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Tremtinių vadovo 
belaukiant

Be abejo, ne vienas gauname laiš
kų, kuriais išvykę tautiečiai prašo at
siųsti jiems knygų, kurių jie vienas 
ar kitais sumetimais negalėjo pasi
imti kartu su savimi. Tuos laiškus 
atsakinėdami, siunčiame, kas pakliū

na i ranką, tačiau pasigendame leidi
nio, kuriame būtų sutelkti rinktiniai, 
būdingiausi tėvynės vaizdai, paduoti 
pagrindiniai mūsų tautos istorijos 
bruožai, nušviesti mūsų nepriklauso
mybės laimėjimai, laisvės kovų žy
giai, pagaliau kultūros ir meno pa
minklai ir p. Tokio leidinio, deja, ne
turime, nors jo reikalas nebe šiandien 
jaučiamas ir įvairiomis progomis ke
liamas. Tiesa, gegužės mėn. viename 
Fellbacho suvažiavime buvo pareik
šta, kad jis jau ruošiamas ir netrukus 
pasirodysiąs iš spaudos. Džiaugėmės 
ir galvojome! kad tikrai nebetolimas 
tas metas, kad kiekvienas emigruo
jantysis, ar bent šeima, galės pasiimti 
su savimi į didžiąją tremties kelionę 
ir didįjį yadovą, kuris atstos tremti
niui dvasinį tiltą tarp jo ir jo netek
tos, laikinai netektos, tolimos ir visad 
mielos tėvynės.

Laikas bėga. Išsiilgtasis vadovas 
nesirodo. Ir štai po keletos mėnesių 
tame pat Fellbache, tik jau kito su
važiavimo proga, patiriame, kad toks 
leidinys tikrai buvo pradėtas ruošti 
Ir tai daugiausia privačia iniciatyva, 
tik dėja, kol kas dar nepasisekė pri
vesti iki galo. Mat, dalis kviečiamų 
bendradarbių parodo per maža parei
gos supratimo, o galutinėje išvadoje 
trukdosi šio taip naudingo ir neati
dėliotinai reikalingo leidinio išbaigi
mas ir išleidimas.

Tebūnie šios kelios eilutės pasku
tinis tremtinių masės prašymas į vi
sus tuos, kurie tik kiek gali prisidėti 
prie minėto tremtinių vadovo paruo
šimo paskublnimo: paskubėkit, kol 
dar neprasidėjo emigracinis plūdi
mas, kol dar įmanomas čia tokių lei
dinių išleidimas; Gi visiems inicia
toriams ir savo atlikusiems jų ben
dradarbiams tebūnie čia pat išreikšta 
padėka Už jau atliktą darbą ir paska
tinimas nesustoti pusiaukelėje. Tik

Prasidėjo tikroji kalba
Sovietų politika be kaukės. Prancūzija paralyžuoja 

bendrų akciją. Antikomunistinis sąjūdis Europoje auga
„Karas nėra blogesnis už visas blo

gybes“, pareiškė Yorko arkivyskupas, 
kviesdamas pasaulio krikščionis ko
von su Sovietų Sąjungos nešama tau
toms vergija. „Silpnumas ir baugu
mas gimdo agresorių. Pirma sukur
kime taiką Europoje, o paskui kalbė
kime apie nusiginklavimą", sako 
Churchillis. Šie dviejų žymių britų 
vyrų pareiškimai atidengia pasaulio 
tautoms šių dieną politinę tikrovę. 
Sovietų Sąjungos abstrukcizmas, jos 
agresingumas, siekiąs vis daugiau 
tautų pavergti ir prispausti po komu
nistiniu batu, kaip rašo NYKT, iš
šaukė Vakaruose reakciją ir šiandien 
drįstama kalbėti tikraisiais vardais, 
tik kai kuri kairioji spauda vis dar 
nori užslėpti artėjantį pavojų, patai
kaudama bolševikiniam „socializ
mui“.

JAV karinės vadovybės politinio 
skyriaus pareigūnas Berlyne pareiš
kė, kad Rusija galinti pradėti karą, 
norėdama komunizmą išplėsti Vakarų 
Europoje. Pranešime sakoma, kad 
„tur būt klaidinga“ sutikti, jog Rusija 
„nenori atviro susidūrimo“. United 
Press taip praneša: „Visai neginči
jama, kad jie yra linkę į politinį lai
mėjimą, kokį turėjo Čekoslovakijoje. 
Bet galima sutikti, jog jie geriau pa
norės kariauti, negu atsisakys nuo 
sumanymo Sovietų komunizmą per
mesti į V. Europą". Taigi, Sovietų 
tikslai žinomi ir jie vis labiau keliami 
viešumon, o tuo būdu ruošiamasi 
eventualiam susidūrimui, kuris jau 
nebėra baisesnis už dabartinį sukurtą 
Sovietų rojų, peršamą Europai.

Britų delegatas J. Tautų sociali
niame komitete pareiškė, jog Sovietų 
vergų stovyklose laikoma, grubiai 
skaičiuojant, daugiau negu 5.000.000 
asmenų. „Sovietų vergijos sistema ne
turi pasaulio istorijoje palyginimo. 
Mes turime baisius įrodymus, kad ml-

Europoje ir visame pasaulyje. Štai, 
rašo NYKT sekmadienio laidoje, 2.500 
prokomunistinių prančūzų profesi
nių sąjungų vadų išsipylę po visą 
Prancūziją, pasižadėdami agituoti, 
kad komunistai būtų įsileisti į vy
riausybę, kad Marshallio planas būtų 
sunaikintas ir išugdytas bendradar
biavimas su Sovietų Sąjunga „taikos 
labui“. Kaip matome, Sovietų agentai 
dirba už tai, kad Prancūzijoje būtą 
įsteigtos vergų stovyklos, kad žmonės 
būtų paversti naminiais gyvuliais, 
kaip sako britu delegatas J. Tautose 
ir kaip rašo Daily Mail bei NYKT.

Nežiūrint šio baisaus fakto, Pran
cūzijos vyriausybė kovoja su vėjo 
malūnais. Ji nemato gresiančio pavo
jaus, kuris ruošia jiems visiems kar
tuves ir naminių gyvulių tvartą, 
Prancūzijos vyriausybė nereaguoja į 
Italijos užsienių reikalų ministerio 
grafo Sforza pasiūlymą sudaryti ka- 
rinį-politinį paktą. Jau greit bus du 
mėnesiai nuo to pareiškimo, bet at
garsio nėra. Reikia palaukti. Ateis 
gen. de Gaulle. Gal būt jis įneš sveiko 
supratimo. Štai praėjusį sekmadienį 
vyko pirmieji rinkimai į Respublikos 
Tarybą. Rinkimų rezultatai generolui 
yra palankūs. Jis prašoka komunis
tus, nors persvaros neturi. Kai Itali
jos senato dauguma pasisako už pa
siruošimą, kad karo atveju galima 
būtų komunistų penktąją koloną izo
liuoti, Prancūzijos vyriausybė nepa
jėgia jų sulaikyti nuo tautos ūkio 
griovimo.

