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V METAI

„Greitai dar nieko nebus?"
j. Būtėnas

Jau metai, kai pirmųjų Berlyno 
blokados incidentų išgąsdinti trem
tiniai buvo sujudę pirkti vežimu
kus naujam bėgimui. Nūn įsibė
gėjo emigracija, ir per jos rūpes
čius užmiršom domėtis karo pavo
jum arba bent tikimės laiku nuo 
jo židinio atsitolinsią.

Mažiau aliarmo nuotaikų ir pa
saulio opinijoj. Visi įprato inci
dentus šalčiau vertinti, į juos net 
dėmesio nebekreipti. Gal ir čia 
kaip per kurį nors iš didžiųjų 
orinių puolimų: vienas dalykas 
toli gražu nesaugioj slėptuvėj be
jėgiškai klausytis pragariško dun
dėjimo, kitas — išbėgus iš liepsno
jančio namo bombų krušoj aktin
gai rūpintis gyvybės išgelbėjimu.

Tolygus rūpestis šiandien yra 
apvaldęs atsakinguosius laisvojo 
pasaulio vyrus ir viešąją opiniją. 
Nesaugioj taikos iliuzijų slėptuvėj 
jau nebesėdim. Tiesa, dar girdim 
valstybės vyrų graudenimus, jog 
karas nesąs neišvengiamas. O ta
čiau jam jau ruošiamės, ir pats tas 
puošimasis teikia — kad ir tik 
reliatyvų — saugumo jausmų.

Sakom — reliatyvų, nes visa Va
karų visuomenės paguoda yra ta, 
kad ji taria, jog „taip greit dar 
nieko nebus". Tai tezei pagrįsti 
pateikiama . išmoningų ir kartais
visiškai racionalių samprotavimų 
bei informacijų. Tačiau visus tuos 
sumetimus galima suvesti į vieną 
formulę: kad trečioji pasaulių ka
tastrofa „taip greit" neįvyktų, so
vietiniam vilkui į nasrus dar rei
kės sugrūsti didoką pasaulio ga
balą. Taip atsipirkinėjant, gal ir 
būtų galima nutęsti penkeris, deš
imtį, dvidešimt metų. O po to vis 
tiek ateis, kas neišvengiama. So
vietų rengimasis toks akivaizdus, 
kad jį mato jau ir žlibas vakarie
tis. „Jei sovietai įvykdys savo 
(pasirengimo) programą, naujosios 
jų galybės įtaka Kremliaus vyrams 
bus didžiulė. Juos apims veik 
neatlaikoma pagunda pradėti sklei
sti savo naujosios religijos tie
sas". Taip rašo vienas iš šviesiau
sių ir geriausiai painformuotų JAV 
reporterių Joseph Alsop. Taip jau 
įsitikina ir didžiulė Vakarų visuo
menės dauguma.

Užtat fatališkojo meto, kada jis 
beįvyktų, ir nelaukiama sudėjus 
rankas. Regimajame plane jau ma
tom Atlanto pakto apybraižas. 
Ateis eilė Viduržemio jūros pak
tui. Girdim apie Pacifiko prad
menis. Bet kažin, ar tie paragraf- 
i4iiaį pasirengimai teikia daugiau 
suraminimo, ar baimės. „Basler 
Nachrichten” informuoja, jog bri
tų politiniuose sluoksniuose į At
lanto paktą nebeslepiamai žiūrima 
kaip į pakaitalą Jungtinių Tautų, 
kuriomis nė kiek nebepasitikima. 
Tad su pavasariu tirpsta ir tas 
sniego dėdė, kurį buvo sutarta 
laikyti pasaulinės tvarkos kon
strukcija. Londone taip pat lau-

kiama, kad po Atlanto pakto pa
sirašymo sovietai formaliai atsi
sakys nuo sąjungos sutarčių su 
britais ir prancūzais, kurios, tiesą 
pasakius, jau seniai tik beverčiai 
popiergaliai.

Galima įsivaizduoti, kad Vakarų 
Europos sostinėse vyrauja labai 
sudėtingi jausmai. „Manchester 
Guardian" taikliai ir iškalbingai 
parašė, kad „išgąsdinti despotai 
.yra pavojingi žmonės”. Sovietus 
gąsdina aplink Atlanto paktą besi- 
-būrią Vakarai. Britų spaudą, kaip 
ir diplomatija, iš kailio neriasi, 
įtikinėdama sovietus, jog Atlanto 
paktas tėra gynimosi sąjunga, kad 
jos nariai nė iš tolo nepuoselėja 
priešsovietinės agresijos minčių. 
Pats Bevinas andai prisiekinėjo, 
kad britams nei šilta, nei šalta, kai 
sovietai pas save realizuoja komu
nizmą, tegul jie tik nejudina lais
vųjų Vakarų ... Tačiau reikia 
manyti, kada r Londone maža iliu
zijų beturima dėl tokių įsitikinė- 
jimų sėkmės: sovietinį despotą 
gąsdina ne Vakarų agresijos pa

Jei sovietai pultu per Švedija
(Rašo mūsų bendradarbis Skandinavijoje K. Rauklaukis)

ŠVEDIJOS KARIUOMENES ŠTABO VIRŠININKO KALBA. ŠVEDIJAI REIKIA GINKLŲ IŠ UŽSIENIO .. . 
ŠVEDIJA NETURĖTŲ LAIKO SUSIMBOLIZUOTI . . . EFEKTYVI PAGALBA TIK IŠ ANKSTO APIE 

TAI SUSITARUS . . .

Norvegijai jau aiškiai pasukus 
Atlanto link, o Danijai gerokai į 
tą pusę palinkus, Švedija atsidu
ria prieš dilemą. Socialdemokratų 
vyriausybė tebėra ambicinga ir 
užsispyrus laikosi pasiimtos lini
jos, o karinė vadovybė, kuri į pa
dėtį žiūri „visuotinio pažinimo" 
akimis, kartas nuo karto pakelia 
balsą ir duoda suprasti, kad laikas 
ir Švedijai reikiama kryptimi pa
sukti. Štai kovo 9 d. kariuomenės 

US zonos IRO direktoriui Philip Ryan Ingolstadto DP stovyklų gyventojai 
įteikia dovaną. Iš kairės į dešinę: Kazimieras Paškonis (lietuvis), IRO di

rektorius Philip E. Rya». ir J. Drzeworn (lenkas).

vojus, kurio ir būti nėra, bet pa
vojus, kad jam gali nebepasisekti 
susitvarkyti su visa Europa. Taip 
„išgąsdintas" Kremliaus despotas 
ir yra pavojingas, užtat Vakarų 
Europoj ir baiminamasi, kad so
vietai gali pasijusti „išprovokuoti", 
kaip Atlanto paktas įsikūnys po
piety, bet pati Vakrų Europa dar 
nebus pakankamai pajėgi sovietų 
smūgį atlaikyti. Kalbos apie tiesio
ginę grėsmę Turkijai, Suomijai, 
net Norvegijai nėra taip jau vi
siškai tuščios ...

Tai, kas vyksta neregimajame 
plane, taip pat nėra didelio opti
mizmo šaltinis Vakarų Europai. 
Praeitame kare amerikiečiai pra
dėjo statyti ginklų fabrikus, kai 
vokiečiai jau ėmė Paryžių ir Pran
cūzija stovėjo kapituliacijos išva
karėse. JAV ginklų veikmė tepasi- 
reiškė — tiesa, labai sėkmingai — 
po to, kai Vakarti Europai per- 
keletą okupacijos metų buvo nu
leista apsčiai kraujo. Dabar viskas 
eis greičiau, bet laiko reikės ir da- 
dar, nes JAV sąmoningai metasi 
į karo technikos tyrinėjimus, kurie 
per dieną kaštuoja 10 mil. dolerių, 
ir tegamina moderniųjų ginklų 
prototipus, jų serijinė gamyba 
teprasidės karui klius, kad sandė- 

štabo viršininkas generolas Nils 
Swedlund savo kalboje Karo Aka
demijos sąjungos nariams pareiš
kė, kad Skandinavijos gynybos 
problemai centrinės reikšmės turi 
Švedijos karinis pajėgumas. Kai 
kurie laikraščiai, ypač socialdemo
kratų, prikišo generolui, kad jis 
buvo perdaug neatsargus savo pa
reiškimuose. Generolas pabrėžė, 
kad, pasaulinei padėčiai paaštrėjus 
dėl gresiančio puolimo pavojaus

Grohno prie Bremeno pereinamoji stovykla, kurios neišsisuka beveik nė 
vienas, norįs patekti j Dėdės Šamo karalystę ar plačiuosius Kanados plotus

liuose ginklai nepasentų. Tuo tar
pu sovietai pagal savo penkmečio 
planą urmu gamina didžiules gin
klų atsargas, žadančias jų pradinio 
smūgio sėkmę. Ir JAV armijos 
sekretorius Kenneth Royal savo 
metiniame pranešime pareiškė už
maskuotą susirūpinimą, kad reikią 
skaitytis su sovietiniu Pearl Har
bor Vakarų Europoj... Įspėti, 
greit ar ne taip jau greit įvyks, 
tebūtų graibstymasis tamsoj.

Skandinavoje gali atsitikti taip, 
jog iš vienos pusės Norvegija už
leis savo teritoriją Atlanto valsty
bių karinėms pajėgoms, iš antros 
gi Suomija, turėdama sutartį, su 
rusais, gali būti priversta panašiai 
pasielgti, užleisdama bazes sovie
tams. Kariniai faktai čia iššaukia 
aiškių pavojų, nes didvalstybių in
teresai susikryžiuoja tarp kitko ir 
intakoj į Baltijos jūrą, ir prie At
lanto pakraščių, ir šiaurinėje Nor
vegijoje, ir Špicbergene, ir, pa- 
galiau, Skandinavijos bei Baltijos 
jūros oro erdėj.

Dėl Skandinavijos karinio ben
dro veikimo kalbėtojas priminė, 
kad kariškai stipri visų trijų Skan
dinavijos kraštų gynimosi sąjunga 
būtų sudariusi gerą pagrindą ben
drai taiką palaikančiai saugumo 
politikai. Bendras planavimas ir 
bendra vadovybė duotų didesnių 
galimumų gynimuisi gilumon iš
laikyti, kas ir bus chrakteringa 
įsitraukus į karą. Tačiau laisva 
nuo' aliansų ir kariškai silpna gy
nimosi sąjunga neduotų Skandina
vijos kraštams didesnio saugumo.

Norvegijai ir Danijai prisijungus 
prie Atlanto pakto, Skandinavijos 
pacifikavimas, ką pagal švedų už
sienio reikalų ministerį toji karinė 
sąjunga kaip tik ir buvo numačius, 
nebeįmanomas. Toje naujai susi
dariusioje situacijoje, dėl kurios 
labai sunku bet kokias išvadas da
ryti, rusų reakcija vaidins lemia-

mą vaidmenį. Jei Norvegija ir Da
nija sustiprėtų, pagerėtų tada ir 
Švedijos gynimosi galimumai. „To
dėl švedams itin turėtų rūpėti, kad 
materialiniai Atlanto pakto įsipa
reigojimai kuo greičiausiai būtų 
įvykdyti" — pareiškė generolas 
Swedlund. „Perkėlus frontą į Suo
miją, dabartinėmis turimomis sąly
gomis neliktų mums laiko sumobi
lizuoti ir Išžygiuoti. Čia mes turi
me įsidėmėti patį svarbiausią fak
torių, būtent, kad Suomijos oku
pacija gali būti greit atlikta ir to-
kiu būdu mums liktų labai nedaug 
laiko. Todėl tokie kariniai pasi
ruošimai, kuriems įvykdyti reikia, 
ilgesnio laiko, neturi būti atidėti, 
kitaip galime'rizikuoti būti užpulti
pačios efektyviausios šių dienų 
karo priemonės — strateginio ant
puolio.

Jeigu Rusija užpuola Suomiją ir 
anksčiau negu Vakarų sąjunginin
kai suspėja atsidurti Danijoje ir 
Norvegijoje, mes liekame apsupti. 
O kad šiuo atveju mes galėtume 
išlaikyti politinio veikimo laisvę, 
yra neįmanoma. Jau grynai kari
niais sumetimais rusai turės orga
nizuoti susisiekimą virš Švedijos 
ir per Švediją. Taip vykstant, ben
dras veikimas su Norvegija yra 
karinis būtinumas, jeigu norima 
apsaugoti susisiekimą su Vakarais. 
Todėl čia ir yra pats negerumas, 
kad tokiam bendram veikimui su 
Norvegija negalima ruoštis dar 
taikos metu.

Mes turime reikšmingų natūrali
nių ir pramonės galimumų kietai 
išsilaikančiam gynimuisi, bet su 
ta sąlyga, kad kai kurios, nors ir 
gana ribotos, karinės medžiagos 
gautume iš kitur. Toliau reikalin
ga, kad specialiai sausumos pajė
gų kokybinis mažinimas, kurs da
bar vyksta, turi būti sustabytas, tę
sė generolas ir tarp kitko priminė 
pratimų laiko sutrumpinimą. Anot 
generolo, negalima atidėti ir tokių 
reikalų, kaip pasirūpinimas tokia 
medžiaga, kuriai pristatyti reikia 
daug laiko, reikalas pradėti statyti 
slėptuves karinėms pajėgoms, lai
vams, lėktuvams ir civiliams gy
ventojams, rinkimas ir krovimas 
karui ištikus sunkiai prieinamų gė
rybių, tai darbai, kuriuos labai

Perkelta į 6 psl.
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A. BENDORIUS
Kravcenkos byla Paryžiuje

„Raudonasis dekanas" giria komunistus
JIS MATĖSI SU PATRIARCHAIS, 
BET UŽMIRŠO PAMATYTI KAR

DINOLĄ MINDSZENTY
Mgr. Johnson giriasi, kad apie 

Sovietų Rusiją jis galįs kalbėti 
trimis atžvilgiais: kaip inžinierius, 
kaip dvasiškis ir kaip moralistas. 
Rkisiją jis pažįstąs gerai (nors ne
mokąs rusiškai) ir joj yra buvęs 
prieš karą ir po karo. Jam tekę su 
Stalinu sėdėti prie vieno stalo, ir 
jis labai pasipiktinęs, kad Krav- 
čenko savo knygoje Staliną- su
karikatūrinęs. Jis buvęs, labai su
žavėtas Stalino . . .

