuris yra 
tarptautinis negu tautinis, 
mes galime tik džiaugtis ir
tls, kad jis lietuvio ir Lietuvos var
dą iškelja tarptautinėj dailės plot
mėj.

P. Kiaulėno kūryba yra Jo dva
sinių išgyvenimų vaisius, jo meninės 
kultūros, Jo techninių ir forminių 
ieškojimų išraiška. Tema jo kūryboj 
nevaidina vaidmens, jis tą pačią tema 
gali kelis kartus kartoti. Jis kiekvie- 

( noj temoj ieško naujų kompozicinių 
forminių, niuansų, kitoniško priėjimo 
ir kitoniško išreiškimo. Tas amžinas 
naujo ir progresiško troškimas dai
lininką stumia ne | pasikartojimą, 
bet ( atsinaujinimą. P. Kiaulėno 
mėgstamiausia tematika: nature mor- 
tas, peisažas ir portretai. Tačiau visa 
tai jam tarnauja kaip modelis, o kū-

naujųjų 
daugiau 
Tačiau 

dldžiuo-

Paulius Stelingla

Autuvai
ryblnė esmė gludi jo nuolatiniam kū
rybiniam procese, estetiniuose kom
pozicijos, ritmo, spalvų tonų Ieško
jimuose.

Visai teisingai Maurice Schereris 
p. Kiaulėną vadina tikruoju spalvi- 
nlnkų, un veritagle coloriste. Tik 
gaila, kad mes negalime tiesiogiai 
pasidžiaugti p. Kiaulėno spalvų kul
tūra, nes pora spalvuotų reproduk
cijų monografijoje neparodo tikrojo 
p. Kiaulėno, kaip spalvininko, veido. 
Tą proga tik norėčiau atkreipti dė
mesį, kad p. Kiaulėnas išaugo pui
kioj koloristinėj prancūzų mokykloj, 
kur spalvų kultūra bene yra aukš
čiausia visoj Europoj. Mūsų moder
ninio meno nesupratimas taip pat 
kyla iš mūsų spalvų kultūros api
brėžtumo. Kas yra pažinęs prancū
zų dailę ir literatūrą/tas žino, kaip 
prancūzai yra subtilūs, (vairūs ir 
gausūs šioje srityje. P. Kiaulėnas, 
išstudijavęs ne tik prancūzų, bet viso 
pasaulio geriausius koloristus, yra 
vienas iš tų kolorlstų novatorių, ku
riam spalvų tonalumas yra pagrin
dinė problema. Pagaliau įsižiūrėki
me nors ir tas dvi spalvotų kūrinių 
reprodukcijas: „Du obuoliai“ ir „Trys 
merginos“. Dailininkas nenaudoja 
jokių banalių spalvų, bet yra pa
skendęs spalvinių niuansų, perėjimų 
ieškojimuose. Patikėsime M. Sche- 
rerlu, kad „Du gvazdikai sode“ yra 
kūrinys — „d’une magniflque per-

fection, remorquable parla variete de 
sės verts, la - delicattessa de sės ro
ses, par l’eomtion dent eile ėst toute 
im prequel“ — nepaprasto tobulu
mo, spalvino žaismingumo ir emo
cionalumo.

Netgi žiūrovas, nematęs p. Kiau
lėno parodos, o peržiūrėjęs kelias de
šimtis monografijos reprodukcijų, 
pasakys, kad jis turis reikalą su di
džios, europinės kultūros dailininku. 
Jis pastebės, kad heleniška jungiasi 
su romėnišku grožiu, pastarasis su 
prancūzišku, o visa tai yra išreikšta 
per lietuvio dvasią, kūrybinę prizmę. 
„Eglė“, „Jūratė ir Kastytis" žiūrovui 
bus geriausias (rodymas, kad koks 
bebūtų tarptautinis kūrėjas negali 
pabėgti nuo savo tautinės dvasios, 
įsižiūrėkite ( „Eglės“ veidą, jos kaktą, 
jūs tuoj pasakykit, kad tai lietuvaitės 
dvasia veržiasi Iš kūrėjo sielos. 
Mums sunku būtų pasakyti Iš repro
dukcijų, kurie yra geriausi p. Klau- 
lėno kūriniai, tačiau bevelk kiekvie
name iš jų jaučiame arba gilią, kū
rybinę intuiciją, arba didelę estetinę 
kultūrą, arba dideli (vairumą, origi
nalumą, o bendrai dideli kūrybini 
nuoširdumą.

Nevisiškai tikslus būtų p. Kiau- 
lėno portretas, jei nepastebėtume, 
kad jis yra ne tik dailininkas — ori
ginalusis spalvinlnkas, bet ir archi
tektas, kuris savo kūriniuose „Porte 
de Richelieu”, „Le petit village“ etc.

Nel žemės nematyt: esi ta taip toli.
Nei vardo negirdėt: tokia čia svetima.
O kaip tave prieit, o kaip tave pasiekt. 
Tave, brangioji Lietuva!...
Žvaigždžių net nerandu... čia kitas Ir dangus. .
Be galo tu toli, be galo tolima...
Bet man tu ir graži esi. ir artima, 
Nes tu pačioj širdy man žydi ir švieti.
Nors svetimas dangus. Nors žemės nematyt.
Ifet mes vistiek gyvi tik tavo dangumi.
Tik tavo ežerais. Tik tavo žemės miestais —
Šiandien ir pelenuos jie mums kaip žvaigždės šviečia.
Ir — keliasi kalnai. Prasiskleidžia ir marios.
Ir tu eini tiktai gimtos žemės kelią.

Čilė, 1948
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neužmlršta savo architektūrinių po
linkių Jis senus Lisabonos pasta
tus atgaivina nauja kūrybine archi
tektūrine dvasia.

P. Klaulėnui, šiuo metu gyvenan
čiam JAV ir dirbančiam architek
tūrini darbą, trokštame neužleisti 
dailininko kūrybinės srities, pasi
semti iš JAV naujų meninių laimė
jimų, nugalėti laiką ir erdvę ir grjžti 
į Nepriklausomą Lietuvą aukštaičio 
sūnaus uždaviniui (vykdyti: kurti 
gražią architektūrinę Lietuvą ir jos 
dvasią dailėje skleisti vis plačiau 
pasaulyje.

Dr. J. Kantrimas

Lietuvių vietovardžiai
Kartais davę kaimui savo vardą 

gyventojai dokumentuose ir XVI a. 
nebesutinkami, jau randami išsibar
stę po gretimus kaimus. Pvz. 1554 
m. Užvenčio vaitystės Tolminų k. 
(siolo Tolminowskle) sąrašas nebe
turi Tolminų, bet gretimam kaime 
(siolo Raginowskie) randame kelis 
Tolmlnaičiua (Tolminowicz). Kaip 
matyti iš XVI a. asmenvardžių apie 
Ylakius ir Židikus, ilgainiui atsirado 
kad ir šie pavardiniai vietovardžiai 
apie Skuodą, Viekšnius ir Sedą: Gin- 
tilaičial, Sugaudžia!, Derkinčlal, Bu
čiai (arba Bučlškė), Beniušalčiai, 
Dargiai, Gricalčial, Pocaičlai, Petrai
čiai, Jonaičiai, Gėuryllškial (dabar 
paprastai: Mataičiai) arba Gauryllal, 
Vilkaičiai. Labai aiškiai kaimų pra- 
mlnimą Iš gyventojų pavardžių rodo 
Klaipėdos krašto bažnyčių knygos. 
Sakysime, XVI a. Katyčių krikšto 
knygose užrašyta: Iš Ulozų Agutė

Ulozaitė (Von Ullozen; Agut4 Ulo- 
zalte — Ullozuose 1668), Bergitė Šva
žienė Svaruose (1670) ir tt Sembritz- 
klo teigimu, ir Priekulės vardas ki
lęs nuo 1540 m. čia gyvenusio šalty- 
šlaus Luko Prlekulio (Lucas PrekoU).

Jau XVI a. kryžiuočiai savo kelių 
aprašuose neretai Lietuvos ' kaimus 
vadina pagal gyventojo ’asmenvardi 
(=• av., pavardę): Tolučio kaimas 
(Talluttendorfe), iš Mantiglrdo kaimo 
(von Mantegirdendorfe), iki Glrstauto 
kaimo (bis czu Glrstowtin dorfte), 
iki Kušlelklo kaimo (czu Kuslelkln- 
dorffe), kur gyvenas Kušleikis (Ku- 
sleike wonet). Pažvelgę l šių laikų 
Lietuvos žemėlapi, tokių vietovardžių 
rasime daugybę: Gvildžiai (: av. Gvil
dys), Normantai .Vaitiekūnai, Gal
utinai, Butrimonys Šimonys, Ruigiai 
(: av. Ruigys) ir tt Pavaldinių yra 
ir didesnių vietovių, pvz. Mažeikiai

(: av. Mažeikis šalia Mažeika), Sakiai 
(: av. Sakys) ir kt.

