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Grigo bičii] keliais...
' Kompaktinio. įsikūrimo svajonėms 
Išblėsus, o emigraciniams mūsų pla
nams įšalus archyvuose, kurį laiką 
buvo besireiškianti emigracinė karšt
ligė, nenorinti paisyti jokių sugesti
jų iš anksčiau. Blogėjančios gyveni
mo sąlygos ir bekaistanti politinė at
mosfera praėjusiais metais tremtinių 
stovyklose ėmė reikštis desperaclnė- 
mis nuotaikomis. Jų paveikti kai ku
rie mūsų tautiečiai nevengė ieškoti 
prieglaudos netgi labai eksploataci
nių polinkių kraštuose arba ir ato
grąžose. ‘ .

* Emigracinė karštligė gana greitai 
persirito per krizės zenitą. Lietuviš- 
koji masė atgavo įgimtą pusiausvyrą 
Ir apsisprendė už. anglosaksiškus 
kraštus: JAV, Kanadą ir Australiją. 
Su šiuo spontaniškai susiformavusiu 
sprendimu sutiko, kiek nujaučiame, 
ir mūsų viršūnės. _ ’ ', '

jei neatsiras kokių staigmenų, V. 
Europos lietuvių tremtinių dauguma 
poros metų būvyje'išsišakos į JAV — 
Kanados — Austrąiljos trikampį. 
'Anglijos salų traukos jėga mažėja. 
Tad šiuose trijuose kraštuose prisi
glaus patys didžiausi mūsų tautos 
spiečiai. Jie drauge su sėdomis mūsų 
kolonijomis ten sudarys pagrindines 
mūsų tautos bazes laisvajame' pasau
lyje. Nuo tų bazių dvasinio ir me
džiaginio pajėgumo eventualiai gali 
priklausyti visa tautinė mūsų egzi
stencija.
" Daugumai tautiečių šiuose anglo
saksų kraštuose pavyks susidaryti 
neblogas medžiagines būties' sąlygas, 
juo labiau, kad jau ir JAV ir Kana-, 
do'e aktualėja socialinio klausimų 
sunormavimas. Bet kyla • klausimu, 
Ar-jOMdžlaąjnei egzistencijai susitvar
kius ir dargi esant sąlygoms kopti 
Vis aukštesnio gyvenimo Standarto 
kopėčiomis, neatsiras pavojus per 
daug sumaterlalėtt? Jau yra balsų, 
jog dalis tremtinių taip karštai me
tasi į dolerio ar svaro medžioklę, kad 
rizikuoja savo sveikata, nusigręžia 
nuo tautinių pasireiškimų ir primirš
ta emigracines misijos prasmę. Me
džiaginį pagrindą turėti po kojomis 
yra būtina, bet jei medžiaginė gero
vė tampa vieninteliu idealu ir gyve
nimo tikslu, tada turime reikalą su 
aukso veršio garbintojais, kurie šiam 
stabui linkę aukoti viską, netgi tau
tos ir tėvynės reikalus.
tikėti, kad mūsų politinių emigrantų 
— tarpe jų atsirastų daug. Bendruo
menės akimis žiūrint, jie labai pri
mena tranus.

Čia norima betgi atkreipti dėmesį 
| kitą reiškinį: į mūsų gabumus or
ganizuotis. Nereikeėtų dėl to, rodos, 
sielotis. Sugebėti burtis yra juk tei
giamybė. Bet kai su tais sugebėji
mais nueinama per toli, jiems jau 
geriau tinka neigiamybės etiketė. 
JAV lietuvių spaudoje jau randame 
nepasitenkinimo balsų dėl mūsiškių 
separatinės veiklos. Jie Naujajame 
Pasaulyje kuria buv. DP draugijas, 
tremtinių klubus etc. Ir reikia su
tikti su mūsų „senjorais“ užjūryje, 
kad toksai telkimasis, organizavima
sis DP „emblemos“ pagrindu, yra 
netikslingas ir nereikalingas. Tai 
dvelkia separatizmu ir jėgų skaidy
mu. Tokia diferenciacija labai pri
mena tiek pat nepateisinamą senes
nių ateivių būrimąsl į parapijinius 
klubus. Organizavimasis tokiais se- 
paratinials vienetukais ir parapinio 
patriotizmo skatinimas yra ne jun
gimasis, bet skaidymasis.

Kraštuose, kuriuose likimas tel
kia stambiausias mūsų kolonijas, yra 
Ir lietuviškųjų organizacijų ir savoji 
spauda. Ypatingai J.A.V-se, kuriose 
glūdi mūsų tautos svorio centras šia
pus geležinės uždangos, lietuviai gal 
net ir per smulkiai išsldiferencijavę 
Ideologinėmis, kultūrinėmis, parapi
nėmis ir kitokiomis draugijomis. 
Nėra jokio reikalo šios diferenciaci
jos smulkinti dar labiau, o juo la
biau ribotis nuo savo tautiečių, se
niau čia įsikūrusių ir mus, vargui 
atėjus, į savo židinius atsikvietusių. 
Ir to reikalauja ne koks sentimentas, 
bet racionalumas.

Naujųjų ateivių pareiga, įsijungti 
| visuomeninį, kultūrinį, labdaros ir 
profesinį vyresniųjų ateivių gyvenl-

(Nukelta į 8 pusi.)

pakto sudarymas ir Nor-Atlanto 
vegijos traukimas prie jo iššaukė 
nemažą reakciją Kremliuje. Šalia 
dviejų notų įteikimo Norvegijai, 
Maskvos imperialistai grasina kumš
čiu Švedijai. The New York Herald 
Tribune rašo, kad dabar esą galima 
pranešti, jog ir Švedija gavusi įspė
jimą, nors ir netaip formalia forma. 
Sovietų atstovai Stockholme pareiš
kę švedams, jog Švedijos prisidėji
mas prie Atlanto pakto Maskvoje 
bus traktuojamas kaip „agresyvus 
aktas“. Dar daugiau, rusai esą įspė
ję. jog galimas daiktas, kad Sovietų 
reakcija dėl šio agresyvaus veiksmo 
pasireikštų visiška Suomijos oku
pacija.

Gana aiškiai pasakyta. Kai Sta
linas vis dar vaidina „taikos maska
radą“, tai Molotovas - jau grasina 
Švedijai, visai nekalbant apie Suo
miją, kuri jau iš anksto Kremliaus 
pasmerkta.

Kol kas nesą, rašo Stewart Alsop,

Jėgų pusiausvyra - polo derybos
Britų pažiūros į Vakarų-Rytų santykius

Ryšium su Atlanto pakto ir Skan
dinavijos klausimų Suaktualėjimu, 

1 britų spaudoje ir politiniuose sluog- 
sniuose išryškėja nuomonės, tampriai 
susijusios su bendra Rytų — Vakarų 
problemos tolimesne raida. Tuo 
klausimu įdomių minčių paberia bri
tų socialistų laikraštis „New States
man and Nation". Nerasdamas Nor- 

1 vegljal kitos išeities, kaip įsijungti 
Atlanto pakto sistemon, kad išvengus 

’ „impotentiško karinio neutralumo“, 
Atlanto paktą laikraštis vadina „mil
žiniška politine militarine ūkine gy
nybos struktūra, svarios, greitos ir 
labai potencialios- jėgos“. Anot lai
kraščio, Atlanto paktas sudarąs at
svarą Sovietiniam bokui, pakanka
mą atlaikymui bastiono prieš Rytus, 
nors, iš kitos pusės, ne tiek pajėgų, 
kad perėjus į politinę ofensyvą Rytų 
Europai išvaduoti. Tačiau tas paktas 
jau pajėgus sovietams sukliudyti tai, 
kas jiems pavyko įvykdyti Rytuose. 
Jis pajėgsiąs Vakarus įstatyti į lygiai 
pajėgią derybų poziciją, kurioje Ry
tai jau yra, taigi, galintoms ateityje 
deryboms gali pasitarnauti, žinoma, 
kiek prieš sudarant tą paktą Sovie
tai nesugebės iškrėsti naujų pokštų, 
pvz. Skandinavijoje

Ir britų laikraštis prieina išvadą, 
jog bet kokios derybos su sovietais 
tik tokiu atveju gali būti prasmingos, 
jei jos paremtos partnerių lygiu, ka

iriniu pajėgumu. Gi sovietų pasiim
tos diplomatiniu, būdu. sukliudyti jra- 
mų Atlanto pakto gimimą, yra ge
riausių ženklu, kad' Vakarų konsoli
davimąsi pastangos — Atlanto pak
tas, Europos Taryba, Marshallio pla
nas — prieštarauja Sovietų planams 
ir kad veikimo iniciatyva jau yra ne 
vien Sovietų rankose.

Tačiau briių vyriausybės nusista
tymas nesileisti šiuo metu 1 jokius 
tarp keturių ar dviejų pasitarimus 
su Sovietais, rodo, kad’ laikraščio 
bendras padėties vertinimas labai 
artimas vyriausybės sluogsniams. 
Pasak „Basler Nachrichten" Londo
no korespondento, tuo klausimu bri
tų vyriausybės nuomonė visiškai su
tampa su amerikinių kolegų nusista
tymu — naujos. keturių didžiųjų 
derybos tik tokiu atveju būtų gali
mos, kada būtų atsiekta politinė, ka
rinė ir ūkinė pusiausvyra, smarkiai 
susvyravusi sovietų naudai tuoj po 
karo, — vakarams nusiginkluojant, o 
Rytams dinamiškai ginkluojantis.

iki ta pusiausvyra bus atsiekta, 
praeis dar Šeši — devyni mėnesiai, 
pagal anglų skaičiavimus, ir iki me
tų- — pagal amerikiečius.

Nežiūrint didelių vidaus sukrėti
mų valdančioje darbiečių partijoje, 
nežiūrint 
opozicijos,

narpliojime visos britų politinės par
tijos yra be galo vieningos. Tai pul
kus eleksyras susvyravusioms Pale
stinos liepta Bevino pozicijoms.

„Basler Nachrichten“ informuoja, 
jog Londono užsienio spaudos atsto
vų sąjunga buvo sukvietusi aštuonis 
įvairių britų partijų parlamentarus 
užkandžio, kurio metu, tarp kitų 
klausimų ir pokalbių, būdingas buvo 
klausimas, ar naujas keturių didžiųjų 
susitarimas šiuo metu būtų naudin
gas. Pokalbyje dalyvavo darbiečių, 
konservatorių, liberalų ir nepriklau
somųjų atstovai, ir jų nė vienas ne
pasisakė už tokį keturių didžiųjų su
sitikimą dabartiniu metu.

„Jokiu būdu, kol nenuimta Berly
no blokada“, sako konservatorius.

„Tikrai ne, kol nepasirašytas At
lanto paktas“, mano darbieji.

„Jokiomis aplinkybėmis,. kol 
Kremlius neatsisakys viešai revoliu
cinių savo siekių, nepanaikiną ko,- 
mintėrno, nenuims Berlyno blokadoj 
ir dabar vykstančiose derybose 
Austrijos klausimu neparodys kon
krečių duomenų naujam politiniam 
kursui“, mano nepriklausomasis.

Pasak „Basler Nachrichten“, visi 
šie pasisakyme! aiškiai parodo Va
karų laikysenos sutvirtėjimą, išplau
kiantį iš pamažėl ątkuntančio stipry
bės jausmo. Gi tuo pačiu yra savai
me aišku, manų laikraštis, kad nie
kad nebūtų prieit* prie Atlanto pak-'. ■ '■ •> • • - ■ -'-ii

Prancūzija vadovaus Europai prieš komunizme
PRANCŪZIJA — LAIVAS BE VAIRO 1

Gen. de Gaulle buvo sušaukęs 
RPF sąjūdžio antrąjį kongresą, ku
riame jis pasakė, kad šis jo sąjūdis 
yra vienintelė užtvara prieš prancū
zų komunizmą ir kad Prancūzija, jo 
vadovaujama, turi vadovauti Euro
pai prieš užsienių komunizmą. Jis 
smarkiai puolė „trečiąją jėgą“, prem
jero Queuille neefektyvią vyriausy
bę, pavadindamas ją laivu be vairo, 
kai RPF sąjūdis, pridūrė jis, bai
giąs artėt prie galutinės pergalės.

Generolas pasisakė ypač už sti
prią kariuomenę, kuri dabar labai 
apleista. Bet kurių įvykių metu pran
cūzai, net jei ir vieni pasiliktų, turį 
gintis nuo užpuolikų. Esąs atėjęs lai
kas surinkti materialines ir morali
nes priemones, jas suorganizuoti 
paskirtai misijai.

Dėl Sovietų Sąungos politikos de 
Gaulle' šitaip pasakė': „Šiuo metu 
Oriento masės, diktatorių manevruo
jamos, yra didžiausia potenciali 

smarkios konservatorių 1 grėsmė, kokią kada mes esame pa- 
Rytų-Vakarų problemos I žinę. Laisvoji Europa kartu su Pran-I grėsmė, kokią kada 

žinę. Laisvoji Europe

cūzija turi būti todėl suorganizuotos. 
Ji turi būti taip suorganizuota, kad 
Vokietija rastų savo vietą. Vokietija 
turi būti federalinis kraštas, bet ne 
reichas, ir Ruhro sritis turi gauti 
europinį statusą. Tokiai organizaci
jai turi vadovauti Prancūzija ir ji 
turi būti centre.“ Kitu atveju įmonė 
būsianti be galvos ir organizacija 
be centro. -

šiandien JAV yra vienintelis 
kraštas, kuris gali sulaikyti sovietų 
spaudimą. Generolas aiškiai pasakė, 
jog jis turįs paimti valdžios vairą: 
„Kad tauta būtų vedama prie tikslo, 
kuris turi būti atsiektas, aiškiai rei
kalinga, kad mes turime paimti į 
savo rankas paprastą įrankį — vals
tybę. Mes esame nusprendę tai pa
daryti ...“. „Jei demokratinis kelias 
pasiliks atviras, tada mes eisime juo 
ir turėsime eiti. Bet jeigu blogiausiu 
atveju kai kurie žmonės išnaudos 
savo jėgas piktam, tada paliks vie
nintelis metodas — uzurpatorius 
Išstumti." (NYHT'm'.

Tarp raudonųjų replių
DIDĖJA SOVIETŲ GRĖSMĖ ŠVEDIJAI 

stiprios informacijos, kad rusai būtų 
pasiruošę padaryti tokį žygi. Tačiau 
Stockholme šis Sovietų grasinimas 
labai rimtai svarstomas. Ypač Šve
dija nėra patenkinta dėl Norvegijos 
linkimo prie Atlanto pakto. Anot 
Alsopo, beveik tikras dalykas, kad 
ji prisidės. Švediją atsidurtų baisioje 
karinėje pozicijoje. Gal būt rusai tik 
gąsdina, kaip jie gąsdino Iraną. Vi
siška Suomijos okupacija sudarytų 
labai rimtą žingsnį, nes tuo būdu 
sulaužytų taikos sutartį su Suomija 
ir Britanija. Tas rodo, kad Siaurės 
Atlanto paktas sovietams yra didelė 
rakštis pašonėje.

KARLSBADO MISTERIJA
Kai Stalinas apsivilkęs avies kai

liu, išėjo su alyvų šakele, didysis 
prokuroras p. Višinskis lėkė į Karls- 
badą „pasigydyti“. Šios šmėklos pa
sirodymas Čekoslovakijoje sukėlė 
baimės. Pagal gautas informacijas, 
Višinskis pergyvenęs didelį nervų

sukrėtimą. Iš sanatorijos' Višinskis 
buvęs tuojau išgabentas, kai pasau
lis sužinojo, jog ten prokuroras sėdi.

Reikalai, matyti, pasirodė esą ne
menki, nes ten nuvykęs buvo ir So
vietų ambasadorius Londone p. Za
rubin. Lankėsi ten Lenkijos delega
cija ir Čekijos atstovai. Zarubinas 
buvęs vienas tų, kuris prisidėjęs prie 
Čekijos laisvės pakasynų. Dabar jo 
vaidmuo būsiąs nušalinti „nemokšų“ 
frakcijos vadą“ — prezidentą Gott- 
waldą. šiuo metu geriausiai vei
kiąs Rudolf Slansky, kuris praktiš
kai ir valdąs Pragą. •

Tačiau svarbiausias Karlsbado 
susirinkimo tikslas esąs pritraukti 
čekus ir lenkus prie Rytų Vokietijos 
„liaudies demokratijos“, kai tuo tar
pu nei lenkai nei čekai nelinkę su
tikti su vokiečiais kaip politiniais 
broliais, rašo NYKT. Vienas čekų 
komunistas pasakęs, jog vokiečiais 
net ir komunistais negalima pasiti
kėti. Bet Maskvai reikalinga suda-
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to Vakarų Unijos, ūkinio bendra
darbiavimo, jei nebūtų egzistavusi 
baimė tolimesnės Sovietų ekspansi
jos. Lygiai kaip savaime aišku, kad 
D. Britanija leidžiasi į šiuos saitus ne 
todėl, kad šuo metu būtų linkusi gal
voti mažiau insulariškai arba kad 
staiga būtų nusiteikusi paneuropie- 
tiškai.

Tikroji priežastis ir tikroji stu
miančioj! jėga pagaliau vistiek su
eina į baimės motyvą, kuris kartais 
ir svetimus keleivius susieja, kai bi-

josi abu keliauti tamsiu mišku. Švei
carų komentatorius yra įsitikinęs, 
kad prašalinus tuos baimės motyvus, 
Anglija nieko nelaukdama grįžtų 
prie savo izoliacinio ir uždaro insu- 
larinlo galvojimo. Tuo atžvilgiu 
atvirą, kartu ir cinišką, mintį gar
siai paskelbė neprikl. britų parla
mentaras Brown sakydamas: „Ne* 
nemylime nei prancūzų nei kitų 
europiečių, ir jie mūsų nemyli taip 
pat. Bet esame šiuo metu priversti 
su jais vienoj lovoj gulėti.“ -J. m.-

Eisenhoweris planuoja Europos apginklavimo
GENEROLAS VfiL AUKŠTOSE PAREIGOSE

Gen. Eisenhoweris, nors jis yra 
Kolumbijos universiteto prezidentas, 
šiandien prez. Trumano ir krašto gy
nybos ministerio p. Forrestal kvie
čiamas, atvyko paruošti planą, kaip 
reikia apginkluoti Vakarų Europą. 
Taigi, Eisenhoweris laikinai bus vy
riausiu trijų kariuomenės ginklų rū
šių gener. štabų štabo šefas.