Paskui jis papasakojo, kad ma
tęs beveik visus aukštuosius Ru
sijos dvasiškius. Maskvos patriar
chas jam padovanojęs šį auksinį 
kryžių, kurį jis nešiojasi su savimi 
ir visai neseniai atsiuntęs laišką.

Tame laiške patriarchas Alek
siejus dėkojęs jam už knygą, 
kurioj Johnson taip „nešališkai" 
aprašęs relgijos laisvę Sovietų 
Rusijoje, kad ten nesą jokio dva
siškių persekiojimo ir visi galį iš
pažinti tokią relgiją, kokią nori. 
Pabaigoj laiško patriarchas prašo, 
kad Dievas ir toliau laimintų jo 
darbą...

— Tai Stalino palaiminimas, — 
pastebėjo Kravcenkos advokatas 
ir visi salėj pradėjo juoktis.

Mgr. Johnson važinėjęs visur su 
„Inturisto" guidu ir vertėju. Jis 
buvęs labai visko sužavėtas, ap
link save matydamas tik laimin
gus veidus. Jis nematęs nei tokių 
procesų, nei „valymų", kaip pasa
koja Kravčenko savo knygoje. Bet 
nejaugi jis galėjo tikėtis, kad kai
mietis ar darbininkas NKVD agen
to akyvaizdoje išdrįs pasiskųsti 
savo gyvenimu.

Į advokato paklausimą, jis pat
virtino, *kad tikrai anglų komu
nistų laikrašty „Daily Worker" 
rašęs, jog nežiūrint, kad anglų 
komunistai parlamente turi tik 2 
atstovus iš 600, „Daily Worker" 
yra labiausiai patrijotinis laikraš
tis. Anot jo, tikrieji patrijotai yra 
tie, kurie Anglijoje skaito „Daily 
Worker", o Prancūzijoje „Hu- 
manitė".

Bet Kravcenkos advokatas iš 
naujo jį paklausė:

— Jūs, kuris išvažinėjote Sovie
tų Rusiją skersai ir išilgai, kuris 
matėtės su patriarchais, ar nepa
galvojote paskutiniu laiku, kad 
būtumėte gerai padarę, padėdami 
kitiems krikščionims, paprašydami 
leidimo pamatyti kardinolą Min- 
dszenty?

Čia „raudonasis dekanas" su
mišo:

— Aš nematau koks gali būti 
ryšis tarp šios pastabos ir mano 
čia buvimo.

Nuo to salėj pradėjo taip visi 
juoktis, jog teisėjas pakartotinai 
keletą kartų turėjo prašyti publiką 
nutilti.

IR TEISĖJAS IŠMOKO 
RUSIŠKAI...

Liudininkui pasitraukus, ko
munistų advokatai, kurių yra net 
keturi, pasikeisdami puolę Krav-

— Negaiškime be reikalo laiko 
ir grįžkime prie bylos.

Bet komunistai nenusileido ir 
kėlė naujus paklausimus, visai 
neliečiančius bylos.

— Niet! — patarė Kravčenkai 
advokatas Izard.

— Niet! — griežtai atsakė Krav
čenko.

Komunistų advokatas -susijau
dina ir klausia, ar jam bus atsa
kinėjama.

— Jūs patys girdėjote, kaip 
Kravčenka pasakė „niet“, — pas
tebėjo teisėjas.

Komunistai dar bandė Krav- 
čenką tardyti dėl jo jaunystės ir 
prašė smulkiau papasakoti apie 
savo tėvo revoliucionierišką veik
lą caro laikais.

— Aš viską esu smulkiai apra
šęs savo knygoje ir turėtumėte 
tik pasiskaityti. Jei aš pradėsiu 
kalbėti apie jaunystę, jūs vėl pa
kartosite. kad aš turiu geniališką 
atmintį. Duokite sau atsakymus, 
kokius norite, — pasakė Krav
čenko ir atsisėdo, bet paskui stai

ga pašoko ir kreipėsi į teisėją. — 
Nejaugi jie stengsis įrodyti, kad 
mano tėvas tais laikais kolabora
vo su vokiečiais?

Dėl tokios jo pastabos salėj kilo 
juokas. Dar-kiek pasiginčijus, tei
sėjas nutrauk*, posėdį. pastebėda
mas, kacf’kitą idieną bus tęsiami 
ginčai dėl rankraščio.

Pagaliau byloj prieita iki pa- 
čig aukščiausio kulminacijos taš
ko — pradėti ginčai dėl Kravcen
kos knygos rankraščių, kurje iš
dėti ant stalo prieš teisėją.

Komunistų advokatai manė, kad 
čia galės sukirsti Kravčenko, nes 
jis negalėsiąs laiku pristatyti 
rankraščių. Bet rankraščiai šį 
kartą guli ant stalo, ir tikra kova 
užvirė aplink juos.

Bet šį kartą, kada komunistų 
advokatai mažiau kalba apie tai, 
kaip amerikiečių agentai sufabri
kavo šią knygą, pats Kravčenko 
paaiškina, jog jis turėjo porą pa
tarėjų, kurie peržiūrėdavo angliš
kąjį tekstą ir jam patardavo, kas 
amerikoniškai publikai verta 
skelbti ir ko neverta.

Dr. VI. Viliama išlydėjus
K. V. ZAKARAUSKAS

Istoriniai XX amž. DP žmonės 
iš Europos jau pajudėjo. Pavie
niai ir net didesnėmis grupėmis 
palieka jie Vokietijos didmiesčių 
griuvėsius, stovyklų skurdžias lin
dynes, nežinios gyvenimą ir ke
liauja į įvairius užjūrių kraštus. 
Lyg paukščiai, nujausdami besi
artinančios šaltos žiemos pūgas 
ar didžias audras, ieško saugesnių 
vietų. O be to, kiekvienas iš jų žino, 
kad čia, stovyklų lindynėse, nieks 
amžinai jų nelaikys. *

Mes, kurie dar čia laikinai pa
siliekame, žiūrime į kiekvieną iš
vykstantį kaip į tautos laisvės ka-

Todėl, ir sunkiose tremties sąly
gose gyvendamas, nenuleido ran
kų. dirbdamas mūsų tautinės kul
tūros dirvoje. Tiesa, tremties li
kimas jį čia atbloškė pilnai pa
sirengusį kultūriniam ir tauti
niam darbui. Baigęs V.D. Univer
sitetą Kaune, jis studijuoja Ber
lyne ir savo studijas apvainikuoja 
daktaro laipsniu. Grįžęs Į Lietu
vą, dėsto Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose, o atsidūręs, trem
tyje kaip asso prof, kurį laiką 
Baltijos Universitete Hamburge 
ir Pinneberg’e. Jo mokslinio darbo 
vaisiai yra gausūs ir puikūs. Jau

Dr. VL Viliamas su šeima Augsburgo lietuvių stovykloje

Amerika
(Tęsinys)

Dailininkams geros galimybės. 
Jie nesunkiai gali gauti pelningo 
darbo piešti reklamas arba lai
kraščiuose -„funs“, kurių čia lei
džiama negirdėtai daug. Be to, jie 
gali gauti gerai apmokamo darbo 
ir kitose įmonėse.

Komersantams buhalteriams 
pradžioje nematyti perspektyvų, 
bet, susipažinę su Amerikos siste- 

*ma, kartais galėdavo gauti darbo. 
Sakau galėdavo, nes kas buvo 
pernai, tai nebūtinai yra šian
dien. Tačiau dar galima užtikti 
darbo, agentūrose pasiūlymų bu
halterio vietai. Pirkliams reikia 
turėti pinigų (2000—3000 dolerių) 
pradžiai ir pasiryžimo bent vie
ną kartą bankrutuoti, nes čia re
tai kuris biznis pasiseka iš karto. 
Pav., žinomas kauniečiams pir
klys Arkus čia jau, berods, du
kart bankrutijo.

Labai daug siūloma vietų ma- 
šininkėms-sekretorėms. Bet iš jų 
paprastai šalia gero stenografijos 
ir anglų k. mokėjimo dar reika
laujama kad būtų „graži, pa
trauklios išvaizdos, malonaus bal
selio, jauna, simpatinga, mokanti 
dailiai rengtis bei dažytis ir ma- 
diškos šukuosenos“. Šitas dory
bes paėmiau į kabutes, nes jas ci
tuoju iš vieno N. Yorko didelio, 
rimto laikraščio skelbimų sky
riaus.

Amatininkai didmiesčiuose tu
rės labai didelę konkurenciją. Vi
sokiausių rūšių amatininkų pilna. 
Tik laikrodininkų, atrodo, perte
kliaus nėra. Girdėdavau kalbant, 
esą Amerikoje visai kaip ir nėra 
batsiuvių, nes batus taip pigiai 
mašinos gaminą, kad neapsimoką 
juos taisyti. Tai gryna netiesa. 
Čia tiek daug batsiuvių (jis tik 
taiso, bet nesiuva naujų batų), 
kad kiekvienoj gatvėj jų rasi po 
kelis. Jų dirbtuvės nepanašios į 
mūsų batsiuvių landynes. Dirb
tuvės įrengtos krautuvių patalpo
se, turi didelį langą į gatvės pusę 
ir * įvairias pagelbines mašinas. 
Darbo turi labai daug, nes pigūs 
batai (6—8 dol.) labai greitai 
genda.

Automechanikai visuomet gaus 
pelningo darbo (ligi 2 dol. į vai.), 
nes čia auto remonto dirbtuvėlių 
yra ne šimtai, bet tūkstančiai. Pa_ 
žįstu vieną jauną lietuvį, kuris 
atvykęs prieš 2 metus jau turi įsi 
taisęs savo remonto dirbtuvėlę. 
Jis perka senas sugriuvusias ma
šinas po 200—300 dol. ir pataisęs 
parduoda po 400—600 dol.

žiuje“ ir kituose žurnaluose bei 
laikraščiuose. Tremtyje buvo la
bai aktingas „Žiburių“ ir „Aidų“ 
bendradarbis ir gyvai rūpinosi jų 
tolimesne egzistencija.

Dr. VI. Viliamą mes matome ir 
visuomeninėje veikloje pirmose 
eilėse. Jis ateitininkas ir veiklus 
narys moksleivių, studentų ir sen
draugių sąjungose, V. D. universi
teto studentų atstovybės pirmi
ninkas ir Pabaltijos studentų SELL 
sąjungos pirmininkas, Tarptauti
nės Kvartero draugijos "narys, 
Lietuvos geografijos draugijos ge
neralinis sekretorius ir dirbęs, be 
to, kitose visuomeninio pobūdžio 
organizacijose.

čenko, atidarydami į jį visą savo 
baterijų ugnį, užvesdami kalbą 
apie Chaplin, Lyons ir Don Levin, 
bet Kravčenkos advokatas Izard 
įspėjo:

— Mes atsakinėsime į tokius 
paklausimus,* kurie liečia tik

rį, persikeliantį į naujo -kovos 
lauko pozicijas tęsti kovą prieš 
melą ir neteisybę, ir bekompro- 
misiniai reikalauti atitaisyti pa
vergtoms tautoms padarytą baisią 
skriaudą.

nekalbant apie jo labai įdomią 
dizeriaciją apie Pabaltijos valsty
bių rytines sienas, rašo jis ištisą 
eile straipsnių apie Vilniaus kraš
tą, Klaipėdos krąštą, Lietuvos so
dybas, geopolitines, geografines

Tremty — lietuvių gimnazijos 
vicedirektorius ir direktorius, 
LRK Augsburgo skyr. valdybos 
narys, Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos tremty pirmininkas, 
vienas iš „Alkos“ kultūrinio sąm- 
būrio steigėjų, o, be to, dirbo ir

šiandien
Baigdamas šį skyrelį, dar no

riu pabrėžti, kad Amerikoje kiek
vienas darbas lygiai gerbiamas. 
Šiukšlių valytojas nesijaučia dir
bąs žemesnį darbą už koledžo pro
fesorių, nes. pagaliau, jie abu ir 
panašų atlyginimą gauna. Čia 
žiūri, ne ką tu dirbi, bet svarbiau
sia — kaip tu dirbi, t. y. kiek už
dirbi. ' • x

2. BUTAI
Butų trūkumas yra bene sun

kiausias Amerikos ūkinis klausi
mas. Mat, karo metu statyba bu
vo sustojusi. Buvo statoma tik 
karo reikalams skiriami pastatai. 
Tuo tarpu per metus gyventojų 
skaičius padidėja arti dviejų mi
lijonų. Vien tik naujoms šei
moms reikia per metus apie 700.000 
butų. Prie šio skaičiaus dar rei
kia pridėti tūkstančiai namų, ku
rie sudega arba kurie dėl paseni- 
mo pasidaro nebegyvenami. Tuo 
būdu per kelis karo metus susi
darė didžiulis butų trūkumas.