Sveikiau galvoja D. Britanijos dar
bininkija, kuri šio mėn. 27 dieną aiš
kinsis kylantį pavojų iš raudonųjų ir

gal būt prieis išvadą, jog jau laikas 
yra nuo jų atsiriboti. Britų zonoje, 
Vokietijoje, savivaldybiniai rinkimai 
rodo, jog ir čia vis labiau atsitraukia
ma nuo komunistų, o Rytų zonoje 
vyksta valymas SĖD partijos, nes pa
aiškėjo, jog žadėto rojaus nesukūrė 
ir tuo būdu tikriems vokiečiams pa
sidarė nejauku ir ankšta. Už tai jie 
bus nušalinti, net ir aukšti parei
gūnai.

Komunizmo pavojus Skandinavijos 
kraštus pagaliau subūrė į gynybos 
sąjungą, kurios komitetą sudarys po 
4 asmenis iš kiekvieno krašto. Šių 
kraštų karinis potencialas nėra aukš
tas ir todėl Norvegija ir Danija yra 
linkusios prisišlieti prie Vakarų ka
rinės Sąjungos ir tuo būdu gynybos 
planą derinti kartu, kai Švedija, išla
viravusi per du pasauliniu karu, ne
nori ir toliau dėtis prie Vakarų, bijo
dama staigios Sovietų agresijos arba 
tikėdama, jog karas nueis kita kryp
timi ir ji paliks nepaliesta atominės 
audros.

Šių įvykių akivaizdoje Berlyno 
problema vis ryškiau iškyla, ypač kai 
prie oro koridoriaus vyksta Sovietų 
manevrai ir šaudymai iš tankų, jog 
apie Gatowo aerodromą dreba langai 
ir instrumental

Saugumo taryboje „neutralieji šeši“ 
linksta prisidėti prie Vakarų, sutik
dami su rezoliucija, kurtojoje turėtų 
būti pasakyta, kad Berlyno blokada 
yra „jėgos veiksmas ir kad tai sukelia 
pavojų taikai“. Tikėtina, jog Višins
kis tokią rezoliucijr vetuos, o vaka
riečiai perkels Berlyno bylą į J. Tau
tų plenumą. J. Aras

Paskutinės aktualijos
— JAV orinių pajėgų vadovybė 

pareikalavo aktyvion tarnybon vėl 
pašaukti 10.000 buv. pilotų, žvalgų, 
mechanikų ir pagalbinio personalo Ir 
juos laikyti įv. vak. Europos kraš
tuose, užtikrinant orinį susisiekimą su 
užblokuotu Berlynu. Tuo būdu pa
pildytos orinės pajėgos svarbiausia 
aptarnautų skraidančias tvirtoves.

* » *
— Praėjusį sekmadienį Prancū

zijoje įvyko pirmieji rinkimai į 
Prancūzijos Respublikos Tarybą. (Šį 
kartą Išrinktieji elektoriai lapkričio 
7 d. rinks galutinius Tarybos narius.) 
Ripkimų rezultatai dar ne visai pa
aiškėjo, tačiau jau dabar galima 
spręsti, kad naujoje Taryboje parti
jos pasiskirstys maždaug taip: ko
munistai — 20 atstovų (ligi šiol turė
jo 88), socialistai — 50(64), MRP — 
25(70), radikalai — 80(40), degaul- 
listai ir kt. dešinieji kartu — 145 (93).

* ♦ *
— Laikraštis „Achbar ei Yom“ 

praneša, kad artimiausiu metu Egip
tan bus atgabentas tam tikras kiekis 
atominių bombų ir tenai būsimam 
karui įrengta svarbi atsparos bazė.

• * ♦ r
— Sovietinės zonos ’ koncentraci

nėse stovyklose kaliniams sąlygos 
daugiau negu žiaurios. Pvz. Sachsen- 
hausene iš 15.000 kalinių po dvejų 
metų bebuvo likę gyvų tik 8.600.

« * *
— Palestinoje prasidėjusios kovos 

rodo vis daugiau įkarščio. Pvz., Kai
ro radijas pagrasino, kad Egiptas bū
siąs priverstas panaudoti nuodingas 
dujas ir kitus slaptuosius ginklus, 
jeigu žydai nesiliausią kariavę. Iš 
savo pusės Izraelio Vyriausybės pa
reigūnas, kaip nurodo AFP, atsakė, 
kad ir žydai tuo atveju nevengsią to
kių pat ginklų, dėl kurių Egipto ka
riuomenės likimas būsiąs nepavydė
tinas.

Kaip yra su marš. Paulus armija?
ĮDOMUS PRANCŪZŲ KATALIKŲ LAIKRAŠČIO SAMPROTAVIMAI

tuomet, kada svetur atsidūrę pasiu
sime atsigabenę dvasinį lobyną, iš 
kurio galėsime pasiimti autentiškos 
medžiagos svetimiesiems apie mūsų 
tautą ir kraštą informuoti, kuriame 
mes patys nostalgijos valandomis ga
lėsime rasti išsiilgto suraminimo, iš 
kurio pagaliau tremtyje, o gal ir to
limuosiuose kraštuose gimusi jaunoji 
karta semsis pirmąsias žinias apie 
gražiąją šalį Lietuvą, — tik tada ga
lėsime pilnai suprasti, koks didelis ir 
svarbus būtų tuo atliktas darbas!

Atsižvelgiant į didžiulę tokio leidi
nio reikšmę, čia dar pasakytina: jeigu 
privačios iniciatyvos pasirodytų tikrai 
maža, į pagalbą turėtų ateiti visos vi
suomeninės žinybos ir visi veiksniai 
— kas su autoritetu, kas su patarimu, 
kas pagaliau su visokia parama, (z)

lijonai darbo vergų yra laikomi kaip 
naminiai gyvuliai Sovietų stovyklose, 
vien tik už tai, ką jie pagamina", 
kalbėjo p. Mayhew. Kaukės nuplė
šimas nuo Sovietų „rojaus“ ir paro
dymas pasauliui tikrovės šaukiasi į 
žmonijos sąžinę ir kviečia krikščio
niją imtis ginklo prieš tą žmogiškojo 
pavidalo bestiją. Suprantama, kad 
karas yra geresnis, negu žmogaus pa
vertimas gyvuliu ir jo atidavimas į 
despoto rankas. Tokių įvykių švie
soje prez. Trumanas pareiškė, kad 
„kol nebus tikros tarptautinės kontro
lės, mes neturėsime kito pasirinkimo, 
kaip ir toliau gaminti atominius gin
klus“.

Šalia pozityvių jėgų konsolidacijos, 
nemaža yra ir ardančiųjų ir siekian
čiųjų Sovietų rojaus įgyvendinimo V.

Rusija kertasi su
Sovietiniai atstovai vis nenori, kad 

kas nors kalbėtų ar svarstytų žmo
gaus teisių klausimą, nes žmogus So
vietams yra daiktas, reikalingas poli
tiniams klausimams spręsti ir vyk
dyti. Todėl nenuostabu, kad vėl iškilo 
naujas nesutarimas tarp rusų ir ame
rikiečių, kai J. Tautų teisės komite
tas pradėjo nagrinėti konvencijos 
projekto antrąjį straipsnį genocido 
klausimu.