Darbas yra labai atsakingas ir 
skubus, nes Sovietų Sąjunga ne- 
perstoja spaudus Vakurų Europos. 
Kuriant Atlanto paktą ir iškilo rei
kalas paruošti galutinį planą, kiek 
V. Europa turi turėti kariuomenės, 
kurių ginklų ir amunicijos ir ką. bei 
kiek turi duoti j. Ac Valstybės.

’ ' -c ; į r-'

Generalinis strateginis planas yra 
tas, kad nebūtų prileista, jog Rusija 
nusiaubtų V. Europą. Jei rusai ga
lėtų suorganizuoti plieno metinės 
gamybos 50.000.000 tonų, kuriuos pa
gamina Europa, prie savo pagamina
mo 20.000.000 tonų, tai Būtų baisi 
proporcija.

Planuojant strateginį planą, ruo
šiamasi trumpam ir ilgam terminui.

Pagal t r u m palaikį planą 
ieškoma yra kas galima ir turi būti 
padaryta šįuo kritišku momentu, kad 
būtų išvengta Europos paglemžimo. 
Dabar sakoma, kad jei rusai, rytoj • 
pajudėtų, jie tuojau pasiektų kanalą. 
Jie turi paruoštų 50—60 divizijų su 
dujomis lr"inaistu.~Trtmipū ISlku jie 
galėtų turėti 150 divizijų, kai Vaka
rai tegalėtų dabar tepastatyti tik 7 
divizijas.

Tolimasis planą s. Dabarti
nėmis jėgomis Sovietų sulaikyti prie 
Elbės negalima būtų. Gali būti 
svarstoma Reino linija. Kyla klau
simas, ar rusai būtų sulaikyti ilgai 
su Vakarų jėgomis. Pagal tolimąjį 
planą, turės būtį tokios jėgos pa
ruoštos, kad jos tuojau pasipriešin
tų ir idealiai apgintų rytinę už Reino 
liniją ir apsaugotų Reiną ir Ruhro 
pramonę. Tam reikalui turi būti pa
ruošta 50—60 divizijų. Planuotojai 
numato tai padaryti su Amerikos 
pagalba. Darbas prasidėtų 1949—1950 
metais. Sakysime, 1950 metais turė
tų būti paruošta 15 divizijų. Todėl 
jom reikia numatyti ir ginklų bei 
amunicijos. Šitokiu keliu einama 
prie V. Europos gynybos nuo Sovie
tų invazijos, jeigu ji neįvyks anks
čiau, kol Vakarai dar tik planuoja.

Australija perspėja'. 
nelegalius imigrantus

Australijos imigracijos mlnisteris 
pareiškęs, kad valdžios įstaigos pa
tikrina gandus apie vienos juodo
sios rinkos „darbuotojų“ grupės su
manymą lėktuvais įvežti Australijon 
1.000 žydų, aprūpintų padirbtais do
kumentais. Ministerls perspėja Euro
pos emigrantus nepirkti padirbtųjų 
liudijimų, nes Australijos valdžia 
stropiai dabosianti, kad jų savinin
kai nepatektų Australijon. LLV/SB 
ISPANIJAI REIKIA DARBO JĖGŲ

Ispanijos pasiuntinybė Šveicarijo
je pranešė, kad ispanų diplomatas 
Sr. Florencio Fiscovich, kuris gyve
na Vokietijoje, galėtų duoti patari
mus DP eventualiam specialistų 
keliavimui į Ispaniją. Latvių CK 
informacijos skyrius susižinojo 
nūn. diplomatu ir dabar renka 
formaciją apie firmas, kurioms dar
bo jėgos reikalingos. LLV/SB 

iš- 
in- 
su 

in-

ryti Rytų Europos uniją. NYKT nu
rodo, kad Sovietų žygiai Skandina
vijoje ir Karlsbade esą tiesiogiai 
iššaukti Š. Atlanto pakto. Iš kito* 
pusės, šis paktas yra iššauktas So
vietų lig šiolinės laikysenos.

Šitokioje ruigtynių atmosferoj* 
pasaulis negali laukti geresnių ėji
mų. Šie įvykiai greičiau pagreitini 
galutini taikos sprendimą, (am.)

1
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Vėl vykstame į Angliją koncertuoti
1 • I • , **

■ 1 ’ - > u Rašo VI. Jakubėnas
SKAUTIŠKUOJU TAKU

— Redaguoja vyr. aktn. A. Krausas -

ir scenomis. Suderinimas nuomonių 
ir pageidavimų šiuo klausimu reika
lavo nemažai susirašinėjimo su sam
dytojais ir galutinis išsiaiškinimas 
visviena buvo atidėtas iki Londono.

Pagaliau viskas susitvarkė. Išvy
kimas — 11 vai. ryto CCG traukiniu 
iš Herfordo ( anglų zonoje), šeštadie
nį, sausio 15 d. Susitikimas ten pat 
iš ryto. Pirmiausiai — apie 8 vai. 
ryto atvyko iš 'tolimos kelionės abu 
„amerikonai" — A Dambrauskaitė ir 
S. Baranauskas. 10 vai. kariškas 
sunkvežimis atvežė abu blombergiš- 
kius — A. Kalvaitytę ir VL Jakubė- 
ną. Čia pat atėjo ir L Nauragis, nak
vojęs, pasirodo, tame pačiame mieste 
pas žinomą Londono lietuvį, anglų 
majorą p. J. Liūdžiu — 20 min. prieš 
traukinio išėjimą atsirado uždusęs 
anglų valdininkas su didžiuliu voku, 
kuriame buvo penki kelionės doku
mentų komplektai.

11 vai. visi laimingai atsidūrė pa
togiame CCG traukinyje. Pas visus 
rankose jau žinomi dokumentai — 
angliškasis laikinis kelionės pasas, 
žalia knygutė su bilietais CCG trau
kiniui iki Hoek van Holland ir kvi
tas bilietui į anglišką traukinį iki 
Londono. Be to, kuponai pietums bei 
vakarienei vagone-restorane ir kvi
tas vienam anglų svarui gauti.

Pati kelionė vyksta panašiai, kaip 
ir pernai pavasarį, tačiau yra ir kai 
kurių skirtumų, labiau primenančių 
taikos metą. Atskiro vagono „for 
German Transport“ nebėra, gali šeš
ti savo klasėje kur nori tarp anglų. 
Keleivių tarpe — nemažai abiejų ly
čių vokiečių. Vokietės — nebevisos 
„Soldatenbraut“ tipo — daug važiuo
jančių „zu Besuch“. Mat, šiuo metu 
vokiečiai, kuriems kas nors iš Ang
lijos apmoka kelionę ir pragyvenimą, 
gali nesunkiai gauti laikinę vizą į 
Angliją.

Paskirtasis 1 anglų svaras irgi 
nėra jokia dovana: už jį privalo at
siteisti kelionės garantai. Ir šį kartą 
šis žalias banknotas, einant valiutos 
Įstatymu, išmokamas tik pravažiavus 
Vokietijos sieną. Tačiau per pietus, 
dar Vokietijos teritorijoje, vokiečių 
keleiviams skirtame vagone-restora
ne kelneris garsiai skelbia: „Getran- 
ke nur filr englisches Geld“. Iš kur 
kai kurie vokiečiai ar nevokiečiai 
turi svarų — jis neklausia. O čia 
yra progos pasinaudoti „pigiais“ gė
rimais: jų kainos okupuotoje Vokie
tijoje anglų pinigais yra daugiau ne
gu pusiau pigesnės, palyginti su kai
nomis sunkiais pokariniais mokes
čiais apkrautoje' Anglijoje.

Atvykus i Hoek van Holland irgi 
yra pakeitimų: nebesudaromos gru
pės vieno vadovo žinioje, o kiekvie
nas tvarkosi individualiai. Olandų 
nešikai puikiai kalba angliškai, dar 
geriau, bet nenori — vokiškai, ir 
mielai ima angliškus šilingus.

Išėjus laivui Į atidarą jūrą, ima 
gerokai supti. Nuotaika pradžioje 
linksma Griuvinėjame sukibę po 
denį ir koridorius, lyg pasigėrę. Greit 
tačiau 20% trupės pasijunta nebe
gerai ir išnyksta.’Likusieji 80%, dar 
kiek pagjiuvinėję, irgi nutaria geriau 
pereiti į gulsčią padėtį.

Naktis praeina laimingai, iš ryto 
anglų imigracijos valdininkai labai 
susidomi artistais. „Ko atvykote? Ar 
yra leidimas koncertuoti? Kur eis 
pinigai už koncertus? Kas bus kon
certų klausytojai?“ Mes suverčiame 
viską Lietuvių Sąjungos ir Br. Coun
cil of Arts atsakomybei. Pareiškiame 
kategoriškiausiai, kad jokio honoraro 
už koncertus mums nepažadėta, tik 
garantuotas Išlaikymas. Po bendro 
visų valdininkų pasitarimo visiems į 
pasą statomas štampas: „Įleistas su 
sąlyga, kad nepasiliks ilgiau -kaip tris 
mėnesius."

Toliau muitinė — ta pati, kur ne
seniai taip žiauriai, nors nevaisingai, 
iškratė ir net išrengė žurnalistą ir 
redaktorių p. J, Kardelį, kai jis vyko 
pro Angliją į Kanadą. Tačiau mums 
nė lagaminų neatidaro. .Greit jau sė
dime traukinyje, o po dviejų valan
dų, saulei gražiai šviečiant, didžiu
lėje Londono Liverpool Street sto
tyje mus sutinka D.B. Lietuvių Są
jungos vadovai — pirm-kas p. P. 
Varkala ir rėikalų vedėjas p. Silkai- 
tis su ponia.

Pasirodo, Londone būnant visą 
laiką dabar ir vėliau teks gyventi 
lenkiškame Tiškevičiaus pensijone, 
kurio Šeimininkas moka ir lietuviš
kai. Pensionas tykus ir patogus, 
bė jokios anglų kalbos praktikos, su 
tarnais susikalbama lenkiškai ir ru-

1948 m. birželio mėn., prieš atsi
sveikinant su Anglija, D. Britanijos 
Lietuvių S-gos pirm-kas p. P. Var- 
kala buvo paminėjęs, kad rudenį nu
matoma vėl pakviesti menininkus, 
nors ir mažesnį būrelį. Tačiau ži
nant, kad mūsų viešėjimas davė Są- 

. jungai nustolių ir kad visų gastrolių 
suorganizavimas buvo susijęs su di
deliais rūpesčiais ir papildomu dar
bų Sąjungos vadovams, kurie ir taip 
;-ra perkrauti pareigomis — buvo 
sunku tikėti, kad tie nauji planai bus 
Įvykdyti.

Pasirodo, abejonės buvo nieku ne
paremtos; jau spalių pabaigoje atėjo 
pirmieji laiškai iš p. Varkalos su ofi- 
ciališkais pakvietimais. Šį kartą už
simota dar plačiau; be D. Britanijos 
Lietuvių S-gos rengiamų koncertų, 
jų dalis Įvyks pačių anglų režisūroje; 

. solistų sudėtis, nors ir nežymiai pa
keista, tačiau nesumažinta; ir dabar 
ją sudarė svarbiausių balsų atstovai 
— sopranas A. Dambrauskaitė, 
mezzo sopranas A. Kalvaitytė, 
tenorius St. Baranauskas ir bo
sas I. N a ura g i s ; pianistas akom- 
ponijatorius — VI. Jakubėnas. ,

Pasiruošimai buvo pradėti, kaip 
minėjome, jau spalių mėn.: atvyki
mo data į Angliją numatyta anie sau
sio 15 d., o pirmasis koncertas — 
sausio 25 d. Neviskas tačiau ėjo 
sklandžiai.

Beveik visą gruodžio mėnesį du 
būsimos trupės dalyviai — St. Bara
nauskas ir A. Kalvaitytė praleido 
ligoninėje; jie abu pasveiko laiku. 
Atsirado ir grynai administracinių 
sutrukdymų. Principinis sutikimas 
įsileisti menininkus buvo gautas iš 
Britų Vidaus Reikalų Ministerijos 
(Home Office) jau lapkričio mėn.; 
anketas dokumentams gauti anglų 
įstaigos artistams išsiuntinėjo jau 
gruodžio pradžioje.

Nežiūrint to, pasai buvo galutinai 
paruošti tik... vakare prieš išvyki
mo dieną. P. Nauragiui anketos buvo 
pasiųstos į Augustdorfo stovyklą, o 
kadangi jis jau gyveno Oldenburge, 
tai jos jo taip ir nebepasiekė. Tai 
paaiškėjo tik apie Naujuosius Metus; 
iš Lemfeo'į'Oldėnburgą turėjor būti 
pasiųstas net specialus pasiuntinys 
motocikllstas su anketomis!

Nelengvai sekėsi ir programų de
rinimas. Būsimos trupės dalyviai gy
vena išsimėtę nuo Oldenburgo iki 
Mūncheno apylinkės. Blombergas — 
A. Kalvaitytės if VI. Jakubėno būs
tinė — buvo maždaug geografiniame 
centre. Prie Blombergo netoliese, 
Lemgo mieste, yra ir anglų zonos DP 
administracijos centras. Iš Blomber
go todėl teko ir šį kartą derinti ir 
koordinuoti įvairius reikalus.

Ypač daug problemų sudarė tai, 
kad dalis koncertų ŠĮ kartą turėjo 
įvykti pačių anglų vadovybėje. At-, 
skira tumė su mūsų solistais ruošia 
British Council of Arts (Britų Meno 
Tarybą), valdinė Įstaiga, kuri pasku
tiniuoju laiku įgauna vis daugiau 
reikšmės. ' Coven t-Gardeno opera 
Londone pvz. yra subsidijuojama ir 
netiesiogiai administruojama Šios 
Meno Tarybos. Šiems koncertams 
buvo reikalaujama operinės progra
mos, paremtos operiniais ansambliais

Stasio Liepos koncertas 
Freiburge

Vasario 8 d. Vilniaus operos so
listas St. Liepa giedojo liet, pamaldų 
metu 'Adlerhauser bažnyčioje, suža
vėjęs Savo galingu balsu visus klau
sytojus, už ką parapijos vardu per 
pamokslą viešai padėkojo stud, ka
pelionas kun. dekanas Fel. Gureckas.

Vakare Marienhaus salėje Įvyko 
jo dainų koncertas liet, kolonijos na
riams, Kauno Valst. Teatro dirigen
tui Aleks. Kučiūnui akomponuojant 
Per 2 valandas dainininkas davė visą 
eilę savų ir svetimų kompozitorių 
kūrinių. Ypač pažymėtina Tai. Kelp
šos „Mano sieloj šiandien šventė“ ir 
arijos iš operų „Figaro vestuvės“, 
„Trubadūrai“ ir „Sevilijos kirpėjas“, 
ktlrias Sf. Liepa ailjko giliu įsijauti
mu ir parodė savo turtingą balso , me
džiagą, nors dėl blogos salės nega
lėjo pilnai panaudoti savo balso stip
rumo, bet pajėgė išlaikyti atitinkamą 
temperamentą ir visą laiką laikyti 

> sužavėtus klausytojus savo įtakoje. 
Prie šio pasisekimo žymia dalimi 
prisidėjo ir Al. Kučiūnas.

&ehdrtiomenės vardu už šį pulkų 
koncertą padėką pareiškė t>r. Ant. 
Skėrys. Tautvydas

Cia pat už kampo — naujoji D. 
B.L. Sąjungos centro būstinė. Pasi-
rodo, ji persikėlė porą kvartalų iš 
vienos siauros gatvelės į kitą dar
siauresnę. Adresas labai įdomus: 
London Mews, London Street, Lon
don W 2. Surasti kur tai yra — gana 
sunku. Prašmatnioje Londono dalyje 
„Paddington“ „Londono gatvė“ yra 
gerai žinoma, nes jąja važiuoja šim
tai taksių iš gretimos didelės Pad- 
dingtono Vakarų Geležinkelių sto
ties. Bet „London Mews“ (Mews — 
praėjimas prie arklydžių) yra aklai 
užsibaigiantis skersgatvis, Į kurį iš 
.London Street" gali pakliūti tik... 
pro didžiulio viešbučio' vartus. Tik 
vartų tunelyje, pusiau tamsoje, tūno 
užrašas „London Mews“.

Gatvelė siaura, tikrai „arklydiš- 
ka“, butas tamsus, lubos žemos, bet 
tiek D.B.L. Sąjunga, tiek ir „D.B. 
Lietuvio“ redakcija ir administracija 
čia įsitaisė gerai. Darbas čia verda. 
Be p. Silkaičio, dabar centre dirba 
p. St. Prapuolenytė, palikusi savo 
mokytojos tarnybą — anglų gimna
zijoje. Darbo ablems yra su kaupu. 
Kitame buįo gale redaktorius p. A. 
Kaulėnas, grįžęs iš darbo vatos'fa
brike, iki yėlaus vakaro stuksi ra
šomąja mašinėle, ruošdamas sekantį 
„Dldž. Britanijos Lietuvio“ numerį.

Čia į „D.B.L. S-gos centrą sueina 
visos Anglijos lietuviškos veiklos gi
jos. Nors lietuvių čia nėra daug 
(naujai atvykusių per 6.000), tačiau 
atrodo, kad esama tvirtos organiza
cijos. Ko galima pasiekti, siekiama 
organizuotai ir centralizuotai. Atro
do, kad ryšys tarp centro ir provinci
jos skyrių yra nuolatinis ir glaudus.

Londone teks pasilikti apie 10 die
nų. Pirmon kelionėn — 12 koncertų 
B. Council of Arts vadovybėje iš
vyksime sausio 27 d. Iki to irgi ne
galima sėdėti susidėjus rankas: iš 
visų vakarų Vokietijos galų surinktai 
trupei reikia gerai susirepetuoti, ypač 
tai liečia operinius ansamblius, ku
rių taip pageidauja anglai.

