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JAV ir Šiaurės Atlanto paktas ¥,he2JKXta,w
G. Washington© laikai praėjo negrįžtamai NYHT rašo, kad Frankfurte už 

vokiečių markę (DM) juodojoje rin
koje mokėję jau 15 centų (amerikl-

Siandien mes vėl nuolat girdime 
politikų pareiškimus apie gresianti 
pavojų Europai. Ir vėl Sovietai gra
sina demokratiniam pasauliui. Molo
tovas iš naujo reikalauja grąžinti 
„sovietų piliečius“ (= pabaltlečius. 
tremtinius). Raudonoji armija susti-' 
printa prie Siaurės poliaus Norvegi
jos pasienyje, Kremlius puola Suo
mijos vyriausybę, nors kitiems ne
leidžia kištis i kitų kraštų ir i savo 
vidaus santvarką.

Šių gąsdinimo metodų akivaiz
doje, pravartu paskaityti amerikiečių 
spaudos vedamąjį, kuri įsidėjo NYHT 
iš „Milwaukee Journal“. Jame rašo
ma, kad „mes girdime iš kai kurių 
senatorių primenant mums, kad tik 
kongresas gali paskelbti karą, mes 
girdime iš kitų, abiejose partijose, 
pareiškimus, kad jie nenori net ir 
moralinio įsipareigojimo bet kokiame 
pakte, pagal kur) J.A.V. padėtų vaka
rų Europai. Mes girdime neišvardin- 
tų „kalbėtojų“ iš Valstybės departa-

pasirinktų šis kraštas pagrindinę lai
kyseną, turi būti imtasi dabar ir 
sprendimas turi būti aiškus. Jis turi 
būti aiškus tiek mūsų draugams ir, 
gal būt, dar aiškesnis mūsų priešams. 
Tai toks turi būti Atlanto paktas, ži
noma, tekstas turi būti parinktas. 
Konstitucija negali būti pažeista. Bet 
Amerikos žmonės turi suprasti, kad 
Amerikos ginkluotų pajėgų panaudo
jimas gali būti reikalingas Sovietų 
komunistų agresijai sulaikyti. Ame
rikos gyventojai turi mūsų draugams 
visame pasaulyje aiškiai pasakyti, 
kad mūsų ginkluotos pajėgos bus 
naudojamos, jei tragiška padėtis ka
da nors Iškils.

Mes du kartu ėjome kariauti prieš 
Europos agresorius, kurie grasino pa
saulio laisvei. Mes išėjome be įsi

pareigojimų iš anksto. Mes ir vėl 
eisime, jei mes turėsime, ir tegul nė 
vienas potencialus agresorius šiuo 
metu nesuabejoja dėl to.

Kongresmanai gali kalbėti apie 
savo konstitucines teises karui pas
kelbti, bet jie tiktai kalba ir daugu
ma tai žino. Jie neturės jokių kitų 
teisių, kaip tik ratifikuoti karą jau 
prasidėjusi prieš mus — paskelbtą ar 
nepaskelbtą. Ratifikuojant jie netu
rės pasirinkimo, kaip jie neturėjo po 
Pearl Harbor.

Esami faktai rodo, kad kongresas 
niekad nėra apsaugojęs vykdomosios 
valdžios šefo nuo ginkluotų pajėgų 
panaudojimo bet kuriame kare — 
paskelbtame ar nepaskelbtame. 75- 
kiais atvejais prezidentas įsakė ka->

riuomenel ir laivynui imtis veiklos 
svetimuose kraštuose...

Šiandien J.A.V. ginkluotų pajėgų 
ir pramonės galia yra tokia, kuri sto
vi ant Sovietų komunistų dominavi
mo pasaulyje kelio. Visas pasaulis tai 
žino. Ir daugiausia tai žino Sovietų 
Sąjunga.

Visa tai sulaiko Soviehj komu
nistų jėgas nuo žygiavimo pirmyn, 
nuo paėmimo Europos po gabaliuką, 
ir visa tai tikrai žinoma, kad šis 
kraštas neapleis Europos Maskvai.

Neapgaudinėkime savo draugų ar 
savo priešų, susiskaldydami kongrese 
dėl moralinių įsipareigojimų prieš 
militarlnius. Mes turime pasipriešinti 
Sovietams, mes turime padėti euro- 
piečams draugams. Padarykime tai 
aiškiai“, (am)

nių). Atseit, už 100 DM gaunama 15 
dolerių. Šveicarijos bankuose oficia
liai moka už 100 DM jau 50 šv. fran
kų, ka‘1 prieš savaitę vis dar mokėjo 
tik 42 šv. fr. Taigi, Šveicarijoje už 
100 DM gaunama 12,5 dolerio. Ofi
cialus DM kursas nustatytas okupa
cinės vyriausybės yra 30 centų už 
markę, t. y. pusę tos vertės markė 
jau užkariavo. Tikimasi, kad mar
kės kursas dar pakils. (NYHT/m)

Čekoslovakija sovietų replėse

Si sovietų taktika Austrijos at
žvilgiu, kad ir nebenauja, bet jgauna 
aktualumo ir įdomumo dėl to, kad 
ir garsusis amerikiečių publicistas 
Walter Llppmanas jau seniau puose
lėjęs minti, kad reiktų siekti su So
vietais susitarimo tikslu atitraukti 
kariuomenes iš Vid. Europos, kad tuo 
būdu sumažinus sovietų spaudimą |. 
Vak. Europą. Ta proga „Dle Tat“ 
pažymi, jog verta įsidėmėti faktas, 
kad viena gerai informuotų sovietų

mento, kurią, sako, jog Amerikos 
vaidmuo esąs tik apginkluoti vakarų 
karinę Sąjungą Ir jai nurodyti. Mums 
didžiuma šių pareiškimų atrodo ne
protingi ar klaidingi arba abu kartu.

G. Washingtono pasaulis praėjo 
ant visados. Apsisaugojimo laikas ir 
erdvė pranyko. Pirmoji pasaulinio 
.karo era priklauso istorijai. Jeigu 
karas vėl grės J.A.V., jis neprisiar
tina plaukiančiais laivais. Mes ne
rašysime neslbąlgiančlų notų tarp 
Washingtono ir Berlyno dėl povan
deninių laivų. Mes nesėdėsime pato
giai namie besvarstydami, kai tuo 
metu puiki ir skaičiumi mažesnė bri
tų armija ir aviacija sulaikys priešą.

Tada nebus laiko nei šaukti kon
gresą, nei jam debatuoti. Kokią bo-

Vakarų pasauli vis dar stebina 
stebuklai, kurie jau seniai yra nustoję 
būti stebuklais, o yra gryni apgal
votos ir planingos sistemos vaisius. 
Šiaip jau atrodo gerai su sovietų po
litika ir jos metodais susipažinęs 
šveicarų laikraštis „Dle Tat“, ir šian
dien dar randa „stebėtinr ų atradimų“ 
ir „dėmesio vertų išaiškėjimų“ fak
tuose, kuriuos spaudai patiekia vie
nos iš paskutiniųjų sovietinių žny
plių aukų — Cekoslovaljos —-1 -Va
karus pabėgę politikai. Tokiais „sen
sacingais išaiškėjlmais“ laikomi buv. 
Čekoslovakijos užsienių reikalų mi
nisterijos gen sekretoriaus Heldricho 
pareiškimai „New York Times“ žy
miam bendradarbiui James Restonui, 
kuriam Heidrichas pareiškęs, jog „ti

kroji čekų politikos vadovybė yra 
ne vyriausybės ar prezidento Gott- 
waldo, o komunistų partijos, gen. se
kretoriaus Slawsklo ir naujai atsiųs
to Maksvos agento Geminderio ran
kose.“ Pastarasis tik po pr. m. vasa
rio mėn. pučo atsiradęs Čekoslovaki
joje, seniau buvęs Kominteme arti
mas Dimltrovo bendradarbis, šian
dien gi svarbiausias ryšininkas tarp 
komlnformo, ir čekų komunistų, tuo 
pačiu ir svarbiausia Maskvos figūra 
Pragoję.

Kieno trankiu bebūtų Pragos, 
Varšuvos ar Budapešto vyriausybės, 
metodai kuriais einama prie tų kraš
tų išnaudojimo'Sov. Sąjungos intere
sams nuolat gi buvo tie patys. Ar 
būtinai reikia būti aukšto rango po-

JAV neleis Rusijai užimti Europos
PAREIŠKĖ PRANCŪZUOS VYRIAUSYBĖS PREMJERAS

Prancūzijos vyriausybės galva p. 
H. Queuille pareiškė, kad J.A.Valsiy- 
bės niekad neįeisiančios, kad Pran
cūziją ir Vakarų Europą užpultų So
vietai. Jei norima išgelbėti vakarų 
civilizaciją, Sovietų invazija l Pran
cūziją ir Europą turi būti sulaikyta. 
Ir J JA. Valstybės esančios vienintelės 
pajėgos, kurios galinčios apsaugoti 
nuo katastrofos, pasakė premjeras, 

• keletai valandų praslinkus po Thore- 
io tvirtinimo, jog Sovietų armiją 
prancūzai sveikintų kaip išvaduoto
jus, jei ji čia ateitų.

Pasaulis žinąs, sako mtnlsterią, 
kad Rusija planavo užimti Prancūzi
ją ir Italiją-kombinuojant politini sa
botažą su savo pastangom^. Tačiau 
jai nepasisekė, bet tai dar nereiškia, 
jog ji atsisakė nuo Europos pagrobi
mo planų. Ir tik todėl J.A.Valstybės 
laiko pasaulio likimą savo lankose ir 
tik todėl rengiamas Atlanto paktas 
pasirašyti kuris bus gyvybiniu įran
kiu pasaulio likimui spręsti. Dėi JAV 
premjeras taip pasakė:

„Prancūzija žino ir yra tikra JAV 
draugiškumu ir aš noriu jums pa
brėžti, kaip dėkinga Prancūzija Ame
rikai. Mūsų istorijos yra taip arti
mai susietos, jog Prancūzija bus tikra, 
kad Amerika vėl ateitų su savo pa
rama, net jeigu ir nebūtų surašytos 
sutarties“.

Dabar kyląs klausimas, kaip Pran
cūzija ir V. Europa apsaugotina nuo 
invazijos. Jeigu, kaip Thorez atvaiz
davo savo deklaracijoje, Rusija per
žengtų Reiną, tai įvyktų katastrofa, 
bet dar neabsollutL Mes žinom, kas 
[vyktų. Komunistų sabotažininkai Ir 
penktoji kolona pagrobtų vyriausy
bės aparatą ir masės tautiečių iš bai
mės negalėtų būti sumobilizuotos. 
Prancūzija negali pasilikti viena. 
Viena ji nepasiliks ir su Beneluxo 
kraštais. Ir todėl Europa turi skaity
tis su Amerikos pagalba. „Taip, mes 
Žinome, kad jeigu V. Europa būtų 
okupuota, Amerika eventualiai vėl

ateitų į pagalbą ir išvaduotų. Bet 
procesas būtų baisus. Gal būt būtų 
išvaduota Jūsų lavonai Ir civilizacija 
gal būt būtų žuvusi. Ne, jei invazija 
išsipildytų, nors prileidžiant, jog tai 
negalimas daiktas, turi būti ji sulai
kyta dar prieš jai prasidedant. Jeigu, 
pavyzdžiui, būtų pakankamos jėgos 
sutrauktos, kad sulaikytų Sovietų ar
miją už Elbės, tada europiečių civi
lizacija vėl galėtų atsikvėpti. Tikroji 
V. Europos siena, kuri turėtų būti gi
nama, turi būti nustumta toli už tos 
tikrosios sienos, nes kartą šių kraštų 
geografinė siena bus peržengta, tada 
bus per vėlu ir Amerikai išgelbėti. 
Net po Invazijos po 15 dienų būtų per 
vėlu. Aš žinau, kad tas skamba la
bai egoistiškai, bet aš manau, jog 
pasaulis žino, kad pati civilizacija 
yra likiminėjė padėlyje“.

litinin emigrantu, kaip šiuo atveju 
kad Heidrichas savo informacijas tu
ri bazuoti savo buvusia tarnyba užs. 
reikalų ministerijoje, kad supratus, 
jog „sovietų Interesas Čekoslovaki
joje yra pirmoje eilėje ūkinės natū
ros: išnaudojimas karo nenuniokotų 
čekų produkcijos kapaciteto sovietų 
ūkiui atstatyti ir karo pramonės rei
kalams" .., Įdomus esąs ir tas fak
tas, kad pvz, karinės pramonės ga
miniai gabenami Sov. Sąjungon ne
baigtoje gamybos formoje, kad išlai
kytų galutinės konstrukcijos paslap
tį, kuri čekų rankose laikoma ne vi
sai patikima. Didelį įnašą čekų pra
monė neša Sov. Sąjungos transporto 
sistemos ir priemonių pakėlimui.

„Būdingu bruožu“ Heidrichas lai
ko ir Sovietų taktiką savo satelitų 
tarpusavio santykių atžvilgiu. Tai 
stoka didesnio susirūpinimo pašali
nimu tarpusaviu ginčų, kurie jau 
prasidėję 1945 m. tarp lenkų ir čekų 
dėl Tešlno srities ir veltui tada nuėję 
čekų bandymai tame teritoriniame 
ginče l diskusijas įtraukti ir Sovietų

Sąjungą. Atrodo, kad Sov. Sąjunga 
sąmoningai palaiko satelitų tarpu- 
savę trintį (kad ir vengrų-rumunų 
sienų klausime), kad tuo būdu iš
gautų daugiau pirmenybių ūkinių 
derybų atvejais.

Heidrichas, išeidamas Iš savo pa
tyrimo ir Informacijų, taip pat pa
tvirtina Sov. Sąjungos politikos kės
lus Austrijos atžvilgiu, kurie reiš
kiasi jau kelis mėnesius ruošiamoje 
akcijoje eiti 1 kompromisą su Vak, 
Sąjūng. dėl Austrijos sutarties, kad 
tuo būdu atsiekus Vak. Sąjungos 
įgulų . atitraukimo. Atitraukus iš 
Austrijos Vak (gulas, Sov. Sąjunga 
mano turinti pakankamai priemonių, 
nežiūrint galimo austrų priešinimosi, 
kraštą ilgainiui savo planams pri
brandinti. Tuo būdu Vokietija atsi
durtų komunizmo grėsmėje iš pietų 
ir event Jugoslavija iš šiaurės, gi su 
Italija būtų atstatytas tiesioginis ry
šys, prarastas Tito atsipalaidavimu.

asmenybių pokalbio metu apie Lipp- 
maną prasitaręs, kaip apie vertingą 
pagalbininką sovietų poŪtlkal, žino
ma, klek tai liečia sutampančią (są
moningai ar nesąmoningai) kariuo
menių atitraukimo taktiką.

Tai labai galimas dalykas. Kol 
sovietų taktikoje ir imperialistiniuos 
jos siekiuose bus įžiūrimi „stebuk
lai“, ribojami vien tik „ūkiniais in- 
teresials“, nuolat pasitaikys kad ir 
nesąmoningai ir be blogos valios 
atsirandančių tos taktikos pagalbi
ninkų. Tačiau klek toji „taktika“ 
reikalauja žmonių aukų, kiek toji 
„taktika“ suderinama su JTO ir 
žmogaus teisių chartomls, apie tai 
kalbantieji balsai dar nesudaro vertų 
dėmesio „stebuklų“. Ir kas čia nuo
stabaus, jei prieš karą demokratijos 
pavyzdžiu laikytoji Čekoslovakija 
šiandien valdžios vairo nebeišlaiko 
net savų komunistų rankose...

-mšk.-

Churchillis ragina gelbėti Europa
Vakarų Europos Unijos pirmame glal paliesti kraštai, tapo aukomis.

tarybos posėdyje Briuselyje W. Chur
chillis pasakė reikšmingą kalbą. Jis 
pareiškė, kad V. Europos Unijos są
jūdis siekiąs išgelbėti kontinento

Organizacijos funkcionavimas ir žmo
nių pasitikėjimas jąja yra sukrėsta 
Laikas atėjęs, kada ši linkmė turi 
būti sulaikyta. Aš tikiu, kad Siaurės

Kaip suprasti Thorezą ir Togliatti?
AR JAU KARAS NETOLI, JEIGU JIE LAUKIA BOLŠEVIKŲ?

Prancūzijoje. komunistų partijos 
vado pareiškimas daugelį sukrėtė. 
Dėl jo pareiškimo, kad Prancūzijos 
okupacija Sovietais būtų sveikintina, 
yra paprašytas paaiškinti parlamen
tui, ką reiškia nesipriešins Sovietų 
armijai, ar reikia suprasti jo galvo
jimą, kad karas yra neišvengiamas 
ir kad Prancūzija turinti pasiruošti 
priimti „naują okupantą iškėstomis 
rankomis“.

Parlamento atstovas p. Mare. 
Scherer pareiškė, kad kraštui yra 
būtina gauti atsakymą į tuos klausi
mus. Jis dar pridūrė, kad taip pat 
būtų svarbu nustatyti, ar komunistų 
generalinis sekretorius siūlo savo- 
kandidatūrą anksčiau turėtai vietai 
„žinomo Pierre Lavai“.

Thorez pareiškęs, kad Sovietų Są
junga niekad nėjo i karą ir niekad 
neis, Išskyrus tik išvadavimą. JelSo-

Vietų armija ateitų į Prancūziją, tęsė 
jis toliau, ji ateitų išvaduoti Pran
cūzijos teritorijos socializmui nuo 
anglosaksų imperializmo. Prancūzų 
tauta todėl sveikintų Sovietų armiją, 
kaip ją sveikino Rytų Europoje (koks 
niekšiškas pareiškimas, red.).