Jei ši konvencija būtų priimta, ge
nocidas būtų laikomas baudžiamu 
nusikaltimu pagal tarptautinį įstaty
mą, kaip naikinąs „tautines, rasines, 
religines ar politines grupes dėl jų 
narių tautinės ar rasinės kilmės, reli
ginio ar politinio nusistatymo“.

Šitas naudingas ir labai svarbus 
įstatymas buvo jau priimtas JT eko
nominėje ir socialinėje taryboje, jos 
paskutinėje sesijoje.

J. A. Valstybės buvo pasiūliusios 
dar papildymą, liečiantį „ekonomines 
grupes“, apie kurias kalbama kon-

JAV dėl genocido
vencijoje. Amerikiečių delegatas pa
sakė: „Kalbant apie ekonomines gru
pes, suprantama ypačiai tos nuosavy
bės laikytojos grupės, kaip pvz. kulo- 
kai Rusijoje, nes jos turėjo nuosavy
bę. Mes suprantame, kad tokios gru
pės yra identiškos valstybės vyriau
sybei, nes jos turi bendrą ekonominį 
statusą“.

Sovietų Sąjunga ne tiktai nori pa
sipriešinti Amerikos papildymui, 
mano vietos stebėtojai, bet jau yra 
įnešę pasiūlymą išskirti „politines 
grupes“ nuo apsaugos, numatytos 
konvencijoje.

Jei ši konvencija būtų priimta, So
vietų Sąjunga būtų atsakinga už tau
tinių mažumų blaškymą, naikinimą: 
ji būtų atsakinga už ūkininkų-kulo- 
kų, nuosavybės laikytojų, naikinimą. 
Reikia tikėtis, jog tai bus priimta, 
tik įgyvendinti kol kas nebus galima. 
Tačiau vis dėlto turi ateiti laikas, 
kada tautų naikintojai, kankintojai 
susilauks naujo Nūrnbergo teismo. I

Praeityje neretai sklido įvairūs 
gandai apie Paulus armiją. 1947. IV. 
24 „Exchange“ telegrama paskelbė, 
kad sovietuose suorganizuota jo ar
mija, vadovaujama 90.000 karininkų 
ir suskaidyta į 36 divizijas. Vyriau
sioji vadovybė esanti marš. Paulus, 
o jo padėjėjai — gen. Seydlltz ir gen. 
Wagner. Prancūzų konservatorių — 
„Le Figaro“, šveicarų liberalų svar
biausias dienraštis „Neue Zūrcher 
Zeitung“ ir olandų laikraštis „De Ll- 
nie“ pernelyg garsiai ir neatsargiai 
pradėjo rašyti tuo klausimu. 1948. 
VII. 18 „Der Standpunkt“ nurodo 
net tos kariuomenės pajėgumą — 0,5 
mil., 60—90 divizijų, vadovaujamų 
25.000 karininkų, jų tarpe 80 gen. 
Tos armijos daliniai esą Rytprūsiuo
se ir Lenkijoje. Ar kas nors juos 
matė savo akimis? Liudininkų nėra. 
O gal iš viso tokios armijos nėra? 
— J. Fleseat klausia 1948. IX. 17 nu
meryje prancūzų katalikų savaitraš
čio „Tėmoignage Chrėtien“. Lygia
grečiai mums iškyla ir antrasis: ar 
amerikiečiai rimtai stengiasi sukurti 
vokišką kariuomenę Vakarų Vokie
tijoje? Pirmiausia bandykime atsa
kyti į pirmąjį klausimą, pasinaudoję 
eile reveliacijų, o ypač pastarojo 
prancūzų savaitraščio duomenimis. 
Klausimas yra svarbus, kai politinio 
pasaulio dangus vis labiau apsiniau
kia ir vokiškoje žemėje du milžinai 
susiduria.

N.K.F.D. — 1943 m. liepos mėn. 
vokiečiai komunistai sukūrė organi
zaciją — „National Komittee Freies 
Deutschland“ (N.K.F.D.), kuriai pir
mininkavo Wilhelm Pieck, šiandie
nykštis S.E.D. vadas. Anuo metu ge
nerolai — Alexander, von Daniels ir 
von Seydlitz sudarė „Verband der 
deutschen Offiziere“. Abiejų orga
nizacijų vienas tikslas — sunaikinti 
nacionalsocialistinę organizaciją Vo
kietijoje. 1943. IX. 12—13 įvykusia
me kongrese sujungtos abi organi

zacijos, Kremliui įsakius. Tame kon
grese pasipuošę bismarekinio tarps
nio vėliavomis: schwarz-weiss-rot, 
junkerių palikuonys, rodėsi, įsijungė 
į sovietines gretas. Tuo keliu ko
munistai siekė įsigalėti ’ Vokietijoje.

Maskva šiuo junginiu siekė savo 
tikslo. Anuomet, rodosi, Stalinas jau 
bus numatęs, kad Vokietiją parbloš- 
kus seks neišvengiamas „šaltasis ka
ras", įtempimas su vakarinėmis de
mokratijomis. Tai įtampai prasidė
jus, minėta sąjunga tampa rimtu 
ginklu. Žinoma įtampa, o ypač susi
kirtimas Berlyne, Stalino pažiūrą 
atitiko. N.K.F.D. pradžioje atlieka 
savo vaidmenį.

Maršalas Paulus, buvęs kiek ge
resnėje belaisvių stovykloje iki 1944 
m., anuomet atsisakė stoti ton orga
nizacijom Jo santykiai su gen. von 
Seydlitz buvo neper geriausi, nes 
pastarasis aštriai kritikavo Paulus 
strategiją. Apsiausties metu jis rei
kalavo, kad Paulus aklai paklustų 
A. Hitleriui. Paulus įstoja į N.K.F.D. 
tik nepavykus pasikėsinimui prieš A. 
Hitlerį, darytam 1944 m. liepos mėn. 
Sovietai jo įstojimu pasinaudojo ves
dami propagandą Vokietijoje ir be
laisvių stovyklose, kuriose neretai 
buvo sukimšta po 50—60.000. 1945 m. 
ton organizacijon įstojo daugiau kaip 
pusė karininkų, o jų tarpe žinomas 
liuterių pastorius Schroder ir divizi
jos katalikų kapelionas Kaiser.

Veikla. — N.K.F.D. programa: 
baigti karą, nuversti Hitlerį ir su
kurti demokratinę santvarką Vokie
tijoje. Taktika: pakirsti pasitikėjimą 
vokiečių fronte ir sudaryti pagrindą 
komunistinei politinei veiklai Vokie
tijoje. Veikėjai paruošti specialiose 
mokyklose, o ypač Gorki mieste. Bai
gus dviejų mėnesių kursus išduotas 
antifašisto pažymėjimas. Karininkai 
„perauklėti“ Maskvoje Lenino vardo 
karo akademijoje, kuriai vadovavo 
žinomas Pieck.