Australija -
žemynas baltiesiems

Rašo Ged. Galvanauskas
Kai mūsų broliai ir sesės, ilgus 

metus kai kurių kraštų suvedžioti, 
tūkstančiais ruošiasi vykti Australi
jon, vėl stveriu plunksną. Sį kartą 
nenorėsiu baidyti, kaip dėl vykimo 
Venecuelon, ar piršti. Mano uždavi
nys patiekti žinias apie žemyną, nes 
kažkodėl jų šykšti mūsų geografija 
ir dar labiau snūriuojanti įkurdini - 
mo tarnyba. Tarčiau mes esame 
apsėsti keistos ligos, kai tūli vis ra
gina lukterti pravirų durų į JAV, o 
kiti dejuoja: vieno tremtinio perve
žimas jon kaštuojąs 1000 doL Atleis
kite už įžųlumą: duokite bent po 150 
dpi. tremtiniui ir nevaržykite painia
vomis — patys tremtiniai susiras 
kelią. ,

Jei vargšo tremtinio sąskaiton 
daug kas praturtėjo galime tarti: už
tenka, nes mes baigiame trokšti tvan
kioje globos atmosferoje. Kai ištisos 
stovyklos rašosi Australijon vykti, 
tai reiškia protestą dėl tos užnuody
tos atmosferos, kuri toliau vargu pa
keliama. Galima daug kas dėstyti ir 
patarinėti. Gana to! Ketveri metai 
suštampavo, paniekino ir nužmogino 
politinį tremtinį. Tiems, kurie siūlo 
dar toliau filosofuoti, galima atsa
kyti: primum vivere deinde'philosa- 
fari. Pirmiausia gyventi, o tuomet 
filosofuoti.

Didžioji sala. — Pasaulio didžiau
sioji sala, mažiausias žemynas yra 
apie 15.000 km nuo Europos. Jos plo
tas 2.974.581 kv.. mylių. (1 kv. ml 
= 258.99 ha). Iš to ploto mažesnė pu
sė, t. y. 1,2 mil. kv. myl., yra tropl- 
kinė — šiltoji sritis. Australija plotu 
veik lygi JAV, bet 32 kartu didesnė 
už D. Britaniją, 24 už Norvegiją.

Australija yra Ramiojo vandeny
no sala. Ji yra 9.550 mylių nuo Lon
dono (1 mylia = 1,6093 km.), 3.120 
mylių nuo Colombo, 6.590 mylių nuo 
San Francisco. Iš Sidney ligi 
Londono reikia skristi lėktuvu 48—75 
vai. Tremtiniai keliauja laivais. Ke
lionė užtrunka nuo 30 iki 40 dienų. 
Karščiausias klimatas Ir nemaloni 
kelionė — Mirsties jūra. Susirgimo 
laipsnis jūros liga pareina nuo svei
katos, įpročio, metų laikotarpio, lai
vo dydžio ir maisto. Ligšiolinėmis 
žiniomis, net IRO laivais kelionė

Alio, alio, B.B.C.... alio, alio!
„Baltic Bushmens City! Tasmanija!"

Sveiki, sesės ir broliai!
Čia kalba „Tasmaniečiai"!

Jau geras laiko tarpas prabėgo, 
kai nemažas skaičius mūsų brolių ir. 
sesių atsidūrė antroje žemės pusėje 
— Australijoje. Kelionės metu ne vie
nam taip įkyrėjo jūra (ypač jūros 
liga), kad dabar nei su lazda neįlai
pinsi į laivą. Bet kiti jautėsi, kaip 
žuvys vandeny ir mielai plauktų bent- 
porą kartų aplink pasaulį..

Po mėnesio atostogų, kai visi pu
sėtinai atsipenėjo, grupėmis pradėjo 
skirstyti Į darbus po visą Australiją. 
Štai ir mes, 12 pabaltiečių (5 latviai 
ir 7 lietuviai), lėktuvu buvom atga
benti Tasmanijon. Jau leidžiantis že
myn pastebėjom, kad čia gamta kiek 
kitokia negu pačioje Australijoje. 
Žali, miškais apaugę kalnai mums 
atrodė daug mielesni, negu geltonos, 
karštos saulės išdžiovintos pievos- 
stepės, kaip tai matėme Victorijoje.

Po keturių valandų kelionės vie
ninteliu keliu geležinkeliu per kal
nus ir miškus atvykome į savo dar
bovietę, kuriai netrukus davėme var
dą „Baltic Bushmens City“.

Galimas dalykas, kad po kelias
dešimt metų čia bus tikras City — 
miestas, nes aplink stūkso kainai, 
kurių viduje tebėra dar neiškastas 
auksas, sidabras, cinkas, švinas ir kiti 
metalai. Kiek vėliau pastebėjome, 
kad visi Tasmanijos miestai ir mies
teliai yra įvairių kasyklų centrai.

Taigi, pradėjome naują gyvenimą 
svetimuose miškuose, kur daugelyje 
vietų jokia žmogaus koja nebuvo 
įžengusi, kur mes dažnai jaučiamės 
atskirti nuo pasaulio, lyg kokie „ro
bin zonai“.

Australai šiuos miškus vadina — 
Bush, o tuos, kurie čia turi gyvenįi, 
dirbti ir stovyklauti — Bushmen. 
(Aukščiausias australų ir anglų skau-

esanti pakenčiama, o kai kas vertina 
net prilyginant puikioms atostogoms.

Ligšiolinė patirtis sako, kad IRO 
stovyklos Italijoje esančios tiesiog 
nepakenčiamai nešvarios. Tačiau ten 
neilgai užtrūkstama. Kalbama, kad 
ten jau daug kas pagerinta. Maistas 
stovyklose, o ypač Torine, gal būt ir 
Neapoly, esąs blogas, laive viduti
niškas. Itališkoji virtuvė ir dažnas 
vartojimas alyvos blogai atsiliepia į 
sergančius liga.. Gal IRO susipras ir 
maistą kelionei pritaikyti.

Gyventojai. — 1947. VI. 30 sura
šymo duomenimis, Australijoje gy
veno 7,58 mil. gyventojų. Tuomet 
rasta dirbančių 3,2 mll„ t. y. 2,4 mil. 
vyrų ir 0,8 mil. moterų. Žemės ūky
je dirba 350.000 vyrų ir 55.000 mote
rų. Gaunančių atlyginimą darbinin
kų, be žemės ūkio ir namų ruošoje 
dirbančių, yra 2,3 mil. asmenų.

Du trečdaliai gyventojų yra susi
telkę miestuose. Pastaruoju metu ve
dama gyventojų decentralizajos po
litika. Sveikatos, švietimo ir kitais 
sumetimais stengiamasi naujuose 
miestuose dalį gyventojų sutelkti.

Gyventojų prieauglis yra nema
žas 1,36%. Mirtingumo nuošimtis yra 
mažinamas. Pastaruoju metu ypač 
patobulinta sveikatos tarnyba ir vie
šoji jos apsauga.

Gyventojų tankumas krašte yra 
ypač mažas, t. y. 2,6 gyventojai 1 kv. 
myl. arba 1 gyv. kv. km., kai Lietu
voje gyveno 48 kartus tankiau, ži
noma, reikia pastebėti, kad trečdalis 
salos yra tuo tarpu visai neapgyven
dinama, būtent, dykumos.

Australijos žemynas skaidomas į 
šešias sritis. Tankiausia apgyvendin- 
taViktorijos provincija — 2 miL, 
kai vien Melburne 1,3 miL gyventojų. 
Gana didelė šiaurės rytų sritis: New 
South Walles — naujoji, pietinė sri
tis turinti 3 miL gyv., kurių 1,5 miL 
gyvena Sydney — Sidnėjuje. Trečią 
vietą užima Queensland, t. y. kara
lienės žemė, kurioje yra 1,1 mil., o 
Brisbane mieste yra 0,4 mil. gyven
tojų. Kitos trys sritys: South — pie
tinė Australija (0,6 mil), Western — 
vakarinė Australija (0,5 mil.), Nor
thern — šiaurinė (11.000) — retai 

tų laipsnis taip pat yra Bushmens 
Thong.)

Gyvename palapinėse arba skar
dinėse trobelėse. Bet kuriam orui 
esant tenka darbovietėse kurtis lau
žus, kepti ir virti valgį. Kadangi Šiau
rės Vakarų Tasmanija yra lietingiau
sia visame pasauly vieta, tai kas va
karą prie laužo, palapinėje, džiovi- 
nam darbo drabužius ir, skambant 
gitarai, traukiam lietuviškas sutarti
nes. Tuomet atrodom, lyg jūreiviai 
iš sudužusio laivo.

Naktimis, rankiodami mūsų mais
to liekanas, čia slankioja .Įvairūs žvė
reliai, kurių kilmė ir išvaizda mums 
nepažįstama bei svetima. Ypač gra
žūs žvėreliai yra posūniai (lyg jauni 
meškiukai) ir volobey (jaunas ken- 
guriukas). Atslenka čia kartais ir 
Tiger-Cat (tigras-katė), kačių gimi
nės plėšrus žvėris. Tik, žinoma, jis 
nėra toks didelis, kad galėtų pulti 
žmogų. Jis medžioja triušius, valo- 
beyus ir kitus smulkesnius gyvuliu
kus.

Visi "vietiniai australiški gyvuliai 
turi didelius pilvus ir sterbles. Visi 
kiti yra atvežtieji emigrantai, kaip 
ir mes.

Vasaros metu, kai daugiau' sau
lėta, sutikdavom gana daug gyvačių 
(tiger snakes), kurių Įkandimas mir
tinas, ir nemažą skaičių didelių drie
žų (tik iki pusės metro ilgio) — li
zard, bet šie gana „malonūs“ pada
rai, neturi dantų ir minta skruzdėmis 
bei musėmis, kurios čia beveik bitė* 
didumo.

Kartą naktį išgirdom netoliese 
lojant. Galvdjom hieną esant, bet 
dienos metu pastebėjom aplink mūsų 
stovyklą dideles šuns pėdas. Kiek 
vėliau pamatėme ir didžiulį medžio
klinį šunį, bet jis buvo laukiniu ta
pęs ir vengdavo prisiartinti arčiau 
palapinių. Nutarėm prisijaukinti. 
Pradžioje buvo labai bailus ir maistą 
ėdė tik iš tolo, bet vieną šaltą ir lie
tingą naktį pats atėjo J mūsų pala
pinę ir netoli ugnies atsigulė. Taip 
padidėjo mūsų šeima dar Vienu „buš- 
mėnu“. Vėliau atsigabenom iš miesto 
katiną — „Pruncę“, kuris po kelių 
dienų pasidarė geras šuns draugas ir 
dabar abu ramiai snaudžia prie laužo.

Savotiškas čia ir klimatas. Gegu
žės mėnesį prasideda lietingas Žie
mos laikotarpis, kuris trunka iki tri
jų, keturių mėnesių. Tačiau šalčių 
nėra. Vien lyja ir lyja. Tik vieną 
naktį tebuvo iškritęs sniegas, bet ir 
tas kitą rytą ištirpo. „

Kada vėjai pradeda pūsti nuo Pie
tų vandenyno, tai jaučiamės lyg sė
dėtume po dušu arba debesyje.

Rūpesčių dėl maisto ir rūbų ne
beturime. Tikimės atlikę darbo prie
volę patekti į geresnes gyvenimo są
lygas.

Nors ir labai išsisklaidę, susi- 
žinome tik laiškais. Mes laukiame 
atvykstant daugiau mūsų brolių ir 
sesių. Gero vėjo kelionei! Iki, greito 
pasimatymo!

Jūsų broliai iš Tasmanijos
Jogai

apgyventos. Puikus klimatas Tasma-. 
nijos saloje, kuri palyginti tankiau 
apgyvendinta: 257.117, o jos miestuo
se Hobarte — 77.000, Launcestone 
38.000 gyventojų. Naujojoje Gvinė
joje veik išimtinai gyvena melane- 
ziečiai, nes baltųjų ten yra tik 10.000.

Ausrtalljos sostinėj Camberoj 
15.156 gyv. Ji yra panašiai išplanuo
ta, kaip ir Washlngtonas. Sostinė yra 
New South,Walles, bet turi savo ne
didelę sritį, skirtą sostinei plėstis.

Viso miestuose gyvena 5,2 miL 
gyventojų. Sidnėjus yra ketvirtasis 
britų imperijoje po Londono, Kal
kutos ir Bombėjaus.

Kiti miestai paminėtini Adelaida
— 382.000, Perth — 272.000, New
castle — 127.000, Kembla — 63.000, 
Geelong — 44.000, Ballart — 40.000, 
Rockhampton — 35.000, Towns-Ville
— 34.000, Toowoomba — 33.000, Fre
mantle — 27.000, Broken Hill — 
27.000, Kalgoorlie — 22.000 ir eflė 
mažesnių miestų, kurie sparčiai auga.

Vietiniai gyvehtojaL -r Australi
ja dar turi pirmykščių gyventojų. In
dėnai— JAV, o pirmykščiai Austra
lijos gyventojai baigia nykti. 1788 
m., kai Lietuva dalinta, o Australi
jon spraudėsi baltieji, vietinių buvo 
apie 300.000. Anuomet su jais elgtasi 
labai žiauriai. Todėl jų daug išnyko. 
Dabar yra likę nedaugiau 47.000 gry
nakraujų ir 25.000 maišytų,
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Kremlius likviduoja Bažnyčią
Rusijoje Kremlius jau seniai lik

vidavo tikrąją Bažnyčią it jos Vietoje 
Įtaisė Stalino garbihimo ihstitticiją. 
Religijas paneigė, Staliną garbina iki 
kvailos beprotybės, tuo sukurdami 
naują kultą) bolševikišką kultą, kur 
Dievo vietą užima Stalinas. Tai pa
rodo, kad ir bolševikai negali apsieiti 
be tikėjimo, tik jis kitoks, bolševi
kiškas. Iškėlus kūjį ir piautuvą virš 
Vidurinės Europos tautų ir nukėlus 
geležinė tlždangą iki linijos nuo Stet- 
tiho ligi Triesto, Kremlius atsistojo 
prieš naujus uždavinius: naujose sri
tyse jtėisyti savo laimingą rojų, su 
šaknitnis išraunant visa, kas primin
tų netolimą praeitį. Be visos eilės 
kitų Europos kultūros ir tradicijų 
bujojimo, čia baisi rakštis bolševi
kams pasirodė — Bažnyčia. Viduri
nėje Europoje Ji tvirtai buvo įsigy
venusi ir užviešpatavusi žmonių są
monę. Europoje aplamai yra beveik 
Išimtinai krikščioniškoji Bažnyčia, 
kuri suskilusi laikui bėgant i kelias 
šakas: Romos Katalikų, Protestantų, 
Stačiatikių. Išskiriant Romos katali
kus, kitos Bažnyčios dar smulkiau 
susiskaldžiusios. Tačiau protestantai 
yra sudarę tvirtą savo pasaulinę or
ganizaciją su vieninga vadovybe. Tai 
Oekumenė. Už geležinės uždangos 
vyrauja Katalikų ir Protestantų Baž
nyčia, rusų tautoje — Stačiatikių, iš
skiriant Lenkiją, kuri-yra katalikiška. 
Taigi, nuo pat geležinės uždangos 
nUleldimė pradžios naujosios liaudies 
delnokratijos Bažnyčioje pamatė di
dėlį Savo priešą. To priešo nenu
galėjus, joms nebuvo galima galvoti 
apie įsiūlymą toms tautoms naujo pa- 
žangiojo „mokslo“, naujo „tikėjimo”.

baugiausia atspari lt tvirčiausia 
pasirodė Katalikų Bažnyčia. Su kitų 
religijų atstovais Kremliaus žmo
nėms sekėsi nesunkiai, bet šį riešutą 
perkąsti jiems taip lengvai nevyko. 
Atsimename, kokį įspūdį pasauliui 
sudarė likviduojant Jugoslavijoje 
Stepinac, b koks viso krikščioniškojo 
pasaulio sujudimas dėl Vengrijos 
Primo Kardinolo Mihdszenty likvi
davimo! Bet Kremliaus valdovai, 
Politbiuras, jie gerai žino, kad dėl 
šių (vykių karas nekils, kad jokia 
pasaulio valstybė nesigriebs ginklo 
Vengrijos Katalikų Bažnyčios dvasiš
kiams gelbėti. Kremlius brutalus, jis 
nesiskaito su jokiomis priemonėmis, 
nas neturi tų Europos kultūros ir Eu
ropos tradicijų sukurtų pažymių: 
žmoniškumo, tiesos pajautimo, žmo
gaus gerbimo, laisvės vertinimą Tos 
sąvokos jiems yra’ svetimos: jos se
niai jau išnaikintos. Vietoje jų per
šamos ir prievarta į galva kiekvie
nam įkalamos naujos ^įvokos: Sta
lino, partijos ir komunizmo idealas.

Žinoma, kad Kremlius kiekvienu 
atveju sakys: Vengrija, Lenkija ir 
kitos valstybės yra suverenines, ir ką 
jos daro, tai yra jų vidaus dalykas. 
Niekas į tuos jų vidaus reikalus ne-

Kaip gera ir didžiai dėkinga, kad 
Šiuo metu, kada prisimename didin
gą Lietuvos Nepriklausomybės kovų 
epopėją ir triuškinantį tarybiniai ko
munistinės santvarkos sužlugdymą 
tikrųjų Lietuvos sūnų rankomis ir 
ginklais pačių pirmųjų kautynių lau
kuose, mes turime prieš save mūsų 
„geradarių ir tėvynainių“ per repa
triacijos organus pateiktą Tarybi
nės Lietuvos Komunistų partijos (bol
ševikų) Centro Komiteto, LTSR 
-Aukščiausios Tarybos Prezidiumo ir 
Ministrų Tarybos organo „Tiesa“, nr. 
276 (1719), iš 1948 m. lapkričio 21 d. 
(nors ir labai pavėluotai prisiųstą. 
Na, čia, gal būt, yra stachanovinių 
tempų nuopelnas), kurio „šlovingam" 
vedamajame „Tarybų valdžios įsikū
rimo Lietuvoje trisdešimtmečiui be
siartinant“. Čia tarp kita skaitome:

„Tarybų valdžios įsikūrimas Lie
tuvoje 1918 m. pabaigoje ir 1919 m. 
pradžioje mūsų tautos išsivadavimo 
kovos istorijoje sudaro didžiai reik
šmingą įvykį (tikrai, tai tik įvykį...). 
„Tat 1918 m. gruodžio 16 d. (ak, ir 
vėl ta 16-oji!...) mūsų tautos (kurios 
tautos, drg. redaktoriau, lietuvių ar 
rusų? ...) istorijon įėjo kaip tarybų 
valdžios įsikūrimo data. Masiškas 
(dėmesio)...) tarybų kūrimas Lietu
vos Revoliucinės vyriausybės ir Ta
rybų respublikos sūkuriams reiškė 
tikrąjį ir laisvą (ar tik ne 120%, drg. 
Paleckį?!...) lietuvių tautos nacio
nalinį apsisprendimą ir tai sudaro 
istorinį aktą (Ribbentropo — Molo
tovo aktas 1939 m. pasauliui taip pat 
yra jau seniai žinomas, vyrai, iš „Tie
sos" redakcijos)".