Apskaičiuojama, kad šiuo metu 
trūksta apie 700.000 butų. Be to, 
pepki milijonai šeimų gyvena 
„laužuose“, kurie kauniečiams 
primena „Brazilkos“ lūšnas. Spau
da rašo, kad tik viename New- 
Yorke 3000—3500 žmonių visai ne
gauna pastogės pernakvoti ir jie 
nakties poilsiui lenda į tunelius, į 
visokias landynes ar apleistus se
nus automobilius.

Žodžiu, gyvenamų patalpų trū
kumas toks didelis, kad, sakoma, 
jis bus jaučiamas net 30 metų... 
Labai daug kalbama ir rašoma 
šiuo aktualiu klausimu, bet, deja, 
mažai kas daroma. Pasirodo, kad 
statybos reikalas atsidūrė tokioj 
skylėj, iš kurios niekas neįstengia 
ištraukti. O tai atsitiko dėl to, kad 
valstybė kontroliuoja nuomų kai
ną, atsieit, neleidžia seniems bu
tams kelti nuomą, o iš kitos pusės 
statyba pabrango beveik pustre
čio karto. Dėl to nėra akstino, ku
ris statybą skatintų. Žinoma, na
mų savininkai neretai sugeba šią 
kontrolę apeit. Pav., savininkas 
gauna leidimą padaryti bute re
montą, po kurio turi teisę pakelti 
nuomą, arba vargšui imigrantui 
jis leidžia naudotis savo senais 
baldais, kuriuos jau buvo išmetęs 
į rūsį. Tuomet jis irgi pakelia 
nuomą. Naujuose namuose butų 
kainos labai aukštos: 4 kambarių 
ir virtuvės buto nuoma apie 100 
dol. Neretai ji siekia ir-125 dol. 
Tokie butai labai patogiai įreng
ti, turi ne tik šildytuvus, bet ir 
šaldytuvus, kurie automatiškai 
įsijungia ir išsijungia. Šių bran
giųjų butų galima gauti lengviau, 
nekaip senuose namuose esančių- 
pigiųjų. Vienas dalykas čia nuomi
ninkams palankus - tai uždraudi
mas namo savininkui išmesti nuo
mininką iš buto. Jeigu savininkas 
nori nuomininką iškelti, tai turi 
gerokai pinigo pakloti 'advokatui, 
ilgai bylinėtis ir dažniausiai ne
laimėti. Gali keistis namo savinin
kas, bet nevalia liesti gyventojų. 4 
Dėl to nuoma mokama iš anksto. 
Bendrai reikia pripažinti, kad 
šiuo laiku nuomos yra žemos (se
nuose namuose), ries vidutiniškai 
darbininkas išleidžia butui tik 
septintąją dalį savo pajamų. O 
tos pajamos labai nevienodos. Štai,
pereitais metais Amerikoje buvo 
37 mil. šeimų, kurių pajamos ši
taip skiriesi: 4 mil. šeimų turėjo 
per metus mažiau kaip 1000 dol. 
pajamų. 6 mil. šeimų turėjo nuo 
1000 ligi 2000, 8 mil. nuo 3000 ligi 
4000, 4 mil. nuo 4000 ligi 5000,

knygą.
Komunistai stengėsi įrodyti, 

kad Kravčenko draugavęs su Ke
renskio draugu Chaplinu, o Don 
Levin jam padėjęs parašyti 
straipsnius „Aš nutraukiau ryšį su 
Stalino Rusija", kad Lyons reda
gavęs jo knygą.

Bet visi šie dalykai atsibodo 
Kravčenkai ir jis pastebėjo:

Drauge su kitais mūsų tautie
čiais tremtiniais Aurgsburgo sto
vykloje vargo ir nežinios rūpes
čiu mito ir Dr. VI. Viliamas. Ne
žiūrint sunkios stovyklinės būklės, 
niekad jo neteko sutikti nusimi
nusio, pavargusio. Visad jis bū
davo kupinas tikėjimo mūsų tau
tos ateitimi ir visad jo širdis buvo 
kupina vilties grįžti Tėvynėn.

sienų problemas, slėnių — aukštu
mų morfologiją, Kuršių Nerija ir 
kit. Jau tremty išleidžia „Wirt- 
schaftsgeographie“ (paskaitų kon
spektą) ir Įsikūrimo galimybės 
užjūrio kraštuose“. Yra parašęs 
platesnę studiją apie Lietuvos 
sienas. Jo mokslinių straipsnių 
užtinkame „Kosmos“, „Židinyje“, 
„Naujoje Romuvoj“, „XX Am-

įvairiose emigracinėse komisijose.
Tat, Dr. VI. Viliamui išvykstant 

į užjūrius, tenka tik linkėti, kad 
šitame dideliame kultūrinio darbo 
bare bedirbant ir belaukiant mū
sų Tautos laisvės ryto, nepritruk
tų sveikatos. Mes tikime, kad lai
kinė užjūrio gyvenimo aplinka 
nepajėgs jo išstumti iš veiklos 
mūsų Tautos rytojui.

3 mil. 5000—6000 ir 1 mil. turėjo 
pajamų daugiau kaip 10.000 dol. 
Ne vieną ši statistika nustebins, 
nes net 10 mil. šeimų turėjo vi
sai mažas pajamas, o 4 mil. tu
rėjo gyventi tikrai skurdžiai. Už
tat visas milijonas turtuolių. Ta
čiau šie duomens nėra labai tiks
lūs, nes paprastai stengiamasi ne
parodyti visų pajamų.

2
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Azija Įjungiama i Rytu bloką prieš Vakaru demokratijas
1939 m. rudenį, pasirašius Mo

lotovo - Ribbentropo paktą ir pra
sidėjus antrajam pasauliniam ka
rui, Winston Churchillis Rusiją 
šiaip apibūdino: „Tai yra mįslė, 
apsupta misteriškos vidinės pas
lapties.“ Praslinkus dešimčiai me
tų, šie Churchillio žodžiai pasirodė 
daugiau negu teisingi. Dar ir da
bar pasaulis tebespėlioja Molo
tovo pakeitimo Višinskiu tolimes
nio vystymsi eigą. Arthur Bailes 
„Daily Mail" dienrašty, rašydamas 
apie pasikeitimą Kremliuje, nuro
do, kad Višinskis, jau perimdamas 
užsienio reikalų ministeriją, galėjo 
džiaugtis ir vienu stambiu laimė
jimu, būtent, kad visoj Azijoj už
verda neramumai Rusijos naudai. 
Šio nusižengimo kaltininkai, rašo 
laikraštis, visuose kraštuose esą 
komunistai, kituose — naciona
listai, kurie sąmoningai ar nesą
moningai įsijungia į Rytų kovą
prieš Vakarų demokratiją.

Pažiūrėkim į žemėlapį. Vargas 
siaučia nuo pat Mandžūrijos iki 
Indijos. Kinija, Prancūzų Indokini
ja, Malajai, Olandų Indija ir Bur
ma yra vis tie „karšti taškai’*.

„Mes galime planuoti mūsų At
lanto paktus, Viduržemio jūros 
paktus, dabartinį Ramiojo Van
denyno paktą išplėsti nuo Ameri
kos iki Japonijos, Filipinų ir 
Australijos linijos, bet į Vakarus 
nuo tos linijos, siekiančios 7.000 
mylių, antikomunistinis frotas pa
silieka atviras. Likimas daugiau 
milijardo žmonių yra paliktas žai
dimui, siekiant pirmiausiai ekono
miškai atstatyti Didž. Britaniją,
Prancūziją bei Olandiją ir užmir
štant, kas dedasi Rytuose.

Negalima sakyti, kad tuo mums 
nereikėtų rūpintis ir kad Azijos 
įvykiai neturi mums įtakos, pa
stebi „DM". Jei, pav., Kinijos ko
munistų sukilėliai sumažins kau- 
čuko ir cino gamybą, {ai reiškia 
mažiau Didž. Britanija begalės par
duoti Amerikai, o tai reiškia, kad 
mažiau dolerių bebus šiai garsiai 
„skylei“ užkišti. „Malajų kovos iš 
tikrųjų yra Manchester™ mūšis", 
dejuoja anglų laikraštis.

Nacionalistų neramumai, pakirs- 
dami produktų tiekimą iš Indo- 
Kinijos, panašiai kaip ir Anglijos, 
sumažino Prancūzijos aprūpinimą 
doleriais. Ir kas bus iš Olandijos, 
kai Indonezija su savo alyva, kau- 
čuku ir cinu pasiskelbs visiškai 
nepriklausoma? Ji greičiausia pa
teks į bejėgių trečios rūšies val
stybių eilę ir taps našta Vakarų 
Europai.

Kazlų Rūda

Litsungjen mėgina ieškoti taikos 
su Kinijos Leninu — Maotsetungu. 
Tikimasi, kad derybos prasidės 
dar šį mėnesį Pekinge.

Mao gal būt, ir įsileis vieilą ar 
du kairiojo sparno nacionalistus į 
„koalicinę" vyriausybę, bet ta koa
licija bus tik iš vardo. Komunistai 
pilnai kontroliuos visą krašto 
tvarkymą.

Prancūzija veda kovą su Pran
cūzų Indokinija (26 mil. gyv.), 
norėdami ją kaip nors išlaikyti 
Prancūzijos sąjungoje.

Kaip žinoma, Prancūzija savo 
kolonijas nori sutvarkyti panašiu 
principu, kaip britų commoun- 
wealth.

Bet prancūzai yra priešingai nu
sistatę prieš Dr. Ho Chi Minh, 
Vietnamo komunistų prezidentą, 
kuris, Japonijai okupavus, sukūrė 
tautinę respubliką.

. S. GEDMINAS
t

Bet čia vargai nesibaigia. Azi
jos pagrindinis maistas yra — ry
žiai. Didieji ryžių eksportininkai 
yra, Burma, Siamas ir Prancūzų 
Indokinija. Tik dėl vidinių nera
mumų, kokių jau ir dabar yra, te
gu nutrūksta eksportas, ir tuoj 
prasidės badas visuose Rytuose. O 
badas plečia neramumus ir ko
munizmą. Taip'viskas jau paleng
va vyksta. Todėl negalima teigti, 
kad tuo, kas ten vyksta, Europo
je nereikia rūpintis.

„Daily Mail", norėdamas supa
žindinti plačiau su tikrąją padėti
mi Azijoje, trumpai apsistoja ties 
kiekvienu to kontinento kraštu. 
Kinijos komunistai po 20 metų vi
daus karų gali džiaugtis palaužę 
nacionalistus. Mandžūrija jau jų, 
šiaurės Kinija jų rankose, jie jau 
grąso Nankingui. 457 mil. tauta 
gali atitekti į raudonųjų rankas.

Gen. Ciangkaišeko įpėdinis gen.

Daugiau negu per dvejus metus 
prancūzai turi naudoti daugiau 
kaip 100.000 karių kovai prieš 
Vietnamą, ir per tą laiką Indo- 
Kinijos eksportas nukrito iki 12% 
prieškarinio eksporto. Ryžių ek
sportas iš 1.500.000 tonų permetus 
nukrito — iki 100.000 tonų perei
tais metais.

Dabar prancūzai remia Annamo 
ex-imperatorių Bao Dai, dabar
tiniu metu gyvenantį egzilėje 
Prancūzijoje, nori grąžinti jį na
mo, kad ten sudarytų Vietmamo 
„taikos" vyriausybę.

Olandų Rytų Indija su 70 mil. 
gyventojų sukelia nemažesnių rū
pesčių Olandijai, kaip Prancūzų 
Indokinija. Ir čia Olandai kovoja 
su vietiniu nacionalistų nepriklau
somybės judėjimu, kurio centras 
yra Java ir kurio pagrindinis tiks
las sukurti nepriklausomą Indo

operacijos Didž. Britanijai atsiėjo 
635.000 svarų sterlingų.

Burma (17 mil. gyventojų), išsi
jungusi iš britij Commo n weal tho, 
neišbrenda iš kovų, kurios vyksta 
tarp vyriausybės ir „baltosios vė
liavos" komunistų (kiti komunistai 
remia vyriausybę). Pagal vyriau
sybės pranešimus, karas jau pa
reikalavo 30.000 gyvybių ir 18 mil. 
svarų sterlingų išlaidų.

Indijoje, kuri turi 400 mil. gy
ventojų, silpna komunistų partija 
su 100.000 narių turi didelę įtaką 
profesinėse sąjungose. Pereitą mė
nesį 500 komunistų vadų buvo 
suimta, nes vyriausybė gavo pra

K. J. Domeikos nuotr.

nezijos respubliką. Olandai siūlo 
sudaryti Jungtines Indonezijos val
stybes, kurios būtų sąjungininkės 
su Olandija. Pereitą mėnesį olan
dai davė joms paskutinį pasiūly
mą, kur prašoma pagreitinti su
verenumo teisių perdavimą Jung
tinėms Indonezijoms valstybėms ir 
sušaukti „apskrito stalo" kon
ferenciją Haagoje. Respublikonai 
iš karto atmetė pasiūlymą, ir JT 
komisija paprašė iš Tarybos in
strukcijų, kaip elgtis toliau.

Malajuose, kur priskaitoma 6 
mil. gyventojų, penki tūstančiai 
komunistų sudaro ten visą velnia
vą. Pereitų metų birželio mėn jie 
sukėlė riaušes, iš džiunglių besi
veržiančios bandos plėtė terorą 
per visą kraštą. Stiprūs britų da
liniai mėgina numalšinti sukilimus. 
Vien iki gruodžio pabaigos karo 

nešimą apie jų numatytus’ geležin
kelių sabotažus. Nors tarp 900.000 
geležinkeliečių tėra 50.000 ko
munistų, bet jų vadai kontroliuo
ja jų sąjungas. Tik vienas Siamas 
su 17 mil. gyventojų yra.beveik 
laisvas nuo komunistų. Siek tiek 
jų yra tarp 4 mil. kiniečių mažu
mos Siame. Bet jokio rimto pavo
jaus krašto vidaus tvarkai nesu
daro.