Naujieji antifašistai dirbo glau
džiame kontakte su N.K.F.D., fronte 
kurstydami kareivius bėgti ar agi
tuodami stovyklose. Tačiau ir tuo 
metu gen. von Seydlitz, nei pulk. Įeit. 
Margraf, kuris nūnai yra policijos 
vadu sovietiniame Berlyne, nepavyko 
sukurti divizijų iš belaisvių. Didžiau
sią kliūtį sudarė sovietinė vadovybė, 
leidusi sudaryti tik mažus techniškus 
dalinius, įspraustus sovietinėje ka
riuomenėje. 1944 m. vasarą buvo su
kurtas patikimiausias elementas, iš
mokytas atlikti sabotažus ir šnipi
nėti. Ten išdėstyta Ispanijos civili
nio karo dalyvių patirtis. Nedideli 
būreliai — po kelis asmenis, kurių 
tarpe dalyvavo po enkavedistą, siųsti 
į vokiečių fronto pirmąsias eiles. 
Sėkmė buvusi didelė. Tai 1944 m. 
vasarą padėjo fronte prasilaužti 250 
km pločiu. 1945 m. pavasarį, kovo
jant prie Neisse, tiems dalinėliams 
pavyko įtikinti kovojančius kareivius 
kapituliuoti.

Mitas. — 1945 m. nebuvo jokio 
N.K.F.D. dalinio, kuris būtų kovojęs 
prieš vokiečius. Juk negalima vadinti 
daliniais tuos sargybinius, kurie da
bojo karo belaisvius. Tokios armijos 
nebuvo ir už „geležines užtvaros". 
Visos kalbos, straipsniai yra plepa
lai, kurie tolygus vertei garsiojo „M 
plano“ — atlikti sabotažą Ruhro sri
tyje. Jacques Fleseat žodžiais: „Vo
kietijoje užtektinai yra DP, kurie 
yra geriausi specialistai parodyti pa
sauliui tikrąjį sovietinį veidą“.

Marš. Paulus savo keliu paneigė 
visus gandus, susietus su jo vardu. 
1947. XI. 14 laiške jis nurodo: „Iš 
spaudos patyriau, kad daugelis įvy
kių siejama su manimi. Aš stebiuos, 
kad tikima toms kvailystėms.“ Ki
tame laiške jis net aiškiau išsireiš- 
kia: „Tu mane gerai žinai, kad aš 
negaliu būti „jokiu partijos įkūrė
ju“, o esu tik paprastu politiniu „ml- 

(Nukelta į 5 pusi.)
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Prancūzų zonos DP ir apmokestinami
j'reiburgas. — Pagal IRO nutarimą, 

visi DP, kurie gauna atlyginimus ir 
gauna iš IRO pilną neapmokamą pa
ramą, nuo spalių 1 d. turi už tai mo
kėti. DP, kurie gauna neapm. maistą, 
išlaikymą ir butą — iki 150 DM 
brutto, moka 25 DM, nuo 151—250 — 
40 DM, nuo 251—400 — 60 DM, per 
400 — 70 DM.

Tie, kurie gauna neapm. maistą, 
. Išlaikymą, bet apmoka patys už bu

tus: iki 150 DM brutto — 15 DM, 
151—250 — 25 DM, 251—400 — 40 
DM, per 400 — 50 DM.

Kurie nesutiks mokėti, turi pa
duoti IRO atitinkamą pareiškimą, 
kad jie atsisako nuo pilno ir neap
mokamo išlaikymo iš IRO pusės. 
Kas atsisakys duoti parašą, apie tą 

/bus pranešta prancūzų .karinei val
džiai, dviems liudininkams tai raštu 
patvirtinus. Tuo būdu ir r - incūzų 
zona pasekė kitas zonas, kur anks
čiau dirbantieji DP moka IRO išlai
kymą. Tačiau čia yra žymiai sunkiau 
gauti atlyginamąjį darbą, be to, rei
kia mokėti už butą, o tai po valiutos 
reformos nustojus santaupų yra la
bai sunku, gi emigracijos iš čia kaip 
ir nėra. Tuo būdu daugelis DP ‘si- 
dūrė labai kritiškoje būklėje. Kiek 
tai liečia konkreč!-f lietuvius DP, tai 
pastaruoju laiku dėl valiutos refor
mos LRK p— amų nūs* .s, lėšų irgi

Stuttgarto studentai 
badavo

Per paskutines tris savaites Fell- 
bacho Pabaltiečių stovykla buvo 
smarkiai suglaudinta. Atkėlus į sto
vyklą apie 300 naujų gyventojų — 
latvių iš Esslingen’o, gyventojų skai
čius stovykloje iš 1.200 pašoko iki 
per 1.500. Stovyklos glaudinimas pa
lietė ir studentus pabaltiečius, kurių 
čia yra apie 100 (lietuvių 65).

z Prieš paskutini suglaudinimą tau
tybių studentai iteikė Area dir. Tay
lor bendrą griežtą memorandumą, 
kuriame reikalavo atsižvelgti i stu
dentų: 1) 4—5 metų darbą nežmoniš
kose sąlygose; 2) kad 80% studentų 
per pusę metų įsigys diplomus; 3) 
kad 30% studentų yra nusilpę ir 
5% dėl blogo maitinimo bei darbo 
sąlygų serga Tbc ir turėjo nutraukti 
studijas; 4) kad talpinant po 4—5 
studentus i 1 kambarį, tenkančiame 
1 asmeniui apie 4,0 m* ploto jų stu
dijoms baigti suduodamas smarkus 
smūgis. Nors atsiųstos Area komisi
jos buvo pripažinta teisėti reikalavi
mai ir pažadėta patenkinti (15 vietų 
iš 1.500 gyventojų!) tačiau Area nesi
teikė ... Pasėkoje studentai š. m. X.
5 d. paskelbė visuotinį bado streiką, 
memorandumo nuorašai buvo pasių
sti IRO centrui, karinei valdžiai, 
Tarpt. Stud. S-gal Ženevoje ir kt.

-j-

, IRO Pereinamosios stovyklos sa
lėje, Hochfelde, spalių 14 dieną kon
certavo, šiuo metu amerikiečių zo
noje besisvečiuojąs buv. Vilniaus 
Operos solistas baritonas Stasys Lie
pas. Tai įdomi asmenybė, ne vien 
kaip menininkas, bet ir kaip žmogus, 
savo dabartinius laimėjimus pelnęs 
nuo pat jaunystės kruopštaus ir kie
to darbo dėka. Juk jis, neturtingų 
darbininkų šeimos sūnus, pats savo 
jėgomis baigęs gimnaziją, stojęs tar
nybon, nepasidavė patogaus gyveni
mo vilionėms, bet pajėgė baigti tuo 
pačiu metu V. D. Universiteto teisių 
fakultetą ir Kauno Konservatorijos 
dainavimo skyrių. Ir be Tėvynės, 
Austrijoje, dirbdamas paprastu dar
bininku, Liepas dar kiek pasitobuli
nęs netrukus, berods, religiniu kon
certu pradėjo iki šiol daugiau kaip 
200 koncc.’lų siekiančią koncertų 
grandinę, guosdamas benamių DP 
širdis, susilaukdamas kuo geriausią 
savų ir svetimtaučių kritikų įverti
nimą ir didelį savo plačiosios audi
torijos pritarimą.