Daubaro, Daugailos, Buivydo Ir 
kt. bei jų šeimos Ilgainiui galėjo likti 
pavadintos ne tik Daubarais, Dau
gailomis, Buivydais, bet Ir Dauba
riais, Daugailiais, Buivydžiais. Pasta
rieji vietovardžiai yra tam tikri prl- 
klausomybiniai būdvardžiai: kaip 
pvz. Baisogalos, Raguvos gyventojas, 
to krašto žmogus vadinamas bal- 
sogalis, raguvis (plg. Lietuva: 
lietuvis), o daugiskaitoje baiso- 
galiai, raguvial, taip Ir Dau
baro, Daugailos, Buivydo šeimos, gy
venimo, būklo žmonės galėjo būti 
vadinami d a u b a r i a 1 s, d a u gai
li a 1 s, bulvydžiais. Kai kuriais 
atvejais, žinoma, ir čia galėjo būti 
pastarosios rūšies vietovardžiai tie
sioginė pavardinė daugiskaita. Pvz. 
šalia vietovatdžlo Girdvainai yra ir

Girdvainlai, ir juodu abu gali būti 
tiesiai iš pavardžių susidaryti, nes 
yra pažįstama ne tik Girdvainio, bet 
ir Girdvalno pavardė. /.

Čia priklauso ir nemaža iš pažiū
ros neaiškių vietų vardų kurių1 pa
vardiniai atitikmenys nėra plačiau 
žinomi, pvz.: Kiūpeliai (:av. Kiūpe-' 
lis), Saugos (: av. Sauga), Kekersai 
(: av. Kekersa), Kuturiai (: av. Ku- 
tur-aitis), Pagiai (: av. Pag-aitls, plg. 
prūs. Pagen, av. Page), Tryškiai (: pr. 
Triske), Ulkšiai (: av. Ulkšys), Bijo
ta! (: pr. av. Byot), Advernai (: ąv. 
Advemas), Dirketos (:av. Dlrkė), 
Kebliai (: av. Kebl-aitytė), Rekščiai 
(pvz. jau XVI a. Telšių vis. žinoma* 
Baltramiejus Baltramiejavlčius Rek- 
stys) ir tt

Nors ir labai nedaug, pasitaiko 
pavardinlų gyvenamųjų vietų pava
dinimų ir vienaskaitos lytimis, t. y. 
kada pats gyventojo asmenvardi* 
(pavardė) eina vietos vardų Pvz. Su
bačius, Skuodas (pig. prūs. av. Scode 
1344), Sudargas, Žąsinas, Blrvainis, 
Prūsas (taip, be kitko, vadinasi: 1. 
Prūsai, Prūsija ir 2. Tilžės priemie
stis) yra ne tik miesteliai bei kaimai, 
bet lygiai tos pačios lyties yra ir pa
vardžių Todėl nėra visai negalimas 
dalykas, kad čia priklauso ir mūsų 
Kauno miestas, nes turime žmonių 
ir Kauno pavarde.

Vietas buvo galima pavadinti ne 
tik suvartojant tam reikalui gyven
tojo pavardės daugiskaitos ar retkar
čiais ir vienaskaitos lyti, bet ir iš 
pačios pavardės pasidarytus būdvar
džius su tam tikromis priklausomy- 
binėmis priesagomis (-iškis, 
-inis...). Kaip pvz. šalia telši
škis kunigas, namiškis karvelis 
(Brodovsklo žod.) „naminis k.“ sako
ma tam pačiam reikalui jau dalkta-
vardiškai telšiškis (pvz. kunigas),

3 melai knygos tarnyboje
Sakydamas 3 metai tegalvoju 

apie bibliografo A. Ružancovo darbą 
Lietuvių Bibliografinėje Tarnyboje 
Memmingene (LB Tarnyba yra pa
ties A. Ružancovo kūrinys ir auklėti
nis). A. Ružancovas kaip bibliogra
fas apskritai mūsų kultūrai žinomas 
nuo daugelio metų.

Vienas (domus bruožas yra ben
dras mūsų bibliografijos kūrėjui 
prof. Vaclovui Biržiškai ir jo talki
ninkams — bibliografams se
niūnams, Jų tarpe ir A. Ružancovul 
— j bibliografija nešovė, bet patai
kė. Prot. V. Biržiška iš tiesioginės 
profesijos yra teisininkas, o jo senas 
talkininkas A. Ružancovas — devy
nių amatų, o dešimto — blbliografi- 
ninkas, aistringas knygos globėjas ir 
bičiulis. Ir tremtyje Memmlngeno 
stovykloje jis visų pirma pažįstamas 
kaip (ugnies) maršalas (Are marshal) 
ir tik podarbinėmis valandomis — 
kaip (knygos)- tarnas. Kas žino gal 
iltie amatai ir darbai ir derinasi: jei 
prof. V. Biržiška nebūt buvęs teisi
ninkas, rasit nebūt sukūręs centri
nės valstybinės bibllėtekos (taimat, 
piliečiai, pradėjo kurt pamatus kny
gos šventovei jau tada, kai dar Vals
tybės pamatai buvo tebemūrijami; 
ministerijose ir t vięnos alkūnės ne
būt ištekę, reikėjo galvos — teisiš
kai apgint Rašto globos ir apsaugos 
reikalą). Dėl’A. Ružancovo, be kitko, 
prldurtlna ir tai: Neapgynęs namų 
nuo gaisro, neišsaugosi Ir tuose na
muose esančių gėrybių visų ptrma 
-- knygos metrikų

Rašo J. Cicėnas
LB Tarnybos pradžia užprotoko

luota 1845. 11. 11. Bet A. Ružancovas 
jau pradėdamas oficialų darbą turė
jo daug neoficialaus kraičio: sekė 
laikraščius ir neperiodinius spaudi
nius ir žymėjo, o lapukų krūva augo. 
Kai 1946 m. Šveicarijoje, Berne, įsi
steigė dr. A. Geručio vedamas Lietu
vių Bibliografinis Archyvas (Jo 
tikslas: išsaugoti tremtinių spaudi
nius ateičiai), LB Tarnyba užmezgė 
su juo ryšius ir ėmė siųsti savo su
rinktus spaudinius. Vien nuo 1947. 
4. 7 d. Archyvui pasiųsta: 432 kny
gos, 4589 numeriai žurnalų ir lai
kraščių, 116 paveikslų ir atvirlaiškių 
ir 131 dokumentas. Be to. Tarnyba 
14 siuntų su spaudiniais pasiuntė l 
vokiečių biblioteką Frankfurte, 7 
siuntas Vatikano bibliotekai, 2 siun
tas Jeruzalės universiteto bibliotekai 
ir tt

Pašto išlaidoms, spaudinių pirki
mui (mat, iki šiol ne visi leidėjai 
prisiunčia savo spaudinių pavyz
džius) ir kt. reikalams LB Tarnyba 
per 3 metus išleido RM 5207 ir 
DM 234. Pats vadovas A. Ružanco
vas | š| „bizni“ įdėjo iš asmeninių 
santaupų RM 2261 (arba 41,11’/« visų 
išialdų) ir DM 109 (arba 46,58°/« po- 
reforminių išlaidų). Visa laimė, kad 
A. Ružancovas yra iš seno ne tik 
priešgaisrinių taisyklių ir paslapčių 
žinovas, bet ir aktyvus kurstytojas 
prieš ugnj ir dūmus, populiariai kal
bant — nerūko. Tačiau cigaretes ima, 
ir dar kaip dirbantysis! Tat cigare
tė* lygino biudžeto spraga*. Bet

tempera mutantur et cigaretė* in 
Ulis. Krito dūmelio (net ir to iš už 
jūrų marių) kaina, krinka ir LTB 
perspektyvos: švietimo valdyva ir 
visos kitos visuomeninės institucijos 
yra bepinigės, kartais š(-tą priduria, 
bet tai lašas. Tačiau A. Ružancovas 
dar nenusimena, nes ir praėjusių 3 
metų būvyje teko nugalėti (vairių 
kliūčių Daug visuomeninių pa
dugnių ypač UNRRAos laikais plū
duriavo DP gyvenimą globojusių (I) 
asmenų tarpe. 1946 m. žiemą Tarny
bos spaudiniai atsidūrė drėgname rū
syje ...

Iki 1948 m. spalio 25 d. i LB Tar
nybos kartotekas (traukta 1945 metų 
neperiodinių spaudinių 93 ir perio
dinių 149; 1946 metų — neperiodinių 
268 ir periodinių 256; 1947 metų ne
periodinių 228 ir periodinių 228 ir 
periodinių 132, o 1948 metų sausio 
— spalio mėnesių neperiodinių 149 
ir periodinių 69. Tarnybos žiniomis 
šiuo metu spausdinama ar ruošiama 
spausdinti 173 neperiodiniai spaudi
niai.

LB Tarnyba, jos pačios žodžiais, 
norėdama paUkti Uetuvių tremtinių 
leidinių aprašymą savo ir kitataučių 
bibliografinėse įstaigose, iki šiol yra 
išleidusi 14 mašinėle spausdintų vei
kalėlių (10—20 egz. kiekviena), pvz.: 
Lietuvių tremtinių bibliografija, 1945 
metai (18 psl.), Lietuvių tremtinių 
bibliografija, 1946 metai (45 psL), 
Lietuvių tremtinių bibliografija, 
1947 metai (29 psl.), Lietuvių perio
dikos straipsnių bibliografija, „Mūsų|

Kelio“ 1—100 Nr. lituanistikos biblio
grafija ir t.t. ir tt Be kitų, surink
tas ir bus spaustuvėje išspausdintas 
katalogas „Lietuvių knygos tremtyje 
1945—1948 m“. Visi čia paminėti ir 
nepaminėti darbai yra parengti LB 
Tarnybos vadovo A. Ružancovo.