Panašiai pakalbėjo ir Italija- ko
munistų vadas Togliatti.

Vadinasi, toks yra Maskvos įsa
kymas. Kremlius stebi, kaip reaguos 
demokratinės vyriausybės.

Po tokio pareiškimo, buvo įnešta 
Prancūzijos parlamentarų interpelia
cija ir ją priėmė 21 balsų, prieš 13 
komunistų: užsienių reikalams komi
tetas reikalaująs premjerą p. Queuil
le nedelsiant išgirsti dėl Thorezo pa
reiškimo prasmės. Pasaulis neramus, 
banditizmas kelia gaivą. Reikia ieš
koti skubių vaistų.

žmones iš Taikomos tironijos, kuri 
nuolatos naikina labiau negu Hitleris. 
Šitai sakydamas, pastebi NYHT, jis 
galvojo apie Rytų Europos kraštus, 
Maskvoje vadinamus „liaudies demo
kratijomis“, ir „Sovietų satelitus“ už 
geležinės uždangos. Tai lietė Bulga
riją, Čekiją, Vengriją, Lenkiją, Ru
muniją ir Jugoslaviją. (O kur gi yra 
Pabaltijo kraštai? red.) Per šios ta
rybos posėdi dalyvavo tų kraštų po
litiniai atstovai, kurie reiškia savo 
simpatijas vakarų idėjoms.

JAU AETĖJO LAIKAS 
SUSTABDYTI

JAV delegacijos atstovas prie J. 
Tautų, p. Waren Austin pareiškė, kad 
Atlanto paktas sustiprinsiąs J. Tau
tas, (gaus jos didesni pasitikėjimą ir 
padidins JAV saugumą. Pridūrė dar 
jis, kad Rusija per ketveris metus 
visa tai gavo, ką j( norėjo, tik per 
jėgą. „J. Tautos, kaip ir kiti tiesio-

Atlanto paktas ją sulaikys ir aš tik'.u. 
jog ji duos mums geriausią vilti ja) 
taikingai sulaikyta (AP).
Čekai nesutaria dėl Mask

vos norų
Reuteris praneša, kad Čekoslova

kijoje vyriausybė nesusitarianti dėl 
Maskvos reikalavimų. Maskva ma
rint! vėl grąžinti vokiečius 1 Sudėtu* 
ir atgaivinti pramonę.

Pranešimai ateina ir iš Lenkijos, 
jog ir ten Sovietai spaudžia, kad Ji 
sutiktų su nauja Sovietų politika, pa
gal kurią Vokiečių — Lenkų siena 
turėtų būti nustumta toliau į rytus 
vokiečių naudai ir Čekoslovakija nu
stotų ginčytis dėl Tešlno srities, per- 
leidžiant ją Lenkijai ir gaunant 
Glatzo sritį, kurią dabar valdo len-. 
kai. Ar šie pranešimai pasitvirtins, 
oficialiai dar nieko nepasakome. Ži
nomas tik tai, kad Višinskis vis dar 
„gydosi“ Čekoslovakijoj.

DP nėra sovietų piliečiai
Kai JAV okupacinės vyriausybės 

gubernatorius gen. Clay paprašė So
vietų repatriacines misijas apleisti 
iki kovo 1. d. amerikiečių zoną Vo
kietijoje, tai Sovietų štabo šefas ru
sų zonoje gen. Įeit. Lukjačenko ap
kaltino amerikiečių zonos įstaigas, 
būk, jos sulaikančios 100.000 Sovie
tų piliečių ir neleidžiančios jiems re
patrijuoti. Esą daugiau negu 100.000 
sovietinių piliečių laikomi DP sto
vyklose, sako rusiškas generolas. Jie 
(DP) gyveną skurdų gyvenimą ir ame
rikiečių Įstaigos neleidžiančios Sovie

tų repatriacinei misijai aplankyti 
juos, jiems pakalbėti ir aprūpinti juos 
spauda, — laikraščiais, knygomis ir 
žurnalais.

Šitokio sovietinio generolo pareiš
kimo proga verta priminti, kad šitie 
100.000 žmonių nėra jokie Sovietų 
piliečiai. Šie žmonės yra Sovietų 
agresijos, nehumanizmo ir vergovės 
aukos. Siu žmonių, „sovietų piliečių“ 
niekas nesulaiko nuo jų sugrįžimo, 
bet nė vienas jų nenori dirbti Sibiro 
taigose ir didžiausioje kančioje te* 
žūti. Gana šio melo.

1



1 pel. Mr. 17 (207) Mūsų Kelia* 1949. HI. 3.

Pora laiškų iš Australijos Tikrai, nebūkime ponais!
Mildura, Vic., 1948. XII 30.

'j Mielai Broli, 
anksčiau vis neprisiruošiau tau iš 
Australijos parašyti, nes vis dar ne
buvau gerai įsikūręs ir platesnio 
vaizdo neturėjau. Todėl šį kartą ke
letą žodžių apie tavąją pastogę.

Įspūdis visiškai kitoks, negu aš 
Įsivaizdavau ir iš viso nėra taip, kaip 
skaitydavau laikraščiuose apie Aus
traliją. Kiek jau teko pamatyti, tai 
gamta bei žmonės mažai skiriasi nuo 
europiečių ir pačios Europos ar, ge
riau pasakius, nuo Vokietijos, žolė 
čia irgi žalia, šiurkšti. Medžiai visi 
vienodi, panašūs Į itališkus ir tik 
retkarčiais pamatysi eglių ir jau 
daugiau palmių. Aš čia rašau apie 
pietų Australijos gamtą, Victorijos 
sritį. Quinnsland’a, aišku, reikėtų 
aprašyti kitaip, nes ten jau subtropi
nis klimatas.

Žmonės tikrai malonūs ir kalbūs, 
visur stengiasi tau padėti ir suprasti. 
Ir mandagesni už vokiečius.

Kaip jau tu žinai — dirbu miške, 
kertu medžius. Iš pradžių buvo sun
koka: ant rankelių pūslės, skauda 
kaulai, o medis kaip švinas ir labai 
kietas biaurybė! Bet dabar leidi kir
veli, net švilpia! Anksčiau dirbi aš- 
tuonias valandas ir mažai padirbi, o 
dabar dirbi tik pusę tiek ir padirbi 
kiek anksčiau padirbdavai.

Daug ilsimės ir durnoj am apie 
praleistus laikus klaikiose Vokietijos 
DP stovyklose. Aš dirbu kartu su 
Henriku Ž. Jis atsisėda ant kelmo ir 
svajoja ištisas valandas apie paliktą 
tremtyje mergaitę. Aš tik: „Henko, 
tu sūrmaiši, ir vėl kaip dvarą par
davęs!...“ — ir jis liūdnai nusišyp
sojęs Ima kirvi ir ėda toliau medį.

Savo viršininką pamatome miške 
tik pirmadieniais, kai jis atvyksta 
sumatuoti iškirstas malkas. Per sa
vaitė du žmonės padarome apie 12— 
13 tonų, t.y. afde 16—17 metrų. Akor
du čia irgi galima dirbti, bet šiuo 
metu truputį šiltoka, termometras 
sukaliojasi arti 30 Celsijaus. Bet ši
luma mūsų nejaudina ir ją sumažina 
šaltas'vėjelis arba čia pasitaikantieji 
sūkurėliai. Jie kai pasisuka, tai tru
putį palaužo medžių šakeles ar net 

' vieną antrą silpnesnį medį iš šaknų 
verčia. Ir visa tai vos keletą dienų.

Vakare parėję nusimaudom esan
čiame duše ir iki dešimtos sėdime 
valgykloje besiklausydami muzikos 
ar rašydami jums laiškus. Išmiegam 
puikiai. Miegam dešimt valandų ir 
alsuojant atvėsusios nakties gaivi
nančiu oru. Gamta ar klimatu čia ne 
vienas atvykėlis nesiskundžia.

Miške darba baigsiu išdirbęs šešis 
mėnesius (apie sausio mėn.) ir toliau 
tur būt, skinsiu vynuoges, kurių čia 
ištisos plantacijos. Čia miške gaunu 
savaitei 6,5 svaro. Truputį mažoka, 
bet vyno pramonėj gausiu dvigubai 
tiek.

Pinigas „čia yra karalius kaip ir 
visuose anglosaksų kraštuose. Mais
tas ir kasdieninio naudojimo prekės 
labai pigios, tuo tarpų kai prabangos 
dalykai ypatingai brangūs. Angliški 
foto aparatai, gaminti prieš dešimt 
metų, kaštuoja nemažiau kaip 60 

svarų, kai tuo tarpu Vokietijoj toks 
tuoj po reformos kaštavo apie 100— 
120 DM. Batai nuo 1,5 iki 3 svarų. 
Bet už 3 svarus tai jau liuksus! Kos
tiumas neblogas kaštuoja apie 12 
svarų. Valgis labai geras, tik šiek 
tiek neįprastas, nes perdaug riebalų 
ir mėsos.

Išvažiuoti iš čia galima visur ir 
visada, ir visiškai nėra taip, kaip 
Vokietijoj girdėjau. Mokantieji ang
lų kalbą fizinio darbo nedirba ir iš 
karto pereinamojoje stovykloje gavo 
puikias vietas. Darbą galima pasi
rinkti ir nuo pasirinktojo ar pasiū
lytojo atsisakyti. Uždarbis gana ge
ras, o pats įsikūrimas visiškai leng
vas ir kiekvienam prieinamas. Pa
tarčiau kiekvienam nemainyti gali
mybės atvykti čia ir atsisakyti Ame
rikos bei Kandaos, nes kiek žinau, 
šis yra vienintelis kraštas, kuriame 
yra daugiausia žmoniškumo ir gali
mybių. Taigi spausk, jei nori!

Great Western, 1949. 1. 23.
Kaip jau iš antrašo matai — dar

bovietę pakeičiau. Dabar vėl su sa
vo draugu ir dviem ukrainiečiais dir
bu laikinai prie vynuogių skynimo, 
o vėliau, prasidėjus vyno gamybai, 
pereisiu į fabriką ir gausiu dar ge
resnį darbą. Čia darbas nepalygina
mai yra lengvesnis negu miške. Pra
dėję dirbti ir šeštadieniais, gausim po 
8 svarus savaitei (apie 30 dolerių). 
Maistą kol kas gaminamės dabar pa
tys ir išleidžiame valgiui apie 1 sva
rą savaitei. Perkame kas tik mums 
patinka ir kepam bei verdam pagal 
savo skonį. Maisto klausimas čia vi
siškai neaktualus ir apie jį kalbame 
tik juokaudami ar norėdami pasi
šaipyti iš buvusių dienų DP stovy
klose. Dabar laukiam dar atvažiuo
jant iš emigracijos stovyklos keletos 
šeimų. Tuomet virimas mums savai
me atpuls. Visi nusipirkome naujus 
dviračius, kurie kaštavo po 15 sva
rų, ir į darbą važiuojam autostrada 
porą mylių nuo savo gyvenamosios 
vietos.

Šioj vietoj gamta niekuo nesiski
ria nuo Lietuvos gamtos, nes čia jau 
auga ąžuolai, klevai, kaštanai ir kiti 
mūsų krašto medžiai. Mūsų vila sto
vi tarp vaismedžių ant upelio kranto. 
Išėjus į kiemą tuoj atsiduri tarp nu
nokusių aviečių ir kitokių vaisių.

Inžinieriai į Kolumbiją
Fr ei burgąs. — Vienai Kolumbijos 

kainų ir metalo firmai reikalaujant, 
registruojami kalnų inžinieriai, elek
trotechnikai inžinieriai ir inžin. me
chanikai. Alga 350—400 dol. Šeimos 
gali išvykti kartu. Amžius iki 55 me
tų. Kandidatai turi mokėti ispanų ir 
prancūzų kalbas arba bent vieną iš 
jų. Reikalinga turėti diplomą.

— Prancūzų zonos karinės val
džios vietlmo skyriaus patvarkymu, 
DP vaikai vėl priimami į prancūzų 
mokyklas: mergaičių mokyklą, gim
naziją Ir į 2 pradžios mokyklas. 
Kreiptis į DP Administracijos Cen
tro Švietimo skyrių.

— Veiklaus liet grupės patikėti

Fausto Kiršos straipsniui (Mūsų 
Kelias Nr. 8) nuoširdžiai pritariu. Jau 
beveik šimtas metų, kai dori lietu
viai kratosi to p o n o — žymusis Vil
niaus krašto patriotas S. Gimžauskas 
kadaise buvo net viešpačiu pravar
džiuojamas, kai pasiūlė tą žodį vie
toj pono. Nepr. Lietuvoj irgi tas 
klausimas buvo keltas, tik lyg per
daug buvome pasinešę prilygti tikrie
siems ponams tad ir to žodžio nega
lėjome atsikratyti sakę.

Ne tik tautiniu ar lingvistiniu po
žiūriu ponas mums netinka. Tai — 
socialinis terminas Juo Lietuvoje 
ilgus metus buvo suprantama — bal
tarankių profesijos žmogus, kuriam 
ne tik nereikia, bet ir netinka dirbti. 
Tai dabar demokratiniam lietuviui juo 
vadintis yra gėda. Nemanykim, kad 
Nepr. Lietuvoj, žlugus bajorams ir 
dvarininkams, tas socialinis pono 
aspektas nubluko. Deja, ūkininkas, 
amatininkas ir kitoks juodadarbis ne 
su kažin kokia meile žiūrėjo į mie
stietį valdininką ar bet kokį turtuo
lį, kuris samdėsi tarnus ir tarnaites, 
lėbavo, švaistėsi pinigais, vasaras 
kurortuose leido ir tt.

Pastebėtina, kad lig šiol pe prie 
visų profesijų tas ponas buvo pri
taikytas (t y., jis nėra vien forma
linis kreipimosi terminas kiekvieman

Karščių čia nėra, anksčiau net ir 
sniego buvo! Kritulių, palyginti su 
Lietuva, čia perpus ar net trečdaliu 
mažiau ir, nežiūrint to, viskas pui
kiai auga, žaliuoja. Ir štai šiuo metu 
pažiūrėjus pro langą atrodo, kad ne 
Australijoj esu, bet kur nors apie 
Stuttgartą, nes tolumoj matosi aukš
tos kalvos ir žaliuojantieji medžiai. 
Pievos šiuo metu jau geltonos, mat, 
vidurvasaris ir rukšlelės su smilgom 
pabalusios.

Mums atvažiavus į šią vietą nie
kas nepasitiko! Nesistebėk. Mat, pa
sitaikė, kad mes pusdieniu anksčiau 
atvykome, negu buvd numatyta. Pa
likę stotyje savo „turtą", nukulnia
vome pėsti apie kilometrą iki vyno 
fabriko. Perėję palmių alėją, atsi
dūrėme dideliame kieme, kuriame 
radome tūkstančius bonkų ir tuščių 
statinių. Taigi, pataikėm gerai savo 
naujojon darbovietėn. Mane tik pra
kaitas pradėjo pilti, nes reikėjo eiti 
ir kalbėti su vadovybe visų atvyku
sių vardu. O varge! Įėjau į raštinę 
ir, nieko nelaukdamas, išporinau, kas 
mes tokie, iš kur ir ko norime. Au
stralai tuoj šoko į viršų, nes savo 
atvykimu padarėme jiems netikėtu
mą. Tuoj vienas puolė prie telefono 
ir pradėjo kviesti visus viršininkus, 
apskelbdamas mūsų staigų atvyki
mą. Man tik šilta, nes vos suspėjau 
atsakinėti į visus jų „how are you?" 
Jie labai apgailestavo, kad taip at
sitiko, ir atsiprašinėjo, kad nepasitiko 
stoty. Iš čia mašinom nuvykome į 
viešbutį, kur jau mūsų laukė sutiki
mo pietūs. Čia besant atsirado iš 
gretimo miesto „Employer’is“, su
tvarkė mūsų reikalus, pasiteiravo 
apie mūsų pageidavimus ir, paspau
dęs visiems rankas, atsisveikino. ( 
(Reikia pastebėti, kad Australijoj 
rankų paspaudimas yra praktikuoja
mas tik retais atsitikimais, tarp la
bai gerų pažįstamu ar gerbiamų 
žmonių.. J

Sekančią dieną jau lankėme mies
tą ir patys stebėjomės, kad visi gy
ventojai jau žinojo, kas ir iš kur mes 
esam, kaip kalbame ir ką mokame. 
Visi jie mus sveikino, ir garsas apie 
mus pasklido gana plačiai. Žinoma, 
visur anglų kalba! Beržinskų žody
nas plačiojoj Australijoj labai pra
vartus vadovas! -

Taigi, Brolau, ši kartą tiek. Sku-

biai sukombinuok man „Mūsų Kelią“, 
nes nieko neturime skaityti. Aš lau
kiu. Gyvenu labai gerai ir esu vis
kuo patenkintas. Rašyk, kas gero se
nojoj Vokietijoj, o aš tau rašysiu 
nuolat apie Australijos gyvenimą. 
Kas gero Tėviškėlėj? Aš visuomet 
norėjau ir noriu ten sugrįžti. Gal 
turi kokių žinių?