Įdvasintu, stipriu, tiek aukštuti
nėse, tiek žemosiose gaidose skam
biu balsu, įtikinančiai interpretuoda
mas nuotaikingas dainas ir operų 
arijas, Liepas lygiai lengvai sau lai
mėjo, kad ir įvairia muzikine kul
tūra, Augsburgo publiką. Programa 
buvo įdomi, nors kai kas girdėta. 
Pirmąją dalį sudarė dainos: lietuviš
kos — Gruodžio, Šimkaus. K. V. Ba
naičio ir užsienio meistrų — Schu- 
berto, Schumanno (ypač klausyto
jams patikę „grenadieriai“) ir Čai
kovskio. Po pertraukos tyriu sce
nišku temperamentu solistas atliko 
Borodino. Mozarto (kuri teko kartoti), 
Verdi bei Rossini operų arijas, pa
baigai, publikai nerimstant, pridėjęs 
„Carmen“ populiariąją, gi paties 
komp. Bizet taip nevertintą „Torea
doro“ ariją.

Muz. A. Kučiūno asmenyje Liepas

žymiai sumažėjo, nes BALF’o mažai 
garma siuntų su maistu, rūbais ir t.p.

Vietinis.
*. * *

Frelburgas. — Sėkmingesnei emi
gracijai, IRO pataria mokytis DP 
Administr. Centro steigiamuose kur
suose šių specialybių: ūkininkavimo, 
traktorių, mechanikų, kalvių, tekin
tojų, stalių, frizuotoji), stalių, kati- 
lių, baldų dažytojų. Kursus organi
zavo švietimo ir emigracijos skyrius, 
dr. Pr. V. Raulinaičio vadovaujamas.

— Nuo spalių 1 d., dėl etatų suma
žinimo atleidus kelias virtuvės dar
bininkes, DP restorane sekmadieniais 
neduodama pietų, išduodant į rankas 
sausą davinį. Valgytojų daugama, 
kurią sudaro įvairių tautybių DP 
studentai, tuo patvarkymu labai ne
patenkinti, nes neturi lėšų privačiai

maitintis ir mano, kad esant geriems 
norams galima būtų palikti seną 
tvarką, atitinkamai pertvarkjus re
storano personalą ir jo poilsį.

— Venecuelos komisija priėmė 
kelis lietuvius. Būtų dar daugiau 
įsirašę, bet dėl didelio pasirinkimo 
daugelį atmetė, o kiti vėl kviečiami 
atsisakė vykti, laukdami „geresnių 
kraštų“.

— Atitinkamų įstaigų patvarky
mu, nuo liepos 1 d. visi vaikai ir 
jaunuoliai iki 20 metų YMCA’os pa
talpose gauna popiečius: kakao, mė
sos konservų sumuštinių etc. Pada
rius reikalingų žygių, negalintieji 
vietoje valgyti gali pasiimti maistą.

— Ryšium su naujos Tito valdžios 
politiniu kursu, tam tikras jugoslavų 
pabėgėlių skaičius nutarė grįžti Ju
goslavijon ir užsirašė Jugoslavijos 
misijoj.

Liepas pas Augsburgo lietuvius
turėjo gerą „palydėtoją“, kuris iš šo
kių salės pianino išspaudė, kas įma
noma. Smarkoku tempu sujudusių 
emigruoti DP stovyklų lietuviška, 
šiek tiek ir pabaltietiška, publika me
nininkus įvertino gausiais aplodis
mentais ir gėlėmis.

Norėtųsi apgailestauti, jog į tokio 
lygio koncertus lyg tyčia rengėjai, 
matyt, nebuvo pakvietę Augsburgo 
meninių institucijų, kaip Operos ir 
Konservatorijos, o taip pat ir laikraš
čių atstovų, kurių ne vienas tikrai 
mielai atsilankytų, gi šiuo atveju 
gražiai paminėtų lietuvius meninin
kus savo spaudoje. Juk rašoma, 
„esame ambasadoriai“...

Almus

EMIGRACINE SKAUTŲ VIETI- 
NINKIJA
Falingbostelio emigracinės stovy

klos lietuviškasis jaunimas, nežiūrint 
daugelio įvairių rūpesčių, įsteigė miš
rią skautų ir skaučių vietininkiją. 
Čia veikia dvi skautų draugovės, 
skautų vyčių ir vilkiukų būreliai. 
Įsisteigusioji vietininkiją įvairiomis 
progomis suruošia minėjimus ir kito
kius parengimus, tuo atlikdama gra
žią paslaugą visuomenei.

„SKAUTŲ AIDUI“ SUSTOJUS
Dėl pinigų reformos skautų ir 

skaučių žurnalui „Skautų Aidas“ su
stojus, palaikysime toliau ryšius su 
savo broliais ir sesėmis plačiame pa
sauly per „Mūsų Kelią". Šio laikraš
čio Redakcijai, maloniai sutikusiai 
skirti mums vieną skiltį savaitėje 
skautiškiems klausimams, reiškiame 
padėką.
LSS VADŲ IR VADOVIŲ SUVA

ŽIAVIMAS
Spalių 30 ir 31 dienomis Hanau 

lietuvių stovykloje LSS Tarybos Pir- 
mija šaukia Sąjungos Vadų ir Vado
vių suvažiavimą. Greit vienetai gaus 
kvietimus anglų ir vokiečių kalbo
mis nemokamai kelionei išrūpinti.
ESTŲ SKAUTŲ LAIKRAŠTIS

SUSTOJO
Dėl pinigų reformos sustojo ir mū

sų kaimynų estų laikraštis. Dabar 
vienas estų laikraštis paskyrė estų 
skautams kampelį kuriuo informuo
jami estai skautai ir palaikomas 
ryšys.
SKAUTŲ ATSTOVAI PEREINA

MOSE STOVYKLOSE
Tarptautinio Skautų Biuro inicia

tyva manome netrukus įsteigti prie 
didesnių emigracinių stovyklų skautų 
atstovybes, kurios rūpintųsi išvyks
tančiais skautais.
TAUTINE ŠVEICARŲ SKAUTŲ

STOVYKLA
Praėjusią vasarą šveicarai skautai 

suruošė didelę tautinę stovyklą Tre- 
vane, netoli Lugano, kurion svečiais 
atvyko italų, vokiečių, olandų, austrų, 
švedų, škotų, prancūzų ir anglų skau
tai. Tarptautinio Skautų Biuro di
rektorius Wilson’as su Tarptautinio 
Komiteto nariais lankėsi stovykloje. 
Šiomis dienomis TSB direktorius 
Wilson’as lankysis anglų zonoje ir 
inspektuos skautų vienetus bei susi
pažins su įvairių tautų skautų vei
kimu.
PAN-PACIFIKO JAMBOREE

Australijos Skautų Sąjunga ruošia 
didžiulę jamboree Yarra Brae, Won
ga Parke prie upės Yarra, septynios

NL, FL Ir JL korporantams ir filisteriams
Pranešam, kad Neo-Lithuania, Fl- 

llae-Lithuaniae ir „Jaunosios Lietu
vos“ filisterių, korporantų ir korpo- 
rančių suvažiaviams įvyks š. m. lap
kričio 13—14 d. Augsburge. Atidary
mas 13 d. 10 vai. ryto.