Ypač pasidžiaugtina Tarnybos 
bluletinių .Knygų Lentyna“, kurios 
išėjo keturi numeriai (viso 52 psl), 
Biuletenis išeina mašinėle kas antras 
mėnuo ir kaip visi Tarnybos spau
diniai siuntinėjami savo ir kitataučių 
mokslo įstaigoms. LTB Tarnybos va
dovo pastangomis „Bibliographie der 
Deutschen Bibliothek“ biuleteniai 
jau pradėjo skelbti lietuviškus leidi
nius tremtyje.

Bibliografas Aleksandras Ružan
covas apie savo 3 metų vienuolio už
sispyrimu nudirbtą darbą šit kaip 
kukliai atsiliepia:

— Jei išvarstyti po (vairius 
bibliografinius institutus Tarnybos 
leidinėliai paliks mūsų įpėdiniams 
bent tremtyje geistų knygų ir perio
dikos metrikas bei ateities laikų 
bibliografams padės palengvinti jų 
darbą lietuviškoje bibliografijoje. 
Tarnybos triūsas bus atlygintas ...

Ir kas čia 3 metų tylaus triūso 
sukakties proga palinkėti? Bene tin
kamiausia bus Gerb. Bibliografui 
priminti vieną žodžių žodj, kuris 
tūkstančius sąvokų savyje yra įkū
nijęs, tas žodžių žodis yra — Vilnius. 
O kad tremties kelias pagaliau pa
suktų i laisvą Lietuvos sostinę Vil
nių! Gal būt raudonieji barbarai 
nespės visų bibliotekų ir archyvų 
sunaikinti; tai ko greičiau po trem
ties vargų ir rūpesčių teapgaubie 
Vilniaus bibliotekų ir archyvų tyla, 
rimtis ir palaima dirbti ir gyventi, 
be šių metų, dar šimtą metų.

namiškis (pvz. tų pačių namų 
žmogus), sodiškiai (sodžiaus, so
dos žmonės), priesaga -iškis nu
sakome tam tikrą priklausymą šak
nimi reiškiamam dalykui, taip pat ta 
priesaga galima reikšti tą priklau
symą ir asmeniui, pavardei. Kuršai
tis ir pažymi, kad a d o m i š k i s, -ė 
yra ne tik kas nors Adomui priklau
sąs žmogus. Todėl kokiam Grima- 
llui priklausanti pfeva yra vadinama 
Grimallškė (iš pradžių grimališ- 
kė...), Daugėlai priklausąs laukas, 
miškas yra Daugėliškis, Jonui (Jo
nams) priklausą laukai, ten gyveną 
žmonės... Jonlškiai (iš pradžių j o - 
nišklai). Ir iš tikrųjų pvz. 1561 m. 
dvarų inventoriuose pažymėta, kad 
Tauragės vis. Ringių k. žemės ribo
jasi su žemėmis Mikalojaus Jokūba- 
vičlaus Sungallavičiaus (Songallo- 
wicz), taigi Sungailos sūnaus. Šian
dien kaip tik toje vietoje yra jau 
Sungalliškių dvaras, greta ir kaimas. 
Sungallišklai čia iš pradžių galėjo 
būti suprantami Sungailos, Sungailai 
priklausą žmonės, laukai ir tt. Šios 
rūšies pavardiniai vietovardžiai yra 
ir : Radviliškis (: av. Radvila), Survi
liškis (: Survila), Čekiškė (:av. Ce
kas, Cekys), Gelgaudiškis (: Gelgau
das), Rokiškis (plg. Rokų k. Aukšto
sios Panemunės vis.: av. Rokas), Su- 
vainiškial (av. Suvainls,..), taip pat 
jau anksčiau minėtas Zapyškis ir kt 
Šių priesaglnių vietovardžių varto
jimas, išplitimas svyruoja ir pagal 

: tarmes: vienose vietose daugiau 
mėgstama -iškis, -iškė, kitoje 
daugiskaita - iškės (pvz. dzūkuose).

Dalis šių vietovardžių yra ir tie
siai pasidarytų iš priesaginių pavar
džių, pvz. Nelaimlškiai (: av. Nelai- 
miškis), Bražiškiai (: av. Bražlškis) ir 
tt. Kaip matėme, XVI a. nuo Ly- 
biškio gavo vardą Lybiškių k. B. d.
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Viešas atsakymas „Žiburiams
ir redaki. A. Gražiunui

Mieli skaitytojai,.aišku, gerai pri
simena, jog „Žiburių“ š. m. 10 nr. p. 
A. Gražiūnas, kuris yra vienu iš to 
laikraščio redaktorių, sukombinavo 
man savotišką viešą paklausimą, ne
turintį sau pavyzdžio ne tik DP 
spaudoje, bet ir laisvųjų Europos tau
tų žurnalistiniame gyvenime. Mat, 
„pagrindą" tam paklausimui davęs 
„MK“ š. m. 6-me nr. tilpęs bendra
darbio atpasakojimas Amerikos lie
tuvių laikraščio „Dirva“ straipsnio, 
kuriame aprašomas liūdnas atsitiki
mas su lietuvio DP — Jurgio Strazdo 
šeima, kuri per praeitas Kalėdų 
šventes nuvyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Mano giliu įsitikini
mu, laikraštis turi tarnauti nešališ
kai ir teisingai skaitytojų informaci
jai, o ne redaktorių viešiems (kartu 
ir nerimtiems) pasiklausinėjimams, 
bet taip netikėtai viešai paklaustas, 
privalau viešai ir atsakyti, dėl ko už 
užimtą laikraštyje vietą maloniųjų 
skaitytojų labai atsiprašau.

Ponas „Žiburių“ literatūros ir 
kultūros skyriaus redaktoriau Gra- 
žiūnai, šį kartą įsibrovei ne į savo 
sritį ir todėl nepataikei, nes Tamstos 
subūdavoti mano adresu klausimai 
visiškai neliečia „visos mūsų visuo
menės“, o tik patenkina Tamstos, 
pasirodo, asmenišką priekabumą. 
Kad tatai aš ne be pagrindo teigiu, 
įsitikinsite paskaitęs „Žiburių" 12 ir 
13 dr. nr. JAV gyvenančio bendra
darbio A.B. straipsnį, kuriame, be 
kita ko, paminimas ir sunkus gyve
nimas pietiniuose „steltuose“, kur tu
rėjo nelaimės prieš savo norą pa
kliūti ir dabar per laikraščius tam
poma J. Strazdo šeima. Kodėl ta šei
ma ten pakliuvo, BALFas per tą pątį 
laikraštį „Dirva“ jau davė savo pa
aiškinimą, kuris pacituotas „MK“ š. 
m. 9-me nr. Pagal BALFą išeina, jog 
kaltas pats Strazdas, kad, belaukda
mas iš savo giminės, paėmė NCWC 
nevardinę garantiją. Vadinas, p. Gra- 
žiūnai, nieko čia su savo viešais pa- 
klausinėjimais neištaisysi: mūsų tau
tiečiams, ypač tiems, kurie turi gimi
nių Amerikoje, yra reikalinga pla
tesnė informacija apie nevardines ga
rantijas, kad ir jų per nesusipratimą 
neištiktų Strazdo šeimos nuotykis. 
Gi Tamstos vienoje vietoje pavarto
tas žodis „melas" reikia priskaityti 
prie daugiau negu nekultūringo pa
sielgimo, nes tuo žodžiu norite nu
neigti faktą, kuris visose mūsų sto
vyklose labai gerai žinomas ir kuriuo 
yra jau nemaža žmonių pasinaudoję. 
Aš pasakysiu, jog ir labai gerai, kad 
yra kas patarpininkauja tautiečiams 
gauti-nevardinių garantijų, nes tie, 
kurie Amerikoje neturi giminių ar 
gerų pažįstamų, gali pasiryžti tam 
tikram laikui ir sunkesniam darbui, 
kad ir karštesniame klimate.

Į Tamstos, p. Gražiūnai,- suktą 
klausimą dėl NCWC atsakau, jog aš 
apie šią organizaciją turiu daug ge
resnę nuomonę, negu Tamsta galvoji.

Jos emigracinė pagalba į JAV mūsų 
tautiečiams yra labai didelė, už ką 
mes visi turime būti dėkingi. Tokio 
didelio masto darbe, kokį dabar vyk
do NCWC, savaime suprantama, gali 
pasitaikyti kai kurių nesklandumų, 
bet jokiu būdu niekas nepatikės, kad 
tie nesklandumai atsitinka iš blogos 
valios. Todėl turintis giminių garan
tijas ir važiuojantis į JAV NCWC 
globoje, privalo šiai organizacijai už 
pagalbą būti tik dėkingas ir daugiau 
nieko.