Ar Amerika, o kartu ir dar nuo 
karo nuniokota Europa nepadarė 
klaidos geltonąjį žemyną išleis
dama iš akių ir atiduodama komu
nizmo vargui, dar mūsų kartos 
žmonės galės tuo patys įsitikinti.

KOMUNISTU SKAIČIUS 
LIETUVOJ MAŽIAUSIAS

ŠEŠTASIS LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS KONGRESAS

Vasario 16—29 d. d. įvyko še
štasis Lietuvos komunistų partijos 
kongresas. Sekdamas kitas Baltijos 
valstybes, Estiją ir Latviją, rašo 
„Newsletter from behind the Iron 
curtain", Nr. 112, ir Lietuvos radi
jas netransliavo kongreso debatų. 
Buvo pasitenkinta tik LTSR KP(b) 
pirmojo sekretoriaus Sniečkaus 
kalba, kuri truko keturias valan
das. Iš Sniečkaus pranešimo ma
tyti, jog Lietuvos komunistai yra 
lygiai toki silpni kaip ir anksčiau, 
nes jis keliais atvejais pabrėžė, 
jog „visos mūsų jėgos turi būti 
sukauptos negailestingai kovai su 
buržuaziniais nacionalistais, reak- 
cijonieriškos katalikų dvasiškijos 
demaskavimui ir kovai su kaimo 
žmonių religiniu įsitikinimu". Cha
rakteringa, jog Maskvos ,,Pravda" 
savo vasario 17 d. numery, rašy
dama apie kongresą ir Sniečkaus 
'kalbą, abi vietas, kuriose puolama 
religija, išleido. Radijo pranešime 
apie Sniečkaus kalbą komunistų 
skaičius Lietuvoje nepranešamas, 
tačiau „Pravda" rašo, jog jų yra 
apie 24.000. Tai maždaug sudaro 
0,83 proc. gyventojų. Procentiniu 
atžvilgiu šioje srityje Lietuva sto
vi žemiausioje vietoje. Sniečkus 
tačiau pažymėjo, jog nuo 1945 m. 
komunistų skaičius padidėjo pen
kis kartus. Tolesnėje savo kalbos 
vietoje jis, gal būt netyčia, išsi
tarė ir kaip tai įvyko. Esą jau 
karo metu Rusijoj komunistai bu
vo specialiai apmokomi, kad vė
liau galėtų būti pasiųsti į Lietu
vą. Jau 1945 m. sausio 1 d. 1.200 
komunistų buvo atsiųsta į Lietuvą 
užimti’ aukštoms vietoms, tačiau 
pastebėjus, jog tai per mažai, Lie
tuvos komunistams reikalaujant,

visasąjunginė komunistų partija 
atsiuntė dar pastiprinimų, Reikia 
tačiau atsiminti, jog šiuos 24.000 
nesudaro vien lietuviai. Pagal so
vietinį paprotį tam tikros valsty
bės (konkrečiai Lietuvos) komu
nistų partijai priklauso visi jos 
teritorijoje gyveną komunistai, 
taigi taip pat ir kolonistai, kariai 
bei sovietų tarnautojai.

Ir komjaunuolių Lietuvoje yra 
mažiau, negu kitose Baltijos respu
blikose (35.287 arba 1,2% visų gy
ventojų). Tas pats ir su kolcho
zais, kurių Lietuvoje yra 926. 
Sovchozų yra 104. Iš jų tik 47 duo
da šiek tiek pelno ir 23 1948 m. 
išpylė visas pyliavas.

Suvažiavimas išrinko centrinį 
komitetą, susidedantį iš 71 nario. 
Lietuvių į komitetą įeina daugiau 
negu pusė. Gi iš 33 centrinio ko
miteto kandidatų dauguma yra ru
sai. Iš 5 partijos sekretorių 3 yra 
rusai, kiti 2 iš kažkur atsiradę, 
niekam nežinomi lietuviai. Toliau 
savo kalboje Sniečkus palietė pra
monę ir pareiškė, jog 1948 m. jos 
svarba tautos ūky pakilo iš 45 % 
1945 m. iki 46%. Tačiau lengvoji ir 
vietinė pramonė savo metinio plano 
neišpildė. Ypač atsilikusi statybos 
ministerija — per metus pagal jos 
planą nepastatytas nė vienas na
mas. Pramonės reikalams praėju
siais metais Lietuvoje investuota 
virš 1 mil. rublių, tačiau iš to nie
ko nematyti. Fabrikai yra apleisti, 
sostinė yra apipilta neišpildomais 
projektais.

Pranešimas baigiamas pesimistiš
kai. . Niekuo negalima pasitikėti, 
ypač išsilaisvinusiu sluoksniu. 
„Mes turime įtempti visas jėgas 
juos sukolektyvizuoti". •

Jurgis Jankus
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Žandaras tada užsirašė vardą, pavardę, namo numerį 
ir dar liepė įodžiais paaiškinti, kuri jo sodyba, o pas
kum, valandėlę vartęsis po knygutę, pasakė:

— Rytoj paimsi iš Bumio širmį it atvesi man. Dabar 
jis ne seniūnas, darbams užteks ir vieno arklio. Navikas, 
rodos, turi dar porą. Bent taip pas mane parašyta, bet 
aną sykį mačiau su porai išvažiuojant į mišką, o tvarte 
dar kažin kas žvengė. Iš jo paimsi irgi vieną, tą sartą. 
Juodu abu kariuomenei bus reikalingesni negu čia. Iš 
Valentino paimsi vieną karvę, ir rytojui užteks.

Pakilo ir neatsisveikinęs išėjo. Kai ratai išbildėjo, tro
boj dar buvo valandėlę tylu, paskum Mykolas prašneko:

— Atvažiavo, nušluostė nosis ir vėl išlėkė.
— Ir šluostys, — pasakė kitas.
Burnis atsistojo, nusikabino nuo vagio kepurę, papešio

jo pamušalą ir nusispiovė.
—. Užduosiu, sugrūdęs stiklus, ir galės džiaugtis.
— Nereikia, — atsiliepė Navikas.
— Už ką aš jiems gyvulį?
.— Už ką, ne už ką, bet gyvulys nekaltas.
— Tai tu atiduosi? *
— Atiduosiu.
— Vis tiek neužteks.
— Neužteks, tegu dar ima.
— Nors ir tave patį.
_  Na, kai ims mane, tada pagalvosiu, o kol ima, kas 

iš žemės dygo, tegu ima. Žemė vėl užaugins. Užaugins 
ir javą, ir gyvulį.

Navikui Burnis nieko neatsakė, tik pažiūrėjo į Pagar- 
duvį.

— Smagus darbas pradžiai, — pasakė ir išėjo.
Išėjo ir kiti.

_ — Ir tu daugiau pas mus nebevaikščiok, ir tėvas tegu 
nevaikšto. Mes išėjom toli, ir jūs nežinot, kur išėjom. 
Jeigu ko < reikės, mes patys ateisim. Bet jūs neikit, — 
pasakė broliui Palys.

Brolis kelis akimirksnius žiūrėjo į mirksinčią lemputės 
šviesą, paskum pasisakė, kad namie ir jie tą patį nu
tarę. Jis patiksiąs puodą, kad turėtume kur išsivirti. Dar 
atnešęs bulvių miltų ir mėsos. Bent savaitę galėsią pa
mėginti vieni kitų^nematyti ir pažiūrėsią, kas per tą lai
ką atsitiksią.

— Tėvas galvoja, kad jūs turėsite ir daugiau naujokų 
priimti, — dar pridėjo. — Kai tik pasakė, kad, jūsų ne- 
pagavę, gaudys visus tuos, kurie buvo prie Damazo pu
šies, o paskum tylėjo, vyrai tuoj sujudo. Šalia sėdėjęs 
Valentinukas pasakė: „Matysite jūs mane, kaip Palio 
padus."

Daugiau brolis neturėjo ką pasakyti, paliko maistą ir 
išėjo, bet mums paliko sunkią nuotaiką.

Palys gulėjo aukštielninkas, rankas po galva susikišęs, 
ir prakaitavo. Aš tvarkiau maistą. Brolis atnešė paltį 
rūkytų lašinių, rūkytą kumpį ir keturias dešras. Dar turė
jome iš anksčiau lašinių, kumpio ir kepalą duonos.

— Kai pritruks, atsinešiu, — prašneko Palys. — Jeigu 
reikės, ir nevalgę pabūsim. Šaknim, žolėm pagyvensim, 
bet jeigu žandaras mėgins taip visu kaimu jodinėti, aš 
jį užmušiu. Galiu iš gryniausios širdies pasakyti, kad 

antro užmušti tikrai nenoriu. Kas jis bebūtų, ar vokietis, 
ar velnias, bet vis tiek žmogus. Tada buvo vis tiek ne
tyčia, ir tai ko nepasiutau, o dabar reikėtų tyčia eit, bet 
jeigu jis taip darys, jeigu ne tik gyvulius, bet ir žmones 
rinks, nueisiu ir tikrai užmušiu. Paskum ir pats Dievas, 
ką norės, galės man daryti, bet, kad dėl manęs visi 
kentėtų, aš neleisiu!

Atsisėdo, pasėdėjo kelius rankomis apsikabinęs, nu
metė apklotą į šalį ir ėmė vynioti koją. Kad šiurpas ne
paimtų, užmečiau ant pečių kailinius ir nukabinau mirk- 
likę iš arčiau pašviesti. Koja buvo apvyniota palaidai, ir 
rankšluostis nebuvo prilipęs. Iš abiejų pusių blauzdos 
buvo užsidėję šašai.

Paspaudė, paspaudė blauzdą ir nusišypsojo.
— Matai. Nereikėjo nė Stankaus.
— Jeigu dar neatsivers, — suabejojau.
— Neatsivers. Jeigu užsivėrė, nebeatsivers. O dabar 

sunkiau bus paimti, negu pirma.
-— Nebeskauda?
— Ne dėl to. Sykį šautą žvėrį sunku beprieti. Žino 

parako kvapą ir iš tolo užuodžia. Jis juokėsi, bet manęs 
juokas neėmė. Jutau, kad ir jis juokiasi tik todėl, kad 
ne taip liūdna būtų. Paskum apsivyniojo koją, išgėrė kiek 
buvo likę arbatos ir vėl atsigulė.

Atsiguliau ir aš, bet užmigti yėl negalėjau. Jeigu atsi
gultum ir nepradėtum galvoti, tuoj užmigtum, bet kai imi 
galvoti, tai galvoji, galvoji ir nebegali.

— Ar miegi? — gal po geros valandos paklausiau.
— Ne. Per dieną išsimiegojau ir dabar nebegaliu. O tas 

prakaitas, kaip iš gero beržo sula, upeliais verčiasi.
’ j— Aš vis galvoju apie tą žandarą.

3
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O. V. MILAŠIUS
G. ŽIDONYTE

Šių metų kovo 2 d. sukako de
šimt metų nuo lietuvių — prancū
zų poeto O. V. Milašiaus mirties.

Milašius tarp kitų Paryžiuje gy
venusių ir lietuviams brangių as
menų mūsų prisiminimuose iškyla 
ypatingu ryškumu. Savo moralinė
mis ir intelektualinėmis savybėmis 
ši šviesi asmenybė buvo nusi
pelniusi visos mąstančios žmoni
jos nusistebėjimą ir pagarbą. Bet 
mus džiugina dar ir tai, kad tau
tiniu atžvilgiu kilęs iš gana mi
šrios šeimos, palikęs savo gimtąjį 
kraštą dar būdamas vaikas, jis 
nenuilstamai visą gyvenimą ugdė 
savo meilę Lietuvai, tai Lietuvai 
kurią jis tegalėjo atkurti savo 
svajonėse ir sapnuose, iki pat mir
ties gyvendamas svetur.

Klausiamas, kodėl jis visą savo 
amžių praleido užsienyje, turė
damas galimybę grįžti jei ne į sa
vo tėvų, tai protėvių žemę, kurią 
jis nemažiau brangino negu pir
mąją, abi jas jungdamas mistiškais 
ryšiais, Milašius niekam nėra at
sakęs. Civilizuotuose Vakarų Eu
ropos kraštuose jis nerado tačiau 
nei džiaugsmo, nei ramybės^ Jis 
mėgdavo pasakoti, kaip dažnai 
jam, vejamam nuolatinio nerimo 
ir ilgesio, beklaidžiojant įvairių 
didmiesčių skurdžiuose skersgat
viuose, jo mintis sustodavo prie 
senų, amžiais dvelkiančių mūrų ir 
tučtuojau jo širdį nusmelkdavo 
staigus prisiminimas apleistų tė
viškės namų, to pačio senatvės 
dvelkimo, aplink tyvuliuojančių 
ežerų, prisiminimas tos aplinkos, 
kur gamta dar buvo žmogaus ne
liesta, kur ji jau kalbėjo apie vi- 
sako pradžią ir slenkančius am
žius, kur dažnai savo susikaupimo 
ir rimties momentais poetas pa
jusdavo laiko ir amžinybės dva
sią susikoncentruojančias viename 
dabarties akimirksnyje. Prisimini
mas širdį skausmu raižantis, bet 
taip mielas, lead iš tų prisiminimų 
Milašius išmoko vertinti skausmą 
ir tame skausme rasti sau paguo
dos ir džiaugsmo. Tai ir buvo pa
grindinė priežastis jo taip ilgai
trukusios klajonės po pasaulio 
miestus ir dykumas. Milašius Lie
tuvą mylėjo iš tolo, nesiveržda-
mas į ją grįžti: jis bijojo, kad, jam 
ten begyvenant, ta jo taip my-
Įima tėvų žemė neteks savo šven
tos aureolės, taps paprastos kas
dienybės auka. „Les vrais voya- 
geurs ne reviennent jamais" (Poe- 
mes. L’Insomnie). Būdamas tikro
jo gėrio ir grožio ieškotojas, Mi
lašius veržėsi vis tolyn ir, sudva
sindamas savo troškimus bei trans
formuodamas savo materialios Tė
vynės meilę į amžinąją tikėjimo 
ir vilties ugnį, savo gimtąjį kraš
tą įsivaizdavo kaip nerealią ir 
šioje žemėje neįgyvendinamą ver
tybę. Jis ją idealizavo, svajonėse 
nuolat ją rišdamas su savo vai
kyste, o taip pat ir su ateitimi, bet 
taip tolima, kad mūsų žmogiškoj 
vaizduotėje jos kontūrai prany
ksta, įsiliedami antgamtinio gy
venimo švieson.