Sis suvažiavimas yra labai svar
bus, nes jis nustatys šių korporacijų 
ateities veikimo planą ir gaires. 
Turnt galvoj emigraciją, jis bus dar 
svarbesnis, nes jis padės pagrindus 
ateities veiklai. Taigi, kviečiame 
gausingiausiai šiame suvažiavime da
lyvauti.

Šių korporacijų ryšininkai ir pa
vieniai gyvenantieji nariai yra pra
šomi skubiai pranešti, klek ir kas 
dalyvaus šiuo adresu: Inž. J. Butkus, 
(13b) Augsburg - Haunstetten, 
Flachstr. 48/1.

Suvažiavimo dalyviai bus aprū
pinti nakvyne ir iš dalies maistu.

Atvykusieji bus sutikti. Prasilen
kusieji su sutikėjais vyksta aukščiau 
nurodytu adresu.

NL, FL ir JL Vykdomoji Taryba

SKAUTIŠKUOJU TAKO
- Redaguoja vyr. skin. A. Krausas —————

mylios nuo Ringwoodo. Ta didžioji 
stovykla įvyks gruodžio 29 — sausio 
9 dienomis. Mūsų skautai, nuvyku- 
sieji Australijon, ton jamboree jau 
pakviesti. Jie dalyvaus kaip atskiras 
lietuvių vienetas. Siųskime per pa
žįstamus brolius ir seses lietuviškam 
parodos skyriui eksponatų. Tai bus 
labai graži proga supažindinti ir to
liausiame pasaulio krašte svetimtau
čius su mūsų tautos šokiais, daino
mis, tautodaile. Eksponatus jau pats 
laikas siųsti.
SKAUTAI VYČIAI VEIKIA

Prie „Džiugo“ Vietininkijos įsistei
gė „Dr. Vydūno“ Skautų Vyčių Bū
relis. Jo globėju sutiko būti dr. Vy
dūnas. Būrelio nariai palaiko glaudų 
ryšį su savo Globėju. Spalių 10 d. 
minėtas būrelis suruošė dr. Vydūno 
paskaitą visuomenei Augustdorfe. 
Mūsų' garbingas Tautos Žadintoja* 
kalbėjo apie moters reikšmę žmoni
jos gyvenime. Paskaita su dideliu 
įdomumu buvo išklausyta ir nušvie
sta didis uždavinys žmonių gyveni
mui.
SKAUTAMS ESPERANTININKAMS

Skautai esperantininkai, norintieji 
įstoti į S.E.L. (Skolta Esperantisto Li
go) ir užsisakyti S.E.L. laikraštį „La 
Solta Mondo“ tesikreipia šiuo adre
su: A. Levinas, (24a) Geesthacht, 
Spakenberg I. Nepamiršti pašto ženk
lų atsakymui.
„TAU, SKILTININKE“ KNYGA

Jau visai baigiama spausdinti skil- 
tininkams ir-visų šakų skautams la
bai naudinga knyga „Tau, Skiltinin- 
ke“, spaudai paruošta sktn. E. Rel- 
kenio ir vyr. sktn. A. Krauso. Kny
gelė per 200 psl. su ca. 70 paveiks
lais, kaina 2—3 DM. Tuntlninkal 
prašomi surinkti iš savo vienetų pi
nigus ir atsivežti LSS Vadų ir Va
dovių suvažiaviman. Knygelėje ra
sime visų šakų programas, medžia
gos joms paruošti, pluoštelį geogra
fijos, Lietuvos istorijos, iš skautų 
veikimo tremty ir 1.1
IŠ SKAUTŲ VEIKLOS KANADOJE

Pirmieji ledai jau pralaužti — 
vedama visų atvykusių Kanadon lie
tuvių skautų registracija ir sudary
tas Tautinis Lietuvių Skautų Komi
tetas. Jį sudaro: sktn. VI. Šarūnas
— pirmininkas, psktn. J. Dambaras
— vicepirm., vyr. skltn. VI. Morkū
nas — reikalų vedėjas, psktn. P. 
Enskaitis — informacijos reik., psktn. 
B. Stundžia — jūros skautų reik., 
psktn. P. Čeponis — sk. vyčių reik., 
vyr. skltn. J. Matulaitis — tiekimo 
reik.

Skautų vienetai jau veikia Mont- 
realyje ir Toronte. Montrealy sesė* 
pasirodė visuomenei su pirmuoju 
laužu. Pide Crow., Ont. aukso ka
syklose suorganizuota sk. vyčių bū
relis, Winipeg padaryta jūrų skautų 
užuomazga.

A. VILKAS (10)

91SIAUBAS EINA PER EUROPA«

ATSIMINIMAI
1944. VIII. 20 d. Sekm.

Šaudymas darėsi nepakenčiamas. Vokiečiai davė įsakymą 
per 2 vai. išsikraustyti 5 km į užfrontę. Diena be galo karšta. 
Ant L. dvaro laukų krinta didžiuliai sviediniai ir sukelia mil
žiniškus dūmų debesis. Su tėvu bėgame į alksnyną. Pasisekė: 
greit suradome ratus, ašis, sraigtus ir sustatę vežimą, skubiai 
krauname daiktus. Sviediniai švilpia — čia iš vokiečių, čia iš 
rusų pusės. Ožys, iš kažkur atsiradęs, kaip pikta dvasia, me
kena. Pririšame prie tvoros ir skubame krautis.

Važiuojame, iš paskos — Vaivadai. Anicetas — vežime, 
tėvas veda jaunuosius arklius, seserys tempia jaukiąsias kar
ves: 2 melžiamas ir 1 priaugančią (taip nusigyvenome per 
karą mes, 37 ha ūkininkai). Likusieji varome kiaulę ir kt.; 
3 veršiukai pabėgo, avys ir paukščiai paliko.

Pakeliui traukia žmonės būriais, varosi gyvulius, dulkių 
debesys, skubėjimas ir baimė veiduose, patrankų sviediniai 
atšvilpia...

Pagaliau už poros km mes nepavojingoje vietoje: jau 
frontas užpakaly. Kur važiuosime? Giminių čia pat nėra.

Nagi — pas Jono Vaivados uošvį Šalkauskį. Viskas ne
blogai klojasi, tik ta prakeikta kiaulė pailso ir nusistatė iš 
karto baigti savo vargus: pabėgti nuo mūsų ir pasislėpti. 
Juo bėga, juo ilsta. Mes vaikome šalikėliais, po krūmus, po 
sodybų degėsius, baisu ant minos užbėgti, basas kojas su
žeisti kokiomis skeveldromis.

Prie vienos sodybos ji palindo po sviedinio nulaužta dre
bule ir — mušk, kad nori, o ji nebesijudina. štai besąs ir 
Repą tri j antas, besigydąs koją. Mano laikroduko grandinėlė 
kabo iš kišenėlės.

— Žiūrėk, žiūrėk. — šnibždasi seserikės.
Jis neva nusisuka, paslepia laikrodį, man nėra išskaičia

vimo jam apie tai priminti — dar gali atkeršyti.
Anicetas jau nuvažiavo. Kiaulei parišame koją: Ji dabar 

gaivalo eiti, tiesiu keliu ir žygiuoja visai gerai
Pasiekiame Šalkauskiu sodybą. Šeimininkas — stora* 

kailiadirbis. Jis likęs vienas. Šeima kažkaip pateko rusams, 
kaip mūsų vakarų kaimyninio sodžiaus P. visos moterys su 
vežimais, gyvuliais ir ryšuliais nuvažiavo pas sovietus. Liko 
tik 4 vyrai. Visokį sodžiaus vagys ir mušeikos laukė sovietų 
kaip išganymo, nes buvo proga pažvejoti drumstame vandeny.