Baigdamas šį savo viešą atsaky
mą, norėčiau dar priminti Tamstai, 
p. Gražiūnai, visiems žurnalistams 
žinomus dalykus: 1) kai prie laikrąš-

tin talpinamo straipsnio yra redak
cijos pastaba, straipsnis yra arba dis
kusinis arba 'informacinis, neišreiš- 
kiąs redaktorių nuomonės ypač tada, 
kai straipsnis yra perspausdinamas iš 
kito laikraščio; 2) geras žurnalistas, 
o juo labiau redaktorius, niekada 
nerašys ir laikraštyje netalpins 
straipsnio ad hominem, atseit,, spe
cialiai taikančio j asmenį, bet visada 
kalbės apie konkretų reikalą, — arba 
jj parems arba pagrįstai iškritikuos. 
Kaip daugelis nenuęlatinių ar nuo
latinių Tamstų laikraščio skaitytojų 
pastebi, „Žiburių“ redaktoriai niekaip 
šitų pagrindinių dėsnių nepajėgia įsi
samoninti. D. Penikas

Įvairios žinios
• New Yorke 11-os komunistinių 
vadų byloje, kur juos gina advokatai, 
atseina kas savaitę po 10.000 dolerių. 
Komunistų laikraštis „The Daily 
Worker“ kreipiasi Į skaitytojus, pra
šydamas sudėti 100.000 dolerių ko
munistų vadams ginti. .
• Vengrijos vyriausybė išvarė JAV 
antrąjį sekretorių St. Koczak. Išva
rymo priežastys nenurodomos. Jis tik 
vienas temokėjęs kalbėti vengriškai 
atstovybėje. (AP)
• Britų darbiečių vyriausybė pra
deda švelniau kalbėti apie Ispaniją. 
Ji jau ruošiantis paremti J.Tautose 
siekimą atnaujinti ambasadorių at
stovavimą Ispanijoje. Valstybės pa- 
sekretorius p. Mayhew pareiškė, jog 
britų vyriausybė jau esanti pakei
tusi savo nusistatymą Ispanijos at
žvilgiu.
• Rusų remiama vokiečių komu
nistų liaudies taryba kviečia vokie
čius pradėti masines demonstracijas 
prieš vakarines okupacines vyriau
sybes (kodėl ne Rytų?). Ragina imti 
į savo rankas, o „galingoji Sovietų 
Sąjunga padėsianti žodžiais ir dar
bais". (AP)
• UP iš Chicago praneša, kad .1948 
metais S. Amerikoje buvo 98.000 
žmones užmušti per įvykusias nelai
mes ir kiekvienas 14-tasia asmuo bu
vo sužeistas. Tai esą patys saugiausi 
metai. Nuostolių padaryta už 7.200.000 
dolerių. Susisiekimo nelaimių už
mušta 32.000 asmenų.

• UP praneša, kad tūkstantis so
vietų paruoštų šiaurės korėjiečių ka
rių peržengę sieną ir įėję į pietinę 
Korėją, okupuotą amerikiečių. Įsi
brovėliai, remiami kitų 2000 asmenų, 
slenka gylin.
• Per 1948 metus Britanijoje buvo 
Įkurdinta naujose patalpose 284.230 
šeimos, o 1947 m. — 242.593 šeimos. 
Namai buvo pastatyti nauji ar pa
taisyti iš negyvenamų patalpų ir pri
taikyti gyvenimui. Iš viso apgyven
dinta 3.250.000 vyrų, moterų ir vaikų. 
Nuo karo pabaigos esą pastatyta, pa
taisyta ar pritaikyta 582.881 namas. 
(DM)
• Pacifiko septintoje mokslininkų 
konferencijoje buvo išsireikšta, kad 
po Atlanto pakto sudarymo ateisianti 
eilė ir Pacifiko paktui. Netolimoje 
ateityje būsią sudaryti Pacifiko pre
kybos rūmai. (AP)
• JAV atsisakė grąžinti Vengrijai 
du lakūnas, kurie neseniai buvo at
skridę lėktuvu į Mūncheną ir atga
benę 25 asmenis. (AP)
• Italija perdavė Sovietams savo 
kovos laivą — Giulio Cesare, — kaip 
buvo numatyta talkos sutartyje. Lai
vas buvo 23.600 tonų talpos. (R)
•, New Yorkd valstija paskyrusi 
metams 452.000 dolerių, o visai pro
gramai 2.000.000 dol., pagal kurią bus 
ieškoma priemonių ir būdų, kaip ap
saugoti jaunimą nuo nusikaltimų. 
Jaunimo įstaigos pirmininkas yra p. 
Kaplan.

Tremtinio vadovas išeina
Seniai lauktoji knyga — Lietuvos 

Žemės ūkis ir Statistika — greit 
išeina į žmones. 300 puslapių jau 
galutinai išspausdinta, baigiami pa
skutinieji 50—60 psl.

Šioje knygoje ras būtinos medžia
gos ne tik žemės ūkio Srityje dir
bantieji ar besiruošią joje dirbti 
emigracijoje, bet be jos negalės ap-

Akrobatiniai Sovietu propagandos trinkai
(Atkelta iš 3 pusi.)

JAV, versdamas mus dalyvauti se
kančiame kare... TŠanta Claus teisi
nasi nieko bendro neturįs su karais, 
sakosi nešąs talką ir gerą valią...

FBI iškrato lėktuvą, ieškodami 
rusiško aukso. Nieko nesuradę, tei
raujasi, ar Santa Claus nepriklauso 
1WW, IWO organizacijoms, ar nėra 
JAV-SSSR draugijos narys. Į JAV 
jo nesutinka įsileisti. Viską Santa 
Clausui sugadino jo ilga barzda —

• dėl jos FBI palaikė jį raudonuoju ir 
išnešė griežtą sprendimą: kalėjimas 
arbą įsijungimas į ERP. Santa Claus 
pasirinko ERP. Tuo pačiu lėktuvu su 
keliais krovinių sklandytuvais jis 
Skrenda per Atlantą į Europą. Vidu
ry Atlanto išgirsta Maskvos radijo 
transliaciją —• linksmus vaikų' bal
sus, jų juoką ir sunkiai atsidūsta: 
Senelis Šaltis (taip sovietai perkrik- 
štyjo Kalėdų senelį laimingesnis už

Claus, Kalėdų Senelio istorija... 
perdaug jau nekalto pobūdžio tradi
ciniai Kalėdų papročiai,-kurie įkinky
ti į raudonosios propogandos melų ve
žimą, sukelią pagrįsta visų pasipikti
nimą. Radijo klausytojas juokiasi ne 
iš Churchlllio, FBI, Europos Atsta
tymo Programos, bet raudonosios 
propagandos nevykusių pastangų į 
savo niekingą juodinimo ir šmeižimo 
darbą įkinkyti Santa Claus’ą — Ka
lėdų Senelį. Aukščiau sėdynės neiš
šoksi, — sakydavo mūsų liaudies pa
tarlė. Taigi... Ir šios sovietinės pro- 
podandos VKP (b) meisterės tuščios 
pastangos primena pasakėčią, kur 
varlė bandė pūstis, norėdama su jau
čiu susilyginti... Tas jos eksperi
mentas, kaip žinome, baigėsi vienų 
dideliu _ —- pūkšt... Kad tik taip 

.neįvyktų kada ir sovietinei propa
gandai... Vyt. Kastytis

Tai

seiti nė vienas lietuvis, nekalbant 
jau apie inteligentą. Ji bus mūsų 
krašto priešokupacinio gyvenimo 
veidrodis.

Joje rašoma apie laukų, gyvulių, 
sodų, daržų ūkį, inspektus, tabaką, 
gyvulių šėrimą, paukščių laikymą, 
trobesių statybą, dažymą ir 1.1.-

Statistinėje dalyje ras apie mūsų 
krašto ūkinį, socialini ir kultūrinį 
gyvenimą.

Knygą išleido Žemės Ūkio Dar
buotojų Sąjunga. Plat’nimas vyks 
per jos įgaliotinį dipl. agr. A. Mu- 
steikį. Knygos išleidimas yra labai 
brangus, nes labai daug statistinės 
medžiagos, kuri būtina kiekvienam 
lietuviui turėti.

Užsisakiusiems iki kovo 5 dienos, 
įbrošiūruota atsels 8 DM, o kietais 
viršeliais — 9 DM. Laisvai vėliau 
bus pardavinėjama po 10 DM.

Ž. ū. D. S-gos nariai, įmokėję Są
jungai po 15 RM, dabar moka po 
6,5 DM, jei jie atsiųs užsakymus ir 
pinigus iki buvo 5 dienos. Sąjungos 
narių, Įmokėjusių po 15 RM, sąrašai 
turi būti patvirtinti Valdybos. Šie 
atskiros nuolaidos negauna.

Platintojai, užsakę daugiau negu 
10 egz., gauna 10% nuolaidos. Gau
tas pelnas, jei toks bus, eis Z. Ū. D. 
S-gos naudai.

Užsakymus ir pinigus siųsti šiuo 
adresu: A. Musteikis, (13b) D i 11 i n - 
g e n/D., Litauisches Lager.