Šis dvasinis pradas, jungiąs Mi
lašių su/ jo praeities — ateities 
kraštu, vaidino labai svarbų vaid
menį ne tik jo asmenybės forma- 
vimesi, bet ir jo poetiniame su
brendime. Ir jeigu šiandieną kai 
kurių prancūzų kritikų Milašius 
yra vadinamas antruoju Goethe ir 
pasigirsta net balsų, kad 20 am
žius neabejotinai taps Milašiaus 
amžiumi, tai jo prisirišimas prie 
to praeities glūdomose nusken
dusio krašto buvo viena iš ąvar- 
biausių priežasčių, davusių žmo
nijai jo poeziją, kaip didžiausią jo 
meilės dovaną. Meilės, to pagrin
dinio ir galutinio Milašiaus tikslo, 
įtakoje, jo kūryba tapo tokia, 

čių mylėtojo? Pasakojama, kad į 
Fontainebleau mišką (kuris, gal 
būt, šiek tiek primindavo jam lie
tuvišką gamtą), Milašius visados 
nešdavosi pilnas kišenes grūdų ir 
kitokių skanėstų savo sparnuo
tiems draugams kurių jis ten turė
jo tūkstančius. Ne veltui Fontai
nebleau gyventojai. Milašių buvo 
praminę „Monsieur aux Oiseaux". 
Kartais net kokiame iškilmingame 
ponų ar diplomatų susirinkime, 
Milašiui traukiant iš kišeniaus 
nosinę, jo dovanos paukščiukams 
netikėtai pabirdavo t.. Nemany
kime, kad dėl panašių įvykių pa
garba Milašiui sumažėdavo. * Jo 
orginalumas seniai jau buvo vi
siems žinomas, ir ten, kur kitas 
būtų smerkiamas dėl nesilaikymo 
konvencionalių etiketo dėsnių, 
Milašiui visa tai iš anksto būdavo 
atleidžiama. Juk tiesa, kad į jo 
gilų prisirišimą prie savo senolių 
žemės iš pradžių buvo žiūrima su 
šypsena: Lietuvos vardas 20 am
žiaus pradžioj daugelyje Vakarų 
Europos kraštų mažai bebuvo žino
mas. Milašius, pats brangindamas 
laisvę labiau negu visa kita, ne
galėjo likti abejingas gaivališkam 
lietuvių tautos norui gyventi ir 
laisvai tvarkytis, todėl nieko ne
paisydamas dėjo visas galimas 
pastangas Lietuvos troškimams 
įgyvendinti.

Lietuvos primityvioji, ramioji, 
nutolusi nuo triukšmingos civili
zacijos žemė^-davė pradžią šiam 
didžiąjam mistikui. Bet ir jis jai 

kurios žodžiai skaudina širdį ir 
pravirkdo net ir kiečiausio cha
rakterio žmogų, ir ypatingai to
kiame amžiuje, kai tas jausmas 
brutalių pasaulinių įvykių arenoje 
negailestingai pasmerkiamas žūti. 
Štai, kodėl Milašiaus vardas sus
kamba ypatingai nauja gaida ir 
kodėl jį seka naujosios poetų 
generacijos. Iš Milašiaus poezijos 
dusliai, bet nepalūžtamai galingai 
skamba šviesus aleliuja, tikėjimas 
į meilę.

Milašiaus meilė — ne žemiškų 
turtų ir galybių meilė: tai vargo, 
skausmo gilus atjautinas. Laukinė 
gamta, primityvūs žmonės, kurių 
aplinkoje Milašius' leido savo 
vaikystės dienas, jį paveikė dau
giau, negu pozityvistiniu materia
lizmu persisotinęs užsienis, į kurį 
jį buvo nubloškęs likimas. Mila
šius ilgą laiką (iki 1917 m.) buvo 
turtingas. Jis lengvai galėjo tapti 
kurios nors didelės tautos nariu. 
Jo vardas, turtai ir kylanti poetinė 
garbė buvo atidariusi jam duris į 
daugelio pasaulio galiūnų salionus. 
Milašius to nevertino. Jis pasiliko 
mažutės ir kuklios Lietuvos sū
num ir jai jis skyrė ir aukojo visas 
savo jėgas. Milašiui esant Lietu
vos ministeriu Paryžiuj, jo net 
politinės kalbos pasižymėdavo ne
paprastu jausmų ir vaizduotės ga
lingumu. Jo šūkis: „Pats demo
nas man negalėtų padaryti 
piktesnio įžeidimo negu tie, 
kurie • kėsinasi į mano lie
tuvišką tautybę!” yra ypatingai 
charakteringas. Jo nuostabų geru
mą ir širdingumą teko patirti ne 
vienam mūsų jaunuoliui, studija
vusiam Prancūzijoje-. Tačiau rei
kia pabrėžti, kad Milašiaus geru
mas nesiribojo vien lietuvių šel
pimu. Milašius nebuvo šovinistas; 
gerbdamas ir vertindamas žmogų, 
jis jį brangino, nepaisydamas tau
tybės. Jis kartais suvaikščiodavo 
ištisus kilometrus, eidamas padėti 
vargšams; ilgainiui jo meilė tapo 
universali, liečiantį ne tik žmogų, 
bet visą gyvąją ir negyvąją gam
tą. Kas nežino Milašiaus — paukš

Paulius Steiingis

GILIAI PO ŽEMĖMIS
Ten speigų ugnyje liepsnoja tavo žemė,.
Ir jos šventovių neskamba varpai.
Sukaustyti šarvais upokšniai ir upeliai, 
Giliai įšalę miega po ledu laukai.

Ten speigų ugnyj es užmigus tavo žemė. 
Giliam vidurnakty sustingus jos širdis. 
Ir drebantys šalikelės maži berželiai 
Rytinio vėjo gaivinami alpsta per naktis.

Ten speigų ugnyje sustingę tavo upės, 
Gilioj žiemoj užmigę ežerai.
Tačiau ar tu girdi, kaip jųjų kraujas plūsta
Giliai giliai po žemėmis dar laisvas ir sraunus...

KADA KRITIKA TENDENCINGA
(PASTABOS DEL A. RANNIT STRAIPSNIO)

Didžiai gerbiamas Pone Redaktoriau,
Prašau neatsisakyti artimiausiam Jū

sų laikraščio numery atspausti pri
dedamą mano straipsnelį, kuris yra
1948. XII. 30 d. „Musų Kelyje“ Nr. 
77 78 tilpusio p. A. Rannit straipsnio 
faktų atitasymas. „Mūsų Kelyje“ Nr. 
dakcija, įdėdama mano atsakymą p. 
Rannit’ul savo š. m. vasario mėn. 
26 d. numeryje 16(206); taip iškarpė, 
kad turiu pagrindo manyti, jog „Mū
sų Kelio“ redakcija prasilenkė su 
pagrindine spaudos etika ir laisvos 
spaudos tradicijomis.

Reiškiu Jums didžią pagarbą 
Jūsų Juozas Bakis 

Freiburg-Br.
1949. m. 1 d.

1948. XII. 30 „Mūsų Kely“ Nr. 
77/78 buvo atspausdintas p. Alek
sio Rannit straipsnis „Juozas Ba
kis, pirmas lietuvių menininkas 
— abstraktistas“. Tad dėl šiame 
straipsnyje mane liečiančių pag
rindinių minčių ir noriu pasisa
kyti.

Kad ir kaip kukliam bebūnant, 
vis dėlto yra malonu, kai kas nors 
tavo darbą vertina ir tavo darbui 
populiarinti redakcija paskiria net 
visą puslapį. Tačiau pasidaro ne
smagu, kai, perskaitęs straipsnį, 
atrandi, jog straipsnio autoriaus 
turėti kiti tikslai ir daug kame 
prasilenkta su teisybe.

Ponas ^Rannit apskelbė, mane 
abstraktistu. Jis rašo: „Tačiau 
Juozas Bakis bus pirmas iš lietu
vių dailininkų, kuriam abstrakci
ja yra tiesioginė forma, gryniau
sia jo stiliaus išraiška.“ ... „Jis 
semia savo impulsus tiesiog iš 
širdies, o ne iš proto. Tuo pačiu

jis gerokai skiriasi, pvz., nuo 
prancūzų skulptoriaus Zadkino ir 
anglo Richardo Bedferdo intelek- 
tuališkai-konstruktyvinių kompo
zicijų. Jei kai kurie jo darbai sa
vo išorine elegancija veikia į mus 
tam tikra prasme ir „civilizuotai“, 
Bakis išeina iš pradinių pojūčių 
(taip pat, kaip ir Petravičius) ir 
jo kūryba pasižymi natūralumu, 
nuoširdumu, betarpia lengva ši
luma. Šio meno siela yra lyrinė 
ir romantinė. Savo keramikoje 
Bakis yra poetas-literatas ir mu
zikas.“ Šitie pacituoti sakiniai 
patys išduoda p. Rannit, kuris, 
berods, bus visiškai susipainiojęs 
sąvokose. Kūryba, kuri pasižymi 
natūralumu, nuoširdumu, lyrika, 
romantika bei poezija, yra griež
tai priešinga abstrakcijai ir kaip 
tik abstraktistai su šiais elemen
tais veda smarkią kovą. Taip pat 
man nesuprantama, kaip pradi
niuose žmogaus pojūčiuose galima 
rasti abstrakciją? Dar keisčiau 
atrodo, kai p. Rannit abstraktiz- 
mą prikerpa mūsų liaudies me
nui, ekspresionistui Galdikui, 
realistui Jonynui, pasakų iliustra- 
toriui Ratui ir Čiurlioniui, kurio 
kiekvienas kūrinys turi aiškią 
simbolinę, mistinę, filosofinę ar 
ekspresyvinę išraišką. Turiu pa
sakyti, kad aš, kaip ir Ratas, Pe
travičius, Augius, savo kūrybai 
siužeto ieškau liaudies pasakose, 
baladėse, dainose ir t. t., b.et tik 
tiems siužetams išreikšti naudoju

skolingas neliko ir, pabrėždamas 
jai savo nesibaigiančią ištikimybę, 
įrodė savo sūniškąjį dėkingumą. 
Pats būdamas toli nuo jos, Mila
šius sugebėjo tapti lietuviškos 
šeimos nariu ir jungtis kovon už 
jos laimėjimus. Žinoma., Milašiaus 
ir kova — ne kardo, o meilės ir 
žodžio. Jo lietuviškų pasakų ver
timais (kuriems labiau tiktų 
literatūrino atkūrimo, o ne ver
timo vardas), šiandien gėrisi sve
tur ne tik vaikai, bet ir suaugu
sieji, kurie juose randa nepažįsta
mos lietuviškos sielos gražių sa
vybių, kaip nepaprastai galingą 
panteistinio pobūdžio prisirišimą 
prie gamtos, tiesos meilę, papras
tumą ir gerumą. Sakoma, šios lie
tuviškos pasakos lietuvių — pran
cūzų santykiuose lėmė daug dau
giau, negu tai būtų padariusi ko
kia nors „la plus clairvoyante dės 
chancelleries" ... Viena yra tikra, 
kad šios pasakos, nustebinusios 
ne vieną užsienietį savo orginalu- 
mu ir grožiu, padidino šimterio
pai užsienio susidomėjimą ir sim
patijas mūsų kraštui, kurį Mila
šius atstovavo tikrai karališkai. 
Šiandieną Paryžiuje ne vienas 
prancūzas, susipažindamas su mū
sų tautiečiais, kupinas širdingos 
simpatijos, sušunka: „Ah! Vous 
ėtez du pays de Milosz? ir jis 
stebi su didžiausiu smalsumu lie
tuvišką veidą, tikėdamasis įžiūrėti 
tą pat šilumos ir genijalumo spin
desį, kurį jis buvo pratęs matyti 
Milašiaus akysę.

savo formą, taigi mano darbai ne
gali būti abstraktūs, nes juose 
yra aiškus turinys. Tegu p. Ran
nit man atleis, jeigu aš ji patį 
įtarsiu abstraktistu esant, nes 
prirašyti visą laikraščio puslapį 
nereikšmingais ir nieko nesakan
čiais sakiniais yra tikras abstrak- 
tizmas. Tačiau reikia pripažinti, 
kad p. Rannit straipsnyje yra ir 
neabstrakČių teigimų, kurie mane 
itin užgauna, nes jie yra neteisin
gi. P. Rannit savo rašinio pabai
goje teigia, kad „1946 m. (Bakis) 
įstoja į V. K. Jonyno Freiburge 
įsteigtą Taikomosios Dailės Ins
titutą. Šio grafiko raginamas ir 
palaikomas, greit išryškina savo 
originalų stilių“. Man atrodo, kad 
p. Rannit šį straipsnį parašė tik 
dėl to, kad galėtų jame šiuos sa
kinius įterpti. Čia jau matome 
aiškų norą p. Jonynui priskirti 
nuopelnus, kurių jis toli gražu 
neturi. Mano meniniame kelyje p. 
Jonynas jokios įtakos neturi, ir 
taip pat nesijaučiu esąs jo palai
komas. Man nesuprantama, kodėl 
p. Rannit jau trečius metus kiek
viena proga vis mums kala, kad 
V. K. Jonynas yra Freiburgo Tai
komosios Dailės Mokyklos (o ne 
Instituto, kaip p. Rannit rašo) 
organizatorius, kas jau ir taip se
niai visiems žinoma. Nežiūrint, 
kokį straipsnį p. Rannit berašytų, 
ar tai tiesiog rištųsi su p. Jonyno 
asmeniu, ar nieko bendro su juo 
neturėtų, visuomet rasime įterptą

* * Lietuviškai angliškas
žodynas

Peržvelgę tremty išleistas kny
gas, matom, kad jų tarpe esama 
nemaža gerų veikalų tiek iš groži
nės literatūros, tiek iš mokslinių 
knygų išleista. Viena tokių svar
bių ir stambių knygų yra ir Vi
liaus Pėteraičio Lietuviškai ang
liškas žodynas, išleistas ką tik Me
čia Sutkevičiaus Muenchene. Po 
neseniai pasirodžiusio V. Gailiaus 
naujai išleisto ir žymiai papildyto 
Vokiškai lietuviško žodyno šis žo
dynas irgi yrrf svarbus įnašas į 
gerus žodynus.