Skaitome „Tiesą“ toliau: „V. L Le
nino pasirašytu dekretu RTFSR Liau

Rašo Dr. S. Tomas
turįs tiesos kištis. Bet kremlius nu
tylės, kad jis į jų reikalus kišasi. Ir 
tai ne tik kišasi, bet absoliučiai pri
meta jiėms savo valią: tiė kraštai 
tampa sovietų satelitais, nes jie vyk
do jų valią. Mums tenka priimti ne
abejotiną faktą, kad Viskas, kas tuose 
kraštuose dedasi, yra Kremliaus kū
riniai, jo nurodymais vadovaujamasi 
visur. Todėl ir Bažnyčios likvidavi
mas yta Kremliaus Politbhiro nutar
tas ir pavestas įvykdyti. Neabejoti
na, kad visa Kardinolo Mindszėnty 
bylos režisūra atlikta Kremliaus pa
rinktų ekspertų — režisierių. Neabe
jotina, kad bausmė taip pat nurodyta 
iš Kremliaus.’ Vengrų tauta Čia ne
kalta, ji ne pati tai daro, Vengrų tau
tos valios čia nėra, Čia vengrų tautės 
labai nežymi išdavikų gauja teroro 
priemonės vykdo Kremliaus Polit- 
biuro valią. ‘Bet kodėl Kremlius taip

užsispyrė likviduoti Bažnyčią katali
kiškuose kraštuose?

Mat, K. Marksas nustatė, kad pa
skutinė žmonijos gyvenimo fazė bus 
komunistinė. Komunizmas šventai 
vykdo marksizmą, nelaikydamas ta
čiau jo dogma, bet marksizmo tai
kymo praktikai teisę ir jo aiškinimą 
jis pasisavina sau kaip monopolį. Tai 
yra bolševizmo nerašyta ir niekur 
nepaskelbta dogma: partijos genera
linė linija. Kitaip sakant: tikslas lie
ka visada tas pats, priemonės kinta 
kas sekundę. Tikslas: komunistinis 
idealas, priemonės*— tos, kurios da
bar geros. Komunistinis idealas yra 
kova ir nuolatinė revoliucija, sie
kianti pakeisti pasaulį, priemonės da
bar — geros visos, kurios veda į tą 
tikslą: revoliucija, diktatūra, melas, 
prievarta, teroras. Klasių kova yra 
toji priemonė, kuri duoda akstiną ko-

Balsas iš anapus / Rašo Kpt. S. Urbonas
dies Komisarų Taryba 1918 m. gruo
džio 22 d. pripažino Lietuvos Tary
bų Respublikos nepriklausomybę. Di
džioji rusų tauta tuo būdu parėmė 
(kaip kad A. Hitleris 1939 m. Čeko
slovakijoje) Lietuvos darbo žmonių 
kovą prieš kaizerinius okupantus ir 
vietinę buržuaziją“

„Neilgai Lietuvoje išsilaikė tary
bų valdžia. 1918—1919 m. užsienio 
imperialistai drauge su Lietuvos bur
žuazinės kontrevoliucijos jėgomis po 
kelių mėnesių (Dieve, koks didžiosios 
rusų tautos nepajėgumas!) pasmau
gė tarybų valdžią.,.“ Liaudis pa
siekė pergalę tik 1940 m. (Na, o kaip, 
draugai, patinka lietuvių tautos šim
tatūkstantinis sukilimas prieš tary
bų Valdžią 1941 m. birželyje? ...) 
praėjus daugiau kaip dviems dešimt
mečiams po pirmosios proletarinės 
revoliucijos (nuoširdi užuojauta taip 
subankrutavusiai komunistėlių sau
jos „revoliucijai!“) Lietuvoje. Ir šį 
kartą, kaip ir prieš dvidešimt metų, 
draugiška parama Lietuvos darbo 
žmonėms (aišku, komunistinio darbo) 
suteikė broliškosios tarybų sąjungos 
tautos su didžiąją rusų tauta prieša
kyje (ačiū už atvirumą ir už tą jūsų 
pačių dar kartą išryškintą pryšakį. 
Tik, draugai redaktoriai, perdaug ne
niekinkite visos rusų tautos, kuri 
jums vieną negražią dieną irgi pa
tieks stambią sąskaitą).

Dar vienas pakartotas komunisti
nės „Tiesos“ perlas iš minėto veda
mojo: „kovojančią dėl savo išsivada
vimo, dėl tarybų valdžios lietuvių 
tautą (komunistus ir tautos padug
nes) nuolat rėmė tarybų sąjunga 
(kas ir reikėjo įrodyti!), visos jos 
tautos, visų pirma žymiausiųjų bro

I voti, ir, žinoma, sunaikinti kitas kla
ses, paliekant vienintelę klasę, vie
nintelę partiją... .Tokios sąvokos, 
kaip žmoniškumas, pasigailėjimas, 
teisingumas, visokios žmogaus laisvės 
— esančios supuvusios, ir jų paisyti 
nesą prasmės.

Ekonominėje srityje bolševizmas 
taiko materialistinę istorijos suprati
mo teoriją. Pagal ją, ne žmogaus 
dvasinės galios nulemia jo gyvenimo 
prasmę ir būdą, bet priešingai, me
džiaginės sąlygos lemia žmogaus dva
sios būseną. Tai istorinis materia
lizmas, nes tuo pagrindu aiškinama 
istorija. Tas pats būsią ir ateityje. 
Todėl dvasinė žmogaus kūryba esanti 
nieko neverta, nes ji neturinti jokios 
reikšmės kultūros srityje. Priešingai, 
dvasinė kūryba tik trukdanti pažan
gą Markso siūloma kryptimi. Todėl 
ir visi dvasiniai mokslai ne tik kad

liškųjų nacijų (panašiai kaip kad 
naciai) — didžioji rusų nacija (Gerai, 
bet kur Čia ta sovietų atkakliai pro
paguojama tautų lygybė, jeigu pa
čioje. SSR pabrėžiame-žymiausioji ir 
nežymios nacijos?).

Malonūs skaitytojai! Afrodo, kad 
kiekvienam lietuviui, o ir šių reika
lų kurse esančiam bet kurios tautos 
protingam žmogui šioje vietoje jo
kie komentarai nereikalingi. Šian
dien yra daugiau negu aišku, kas 
buvo tie interventai: „didžioji rusų 
nacija“, su savo komunistinio maro 
bacilomis...

Krauju ir Tantalo kančiomis už
antspauduota tėvynės Meile, vie
ninteliu stiprybės šaltiniu — Viltimi, 
pirmųjų Nepriklausomybės kovotojų 
ir Nepriklausomos Lietuvos kariuo
menės išugdyta dvasia iki pat sielos 
gelmių persisunkę mūsų žemės ža
liųjų miškų broliai davė, duoda ir 
duos geriausią atsakymą tary biniams 
tautų naikinimo specialistams. O 
mes, jeigu likimo bus lemta, žeme, 
padangėmis ir vandenynais vieną 
visuotinio išsilaisvinimo dieną sku
bėsim jiems į pagalbą, kad bent 
tūkstantąją dalimi pateisintume savo 
tremties būtį galingųjų Vakarų ir 
kitų pasaulio demokratijų prieglob
styje. Jau nuo 1919 m. vasario lie
tučių tauta kovoja su stichine Rytų 
pabaisa. Šiandien gi su mumis ir mes 
su- jais — su viso krikščioniškojo, 
senosios 1r naujosios kultūros pa
saulio vyrais, vadais ir jų kareiviais. 
Prieš trisdešimt metų sudėtos pir-1 
mosios kraujo aukos mus šventai ir 
negailestingai įpareigoja.

I
 nereikalingi, bet dar kenksmingi 
istorijos evoliucijai. Vienas iš labiau
siai kenksmingų faktorių yra religi
jos. Todėl .„religija yra žmonijos 
opiumas“, sako K. Marksas.

Žinodami, kad už geležinės už
dangos tegali būti viena nuomonė, 
viena tiesa ir vienas kelias visiems, 
suprasime, kodėl negali ten likti 
laisva jokia konfesija. Anksčiau ar 
vėliau, turi prasidėti kova, o, katra 
pusė laimės, aišku iš anksto. Ven
grijoje eina likvidacijos procesas, ku
ris dar gali ilgokai užsitęsti, iki Vi
siškai bus prieita prie „patenkina
mos“ padėties. Lenkijoje toji kova 
taip pat jau seniai eina, tačiau ji 
neįgauna čia aštrių formų. Gal tai 
todėl, kad lenkų tauta yra fanatiško 
tikėjimo tauta, žemės ūkio kraštas, 
kur sunku vienu ypu pakreipti žmo
nių sąmonę. Dar visai neseniai vieną < 
sekmadienį Varšuva šventė didelę 
šventę: į pareigas buvo įvesdintas 
naujas Lenkijos Primas Dr. Stephan 
Wyszynski. Kai 50.000 minia giedojo 
himną „Dievas su Lenkija“, tai žo
džiai „Dieve, laimink mūsų laisvę“ 
buvo pakeisti žodžiais „Dieve, grą
žink mums laisvę"." Apie šias iškil
mes teparašė tik vienas katalikiškas 
laikraštis, šiaip spauda jų nė neuž
siminė. Šiaip ar taip, tai rodo, kad 
Lenkija dar nėra priėjusi savo kritiš
ko momento. Tas momentas dar ateis. 
Jo tenka laukti ir jam ruoštis.

Įdomu tai, kad bolševikai teigia, 
jog jie religijų nepersekioja ir pas 
juos esanti tikėjimo laisvė. Maskvoje 
galima rasti veikiančių bažnyčių. 
Tiesa, yra laisvė tam ir tiems, kurie 
tiki naują tikėjimą. O tas naujas ti
kėjimas yra bolševizmas su dievu 
Stalinu viršūnėje. Jei bolševikams 
pavyktų iš religijų išbraukti žodį 
Dievas ir pakeisti vietoves bei šven
tųjų vardus, tai jie viską paliktų ra
mybėje ir labai remtų religijas, jas 
globotų, nes čia būtų garbinami bol
ševizmo vadai ir pats bolševizmas. 
Suprantama, bažnyčia čia būtų viena 
iš Politbiuro institucijų, kurios už
davinys tebūtų skleisti komunizmą 
pasaulyje. Bolševikų leista stačia
tikių religijos institucija Maskvoje ir 
yra ne kas kita, kaip Kremliaus Po
litbiuro ir NKVD skyrius. Maskvos 
metropolitas visur dalyvauja bolševi
kų veikloje, jų suvažiavimuose ir 
prašo visus melstis už... Staliną. 
Todėl ir kitoms religijoms tėra trys 
keliai: būti likviduotoms, Veikti 
slapta, kaip pirmieji krikščionys kad 
veikė, pasiduoti bolševikų norams ir 
vykdyt* jų valią. Ryšių palaikymas 
su Roma yra nusikaltimas, tautos iš
davimas.

Charakteringa tai, kad Vengrijoje 
suruošta parodomoji byla. Kardino
las Mindszėnty „prisipažino“ kaltas 
tautos Ir valstybės Išdavimu. Mano
ma, kad to jie pasiekė tik jiems iki 

(Pabaiga 5 psl.)
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SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI

Pernakvojame ir vėl einame. Kai kur pasiknisame po 
šiukšlynus, kur dar galima rasti tik avižinės košės miltelių.

Tuščiuose namuose daug knygų, žurnalų, paveikslų. Da
bar viskas sujaukta. Vokiečiai bent paviršiumi buvę kultū
ringi. Beveik visuose tuščiuose namuose paliktas Sv.' Raštas. 
Gal jie tikėjo, kad tuo apsaugos nuo sunaikinimo. Neatmenu 
gerai, bet, rodos, Prūsijoje ir Pomeranijoje neteko rasti Sv. 
Rašto.

Praeiname kažkokį miestelį. Neper seniai buvę mūšiai 
Kai kurie namai dega. Krautuvės apiplėštos, atdaros, bet 
visko dar yra. Mes alkani. Tačiau seržantas leidžia ilsėtis 
tik už miesto. Viename kaime sustojame, išsiverdame kavos. 
Nespėjame išgerti, o jau seržantas mus rikiuoja.

Kazys pabado geležimi žemę ir atkasa statinaitę miltų, 
cukraus. Nesuspėjame nieko paimti. Paėjus ddoda poilsio. 
Aš išsitraukiu duoną ir, užsigerdamas iš „baklagės" kava, 
valgau.

Seržantas prisikabina:
— Ko valgai? Juk neseniai valgei? Kas bus fronte, kai 

■nieko negausi 3 dienas?
0 Manau: „Už tave vistiek ilgiau iškentėčiau, senas kelme.“

— Kam man be reikalo kankintis, — tariu, — kai reikės, 
aš išbūsiu nevalgęs tiek pat, kaip ir kiti.

Rumšą šoka pritarti.
’ — Bet valgo ir valgo.

— Nutilk, padlaižy, — tariu (lietuviškai), — ne nk: 
viršininku nebūsi.

— Kas žino, o gal ir būsiu. Ir tave pačiupinėsiu.

Sutinkame lietuvį, rusų uniforma, buvusį ligoninėje. Jis 
kilęs nuo Kauno, apmokytas kelis kart prie Maskvos; buvęs 
sužeistas. Išpranašauja, kad mes greitai J frontą nepateksi
me. žinių (tikrų žinių!) iš Lietuvos neturįs.
(1945. V. 6. Sekm.)

Seržantas konfiskuoja du lenkų vežimus. Sukraujame į 

juos daiktus. Per pietus įžygiuojame į Pasewalk miestą. Čia 
seržantas sužino, kad atsargos pulkas toliau nusikėlęs.

Perėję miestą, užsukame į vienos Skerdyklos kiemą, ku
riame pilna primėtyta mėsos. Kiti jau išalkę puola dalytis 
tas atlaikas. Veržiamės toliau: skerdyklos viduje gausiai pri
kabinėta paplautų karvių. Visi skuba prie karvienos, o aš 
užgulu bekoną, numestą negarbingai prie durų. Pranas, Vy
tas — Medikas, Vytas ir aš sudarome valgio gaminimo partiją.

Bekoną apspinta ir kiti. Pykstamės su Šalčiumi, techni
kos studentu, kaip šunys dėl kaukt. Jis sako prie kaklo nu
lupęs bekonui odą, o aš išpjovęs mėsą. Mes jau kaip žvėrys. 
Dirbame skubiai. Taukus lydome, ant ugnies. Sužinome, kad 
čia pat pieninė. Ten esą olandiško sūrio. Žinoma, rusai jo 
nepažįsta ir dėl to neima. Su Vytu nueiname, apieškome jau 
išknaisiotuose direkcijos butuose. Randu kojinių ir dantų 
pastos. AŠ buvau vienintelis arklių punkte (iš „inžinierių“ ir 
„darbininkų“ kambarių), kuris turėjau pastos. Dabar tuo 
apsirūpina visi, o aš savo atsargas papildau. Rusai tą gerybę 
visur palikę.

Vytą sunervina vienas puikus batas. Jis ilgai knisasi: 
gal ras antrąjį. Aš nemėgstu batų: dar atims koks „svolačius“ 
seržantas. Kam be reikalo paskui jaudintis. Jauniems karei
viams daug kur numaustė.

Pasiimame sūrio. Vėl nauja žinia: iš konservų ir vyno 
sandėlio galima parsinešti kiek nori gėrybių. Nubėgame. 
Milžiniškas Pasewalk’o stoties pastatas subombarduotas ir 
apdegęs. Visi keturi aukštai pridėti gėrybių. Rūsy rusų ka
riai ieško vyno bonkų, kurios skendėja vandeny. Jie žvejoja 
jas ilgomis kartimis. Sitro, medaus buteliuose, konservų — 
kiek nori. Prisirenkame ir einame.

Girti kareiviai guli ant plytų, ant pelenų ir linksmi dai
nuoja. Rusas užgrūdintas: jis daug ką pakenčia.

Šalčiūnas ir dar keli, parsineša sviesto statinaitę. Visi 
geriame, o labiausiai seržantas. Jis išrikiuoja mus ir pasako 
pamokslą. Įkeliamo jį į vežimą ir važiuojame. Kryžkelėje 
reikia peržiūrėti iškabas, kuria linkme sukti.

Seržantas išlipa ir svyruodamas eina. Pasimaišo vokie
tukas. Kad dous jam lazda, šis nubėga, o pats — dribt ant 
šono. Prieina keliais prie iškabų ir atsiklaupęs skaito, skaito, 
verkia.

Šiaip taip išklausiame, kad reikia sukti dešinėn. Jis 
konfiskuoja nuo lenkų dar du arklius, ant kurių raiti užsėda 
Šalčiūnas ir (bene) Dūlys.

Įkeliame seržantą į vežimą ir važiuojame.
Jis verkia:
— Aš jus, lietuviai, pažįstu gerai. Jąu dukart kariavau 

su jumis: 1918 m. ir 1941 m. Aš žinau, kas jūs esate, bet jus 
myliu...

— Gerai, gerai, DUKART GAVAI Į KAILĮ, GAUSI DAR ' 
IR TRECIĄ KARTĄ, — atsiliepiame lietuviškai.