Ž.Ū. D. Sąjunga

• „Die Neue Zeitung“ redakcija iš
valoma nuo nacių. Amerikiečių oku
pacinės vyriausybės Informacijos sky
riaus viršininko pavaduotojas pa
reiškė, kad užsienio politikos redak
torius jau atleistas. Laikraščio dar
bininkų taryba nusiskundė, kad bu
vę naciai turėję atsakingas vietas re
dakcinėje kolegijoje. Dabar ji pra
valoma. (UP)
• Karalius Jurgis VI iškyla kaip 
naujų madų vyriškoms eilutėms pir- 
matakas. Anksčiau tai darė Wind- 
soro kunigaikštis Eduardas. Naujo 
stiliaus eilutė būsianti su dviem ei
lėm sagų ir iš viso sagų bus ne 6, 
bet 4. Siuvėjai gauna daug užsaky
mų pagal karaliaus fasoną.
• Albanija priešlėktuvinėmis pat
rankomis apšaudė vos pakilusį iš ae
rodromo lėktuvą, kuris vežė komisi
ją tartis dėl dviejų britų laivų nai
kintuvų 1946 m. pažeidimo minom’s.
• Izraelio valstybę, pripažino de 
facto jau 35 kraštai. x
• Graikijos banditų vado adjutantą 
sučiupo Atėnuose, nes jis ten buvo 
atvykęš organizuoti „miesto komite
tą", kuris turėjęs organizuoti komu
nistus sabotažams, terorui ir kt. da
ryti. Markos sukilėlių vadas, esą pa
sitraukęs iš pareigų, nes esąs jau per
sidirbęs.
• Suomijos prezidentas Paasikivi 
pareiškė parlamento atidaromoje 
kalboje, kad tarp Suomijos, gyvento
jų nesą skirtumų atžvilgiu užsienių 
politikos ir kad Suomija turinti ska
tinti gerus santykius su visais kai
mynais, o ypač su Sovietų Sąjunga.
• Kanados skautų komisaras pa
reiškė, jog komunistų agentai mėgi
nę įsibrauti į skautų judėjimą ir pa
imti vadovaujančias vietas. Skautų 
vadovybė turėjusi patikrinti praeit) 
tų ponų, kurie norėjo užimti svarbius 
postus. (AP)
• JAV ir Liberija susitarė savo at
stovybes pakelti | ambasados rangą.
• Šveicarijoje už 100 DM moka jau 
35 šv. frankus. Vokiečių markės kur
sas smarkiai pakilo.
• Čekų komunistų laikraštis „Rudė 
Pravo“ rašo, kad parlamentas grei
tai išleisiąs nuostatus, kuriais bus su
varžomas užsieniečių gyvenimas ir 
keliavimas Čekijoj.
• Kominformo žurnale rašoma, kad 
Tito ir jo šalininkai esą „troekinfn- 
kai“ ir todėl jie nepriimami į „Mo- 
lotovo planą", pagal kur| būtų, anot 
prancūzų laikraščio ,JLe Monde", 
eksploatuojami satelitai.
• Londone buvo sustreikavusios 
valdinių pastatų įstaigų valytojos. 
Per 300 moterų žygiavusios per Lon
dono miestą, užsidėjuslos ant pečių 
valymo įrankius — šluotas. Jos pro
testavo prieš vyriausybės atsisaky
mą pakelti joms atlyginimą. Jos 
prašė pakelti atlyginimą už valandos 
darbą iki 2 šilingų.
• Sen. Taftas griežtai pasisako 
prieš administracijos ketinimus pa
keisti Taft-Hartley darbo įstatymą, 
nes jį pakeitus, streikų prezidentas 
negalėtų sulaikyti ir kraštui būtų pa
daryta didelių nuostolių.

Laiškas Redakcijai
Kaltinimas turi būti 

atšauktas
S. m. sausio 24 d. „Minties" Nr. ♦ 

(531) p. Gražvydas str. „Nedarykime 
gėdos lietuvių krepšiniui“ apkaltina 
Augsburge gyvenančius lietuvių krep
šininkus Lietuvos krepšinio rinktinės 
valdo pasisavinimu ir to vardo nau
dojimu ne vietoje.

Be didelių įžangų ir įvadų, p. 
Gražvydai, kalbėkime trumpai ir 
konkrečiai.

Iš kur Tamsta sužinojai, kad Augs
burgo lietuviai dalyvaują miesto 
krepšinio pirmenybėse, užsiregistra
vo ne „Dainavos“, o Lietuvos krep- ' 
šinio rinkt'nės vardu? Atrodo, kad 
kaltinimą rašant, buvo remtasi ne
tikraisiais šaltiniais, kaip pvz. „Dai
navos“ valdyba arba Augsburge 
„Viktoria“ (šių pirmenybių organiza
torius), o tik „Schwabische Landes- 
zeitung“ sporto korespondentu. Žinių 
nepatikrinęs, Tamsta išdrįsai visiškai 
be pagrindo užpulti Hochfeldo krep
šininkus, kurie visiškai nekalti dėl 
jų pavadinimo Lietuva I ir II, ne» 
yra užsiregistravę tik kaip Augsbur
go „Dainava“. Persiskaitęs minima
me vokiečių laikraštyje tą trumpą 
žinutę, savaip interpretavote. Pagal 
Tamstą išėjo, kad Hochfeldo lietu- - 
viai nori žaisti kaip „nenugalėtas 
Europos meisteris“. Džiugu, kad 
žmonės rūpinasi, jog Lietuvos vardas 
būtų nesuterštas, tačiau be pagrindo 
pulti ir Įsivaizduoti yra jau nesą
monę. 1

Šiuo savo puolimu Tamsta ap- 
drabstėte purvais apie 15 Hochfeldo 
krepšininkų! Kas tai atitaisys? O 
reikalas yra labai jautrus, nes čia 
paliečiama žmogaus garbė ir paties 
sportininko sportiškumas. Kodėl 
Tamsta tylėjote, jeigu sekate vokie
čių spaudą ir Mūncheno radijofono 
duodamas sporto žinias, kad Severi
nas, esą, boksuojasi už Lietuvą arba 
kad pas Mūncheno „Gintarą“ žaidžia 
visi penki Lietuvos internacionalai? 
(!) Niekas neteigia, kad tokios žinios 
pasitarnauja Lietuvos vardui iškelti, 
tačiau, kas reikalą tikrai žino, ne
teigs, kad minimas boksininkas arba 
gintairiėčiai tuo kalti. Kiek esu pa
tyręs, atitinkamos sporto institucijos 
tuo reikalu yra jau seniau už Tamstą 
susirūpinusios. Tamstos kaltinimą 
tereikia vertinti kaip dvigubą „drib- 
lingą“. Kartu laukiame iš Tamstos 
pusės viešai mesto kaltinimo atšau
kimo. R. Valaitis

SP. PLATINTOJAI, DĖMESIO!!!
Visus spaudos platintojus prašoma 

mums kuo skubiausiai grąžinti šias 
neišplatintas knygas:
Esmaitls, GYVOJI GAMTA ir 

ŽMOGAUS KŪNAS 
„ NEGYVOJI GAMTA 
„ GEOGRAFIJA 
„ ISTORIJA

K. Čibiras, LITURGIKA.
Kas aukšč’au išvardintų .knygų 

■ki vasario 15 d. negrąžins, bus lai
koma* jas visas išplatinusiu ir pri
valės už visą gautą knygų kiekį at
siskaityti. Grąžinant neišplatintas 
knygas, prašoma atsiųsti ir mums 
priklausančius pinigus. Knygų grą
žinimo išlaidas atsiskaityti iš mums 
priklausančios sumos.

MŪSŲ KELIAS

dar

2.
3.
4.
5.

Proga specialistams
Lietuvos Konsulo p. P. Daužvar- 

džio pranešimu, didžiausia Chicagoje 
krautuvė „Marshall Field and Com
pany" reikalauja tokių specialistų:

Audėjas kilimams taisyti, mašinų 
aptarnautojas kailiams (mink.) siūti, 
mašinų aptarnautojas visokiems kai
liams siūti, kailių sukirpėjai 1 eilės, 
kailių sukirpėjai 2 eilės, paveikslų 
restauratorius, paveikslų rėmų dirbė
jai ir auksuotojas, graviruotojas ant 
varinių diskų, tautinių apykaklių ir 
manžetų gamintojos, tautiniam sti
liuje marškinių gamintoja, sagoms 
kilpų gamintoja (ranki] darbas), siu
vėja (vienos adatos mašinoms), mo
nogramų išsiuvinėtoja (rankų d.), 
monogramų išsiuvinėtoja (Singer 
maš.), monogramų išsiuvinėtoja, siu
vimas (rankų ir mašinų darbas), siu
vėjai, siuvėjos, rūbų taisytoji, paltų 
siuvėjai, laikrodininkai, laikrodinin
kai (dideliems laikrodžiams), porce- 
lano taisytojai, mergaitė lėlėms tai
syti, graviruotojas stiklo darbams, 
graviruotojas sidabro darbams, sida
bro kalvis, poliruotojas sidabro ir 
brangenybėms, brangenybių taisyto
jas, odos štampudto’ai, odos darbi
ninkas, balnų ir pakinktų gaminto
jas, pianino užbaigiamųjų darbų spe
cialistai, pianino derintojas, saldainių

gamintojas, instrumentų derintojas, 
ginklų meisteris, ginklų kalvis.