Tavo brolis Stasys

nio adv. Mykolo Varaniaus ir kitų 
pastangomis, vietos miesto kapinėse 
baigiamas įregnti gražus paminklas 
žuvusiems nuo bombardavimo karo 
metu ir įnirusiems tautiečiams pa
gerbti. Paminklas statomas pagal 
prof. V. K. Jonyno projektą, dali 
T. Valiui prižiūrint. Paminklas sta
tomas bendruomenės narių aukomis 
ir tikimasi, kad jie materialiai pa
rems šį kilnų tikslą. Iškilmingas pa
minklo atidengimas, jei neįvyks ypa
tingų kliūčių, numatomas Lietuvos 
Patrono Sv. Kazimierio dieną — ko
vo 4. V. M. Kapinių administracija 
maloniai sutiko leisti pastatyti šį pa
minklą. Vietinis 

Platesnei lietuvių tremtinių vi
suomenei mažai žinoma grynai dir
bančiųjų vien vyrų Ackordberg lie
tuvių stovykla. Šiuo metu dar liko 
63 šaunūs vyrai, visi dirba fabrike, 
kaipo įvairūs specialistai: auto- 
mechanikai, šoferiai ir kitokie.

S. m. vasario 19 d. stovyklos va
dovybės: Juozo Dublnsko, Jurgio Mi
laševičiaus, Romo Bulavo ir Tėvo 
Konstantino iniciatyva suruoštas 
gražus Vasario 16-sios minėjimas, 
kurio programą atliko Bonn'os uni
versiteto lietuviai studentai. Gyd. 
odont. doktorantė Aurelija Pimpytė 
skaitė tai dienai pritaikytą paskaitą. 
Suvaidintas JPo laisvu Tėviškės dan
gumi“ dainų Ir tautinių šokių mon
tažas, kurį paruošė stud. Alf. Petru
lis, o muzikinę dalį vedė stud. St 
Eitavičius.

Vyrai, pasiilgę meninių parengi
mų, pasirodymą sutiko šiltai. Ka
dangi visi dirba, ta! patiems į kitas 
stovyklas pas lietuvius nuvykti sun
ku, o čia jau treji metai, kaip niekas 
su menine programa nėra buvęs. 
Studentai, nežiūrint ilgos kelionės 
ir semestro pabaigos, pirmieji 
aplankė.

žmogui), o tik prie poniškųjų. Pyt, 
kai būtinai tariama „ponas daktaro“, 
„ponas viršininke“ ir kt, visai nesa
koma „ponas ūkininke“, „ponas ar
tojau“ (net nei „ponas kunige“).

Todėl bent dabar, netekę ne tik 
visų savo privilegijų, bet ir savo tė
vynės būtinai turėtume nusikra
tyti to socialinę neapykantą ugdančio 
priedo, ypač kad jis mums svetimas.

Galima pasivaduoti žodžiais Tam
sta, Viešpats, profesiniu titulu (= in
žinieriau, šoferi etc.). O lietuviška 
tradicija gana mėgsta krikšto vardą 
— ir to pakaktų prie pavardės. Pa
našiai šaukiami žymūs žmonės (poli
tikai, mokslininkai ir kt.), pvz. Leo
nas Blumas, Benodeto Croce, Vincas 
Krėvė, Greta Garbo. O jei pridedame 
jiems žodis ponas, tai reiškia — 
pajuoką ar bent humorą.

Jau ypač blogą prasmę turi ponia 
ir panelė. Mūsų lietuvybę per šimt
mečius išlaikė ir savas tradicijas kū
rė ne miestietė, o tik kaimietė lie
tuvė. Gi jos pažiūra ir Nepr. Lietu
vos laikais tebebuvo aiški: panelė ar 
ponia tai dykaduonė baltarankė, išsi
pusčiusi „gražuolė“, kuri laukia, kad 
kiti už ją dirbtų Ir ja! patarnautų. 
Taip pat ir tam tikro blogo elgesio 
moteriškės ironiškai vadinamos vienu 
žodžiu — „panelėmis“.

Ponia — gal kiek daugiau buvo 
įsipilietinusi. Mat, mūsų miestietės 
moterys, neturėdamos tradicijų, pa
suko klaidingu keliu ir tikrai ėmė 
Imituoti tas tikrąsias ponias, kurios 
vaikus paveda auklei, virtuvę tar
naitei, o pačios praleidžia laiką Ba
lione su rankdarbiais, su svečiais 
(— per visus šiokiadienius!) arba eina 
iškilmingai gatvėje pasivaikščioti, pa
sėdėti kavmėję, daryti vizitus ir tt

P. Orintatt*

Vasrrio 16-ji Wetter’yje (a. d. Ruhr)
GIRTINAS BONN’OS STUDENTŲ PAVYZDYS

Po minėjimo buvo bendra vaka
rienė, pasakyta kalbų, bendrai pa
dainuota ir užmegzta asmeniški ry
šiai.

Vasario 20 d. Tėvas KonstantlnaS- 
Gulbinas laikė pamaldas ir pasakė 
Vasario 16 d. pritaikytą pamokslą. 
Per mišias giedojo studentų choras.

Ackordbergo vyrai gausiai skaito 
lietuviškus laikraščius, kurie yra vie- 
nintelis ryšis su lietuviška visuome
ne Sunkiai uždirbtom's DM remia 
lietuviškus reikalus. Pageidautina, 
kad lietuviškoji visuomenė padėtų 
dirbantiems su kultūriniais parengi
mais. patarimais bei informccija emi
graciniais reikalais. Čia em'gracinės 
komisijos retai užklysta ir norintieji 
emigruoti turi išleisti sunkiai uždirb
tas DM beieškant kelių emigruoti ir 
nemažai laiko sugaišti.

Šie vyrai daugiausia karo audro* 
buvo blaškomi po Europą, gyvenimo 
užgrūdinti lietuviai, visi pasiryžę 
atėjus grįžimo valandai, su savano
riu kūrėju Poškų priešakyje grįžti | 
Lietuvą iš bet kurio žemės rutulio 
kampelio. &

A. VILKAS (44)

SIAUBAS EINA PER EUROPĄ
ATSIMINIMAI

Mums praneša, kad reikės pasiruošti priesaikai. Bet kaip 
ją atlikti? Niekas nemoka gerai rusiškai Gal reiktų išversti 
į lietuvių kalbą? Ne, taip negalima. Todėl perrašome tekstą 
lietuviškomis raidėmis: kiekvienas galės paskaityti balsu, kad 
ir nevisai gerai ištardamas. Tačiau šios komedijos mums ne
tenka vaidinti

Juodžiui ranka pagaliau sugyja. Visa oda nusilupus, na
gai atauga. Baisu į ją pažiūrėti.

Į ligoninę įsipiršo Stasys, nes jis turi atvirą, nepavojingą, 
bet didelę žaizdą, ir Petras, kėdainiškis, kurs smarkiai nega
luoja. Juodys ir Šernas, nors labai silpnos sveikatos, turi eiti 
l darbus ir rikiuotę.
(1945. V. 15. Antr. — V. 19. Šešt.)

Mus perkelia į naują kambarį. Sugulame šitaip: prie 
lango — Aleksas, šalia jo — Kazys, toliau — aš.

Aleksas vikrus vyrukas, o Kazys, matau, gretinasi prie 
tokių, su kuriais būtų galima pabėgti

Pradedami išsikalbėti. Kazys dabar pesimistas, štai dėl ko:
— Aš nekenčiu kariuomenės. Stebiuosi kaip Lietuvoje 

ištarnavau. Bet ten gerai Po naujokų apmokymo buvau so
dininkas. Laisvu laiku treniruodavaus bėgti, žaidžiau futbolą. 
Nuvažiuodavome į kitus pulkus parungtyniauti... Aš ne
mėgstu suvaržymų... Reikia bėgti...

— Rasis dar proga! — tariu.
— Kažin, ar greitai?
— Nagi, kuriems galams mobilizuoja tas mases. Aišku, 

naujam karui. Kol kariavo su vokiečiais, mes nebuvome rei
kalingi. dirbome prie arklių, o dabar — juk sovietam* prieš 
akis dar stipresni priešai.

— Kaip aš gerai gyvenau vokiečių metais, — pasakoja 
toliau Kazys, — dvejls metus neturėjau tarnybos. Auginu dar
žoves, sodinu. Vitaminų yra, knygas skaitau, radio klausau... 
Ot, nelaimė, kad neišvažiavau į Angliją, juk aš ten gimęs... 
Vakaruose tai — demokratija, teisybė: ką nori, kalbėk; ką 
nori, dirbk. O čia amžinas „ubagynas"... Tuos lietuvius, ku
rie pateko Vakarams, gal jau išvežė į Angliją, Ameriką...

— Pasistengsime pasiekti..., — sakau aš.

Atsitiktinai išgirdęs mūsų būrelio lietuvišką dainą, pri
sistato koks nors tautietis.

Kartą vienas jaunas vyrukas nuo Trakų užsuka pas mus 
iš štai ką papasakoja:

-u Vos užėjus rusams, mus mobilizavo, ir aš patekau prie 
Šiaulių antrą savo tarnybos dieną j frontą. Pradžioje buvo 
baisu, bet paskui pripratau... Iš Šiaulių buvome išmušti 
dukart... z

Jis su pasididžiavimu pasakoja apie savo draugystę su 
lietuviu kapitonu, kurs žuvo prie Šiaulių. Paskui jie kovėsi 
prie Tauragės...

— Prūsijoje gavome leidimą daryti, ką norime. Ot, buvo 
gyvenimas. Vyno, degtinės, lašinių — visur pilna...

Matome, kad jis subolševikėjęs. Susimerkiame, kad kas 
nors prieš neišsitartų, bet rimtai išklausome.

— Na, kaip? ar Iš Lietuvos nevežė žmonių?
— O, ne. Tie, kurie buvo 1941 m. išvežti, atidirbo savo 

laiką fabrikuose ir dabar grįžo J Lietuvą, eidami paskui fron
tą. Pas mano tėvus vieni tokie nakvojo...

— ...Aš buvau snaiperis. O geriausia fronte snaiperiui: 
pasirenki patogią poziciją, nužiūri vokietį, pykšt — ir nebėra 
jo... Būčiau medalių gavęs, bet Prūsijoje patekau vokiečiams 
į nelaisvę. Buvo neblogai Dabar vėl išvadavo... Ot, buvo 
viena lietuvaitė snaiperė: nušovė net 120 vokiečių...

Mes matome, kad šis vyrukas apdumtas propagandos, 
bet tokį tik vienintelį ir sutikome. Antrasis buvo mūsų tarpe. 
Tai — Eumša. Nors jis pilna burna kalbėjo prieš komunis
to, bet — me* jo privengėme.

Genys (buvęs 10-kėje) truputį kitaip pasakojo. Jis pate
kęs rusams Biržų apskrity.

— Sovietai visus gyventojus labai apiplėšė. Jei vietos 
komunistai ką (skundė, tuos sušaudė. Partizanus, valdininkus, 
seniūnus suėmė, dvi savaites palaikė ir paleido. Policininku* 
šaudė. Po mėnesio visus mobilizavo: ar partizanas, ar valdi
ninkas ... Mus apmokė netoli Maskvos lietuvių karininkai... 
Paskui mane perkėlė J kitą dalinį ir vėl iš naujo pradėjo 
mokyti... Prasidėjus ofenzyvai Lenkijoje, po dviejų dienų 
patekau į nelaisvę. Ten buvo neblogai... Dabar, kai rusai 
vėl užėjo, sakiau, kad buvau darbininkas Vokietijoje, nea 
nenorėjau eiti į frontą...

B. J. papasakoja savo įspūdžius. Jis išbuvo su rusai* 
Lietuvoje 2 savaites.

— ... Rusai užėjo be mūšio. Kartą vakare girdžiu triukš
mą, klyksmą, šaudymą. Mes keli gulėjome daržinėje. Baugų 
ir žiūrėti. Išgainiojo visus namiškius. Seserį vijosi ir šaudė 
iš pistoleto, kol tik kulipkų turėjo. Ana gyva vis tiek nebūtų 
pasidavusi Na, ir išbėgo. Mano senai, 50 metų, motinai už 
tai, kad „nesidavė“, pistoletu sudaužė galvą. O tetą iš miesto 
išžagino. Dar čia pat pastatė jos mažus vaikus ir liepė: „Žiū
rėkite, kad Užaugę mokėtumėte“. Na, rupūže, dar ateis laikas. 
Aš būsiu ne aš, jei ŠIMTĄ ruskių neužmušiu.

Jis suspaudžia savo galingą, žemaitišką kumštį, ir mum* 
aišku, kad savo pasiryžimą įvykdys.

— Taip, — tariu aš, — pagaliau išsipildė Vokietijos žydo 
Karl Marx’o žodžiai:

PABAISA EINA PER EUROPĄ...
— Bet kokie jie galvijai, — toliau pasakoja B. J„ — mano 

tėvas turėjo pavežti 3 ruskes pabėgėle*, kur pas mus buvo 
apgyvendintos, ir 3 rusus kareivius. Mieste nakvojo su jai*. 
Na, ir senas žmogus nusistebėjo: pirmiausia visi 3 ruskiai po 
Jcoleika“ pereina per vieną, paskui per — antrą o paskui 
per trečią...

į
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Faktai, kurie turi sulaikyti nuo karo
Šio straipsnio, kurio san

trauką iš Readers Digest 1 m. 
sausio mėnesio nr. pateikiame, 
autorius yra žymus JAV oro 
pajėgų autoritetas, artimas 
Amerikos aviacijos generolų 
patikėtinis, kurio išvedžiojimai, 
anot Readers Digest, turės su
dominti ne tik Amerikos skai
tytojus, bet ir Rusijos valdy
tojus.

Kai visas krikščioniškas pasaulis 
trokšta taikos kaip niekuomet iki 
šiol, aukščiausias laikas painformuoti 
pasauli apie Amerikos atomini pajė
gumą Ir intencijas.

Mes turime nukreipti karą
Išmintis ir žmoniškumas mus ver

čia perspėti Rusijos valdovus:
Kad dabar mes turime pakanka

mai pagerintus atominius ginklus 
rusų tautai Imobillzuoti (suparali- 
žuoti);

Kad mes galime pristatyti tuos 
ginklus reikalingame kiekyje;

Kad didžiausia dauguma didžiųjų 
Rusijos miestų gyventojų — milijo
nai Įmonių — gali būti užmušti arba 
sužaloti per pirmąjį oro puolimų;

Kad taikiniai yra parinkti, lėktu
vai paruošti dieną ir naktį ir įgulos 
budėjimo būklėje;

Ir kad tas baisus atsiteisimas tik
rai (vyks, jei Rusija pultų Jungtines 
Valstybes arba kurią kitą laisvą 
tautą.

Sle faktai yra skelbiami tikslu 
nukreipti agresiją, galinčią {vykti dėl 
nesusipratimo. Reikia atminti, kad I 
ir II pasaulinių karų agresoriai buvo 
klaidingai informuoti dėl Amerikos 
galėjimo Ir pasiryžimo. Jei Ameri
kos pajėgumas ir intencijos būtų bū
vą išaiškinta iš anksto, tie karai grei
čiausia nebūtų įvykę.

Dėl to tie vyrai, kurie apsupa Sta
liną, neturi būti palikti neaiškume, 
kaip buvo tie, kurie buvo apsupę kai
zeri, Hitlerį ir Tojo. Rusijos valdovai 
turi būti įtikinti, kad jei jie grobs 
Vakarų Europą, tai Amerikos smū
gis bus skubus, atominis ir lemiantis.

Ar pasaulis turės karą ar taiką, 
priklausys nuo Sovietų oficialų sau
jos užuolaidomis pridengtų galvų. Ir 
pavojus glūdi tame, kad rusai gali 
galvoti pagal tai, ką jų sausumos ar- 
mija pasiekė paskutiniame kare. Jų 
generolai gali neįvertinti Amerikos 
atominės galybės. Jie prieš save ma
to tik Europos gerybių sandėli, sau
gomą tilt būrelio sargybinių. Jie 
skaičiuoja savo divizijas šimtais. Jei 
jie apskaičiuos, jog gali gauti tą san
dėli veltui; jei jie spręs apie Ameri
kos galią smogti tik iš to mažo są
junginės kariuomenės skaičiaus Eu
ropoje — tai mes turime padėtį, ve
dančią | tragediją.

Perspėjęs rusus dėl jų palinkimo 
mažinti ir nevertinti Amerikos ryž
tumo, autorius sako: Ar mes galime 
nusmogti Rusiją, priklauso nuo to, 
1) ar mes turime pakankamą kieki 
pakankamai pajėgių, atominių bom
bų? ir 2) ar jos gali būti pristatytos 
| Sovietų pajėgos versmes?

Atsakymas j abudu klausimus 
yra: taip.

Priminęs, kad nuo Hirošimos lai

kų Amerika savo atomines bombas 
žymiai pagerino, W. B. Huie rašo: 
Visą tą laiką po visą kraštą garsiau
sieji atomo mokslininkai dirbo die
nas ir naktis šimtuose puikiausių la
boratorijų su geriausiais pasaulyje 
Įrengimais. Hanford ir Oak Ridge 
yra aprašyti visais sinonimais, kaip 
sudėtingiausi ir milžiniški. Los Ala
mos įrengimuose tūkstančiai technikų 
dirba ne ką kita, kaip vien ginklus. 
Gal kas Įsivaizduoja, kad per tuos 
trejis metus po Hirošimos visi tie 
kalnai veikų tik pelei pagaminti?