Mes girti, sotūs, maisto prisiplėšę. Nuotaika pakilusi. 
Santykiai įtempti. Visi nori viens su kitu atsiskaityti ir rėkia 
kaskart garsiau Ir akiplėšiškiau. •

Kažkokie rusų puskarinipkai, važiuodami vienkinkiu ve
žimu, susidomi, kas mes.

— Į frontą vykstame! — šuktelime Iškilmingą frazę.
Važiuojame j šalį, J pirmą pasitaikiusį kaimą. Ten vietos 

nėra, nes stovi rusų dalinys. Atsukame vežimus atgal.
Jau mes nebesusikalbame. Kiekvienas nori kits kitą per

rėkti. Dvi partijos ima peštis: Mikas ir „Velnias“ prieš Šal- 
čiūną ir jo Dėdę.

Šalčiūnas, sėdėdamas-ant arklio, kurį seržantas pakely 
nuo lenkų atėmė, kerta lazda Mikui per antakį, net kraujas 
pasipila, o „Velnias“, užgulęs darže Dėdę, „lesa“ peiliu galvą.

Visų kailis užkaista. Aš žvalgaus atsakančio įnagio ir 
Romo. Va, jau BJ. jį nutvėręs už krūtinės purto, nes šis 
norėjo padėti Šalčiūnui. Kiti pradeda šaukti:

— Vyrai, nusiraminkite, turėkite proto, nusiraminkite!...
Man nepatogu pulti jau „tvarkomą“ Romą. Be to, ne

gražu prieš visus: sakys, kad studentai pešasi. Geriau kitą 
kartą, kai niekas nematys.

Perskiriamo susipešusius. „Velnio“ brolis, nors rankos 
niežti, ne į sikiša į peštynes. O dėl lašinių! Aš jau jų tūrių 
pakankamai.

Seržantas čia pasyvus: jis ramiausiai knarkia vežime. *
Mes įvažiuojame į kelią. Vežimukas su puskarininkiais 

sustoja, ir jie nori prie mūsų prikibti. Bet pasukame per 
užsėtus laukus į vieną tuščią namą prie geležinkelio. Triukš
maudami rengiamės nakvoti. Kažkieno daiktai žuvo. Vėl 
proga barniams Ir peštynėms, bet pagaliau nurimsta.

Šešiese užimame kambariuką antrame aukšte: Vytas, 
Pranas, aš, Medikas, Jūrininkas ir Vytas — Šoferis.

Užeina seržantas, lydimas Dūkštos ir Pumšos. Jie reika
lauja vyno ir žiūri į mus kaip vilkai. Mes sakomės neturį. 
Išeidamas Rumšą pagrasiną:

— Na, na, pakratyslme!

3



KULTŪRINIS GYVENIMAS
A u ' ' ' ■ ;-':=*s= ,-i  — i i. ■■■■■■i'",'     ....... . -  ■ =

Musų švietimas tremtyje
LTB švietimo Valdybos pirmininko M. Židonio pranešimas.

LTB Apyg. pirmininkų suvažiavime 1949 m. vasario 1 d. Seligenstadte.
Kad būtų pilnesnis mūsų Švietimo (staigų mokinių sudėties vaizdas, duodami šie 1948—49 mokslo me

tų skaičiai:
a) Aukštesniųjų mokyklų mokiniai klasėmis:

VI kl. VII kl. VIII kl.I kl. II kl. III kh IV kl V kl.
553 465 542 442 334 263 201 158

ta) Pradžios mokyklų mokiniai skyriais:
I Sk. II sk. III sk. IV sk. V sk. VI sk. VII sk. VIII sk.

893 783 913 891 85 51 2 2
c) Tikybos atžvilgiu:”

R. Katalikų Evangelikų Kitokių

Zona Vaikų 
darž.

Prad. 
m-lose

Aukšt. 
m-lose Viso

Vaikų
darž

Prad.
m-lose

Aukšt. Viso Viso

Anglų 600 1131 759 2490 212 563 135 910 15
Amerik. 934 1599 1641 - 4174 40 135 62 237 14
Wtirtt. ap. 144 246 238 628 — 7 6 13 3

1678 2976 2638
d) Lyčių atžvilgiu:

7292 252 ’ 705 203 * 1160 . 32

V. darž. Pr.m-lose Aukšt. m. Viso
Berniukų 953 1919 1421 4293
Mergaičių 982 1772 1437 4191

1935 3691 2858 8484
e) Amžiaus atžvilgiu: '

Daug, kaip
3—5 6 7—9 10—14 15—17 18—21 21

Valk. darž. 1784 151 —■ —. — —
Pr.m-lose 620 1963 1052 56 — ——
Aukšt. m. — — —• 1606 933 296 23

1784 771 1963 2658 989 296 23

Pastabos: 1) Iš šios lentelės mato
me, kad ne visi 6 metų valkai lanko 
pr.m-lą, yra ir atsiliekančių,

2) Gana žymus procentas 10—14 
metų vaikų pr. m-los I Ipsn. dar ne
baigė.

Šiuo metu veikla:
Anglų zonoje
a) Gimnazijos:
1) Augustdorfo, 2) Biombergo, 3) 

Diepholzo, 4) Greveno, 5) Neustadto, 
6) Oldenburgo, 7) Pinnebergo, 8) 
Spackenbergo, 9) Uchtės, 10) Watten- 
stedto. . ,

Amerikiečių zonoje
a) Gimnazijos:
1) Augsburgo, 2) Elchstatto, 3) Ha

nau, 4) Ipgolsdtadto, 5) Kassel-Mat- 
tenbergo. 6) Kempteno, 7) Memmin- 
geno, 8) Mūnchen-Freimano, 9) 
Scheinfeldo, 10) Seligenstadto.

b) Progimnazijos:

Zona Skautų Ateit.
Angių 585 214
Amerik. 1094 269
Prane. 177 43
Viso 1857 526

Emigracija per 1948 metus i moki- i 
nių ir mokytojų skaičių žymesnės 
(takos neturėjo, mokytojų skaičius 
žymiau sumažėjo anglų zonoje, bet 
mokyklos darbui tuo tarpu nepaken
kė, nes turėjome per dideli mokytojų 
skaičių. Blogiau, kai išvyksta moky
tojai specialistai, bet tai pradeda 
reikštis tik šiomis dienomis, painten- 
syvėjus emigracijai J tl.S.A

Šiuo metu turime visų rūšių mo-
kyklose pakankamą skaičių kvalifi
kuotų mokytojų.

DARBO NAŠUMAS
Darbo našumas gimnazijose klastų 

atžvilgiu nevienodas. Našiausias dar
bas VII—VIII kl., kurios buvo ne- 
gausingiausios ir kurių tik 5% moki
nių turėjo nepatenkinamus metinius 
pažymius. Prasčiausi rezultatai I kL, 
kuriose vidutiniškai 17% mokinių tu
rėjo nepatenkinamus metinius pažy
mius. Gimnazijos pedagogai linkę 
kaltinti dėl šio reiškinio pr.m-lą, o 
prad. mokyklos darbuotojai nurodi
nėja ( faktus, kad gimnazijos priima 
iš egzaminų nebaigusius pr. mokyklos 
mokinius, kurie vėliau ir atsilieka. 
Aplamai I kl. visose zonose randame 
menkiausią darbo našumą, tuo tarpu 
kitose klasėse darbo našumas ameri
kiečių zonoje yra žemesnis, negu ki
tose zonose.

Vidutiniškai skaičius mokinių, tu
rinčių patenkinamus arba aukštes
nius metinius pažymius, siekia 93% 
gimnazijose ir 91% pr. mokyklose.

Tai ne žemi procentai, tačiau tu
rime pažymėti, kad mokinių darbin
gumas stovyklinio gyvenimo sąlygose 
neaukštas, mokytojai su ta negerove 
turi daug vargo ir susilaukia nema
lonumų dėl nepatenkinamų pažymių

1) Dilllngeno, 2) Domstadto, 3) 
Garmischo, 4) Rothenburgo, 5) Wei- 
deno.

WQrttembergo apygardoj (Prancū
zų zonoje

a) Gimnazijos:
1) Pfullingeno, 2) Ravensburgo,

3) Schwabisch-Gmiindo.
b) Progimnazijos:
1) Fellbacho.
Gimnazijų darbą prižiūri inspek

toriai.
a) Amerikiečių zonoje — St. Bar- 

zdukas, J. Jakubonis, Ig. Kazlauskas, 
V. Liulevičius.

b) Anglų zonoje — Vyr. Inspekto
rius Matas Krikščiūnas su inspekto
riais K. Kavaliausku ir Dr. šėmaičių.

Pradžios mokyklos yra pradžios 
mokyklų Inspektorių priežiūroje: 
1) Mūncheno apyg. inspektorium yra 
Juozas Kreivėnas, 2) Mainfrankeno

Kud. Sporto Teatro Ork.
—_ 102 — —

7 187 * 27 7
—• —— —- —

7 289 27 7

i rašymo. Iš antros pusės ir mokinio 
darbo sąlygos menkos, nėra lektūros 
pritrūksta kuriam laikui ir mokytojo, 
dalyko specialisto 1^ dėl to programa 
gerai neišeinama, o egzaminia reikia 
išlaikyti. Kylą tėvų nepagristas ne
pasitenkinimas. Tos aplinkybės (tem
pia atmosferą tarp mokyklos ir tėvų. 
Švietimo Valdybai tenka pirmoje 
eilėje žiūrėti, kad nenukentėtų mo
kyklos ir švietimo sistemos orumas,
nes tuo atveju kiltų pavojus pakenk
ti visam bendruomenės švietimui.

Tremties gimnazijų absolventų tu-
rėjome
1945— 46 m. m. gale . ’ 305
1946— 47 ..........   . 292 . ■
1947— 48 „ „ „ . 153
1948— 49 „ „ tūrime 158 abiturient.

Pažymėtina, kad kas metai auga 
skaičius abiturientų, kurie dėl silpnos 
sveikatos pristato gydytojų pažymė
jimus ir prašo ateleisti nuo baigia
mųjų egzaminų.

Auklėjimui suintensyvinti Švieti
mo Valdyba yra išleidusi specialų 
aplinkrašti ir visoms klasėms progra
mas. Mokinio elgesys ir visuomeni
nis subrendimas, t. y. mokinio draus
mingumas, tvarkingumas ir darbštu
mas vertinamas pažymiais. Tiems da
lykams vienodai suprasti ir vertinti 
išleistos taisyklės.

Švietimo Valdybos surinktais duo
menimis, per 1947—48 m. metus

a) Anglį) zonoje:
1) klasių auklėtojai turėjo 2194 

auklėjimo pamokas.
2) 18 berniukų buvo sumažintas' 

elgesio pažymys už (vairius nusikal
timus, kas sudaro 1,7% visų tos zo
nos gimnazijų mokinių.

apyg., išvykus VI. Varneckul, laikinai 
inspektoriaus pareigos pavestos K. 
Valiukui, 3) Gross-Hesseno apygar
dos inspektorium yra p£. Turūta,.
4) Wlirttembergo apygardoj, išvykus 
Dr. A. Šerkšnui, paskirtas L. Bulga- 
rauskas.

Anglų zonoje Schleswig-Holsteino 
apygardoj inspektorius K. Rūkas, 
Zetn. Saksonijos apygardoj — M. 
Rauchas ir K^Dulys.

Auklėjimo reikalams talkinin
kauja moksleivių organizacijos. Vei-' 
kia skautų, ateitininkų ir kudirkie- 
čių organizacijos ir negausūs daly
kiniai būreliai.

Kai kieno buvo manoma, kad tos 
organizacijos nesutars ir užuot auklė- 
jusios ims vaikus demoralizuoti. Tie 
būgštavimai nepasitvirtino.. Nesuta
rimų neturime.

Mokinių dalyvavimas organizaci
jose ir būreliuose taip atrodo:

Liter. Meno Koop.
— — 24
19 .35 18 —

19 35 18 24
•

3) 123 berniukai ir 50 mergaičių 
turėjo mažesnius negu labai gerus 
drausmltfeutno pažymius, kas sudarė 
16,5% visų tos zonos gimnazijų mo
kinių.

b) Amerikiečių zonoje:
1) klasių auklėtojai turėjo 2245 

auklėjimo pamokas.

Ką pasakoja mūsų žemė

Lietuvių vietovardžiai
8. Augtneniniai ir gyvūniniai vie

tovardžiai. — Be sunkumų galima su
sirasti gyvenamųjų, ypač smulkes
niųjų, vietų vardų, žyminčių kokius 
augalus bei su jų vieta susijusių. 
Tokie yra pvz. Paparčiai, Paparty
nai, Klevai, Giria, Girelė, Trakas, 
taip pat Alksnynė, Alksnynai arba 
Papušynis, Pašilė, Pašiliai, Užušilial, 
Užgiriai, Beržynai, Paberžė, Palie
piai, Uosija, Ąžuolija, Dobilija ir tt. 
Kartais tokie vietovardžiai vartoja
mi ir su retesnėmis priesagbmis, ku
rios nekalbininkui lyg ir aptemdo pa
čio vardo šaknį bei jos reikšmę. Sa
kysime, tokia Šilinė (gal ir Šilalė), 
Ąžuolytė šalia Ąžuolynė, Ąžuolynas 
kiekvieno gali būti susiejama su š i - 
1 u (bet pirmasis pavadinimas vėl gali 
būti ir iš Šilo pavardės dygęs), 
ąžuolu. Tačiau jau sunkiau jam 
pastebėti, kad augaliniai vietovar
džiai yra ir Šiluva, Silotas, Silotalė; 
kad Lieporai, Liepalotai kildintinti iš 
liepos, o Pušalotas iš pušies.

Yra mažesnių vardų, pramintų ir 
iš gyvūnų: Skruzdynė, Skruzdėlynė, 
Vamynė, Sarkynė, Ūdrija ...

9. Vietovardžiai pagal vietovės

Kalbos kampelis
(Redaguoja

88. Argi iš tikrųjų tik vienas 
dvasiškis teturėtų būti varto
jamas?

Tiek dvasiškis, tiek dvasininkas 
yra neseni naujadarai, todėl apie 
juos teoriškai galima’ kalbėti, klek 
tik kam patinka. Todėl ir L. Dam- 
briūnas š. m. Mūsų Kelio Nr. 6 pa
rašė ilgoką straipsni „Dvasininkas ir 
dvasiškis“, kuriame mėgina (rodyti, 
kad dvasiškis esąs pranašesnis 
už dvasininką, ir todėl jis vienas 
turėtų būti vartojamas. Savo sam
protavimą jis argumentuoja: „Žo
džiu dvasiškis pažymime dvasios 
ypatybių turėjimą, pažymime žmo
gaus dvasingumą arba dvasiškumą, 
tuo tarpu dvasininku pažymime dar
bą, užsiėmimą dvasinėje srityje“. (Zr. 
Mūsų Kelio Nr. 8. „Patikslinimas“). 
Ir ankstyvesniame numeryje jis dar 
priduria: „Terminas dvasiškis, 
būdamas sudarytas pagal esminę 
daikto ypatybę, išreikšdamas tą 
daikto ypatybę, yra valzdingesnis ir 
tuo būdu geresnis, negu terminas 
dvasininką s“. Šiuo pastaruoju 
žodžiu, sako jis toliau, jeigu jau bū
tinai norėtume, tai galėtume, vadin
ti spiritistus, kurie „su dvasiomis, 
bendrauja ar šiaip su jomis turi rei
kalų“, ne kunigus, kurie „rūpinas ne 
tiek dvasios, kiek sielų reikalais, 
sielų išganymu“. Kunigai, jeigu jau 
norėtume juos vadihti pagal dirba
mą darbą, esą gal galėtų būti sie
lininkai, bet ne dvasininkai.

Iš pradžios L. Dambriūno galvo
jimas atrodo beveik geras, (tikina
mas, bet kiek- daugiau įsigilinus, jis 
tuojau kitoks pasirodo. Visų pirma 
tokio galvojimo prielaidos yra labai 
trapios: autorius pergriežtal skirta 
priesagas -iškis ir -Įninkąs; todėl ir 
jo išvados yra pergriežtos ir neįti
kinamos.

Pagrindinė priesagos -iškis reikš
mė yra ta pati, kaip ir priesagos 
-ietis, -inis ir nemaža dalimi -įnin
kąs, pvz: baudžiaviškis ” 
baudžiauninkas, gališkis 
„gale esąs“ =• g a Ii n i s, kai m i š -

2) 47 berniukai ir 6 mergaitės 
bausta sumažintu elgesio pažymiu, 
kas sudaro 2,3% tos zonos gimnazijų 
mokinių.

3) 316 berniukų ir 125 mergaitės 
buvo atestuoti mažesniu pažymiu, 
negu labai gerai ir sudarė 24,2% tos 
zonos gimnazijų mokinių.

c) Wiirttembergo apygardoje:
1) Klasių auklėtojai turėjo 727 

auklėjimo pamokas.
2) Elgesio pažymių mažinimo at

vejų nebuvo.
3) Drausmingumas taip pat geres

nis. Auklėjimo sąlygos prancūzų zo
noje lengvesnės, nes šeimos gyvena 
privačiuose butuose, ne stovyklose, 
kur pačios gyvenimo, sąlygos vaikų 
auklėjimą žaloja.

SPECIALINfiS MOKYKLOS
Joms steigtis' tremtyje neturėjome 

gerų sąlygų ir nuėjome bendrojo la
vinimo mokyklų steigimo kryptimi.

1945—46 m. švietimo Valdyboje 

išvaizdą, paviršių, žemės sudėti. — 
Kalnai, žemumos, lygumos, vienokia 
ar kitokia vietovės forma irgi ga
lėjo duoti progos atitinkamu vardu 
praminti gyvenamąją vietą. Tą mums 
šiandien sako Kalnelis, Kalnynai, 
Kalnijos, Pakalnė (Maži Lietuvoje 
vok. vadinama Niederung), Užkal
niai, Plynės, Pilkalnis, Ilgalaukis, Il
guva, Didėja, Didžioji, Aukštoji, Ža
lioji, ir kt. Vietovei praminti tiko ir 
šiaip kokie būdingesni, išsklrtesni že
mės paviršiuje sutinkami daiktai bei 
reiškiniai. Tokios kilmės bus Kel
mynė, Karklė, Karklynai, Akmeninė, 
Akmenynai, Akmenytės, Akmenėliai, 
Ralkstelis, Išlaužas, Degimai ir kt 
Jau žemės sudėtį, rūšį žymi Garg
ždai (gargždas yra žvirgždas), 
Žvirgždai, Graužai (; graužas 
„žvyras“), Molėtai (:molė, moliu- 
ta žemė, molė „purvas“), Molinis, 
Molija, Smeltė (Klaipėdos kr. iš sen. 
Smiltė), Smiltynė, Smiltiškė, Juodže
mis, Pelkikė ir kt.