Žodingumo atžvilgiu V. Pėterai
čio žodynui nieko nebegalima pri
kišti: 569 puslapiuose (didelio for
mato ir dviejose skiltyse) telpa 
mažiausiai 45 000 žodžių, o tai 
skaičius, kurį ne kiekviena gyvoji 
kalba turi. Tiesa, autoriaus čia su
dėta nemaža barbarizmų, provin
cializmų ir šiaip praktiniam reika
lui mažiau reikšmingų žodžių, ku
rie žymiafi padidino žodyno apim
tį. Galimas daiktas, kad, juos su
mažinus ar visai jų išvengus, būtų 
buvę galima šiam žodynui pasiekti 
vieno labai svarbaus ir pageidau
jamo dalyko: pridėti angliškų žo
džių tarimą. Tiesa, kai kuriuos^ 
kad ir didesniuos žodynuos to ta
rimo irgi pasigendam, bet jis pa
prastai esti pirmojoj daly. Toks 
yra žinomasis Langenscheidto Vo
kiškai angliškas žodynas.

Lietuviškai angliško, gero ir pil
no, žodyno reikalingumas jau bu
vo seniai tremty jausta. Tas rei
kalingumas dar labiau padidėjo, 
Stengiantis pagilinti anglų kalbą 
ir susidūrimas akis į akį su ’ emi
gracija į anglosaksų kraštus. 
Tiems žmonėms šis žodynas bus 
būtinai reikalingas, ir žodyno au
torius ir leidėjas čia nudirbo svar
bų ir karštos padėkos vertą darbą.

A. T.

DP RANKDARBIŲ PARODA 
AMSTERDAME'

Bad Kissingenas. Amsterdame 
atidaryta DP rankdarbių paroda, 
kuri tęsis iki kovo 31. d. Parodą 
surengė ir prižiūri IRO. Joje iš
statyti 9 tautybių DP 250 ekspo
natų užima šešis didelius valsty
binio muziejaus kambarius. Si pa
roda yra pirmoji DP suruošta to
kios plačios apimties.
Parodai eksponatus atrinko buvęs 
latvių meno akademijos ir Val
stybinės operos direktorius prof. 
Albert Prande. Iš pat pirmosios 
dienos paroda žiūrovus taip užim
ponavo, jog tuoj buvo gauti pak
vietimai ją perkelti į Paryžių ir 
Briuselį.

PASIRODĖ VERTINGA KNYGA
Adolfas Mekas išleido K. S. Sta

nislavskio „Aktoriaus Saviruošą". 
Tai yra antroji laida, atspausta iš 
Algirdo Jakševičiaus vertimo, 525 
Švietimo Ministerijos Knygų Lei
dimo K-jos leidinio, 1940, išleisto 
Kaune. Knyga didelio formato, 276 
psl. atspausta rotatorium. Kaina 
7.— DM., Besidomintiems teatro 
menu ir aktoriams mėgėjams pa
tartina šią knygą įsigyti. Knygos 
gavimo reikalu kreiptis: Adolfas 
Mekas (16), Kassel-Oberzwehren, 
DP Camp Mattenberg.

V. K. Jonyno pavardę. Aš neno
riu tuo mažinti p. Jonyno nuo
pelnų, bet toks p. Rannit metodas 
primena būdą, plačiai vartojamą 
ten, kur garbinamas „tėvas ir mo
kytojas“.

Jeigu jau p. Rannit būtinai no
rėjo pabrėžti, kas mano darbui 
įtakos turėjo, galėjo manęs pasi
klausti.

Ta pačia proga noriu pareikšti, 
kad daugiausia reikšmės mano 
meniniam kely turėjo dail. A. Va- 
leška, ir jo lydimas tapau meni
ninkų šeimos nariu. Juozas Bakis
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Kataliku Pasaulyje
— Apaštalų Sostas ekskomuni- 

kavo taip vadinamų „katalikų ko
munistų vadą" Franco Rodano, 
kuris po pakartotinių įspėjimų ir 
toliau savo veiklą tęsė. Rodano 
žmona yra komunistų atstovė Ita
lijos parlamente.

— Popiežius Pijus XII pado
vanojo 7.000 dolerių vienai kata
likų labdaros organizacijai, kuri 
rūpinasi vargšais ir ligoniais Kini
joje.

— Vatikano sluoksniai demen- 
tavo italų agentūros paskelbtą 
žinią, kad Belgijos karalius Leo
poldas III kreipėsi Romon* prašy
damas išsiskyrimo su princese 
Rethy.

— Kardinolas Griffinas paskelbė 
savo vyskupijos tikintiesiems, 100 
dienų atlaidų, jei vyras kartą die
noje pabučiuos savo žmonos ve
stuvinį žiedą ir abu sukalbės mal
delę: Stiprink mus Viešpatie, kad

AROLSENO AMATŲ MOKYKLOS 
PABAIGTUVĖS

Kovo 4 d. IRO mokykla Arol- 
sene, išleidusi 7-tąją laidą, užbaigė 
savo gyvavimą. Ji, ryšium su 
Area T likvidacija, kovo pabaigo
je iškeliama į Neuburgą, kur su
jungiama su tokios pat rūšies mo
kykla.

Arolseno amatų mokykla pradė
jo veikti 1947 m. balandžio 24 d., 
turėdama tik 3 kursus ir apie 100 
mokinių, o 1949 m. mokykloje vei
kė jau 12 kursų su 500 mokinių. 
Iš viso per 7 laidas mokyklą bai
gė 2515 mok., gaudami atitinkamų 
specialybių pažymėjimus.

Kovo 4 d. įvyko 7-tos laidos iš- 
leistuvių ir mokyklos uždarymo 
aktas. Į šį aktą atsilankė ir kalbas 
pasakė svečiai iš Frankfurto. Jų 
tarpe matėsi ir I-mos Area'os dir. 
Baar, kuris savo ir vyriausios IRO 
vadovybės Bad Kissingene vardu, 
palinkėjo naujiesiems specialis
tams geriausios kloties emigra
ciniame kelyje. Mokyklos dir. Kal- 
ninš savo kalboje padėkojo vi
siems prisidėjusiems prie šios mo
kyklos steigimo ir išlaikymo, o 
taip pat pasveikino naujai baigu
sius amatininkus. Tos dienos va
kare įvyko tradicinis mokinių kon
certas, kuriame rusų-ir ukrainiečią- 
chorai pasirodė su gražiomis dai
nomis, gi rusai ir lietuviai šokė
jai pašoko savo tautinius šokius.

Kalbant apie mokyklą bendrai, 
tenka prisiminti atskirai lietuvių 
gyvenimą šioje vietoje. Lietivių 
grupė pradžioje buvo viena iš ne
gausiausių, tačiau paskutiniuose 
dvejuose mokslo perijoduose, lie
tuviai savo skaičiumi ėjo tuoj po 
rusų ir ukrainiečių. Lietuviais mo
kiniais, o taip pat instruktoriais, 
kiek sąlygos leido, rūpinosi įsistei
gęs Arolseno LTB Komitetas, Kuris 
suruošė ir visą eilę minėjimų. 
Ypatingai gražiai paminėta šių me
tų Vasario 16-sios šventė. Lietu
viai krepšininkai, vadovaujami 
buv. Kasselio „Lituanica" žaidėjo 
L. Pakalnio, pasiekė gražių perga
lių mokykloje, rungtyniaudami su 
kitataučiais. Taip pat ir kitose 
sporto šakose, išskiriant tinklinį, 
lietuviai sportininkai buvo pirmie
ji. Edv. Š.

Ponia Petronėlė Stanikienė su vaiku
čiais, „Lithuanian Care & Relief Club“ 
narė, didelė tremtinių rėmėja ir jų 
sunkios dalios užjautėja

„AIDŲ" ŽURNALO PRANEŠIMAS
„Aidų" žurnalo bičiuliams, prenumeratoriams ir skaitytojams pra

nešame, kad „Aidai" buvo laikinai sustoję, nes, jų leidėjui ir re
daktoriui išvažiuojant į JAV, žurnalo reikalus teko iš esmės .per
tvarkyti. „Aidus" teko perimti naujam leidėjui, teko sudaryti naują 
redakciją ir taip pat surasti naują spaustuvę, kuri būtų arti redak
cijos. Pagrindiniai klausimai dabar jau yra išspręsti, ir „Aidų" nau
jas numeris jau atiduotas į spaustuvę. Kai jis išeis, visi prenumera
toriai gaus laiku.

„Aidų" redakcija nuo šiol bus Schwaeb. Gmuend lietuvių sto
vykloje. Ten pat greičiausia bus ir „Aidų" administracija. Tačiau kol 
bus atlikti visi formalumai, „Aidų" skolininkai atsiteisia su admi
nistracija senuoju adresu. „Aidų" leidėjas ir redaktorius

LTB Švietimo Valdybos pranešimas
Švietimo Valdybos raštinė iš 

Kassel-Mattenbergo perkelta į Ha
nau. Visais reikalais ‘ reikia kreip-. 
tis į (16) Hanau, Lamboystr. 84, 
Litauisches Lager.

Mokslo cenzo dokumentų su
darymo reikalais kreiptis į Matą 

•Krikščiūną, (21a) Detmold į Lippe, 
Witjestr. 14.

Jokiais švietimo reikalais į Kas- 
sel-Mattenbergą prašoma nebera
šyti.

Švietimo Valdyba

Tavo meilėje mylėtume vienas 
kitą ir gyventume pagal Tavo 
valią”.

— 23 metų katalikė kino artistė 
Joan Leslie laimėjo teisme bylą 
prieš Warner Brothers filmų bep- 
(irovę. Artistė atsisakė vaidinti 
vienoje filmoje>- aiškindama, kad 
filmos turinys yra nemoralus. 
Amerikos viešoji nuomonė palai- 
'kė jaunąją artistę.

— Italų filmų režisorius Blassetti 
rengiasi filmuoti romaną Fabiolę,, 
kuris vaizduoja pirmųjų krikščio
nių gyvenimą.

— Prancūzų katalikai tėvai Di- 
jone pareiškė, kad ateinančiuose 
rinkimuose rinksią tokius kandi
datus, kurie ginsią religijos lais
vę mokyklose.

— Liverpoolio arkivysk. Msgr. 
Downey Anglijos katalikų vardu 
pareiškė Bulgarijoj aukštųjų pro
testantų dvasiškių nuteisimo pro
ga, kad pagaliau atėjo valanda, 
kada komunistų siautėjimams prieš 
krikščionybę reikia padaryti galą.

— Siamo vyriausybė neseniai 
paskelbė mokyklų įstatymą, kad 
tikybos dėstymas mokyklose yra 
privalomas.

Prancūzų užsienių reik, ministe
rija suteikė Garbės Legijono orde- 
nus žinomam katalikų rašytojui 
Pierre L’ Erimit ir katalikų laikraš
čio „La "Croix" leidėjui kun. Merk
ler už nuopelnus prancūzų tautai.

— Pusės metų būvyje Čekoslo
vakijos komunistų valdžia uždarė

LIETUVIAI
Vasario 16 minėjimas Valencijoje

Vietos ir apylinkės lietuviai Va
sario 16 minėjimą pradėjo Sv. Mi- 
šiomis Don Bosco Kolegijos „Ma
ria Auxiliadora" bažnyčioje. Mišių 
metu gražiai pagiedojo neseniai į 
Venezuelą atvykęs solistas lietu
vis Romas _ Jonis-Joneliūkštis su 
žmona Margarita. Programoje: Avė 
Maria, muzika Gounod, išpildė 
Margarita Jonis (sopranas), 4-tas 
Dievo Žodis iš Oratorijos 7 Dievo 
Žodžiai, muzika Z. Dubois, išpildė 
Romas Jonis-Joneliūkštis (barito
nas).