Vokiečiai atėmė nemelžiamą karvikę, bet negrasino. Mie
gojome lauke. Naktį matėsi fronte mėtomos raketos. Lėktu
vai ūžia. Kaimai dega ir dega.

„Nelaimė neutraliai, silpnai tautai... Sudegins visą Lie
tuvą ir dar apkaltins kaip vilkas ėriuką... Ir šiuo momentu, 
tur būt, nėra pasauly žmonių, kurie atjaustų mūsų šalį...“

Atvažiuoja daugiau lietuvių pabėgėlių. Girdime pasa
kojant, kad kai kurie civiliai užėjo ant minų ir buvo sužeisti. 
Šeimininkui padedame avižas.

Tėvas kasdien pareidavo namo. Pagulėdavome prieš 
saulę, parinkdavome šakų miške.

Šalkauskis papasakojo iš savo gyvenimo.
— Prieš Didįjį Karą dirbau Frenkelio odų fabrikėly, 

Šiauliuose. Paskui buvau meistru pas žydą Regelskį. šis 
pastatė įmonėlę, apdraudė ją 3 valstybėse, padegė, o gavęs 
trigubus pinigus, pastatė mūrinį fabriką... Po to dirbau 
Kėdainiuose — irgi žydų kailių apdirbimo įmonėlėje. Kilus 
karui, kai caras uždraudė Lietuvoje žydams verstis, tvarkiau 
vienas visus reikalus. Artėjant vokiečiams, paėmęs dalį tur
to, iškeliavau pro Vilnių į Maskvą. Caraitės vardo komitetas 
šelpė pabėgėlius. Prie Maskvos keli Lietuvos žydai susidėję 
nupirko odų fabriką, kur vėl buvau meistru. Laimingai per
gyvenęs bolševikų revoliuciją, pasilikau tame pačiame fabri
ke. Dar prie Lenino buvo gera gyventi, nors pinigų vertė 
kaskart krito. Tačiau tarnautojai, perimdami fabriką (t. y. 
nacionalizuodami), kiekvienoje užraugtoje statinėje palikda
vo neužrašytas 3—4 odas. O statinių buvo tūkstančiai... Pi
nigų, oi oi, turėjau. Rinkoje, jei daiktas patikdavo, nors ir 
labai daug prašydavo, nusipirkdavau. Darbininkai sunkiai 
gyveno, bet bado dar nebuvo. Pinigų vertė kaskart krito. 
Pasklido gandai, kad Lietuvoje labai geras gyvenimas. Pra
dėjau rūpintis išvažiuoti. Buvau pas Leniną: mačiau jį gyvą, 
nors nekalbėjau, jis tik paklausė sekretorių, ko aš norįs, ir 
liepė reikalą sutvarkyti. Stalino nemačiau... Leidimo tuo
kart negavau, bet užtat vėliau nusipirkau už 400.000 rublių 
ir dar 4 tnil. rublių liko. Įsigijau laikrodėlių ir auksinių 
daiktų. Per sieną viską pavyko laimingai pergabenti, nors 

kratė. Oho, atrodžiau ne taip, kaip dabar: daug storesnis ir 
žmona — taip pat.

Vieneris metus nieko nedirbau, tik baliavojau. Paskui 
nusipirkau žemės ir šiaip taip verčiuosi...

Dirva Jo nekokia — durpynai. Bet, būdamas amatinin
ku, jis neblogai gyveno.

Vieną naktį nakvojau jų troboje, šiaip, mes gulėdavome 
lauke. Senis Šalkauskis pradėjo dejuoti, kad vienas liko, ir 
pasikukčiodamas verkti. ,

Žiūrėdamas į frontą, kartą pastebėjau, kad vienas artile
rijos sviedinys iš vokiečių pusės gailiai nukaukė ir biauriai 
krioktelėdamas, sprogo rusų pusėje, išleisdamas tirštų juodų 
dūmų debesį. Vėliau pasakojo, kad tai kažkoks naujas gink
las, kurio vokiečiai laukė kaip išganymo.

Vienoje vietoje visas žirnių laukas buvo nusėtas „ka- 
tiušų“ sviedinių duobių.

Prisiminiau Šemuko pasakojimą:... „2 batalijomis vo
kiečių užmušo... ir pamaniau: 2 batalijonus žirnių iškūlė.. .“

Prasidėjo intrigos su Vaivadais, ir mes nutarėme važiuoti 
namo.
1944. VIII. 27. Sekm.

Tuo tarpu, kol namiškiai kraustysis atgal, išvykau ap
lankyti savo draugo Petro. Praeidamas pro savo miestelį, 
pamačiau, kaip visa gatvė prieš valsčių nusėta dokumentais. 
Tai padarė vietiniai komunistai artėjant rusams.

Koks džiaugsmas su draugu pasikalbėti —'gamtoje nie
kam netrukdant, toli nuo karo audros. Jis klausėsi mano 
pasakojimų apie rusų išdaigas.

— Mūsų belaisvis artėjant frontui išėjo partizanauti. 
Susidarė banda iš žydų, komunistų ir belaisvių. Jie -žinojo, 
kad mūsų kaimynas K. turi porą kulkosvaidžių, mes irgi 
turime, tik niekas to nežino. K-o nerado namie, todėl paka
bino raštelį: „Ginklai arba gyvybė“. Kai rusus atmušė, ta 
gauja iširo: sako, patys rusai pasitikę žydus nuginklavę Ir 
suėmę. Mūsų belaisvis sugrįžo. Kitą dieną atėjo K., užsi
kabinęs automatą. Belaisvis tik išbalo, užšoko kaip karina* 
ant klėties ir nesirodė visą dieną.

— Palaukite, kai rusai ateis, atsiimsite *ąvp... Nesvar
bu, kad dabar jį globojate, — tariau aš.

— Gali būti...
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Prie pagrindinio sprendimo artėjant
Visi tie vyrai, kurie gerai pažįsta 

bolševikus ir visus jų suktus darbus 
ir ėjimus, žino, kad jokie smulkūs ir 
eiliniai reikalai ir jų išsprendimas 
nieko gero pasaulio taikai neduos. 
Yra vienas pagrindinis ir kardinali
ais klausimas —rusiškasis bol
ševizmas. Kas šiandien sutvar
kys bolševizmą, tas duos pasauliui 
taiką ir ramybę. Su apgailestavimu 
tenka konstatuoti faktą, kad prie 
modemiškojo gyvenimo technikos ir 
greičiausių žinių skelbimo būdų, pa
saulis nežino, kas dedasi Sovietų Są
jungoje.