Kiekvienas susipažinęs su Ameri
kos ryžtumu ir išradingumu negali 
išvengti išvados, kad mes turime 
atominių ginklų pakankamai, kad 
mes turime ne vieną, bet kelis tipus 
ginklų ir kad 1949 metų bombos mo-

Sovietai Katyne nužudė 10.000 lenkų
Netrukus sukaks dešimtmetis, kai 

1940 m. balandžio-gegužės mėn. Ka- 
tyne sovietai sunaikino 10.000 lenkų 
karininkų, kurie 1939 m. rugsėjo mėn. 
buvo paimti J nelaisvę. Kuriam lai
kui praslinkus vokiečiai pradėjo būb- 
nyti apie maskviški terorą. Sovietai, 
užėmę Smolenską, tuoj paskelbė, kad 
Katyne esančios aukos kritusios nuo 
vokiečių rankos. Daugelis metų pra
slinko, bet toji byla dar nebaigta. 
Nttmbergo byloje daugelis šešėlių 
krito sovietams. Tačiau anuomet ne
buvo patogu santarvininkams iškelti 
savo bendro darbelius. Pastaruoju 
metu, kai pasirėmus JTO priimta ge
nocido konvencija keliamas Balkanų 
tautų žudymo klausimas, gen. VI. 
Anders paskelbia lenkų baltąją kny
gą, kuri neabejotinai jrodo Katyno 
nusikaltimą padarius sovietus, o ne 
nacius. Miręs Goebels yra išteisina
mas, o gyvasis — J. Džugašvili-Sta- 
lin pasmerkiama# už tą didįjį nusi
kaltimą.

Čia skaitytojams patelkiama tik 
Wl. Anderso studijos santrauka, pa
skelbta „Carrefour“ No. 231, 1949. 
II. 16.

Vokiečiai karo nusikaltėliai Nūm- 
berge buvo pakaltinti už Katyno žu
dynes. Tačiau nuo 1946 m. rudens 
ten daugiau nebeminėta, kad vokie
čiai padarę tą nusikaltimą. Ir tuo 
metu santarvininkai neišdrįso atvirai 
išteisinti vokiečius, o nusikaltimą 
primesti tikriesiems nusikaltimo au
toriams — sovietams. Katyno aukos 
'daugiausia buvo lenkai karininkai, 
1939 m. rugsėjo mėn. paimti nelais
vėn, sovietams ir vokiečiams sutarus 
pasidalinti Lenkiją. Tie lenkai, kurie 
užsispyrusiai kovojo prieš vokiečius, 
galop atsidūrė sovietų rankose.

1941 m. Vokietijai paskelbus karą 
sovietams, aš buvau išlaisvintas iš 
Maskvos kalėjimo ir paskirtas gene
rolu lenkų daliniams, esantiems so
vietuose. Tie daliniai turėjo atsidurti

William Bradford Huie
delis yra kelis kartus destruktyviš- 
kesnis kaip 1945 metų modelis.

...Tiesa yra, kad mūsų bombos 
nėra pasenėjusios. Vyrai, kurie jas 
pagamino ir kurie joms tiki, nėra 
fantastai, bet realistai. Ir tik terei
kia prezidento Įsakymo toms bom
boms perduoti Aviacijos vadovybei, 
kad tuojau pradėtų veikti.

Su tais ginklais, kuriuos mes da
bar turime, mes galime padaryti Ru
sijai tai, jei Rusija mus užpultų, ką 
Roma padarė Kartagenai; mes gali
me, jei mes turėsime, tą tautą pa
versti i chaosą ir bejėgumą.

Pasiginčijęs su komunistų ir „Ma
ginot linijos išminčiais“ autorius pa
reiškia: Tie amerikiečių ir 360 pir
mos rūšies bombonešių, priklausan
čių Strateginei Aviacijos Vadovybei,:

Lenkijoje bekuriamuose daliniuose. 
Ištisus metus aš ieškojau karo be
laisvių, bet jų deja negalėjau su
rasti. Aš nieko negalėjau paaiškinti 
apie dingusius jų šeimoms. Tragiš
koji mįslė liko neišspręsta. Tuo me
tu nuolat kovojau prieš tuos (tari
mus, kurie mane slėgė.

1942 m. susidėjusių sąlygų dėka 
pasitraukiau iš Sovietų. Tuomet va
dovavau 70.000 karių ir 44.000 civi
lių — karių šeimoms. Anuomet slin
kome i Artimuosius Rytus. Tuomet 
aš jutau, kad dingusius karo belais
vius palydėjo tragiška nelemtis. Pa
čioje pradžioje suvokiau, jog sovietų 
vyriausybė apie dingusius atsakinėjo 
paviršutiniškai, išsisukinėjančiai, kad 
laimėtų daugiau laika Bet anuomet 
mes tikėjome, kad rasime jei ne vi
sus, tai bent žymią dali minėtų karo 
belaisvių. Mūsų viltis buvo sudėta į 
1942 m. pavasari, kada jau buvo nu
matytas užmegsti susižinojimas sū 
šiaurės tolimomis sritimis. Laukėm, 
kad iš ten ateis žinia, pranešanti apie 
lenkus belaisvius ten sovietų laiko
mus. Ir kai pavasaris praslinko, o 
vasara atėjo, aš nustojau bet kurių 
vilčių. Tuomet nejučiomis dariau iš
vadą, kad tūkstančiai geriausių ka
rių jau yra dingę.

Kai 1943 m. balandžio mėn. vokie
čių radijo stotys paskelbė apie rastą 
Katyno kapinyną ir aukų pavardės 
buvo išvardytos, mano abejonės bu
vo išblaškytos, nes minėti asmenys 
man buvo žinomi kariai. Tai tie pa
tys asmens, kurių veltui ieškojome 
sovietuose. Daug kartų klausinėjo
me, teiravomės ir net Staliną pasie
kėme.

Katyno atradimas mums ne vien 
išaiškino misterijos esmę. Tuo pačiu 
sulauktas atsakymas 1 apstybę klau
simų, kurie nuolat buvo kelti sovietų 
vyriausybei.

1944 m. sausio mėn. sovietų pati
kimi tarnautojai paskelbė atskirą 
pranešimą apie Katyną. Pagaliau iš-

sudaro destrufityvlšklausią kovos pa
jėgą istorijoje. Tai yra pirmos rū
šies organizacija, kokią kada turėjo 
tauta, galinti valandų bėgyje karui 
prasidėjus smogti j pačią širdį bet 
kokiam priešui šioje žemėje.

...Jei Rusija staiga pradėtų puo
limą rytoj, tai Strateginės Oro Va
dovybės bombonešiai pakiltų kelių 
valandų bėgyje. Jų taikiniai būtų 
Rusijos širdis, ir jų bombos būtų pa
krautos ne TNT, — dabar tai tinka 
tik felerverkams, — bet atominiais 
ir panašiais ginklais.

Žodžiu, pirmą kartą savo istori
joje mes turime tikrai pirmos klasės 
gynybą: minutės žmonių organizaci
ją, ne pasiryžusių gintis klasikine 
prasme nuo invazijos, bet pasiryžu
sių smogti puoliką į pačią širdį.

kilo Nūrnbergo byla. Ten sovietų pa
reigūnai atsidūrė kaltintojų valdme- 
ny. Vienas keturių teisėjų taip pat 
buvo sovietinis. Tačiau nežiūrint šių 
palankių sąlygų, jiems nepavyko Įro
dyti, kad Katyno nusikaltimas turėtų 
būti primestas vokiečiams. Ir kai tas 
klausimas buvo svarstytas, lenkai ne
turėjo savo teisėjo, kaltintojo ar net 
laisvos spaudos atstovo, nes Bleruto 
atstovas negali būti priskirtas len
kams. Tose sąlygose lenkai negalėjo 
pateikti reikalingų dokumentų tribu
nolui ar informacijos spaudai.

Todėl telieka man, kurio vadovy
bėje turėjo nužudytieji tarnauti, pa
skelbti duomenis apie Katyno aukas. 
Tie duomens yra užtektini pilnam 
vaizdui sudaryti ir Įvykių raidai iš
aiškinti. Si knyga yra ilgo darbo 
išdava, apklausinėjus gausybę liudi
ninkų, kurie paliudijo apie Katyno 
Įvykius. Toji problema pirmą kartą 
atsidūrė dienos šviesoje. Iki šio meto 
ji buvo sąmoningai supama nuo pa
saulio. Daugelio asmenų pavardės 
dėl žinomų sąlygų nėra paskelbia
mos.

Nūrnbergo byloje šio klausimo ap
ėjimas mums daug ką pasako. Tai 
reiškia, kad reikia atrasti tikruosius 
žmogžudžius. Tai reiškia, kad tarp
tautinis teisingumas, pirmą kartą 
pasireiškęs Nūmberge, tik dalimi te
buvo pritaikytas. Tais pradais pasi
rėmus, dar lieka kaltuosius nuteisti 
už Katyno nusikaltimą.

Linldu, kad kiekvienas nusikalti
mas būtų įrodytas, o mūsasis šūks- 
nys išjudintų sustingusią žmonijos 
sąžinę. O tuo tarpu mūsų pareiga 
bus atlikta. Linkiu, kad ši knyga, 
šaukianti tarptautinio teisingumo už 
nusikaltimus, primintų pasauliui te
bestovint prieš akis totalitarinę san
tvarką, kuri yra sukausčiusi milijo
nus ir tebegrosią visai žmonijai. Sa
vo uždavinį laikau atliktu, kai bus 
pravestas kelias ( teisingumą ir tei
sės bei laisvės pirmavimą.

Vertė G. Kymantas

Ar gali tie bombonešiai pasiekti 
tikslą?

Taip, jie galt Pagalvokite apie 
Įgulas. Tai yra geriausi vyrai, kokius 
mes turime, Šveinfurto ir Esseno ir 
Tokio veteranai — lakūnų elitas. 
Būti kvalifikuotu atominių bombų 
įgulos nariu yra didžiausias pasiti
kėjimas, aukščiausia garbė, kokių 
galime suteikti Amerikos kovoto
jams.

Išmokslinti A-bombininkų grupę 
yra labai sunkus procesas. Kiekvie
nas grupės narys turi Įrodyti, kad 
jis gali nuskraidinti B-29 lėktuvą be 
sustojimo iki nuskirto taikinio už 
5000 mylių iki 30.000 pėdų aukštyje 
bet kokiam orui esant ir gabenant 
10.000 svarų bombų krovini. Kiek
vienoje grupėje iš 10 vyrų turi būti 
trys, kurie gali valdyti lėktuvą, du, 
kurie gali naviguoti, ir du, kurie gali 
mesti bombas.

Per paskutiniuosius trejis metus 
tas lakūnų elitas buvo metodiškai ap
mokamas, užpuolimo atveju,, nuga
benti bombas i mūsų „potencialaus 
priešo“ pramonės miestus; tai reiš
kia, kad jie studijavo kiekvieną po
tencialų talkini Rusijoje ir kaip JI 
pasiekti. Jie tik jau laisvai kalba 
apie Maskvą ir Magnltogorską ir 
Sverdlovską, kaip ir apie Pitsburgą, 
Detroitą, Seattle; jie tiksliai žino, 
kokią krypti imti 1 nuskirtą taikini 
staigaus Įsakymo atveju, ir, greičiau
sia, žino visas oro sąlygas.

Daug kartų naktį, daugeliui ame
rikiečių miegant, bombonešių įgulos- 
sukaliojasi kokių 30.000 pėdų aukš
tyje viršum vieno ar kito miesto 
Amerikoje, Europoje arba Tolimuose 
Rytuose, studijuodami kaip atpažinti 
taikini radaroskope. Pavyzdžiui, yr* 
toks Amerikos miestas, kurs turi be
veik tą pačią topografiją, kaip Sta
lingradas, taip pat yra du upių pyli
mai, kurie radaroskope atrodo visiš
kai kaip Dnepropetrovskas.

įgulos yra nuolatinėje paruoštyje. 
Kai Valstybės Departamentas nutarė 
pasiųsti vieną grupę j Angliją, buvo 
spėjama, Jog truks 10 dienų iki iš
skridimo. Įsakymas buvo duotas be 
perspėjimo ir kitą dieną per pietus 
grupė jau atskrido i savo bazę Ang
lijoje.

Strateginė Aviacijos Vadovybė 
turi aukščiausią moralę, aukščiausią 
iš visų kitų tarnybos sričių savano
rių ratą. Jos esprit de corps yra en
tuziastingas ir pagaunantis, ne vy
rai, kurie daugiausia pažįsta visas 
problemas, neabejoja, kad A bombų 
pristatymo tarnyba gal! funkcionuoti.

Ar gali lėktuvai patenkinti įgulų 
reikalavimus? Jei atominės bombos 
turės būti pristatytos greitai, tai B-29 
lėktuvai jas pristatys. B-36 dar per 
keletą mėnesių nebus paruošti „kiau
šiniams dėti“: B-50 yra pagerintas 
B-29. Per metus ar apie tą laiką 
propeleriais varomi lėktuvai bus pa
keisti naujais Jets (oro siurbekltais) 
arba Jet ir propelerių kombinacijo
mis ir jie galės skristi dar aukščiau 
ir dar greičiau. Tuo tarpu B-29 yra 
geriausias keturmotorinis bombone
šis pasatfyje.

(Nukelta 1 5 pusi.)

(1) A. M. Katiliškiu

Vaizdeliai
1. PAVASARIS ARKLU} VANDENS GATVĖJE

Kambario, apie kuri retkarčiais bus užsimenama, istorija, 
traukiasi praeitin ir skęsta tirštose miglose. Tačiau ji mums 
parūpo tik nuo tam tikro laiko, dar gyvai tebestovinčio akyse, 
kai pačios karščiausios suirutės metu įvykiai vertėsi vieni 
kitiems per galvą.

Ten buvusi mokykla, sename, storų mūro sienų name ir 
ilgą metų eilę ošė mankštinamų vaikų ir pusbernių riksmais. 
Tik geru pusmečiu prieš įsidėmėtinų mūsų apybraižų pradžią, 
trukšmaujantis vokiečių prieauglis tapo nukreiptas kitur, o 
jų vieton atvarė minias darbininkų rytiečių. Praamžini tos 
gatvės, turinčios reikšmingą Arklių Vandens pavadinimą, gy
ventojai, buvo apsipratę su dresiruojamų mokinių triukšmu 
ir jų pokšteliais, bet niekas nuo pat to miesto {kūrimo pra
džios negirdėjo ir tur būt neįsivaizdavo to, kas, atsivėrė Ark
lių Vandens gatvėje suūžus automobiliams. Danų-prūsų ka
ras, atmenamas pačių žiliausiai nunokusių karšinčių, pradėjęs 
gerbūvio gadynę ir buvęs auksu Įplėštas to miesto rotušės 
knygose, nyko tartum kukliausias žaislelis Įsigėrusių vyrų 
pasilinksminime.

Reikėtų stabtelėti tie* to audringo pavasario {Vykiais, bet 
lengva Širdimi galima juos aplenkti, žinant, kad jie niekad 
nebus užmiršti toje gatvėje ir iŠ ten atvejų atvejais bus gar
sinami, nes rusai ir lenkai, o tai ir buvo minėtieji rytų dar
bininkai, tinkamai davė pajusti savo kraujo karšti, neapy
kantos gilumą ir išsivadavimo saldybę.

Didžių linksmybių laikas vakarykštiems vergams, pa
skelbtas išvaduotojų, sunkiais akmenimis krito ant buvusių 
viešpačių galvų. Aklinai užsidarę geležiniais vartais siaurus 
kiemus, pinučiais užtraukę langus, krečiami baimės, (trauk

tais kaklais, stėbeflijosi pro plyšius. Jie lygiai bijojo anglų, 
(variavusių pergale paženklintais ginklais, ir nuplikintų ir 
bado išdvasintu belaisvių slavų. Būdami geležinės tvarkos 
mėgėjai ir žinodami nesugriaunamus visatos dėsnius, jie kaip 
sykis tarė atėjus laikui, kada atsisuka antras lazdos galas, 
sunkus ir gumbuotas ir tai, ką jie taikė ir taip dosniai dalino 
ir siūlė kitiems — turi paliesti juos pačius.

Veltui stamantrios ir augalotos vietos gražuolės, pasitel
kusios visas kosmetikos galybes, staipės! kryžkelėse, aikštėse 
it visur painiojosi po kojų. Užkariautojai nesiskubino pasi
naudoti lengvai prieinamais ir akiplėšiškai siūlomais malonu
mais. Laukiantiems bausmės ir drebantiems savo menkystėje, 
tai buvo nųslė, kodėl atsisakoma amžino {statymo: — „moterys 
priklauso nugalėtojams?"... Na, sijonuoti, kad ir šykštūs 
škotai, Valijos seržantai, ir visa masė žemiausio karinio laips
nio salų vyrijos godžiai šnairavo, rydami seilę. Bet ne ką 
padarysi, jei vyriausybės tieji smagumai paskelbti drau
džiamais. Tad negaišdami metėsi kiton pusėn ir pilnais glė
biais broliavosi su išvietintaisiais.

Visi darbai nuėjo velniop. Jiems vežė maistą, dalijo ci
garetes, jų nuogumą dangstė nenusakomo margumo rūbų 
dalimis. Muzikontų kapelijos, atvarytos iš barų ir svetainių, 
turėjo jiems groti iki ryto. Ir jie šoko: salėse, kiemuose, pie
vutėse. Trypė gatvėse, šlitinėjo parkuose, žnaibė mergšes, 
kiękvieęą sutiktą sveikino „Heil Hitler" ir saliutuodami ki
lojo sugniaužtais kumščiais rankas. Rambūs vokiečiai, staiga 
tapę be galo paslaugiais, ausis suskliaudę nyrino kaip švel
niausi kačiukai, tartum apkurtę ir bejausmiai dar vakar taip 
mieliems šūkiams.