Po Sv. Mišių Don Bosco Kolegi-

_Seligenstadto lietuvių stovyklos gy
ventojų š. m. Vasario 16-sios proga 
pastatytas ir pašventintas stovyklos 
rajone paminklinis kryžius beveik 
ketvertų metų atskirtų nuo tėvynės 
1000 lietuvių tremties gyvenimui atžy
mėti

visus katalikiškus laikraščius. Pa
siliko vienintelis savaitraštis Pres- 
burge, iki šiol turėjęs 180 000 skai
tytojų. Dabar įsakyta spausdinti 
tik 50 000 ir tai vieton 8 tik 6 pus 
lapių.

jos salėje įvyko minėjimas, į kurį 
susirinko daugiau kaip 100 lietu
vių. Minėjimą atidarė p. Jonas 
Stanevičius, kviesdamas p. Antaną^ 
Diržį tarti tuo reikalu atitinkamą 
žodį. Diržys savo kalboje turinin
gai nušvietė Vasario 16 reikšmę, 
pabrėždamas, kad ta diena Lietu
vai ir lietuviams yra brangi. Žuvu
sieji už Lietuvos Nepriklausomybę 
pagerbti atsistojimu. P. Diržys 
kvietė visus lietuvius būti solida
riais, jungtis į vieną bendrą lie
tuvišką vienetą, būti vienas kitam 
broliu. ’ \

Priimta rezoliucija Vasario 16 
proga pasiųsti sveikinimus asme
nims ir organizacijoms, kurios sto
vi mūsų tautos laisvės atgavimo 
sargyboje. Minėjimas baigtas Tau
tos Himnu.

— Atvykęs į Venecuelą ir apsi
gyvenęs Valencijoje solistas lietu
vis Romas JONIS - JONELIŪKŠ- 
TIS žada uoliai prisidėti prie lie
tuviško kultūrinio darbo. Netrukus 
bus sudarytas choras ir kvartetas. 
S. m. kovo mėn. 13 dieną solistas 
duos viešą koncertą „IMPERIjOS“ 
Teatre.

— Atvykęs iš Rebdorfo lietuvių 
-stovyklos Vokietijoje į Venecuelą 
vet. gyd. Zigmas NOREIKA apsi
gyveno viename dideliame gyvu
lių ūkyje, kuriame eina veterinari
jos gydytojo pareigas. P. Zigmas 
NOREIKA minėtame ūkyje parū
pinsiąs darbo ir kitiems lietuviams.

Vytautas Sakalas

V. Grybausko debiutas Mulhuose
Kaip žinome, prieš kiek laiko 

mūsų krepšininkas V. Grybauskas 
išvyko Prancūzijon. Pereitai^ me
tais, kai mūsų krepšinio rinktinė 
viešėjo Prancūzijoje, daugelis mū
sų krepšininkų susilaukė viliojan
čių pasiūlymų likti Prancūzijos 
miestuose ir treniruoti vietines 
komandas. Išskyrus Birutį, visi 
krepšininkai iš gastrolių grįžo. Bi
rutis liko Mulhouse žaisti už vie
tos ,,1'Esperance" komandą. Ilgai
niui susipažinus su tenykštėmis 
sąlygomis, į Mulhousą buvo pak
viestas ir Grybauskas,. Jis š. m. va
sario 10 d. debiutavo „L'Esperan
ce" komandoje, žaisdamas prieš 
Sochaux.

GRYBAUSKAS YRA IŠSKIR
TINĖS KLASĖS ŽAIDIKAS" 

„SU 47 TAŠKAIS JIS YRA SVAR
BIAUSIAS „L'ESPERANCE" PER

GALĖS KŪRĖJAS"
Tokiomis dviem antraštėm Pran

cūzijoj išeinąs „L'Alsace" vasario 
11 d. numeryje aprašo „L'Esperan- 
ce" rungtynes prieš „Sochaux". 
Laikraštyje rašoma: „Trečiadienio 
vakarą Mulhouse krepšinio mėgė
jai turėjo progos pergyventi savo
sios ekipos puikią pergalę. Va
karo (tą dieną buvo trejos krep
šinio rungtynės)'"programoje įdo
miausias momentas buvo pama
tyti L'Esperance eilėse debiutuo
jančią naująją pajėgą — lietuvį 
Grybauską. Be jokių užkulisių 
tenka pasakyti, kad žiūrovai buvo 
nustebinti Grybausko žaidimo, ku
ris padarė didžiulį įspūdį. Tai išskir
tinės klasės žaidikas, gal būt, ma
žiau elegantiškai žaidžiąs už Birutį 
(Birutis taip pat žaidžia toje eki
poje), bet yra apdovanotas nepa
prastu greičiu dezorganizuoti sa
vo priešininkus. Žaisdamas jis 
lengvai naudoja aukščiausios krep
šinio klasės triukus. Jis vienas, iš 
jo ekipos įmestų 75 taškų, pelnė 
47 tšk. (!) Su dviem tūzais, kaip 

PBAYINIEŠJIMAM |
LIETUVIŲ KOMITETO KOLUM

BIJOJE PRANEŠIMAS
Pranešama, kad šiems 1949 me

tams yra perrinktas komitetas to
kio sąstato: pirmininku-kun. N. 
Saldukas, salezietis (adresas: Insti
tuto Salesiano San J. Bosco, Bar
rio 20 de Julio, Bogota, Colombia. 
S.A.), vicepirmininku-kun. M.M. 
Tamošiūnas (adresas: Colegio Del 
Sufragio, Medellin, Colombia, S.A.), 
sekretorium — S. Sirutis (Turavion,^ 
Bogota — Colombia, S.A.), iždo 
globėju—kun. S.V. Dubinskas, re
vizorium— kun. S. Matutis.

Visais emigracijos reikalais rei
kalinga kreiptis į kun. Salduką ar
ba kun. M. Tamošiūną. Kiekvienas, 
norįs atvykti į Kolumbiją, privalo 
pristatyti savo stovyklos kapelio
no ir -komiteto atestacinius pažy
mėjimus. Komitetas jokiu būdu 
nepadės įvažiuoti komunistams ir 
be bažnytinės santuokos gyvenan
tiems. Norintiems vykti į Kolum
biją, patariama kreiptis yisais rei
kalais tik į Kolumbijos Lietuvių 
Komitetą, o ne ieškoti žinių nau
jai atvykusių korespondencijose. 
Komitetas gali tarpininkauti įsikū
rimui šių profesijų žmonėms: ve
terinarijos gydytojams, agrono
mams, mechanikams, inžinieriams, 
vargoninkams, keramikos specia

Birutis ir Grybauskas, žaidimas 
ėjo nepaprastai greitai ir tikslai. 
Mulhouso publika iki šiol nebuvo 
mačiusi taip žaidžiant. Užtat ji ir 
kėlė saviesiems milžiniškas ovaci
jas. L’Esperance ekipa visą laiką 
buvo aikštės viešpats.

Sochaux komandoje išsiskyrė 
Wood (amerikietis) ir Gerard (pui
kiai žinomas prancūzų interna
cionalas). Tuo tarpu, vietinių, (su
prask — L'Esperance), išskyrus abu 
lietuvius, pažymėtinai neblogai su
žaidė Specht, o visi kiti buvo 
silpnesni ir nesiskyrė niekuo 
vienas nuo kito. Didelis taškų 
skirtumas 75:34 (tokiu rezultatu 
baigėsi rungtynės) aiškiai įrodo 
L'Esperance ekipos pajėgumą, — 
baigia minimas laikraštis savo 
straipsnį apiė buvusias rungtynes 
ir V. Grybausko žaidimą..

Atrodo, kad prie Šio straipsnelio 
mūsų komentarai nereikalingi. Lie- 
tiįjyai gerai, atsimena Grybauską 
ir jo puikiai vadovaujamą „Kovą". 
Reikia manyti, kad jis iš L'Esperan
ce komandos padarys tokio lygio 
vienetą, kaip Kovas, ir ši koman
da gerokai sudrebins Prancūzijos 
krepšinio galiūnus, iš kurių su
daryta rinktinė pereitais metais 
laimėjo pasaulinėje olimpiadoje 
II-ją vietą. Dalius

VOKIEČIŲ LEDO RITULININKŲ 
PERGALĖ

Kovo 12 d., Mūnchene, viešė
damas šveicarų ledo ritulio mei
steris S. C. Zurich sužaidė pirmą
sias oficialias po karo tarptautines 
ledo ritulio rungtynes su Vokieti
jos meisteriu E. V. Fūssen. Švei
carai, būdami susilpnintos sudė
ties, šias rungtynes tiesiog skan
dalingai prapylė 6:14 (!).

Kovo 13 d. šveicarai pralaimėjo 
ir Garmisch Partenkirchene prieš 
S.C. Riessersee 8:5. Abi komandos 
šiose rungtynėse žaidė nepilnų su
dėčių.

listams, staliams, laikrodininkams, 
odos apdirbimo specialistams, 
tekstilės darbininkams ir žemės 
ūkio darbininkams.

Minėtų profesijų žmonėms Ko
lumbijoje yra geros perspektyvos 
įsikurti. Norintieji vykti į Kolum
biją skubiai kreipiasi į kun. M.M. 
Tamošiūną, duodami dokumentų 
sudarymui reikalingas žinias. Vi
siems tiems bus patarpininkauta 
įsikurti Medellinų mieste ir jo 
apylinkėse, kur klimatas yra ma
lonus ir sveikas.

K.M.M. Tomošiūnas

LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO 
PARODA

1949-metais kovo 15 d. Freibur- 
ge, Augustiner Museum patalpose 
buvo atidaryta pirmoji Lietuvių 
Dailės Instituto Paroda.

Parodoje dalyvauja AUGIUS 
Paulius su 13 darbų, BAKIS Juo
zas — 17 darbų, DARGIS Alfonsas
— 7, KAUFMANAS Povilas — 2, 
PETRAVIČIUS Viktoras — 16, RA- 
TAISKIS—RATAS Vaclovas — 12, 
VAIČAITIS Adolfas — H, V A- 
LEŠKA Adolfas — H, VALIUS Te
lesforas — 14, VILIMAS Liudas
— 4, VIZGIRDA Viktoras — 10 ir 
ZIKARAS Teisutis — 2 darbais.

7iUi Uelna antradieniais, ketvirtadieniais Ir Seštadle-
„JLlDUriUl nlais. Antradienio Ir ketvirtadienio laidos kaltuoja 
po 25 ptg. o šeStadlenlo — 20 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paleSko- 
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių“ atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam

ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Sma’iys, Box 18. Lot 36, Old Kildonan, Vinnipeg. Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3. Cal. USA. 
„Žiburių" mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 Šilingai, o Kanadoje 
Ir JAV —6 doleriai metams.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Jei sovietai pultu per...

Civilinė valdžia JAV zonoj
NUMATOMI PASIKEITIMAI JAV VYRIAUSYBĖJE

Vašingtonas. JAV valstybės de
partamentas nutarė liepos 1 d. 
amerikiečių zonų Vokietijoje per
duoti tvarkyti civilinei valdžiai. 
Civilinės valdžios galva turės ko
misaro titulą ir -jam priklausys zo
noj esančios karinės pajėgos su 
armijos vadu priešaky. Kandidatu 
į komisarus yra ECA administra
torius Averell Harrimanas.

Toliau JAV vyriausybėje yra 
numatomi dar kai kurie pasikeiti
mai. Mrs. Eleonora Roosvelt yra 
numatoma ambasadorium į Pary
žių. Jei ji šią vietą užimti sutiks, 
yra numatoma dabartinį užsienių 
reik, ministerijos patarėją Charles 
E. Bohlen paskirti jai ministeriu — 
patarėju.

Jei JAV ambasadorius Walter 
Bedell Smith, anot „Newsweek" 
galutinai nutars į Maskvą nebe
grįžti, tai pareigas laikinai eis am
basados patarėjas. Vėliau naujuo
ju ambasadorium numatoma pas
kirti vienas iš mažiau žinomų, ta
čiau vadovaujančių karininkų.

ja. Gen. Clay toliau mano, jog 
parlamentarinės tarybos Bonnoje 
darbai prives prie tautinės vokiečių 
vyriausybės sudarymo. Nors kari
nė valdžia vis daugiau valdžios su
teikia patiems vokiečiams, tačiau 
tas nereiškia, jog amerikiečiai 
pradeda nesidomėti Vokietija, ar 
mano savo karines pajėgas iš jos 
tuojau atitraukti.

Prieš išskrisdamas į Frankfujcą 
gen. Clay turėjo trumpą pasikal
bėjimą su spaudos atstovais. Pa
lietus pabėgėlių klausimą, genero
las pareiškė, jog tai grynai vokie
čių reikalas. Gen. Clay taip pat 
mano, jog didelių pasikeitimų ne
būsią ir tuo atveju, jei amerikie
čių okupacinę zoną administruoji 
iš karo monisterijos perims valsty
bės departementas. Į Muencheną 
karinį gubernatorių lydėjo naujasis 
jo politinis patarėjas Riddleberger 
ir JAV užs. reik, ministerijos po
litinio planavimo štabo viršininkas 
Kennan.

(Atkelta iš 1 psl.) 
sunku forsuoti gresiant didesniam 
karo pavojui.

„Neišvengiamas faktas yra ir 
tai, kad mūsų gynimosi galimumai 
labai priklauso nuo galėjimo pasi
naudoti didvalstybių tyrimų rezul
tatais ir naujomis konstrukcijomis. 
Jeigo to pristatymo ir kontakto 
nebus, labai greit sumažės mūsų, 
atsparumas.

Atsižvelgiant į išdėstytas sąly
gas, mes vis dėlto turime didelius 
galimumus atsilaikyti prieš pirmuo
sius antpuolius ir kariauti taip, kad 
galėtume laimėti laiko ir pradėti 
paramos reikalingą akciją. Bet sa
vaime aišku, jeigu dėl karo para
mos jau bus susitarta ir pasiruošta 
taikos metu, toji parama bus daug 
efektingesnė Ir greitesnė. Jeigu 
dėl to būtų susitarta, būtų daug 
lengviau mums gauti tą taip reika
lingą paramą ir mūsų taikos me
to kariniams pasiruošimams, baigė 
kariuomenės štabo viršininkas.