Nurodytieji specialistai, norintieji 
gauti paminėtą darbą ir besirengią 
apsigyventi Chicagoje, bet neturį 
darbo garantijos, gali' pranešti savo 
giminėms ar pažįstamiems, kad „Mar
shal Field" krautuvėje yra jų specia
lybei darbo ir kad minėta firma, su 
ja susitarus, galima įrašyti darbdaviu,

LTB

Mrs. ONA LAURINAITYTĖ (Vi- 
tonienė), gyv. 28 Birch Street, Le-\ 
vviston, Maine, USA :eško savo gi
minių, kilusių iš Nausėdžio km., 
Gargždų vlsč.

Mr. JUOZAS GOMAS, gyv. 28 
Birch Street, Lewiston, Mame, USA, 
ieško savo dėdės Kirzo A’berto ar 
jo žmonos, kurie paskutinių metu 
gyveno Šiauliuose. Z’nantieji apie jų 
likimą prašomi pranešti.

Mr. JURAS MARKŪNAS, gyv. 
USA, ieško Savo brolio ar jo vaikų 
bei pažįstamų, kilusių iš Slabos kai
mo, Šidokių parapijos. Želvos valsč, 
Atsiliepti šiuo sdresu: Mr. A- Beni
tas, 377 So. 4th St., Brooklyn, N.Y„ 
USA.

mane — jis galėjo įteikti jiems savo 
dovanas... Nusivylęs Santa Claus 
vidury Atlanto atkabina sklandytu
vus su dovanomis... Ir užbaigai pa
sigirsta rusų kalba amerikinė Jingel 
Bels — kalėdinė dainelė...
AUKŠČIAU SĖDYNĖS NElSSOKSI

Ii tiesų, sovietų propaganda įsi
smaginusi dažna! pamiršta, kad net 
ir propagandai vis dėlto reikia tu
rėti ribas. Yra dalykų, kurių nepa
tartina krauti į savo propagandinį 
vežimėlį — vienas iš jų —- Santa

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skt'bimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1.- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10% nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiu! 3,- DM, už
sienyje dvigubai. __ Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

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

H MŪSŲ, KELIAS
Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
Dillinyen a. d. Donau. Kapuzinerstr. K

Vyr. Rędaktdrius D. Penikas 
Redaktorius Al. Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY", Semi-t
Weekly. Authorized by EUCOM HQ, Civil Af
fairs Division. Authorization No. UNDP 20^ ,

Circulation 4000.

5



« ps* Nr. 11 (201) 1948. II. 9.

3 MUSU KELIAS
LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Skautai skelbia pasauliui:

Pavergta Lietuva teriojama ir naikinama
Rašo J. Mockūnas, mūsų spec, bendradarbis Australijoje

Nuoširdūs santykiai užsimezgė su 
Naujosios Zelandijos, Fiji salų, Fili
pinų ir kt. tautų skautais. Jie buvo 
nuolatiniai lietuvių svečiai ir kvies
davosi lietuvius pas save. Filipinie
čiai ir naujazelandiečiai dovanojo sa
vo vėliavas ir palinkėjo greito tėvy
nės išlaisvinimo. Daugelis užmezgė 
artimiausius asmeninius ryšius ir 
prisirinko krūvas adresų. Lietuvių 
skautų choras, šokėjai, muzikontai, 
komikai ir kt. pasirodymo dalyviai 
nuolat vakarais dalyvaudavo laužuo
se ir pasirodymuose, kelis kartus 
lietuviai (dainavo radiofonams savo 
dainai, o vienu metu ABC trumpų
jų bangų siųstuvas užrašė lietuvius 
dainuojant ir siunčiant pasveikini
mus DP publikai Europoje. Gal būt 
ir ne vienas „M.K.“ skaitytojas tu
rėjo progos išgirsti specialioj Austra
lijos radijo programoj Europai lietu
vių skautų sveikinimus.

Didelio dėmesio susilaukė ir lie
tuviškas skautų stalas, kuri dauge
lis vadino konferencijų stalu. Prie 
šio stalo lietuviai valgydavo savaip

tik 25*. Fiji salų skautai amžinai 
keliauja po visą stovyklą stebėdami 
kitus ir rinkdami suvenyrus. O su
venyrų rinkimas buvo tiesiog baisi 
liga, apėmusi visus stovyklautojus. 
Dar gerokai prieš Jamboree atidary
mą Australija išleido 2*/t peno pašto 
ženklą šiai Jamboree paminėti. Sto
vyklavimo metu išleistas specialus 
atvirukas su Jamboree dalyvaujan
čių valstybių vėliavomis, kur yra ir 
Lietuvos trispalvė. Stovykloje vieni 
kitiems dovanodavo fotografijų, žen
kliukus, juosteles ir kt ženklus. Fi
latelistai siųsdavo šimtus ir tūkstan
čius laiškų, antspaudotų specialiu 
Jamboree štampu. Vienas išsiuntęs 
net 10.000 atvirukų į visas pasaulio 
šalis. Žinoma, tai jam kaštavo gero
ką sumą svarų. Kiti užsikrėtę foto
grafiniu išpyškindavo per dieną po 
kelioliką filmų. Stovyklos krautu
vėse bematant buvo išpirktos visos 
filmos.

Stovyklavimo vieta užėmė didžiuli 
kelių šimtų akrų plotą, pro kur( te
ka upė Vazza. Siame 11.000 skautų

mieste specialiai (rengta pašto, tele
fono, telegrafo (staigos, bankai, krau
tuvės, kioskai, sporto aikštės, plau
kiojimo baseinai, (rengti keliai, Bū
ties lovų ligoninė, dantų gydymo ka
binetas, sandėliai, automobilių par
kai ir kt. Kokios apimties buvo ap
rūpinimas parodo kad ir tokie per 
12 dienų suvartoti produktų skai
čiai: mėsos — 160.000 1b. (svarų); 
duonos — 67.500 1b.; pieno — 15.000 
galionų; pamidorų — 20.000 1b.; cu- 
kraus —22.500 1b.; pyragaičių ir bis
kvitų — 21.000 1b. Kiaušinių 10.000 
tuzinų; vaisių — 200.000 štk.; sviesto 
— 6.500 1b. ir t.t.

Stovykloje veikė, be viešosios ju
dėjimo policijos, speciali skautų po
licija, greitosios pagalbos tarnyba, 
informacijos tarnyba ir kt. Įvairių 
religijų maldos namai su dvasinin
kais, kurie aptarnaudavo tikinčiuo
sius. Be nuolatinių skautiškų užsiė
mimų, buvo vykdomos ekskursijos j 
Melboumą ir apylinkes.

Taip nejučiomis prabėgo 12 gra
žių stovyklavimo dienų tarp (vairių

tautų skautų. Sausio 8 d. didžiojoj 
laužavietėj renkasi visi skautai bai
giamajam Jamboree laužui. Visų 
tautų atstovai dainuoja savo dainas. 
Po kiekvienos dainos pasipila ra- 
kietos. Lietuviai, baigę dainuoti su
silaukia ovacijų, o rakietos šauna j 
Australijos Pietų Kryžiaus dangų. 
35 taptų vėliavos, sausio 8 d. išsiri
kiuoja prie tribūnos. Visi susirinko 
Jamboree uždarymo iškilmėms. Vė
liavos palinksta, ir iš tūkstančių lū
pų prabyla skautų įžodžio pakarto
jimas. Lietuviai skrenda savo min
timis pas kenčiančius brolius tėvy
nėje, pas vargstančius tremtyje ir iš
blaškytus po visą pasaulį. Kada vėl 
susirinksime į savo tautinę stovyklą 
laisvoje Lietuvoje? Įteikiama visoms 
dalyvavusioms grupėms po Jamboree 
emblemą, kurią lietuviams priimant 
buvo palinkėta kuo greičiausiai šią 
emblemą parsiųsti į savo Nepriklau
somą Tėvynę. Jamboree baigiama 
skautų himnu, o Jamboree vėliava 
lėtai leidžiasi nuo stiebo, kad vėl pa
kiltų 1952 metais Pan-Pacifiko Jam
boree Naujojoj Zelandijoj. Tą pačią 
dieną stovyklautojai, prisirinkę pui
kiausių įspūdžių, pradėjo išvažinėti.

Grįžta ir lietuviai skautai į savo 
pastoges. Jie išvargę, daug darbo ir 
išlaidų padėję. Ne vienas visas sa
vo santaupas čia paliko. Bet jie Lie
tuvos garbei daug padarė. Šie 30 
vyrų iškėlė Lietuvos vardą ne tik 
Australijos, bet ir visų Pacifiko tautų 
tarpe. Tėvynės vardas randamas 
Australijos, Naujosios Zelandijos, Fi
lipinų ir kt. kraštų spaudoje: kad 
Lietuva pavergta, kad ji teriojama 
ir naikinama, kad jos skautai yra pa
vyzdingi,— tą jau ir kitam pasaulio 
pakrašty esančios tautos vis daugiau 
žino. Garbė jiems! ,

pagamintus valgius ir daugelis au

Kanada siekia 
nepriklausomybės

KANADAI REIKIA DAUGIAU 
LAISVĖS, SAKO PREMJERAS

UP iš Ottawa praneša, kad mi- 
nisteris pirmininkas Lowis St. Lau
rent nurodė, jog jis nori paprašyti 
Britaniją suteikti pilną konstitucinę 
nepriklausomybę Kanadai.