10. Vietovardžiai pagal kultūrinę 
aplinką. — Renkantis žymes vietos 
vardo sąvokoms, imta pagrindu ne 
tik gamtinė, bet ir kultūrinė ap

Pr. Skardžius)
kis — kaimietis, kalniškis 
„kalno gyventojas“ ■= kaininin
kas, laukiškis = laukinin
kas, namiškis =• naminis, 
namininkas, „namų gyventojas, 
namiegas“, pajūriškis, „pajūrio 
gyventojas“ — pajūrinlnkas, 
popiežininkas ir kt. Taigi L. 
Dambriūnas klystas tvirtindamas, 
kad. priesagos -iškis ir -įninkąs tik 
kartais teturinčios tą pačią reikšmę. 
Priešingai, tik vyriškis su mo
teriške dabar kiek išsiskiria savo 
reikšme iš visų kitų priesagos -iškis 
darinių, bet ir juodu iš tikrųjų nėra 
priešingi bendrajai priesagos -iškis 
reikšmei, būtent: vyriškis yra 
„vyro asmuo, Mannsperson“, taigi jis 
yra toks pat sudaiktavardėjęs pri- 
klausomybinės reikšmės būdvardis, 
kaip ir karališki s, „karališkas, 
laisvas žmogus, kuriam nereikėdavo 
eiti j dvarą dirbti“ (pig. k a r a 1 i š - 
k ė, t. y. karaliaus lazda ir kara
liui priklausanti giria = karalgi- 
rė), vyskupiškis „vyskupo ša
lininkas“ (t. y. vyskupo, vyskupinis 
žmogus) = vyskupininkas (pig.x 
popiežininkas) ir kt. Priklau- 
somybinę vyriškio reikšmę aiš
kiai dar patvirtina ir latvių v ir iš
kis „Mannsperson“ šalia virietis 
„t. p.“ Taigi, vyriškis iš tikrųjų yra 
ne kas kita, kaip vyriškis, t. y. 
vyro, žmogus tos pat rūšies kslp- 
tėvo nabašninkas, arba t ė v a s n a- 
bašninkas, žmogus vyras, 
bernas tinginys ir kt. Šitaip 
kalbiškai, o ne vien abstrakčiai 
teoriškai galvojant, tenka pripažinti, 
kad ir dvasiškis pagal vyriš
ki, karališki popiežiški ir 
kt. visų pirma gali būti tik dva
sios žmogus, t. y. dvasinin
kas. Taigi šituo .darybos ir reikš
mės raidos atžvilgiu dvasinin
kas yra visai lygus dvasišku!, 
ir todėl J. Jablonskis nei klek ne
klydo, sudarydamas dvasininką, 
„dvasios ganytojui, kunigui“ pava
dinti. (Pabaiga sekančiame Nr.) 

turėjome (registravę tik vieną specia- 
iinę mokyklą — Cellės „Žibinto“ pre
kybos mokyklą su 7 mokytojais ir 26 
mokiniais. 1946 m. ši mokykla buvo 
nusikėlusi i Soest, vėliau į Greveną, 
išaugo iki 17 mokytojų ir 81 mokinio, 
tačiau 1947 metais likvidavosi dėl 
emigracijos ^Angliją. <-

Anglų zonoje iki 1948—49 m. m. 
pradžios velkė Gross Hesepės ir Liu- 
becko amatų mokyklos, kurios šiuo 
metu likviduotos. Taip pat išsibaigė 
lietuviškasis . sektorius Flensburgo 
Jūrininkų mokykloje, kuri gražiai 
veikė, kol jai vadovavo Dr. P. Ma
žeika. Jam pasitraukus ir mokinių 
skaičiui sumažėjus, mokykla baigė 
savo dienas. 1948 m. (steigta nauja 
Diepholzo amatų mokykla su 16 mo
kytojų ir 160 mokinių, joje veikia 
automechanikų, radio mechanikų, 
elektromonterių, moterų drabužių 
kirpimo-siuvimo ir batsiuvių skyriai.

(Bus daugiau)'

Dr. J. Kantrimas

linka, žmogaus kultūrinės veiklos 
apraiškos, jo kūriniai. Apie tai kaip 
tik byloja Sodybos, Kaimelis, Kieme
liai, Sodalė, Naukaimis, Ilgakiemis, 
Tolminkiemis (= Tolmino kiemas), 
Nausodis, Kaimelka, Dvarelis, Rau
dondvaris, Naumiestis, Kapčiamiestis, 
Papilė, Pakapė, Pakryžė, Melnytėlė, 
Būda, Būdvietis, Griškabūdis, Pilsū- 
das, Kviečlaukis, Daržai, Darželiai, 
Daržavietė, Dvarvietės, Pasodalė, Pa
tiltė, Kirtimai, Lydimai, Valakėliai 
ir kt. tz

11. Kultiniai vietovardžiai. — Arti
mai minėtosios rūšies stovi ir tie vie
tų vardai, kurie yra susiję su seno
viniu mūsų protėvių tikėjimu, kultu. 
Kitais požiūriais jie vėl gimlniuo- 
jasi ir su kitų gupių vietovardžiais. 
Ši senovė skelbiasi dar tokiais var
dais kaip Alka, Alkai, Alkvietė, Al- 
kapiaunis (miškas Varnių apyl.), Die- 
vogala, Šventai (kaimas Šventy Še
duvos aps. 1593), taip pat Šventoji 
(uostas), Šventežeris (pastarieji savo 
keliu vėl praminti iš vandenų var
dų); kalnai: Perkūnkaluis, Dievaiti* 
Šventaragis, Laumės kalnas, Velnio- 
kalnis ir kt.
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Stalinas privačiame gyvenime

Jo 
rū- 
tei-

Kaip gyvena' gruzinas, Sovietų 
Sąjungos viešpats, domisi visas pa
saulis. Ir tai nenuostabu, nes kaip 
seniau carai valdė Rusiją su jos už
grobtomis žemėmis, taip šiandien 
Stalinas valdo tas pačias sritis. Tik 
raudonojo caro asmuo yra apgaubtas 
didesniu paslaptingumu, daug mažiau 
pačiai tautai pažįstamas, negu tai 
buvo- su paskutiniu Romanovų di
nastijos caru.

Stalinas gyvena Kremliuje I 
gyvybė saugoma su didžiausiu 
pestingumu. Norint jį pasiekti
sėtu keliu, reikalinga begalės leidi
mų ir pažymėjimų, su kuriais dar 
tenka pereiti nemažiau įstaigų Ir ži
nybų. Vasarą jis praleidžia savo vi
loje už Maskvos, kurioje ir Leninas 
savo aukščiausios galybės laikais bu
vodavo. Toji pilis iš visų pusių ap
supta aukšta mūro' siena ir taip pat 
saugoma budriausios policijos.

Kasdieniai Stalino įpročiai yra ti
piškai ruslškl-orlentališki. Jis guli 
beveik iki pietų ir atsikėlęs geria sti„ 
prią, smarkiai pasaldintą arbatą, ku
rią jam pateikia jo dukra Svetlana. 
Po to eina savo kabinetan dirbti 
maždaug iki pusiau antros valandos. 
Tada pietauja. Pietų metų beveik 
niekada netrūksta juodosios ikros, 

' bet jis mėgsta taip pat specialiai iš 
Klevo atgabentą paukštieną. Stali- 

- nas valgo ir geria labai daug, todėl 
net laikomas dideliu vyno ir degti
nės specialistu. Kada po revoliucijos 
vynas Rusijoje buvo tapęs retenybe, 
tada skundėsi Trockis Leninui, jog 
Stalinas Kremliuje savo žinioje lai
kąs didžiules vyno atsargas ir su nie
kuo jų nesldalinąs. „Ar jūs norite 
palikti gruziną be vyno?“ — gynėsi 
šis prispirtas: — „Jeigu jūs manęs 
nesuprantate, mane supras liaudis!“

Mat, jis gerai žinojo, kad joks rū
tas, nors ir kažkokia bebūtų dažnai 
besikeičianti valdžia, neužgins jam 
mėgti alkoholį. Šiaip Stalinas geria 
degtinę ir vis tos pačios rūšies, kuri 
net priėmimų metu jam paduodama 
specialioje gražinoje. Jeigu jį tokiu 
atveju aplanko ypatingas svečias, ku
riam Stalinas pareiškia nepaprastą 
malonę, tai ir šiam pakiša turelę tos 

. pačios degtinės, kurią geria raudona
sis caras: ' J. 1

Jo antroji Silpnybė yra tabakas. 
Nors gydytojai dėl-silpnos širdies yra 
jam uždraudę vartoti rūkalus, tačiau 
Jis rūko labai daug — pypkę ir daug 
cigarečių kasdien. Pypkių, kurias jis 
ypatingai mėgsta, savo kolekcijoje jis 

> turi dešimtis.
Po pietų Stalinas dirba iki vaka

ro, tada kiek pailsi, vėl nugeria deg
tinės ir eina į savo privatų kiną 
Kremliuje. Mat, jis yra didelis kino 
ir radijo mėgėjas. Vėliau jis priimi
nėja interesantus ir atsiduoda dar
bui, kuris, nusitęsia į vėlyvą naktį.

Vakarieniauja jis apie vidurnaktį 
ir eina miegoti dažnai tik tuo metu, 
kada jau pasirodo naujos dienos ža
ra. Taip darydamas jis tariąs! tęsiąs 
senuosius papročius, kuriais pers’ėmė 
kadais dirbdamas revoliucinį darbą 
naktimis.

Stalinas yra tėvas dviejų sūnų ir ; 
vienos dukters. S'andicn 40 metų su
laukęs Jaša, kilęs iš pirmųjų vedybų |

su anksti pasimirusią gruzine Kata
rina Skanldze, yra labai panašus j 
savo tėvą, tačiau visiškai priešingo 
charakterio. Jis yra linksmas, nuo
taikingas, labai prisirišęs prie savo 
inžinieriaus profesijos ir neturi per
dėtos ambicijos. Paskutiniojo karo 
metu jis buvo kareiviu, pateko vo
kiečiams J nelaisvę ir joje Išbuvo 
daugiau kaip trejis metus, vokiečių 
ypatingai lepinamas. Antrasis sūnus 
Vasyliuf ir jau mūsų minėta duktė 
Svetlana yra kilę iš antrųjų vedybų 
su taip pat mirusia antrąja žmona 
Nadiežda Aleliujev. Svetlana yra la
bai panaši į savo motiną, gerokai iš
prususi, studijavo istoriją ir laisvai

kalba prancūziškai. Jos išorėje pa
stebima santūri elegancija. Savo 
brolį Vasylių ji mato labai retai. Tai 
žymus lakūnas, kuris vadovavo rau
donajam oro laivynui per paskutinį 
„Spalių revoliucijos“ paradą Mas
kvoje.

Stebint Staliną matosi jo senyvas 
amžius. Plaukai gerokai pražilę, ran
kos reumatizmo suvargintos, kairio
sios visiškai nebevaldo. Nežiūrint to, 
jaučiasi dar atkaklus. Viską, kas jam 
pateikiama, patikrina iš pagrindų. 
„Esu pasenėjęs, todėl niekuo nebe- 
pasitikiu,“ tai dažnai kartojamas jo 
posakis, kada jam prikišamas per
dėtas atsargumas.

Įvairios žinios
• Šveicarijos tesingumo Ir polici
jos depatamentas pranešė, jog švei
carams, vystantiems t Naująją Ze
landiją ir Pietų Afrikos Uniją ar Ci-

• A. Wallace pasikvietė iš Italijos 
prokomunistinį socialistą p. Nenni, 
kuris nuo balandžio 25 d. iki gegužės 
20 d. skaitys paskaitas Amerikoje.
• JAV oro tvirtovių B 29 atskris-Į lę, nereikės jokių vizų. Naujas pat- 
į Angliją daugiau, nors skaičius ne
nurodomas. (AP)
• S m. balandžio 1 d. numatomas 
susitikimas prez. Trumano ir W. 
Churchillio, paskelbė technologijos 
institutas. (AP)
• JAV aviacijos ministeris p. Sy
mington pareiškė, kad su B 36 bom
bonešiais ir su atominėmis bombo
mis per vieną dieną gali tiek sunai
kinti, kiek visa armija per ištisus 
metus galėtų padaryti. Jo pareiški
mu, šie bombonešiai esą vieni ge
riausi atominiams ginklams gabenti. 
Su šiuo lėktuvu rizikuojama 16-kos 
gyvybėmis, o jo efektingumas su 
atominiais ginklais prilygsta ištisai 
armijai metų būvyje su didelėmis 
žmonių aukomis. '
O Amerikiečių kariuomenė susekė 
Japonijoje Sovietų špionažo veiklą, 
kuri buvo išplėsta dar prieš šj karą 
ir todėl jie tikrai žinoję, kad Japo
nija Rusijos nepulsianti.
• Sovietų laikraštis „Raudonoji 
žvaigždė“ rašo, kad Amerikos vado- 
vaują^luogsniai Iraną pavertę prie
tilčiu, nukreiptu prieš Sovietų Rusi
ją. Pagal to paties laikraščio išved
žiojimus, pirmenybė suteikiama šiau
rinio Irano strategiškai svarbiems 
geležinkeliams ir kariniams projek
tams Sovietų pasienyje. (R)
• Pagal britų parlamentaro pa
reiškimą, D. Britanija, nors iki 1953 
metų neturėsianti atominės bombos, 
atominės energijos srityje esanti žy
miai toliau pažengusi, negn visos ki
tos valstybės, išskyrus JAV. (R)
• Vokiečiai antikomunistai kaitina 
Sovietus už laikymą 250.000 vokie
čių koncentracijos stoykiose ir kad 
jose nuo karo pabaigos mirę daugiau 
negu 190.000 žmonių. Šluos duome
nis pateikė Jcovos grupė prieš ne- 
humaniškumą“. Jai vadovauja dr. R. 
Hildebrandt, buvęs gestapo kalinys, 
o Irake netrukus bus teisiama 160 
komunistų, pareiškė premjeras. (R) 
o Arijos vyriausybė svarstanti pri
sidėjimą prie Atlanto paktą Ji nuro
do, kad pirmoji sąlyga esanti 
nės Airijos prijungimas.

šiauri -

varkymas liečia abi puses. Norin
tieji emigruoti turės gauti tik leidi
mą, bet vizų nereikės. (UP)
• Iš New Yorko praneša teisėjas, 
kuris nagrinėja 11 komunistų vadų 
bylą, jog komunistų gynėjai sabo
tuoją vyriausybės teisingumą, Todėl 
jis protestuoja prieš tokį gynėjų gy
nybos būdą.
• Sovietų Sąjunga paskelbė, jog ji 
atradusi antarktikos sritį (pietų po
lių), ir įspėja tuos kraštus, kurie 
svarsto tų sričių tvarkymą. Sovietai 
nepripažinsią nutarimų, jei juose 
Sovietai nedalyvausią. Tokios suge
stijos paskelbtos Leningrado geogra
fijos draugijos suvažiavime. Sovietai 
savo teises grindžia 1819 ir 1821 m. 
padarytomis ekspedicijomis į pietą 
polių. Įdomu, kaip sovietai reaguotų 
į euristinių laikų padarytas skolas. 
Jie pasisavina tik tų laikų atradimus, 
bet skolų — ne! Tai bolševikinė’ tak
tika. j
• Kadangi Izraelis steigiamąjį sei
mą sušaukė Jeruzalėje, žydų agen
tūros namuose, JAV, D. Britanijos ir 
Prancūzijos atstovai nedalyvavo. Jie 
atsisakė dalyvauti todėl, kad Jeru- 
zalio miestui yra pasiūlytas tarptau
tinis statutas, kai žydai nori turėti 
jį savo valstybėje. Sovietų bloko at
stovai dalyvavo ppsėdyje.
• Vokiečių markės kursas Zūricho 
banke dar labiau pakylu. Vasirio 11 
d. už 100 DM’ mokėjo 41 šv. (tanką.
• šių metų švelni žiema Europoje 
teikia daug vilčių geriems kviečių 
derliams. Spėjama, jog šiemet būsią 
geresni derliai ir už praėjusius. Tuo 
tarpu J. A. Valstybėse buvo .užėju
sios didelės šalnos Kalifornijos sri
tyje, kur apnaikino daug brangių 
vaismedžių. Kitose srityse siautė di
delės sniego pūgos, pakenkusios gy
vulių ūkiui.
• D. Britanijos užsienių reikalų 
ministeris p. E. Bevinas turėjo ilges
nį pasikalbėjimą su Norvegijos už
sienių reikalų min. p. Lange, kuris

Kremlius likviduoja Bažnyčia
(Atkelta iš 3 pusi.)

šiol težinamomis priemonėmis: che
minėmis priemonėmis arba fizinėmis. 
Vienas^ pabėgęs policininkas teigia 
žinąs tas sąlygas, kuriomis Kardino
las „prisipažino“. Jis buvęs tardo
mas 82 balandas be pertraukos. Jis 
prisipažino valstybės ir tautos išdavi
mu, mėginimu nuversti esančią vy
riausybę ir nelegalia devizų prekyba. 
Kardinolas Mindszcnty nubaustas iki 
gyvos galvos kalėjimu, jo bendra
darbiai:' Pater Zakar 6 metais, kuni
gaikštis Esterhazy 15 metų, Pater 
Nagy 3 metais, Pater Ispenky iki gy
vos galvos ir žumalistas'Toįh 10 me
tų kalėjimo, visiems konfiskuotas jų 
turtas, susiaurintos teisės ir atimtos 
teisės būti savo turėtuose postuose, 
Aukščiausios bausmės —‘ mirties 
bausmės — „teismas“ negalėjo pa
skirti, nes Politbiuras rado tat dar 
negalimu dalyku. Sovietų sistemoje 
ne teisė vyrauja, bet politika. Poli
tika čia yra teisė. Todėl ir teismas 
turi nubausti asmenį politinio organo 
reikalaujama bausme, nes esamo lai
ko politika yra įstatymas, o parašyti 
įstatymai jau gali būti pasenę.