Paskui, sakytumei, jie aptilo. Vasarai kaip reikiant pra
dėjus Įsigalėti, atsiliepė tikrieji šeimininkai, kad ir nevisiems 
maloniai, o tačiau gi kviesdami namo. Būriais, tabūnais, pa
sidraikę raudonomis skiautėmis ir, tokias pat marškas iškėlę 
ant vėzdų, traukė ruseliai namoliai. Traukė dainuodami ir 
šokdami ir taip širdingai keikdamiesi, kad stotyse ir kitose 

vietose, pro kur jie praeidavo, raitėsi žolė ir grioviuose van
duo virdavo. Antroji slavų gentis — lenkai, saldžiam tėvynės 
šauksmui pasirodė abejingesni. Jie šiaušėsi ir purkštavo ir, 
keiksmų Įmantrumu viršydami savo gentainius, susikrovę 
greitomis suorganizuotas pačias ir vaikus bei kitą turinin
game, nors ir trumpame laikotarpyje prigyventą mantą, kėlėsi 
( jiems geraširdiškai globėjų paruoštą stovyklą.

Niaurus, mūrinis namas Arklių Vandens gatvėje per ke
lias dienas ištuštėjo. Jų vieton 1 tuštumą, taip nemėgiamą 
gamtoje, gūžėjo slavų kaimynai, tokie pat nugainioti vargdie
niai — lietuviai. Rytiečiai išsikraustė, bet kultūringo svečia- 
vimosi pėdsakai ne taip veikiai davėsi panaikinami. Išdau
žytų langų, Išneštų su visais rėmais, sutraukytos instaliacijos, 
sugadintų užraktų, išplėštų grindų, sulaužytų baldų, užkimš
tos kanalizacijos, sutrupintų čiaupų; blakių, utėlių, mėšlo ir 
puvėsių, — nebuvo galima kaip mat atsikratyti ir sutaisyti. 
Bet saulutė skaisčiai riedėjo padangėmis ir pro debesėli pri
merkusi ak(, linksmino naujakurius. Gaivus vėjukas šiureno 
apvytusių liepų lapus ir, dėl to gal, smagi nuotaika vyravo 
erdvėje nuo ketvirto aukšto tvankių palėpių iki aplpelyjuslų 
rūsių. Ir kitose tam ūkiui priklausančiose vietose.

Pirmiausia pildėsi didžiulė salė, nes ant greitųjų, kažkaip 
nejučiomis savaime atsiradusi vadovybė, minėtąjį mūrini na
mą, ketindama paremontuoti, tik iš lėto apgyvendino atski
rais kambariais, (dėmiai parinkdama piliečius. Ilga, stulpais 
paremtu nuolaldžiu stogu pašiūrė, gerai ginanti nuo lietaus, 
beregint virto guolių knibždynių O kiti kiemo pakraščiuos* 
rėmė keturių palų driežo margumo ir (vairiausių spalvų vo
kiečių žygines palapines ir, iškišę kojas, patogiai ilsėjosi Ant 
aplaužytų salės grindų, visais jos pasienias, ėjo trys eilės my- 
gių, greitomis (rengtų, panaudojant šiaudus, piūvenas, drožles 
ir tolygų, šonus nuo kietumo ginanti šlamštą. Dar porai ap
link apeinančių eilių vietos buvo likę, bet čia sparti eiga tapo 
sutrukdyta, norint turėti nors, pačiame viduryje šokiams 
aikštelę.
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SELIGENSTADTE TĘSINYS

KULTŪRINIS GYVENIMAS
Arch. Vizgirda advokatauja*’

Pasaulio Lietuvių Dailininkų ir 
Architektų Sąjungos (sutrumpintai P. 
L. D. ir S-ga) įsikūrimas negalėjo vi
siems patikti. Tačiau p. arch. Viz
girdos diskusinis straipsnis „Daili
ninkai ir architektai“ (Mūsų Kelias, 
1949. II. 9 Nr. 10) yra daugiau nei 
Įšaukiantis ir pilnas prieštaravimų.

Aš sutinku su p. arch. Vizgirda, 
kad architektų su dailininkais ben
dradarbiavimas gali būti svarstyti
nas ir kad šiuo reikalu gali būti dvi 
skirtingos nuomonės. Tampresniam 
bendradarbiavimui įsisteigė P.L.D. ir 
A. S-ga. Pastaroji nestato sau tikslo 
pasisavinti architekto vardą (etiketę) 
kaž kuriems neaiškiems tikslams. 
Architektai Dr. St. Rudokas, V. Pel- 
davičlus ir kiti yra S-gos kūrėjai, šis 
faktas p. a. V. turėjo būti žinomas.

Nežiūrint to, pasvarstykime gali
mas teigiamybes ir neigiamybes, ku
rios kiltų šioms dviems profesijoms 
bendradarbiaujant.

P. a. V. bazuojasi mūsų praeities 
tradicijomis ir kategoriškai nori at
mesti, bet kuriuos pavyzdž us esan
čius užsienyje, nors be jų ir pats 
neišsiverčia. Negalima paneigti fakto, 
jog visos pasaulio Meno Akademijos 
turėjo tris pagrindinius skyrius — ta
pybą, skulptūrą Ir architektūrą. Ro
dos, nediskutuotina, kad šių trijų ša
kų jungimas vienoje akademijoje 
meno istorijoje yra palikęs tokius 
architektūrinius šedevrus, kuriais Ir 
šiandien žmonija didžiuojasi Aišku, 
kad praeityje dailininkų, skulptorių 
ir architektų tamprus bendradarbia
vimas davė neginčytinai labai gerus 
rezultatus.

Kas yra pasikeitę mūsų laikais, 
kad ši graži sena tradicija negalėtų 
būti palaikoma? P. a. V. straipsnyje 
šio klausimo negvildena, bet sumini, 
kad lietuvių architektų uždaviniai 
daugeliu atžvilgių skiriasi nuo vaka
rų Europos. Esu tikras, kad archi
tektų kaip kūrėjų uždaviniai tikrai 
yra tie patys visame pasaulyje. Skir
tumas yra tik nacionalinio charak
terio disponuojamoje medžiagoje ir 
klimato sąlygose. P. a. V., deja, patį 
svarbiausią ir esminį klausimo punk
tą, kuris turėtų būti straipsnio atsi
radimo priežastis, apibūdina tokiu 
lakonišku sakiniu: „Priežasčių tam 
yra daug ir svarbių ir jų čia nėra 
reikalo kartoti“. Manau, kad musų 
pagrindinis uždavinys būtų tas prie
žastis išsiaiškinti ir, jei p. a. V. bus 
tiek malonus jas nurodyti, tuomet 
mes rasime raktą į vieiią labai svar
bų klausimą, būtent, savos lietuviš
kos architektūros kūrimą. Laikau, 
kad architektų bendradarbiavimas su 
plastinio meno atstovais nepakenkė 
ir negali pakenkti nei architektams 
nei patiems dailininkams. Architek
to ir dailininko panašumas glūdi ne 
jo studijose ar mokslo programoje, 
bet kūrybiniame veiksnyje. Supran
tama, čia turime galvoje architektus 
kūrėjus, bet ne eilinius statybinin
kus, nors jie ir turėtų arch, diplomą.

Jau Nepriklausomoje Lietuvoje 
Ministerių Taryba, rado reikalo Tai
komosios Dailės Institute (o ne Meno 
Mokykloje, kaip p. a. V. rašo) įsteigti 
architektūros skyrių, kurio uždavi
nys buvo paruošti Lietuvai naujų ar
chitektų, mažiau krlepiant dėmesio į 
statybą, o daugiau į meninį formų 
apvaldymą ir vidaus architektūrą. 
Trumpas laiko tarpas neleidžia šių 
pastangų vienaip ar kitaip vertinti. 
Pats faktas, kad toks skyrius buvo 
įsteigtas Taikomosios Dailės Insti
tute, rodo, kad dailininkų profesinis 
bendradarbiavimas su architektais ir 
Lietuvos Vyriausybės nebuvo taip 
kategoriškai atmestas.

Kodėl p. a. V. laiko neginčytina 
Lietuvos architektų priklausomybę 
Lietuvių Inžinierių S-gai ir kodėl 
jam tas faktas yra aiškus, sunku su
prasti. Jo atsakymas, kad tas išplau
kia iš specifinių krašto sąlygų, visiš
kai nieko nepaaiškina, o priešingai, 
tik sukomplikuoja, nes mūsų krašte 
nieko tokio nėra, kad architektai ne
galėtų būti nepriklausomi nuo inži
nierių. Motyvas, kad būt neskanu, 
jog Meno Mokykloje būtų dėstoma 
vienas ar antras dalykas, liečiąs ar
chitektūrą, yra joks argumentas. Šie 
dalykai buvo ir yra dėstomi šimtme
čius (vairiuose kraštuose ir (vairiose 
meno akademijose, nuo ko, kaip ži
nome, skonis nepablogėjo. Mūsų lal-

*) Leidžiame pasisakyti ir kitai 
pusei, red. 

kais architektūra dar tebelaikoma 
meno šaka, todėl visiškai natūralu, 
kad architektai būdami kūrėjais, su
tinka burtis į vieną menininkų šei
mą. Praėjusiais metais Pirmame Pa
saulio Meno Kritikų Kongrese Pary
žiuje, kuriame turėjau garbę daly
vauti, ši architektų prigulmybė meno 
pasauliui buvo ląbai ryškiai užakcen
tuota. Atrodo natūralu, kad archi
tektai galt turėti pilną laisvę pri
klausyti P.L.D. ir A.S-gai arba Lie
tuvių Inžinierių S-gai. Netikslu ma
nyti, kad P.L.D. ir A.S-ga yra šių 
dviejų profesijų privalomas kolcho
zas. Pagaliau tas pats asmuo gali 
priklausyti ablems organizacijoms. 
Kalbant iš esmės, noriu paklausti, 
kokia yra įvykusi nelaimė? Nejaugi 
organizacija platesniais pagrindais, 
ypač tremties sąlygose, yra nusikal
timas? Nejaugi gali būti nusikalti
mas, kad tą organizaciją sukūrė ne 
p. a. V. patikimi asmenys?

*
Pagrindinis p. a. V. argumentas, 

kuriam pašvęsta daugiau nei pusė jo 
viso straipsnio, yra, kad dailininkai 
intrigantai, su jais negalima susidėti 
ir kad nuo to nukentės geras' archi
tektų vardas. Į šiuos p. a. V. įžei
džiančius išvedžiojimus dailininkų 
atžvilgiu, deja, aš turėsiu būti taip 
pat nekorektiškas ir todėl mielą 
skaitytoją iš anksto atsiprašau.

Pirmiausiai norėčiau, kad p. a. V. 
nurodytų faktus, kada PX..D. ir A.S- 
ga savo laikysena ar veiksmais su
kompromitavo dailininko ar archi
tekto vardą? Kuo pasiremdamas 
p.ą.V. leidžia sau datytl panašias 
prielaidas? Tačiau nuoseklumo dė-

Ką pasakoja mūsų žemė

(8) Lietuvių vietovardžiai
14. Vardai pagal vandens bei .tėk

mės ypatybes. — Vardai vandenims 
pramenami ir iš įvairių jų ypatybių. 
Tam dera spalvos pojūtis (Juodupis, 
Juodmena, Baltupis, Žibilas, plg. Ž i - 
bėti', Sidabrupis, ež. Juodaitis), ši
limos pojūtis (Šaltupis, Saltuona, plg. 
š a 11 u o ni š „šaltažemis“), net uo
dimo (Smirdupis), vandens dydis ir 
gylis (ežerai Didovas, Mažalis, Ilgis, 
Gilužė, Giluitis; upeliai: Mažupė, Gl- 
luvė; pelkės: Didžbala, Plačiosios ir 
t.t), forma (ež. Dubenėlis), jo gar
sas (Krokiklis). Vardai sudaromi ir 
iš ypatybių vietovės, kur yra ar teka 
bei išteka vanduo (upės Dauba, Dau- 
bupis, Kuršupis ištekąs iš Kuršių ež. 
Jonapolio par., Ežerė) arba iš van
dens tėkmės, Judesio ypatybių (Sriau
tas, Ringė: r i n g o t i s, Kruteklis, 
Kreivė, šaka „upės atsišakoji
mas“. ..).

Pagal vandens gyvius praminti 
tokie ežerai ežerėliai kaip Ešerinis, 
Karosinis, Varlinis, Vėžinis, Žuvin
tas ir pan. Pagal kitus vandeny 
esančius daiktus pavadinta Akmena, 
Akmenė „Akmeninė“ (: a k m u o), 
Geležė (nuo geležies rūdos ypatybių),' 
Purvas ir Lt.

15. Gamtinės ir kultūrinės aplin
kos vardai. — Nemaža vandenų (ypač 
upių) praminta pagal aplinkinius au
galus. Tuo būdu yra atsiradęs Alk- 
snupis, Alksnė, Karkluoja „Karkli
nė“, Karklotė (:karklas), Klevą, 
Agluona, Beržoras, Beržuonla (: b e r- 
žas), Lleporas (zliepa) ir kt.

Taip pat yra vandenų vardų, su
sijusių su (vairiais gyvuliais. Tai ro
do Briedupis, Jautupis, taip pat vad. 
išvestiniai vardai (su tam tikromis 
priesagomis): Kiaunas (ež.), Kiauna 
(upė), Lokysta (: 1 o k y s), Bebrūkas, 
Babrungas (:bebrus, babrus), 
Sūnija (:šuo, šunį), Taurosta 
(: t a u r a s), toliau Gervė, Žąsa, gal 
ir Vilka, Vilkija, Vilkauja, Ančia... 
Be šių Išvestinių vandenims vadinti 
vartojami ir tiesioginiai gyvulių var
dai, be jokių pakeitimų. Todėl yra 
upės: Ašva (: a š v a „kumelė“), Bitė, 
Lašiša, Meleta, Vabalas, ežeras Er
žilas ir kt. šiandien tokie vardai at
rodo neįprasti, keisti. Sunku išsiaiš
kinti jų atsiradimą. Galimas daly
kas, kad tai yra susiję su mūsų pro
tėvių mitologiniais įvaizdžiais. Ma
tyt, tokio įpročio senovėje būta gyvo 
ir plačiau paplitusio, nes jis pažįsta
mas ir kitiems baltams (latviams, 
prūsams) bei kitoms tautoms.

Dalis upių vardų pasidaryta iš

liai prašau susipažinti su p. a. 
straipsnio „perlais“! kurių leletą 
pacituosiu.

P. a. V. savo straipsniu mus, dai
lininkus, moko, kad rašyti spaudoje 
jau yra skoniui ir tonui nusikaltimas. 
Jis pataria tą atlikti betarpiai laiš
kais per pašto dėžutę. Manau, kad 
įvyko nesusipratimas ir p. a. V. laiš
ką parašė Pasaulio Lietuvių Daili
ninkų ir Architektų S-gai, bet per 
apsirikimą uždėjo „Mūsų Kelio“ 
adresą ir tokiu būdu nepasinaudojo 
savo peršama laiškų dėžute.

Kalbėdamas apie inžinierius ir 
architektus, p. a. V. cituoja Vo
kietijos pavyzdį, kad pastarieji da
bartinėje yra bendroje organizaci
joje ir čia pat sako „gal kitur yra 
kitaip (Prancūzijoje), bet svetimos 
tradicijos mums nėra pavyzdys...“ 
Arba čia p. a. V. sau prieštarauja, 
arba — nuo kada Vokietijos tradici
jos jam pasidarė savomis? Tiesa, jo 
leidykla vadinasi „Aufbau“! „Atsi
randa žmonių, kurie mėgsta vaikytis 
svetimus vėjus ir visų gėrybių šal
tinį randa tik užsienyje“. Tai p. a. V. 
skambūs žodžiai kurių, jis sau ne
taiko. P. a. V. rašo: „tie metodai, 
kuriais spėjo pasižymėti kai kurie 
dailininkai kultūriniame gyvenime, 
anaiptol nesiderina su jokios organi
zacijos vardu“', o net reiškia baimę, 
„kad šis elementas, susisukęs gūžtą 
Pli.D. ir Arch. S-gos šešėlyje, ne
bandys ir toliau savo destruktyvinę 
veiklą tęsti“. Gaila, kad Tamsta, p. 
architekte, nepacttuojl pavardžių ir 
faktų! Kas šia Tamstos literatūra 
gali patikėti?

(Pabaiga kitame Nr.)

kultūrinės aplinkos dalykų (Kapupis, 
Būdupis, Smalupė, Anglupė, Stalu- 
pė...).

16. Kultiniai vardai. — Kai kurie 
vandenys ar vietos mūsų protėvių 
buvo laikomi šventais, vienokiu ar 
kitokiu būdu siejami Su tikyba. Tos 
rūšies yra Šventoji, Šventupis, Sven- 
tytė, Alkupis, Alkija (laukas Varnių 
apyl.), Alka (sala Kupiškio par.) ir 
kt. Kaip užsiminta, bent dalis ir anų 
gyvulių vardų čia priklauso.