Pasakytoje radijo kalboje prem
jeras nurodė, jog kanadiečiai turi 
išdirbti metodus, kaip būtų pakeista 
konstitucija, nors tai nebūsią lengva. 
Jie sieksią, jog konstitucija užtikrin
tų provincines teises dviem oficia
liom kalbom ir kitoms istorinėms 
teisėms. „Jūs žinote visi, kąd „Bri
tish North America“ aktas sudaro 
Kanados unijos pagrindą. Sis aktas 
yra svarbiausia Kanados konstitu
cijos dalis, bet Jis yra ir britų par
lamento įstatymas, nors kanadiečiai 
kiekvienu metu nori kai kurių pa
keitimų šiame akte padaryti. Mes 
negalime tikrai laikyti savęs suau
gusia tauta tol, kol mes savo spren
dimus turime pateikti kito krašto 
parlamentui“; baigė premjeras.

GRAIKIJOS SUKILĖLIŲ VADAS 
NUŠALINTAS

Ne viskas eina taip, kai norima. 
Graikijos sukilėliai komunistai no
rėjo užimti Graikiją, bet Trumanas 
pakišo jiems koją su savo „doktri
na“ ir Markos turėjo nuvirsti. Ban
ditų radijas pranešė, kad generolas 
Markos „rimtai serga“ jau keli mė
nesiai ir jis negalįs atlikti jam už
dėtų pareigų. Spėjama, kad Markos 
yra nušalintas dėl nesėkmės kovose.

stralų negalėdvao atsistebėti, kaip 
skanūs lietuviški blyneliai ar sriubos, 
kokių Australijoj niekur negausi.

Kitų tautų skautai irgi turėjo

dei Graikijos neužėmimo. Taip pat

LTB Apygardų pirm-kų suvažiavimas
atšaukiama draugė Tereslja Hodji- 
vassiliou iš politinės veiklos. Ji taip 
pat „susirgusi“.

Naująjį politbiurą dabar sudarys
(domių pasirodymų. Australijos skau
tai puikiai pasirodydavo su pionie
riškais darbais. N.Zelandijos Skautai 
visur mėgdavo pademonstruoti senų
jų salos gyventojų maori tautinius 
šoklus, dainas, papročius ir rūbus. 
Maori karo šokis buvo sensacija. Jų 
į Jamboree galėjo atvykti tik 25. nors 
norinčių vykti buvo per 1000. Bet 
kaip nustebo tie 25, kai čia susitiko 
dar apie 100 savo tautiečių Pasi
rodo, kad šie 100 savo lėšomis sėdo 
į lėktuvus ar laivus ir atvyko ( Jam
boree. Pakistano skautai, atvykę net 
nuo tolimųjų Tibeto kalnų pašlaičių 
ir čia išlaikė savo orumą ir rytietiš
ką svajingumą. Dalis Jų mahometo
nai ir stovykloje laikėsi savo religi
nių papročių: bendrai melsdavosi, ne
valgė •kiaulienos, turėjo atskirus in
dus. Jie puikūs kalnų laipiotojai ir 
ištisas dienas jums gali pasakoti apie 
savo gražią tėvynę, apie milžinus Ti
beto kalnus... Judrūs malajiečiai la
bai rezervuoti spaudos koresponden
tams. Jie atsigabeno (domius lauki
nių žmonių muzikos instrumentus su 
savais papuošimais. Narų salos skau
tai, atvykę iš Ramiojo vandenyno 
tropikinės salos, skundžiasi Australi
jos klimatu. Jų saloje beveik nuolat 
būna apie 4O"/o C“, o čia gana vėsu,

Pajudės Amerikon...
(Pradžia 1 pusi.)

daryti. Kai jau yra išrašyta viza, be 
emigracinės įstaigos sutikimo niekas 
negali savo kelionės atidėti, nes 
priešingu atveju gali turėti labai ne
malonių pasėkų. Jei į JAV nuvykęs, 
dirba darbą ne pagal savo profesiją, 
ir nesutinkant darbdaviui jis gali 
nutraukti sutartĮ, jei tik gauna darbo 
pagal savo profesiją. Išbūti pas ga
rantijos davėją atitinkamą laiką yra 
tik garbės reikalas, jokių kitų sank
cijų neturįs.

Ypatingai DP žurnalistus intere
savo klausimas, kada prasidės emi
gracija ( JAV iš Prancūzų zonos? 
Visų maloniam nustebimui buvo at
sakyta, jog jau prieš savaitę laiko 
| ten išvyko DP komisija kandidatų 
atrinkimui. Kiek iš esamų 2000 DP 
bus atrinkta kandidatų ir kaip ten 
darbas sekasi, kol kas žinių dar ne
turima.

Palietus ( Venecuelą išvykusių 
DP bagažo pristatymo netvarkingu
mą, buvo paaiškinta, jog IRO negali 
samdyti laivus specialiai pervežti 
bagažui. Kadangi į Venecuelą plau
kiančių iš Europos uostų laivų nėra 
daug, tai ,ir emigrantų, kurie jpatys 
išskrenda lėktuvais, bagažas sugaišta 
kelyje bent kelias savaites.

Išgvildenus dar keletą lokalinio 
pobūdžio klausimų, spaudos konfe
rencija buvo baigta. Sekančioji nu
purtyta kovo 2 d. (dpi

Nuošaliame Bavarijos kamputyje, 
Seligenstadte, kur šiuo metu gyvena 
per 700 lietuvių, š. m. vasario 1—2 
dienomis (vyko LTB Apygardų Pir
mininkų suvažiavimas nueitam trem
ties keliui apžvelgti ir bėgamiesiems 
klausimams apsvarstyti. Dalyvavo C. 
Komiteto nariai, visų trijų zonų apy
gardų pirmininkai, vykdomųjų veiks
nių ir spaudos atstovai.

Suvažiavimas prasidėjo vasario 1 
d. 9 vai. LTB C. Komiteto Pirminin
ko Gaučio pranešimu, kuriuo buvo 
nušviesta įvairių tremties gyvenimo 
sričių veikla. Ekonominiais, 'sociali
niais ir etatų reikalais daryta ben
drų žygių su kaimyninių Pabaltijo 
tautų atstovais IRO įstaigose. Dau
gelyje atvejų žygiai buvo sėkmingi. 
Pirmininkas savo pranešime pabrėž
tinai priminė sunkią tremties kul
tūrinę būklę, kuri atsirado kartu su 
valiutos reforma. Slo fakto pasėkoje 
smarkiai nukentėjo ansamblių bei 
teatrų veikla ir spauda. Tik dėka 
atkaklios privačios iniciatyvos pas
taroji dar šiaip taip laikosi, bet jau 
aiškiai matosi žymių, jog tokia pa
dėtis taip pat neilgai tegalės tęstis. 
Diena iš dienos emigracija gyvėja, o 
šios sėkmingumas pakerta tremtinių 
spaudos pagrindus, nes mažėja skai
tytojai. Tokios padėties akivaizdoje 
LTB C. Komitetas pasiryžo vado
vauti Lietuvių Kalbos Vadovo išlei
dimui. kurio 'prenumerata plaukia 
patenkinamai. Šioje vietoje tenka 
pastebėti, jog LTB C. K-to Pirmi
ninkas P. Gaučys, kuris labai sielo
jasi lietuvių spaudos ateitimi, Jau pa
rodė daug energijos, idant minėtasis 
L. K. Vadovas kuo greičiausiu laiku 
išvystų dienos šviesą.

Kalbėdamas apie emigracija, Pir
mininkas pastebėjo, Jog ji galėtų 
būti ir dar sėkmingesnė, jei ne trans
porto priemonių trūkumas. Į Au
straliją, Kanadą ir USA paruošiama 
vis daugiau ir daugiau žmonių, tik

samus Švietimo Valdybos Pirminin
ko p. M. Zldonlo pranešimas apie 
švietimo būklę tremtyje. Vaizdžiai 
statistiniais daviniais pasiremiant 
nupiešta, kiek daug švietimo srityje 
pasiekta, nors ir vargingose tremties 
sąlygose. Lenkiant galvas prieš trem
ties švietimo darbuotojus, pirmoje 
eilėje už pasiektus laimėjimus trem
tinių bendruomenė turi būti dėkinga 
Jų vadovui, Švietimo Valdybos Pir
mininkui M. Zidonlui, kuris iš pat 
pradžių šiai sričiai vadovauja.