Budapešto sprendimas yra pačių 
bolševikų sprendimas prieš save. Jie 
turės atsakyti patys už savo nusikal
timus. Jie turės atsakyti prieš tarp
tautinio tribunolo statuto nuostatus,

sutartus 1946 m. rugpjūčio 8 d. visų 
didžiųjų (ir sovietų) ir pritaikytus 
Nūrnberge panašiai nusikaltusiems:

„Nusikaltimas prieš žmoniškumą 
yra: žmonių žudymas, naikinimas, 
pavertimas vergu, deportavimas, ne
humaniški veiksmai gyventojų at
žvilgiu taikos ar karo metais. Taip 
pat nusikaltimas yra gyventojų per
sekiojimas politiniais, rasiniais arba 
religiniais sumetimais. Nusikaltęs 
trauktinas tieson, neatsižvelgiant į 
tai, ar nusikalstamieji veiksmai pa
daryti prieštaraujant ar nepriešta
raujant krašto įstatymams. Už pami
nėtus nusikaltimus atsako vadai, or
ganizatoriai, kurstytojai, bendrinin
kai ir kiti, planavę ar vykdę tuos 
nusikaltimus.“

Atsisveikinant su Alfonsu Andriuliu
Žinomas mūsų sportininkas Al

fonsas Andriulis III, netrukus 
jau išvyksta į JAV. Todėl norisi dar 
kartą nors prabėgomis prisiminti jo 
pasiektus laimėjimus ir atliktus žy
gius garsinant lietuvio sportininko 
vardą užsienyje.

1935 m. Alfonsas Andriulis pra
deda krepšininko žingsnius Kauno 
„Aušros“ gimnazijos jaunių krepšinio 
komandoje. Toliau persikelia į IV 
gimnaziją ir žaidžia už ją. Čia kartu 
žaidžia ir už LFLS jaunius. Grąži
nus Lietuvai Vilnių, persikelia gy
venti ten. Čia žaidžia už Vilniaus 
LGSF klubą. 1940 metais, būda
mas dar tik 17 metų, jau žaidžia 
už Vilniaus miesto krepšinio rinkti
nę. Tada Vilnius nugali Kauną pa
sekme 27:22. Tais pačiais metais žai
džia už Vilnių tarpmiestinėse rung
tynėse Vilnius-Liepoja, kurias laimi 
Liepoja.

1944 m., kaip ir visi lietuviai, karo 
audros atbloškiamas į Vokietiją, 1945 
metais, susikūrus Hanau stovyklai, 
žaidžia Hanau „Perkūno" krepšinio 
komandoje. Bet netrukus persikelia 
į Kempteną, kur žaidžia lietuvių re
prezentacinėje krepšinio komandoje 
„Šarūnas". Apie „Šarūne“ žaidžiant 
pasiektus laimėjimus netenka kalbė
ti, nes tai visiems gerai žinoma.

Tenka paminėti, kad Andriulis III 
buvo kartu ir vienas geriausių stalo 
tenisininkų tremtyje. 1946 m. vasario

tik ką buvo sugrįžęs iš Washingtono 
pasitarimų dėl prisidėjimo prie At
lanto pakto. Bevinas kalbėjosi Ir su 
Turkijos užs; reikalų ininisteriu p. 
Sądak, kuris aiškina aplinkybes, ku
riose būtų galima paremti Atlanto 
paktą, sudarant Viduržemio kra'tų 
regionai} paktą, kaip tai leidžia J. 
Tautų Charta. (BBC) ,
• JAV bombonešis — „Boeing X
B 47“, sveriąs 60 tonų, lekia vidut 
971,5 km per valandą. 3.663 km. nu
skrenda per 3 vai ir 46 minutes. Nu
sileidžiant lėktuvui lakūnas turėjęs 
iškleisti parašiutą, kuris sulėtina 
lėktuvo greitį ir palengvina nutū
pimą. ' ‘ ■' ,J ‘ ‘
• Care (žinomi mums pakietai) or
ganizacija paskelbė, jog ji nutraukia 
rūbų ir maisto siuntas į Vengriją, 
nes nepasisekė susitarti su Vengri
jos vyriausybe. Tuo tarpu siunčiama 
dar {.komunistinius kraštus — į Len
kiją ir Čekoslovakiją. (AP)
• Vokiečių pareigūnai pareiškę, 
jog vokiečių pinigų banknotai Spaus
dinami Londone.

2—3 d.d. Kempteno turnyre, daly* 
vaujant daugumai geriausių mūsų 
žaidėjų, finale nugali Gerulaitį ir lai
mi I-mą vietą. 1946 m. Oberlenin- 
geno turnyre pasitenkina V-ta vieta.

1947 metų pavasarį persikelia į
Prancūziją — Svetimšalių legioną. 
Čia būdamas su keliais kitais lietu
viais susiriša su Ruzgiu, kuris tuo 
metu gyveno Monace ir gauna pa
kvietimą lietuvių krepšinio koman
dai (svetimšalių legiono vardu) į 
tarptautinį krepšinio turnyrą Mena
ce. Grįžta į Kempteną, pasiima dar 
keletą šarūniclių ir išvyksta į Mo
naco. Laimimas turnyras ir kartu 
pirmą kartą nuskamba lietuvių var
das prie Viduržemio jūros. 1947 m. 
rugsėjo mėn. įstoja į naujai įsteigta 
Kempteno sporto klubą „Margį“. 
Dalyvauja 1947 m. stalo teniso tur
nyre Augsburge ir laimi IV-ą vietą. 
Ir .čia vėl kartu su Z. Varkala ryž
tasi su naujais uždaviniais vykti į 
Monaco. Tik su DP kortele perva
žiuoja visą Prancūziją ir atsiranda 
Monace. Lapkričio mėn. laimi Mo
naco stalo teniso turnyrą, sumušda
mas finale Curti. Tada prancūzų 
laikraščiais daug rašė anie jo puikų 
žaidimą. Toliau seka didesnis tur
nyras, kur dalyvauja: Nica, Mento- 
nas ir Monaco. Čia AnčĮriulis III' 
užima H-ą vietą su nesekme pralai
mėdamas Prancūzijos valstybinės 
rinktinės žaidėjui, nors V-e sete ve
dė 16:9 savo naudai; Toliau pakvie
čiamas V Mentono „Rapid Omni 
Soort“ klubą, kur treniruoja ir žai
džia krepšini. Užimponavęs mento- 
niečius, išsideri iš ju pakvietimą mū
sų krenšinio rinkt'nės gastrolėms, 
kas ir įgalino mūsų krenšinmkams 
išgauti vizas didžiajai išvykai po 
Prancūziją. / ,

1948 m. rudeni persikelia į „Da
riaus-Girėno“ kuopą. Čia sudaro ne
blogą vienetą ir nasiekla gražių per
galiu prieš amerikiečiu, čekų, vokie
čių komandas. Išvykstant tam i už- , 
iūri, Kempteno snorto klubas „Mar
gis“ linki geriausios sėkmės garsi
nant lietuv'o sportininko vardą nau
joje tėvynėje. A. O.

TRUMPAI IS VISUR j
— S. m. vasario 6 d. Bazelyje įvy

kusios tarvalstybines ledo ritulio 
rungtynės Svelcariia —- USA baigėsi 
5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Šveicarijos laimė
jimu.

— Garsioji Olandų lengvaatletė 
Fanny Blankers-Koen, laimėjusi Lon
dono ollmpijadoje 4 aukso medalius, 
dabar gastroliuoja Australijoje.' Čia 
100 m. bėgime ji buvo susmuštą, 17 
metų australietes, kurios laikas (11,8 
sek.) yra 0,1 sek. geresnis už olandės 
laiką, pasiektą Londono olimpijadoje.

Įsigykite anglu kalbos gramatika
Neseniai knygų rinkoje pasirodė 

J. Kukanauzos ANGLŲ KALBOS 
GRAMATIKA LIETUVIAMS, kuri 
kiekvienam besimokančiam anglų 
kalbos yra būtinai reikalinga. Šios 
gramatikos negali pavaduoti Anglų 
Kalbos Vadovėlis. Turintis minėtą 
vadovėlį, anglų kalbos žinių pagili
nimui privalo įsigyti ir J. Kukanau
zos ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA 
LIETUVIAMS. Tos gramatikos iš
leista labai mažas kiekis, todėl tūri 
paskubėti ją įsigyti tie, kurie nori 
pagrlndiniau išmokti anglų kalbą,

Tremtinio vadovas išeina
Seniai lauktoji knyga — Lietuvos 

Žemės Ūkis ir Statistika — greit 
išeina J 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- 
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 t.t.

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

Knygą išleido Žemės Ūkio Dar
buotojų Sąjunga. Platinimas 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 atseis 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 Ž. O. D. 
S-gos naudai.

Užsakymus ir pinigus siųsti šiuo 
adresu: A. Musteikis, (13b) Dillin- 
gen/D., Litauisches Lager.

2. U. D. Sąjunga

ypač emigruojantieji į anglosaksų 
kraštus, . ..

' Čia minimą anglų kalbos grama
tiką galima užsisakyti pas tos kny
gos komisljonierlų šiuo adresu: J. 
šeputa, (13b) Miinchen 27, Rauchstr. 
20. Apie 200, psl. vadovėlinio formato 
knygos kaina yra 7,- DM. Užsakant 
iki 10 egz., aukščiau minėtų adresu' 
reikia siųsti ir pinigus arba prašyti 
išsiųsti išperkamuoju mokesčiu. Ku
rie šios knygos užsakys iš karto ligi 
20 egz., gaus 10% nuolaidos. Spau
dos platintojai, norį knygas gauti 
kreditan, privalo atsiųsti LTB Apy
linkės Komiteto arba L.R. Kryžiaus 
garantijas dėl skubaus ir tvarkingo 
užsakytojo atsiskaitymo.

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKĄ 
LIETUVIAMS paskubėkite. įsigyti, 
kol dar nevėlu!

—
PAIEŠKOJIMAS

Mr. John Skendel (Jonas 
Skendelis), gyv. USA, ieško savo gi
minaičių, kilusių iš Sarapiniškių kai- ‘ 
mo, Varėnos valsč.. Rašyti: Jonas 
Gradlnskas, IRO Vocational Training 
School, (13b) Neuburg/Donau.

Marija G a 1 i n i enė-Svarcal- 
tė, (24b) Flensburg, DP Camp 
Tro'.lsee, ieško Kavaliūnienės- 
Galinytės Aldonos, kilusios is 
Kybartų valsč. . .

STANKUS Vladas, kilęs iš Dar
bėnų, ilgesnį laiką gyvenęs Kretin
goje, prašo atsiliepti gimines ir pa
žįstamus. Rašykite adresu: W.A.E.C. 
Hostel Site 4, Westhampnett, E. Le
vant, Chichester, Sx., England.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmen) 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 mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manx, Dlllingen/Donau. — Population to be served: 20.000.
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MUSU, KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kravčenkos byla Paryžiuje
Mūsų Paryžiaus korespondento

Kuo byla pasibaigs?
Iš tiesų labai sunku pasakyti, kuo 

šioji garsioji byla pasibaigs. Nėra 
abejonės, kad Kravčenko teisingas. 
Bet ar mes nesame teisingi mūsų Lie
tuvos laisvės byloje?... O kas klau
so mūsų balso? Kol šie žodžiai pa
sieks gerbiamus skaitytojus, grei
čiausiai bus jau žinomas vienoks ar 
kitoks sprendimas. Jūsų korespon
dentui teko išgirsti ir skaityti dau
geli įvairių nuomonių ir liūdnai įsi
tikinti, kad niekas nedrįso drąsiai 
pranašauti teismo sprendimo ...

Rašytojai: Jean Casson, Charles 
Vildrae, Vercors ir Plejadą. „Bur
žujai“ — kaip Pierre Courtade, Fer
nand Genier, buvęs ministeris Pierre 
Cot, etc. Minėti amerikonai — Sayer, 
Khan ir generolas Donovan. Emma
nuel d’Astier, rašytojai: Jose Aboul- 
ker, medicinos gydytojas, žymusis 
komulstas profesorius Frederic Jeliot 
— Curie, kuriam prancūzai pavedė 
atomo tyrinėjimus, žurnalistai — An
dree Martycapjras, Marie Wacziarg, 
Ancouturier, Albet Bayet. Pastara
sis Prancūzijos žurnalistų federaci
jos šefas; generolas C. A. Petį etc.

Jie visi nepažįsta Rusijos, 95°/o 
, joje nebuvę ir jos nematę.

Maskva atsiunčia taip pat „liu
dininkų“: Gorlova Zinaida, pirmoji 
Kravčenko žmona, dabar turinti tre
čią vyrą. Tymo Iriną, kuri turės 
„liudyt“, -kad buvo nelegali Kravčen
kos „žmona“, Cemova Tatjana, kuri 
„liudys“, kad buvo paskutinioji Krav
čenkos „žmona“. Jos visos „liudys“ 
Kravčenkos /.nedorumą“, išsigimimą, 
girtuoklystę ir bukaprotiškumą“. Tarp 

/tūzų yra atvykęs pats generolas Ru- 
.denko, buvęs_ Kravčenko šefas ir 
-Nūrnberge SSSR „teisėjas“, šiuo me
tu Buchenwaldo šefas ...

Ir visa eilė špiegų, kurie kartu 
„dirbo“ su Kravčenko. Be abejo — 
visi MVD gerai išprusinti.

Teismas. eina
Teismas vyksta Paryžiaus centre 

Palais de Justice rūmuose, nedidelėje 
salėje, kuri skirta spaudos ir įžeidi
nėjimų byloms. Telpa apie pora šim
tų žurnalistų ir keletas dešimtų pri
vilegijuotos publikos. Salė smarkiai 
saugoma ir patekti į ją tegalima tik 
su ypatingais leidimais.

Teismui pirmininkauja M. Durk- 
. hęim, kurio sūnus yra komunistinio 
dienraščio „Ce Soir“ informacijų sky
riaus Redaktorius ir'komunistų par
tijos patikėtinis. Prancūzų valdžią 
atstovauja prokuroras M. G. Coūissac.

Les Lettres Fržncaises gina ad
vokatas Joe Nordmann, vienas iš ar
šesnių prancūzų komunistų. Jo pa
vaduotoju yra Andre Blumel, buvęs 
kanceliarijos šefas Leono Blumo lai
kais.

Kravčenko ’ gina advokatas Izard, 
socialistų parlamentaras, rezistenci
nio parlamento narys, daugelio deko
racijų savininkas. Įdomu, kad Izard 
yra daug rašęs apie marksizmą. Kny
gos „De Marx an marxisme“, ,,L’ 
Homme ėst revollutionalse“, etc. 
Pastaroji buvo iškėlusi garsius deba- 

, tus tarp Blumo ir Thorezo. Izard’o 
pavaduotoju yra Gilbert Eiszmann.

Komunistai puola
Byla buvo pradėta elegantiškai vil

kinčio ir geros laikysenos Kravčenko 
kalba. (Kadangi gerb. skaitytojams 
ji mažiau ar daugiau žinoma, tai čia 
jos nekartosiu).

Po to prasidėjo Les Lettres Fran-

Kravčenko ir Jo liudininkai kalba
„Aš esu laimingas, kad šiuo metu 

stoviu prieš laisvą ir demokratišką 
Prancūzijos teismą ir nevaržomas 
galiu pasakyti tiesą“, sako Kravčen
ko. Salėje audringi plojimai.

Ir Kravčenko kalba. Kad jis sako 
tiesą, antrąją savaitę liudija Rusijos 
kacetuose ir kalėjimuose kentėję pa
tys rusai.

Pirmas kalba prancūzas Francis- 
ųue Bornet, nuo 1909 iki 1946 metų 
gyvenęs Rusijoje. Inžinierius. Pen
kis metus su kaupu atkalėjęs bolše
vikiniame kalėjime. „Ar Kravčenko 
rašo tiesą?“ klausia Bornet. Tas gali 
abejoti, kuris nematė savo akimis 
šaldomus iki mirties kalinius. Jis 
pats uždirbęs 10 kartų daugiau, negu 
eilinis darbininkas. Kaip ir visi in
žinieriai Bet trauk velniai rublius ..

Po jo kalba Olga Marchenko, kai
mietė iš Ukrainos. Jos brolis nužu
dytas Sibire. Ji pati iš kalėjimo iš
bėgo pro langą; kartu išsinešdama 
kūdiki Antrą kartą suimta, ji buvo 
žiauriai kankinta. Paskiau vokiečių 
paniekinta ji laukė „laisvės“. Krav
čenko knygą skaitant, ji negali susi
laikyti neverkusi. Ir teisme kalbėda
ma ji kuone verkia. Salėje mirtina 
tyla.

Jos išvedžiojimus patvirtina ste
buklu nuo mirties išsigelbėjęs jos vy
ras, vokiečių okupacijos metu dirbęs 
anglių kasyklose.

Vėliau kalba inžinierius Kysilo, 
vokiečių išdeportuotas į kasyklas. 
1938 m. gegužės 10 d. NKVD suimtas 
ir išgyvenęs1 visą sovietų kalėjimų 
„rojų“..,

Kysilo kalba kankinto žmogaus 
balsu, salėje ledinė tyla. Mums aišku, 
kokie šiurpūs žodžiai veržiasi iš jo 
sausų lūpų.

„Teroras, agitacija ir badas — 
štai kas sudaro sovietų jėgos pagrin
dą. Toji jėga vienoje rankoje laiko 
duonos kąsnį, kitoje bizūną“, baigia

Kysilo ir priduria, kad Kravčenko 
savo knygoje dar neparodo visos so
vietinio gyvenimo baisumos.