17. Apie gyvenamųjų bei negyve
namųjų vietų vardų ir asmenvardžių 
santykį. — Kaip Jau esame pastebė
ję, pasitaiko vietų vardų, savo for
ma sutampančių su asmenvardžiais, 
t. y. kai pavardės vienaskaitos var
dininkas eina kartu Ir gyvenamosios 
vietos vardu, kaip Skuodas, Subačius, 
Sudargas. Galimas dalykas, kad čia 
gyventojo pavardė kaip buvo perkel
ta ir gyvenamajai vietai. Vokiečių 
kalboje tai yra įprastas dalykas. Kiek 
kitaip aiškintinas Būdvietis, kuris 
taip pat reiškia ir vietovę (pvz. kai
mas Kalvarijos apyl.) ir pavardę. Šiuo 
atveju pavardė bus išvesta iš vietos 
vardo: iš pradžių vieta, kur ka
daise bus stovėjusi būda, buvo pa
vadinta būd'vlete.būdvlečiu, 
o vėliau jau virto tikriniu vietos pa
vadinimu — Būdviečiu. Šioje vietoje 
apsigyvnęs žmogus * liko pramintas 
b ū d v i e č i u (kaip Baisogalos gy
ventojas vadinamas balsogaliu), 
toliau ir Būdviečiu. Iš pradžių vietos 
vardas Būdvietis turėjo skirtis nuo 
pavardės Būdvietis ir kirčiu, pana
šiai kaip šiandien skiriamas dvira
tis „velosipedas, Fahrrad“ (su kir
čiu pirmame skiemenyje) nuo dvi
račio „būdvardžio, pvz. dviračio 
(dviem, ratais) vežimo, zweirSdrig“ 
(su kirčiu antrajame skiemenyje). 
Tad vietovardis iš pradžių bus buvęs 
kirčiuojamas B ū d vietis, o pavardė 
— Būdvietis.

Kai kurios vienodos' negyvena
mųjų ir gyvenamųjų vietų lytys 
(Ažerūna, Rusnė, Girupls...), kaip 
matėme iš ankstyvesnių pastabų, re
miasi vietovės (pvz. upės) vardo iš
plėtimu artimiausiai apylinkei. Tuo 
„teritoriniu išplėtimu“ ir aiškintina 
gyvenamosios vietovės ir vardo ta
patybė. Kai kurie atvejai ir čia yra 
nesunkūs suprasti. Sakysime, tokie, 
kada vandens vardas ir žmogaus pa
vardė pramenama pagal gyvūnus, 
pvz. Bitė, Vabalas. Bet ypač (domūs 
kiti tapatybės atvejai, kur kartais ir 
paties vardo reikšmė bei kilmė da-

Malonu konstatuoti, kad šitą mū
sų nusistatymą pagerbė ir UNRRA, 
ir IRO, ir visos okupacinės valdžios. 
Su šitais veiksniais jokių nesusiprati
mų neturėjome, nors mūsų Vyr. Ko
mitetas vos tik šiomis dienomis ofi
cialiai tepripažintas.

Deja, iš vokiečių pusės jaučiame 
nepalankumą ir savo pozicijose išsi
laikome tik karinių valdžių dėka.

Žinome vokiečių nenorą priimti 
mūsų studentus į vietos universite
tus. Pirmiausia tas pasireiškė Tū- 
bingene — prancūzų zonoje. Ten 
reikalas buvo išspręstas mūsų nau
dai, tik karinei valdžiai įsikišus.

Bavarijos Švietimo Ministerija 
mūsų'gimnazijų nepripažįsta ir pa
siūlė mums, kad duotume jiems pra
šymus, jei norime, kad pripažintų 
mūsų gimnazijas. Jie, gavę tokius 
prašymus, patikrinsią mūsų moky
tojų cenzą bei nunaclnimą, patikrin
sią mokyklų būstus, inspektuosią mo
kyklas, egzaminuosią abiturientus ir 
tuomet pripažinsią brandos atesta
tus arba ne. Į tai Švietimo Valdyba 
jiems raštu išdėstė mūsų švietimo 
santvarką, suteikė savo programų ver
timus, padarė Bavarijos gimnazijų 
sąrašą, sudarė gimnazijų direktorių 
sąrašą, nurodė jų mokslo cenzą bei 
stažą, davė vardinius visų absolventų 
sąrašus ir paprašė nekliudyti ta
me sąraše išvardintiems absolven
tams studijuoti Bavarijos universi
tetuose. Po to Bavarijos Švietime 
Ministerija mums pareiškė, kad jie 
leisią stoti | universitetus tik tiems 
mūsų gimnazijų absolventams, kurie 
išlaikys Ministerijos nustatyta tvar
ka patikrinamuosius egzaminus; Mes 
paskelbėme apie tai suinteresuotiems,

Dr. J. Kantrimas

bar nėra aiški. Pvz. Tilindis yra Še
duvos vis. bala, Merkys upė, Stabin- 
gis ežeras (netoli Seinų). Bet lygiai 
tokių pat lyčių yra ir žmonių pavar
džių. Atrodo, kad šis pavardžių ir 
vandenų vardų vienodumas tėra ta
riamas. Pavardės čia.’ greičiau yra 
sudarytos iš vietų vardų (išvestinės), 
taip pat kaip Būdvietis. Toliau tos 
rūšies yra ir pavardė Paurupis, gal 
Ir Gadelkis, Apeikls, Mielavas, ku
rios nuo davusiu jiems vardą van
denų pavadinimų gali jau ir savo 
galūne skirtis: mat, yra pažįstamas 
Šventežerio vis. ežeras Gadeika; 
Paurupė .yra upė ties Paurals Prie
kulės par. (pažįstama ir latvių Pau- 
rupe Rukiavos par.) Apėikė ir Mie- 
lava yra upės.

18. Įvairūs vietovardžių aiškinimo 
galimumai. — Jau nagrinėdami vie
tovardžių atsiradimą ir skirstydami 
juos rūšimis, gavome susidurti su at
vejais, kur negalima griežtai nusprę
sti, kuriai grupei vietovardis iš tikrų
jų priklauso. Mat, tokiais atsitiki
mais a priori yra galimas dvejopas 
ar net keleriopas vietovardžio kilmės 
aiškinimas.

Matėme, kad tokie vietų vardai 
kaip Girdvainiai yra kilę iš pavardės 
Girdvainis arba ir Girdvainas. Taigi 
čia galimas dvejopas vietovardžio 
susidarymo būdas. Koks jis iš tikrų
jų kuriuo konkrečiu atveju yra bu
vę, tegalima griežtai nuspręsti išty
rus vardo atsiradimo aplinkybes, vie
tos aplinką, vardo raidą nuo jo atsi
radimo pradžios iš paliudytų istori
nių duomenų, dokumentų.

Atvejų, kur galimas nevienodas 
vietovardžio aiškinimas, yra nemaža. 
Tai daugiausia vietovardžiai, kurie 
gali būti kilę iš pravardinlų pavar
džių arba ir iš jų bendrinių žodžių 
atatykių (atitikmenų). Pvz. kaimai 
Bajorai, Tėveliai, Alseikos, Šaukliai, 
Nelalmiškiai, Vėdarai galėjo būti 
praminti nuo bajorų, tėvelių, alseikų 
(sunkiai alsuojančių, duslingų žmo
nių); panašiai galėjo atsirasti ir du 
priešpaskutiniai vietų pavadinimai, 
o Vėdarai iš vėdarų. Šiaulių miesto 
vardas irgi galimas vesti iš š i a u - 
lys (žemaitiškai). Bet žinant, kad 
gana daug mūsų gyvenamųjų vietų 
vardų yra kilę iš gyventojų pavar
džių, tiksliau ir čia tarti tuos pava
dinimus atsiradus iš Bajorų, Tėvelių, 
Alseikų, Šauklių, Nelaimlškių, Vėda
rų, Šiaulių pavardžių, nors kai ku
riais atskirais atvejais nėra negali
mas if pirmasis atsiradimo kelias. 

tačiau norinčių neatsirado. Iki šiol 
, mes savo nusistatymo nepakeitėme ir 

manome, kad pavedimas Bavarijos 
krašte lietuvių gimnazijų vokiečių 
jurisdikcijai būtų per ankstyvas ir 
nenaudingas precedentas visos Vo
kietijos lietuvių švietimui. Tuo tar
pu kituose Vokietijos kraštuose dėl 
atestatų pripažinimo neturime 
kliūčių.

Iš visti trijų zonų tremtinių 
timas daugiausia domina anglų 
nę valdžią. Švietimo Valdyba, 
ir Centro Komitetas, prisiderino prie 
anglų administracinio susitvarkymo 
ir toje zonoje lietuvių švietimo rei
kalams atstovauti ir juos tvarkyti 
prie Baltų Centro Tarybos turi savo 
Vyriausiąjį Inspektorių p. Matą 
Krikščiūną, kuris dirba kontakte su 
Švietimo Valdyba ir pats yra Švie
timo Valdybos narys. Turime inspek
torius ir anglų zonos apygardose.

Anglų valdžios pareigūnai dažnai 
konferuoja su mūsų inspektoriais, 
kurie stengiasi įtikinti pirmuosius, 
kaip reikalus tvarkyti, kad jie būtų 
švietimui naudingi. 1948 m. vasarą 
mums naudingu būdu buvo sukilnota 
ir sujungta keletas gimnazijų bei 
progimnazijų ir sudarytos stipresnės 
Diepholzo ir Oldenburgo gimnazijos 
su tinkamų kvalifikacijų mokytojais 
ir didesniu mokinių skaičium, Diep- 
holze įsteigta amatų mokykla su 16 . 
etatinių mokytojų ir 168 mokinių.

Malonu pažymėti, kad tuos nau
dingus sukilnojimus sumaniai įvykdė 
Žem. Saksonijos apygardos pirminin
kas Švietimo Valdybos ins'pektorius 
dipl. inž. Algirdas Nasvytis.

Anglų patvarkymu įsteigta Neu- 
stadto gimnazija. Anglai norėjo mums 
parodyti, kaip jų atitinkamos mo
kyklos tvarkomos. Mokytojai atly
ginami pagal pilnus etatus, mokiniai 
gauna gerą bendrabutinį išlaikymą 
bei priežiūrą. Į mokslo bei auklėji
mo programas nesikiša. Mes tokia 
tvarka esame patenkinti ir apgailes
taujame, kad daugiau tokių gimna
zijų neturime.

Anglų zonoje turime savą Pinne- 
bergo universitetą, kuris teišsilaikys 
iki š. m. rudens. Studentai anglų zo
noje, be akademinių stovyklų išlai
kymo, gauna kas mėnuo ir pinigines 
subsidijas, kitose zonose studentų 
padėtis sunkesnė, o po piniginės re
formos pasidarė visai kritiška.

Tiek anglų, tiek amerikiečių zo
nose nepalankiai sprendžiami moky
tojų etatų klausimai. Anglų zonoje 
bent pripažįstami visi mokiniai ir 
etatų duodama santykiu: 1 mokyto
jas 25 pradžios mokyklos mokiniams, 
1 mokytojas 20-čiai gimnazijos mo
kinių, 1 profesorius 15 studentų (Pin- " 
nebergo universitete).

Amerikiečių zonoje tepripažįstami 
vaikai nuo 3 iki 17 metų ir skiriamas 
1 etatas 25 mokiniams. Blogiausia 
padėtis prancūzų zonoje, kur net pra
džios mokyklų mokytojams neskiria
mi joki 'atlyginimai, kitaip sakant, 
tremtiniams nesudaroma galimybė nė 
rašto savo gimtąja kalba pramokti.

Nė vienoje zonoje tremtinių mo
kyklos negauna vadovėlių nei mokslo 
priemonių. Tuos reikalus reikia pa
tiems rūpinti. Prieš piniginę refor
mą nedavė leidimų ir patiems vado
vėlių spausdintis, esą dėl popieriaus 
trūkumo, o dabar vadovėlių spaus
dinimas sunkiai įmanomas dėl lėšų 
trūkumo. Taigi, nors teisinė švieti
mo globa yra patenkinama (nekliu
danti), tačiau finansinė parama ne
pakankama, o prancūzų zonoje — jo
kios neturime. (B. d.)

Nuo" šios grupės, gali sakyti, niekuo 
nesiskiria ir gyvuliniai (gyvūnijos) 
vietovardžiai: Geniai, Vanagai, Stul
giai, Svirpliai... Jie pirmiausia irgi 
kildintini iš pavardžių, nes visais to
kiais bei panašiais vardais (ir Šune
lis!) yra ir žmonių. Iš pažiūros daž
nam vėl gali atrodyti, kad jau tokie 
vietų pavadinimai kaip Akstinai, Al
kai, Reksčlai, Taukeliai tesietini su 
akstinais (= aštrios šatros jau
čiams varyti; lenda ( koją pašinai; 
paukščių pirmieji plunksnakočiai), 
alkais, regžčiais, tauke
liai s. Toks aiškinimas vienu ar ki
tu atveju (pvz. Alkai), žinoma, ir bus 
tikrasis. Bet lygia dalia visur čia 
yra galimas ir antrasis aiškinimas- 
klldinimas iš pavardžių Akstinas, 
Rekstys, Taukelis; tuo tarpu man te
teko užeiti pavardę Alkaitis, bet ir 
ši lytis rodo, jog būta ir Alko (ar Al
kio ...) pavardės... (B. d J
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Sovietai bando apgauti vakariečius
nekalbėdami esminiais klausimais, jie kando okupacinių pajėgų ATŠAUKIMĄ.

Sportas Kasselyje
VL. ADOMA VlClUS — KASSELIO YMCA APYGARDOS

Sąryšy su pereitos savaitės vidumi karna ir berlyniškėje spaudoje ra
lyje amerikiečių, spaudos paskelbtu 
komunistų planu „šaltajam karui“ 
baigti, sąjungininkų ir vokiečių poli- 
tininoęę glįjogsnhipsę vyrauja įsitiki
nimas, kad sovietai tuo stengiasi su
kliudyti vieningos vakarų Vokietijos 
vyriausybės sudarymą.

Kaip nurodo AP, Š( planą visiems 
keturiems kariniams gubernatoriams, 
o taip pat Stalinui, Molotovui ir JT 
Saugumo Tarybai raštu patelkė ber
lyniškis nervų gydytojas Dr. H. Kom 
(SĖD).

Amerikiečių žinių agentūra UP iš
samiai informuoja apie naująją so
vietų taikos ofensyvą, apie kuria 
New York Times patelkia tikslesnių 
smulkmenų. Pagal tai Vokietijos 
klausimą besprendžiant esančios nu
matytos keturios fazės, kurių rėmuo
se vizos keturios okupacinės pajėgos, 
išskyrus Berlyne esančiąsias, pasi
traukia, suslkoncentruodamos atitin
kamuose siauruose ruožuose Vokietijos 
pasieniuose. Toliau, visų sąjunginin
kų prižiūroje išdirbamas visai Vokie
tijai bendras konstitucijos projektas, 
kur| priėmus atitraukiama sąjungi
ninkų kariuomenė ir iš Berlyno.

Kaip UP informuoja toliau, ir le
galusis sovietinės zonos CDU plrm- 
kas Jakob Kaiser paskelbė, kad pa
našius projektus SĖD esanti patei
kusi vakarinių zonų politikams. Pa
gal juos, abidvi šiuo metu Vokieti
joje esančios valiutos turėtų pasi
likti apyvartoje, tačiau tai būtų tik 
laikina, nes atitraukus okupacines 
kariuomenes iš Berlyno, visai Vokie
tijai turėtų būti nustatyta ir apyvar
ton paleista viena bendra, nauja va
liuta. Šiuose pasiūlymuose betgi bū
dinga yra tai, kad vienintelė mokė
jimo priemonė Berlyne, kaip teigia
ma, turėtų pasilikti sovietinė ost
markė. (Toji ostmarkė, apie kurios 
antrąją reformą praėjusiomis savai
tėmis visur plačia burna buvo šne-

Soma.)
Gen. Clay, be kitų dalykų, ypatin

gai pabrėžia tai, kad šio plano tikslų 
garbingumas verčia abejoti, nes nė 
nebfirtdoma plačiau paliesti svarbią
sias Vokietijos problemas. Tokių 
problemų pirmoje eilėje iškyla repa
racijų klausima* ir ta jų suma, kuri 
išrinktina iš vokiečių ūkio gamybos, 
toliau — laisvų rinkimų Vokietijoje 
įvykdymas ir kontroliavimas ir pa
galiau sąjungininkų dalyvavimas 
saugumo ir kitos rūšies kontrolėje. 
Tame pat plane paliekama atviras 
klausimas, ar visas Vokietijos dalys 
galinčios būti įjungtos | Europos at
statymo programą.

Bet čia pat UP nurodo, jog SĖD 
tuo tarpu paneigianti bet kokiu* tar
pininkavimo pasiūlymus okupacinėms

kariuomenėms U Vokietijos atitrauk
ti. O amerikiečių karinis gubernato
rius Vokietijai tfen. L. D. Ciay pa
brėžia, kad tokie sovietų pasiūlymai 
esą visiškai absurdiški.

Berlyne vyrauja nuomonė, kad M 
naujoji taikos ofensyva pradėta ne
seniai jvykusiu SĖD vadovybės narto 
Walter Ulbricht apsilankymu vakari
nėje Vokietijoje. Kaip (rodymas, kad 
tuo būdu atlikti įžanginiai pasikal
bėjimai, minimas ir Max Reimanno 
paskutinėje kalboje prasltarimaa, jog 
komunistai * nesipriešiną „draugiš
kam“ susiderinimui su Vakarais, jei
gu toks susiderinimas būtų grindžia
mas Potsdamo susitarimo principai*. 
Betdi viso to pagrinde glūdi ne kas 
kita, kaip Sovietų Sąjungos noras 
užsitikrinti savo vietą Ruhro pramo
nė* kontrolėje, (mz)

STALO TENISO MEISTERIS
šių metų Kassello apygardos 

YMCA rengiamos stalo teniso pir
menybės įvyko Gross-Hessler lenki 
stovykloje, kurioje dalyvavo ir šeš 
lietuviai — Mattenbergo stovyklos 
atstovai Dviejų minusų sistema 
vykdomose žaidynėse lietuviai buvo 
stipriausi iš kitų tautybių dalyvių, 
kaip latvių ir lenkų. Meisterio var
dą išsikovojo, praėjusiais metais ge
riausias tremtyje stalo tenisininkas, 
VL Adomavičiui (Lit), kuriam 
rimtesnių priešininkų pirmenybėse 
kaip ir nebuvo. Jis finale (veikė bel
gą Callant gan lengvai 21:15, 21:17. 
Trečioje vietoje Ūko V. Butkevičius 
(Gimn.), toliau: 4. Bagdžiūnas (Lit), 
5. Brantas (Lit.), 6. Vitohnš (Bettenb.), 
7. K. Miškinis (Lit). Pirmųjų ketu
rių vietų laimėtojai buvo apdovanoti 
dovanomis bei diplomai*, kuriuos 
įteikė YMCA atstovas V. Puzinau- 
skas.