LTB Centro Komiteto Vicepirmi
ninkas A. Kalvaitis, dabartinis lietu
vių reikalams ryšininkas prie IRO 
zoninės vyr. būstinės, nušvietė tuos 
visus sunkumus, kurie buvo sutikti, 
bekovojant už tautinių komitetų pri
pažinimą. Nors galutiniai santykiai 
tarp ryšininkų institucijos ir IRO va
dovybės dar nėra nustatyti, bet p. 
A. Kalvaitis mano; Jog tautinių at
stovų tikslas bus: 1) išaiškinti IRO 
nusistatymas išvietintųjų atžvilgiu ir 
2) perteikti mus globojančiai orga
nizacijai savo tautiečių pageidavi
mus, apsaugojant jų Interesus. To-

kius prie IRO atstovus turi 16 tau
tybių, taigi susidaro lyg savotiška 
taryba DP reikalams. Tų ryšininkų 
reikalingai raštinei išlaikyti tikimasi 
gauti iš IRO ir lėšų, kurias paskirtų 
iš sumų, susidariusių iš IRO tarnau
tojų mėnesinių atskaitymų. Visais 
atvejais pabaltlečiai ryšininkai nu
mato veikti kartu.

Po Centro Komiteto narių prane
šimų sekė platūs ir Išsamūs apygar
dų pirmininkų pranešimai, kuo ir už
baigta pirmoji suvažiavimo diena. 
Sekančią dieną sekė svarbūs vykdo
mųjų veiksnių pranešimai, statuto 
keitimo, spaudos ir kiti klausimai. 
Salia apygardų pirmininkų suvažia-

nauji penki vyrai, kuriems vado
vaus Nicholas Zacharlades, partijos 
politinis komisaras, Šitaip baigia 
dienas raudonieji viešpačiai. Neatlie
ki „pareigų“, — turi „sirgti“. (AP)

vlmo (vykusiame C. Komiteto posė
dyje nutarta balandžio mėn. šaukti 
LTB apylinkių atstovų suvažiavimas.

Pirmosios suvažiavimo dienos va
kare vaišingieji Seltgenstadto lietu
vių stovyklos vadovai pakvietė sve
čius | Lietuvių Tautinio Ansamblio 
550-jĮ koncertą, kurio programą iš
pildė vyrų ir mišrusis chorai, solis
tai, studijinė kapela ir mišri tautinių 
šokių grupė, (p)

Franco dar nori palanki!

Vasario 16 d. proga sekantis .Mū
sų Kelio“ numeris bus dvigubas ir 
išeis vasario 14 d. Redakcija

laivų stoka sutrukdo gausesnį išve
žimą. BALFas paskutiniu metu irgi 
savo veiklą daugiau nukreipė Į emi
graciją. Tam reikalui Europoje 
(steigta BALFo (staiga, o prieš ke
lias savaites atvyko ir vienas BALFo 
direktorius — J. B. Valaitis, kuris 
savo »rezidenciją (kurs Frankfurte, 
kad galėtų sėkmingiau išaiškinti pa
sitaikiusius emigracinius nesklandu
mus.

Po LTB C. Komiteto Iždininko p. 
Rėklaičio pranešimo apie bendruo
menės finansinius reikalus, kur kon
statuotas tremtinių nepakankamas 
(sisamoninimas reikalo mokėti soli
darumo ir kitus mokesčius, sekė iš

Alyvos sakeli ar...
(Pradžia 1 pusi.)

Trumano laimėjimą, reiškiant! atė
jimą naujos pacifizmo eros. Tos 
„taikos kantatos“ tikslas buvo išaiš
kinti, kad pasaulyje įsivyravęs anti
komunizmas nustojo savo pagrindų 
ir kad komunistų bendradarbiavimas 
su kitomis partijomis yra galimas ir 
savyje nebeturi jokių pavojų. Žino
ma, kad, anot jų, tokiu atveju darosi 
nebereikalinga nei Atlanto paktas, 
nei iš viso esamoji Vak. Europos vy
riausybių „reakcionieriškoji" politi
ka, o pagrindinis tikslas visų turįs 
būti pagal Cachin solo „krikščiony
bės kova už vergijos (I) panaikinimą 
pasaulyje“ ir kartu su kairiosiomis 
grupėmis „stoti už tikrąją demokra
tiją ir tikrąją talką...“ Kas tuo visu 
teatru konkrečiai buvo siekiama ita
lų komunistų, atvirai pasakė pats 
Togliatti. „Mes, kurie supranta, kad 
mes sudarome partiją, gebančią ben
drai su kitais kraštą valdyti."

Tačiau bent Italijoje tie sirenų 
balsai nuėjo niekais. Pradedant so
cialistu Saragati, baigiant de Gasperi 
katalikais, visi davė aiškų atsakymą, 
kurį trumpai galima suvesti ( vieną, 
išreikštą neprikl. socialistų: „Kurio
zišką pasiūlymą vidaus politikos 
įtampai atpalaiduoti, kur( Togliatti 
atsivežė Iš Maskvos per Paryžių Ro
mon, niekas negali laikyti rimtu.“

Iš visp to italų komunistų teatro 
„Basler Nachrichten" daro paprastą 
išvadą, jog žmonės nustojo tikėję 
tam, kuris kartą sumelavo. O kaip 
galima tikėti tiems, kurie dar niekad 
tiesos nekalbėjo? —mšk.—

Gen. Franco nuomone, šiuo metu 
Ispanijai dar nesąs atėjęs laikas sto
ti ( Jungtines Tautas ar prisidėti prie 
Vakarų Unijos pakto. Konservato
rių laikraščio „Daily Telegraph“ 
Madrido korespondentui suteiktame 
interview Franco paneigė, kad būtų 
kuri nors šalis prašiusi Ispaniją pri
sijungti prie Marshallio pakto vals
tybių. Į klausimą, ar Ispanija no
rinti (stoti nariu ( Jungtines Tautas, 
Franco atsakė, dar esą per anksti 
svarstyti tokį klausimą, kuris šiuo 
metu Ispanijai esąs visiškai neaktua
lus. Prisiminus visų nekomunistinių 
ir laisvę mylinčių tautų abišalio gy
nimosi paktais susijungimą prieš So
vietų Sąjungą, gen. Franco nurodė, 
jog jis tos rūšies pasiūlymą W. Chur- 
chilliui per savo pasiuntinį Londone 
esąs padaręs dar prieš praėjusio ka
ro pabaigą.

TIK EUROPOS UNIJA IŠGELBĖS 
NUO KARO

Italijos užsienių reikalų ministe- 
ris grafa C. Sforzą pareiškė, kad tre
čiojo pasaulinio karo pavojaus gali
ma būtų išvengti tiktai per Europos 
vniją, į kurią galėtų laisvai įstoti 
visi laisvi ir taikingi žmonės.

Italija taptų ne tik tat lygiu na
riu naujosios Europos Tarybos, bet 
ji greitai įeitų ( galutinį kontaktą dėl 
savo galutinės formacijos. Trečiasis 
pasaulinis karas reikštų Europos su
naikinimą. Sis pavojus negali būti 
eleminuotas, jei nebus Europa su
jungta. Italija taip pat prisidėtų prie 
naujosios Tarybos kūrybos. Grafas 
išreiškęs Italijos tikėjimą, lead atė
jusi Europos valanda. Jis pasižadėjo 
glaudžiai bendradarbiauti su Euro
pos kaimynais.

„RAUDONOSIOS VĖLIAVOS 
KAVALIERIUS“

Aukščiausiosios Sovietų Sąjungos 
Tarybos (saku, Rusijoje (vedamas 
oficialus visiems ordenais apdovano
tiesiems titulas: „...ordeno kavalie

rius". Sis titulas pakeičia ilgi šiolei 
įprastąjį „ordinininkas“ ir turėsiąs 
būti vartojamas dokumentuose, ak
tuose ir tarnybiniame gyvenime.

„Kavalieriaus“ titulas buvo varto
jamas Rusijoje carlstlniais laikais 
ordenais apdovanotiesiems paženk
linti. Po spalių revoliucijos 1917 me
tais jį Stalinas ir Leninas dekretu 
atšaukė, kaip „caristinės-kapitalisti- 
nės epochos terminą“, ir Jo vietoje 
(vedė dabar, kaip matome, savo epo
chą ’taip pat atgyvenusį „ordini- 
ninką“.

GEN. CLAY GALI PASITRAUKTI?
AP iš Washingtono praneša, kad 

kariuomenė kreipusis ( prezidentą 
Trumaną, norėdama Vokietijoj savo 
zoną perduoti valstybės departamen
tui kaip galint greičiau. Karo minis- 
terls p. K. Royall formaliai reko
menduoja tą pakeitimą padaryti

Generolas Clay, patyriama, vėl 
spaudžius pareigūnus Washingtone, 
kad leistų jam pasitraukti iš karinio 
gubernatoriaus pareigų.

............................................... .
Nūrnbergo tbe sanatorijos j

• mažieji lietuviai pacientai ga- •
• vę kiekvienas po gražų ir tu- t
• ciningą siuntinėlį, siunčia savo S
; nuoširdžiausią •

PADĖKA :
• mieliesiems siuntėjams — 4060 • 
j LSC sargybų kuopai Zeils- j
• heime. Į

S. m. sausio 10 dieną SI
Blasien (Schwarzwalde) po 
sunkios ir ilgos ligos mirė di
plomuotas teisininkas
ANATOLIJUS GBICEVICIUS

Praneša nuliūdę

Žmona, sūnus, brolis 
ir brolienės
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