Tai buvo atsakingo karininko at
sargūs, bet tiesiog pirštu durią žo
džiai. Bet užtat Upsaloje, tame 
amžinos akademinės jaunystės 
mieste, nesigailėta -aštrių žodžių 
vyriausybės neutralumo politikai. 
Nedažnai. Upsaloje šaukiama taip 
smarkiai 'valio! už tėvų žemę, dar 
rečiau po profesorių paskaitų. Bet 
šį kartą dešimtoji auditorija lūžo 
nuo pavasarėjančio jaunimo. Di
dysis tarptautinės teisės žinovas, 
dekanas ir rektorius, ilgametis so
cialdemokratų frakcijos parlamen

to narys, pabaltiečių teisių gynė
jas parlamente ir spaudoje, profe
sorius Lundstedt atsisveikindamas 
su savo komiltonais (profesorius 
išeina į pensiją) paskutinėje savo 
akademinėje perspėjančioje ir ra
ginančioje paskaitoje apie „Užsie’- 
nio politikos nerūpestingumą" ne
gailėjo savo sparnuotų žodžių. Pir
miausia profesorius Lundstedt iša
nalizavo iš sovietų gresiantį pavo
jų ir pareiškė, kad, jeigu švedai 
įžvelgtų, koks didelis tas pavojus 
yra, tautos opinija nebūtų tokia 
abejutiška švedų užsienio politi-

Norvegija ir Danija: „Iš šių vandenų 
su Jokiais pažadais nebesusigrąžinsi!“

kai, kaip kad ji dabar yra. „Mes 
užstatome visą savo egzistenciją 
kaipo laisva tauta už tą taip ma
žą galimumą išsilaikyti nuošaly, 
ką mūsų taip vadinamasis neutra
lumas mums žada", tarė jis. „So
vietams bus labai įdomu valdyti 
mūsų kraštą, jeigu sieną su Vaka
rų bloku sudarys Koelen (senasis 
sienos tarp Norvegijos ir Švedijos 
pavadinamas). Diktatūra neturi nė 
mažiausios pagarbos neutralumui, 
ir rusų antpuolis prieš Vakarų de
mokratijas dėl strateginių sumeti
mų-vyks per mūsų kraštą, o mūsų 
neutralumo rezultatas gali būti is 
tas, kad mes nebūsime užpulti, bet 
„proteguojami", kas esmėje yra 
tas paįs."

„Jau 1947 m. turėjo Švedija pra
dėti slaptai tartis dėl pagalbos iš 
Vakarų", taanė profesorius Lund- 
stetas, „bet kadangi Sovietai dar 
nėra pasiruošę per keletą metų 
nustatyti prieš save visą demokra
tinį pasaulį, tad laikas dabar pra
dėti tartis.

Vašingtonas. JAV senatas pa
tvirtino projektą, pagal kurį ERP 
parama pratęsiama iki 1950 m. lie
pos 30 d. Tam reikalui paskirta 
5,43 milijardo dolerių suma.

Spėliojimai apie sovietu agresija
Baselis. „Basler Nachrichteir“ 

vyr. redaktorius Dr. Ceri rašo, jog 
Vakarų sostinės su nekasi tikėjimu 
sutinka Višinskio paskyrimą so
vietų užs. reik, ministeriu ir spė
lioja, kur sovietai nukreips savo 
agresiją — į Vakarus, t. y. į EurO-

Nors JAV ambasadorius Londo
ne Lewis Douglas ir nori iš savo 
pareigų pasitraukti, tačiau jis yra

pą, ar į Rytus, t. y. Aziją. Pran
cūzų politikų daugumas maną, kad 
sovietinė strėlė nutaikyta į Azi-

vietinę Makedonijos respubliką su 
Salonikų uostu rodančios sovietų 
pastangas susikurti ko parankiau
sias sąlygas operacijoms prieš 
Turkiją ir Art. Rytus. Sovietų 
„Krasnyj flot" aistringai puola 
JAV už tai, kad jos iš savo bazių
Turkijoj rengiančios pulti Sovietų 
Sąjungą.

spiriamas ten pasilikti dar neribo
tam laikui. Savo pareigose liks ir 
ambasadorius Romoje James C. 
Dunn.

George Kennan, politikos plana
vimo štabo direktorius, kuris nori 
iš tų pareigų atsistatyti, yra pa
prašytas savo pareigose pasilikti.

GEN. CLAY MUENCHENE
Muenchenas. Amerikiečių kari

nių pajėgų Europoje vadas ir ka
rinis Vokietijos gubernatorius gen. 
Clay atvykęs į Muencheną ir kal
bėdamas Bavarijos karinės valdžios 
pareigūnams pareiškė, jog negaty
vi ir daugiau baudžiamojo pobū
džio karinės valdžios veiklos fazė 
pasibaigė. Palietęs nunacinimo 
klausimą jis pareiškė, jog veiklą 
šioje srityje tegali įvertinti istori-

New Yorkas. JAV radijo ' ko
mentatorius Winchell praneša, jog 
vėžys jau tiek paėdęs Stalino svei
katą, kad dar šiais metais laukia
ma jo mirties.

MOLOTOVAS —.STALINO 
DEŠINIOJI RANKA

Maskva. Pirmame šių metų So
vietų S-gos aukščiausios tarybos 
sesijos posėdy Stalino ir Molotovo 
pasirodymas buvo sutiktas su di
džiausiomis ovacijomis. Posėdžio 
metu Molotovas sėdėjęs šalia Sta
lino. Sesijos atidarymo posėdy da
lyvavę: amerikiečių atstovas Foy 
Kohler, prancūzų pasiuntinys, visų 
Skandinavijos kraštų pasiuntiniai. 
Didž. Britanijos pasiuntinio nebu
vę. Finansų ministeris Zverev ,,de-

Italija prieš apsisprendimą
Roma. Komunistų vadovaujama 

Italijos profesinė sąjunga, ryšium 
su planuojamu Italijos prisidė
jimu prie Atlanto pakto, nutarė 
sukelti generalinį streiką. Profe
sinės sąjungos vykdomoji taryba 
pirmadienį buvo susirinkusi posė
džio padaryti galutinį nutarimą

MILIJONAS BAPALTIEClŲ Į 
SIBIRĄ

Stuttgardtas. „Die Neue Zei- 
tung" savo kovo 15 d. numeryje 
rašo, jog Baltijos kraštų tremtinių 
konferencijoj Stuttgardte buvo 
pranešta, kad sovietai iš Baltijos 
kraštų — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos priverčiamiesiems darbams 
į Sovietų Sąjungą išvežė daugiau 
kaip vieną milijoną vyrų, moterų 
ir vaikų. Tai sudaro, rašo laikraš
tis, 15% visų Baltijos kraštų gy
ventojų.

streiko klausimu. Ryšium su tuo 
nekomunistinės profesinės sąjun
gos vadovybė kreipėsi į darbinin
kus, ragindama nesiduoti komu
nistams išprovokuoti ir neprisi
dėti prie komunistinių demonstra
cijų prieš Italijos įsijungimą į At
lanto paktą.

Italijos vidaus reikalų mini
steris, kurio galioje yra policija, 
pareiškė, jog jis visomis priemonė
mis stengsis garantuoti krašto par
lamentui visišką nepriklausomybę 
sprendžiant Atlanto pakto klau
simą. Vidaus reikalų ministerijos 
kalbėtojas pareiškė, jog praėjusį 
šeštadienį ir sekmadienį visoj Ita
lijoj įvyko komunistų ir kairiųjų 
socialistų protesto demonstracijos.

Italijos, Islandijos ir Danijos 
pasiuntiniai Vašingtone pareiškė, 
jog jie maną, kad jų valstybės dar 
šią savaitę oficialiai prisidės prie 
Siaurės Atlanto pakto. Portugali
jos klausimas dar neaiškus.

batuose" dėl padidinimo kariniams 
reikalams biudžeto pareiškė, kad 
13 milijardų biudžeto pakėlimas 
susidaręs dėl didmenų prekybos ir 
transporto kainų pakėlimo.

TOLESNI PASIKEITIMAI SOVIE
TŲ S-GOS VYRIAUSYBĖJE

Maskva. Maskvą^ radijas prane
šė, jog Aukščiausioji- Taryba penk
tame šios sesijos posėdyje nutarė 
reorganizuoti vyriausybę. Ryšium 
su tuo numatoma kai kurias minis
terijas sujungti ir įsteigti naujų. 
Denos pranešifnu, politbiuro narys, 
sovietų planavimo įstaigos šefas ir 
premjero pavaduotojas Vosne- 
senskis, Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo iš savo pareigų atleistas. į 
jo vietą paskirtas ministeriu tary
bos vicepirmininkas M. Zaburovas. 
Iš pareigų atleistas taip pat ir vy
riausio teismo teisėjas I. Goljako- 
vas ir Aukščiausios Tarybos prezi
diumo narys Gį Popkovas.

Vašingtonas. JAV radio komen
tatorius Walter Winchel pirmadie
nį pareiškė, jog einą gandai, kad 
senato užs. komisijos pirmininkas 
Tom Connally, vyr. teisėjas Vin
son ir gen. Eisenhoweris vyksią į 
Maskvą pasitarimams.

jos erdvę.
Prancūzų susitarimas su Anna- 

mo imperatorium Bao Dai aiškina
mas tuo, jog prancūzai norį sut
varkyti braškančias savo pozicijas 
Indokinijoj ir tuo būdu pasirengti 
tam atvejui, kada kinų komunistai 
prieis prie Indokinijos sienų. Ta
čiau kiti prancūzų politikai maną, 
kad tokiu atveju Indokinija vis- 
tiek bus nebeišgelbnna.

Iš kito pranešimo atrodo, kad 
Londonas labiau susirūpinęs padė
timi Art. Rytuose ir šiaurinėje 
Baltijos srityje. Paaiškėjusios ko- 
minformo kombinacijos sukurti so-

BORMANAS — SOVIETŲ AGEN
TAS '

Frankfurtas. Buvęs NSDAP par
tijos vadas Martin Bormann, vieno 
aukšto rusų karininko Vasilevski, 
pabėgusio- į Vakarų- zonas pareiš
kimu, po Hitlerio mirties pasitrau
kęs į rytus pas bolševikus. Minė
tas rusų karininkas esąs tos nuo
monės, kad M. Bormann turėjęs vi
są laiką ryšį su sovietų valdžia. 
Esą tikra, kad Bormann, Kremliaus 
nurodymu, kaip Hitlerio patarėjas, 
turėjęs lemiamos įtakos visam vo
kiečių karo vedime, o ypač Lie
pojos fronte.

Reikalauja paramos Kinijai

Piktesnį šunelį šeimininkas labiau 
myli

Vašingtonas. 50 amerikiečių se
natorių, vadovaujami Pat Mac. Ca- 
ran per senato užs. komisijos pir
mininką Tomą Connally pasiuntė. 
Dean Achesonui raštą, kuriame 
reikalaujama suteikti Kinijai 1,5 
milijardų dolerių paramą. Šią su
mą reikalaujama suteikti dar prieš 
2 milijardų paramos suteikimą At
lanto pakto kraštams. Mc. Caran 
pareiškė, jog šį savo reikalavimą 
palaikys, nežiūrint, kad Dean 
Achesonas jį ir atmestų.

AP žiniomis, kurią pranešė ko
munistų radijas, jog šiaurinei Ki
nijos daliai esanti sudaryta provi
zorinė vyriausybė, kurios žinioje 
būsią apie 50 mil. žmonių. Kovo 
11 d. tas pats radijas pranešė, jog 
panaši vyriausybė sudaryta ir 
Centrinei Kinijai. Jai vadovauja 
gen. Liu—Po—Ceng. Šiaurinei Ki
nijai tokia vyriausybė jau sudary
ta prieš metus. Naujuoju Kinijos 
mįnisteriu pirmininku prez. Li— 
Cung—Jen pakvietė gen. Ho—Hing 
—Cin, kuriam įstatymų leidžia
masis organas kovo 12d. 209 prieš 
30 balsų pareiškė pasitikėjimą.

Nepriklausomi stebėtojai mano, 
jog naujo ministerio paskyrimas 
yra nevisai džiuginantis reiškinys,' 
nes esą jis yra Ciangkaišeko ša
lininkas. Naujasis ministeris pesi- 
misitiškai nuteikė ir įtakingus 
Hongkongo kiniečių sluoksnius.

Reuterio pranešimu, Ciangkaiše- 
kas persikėlė gyventi į Kulangsu 
salą, netoli Amoy uosto.

ČEKŲ AGENTAI PABĖGĖLIŲ 
ORGANIZACIJOJE

Mtinchenas.^ „S&S" kovo 10 d. 
numeryje rašo, jog Mūnchene vyk
stančioje 8 čekų šnipų byloje pa
aiškėjo, kad čekų gynybos minis
terija infiltravusi į IRO ir kitas 
šalpos organizacijas visą eilę šni
pų, kurie turėjo šnipinėti apie če
kų pabėgėlius ir jų veiklą. Šį pa
reiškimą padarė buvęs čekų slap
tosios tarnybos agentas kapitonas 
Jarabek, neseniai atbėgęs į JAV 
zoną ir dalyvaująs minėtoj byloj 
liudininku. Tie šnipai į Vokietiją 
atvyko 1948 m. vasario mėn.

išvykdamas i užjurius nepamiršk užsiprenumeruoti „Žiburiu”!
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