Įvairios žinios
• „Darbininkų teismas“ Vengrijoje 
teis 14 asmenų, kurie kaltinami *n 
Kardinolo Mindszenty byla susljn- 
slu kaltinimu. Kaltinami trys dva
siškiai, 19 bankininkų ir du kiti. (R)
• Vokietijoje netoli Acheno, Belgi
jos pasienyje, vokiečiai pardavinėja 
savo žemės ūkius, manydami jog tos 
sritys pateks Belgijai, kuri reiškia 
kai kurių pretenzijų dėl sienų ištai
symo. Jei minėtoji sritis atitektų 
Belgijai, Vokietija netektų kasmet po 
15.000.000 DM už mišką ir žemės ūkio 
produktus, kurie ten būdavę paga
minami. (UP)
• Maskvos „Pravda" neriasi iš kai
lio vieno puslapio straipsnyje ir puo
la Amerikos žvalgybos darbą Krav- 
čenkos byloje. Vadinasi, Sovietai ne
supranta bylos eigos be vyriausybės 
įsikišimo. Sovietų bylos yra tik val
stybinės ir Jos turi baigtis valstybės 
naudai, kaip amerikinės fihnos dažnai

Faktai, kurie turi sulaikyti nuo karo
(Atkelta iš 3 pusi)

B-29 dabar gali skristi nesusto
damas 5000 mylių su A-bombų kro- 
v.niu po 300 myl per valandą, daug 
toliau ir greičiau, negu per II pasaulini 
karą. T'e lėktuvai pasiliks priklau
somi nuo užj Orinių bazių, kol Avin
ei os Vadovybė gaus įgaliojimus sta
tyti pakankmą skaičių tolimų distan- 
c jų lėktuvus, galinčius skristi iš kon- 
t nento | kontinentą ir sugrįsti ne
sustodami. Tačiau Iš Anglijos Ispa
nijos ar Siaurės Afrikos B-29 gan 
nuskristi f bet kokį gyvybini Rusijos 
punktą ir sugrįžti. Turint bazes Ang
lijoje ir Japonijoje; tas tarpas gali 
būti užpildytas.

Puolimo planas nebėra paslaptis. 
Jei Rusai pasirinks karą, tai B-29 
palelis nakties metu, tinkamiausiai 
kai dangus apsiniaukęs aukštai, maž
daug 30.000 pėdų aukštyje. Įgulos 
artėdamos J savo taikinį įjungs savo 
radaroskopus. Jie nesuks sau galvos 
dėl taik'nio tikslumo; prataikymo 
negalės būti, nes atominiame kare 
taikiniai yra lygiai žmonės kaip ir 
pramonės.. Nėra reikalo sunaikinti 
dirbtuvę, jei nebėra, kas jose dirba.

Aišku, kad rusai turi radarą — 
mes jiems J| davėme. Jie gali paste
bėti kai kuriuos mūsų bombonešius, 
tačiau jie nėra tinkamai pasiruošę 
nakties kovoms. Tačiau vienas daly
kas yra pastebėti B-29, skrendanti 6 
mylių aukštyje po 300 mylių per va
landą tirštame debesuotume, ir kitas 
da'ykas yra ji surasti, pasivyti ir 
numušti Mūsų elitinės įgulos nėra 
kokie vaikai elektroniniame miške; 
Jie paž'sta kai kuriuo* triukus — 
kaip manevruoti, kaip sujaukti radarą 
Ir medžioklinių lėktuvų linijas Ir 
kaip, apskritai apgauti savo priešl- 
nir'rą.

Mūsų gabiausieji aviaciios gene
rolai tiki, kad 95% mūsų dabartinio 
aviacijos personalo, atlikę operacijas

Juos sulaikyti, turėdama miląniškus 
plotus ir primityviškus elektronikos 
įrengimus?

Ar pakaktų vieno, dviejų ar dau
giau atominių smūgių Rusijai supa- 
raližuoti, niekas negali pasakyti. To
kių pavyzdžių dar nebuvo. Dar nė 
viena tauta nėra Ištvėrusi daugiau 
kaip eksperimentinę atominę visas 
sprogmenis, panaudotas iš abiejų pu
sių per antrąjį pasaulinį karą — visą 
paraką ir TNT, panaudotą visų ka
riaujančių šalių armijų, laivynų ir 
aviacijos — ir visa ta milžiniškoji 
sprogmenų energija yra tiek, kiek 
mes dabar galėtume išpilti ant Ru
sijos miestų per vienų vieną puolimą.

Greit pritrūktų puolimo vertų tai
kinių. Per dešimtis mylių aplink 
kiekvieną geležinkelio stoti j rytus 
nuo Berlyno nebedaug liktų sveikų 
žmonių; ir beveik visuose Rusijos 
fabrikuose abzentelzmas nuo darbo 
(neatvykimas į darbą) pakiltų iki 
100%.

Tokiomis aplinkybėmis neprotin
ga būtų manyti, kad Rusija galėtų 
pasilikti funkcloniojanti valstybė ar
ba kad ji ir toliau pajėgtų išlaikyti 
organizuotas armijas už arba viduje 
savo valstybės sienų. Iš tikrųjų, ka
riniai ekspertai tvirtina, kad jokia 
tauta viso* istorijos bėgyje nėra įs
tengusi tęsti kovą, jei ji nustoja tik 
keturių nuošimčių visų savo gyven
tojų.

Tad mūsų pozicija, mūsų pirme
nybė yra aiški. Mes turime bombas; 
mūsų bombonešiai gali jas nugabenti. 
Mes nenorime karo, ir tikrai ne pre- 
ventyvio karo, kaip kai kurie neat
sakingi žmonės mus skatina. Mes vi
siškai įsivaizduojame, kad nė viena 
tauta negali „laimėti“ kito karo. 
Amerikos miestai, be abejo, būtų 
bombarduojami Tačiau jei Krem
liaus vyrai sąmoningai puls mus, mes 
galime sunaikinti jų galybės šaltinius.

baigiasi laimingai. JPravda" nieko 
naujo nepasako, ką jau pasakė ir jų 
liudininkai.
• Vokiečių atomo mokslininkas ir 
Nobelio premijos laimėtojas Giesse- 
ne pareiškė, kad dėl stokos atominei 
energijai gaminti medžiagų Europo
je, gal būt, Rusija negalės pasiga
minti pakankamo kiekio atominių 
bombų net keletą metų. Dėl tų pa
čių medžiagų ir Vokietija negalėjusi 
turėti a. bombų, jei net karas būtų 
ir užsitęsęs. (UP)
• „Amerikos balsui" MUncbene bai
giama (rengti galinga — 150 kilovatų 
radijo stotis, iš kurios bus transliuo
jama žinios ir pranešimai bei kita j 
Sovietų Rusiją ir Balkanų kraštus. 
Ik! šiol „Amerikos balsą“ trumpoms 
bangom negalėjo visi girdėti. Stotis 
būsianti paleista po kelių savaičių ir 
atsieis per 1.000.000 dolerių.
• Transatlantinis lėktuvas, skridęs 
iš Montrealio iki Londono, sugaišo 
trumpiausią laiką, būtent, tik 10 va
landų ir 11 minučių.
• Prez. Trumanas planuoja leisti 
daugiau nusipirkti aviacijai lėktuvų. 
Prezidentas paprašytas 800.090.000 do
lerių aviacijos reikalams.
• Anglų bažnyčios Chichesterio de
kanas pasakė, kad šiandien totalita
riniuose kraštuose šimtai tūkstančių 
krikščionių kenčia daug didesnę ti
roniją, negu tai buvo bet kada krik-, 
šcionybės istorijoje.
• JAV bankų senato komitetas 
patvirtino federallnę namų statybos 
programą, kurioje numatyta per 8 
metus pastatyti 810.000 gyvenamų 
vienetų žemomis kainomis. Progra
ma pasiųsta Senatui peržiūrėti.
• Kravčenkoa byloje iškila dar vie
na liudininkė vokietė, komunisto 
žmona, dabar gyvenanti Švedijoje. 
JI pareiškė, kad jog vyras, 4 mėne
sius kalintas sovietuose, dingęs. Jai 
nebuvę leista išvykti iš Rusijos. Vė
liau Ją areštavę ir nuteisę 5 metams 
| Sibirą prievartos darbams, kur ka
liniai „gyvena blogiau negu gyvu
liai".
• Per Sovietų ankstyvesnius ma
nevrus viena raketa nukritusi ame
rikiečių zonoje, bet Ji Jokios žalos 
nepadariusi, pranešė amerikiečių 
įstaigos. Anksčiau tai nepaskelbta, 
kad nesudarytų panikos. (AP)
• Iš Amerikos atvyko žydų organi
zacijos 37 nariai | Europą, kur Jie 
susipažins su žydų įstaigomis. Jie pa
reiškę, jog Jie tikisi šiais metais su
rinkti 250 milijonų dolerių žydų rei
kalams Europoje ir Izraelyje.
• Sovietų du lakūnai, kurie buvo 
pabėgę iš Ukrainos pas amerikiečius, 
šiandien susipažįsta su Amerikos gy
venimo ir Jos spaudos laisve. Lakū
nas Pirogai pasakė: „Didžiausia* da
lykas yra Jūsų laikraščių spausdini
mo laisvė: jie rašo galvoja.. Viso to 
nėra Sovietų Sąjungoj".
• Italijos kolonijų klausimu, rašo 
NYKT, trys didieji kraštai baigią su
sitarti, nes netrukus balandžio pra
džioje, turės būti svarstomas J. Tau-

tose šis klausimas. Sunkumų vis dar 
kyla dėl Tripolltanijos, nes ji sudaro 
pusę buvusios Italijos provincijos Ly- 
bijos. Esą, dabar sutariama, jog Ji 
būtų palikta Britanijos globoje. Pran
cūzija siūlė ją perleisti Italijai val
dyti patikėtinio teisėmis, bet britai 
priešinasi.
• Gerai informuoti šaltiniai pra
neša, kad Sovietų Sąjunga sustiprina 
savo įgulas palei Norvegijos sieną, 
Daliniai atgabenti Iš Murmansko sri
ties. (AP).
• Praėjusią savaitę Calais gyvento
jus buvo užpuolusios bitės, kurios 
buvo vežamos par miestą. Bevežant 
5 aviliai su bitėm nukrito ir jos pasi- 
pylusios | miestą. Praeiviai puolė 
gelbėtis. Bitininkas po kurio laiko 
jas vandeniu suvarė atgal.
• D. Britanijos kariuomenė iki 1950 
metų kovo mėnesio būsianti suma
žinta 300.000, pareiškė karo ministe
ris p. Shinwell. 1950 m. liks 550.000 
karininkų ir karių. (DM) 
•Britanijos finansų ministeris p. Sir 
SI Cripps paskelbė, kad jis neįeisiąs 
komunistams siųsti pinigų l Prancū
ziją angliakasiams, nukertėjusiems 
dėl praėjusių metų rudeni vykdytų 
streikų. Pinigų siuntimas po to, kai 
jau darbininkai dirba, reiškia ne ką 
kita, kaip komunistų veiklos skati
nimą.
• Graikijos užsienių reikalų minl- 
steria p. C. Tsaldaris pasiūlė gyny
bos sąjungą, kurioje dalyvautų ir 
Ispanija. Šią sąjungą sudarytų Ispa
nija, Italija, Graikija, Turkija, Fran- 
eūzija ir, gal būt, dar ir Britanija, 
dėl jos strateginio Intereso tose sri
tyse. Vėliau galėtų būti (trauktas 
Egiptas, Izraelis, Iranas su Pakista
nu ir Tranku.

— Stovyklos stalo teniso repre
zentantų išaiškinimo žaidynėse, ne
dalyvaujant VL Adomavičiui, sėk
mingiausia pasirodė Brantas (Lit.) su 
6 pergalėm. Kiti varžovai taškų su
rinko: Mėllnis, V. Butkevičius (abu 
Gimn.), Bagdžiūnas ir Br. Šaltmiras 
(abu Lit.) po 5, A. Kaladė, Paukštelis 
(G.) ir K. Miškinis (L.) po tris ir Vo- 
dopalas (L.) vieną.

— 1948/49 m.m. gimnazijos šach
matų pirmenybėse meisterio titulą 
apgynė Jakaitis (VIII), surinkęs 8 
tšk. Tolimesnes tris vietas pasida
lino: Juška, A. Mickevičius (abu VII) 
ir Giedraitis (VI) po 5 tšk. Šaškių 
varžybose pirmuoju buvo taip pat 
Jakaitis su 18,5 tšk., 2. V. Butkevi
čius (VI) 15,5 ir 3. Mankauskes (IV) 
15 tšk.

— Trečiosios tradicinės gimnazi
jos stalo teniso pirmenybės, kurios 
savo varžybų skaičiumi yra pačios 
gausingiausios, jau įpusėjo. Vyrų „A“ 
gr. be pralaimėjimų pirmauja A Ka
ladė (IV) su 8 tšk., sekamas pernykš
čio meisterio V. Butkevičiaus ir mo
kyt. K. Miškinio po 7 tšk. Vyrų dve
jeto išskirstomose varžybose atskiro
se grupėse be pralaimėjimų savo 
rungtynes baigė V. Butkevičius/ 
Paukštelis (VI) ir Jakaitis/K. Miškinis 
(VUI-mokyt.). Mergaičių vienetuose 
pirmauja Miecevičiūtė (IV) su R. 
Norkute (VI), turėdamos po 5 tšk. 
ir vieną pralaimėjimą. Dvejetuose 
geriausia stovi A. Milašiūtė/Miece- 
vičiūtė (V—IV). km.
EUROPOS DAILIOJO ČIUOŽIMO 

PIRMENYBES MILANE
Tris vakarus milaniečiai bnvo ap

gulę ledo stadioną, kuriame vyko šių 
metų Europos dailiojo čiuožimo pir
menybės. Kadangi neeuropiečlams 
startuoti nebuvo leista, tai meisterių 
vietos teko visiems trims naujiems 
varžovams. Moterų grupėje pirmavo 
sidabro medalio St. Moritze laimė
toja austrė Eva Pavilk, prieš tai sto
vėjusi Barbaros Ann-Scott šešelėjy. 
Su 199,97 tšk. simpatiška Vienos stu
dentė laimėjo meisterės vardą. Į an- . 
trą vietą netikėtai pateko čckoslo- 
vakė Alena Vrzonova su 198 tšk., 
palikdama anglę Jeanette Altwegg— 
197,56 tšk. trečioje.

Vyrų čiuožime Edi Rada (Austr.), 
nedalyvaujant Dick Button (JAV) ir 
į profesionalizmą perėjus šveicarui 
Gersch wilier, neturėjo rimtesnių 
priešininkų. Jau po privalomojo čiuo
žimo jis turėjo kelių taškų persvarą 
ir taip pat pirmavo ir laisvąjame 
čiuožime. Su 209,84 tšk. Edi Rada 
buvo pirmuoju prieš vengrą Ede Ki
rai? su 208,5. Trečia vieta teko taip 
pat austrui Edi Seibt. .

Poriniam čiuožime trūko taip pat 
titulo gynėjų-belgų poros Lannoy/ 
Baugniet (Belg.), kuri, po aukso me
dalio laimėjimo St. Moritze, pasuko 
profesionalizmo keliu. Pirmosios dvi • 
vietos teko vengrų poroms: I. Ede 
Kiraly/Andrea Kekessy 11,34 tšk. ir 
2. Mariane ir Lazio Nagy su 10,70 . 
tšk. Trečioje vietoje liko vieniečiai 
įbrolis su seseria Ratznhofer 10,57 tšk.

Atrasta Rojaus arka
Vokiečių spaudoje pasirodė Įdomi 

žinutė apie atradimą Turkijoje, tu 
kuriuo supažindinsiu skaitytojus.

Aukščiausias Turkijos kalnas Ara
ratas stiebiasi 5615 m. nuo jūros pa
viršiaus. Ten lietus pavirsta sniegu 
ir sniegas ledumi, o žmonės ten yra 
retas atsitikima*. Bet laikas nuo lai
ko kai kuriems drąsuoliams su didele 
rizika pavyksta pakilti beveik iki 
viršūnės. Pereitais metais vienas ūki
ninkas, kurdas, vardu Reshil, paki
lęs i kalną, pastebėjo kyšuojantl H 
ledynų milžiniško medinio laivo 
pirmgalį, apie kuri jau aukščiau buvo 
kalbama. Apie tą laivą savo laiku 
pranešė žinomas tyrinėtoja* Frithjof 
Nansen. 1883 metais ri laivą buvo 
pastebėjusi viena turkų metu. Viena 
rusų ekspedicija, kuri buvo tam tyri
mui pasiųsta, savo pranešime rašė, 
kad buvo pastebėtas laivas iš lakuo
to kedro, kalno viršūnėje. Šios eks
pedicijos surinkta medžiaga revoliu
cijos metu yra žuvusi.