Dramatiškos scenos
Baigiant kysilo kalbėti, komunis

tų advokatai stato klausimus, kurio 
nieko bendro neturi su byla. Ypač 
jie puola Mataraso, šiaip paprastą 
žmogelį; Įtempimas tarp Kravčenko 
ir advokatų didėja. Net pastatomos 
tarp jų kėdės, ant kurių atsisėda po
licininkai... ■

Komunistai nebūtų komunistais. 
Šaltu ciniškumu erzina Kravčenko, 
ypač tuo pasižymi Wurmser. Kartą 
Kravčenko nebeišlaiko ir pripuolęs 
prie teisėjo, klausia: „kam tos provo
kacijos? Ar gi nebegalimas politinis 
procesas be melo? Kodėl vis melas, 
kodėl vis melas?“... .

Kalba Ivan krevsun, kaimietis iš 
Ukrainos. 33 paras vežtas iki Vladi
vostoko šaltame ir užkaltame vagone. 
Pusė nelaimingųjų draugų išmirę. 
Ivano Krevsuno akyse ašaros upe
liais bėga. Salėje jaudinasi, bet Mor
gan, Wurmser ciniškai juokiasi...

Po jo kalba Silenko ir senutė La- 
lauze. Pastaroji prancūzė, 45 metus 
praleidusi Rusijoje. „Mano amžiuje 
jūs visi, tarytum, mano vaikai. Aš 
noriu, kad visi Vaikai gerai žinotų, 
ką reiškia SSSR teroras? širdį skau
dą vien apie sovietus pagalvojus... 
Aš rašau taip pat knygą apie Rusiją, 
dar geresnę1 negu Kravčenko"...

Iki išsiunčiant šį laišką dar nebu
vo kalbėję „liudininkai“ iš Rusijos. 
Vienas tik „pasireiškė“, tai amerikie
tis žurnalistas Kahn. Jis arogantišku 
tonu puolė Kravčenko, bet sakėsi vi
sai juo nesiįdomaujas, o apie Sim 
Thoma'š nieko negirdėjęs“...

Su dideliu įdomumu1 paryžiečiai 
laukė pasirodant buvusių Kravčenko 
žmonų, generolo Rudenko Ir kitų at
siųstųjų iš Maskvos.

Bet apie tai kitą kartą.

Oficialioji prancūzų valdžios ir 
spaudos nuomonė laikosi „neitralu- 
mo“. Pradžioje net buvo bandoma 
viskas suversti propagandos krepšiui, 
esančiame Vakarų-Rytų šaltojo karo 
lauke...

Tegu ir taip. Tai reikalas taip 
pat ne eilinis. Dalyvauja iš viso pa
saulio suplaukę keli šimtai žurnalis? 
tų, spauda bylos aprašymui skiria 
vietos daugiau negu UNO konferen
cijai ... Reikalas pirmaeilės politinės 
reikšmės.

Kasdieniniame gyvenime irgi gy
viau Kravčenkos byla stebima, negu 
UNO ... Visas Paryžius ir, galima 
sakyti, visas sąmoningas pasaulis 
pasidalino į dvi stovyklas. Ir laukia 
sprendimo ... Nerandu ‘ kito žodžio 
šiai bylai, kaip „Mažasis Nūrnber- 
gas“. Mes buvome drąsūs ir pirmieji 
naciams iškėlėme bylą. Mūsų aukos 
ir ryžtas neliko be pasekmių — visą 
tai juk priartino tikrąjį Nūmbergą, 
kur didieji nacių pabaisos susilaukė 
užtarnauto galo.

Nūrnbergas — tai tarytum visų 
nusikaltimų simbolis.

Kravčenkos byla lygiai toks pats 
simbolis. Aišku — tiksliau reiktų 
sakyti „mažoji Maskva“. Kruvinieji 
Kremliaus ponai siunta. Jupiteris 
pyksta. Maskvos iškoliotas „rupūže, 
žiurke, šlykštus išdavikas“ Kravčen
ko šiandien tampa savotišku simbo
liu. Išties reikėjo nepaprastos drąsos 
vienam, tik plunksna ginkluotam, 
tiesos ir laisvės meile apsišarvavu
siam, stoti prieš Maskvą, prieš kurią 
keliaklupčioja didžiulės tautos su 
tankais, • sprausminiais lėktuvais ir 
atominėmis bombomis ...

Bet ne visada velnias laftni ir 
mažuose reikaluose, o kad pagrindi- 
nluose^velnias laimėtų — istorija dar 
to nežiho. Be abejonės Kravčenko 
byla daro didelį Šuolį „didžiosios 
Maskvos“ link... Z. U.

Pagerbti mūsų knygos kūrėjai
VASARIO 16-SIOS IŠVAKARĖSE, TRADICINĖMIS IŠKILMĖMIS 
SCHW. GMUNDO LIETUVIŲ STOVYKLOJE ĮTEIKTOS LAUREA

TAMS 1948 M. GROŽINĖS LITERATŪROS PREMIJOS
Vargu kuris gmūndiškių ’lietuvių, 

Vasario 16-sios išvakarėse nesugai
šintas ligos ar tarnybos, galėjo susi
laikyti neatsiradęs savo stovyklos 
salėje, kur įvyko šiemetinė literatū
ros šventė — tradacinis grožinės lite
ratūros 1948 m. premijų įteikimas 
laureatams. Keliatūkstantinėje mi
nioje matėsi ne tik gmūndiškiai, čia 
netrūko lietuviškos knygos kūrėjų ir 
nuoširdžių jos bičiulių iš visų trijų 
vakarinės Vokietijos zonų.

Emigracijai vis plačiau ir daugiau 
paliečiant tiek tremtinius rašytojus, 
tiek jų raštų skaitytojus, neaplen-

šia proga panašiai paženklintus ir ki
tus kultūrininkus: Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos premija apdovanotąjį dali 
prof. Adomą Varną, „Patrios“ lei
dyklos — dail.' P. Osmolskį, Vykd. 
Tarybos padėka paženklintuosius už 
jų nuopelnus begarsinant Lietuvos 
vardą — leidėju* J. Lenktaitį ir arch. 
Vizgirdą. ;
‘ (LRT D-jo* pirm-ko St. Santvara 
pasakytą kalbą ištisai skaitytojas ras 
kitame šio laikraščio numeryje. — 
Red.) -

Be suminėtųjų, garbės prezidiu- 
man pakviečiami ir premijas skyru-

• Šia proga tenka apgailestauti, kad 
šventėje liko nepastebėtas iš nacių 
pragaro laimingu būdu, tačiau po ei
lės sunkių metų ištrūkęs žurn. J. 
Grigolaitis, kurio prisiminimai iš
leisti Iš spaudos pereitais metais. 
Gal juo* įstengsime geriau įvertinti 
kada nors, išvertę į ■ kurią svetimą 
kalbą! Jeigu LRT Dr-ja organizuoja 
premijas tik už grožinę literatūrą, 
Vykd. Taryba ar kuri kita instituci
ja, manau, nebūtų su savo paskirti
mi prasilenkusi, pagerbdama plačiai 
nuskambėjusių' memuarų autorių.

Laureatus apdovanojus, pasipylė 
visa eilė sveikinimų žodžiu ir raštu.

Iškilmės baigiamos įspūdingu 
„Čiurlionio“ ansamblio koncertu ir 
jaukiu pobūviu stovyklos svetainėje.-

Grigo bičių keliais...
(Pradžia 1 pusi.)

mą, Jį pažinti, suprasti ir įnešti į jį 
savo dvasinį ir medžiaginį indėlį. 
Šitokiu keliu įmanomos juk ir refor
mos, jei jos reikalingos.

Pasaulinės lietuvių bendruomenės 
idėja juk irgi siekia rasti tautinių 
saitų formą, apimančią, visą mūsų 
tautos šeimą. Toks susmulkėjimas, 
kai keli tėviškės kaimynai ar to pa
ties DP katilo sriubos grėbėjai susi- 
meta į atskiras draugijas ar savaran
kiškus klubus — iš esmės yra mūsų 
pastangų dezorganizavimas, nesude
rinamas su racionaliu laiko, lėšų ir 
energijos panaudojimu, o taip pat ir 
su visuotinės lietuvių organizacijoa 
steigimu.

Turime laiku apsidairyti, kad be 
blogos valios, tik per uoliai organl- 
zuodamlesi, nenueitume Grigo bičių 
pakrikimo keliais, o įsibėgėję kiek
vieno bažnytkaimio vyrai neimtum* 
projektuoti atskiros respublikos, kaip 
prieš 30 metų narsioji ir garsioji 
dzūkų Perloja. Dr. J. Paplėna*

Atšvęsta nepriklausomy
bės šventė

Dilllngcnas. — Vasario 16-jl čia, 
kaip ir ankstyvesniais metais, at
švęsta šiuo metu dar galimu Iškil
mingumu. Iš ryto, pakėlus stovyklos 
rajone trispalvę, vietos lietuviai su
sirinko bažnyčion pasimelsti už ken
čiančią tėvynę ir paprašyti Visagalį, 
kad palengvintų mūsų tautai sunkią 
naštą. Vakare mažojoj stovyklos sa
lėj įvyko minėjimas, kurį atidarė ir 
atitinkamą kalbą pasakė apyl. k-to 
pirm. V. Girnius. Pritaikintą tai die
nai paskaitą skaitė' p. Pupalaigis. 
Minėjimo antroji dalis buvo užpil
dyta musų menininkų: smuikininkas
l. Vasyliūnas ir čelistas M. Šaulius, 
abu kartu ir solo, išpildė keletą mu
zikos kūrinių, ponia Sabaliauskienė 
padainavo lietuviškų dainų, gimn. 
direktorius Vėlyviš paskaitė N. Ma- 
zalaitės „Kareivio likimas", o p. Bur- 
čikas — iš poezijos apie partizanus. 
J. Starkos vedamas moterų choras 
sudainavo keletą dainų. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

— S. m. vasario 12 d. Dillingeno 
gimnazijos vyresniųjų klasių moki
niai pusėtinai vykusiai suvaidino 
Vytauto Alanto komediją „Buhalteri
jos klaida“. Pakankamai gera dik
cija ir vaidyba pirmavo VI-tos kla
sės mokinys Vyt. Bernotas. Vaidini
mą surežisavo gimn. direktorius K. 
Vėlyviš. ’ ,

GALIMA PAREIKALAUTI 
GIMINĖS

Kadangi Kanadon, išvykusiųjų 
darbininkų šeimų pergabenimo sche
ma, pradėta 1948 m. birželio'mėn., 
vyksta sėkmingai, visi emigrantai, 
jau apsigyvenę Kanadoje, gali pra
šyti Kanados valdžią, suteikti savo 
aprūpinamiesiem šeimos nariams ir 
giminėms leidimą įvažiuoti Kana
don. IRO praneša; kad 921 Kanadon 
išvykusių darbininkų šeimas jau 
pergabentos ir apsigyvena. LLV/ŠB
• JAV vyriausybės pranešime nu
rodoma, jog didmenų prekyboje kai
nos šiemet tokios, kokios buvo 1947
m. rugsėjo mėn. (AP)

caises . liudininkų apklausinėjimas. 
Tris dienas užtrukęs apklausinėjimas 
d^r kartą parodė, kokios taktikos lai
kosi komunistai visame pasaulyje. 
Kadangi iš ,.rojaus“ liudininkai dar 
nebuvo atvykę, tai kalbėjo prancūzai 
Jų klausimus ir kalbą Prancūzijos 
Teisingumo Ministeris pavadino 
„saugumo inspektoriaus apklausinė
jimu“. Liudininkai iš peties neriasi 
norėdami Kravčenko padaryti ne
mokša ir USA saugumo agentu. Duo
da suktus klausimus, į kuriuos Krav- 
čenkai, dėl prancūzų kalbos nemokė
jimo, atsakant susidaro painiavų. 
Primeta jam, kad „New York Times“ 
1944 m. balandžio 4 d. išspausdino in
terview su Kravčenko USA saugu
mui suorganizavus. „Les Lettres 
Franncaises“ leidėjas Claude Morgan, 
išspausdinęs Sim Thomas straipsnį, 
tikįs jo paduotomis žiniomis. Tuo jis 
ginąs Prancūziją nuo priešų. Jis ne- 
išduodąs Sim Thomas tikros pavar
dės, nes šis galįs būti įtrauktas į 
teismą už „antiamerikinę“ veiklą, 
kuri tikrumoje esanti „antifašistinė“. 
Puldami Kravčenko, komunistai ke
lia savo žygius dėl Prancūzijos lais
vės. Ir kaip kažkoks užsienietis, savo 
krašto išdavikas, drįsta pulti patrio- 
tingiausius prancūzus ...

Taktika Maskvoje sufabrikuota ir 
išbandyta.-Deja — byla vyksta tik 
ne Maskvoje, o Paryžiuje, kur puo
lamas gali gintis.

kiantir leidėjų, ar tik nebus šioji 
iškilmė paskutinė Vokietijoje? — pa
galvojome nevienas šios Iškilmingos 
valandos dalyvis, atsidarius scenai, 
dekoruotai rašytojo simboliu — 
plunksna, tautiniais ornamentais, 
trispalve ir gėlėmis.

Kaip jau nebe pirmi metai tokia 
proga, prabyla rašyt. Stasys Santva
ras, LRT Dr—jos pirmininkas. Jis 
sveikina scenon sukviestus kolegas 
laureatus — Jurgį Jankų, Nelę Ma- 
zalaitę-Kruminienę, Julių Kaupą ir 
Albiną Marių Katilikiškį, o taip pat

A. A.
inž. leiten. NAPALEONUI 

JONUŠUI
tragiškai žuvus, jo mylimai 
žmonai ir dukrelei reiškiame 
giliausią užuojautą.
Ingolstadto lietuvių stovyklos 

artimieji ir pažįstamieji.

Ponią .-
VALENTINĄ SNIRIENĘ, 

jos motinai Olgai Sajukienei 
mirus, giliai užjaučiame.
YMCA Training Center Prien 

bendradarbiai

šiųjų institucijų atstovai, kurie čia 
pat savo skirtas ar atstovaujamas 
premijas laureatams (teikė: J. Jan
kui ■— Kult. Tarybos vald. inž. Sa
vickis ir Šviet. Valdybos pirm-kas 
M. Židonis, N. Mazalaitei-Kruminle- 
nei — BALFo įgal Iz. Rovaitė, J. 
Kaupui — LRK pirm. dr. D. Jasaitis, 
prof. Ad. Varnui — LVS atst ir 
BALFo įgal. J. Valaitis, A. M. Kati- 
liškiul — L.Tr. Paštininkų S-gos 
pirm-kas J, Bereišal Iš Kult Tarn, 
vald. inž. Novickio kalbos paaiškėjo, 
jog Vykd. Tarybą už nuopelnus pro
pagandinėje srityje dėkoja, be lei
dėjų J. Lenktaičio ir arch. Vizgirdos, 
dar p.’ Vincentui Mincevičiui už jo 
pereitais metais sėkmingai vestą 
lietuvišką propagandą Italijoje.

Okupantai ardo tremtiniu jungtuves

Intelektualų suvažiavimas
UNESCO šiemet birželio mėnesį 

Į Paryžių šaukia viso pasaulio inte
lektualus suvažiavimo. Į suvažiavi
mą vykstama savanoriškai. Čia ga
lės pareikšti kiekvienas laisvai savo 
pažiūras. Ypač bus kalbama apie 
taikos organizavimą.

Šiuo suvažiavimu reikėtų susido
mėti mūsų vadovaujantiems veiks
niams ir parinkti keletą intelektualų, 
kurie galėtų ten paskaityti savo refe
ratus ar padaryti reikiamas pastabas 
taikos klausimu, kultūros ir civili
zacijos reikalais. (R)

Sovietų įstatymai apie skyrybas 
numato, kad vedusiems galima per
siskirti, jei vienas iš jų gyvena atski
rai ir jo gyvenamoji vieta nežinoma. 
Šis paragrafas plačiai pritaikomas. 
Pabaltijo tremtiniams. Iš ten gautos 
žinios liudija, kad tremtinių žmonos 
ne vien raginamos, bet net verčiamos 
persiskirti ir apsivesti iš naujo, daž
niausiai su importuotais burliokais ir 
mongolais, kuriems sutelkiama žmo
nos pavardė, ir tokiuo būdu fabri
kuojami „nauji“ lietuviai, latviai jr 
estai. Jei vedybų partneris gyvena 
užsienyje, tai lengviausiai persiskirti, 
jį paskelbiant mirusiu. Tą gali rei
kalauti ne vien antras partneris, bet 
ir vietinis komitetas, ypač jei trem
tinys palikęs nenacionalizuotą turtą. 
1943 m. paveldėjimo įstatyme išvar
dinta visa eilė „privačio turto“, k. a. 
rūbai, gražmenos, šukos (matyt, So
vietų respublikose retas ir brangus 
daiktas), baldai, gyvuliai ir p. Per
siskyrus teismas gali priversti mokėti 
alimentus tiek vyrą, tiek ir žmoną. 
Šie alimentai mokami tiktai vaikams 
— nei vyras, nei žmona negali rei
kalauti alimentų sau. "Įstatyme nu
matyta ir „viengungė motina“, kuri 
neturi teisės reikalauti alimentų vai

kui, jei Jos vedybos neregistruoto*, 
nors vaiko tėvu registruojamas kiek
vienas motinos užduotas asmuo. Vis 
dėlto tai neuždeda tėvui jokių parei
gų, taipgi nesuteikia vaikui paveldė
jimo teisių. LLV/SB

Padėka |
Buv. Dillingeno Lietuvių t 

Stovyklos gyventojas, dabar , 
dirbąs Stuttgarte darbo kuo- | 
poje serg.'Juozas M is i ū n a s t 
paaukojo Dillingeno Lietuvių | 
gimnazijai penkiasdešimts (50) | 
DM. Už šią didžią auką nuo- | 
širdžiausiai dėkojame. t

Gimnazijos Tėvų Komitetas |

Diplomuotam teisininkui 
Anatolijui Grlcevičiul mi
rus, jo Seimai ir giminėms liū
dėsi© valandoje gilią užuojautą 
visą coli, teisininkų tremtinių 
vardu reiškia

Lietuvos Teisin. Tremtinių 
D-Jos. Centro Valdyba.
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