Visi šj laivą pastebėję Ararato 
kalne buvo priėję vieningą nuomo
nę, kad tai būta Nojaus arkos, kuri

pagal Švento Rašto žodžius sustojo 
Ararato kalne.

Kaip gi galėjo atsirasti laivas ant 
5000 metrų kalno viršūnės kalnų dy
kumoje?

Šiuo metų, kaip praneša tie patys 
šaltininlai, amerikiečiai organizuoja 
rimtą ekspediciją šiam sensacingam 
radiniui išaiškinti. (b)

— Sovietų marš N. A. Bulganin, 
ginkluotų pajėgų ministeris, sovietų 
armijos 31 metų sukakties proga pa
reiškė, kad sovietų kovos vyrai turi 
„nuolatinj kovos pasiruošimą išlai- ' 
kyti aukštame lygyje" dėl Amerikos 
„agresinės politikos“. „JAV vadovau
jantieji s’uogsniai, kurie siekia jėga 
dominuoti pasaulyje, veda agresinę 
naujo karo kurstymo politiką".

Ieškoma: Stasė Misiūnaite, Stanis
lovo ir Teofilės duktė, kai iš Kieriš- 
kės kaimo, Švenčionių apskr. (ište
kėjusios pavardė nežinoma). Kas ži
notų jos likimą — prašoma pranešti 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui, Dil- 
lingert D., DP Lager.

viršum Rusijos, saugiai sugrižtų. 
Propagandistai, kurie tvirtina, kad 
daugumas mūsų lėktuvų būtų sunai
kinta, yra vyrai, kurie niekuomet 
nėra bandę pagauti lėktuvą tamsią 
naktį Štai svarus faktas: nei mes 
patys nei britai nežino, kaip galima 
sulaikyti ryžtingą naktinį puolimą 
*yk| j| pradėjus. Neseniai įvykę ma
nevrai parodė, kad Anglija negali 
sustabdyti mūsų bombonešių, nors 
Jos teritorija yra maža ir Anglija 
turi stebėtinus susekimo Ir pagavimo 
aparatus. Kaip gali Rusija tikėtis

Redakci'a straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesnnaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turini redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS , .

i įmanąs pateikia socialinę programa
DRAUDIMAS APIMTŲ 50 MILIJONŲ AMERIKIEČIŲ. 

NAUJENYBE — PAŠALPOS LIGOS ATVEJU.

Garry Davis saulė leidžias
Musų Paryžiaus korespondento

UNO konferencijai besibaigiant 
nelauktai iškilo Garry Davis. Sąmo
ningai ilgai tylėjau apie šią „Įžymy
bę“, nors teko su juo asmeniškai kal
bėtis.

Atsitiko paprastai. Vieno UNO 
konferencijos posėdžio metu sėdėjom 
su lietuviu žurnalistu G. žurnalis
tams skirtose ložėse ir kažką ginči
jomės. Mums, pokalbį pabaigus, prie 
manęs prėjo viena USA žurnalistė 
ir paklausė, ar tik aš ne lietuvis? 
Atsakiau „taip“.

Ji esanti lietuvaitė, tikriau — jos 
motina lietuvaitė M. ir skaitanti Či
kagoje „Naujienas“. Ji pati jau ne
bemokanti lietuviškai. Ar aš nenorįs 
susipažinti su Garry Davis?

Kaip gi — ne? AIŠKU, kad n<5= 
riu. Tuo metu visas Paryžius dėl jo 
pokšto UNO konferencijoj kraustėsi 
iš galvų. Pasirodo, ši lietuviškai ne
bemokanti lietuvaitė ištekėjusi už 
tūlo studento iš Čikagos. Jos vyras 
esąs kaip tik artimiausias Garry Da
vis draugas ir jo komiteto „prezi
dentas“.

Neilgai trukus apturėjau garbę 
būti pristatytas taikos pranašui ir 
Pasaulio piliečiui Nr. 1.

Montparnasso bulvaro Nr. 135. 
„Hotel des Etats Unis“. Pasikeltam 
t antrą aukštą ir atsiduriam erdvo- 
kam kambaryje. Priešais už lango 
naktinis kabaretas „Venus 49“, tolė
liau — dešinėje Montparnasso įžy
mybės „Coupol“, „Rotonde“, „Dome“ 
etc

Pasaulio pilietis Nr. 1 sėdi prie 
mašinėlės. ir kažką pyškina. Aplink 
— rankoves atsiraitę visas „komite
tas“. Pilietis Nr. 1 ranka mosteli 
•ėst's.

Jis USA aviacijos karininkas. At
likęs daug pavojingų žygių. Iš akių 
drąsa ir... vaikiškumas. Apsivilkęs 
odiniu treningu, kurį pažįsta visas 
Paryžius. Nei simpatiškas, nei anti
patiškas. Eilinis amerikoniškas kari- 
nfr' - .

Davis tėškė ambasadoriui po kojų 
USA pasą ir pareiškė atsisakąs USA 
pilietybės. Pasiskelbė Pasaulio pilie
čiu ...

Šioji žinia aplėkė daugelio laik
raščių juokų skyrius.

Kai prasidėjo UNO konferencija, 
jis atvyko į Chaillot rūmus ir apsi
gyveno. Bet policija iš čia išmetė, o 
spauda išvadino Garry Davis „Chail
lot bepročiu“.

Bet reikalas tuo nepasibaigė. 
Konferencijai einant į galą, kartą 
Garry Davis nelauktai prabilo į ap
snūdusius ir suglebusius diplomatus, 
o Vyšinskis iš išgąsčio kuone prie
puolį gavo... Manifestacija juokais 
neužsibaigė. Garry Davis buvo pa
tupdytas, bet laikraščiai visame pa
sauly paskelbė jo manifestą. Sukilo 
viso Paryžiaus ponios ir šimtais kg 
siuntė jam maisto, šokolado, cigare
čių. Geriausi Prancūzijos intelek
tualai, rašytojai sudarė Garry Davis 
„vaduoti“ ir jo idėjoms paskleisti 
komitetą. „Franc Tiseur“ — komu- 
nistinis-trockistinis ir „Combat“ — 
kraštutinės kairės laikraščiai puolė 
su įniršimu ginti Davis ir skelbti jo 
evangelijas.

Visas Paryžius tapo išbudintas i 
saldaus UNO miego... ■ j

Pasirodo, skandalas — moderniš
kiausia priemonė šiais laikais išgar
sėti. Tad ir Garry Davis skandalas 
UNO konferencijoje jam atnešė ne
tikėtus rezultatus. Patys ministerial 
nusigando ir įsakė Davis paleisti. 
Sis tuojau suorganizavo mitingus už 
vieną pasaulio valdžią ir taiką. Kas 
kalba prieš Davis, tas kalba prieš 
taiką. Niekas nedrįso smarkiai jo 
kritikuoti. Iš tiesų, kas tokio blogo 
jo „evangelijose“? /

Pasisekimas nelauktai didelis. 
Minios plūdo į jo mitingus ir kėlė 
entuziazmą. Spauda mirgėjo jo min
timis ir aprašė kiekvieną nusičiau- 
dėjimą. Nei Thorez, nei de Gaulle 

nesurenka tokių masių į savo mitin
gus, ką padaro vakar dienos „Chail
lot beprotis“ Davis...

Tas privertė susimąstyti UNO 
konferencijos pirmininką Dr. Ewatt. 
Kviečiasi šis Davis pas save, konfe- 
ruoja, rašo jam malonius laiškus. 
Net pats Prancūzijos Prezidentas pa
sikviečia pietį)...

Pasaulyje retai kas tokiu trumpu 
laiku pagarsi ir susilaukia dėmelio, 
kaip tai pavyko Davis. Jei Prancū
zijoje, Anglijoje ir USA jis buvo die
nos sensacija, tai Vokietijoje Garry 
Davis rado geriausią pritarimą į eg
zaltuotus garbintojus ir jo idėjų pla
tintojus. Visada vokiečiai suteikia 
kažkokios rimties ten, kur kiti tema
to dienos sensaciją ar įvairumą ...

Kaip vertinti Garry Davis veiklą? 
Kai kurie mano, kad jis tiesioginiai 
ar netiesioginiai tarnauja Maskvos 
interesams. Mano galva, gal per di
delėm patrankom ir šaudoma. Greit 
iškilo — greit ir nukrito. Vartau vi
sos savaitės kuone visos Europos 
spaudą — ir nė raidės nerandu apie 
1948 m. gruodžio pradžios „žvaigždę“.

Kitas jau reikalas — minių ir net

Iš Kravčenkos bylos
V.. .'.as Kravčenkos liudininkų, 

Antonov, kuria Sovietų Sąjungos yra 
reikalaujamas grąžintį į Rusiją kaip 
karo nusikaltėlis, pareiškė teisme, 
jog jis politiniais sumetimais buvęs 
Sovietų žvalgybos suimtas, kankintas 
ir pasiųstas į Murmansko koncen
tracijos stovyklą 1931 metais. Jis So
vietų reikalavimą jį išduoti pavadino 
įprastiniu Sovietų vyriausybes melu. 
Po to susikirto laikraščio gynėjas su 
pačiu Kravčenko ir šis teisėjo papra
šė „uždaryti šį provokatorių bandą".

Kravčenkos gynėjas nurodė, kad 
Sovietų reikalavimas išduoti liudi
ninkus nėra pagrįstas, nes karo kal

■ Pildydamas savo pažadus, kuriuos 
amerikiečių tautai skelbė rinkiminės 
kampanijos metu, prez. H. S. Truma- 
nas paruošė iš dviejų dalių suside
dančią programą, kuri papildytų lig
šiolinius Įstatymus. Naujoji progra
ma dar praėjusią savaitę buvo įteik
ta reprezentacinių rūmų finansų ko
miteto pirmininkui Robert L. Dough-
ton.

Pirmoji programos dalis numato 
padidinti dabartines pašalpų normas, 
išplėsti apdraustųjų skaičių, pake
liant jį nuo dabartinių 30 milijonų 
ligi 50 milijonų, o taip pat papildyti 
senatvės ir mirties pašalpų sistemą, 
įvedant invalidų draudimą.

Pagal prezidento pasiūlymą, nau
joji socialinio draudimo sislema pa
pildomai turėtų apimti: farmerius, 
savarankius amatininkus, laisvąsias 
profesijas, žemdirbius darbininkus ir

politikų susidomėjimas, nors ir lai
kinis. Manyčiau, kad tai pats būdin
giausias reiškinys ir gal pats geriau
sias miglotai šių dienų tarptautinei 
padėčiai išaiškinti Men Garry Davis
— simbolis viso šių dienų tarptauti
nio košmaro...

Atsisveikinant jis šypsosi ir,* bū
čiau neteisingas, jei sakyčiau, kad 
tuo momentu neturėčiau jam simpa
tijos. Būrelis jaunų žmonių kažkam 
Įsikarščiavę ruošiasi.

- Esu bejėgis ir juos {tikinti, kad
viskas veltui... Z. U.

tininkų sąraše, sudarytame Sąjungi
ninkų ir Sovietų, nėra nė vieno šių 
asmenų.
VOKIETIJOJ 315.000 SOV. KARIŲ

Bolševikų kariuomenės (su nese
niai atvykusiąja) dabar Vokietijoje 
priskaitoma iki 315.000. Ypač labai 
padidinta aviacijos grupė. Spėjama, 
jog kariuomenės didinimas yra susi
jęs su ruošiamais pavasario manev
rais. Tai būsią patys didžiausi sau
sumos ir oro manevrai rusų okupaci
nėje zonoje. Iki šiol rusų karių bu
vę apie 240.000, bet paskutiniu metu 
atgabenta dar per 60.000. (HT)

namų ūkio tarnautojus, visuomeni
nių ir centrinės valdžios (monlų dar
bininkus ir tarnautojus, jeigu jie ligi 
šiolei nebuvo apdrausti, toliau — val
dinių ir savlvaldybinių įstaigų tar
nautojus, kariškius ir civilinius tar
nautojus, kurie užsienyje dirba ame
rikiečių firmoms.

Ligi šiolei socialinio draudimo si-
stema apima maždaug 30 milijonų 
darbininkų ir tarnautojų. Kiekvie
nas jų sumoka pensijų ir draudimo 
kasai po l°/o savo metinio uždarbio, 
kuris neprašoka 3.000 dol. Po lygiai 
tokią pat sumą tai pačiai kasai su
moka Ir darbdavys už kiekvieną savo 
darbėmį. Šias sumas surenka spe
cialios, kaip tik šiam tikslui suorga
nizuotos įstaigos.

Prez. Trumanas dabar siūlo: 1) 
nuo 1949 m. liepos 1 d. darbdavių ir 
darbėmių (našus padidinti iš-l*/i į 
l,5*/«, gi nuo 1950 m. sausio 1 d. — 
1 2’/«, o laisvųjų profesijų (našus iš 
viso pakelti į 2,5’/«; 2) apmokesti
namą uždarbio dalį taip pat padi
dinti iš 3.000 doL | 4.800 dol. metams. 
Tuo būdu, kas ligi šiolei per metus 
uždirba 4.800 dot arba daugiau,- ga
lės gauti mėnesinės pašalpos maksi- 
malinę normą ne 85 doL, kaip ligi 
šiol, bet 150 dol. Pensijų dydis nusta
tomas pagal penkeris geriausiai už
dirbtus, paeiliui sekusius pensininko 
metus. .

Labiausiai įsidėmėtinas prez. Tru- 
mano programos punktas yra tai pa
siūlymas įvesti nedarbingųjų draudi
mą, kurio ligi šiolei JAV iš viso ne
buvo. Trumpesniais ligos atvejais 
siūloma mokėti nedarbo pašalpos iki 
26 savaičių, o už ilgesni laiką — in
validumo pašalpos.

Antrojoje programos dalyje nu-" 
matoma šelpti senyvo amžiaus su
laukusius ir aklus žmones, o taip pat 
ir jų šeimų narius, kurie jau ir dabar 
pašalpomis aprūpinami; pašalpos nu
matytos ir įvairių kitų kategorijų as
menims.

Prez. Trumano pasiūlymu, nau
joji socialinio draudimo programa 
J.A.Valstybėse turėtų įsigalioti dar 
šiais metais nuo liepos 1 d. Tai būtų 
džiugi naujiena ir mūsiškiams tau
tiečiams tremtiniams, kurie tenai yra 
arba jau įsikūrę arba tikisi dar įsi
kurti. (mz)

a.bame prancūziškai. Jis kalba 
pusėtinai, aiškiai amerikonišku ak
centu.

.''i aš norįs fotografijų ir infor
macijų, jis mielai man dovanai 
suteiksiąs.

Dėsto savo filosofiją. Ji gan pa- 
pra.m: visos valdžios blogos.

Reikia, kad pasaulis turėtų vieną 
Išmintingą valdžią vienoje Pasaulio 
valstybėje ... „Gatvės žmogus tenori 
taikos“, rėkia man Garry Davis.

Iki šiol vienos pasaulio valstybės 
Blekė paskirų valstybių valdžios, o 
kadangi jos blogos, tai ir tų siekimų 
vaisiai blogi. Tad reikia eiti iš antro 
galo, nuo pačių žmonių. Reikia, kad 
plačiosios masės įsisąmonintų vienos 
pasaulio valstybės ir vienos valdžios 
idėją ... Atseit, pačios plačiosios ma
sės turi eiti prie vienos pasaulio vals
tybės kūrimo.

Taip atrodo keliais žodžiais Garry 
Davis filosofija.

Į priekaištą, kad jis savo veikla 
tarnauja komunistams, energingai 
atsako, rodydamas „L’Humanite“ 
puolimus, kurie vėliau... dingo.

Jis kalba ir veikia. 1948 metų pa
vasarį jis pasirodė Paryžiuje ir vieną 
gražią dieną užsuko USA ambasadon. 
Į pasiteiravimą, ko užsuko, Garry

Archyvu siuntėjams
Pasitaiko, kad Istorinės Medžia

gos Rinkimo Komisijai, tarpe labai 
didelę istorinę reikšmę turinčių raš
tų, atsiunčiama ir mažaverčių, pvz. 
pajamų ir išlaidų bylos, kasos kny
gos, klasių žurnalai ir panašūs daly
kai. •

Minėtų ar panašių dalykų prašo
ma nesiųsti, nes Komisija negali rū
pintis tokios medžiagos apsauga. Bū
dingas sąskaitas, turinčias istorinės 
reikšmės, reiktų (segti į kitas, siun
čiamas apsaugoti, bylas.

Be to, dažnai pasitaiko, kad (se
gamas j bylą pradėtas ar įpusėtas 
rašyti sąsiuvinis (pvz. protokolai) tr 
numeruojant byloje lapus sunume
ruojami ir tušti (neprirašyti) lapai. 
Prašoma tuščius lapus iškirpti arba 
nors nesunumeruoti, nes Komisija 
juos vis tiek iškerpa jos nustatytu 
būdu. KT IMRK |

Vaizdai iš literatūros premijų (teikimo šventės š. m. vasario 15 d. Schw. Gmūnde: pirmoje eilėje, viduryje — iškilmingojo posėdžio firezidiumas; 
kairėje — Jurgis Jankus, dešinėje — Nelė Mazalaitė-Kruminienė; antroje eilėje, iš kairės — Julius Kaupas, Povilas Ostnolskls, J. Jankus greta 
N. Mazalaitės ir toliau Albinas Marius Katiliškis ir prof. Adomas Varnas; trečioje eilėje, viduryje — vaizdas iš šventės proga suruoš
tos „Patria“ leidinių parodėlės, premijuoti laureatų kūriniai; kairėje — J. Lenktaitis, dešinėje — arch. Vizgirda. Foto montažas 3. Eorjero
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