Tenka konstatuoti ir kitą liūdną 
faktą, jog laisvasis pasaulis labai 
sunkiai ir labai pamažu tesuvokia tą 
pavojų ir tą pasibaisėtino masto 
grėsmę, kuri slenka pirmyn ir pir
myn. Vakarų pasaulis pradėjo pa
kilti prieš tą beplintančlą melo, prie
vartos, teroro akciją ir jau sako: ga
nai Mes žinome, su kuo turime rei
kalą! Mes galvojame apie tave ly
gia! taip, kaip anas prancūzas profe
sorius, išėjęs iš kalėjimo Lietuvoje 
1941 m. birželio mėnesyje, pareiškęs 
per radiją savo bendrą išvadą apie 
rusiškąjį bolševizmą: „Nieko nėra 
blogesnio pasaulyje už šitą biaurybę.“

Bet toji pabaisa nesnaudžia. Ji 
rodo nepaprastą veiklumą ir ryžtu
mą savo ekspansijai siekti. Tik gai
la, kad visa tai dedasi už geležinės 
uždangos, pro kurią nepraeina jokia 
modemiškosios technikos žinioms 
perduoti priemonė. Įvairiais keliais 
ateinančios žinios rodo,, kad ten ver
da komunistinis katilas toliau, kol 
bus viskas suvirinta į vieną masę. 
Dabar jau ruošiami planai, kaip toji 
lava bus panaudota laisvajam pa
sauliui užlieti. Štai, neseniai sklido 
gandai, kurie pasirodė esą tikri, kad 
Kryme Stalinas daro konferenciją 
su savo kovos draugais ir savo sate
litais. Bet apie ką jie ten kalbėjo? 
Čekoslovakijos komunistinis valdo
vas, grįžęs iš konferencijos, pareiškė, 
kad ten jis taręsis apie ūkinius rei
kalus ir išsiderėjęs Čekoslovakijai iš 
tėvo Stalino didelius kiekius maisto 
produktų. Kiekvienas supras, jog ten 
buvo kalbama visai apie ką kitą. 
Spėjama, kad svarstė tiek vidaus, 
tiek išorinius klausimus, šiuo metu 
’aktualius sovietams. Būtent: 1. už
grobtuose ir satelitiniuose kraštuose 
paskubintai įvesti sovietinę tvarką, 
įskaitant ir ūkininkų sluogsnio lik
vidavimą bei jų sukolektyvinimą, ži
noma, galutinai palaužiant bet kokį 
opozicinį judėjimą; 2. savo satelitus 
glaudžiai sujungti į vienetą ir pri
glausti juos visus prie Sovietų Są
jungos, tuo tarpu kad ir neformaliai, 
bet triumfališkai ir demonstratyviai, 
tuo atsveriant Vakarų akciją sie
kiant vienybės. Be to, sakoma, ten 
buvę svarstyta ir tokie klausimai: 
L kokios būtų pasekmės, jei Sovietų 
Sąjunga išstotų iš UNO ir 2. kiek 
divizijų duotų kiekvienas satelitas 

prasidedant karui. Kiti Europos 
klausimai ir Azijos problemos čia 
nebuvusios svarstomos, nes didysis 
milžinas mano, kad tai esą jo vieno 
prerogatyva. Jis pavergė tautas ir 
žmones, jū kūnus ir sielas, kad jie 
nukaltų jam ginklus pergalei pa
siekti.

Dabar pažvelkime į Vakarus ir 
stebėkime, kas čia daroma. Vakarų 
valstybės jau suprato, kad visos jų 
pastangos pasiekti visiems patenki
namą sprendimą taikos labui eina 
veltui ir kad iki šiol buvusia veiklos 
taktika reikia keisti. Tų kraštų vy
riausybės įsitikino, kad su sovietais 
kalbėtis nėra jokios prasmės, nes tos 
kalbos gali tęstis be ribos, kai prak
tika eina savais keliais. Todėl jos 
ėmė reikalauti darbų, ne žodžių. So
vietų žodis — nė vieno cento never
tas. Anot Stuttgarto radijo komen
tatoriaus, vieno sovietų Berlyno ge
nerolo patikinimo žodžiai sudužo, kol

Atviri žodžiai / Dviveidė politinė moralė
Žvelgdamas į Paryžiuje vykstan

čios JTO sesijos darbus, šveicarų 
„Berner Tagblatt“

mano, kad pagal tai, kaip- šiuo metu 
plėtojasi tarptautinė įtampa, Palais 
de Chaillot gali virsti tiek kapinė
mis, tiek naujo atgimimo lopšiu JT 
Organizacijai. Anot laikraščio, trejų 
metų kartais tragiško, kartais ko
miško bejėgiškumo spektaklis tos 
tarptautinės organizacijos aiškina
mas ir teisinamas ginkluotos jėgos 
stoka, — jėgos, kuri būtų pajėgi JTO 
sprendimus įgyvendinti. Tokie pasi
teisinimai prasilenkia su problemos 
esme. Dabartinė JTO su sava gin
kluota jėga būtų neįmanomesnė už 
dabartinę materialiai bejėgią organi
zaciją. Pagrindinė problema glūdi 
JTO prigimtyje. Ji yra, apskritai, 
nepajėgi spręsti, yra luoša iš pri
gimties, nes jos sudėtyje yra veto 
apsišarvavusi jėga, kurios esmė prieš
tarauja pagrindiniams tarptautinės 
organizacijos dėsniams. Niekad taip 
ryškiai nepasireiškė JTO prieštarau
janti sudėtis, kaip šiuo metu Pary
žiuje, kur „atvirai sakoma tai, kas 
anksčiau buvo galvota“.

Amerikiečių motyvai, kuriais bu
vo grindžiamas Bulgarijos prašymo 
priimti į JTO atmetimas, prilygsta 
marksistinės sistemos definicijai. Ne 
be to, kad veik visų marksistinių 
kraštų atstovai nesėdėtų JTO. Čeko
slovakijos užsienių reikalų ministeris 
Clementis plačiai skėtėriojasi Palais 
de Chaillot salėse, kai tuo metu jo 
vyriausybė priverčiamąjį darbą pa
grindžia įstatymu, tą patį priverčia
mąjį darbą, kuris laikomas pažei
džiančiu neliečiamųjų žmogaus tei
sių, gi tuo pačiu teškia į veidą pa-

Mūsų Kelias

Rašo Dr. S. Tomas
gaidys dar nebuvo spėjęs tris kartus 
sugiedoti, o vakariečių susitarimai 
Moskvoje su Kremliaus viešpačiais 
dėl Berlyno blokados panaikinimo 
tebuvo fragmentas iš tūkstantis ir 
viena naktis. Taigi, gana žodžių, rei
kia veikti. O kuo pasireiškia vaka
riečių veikla? Gi susijungimu 
ir pasiruošimu atsispirti 
grėsmei. Bet Vakaruose yra daug 
sunkumų. Blogiausia tai, kad Euro
pos žemyne nebeliko nė vienos vals
tybės, kuri jaustųsi stipri ir pajėgi 
vieningam frontui organizuoti prieš 
gresiantį pavojų. Prancūzija voš at
silaiko socialiniams sunkumams ir 
komunistų keliamiems streikams, 
negalėdama suvesti biudžeto galo su 
galu ir dėl infliacijos negali ūkiškai 
atsitiesti. BeNeLux kraštai yra ne
dideli ir negali žymios įtakos turėti 
Europos politikai. Anglija viena yra 
pastovi ir tvirta, bent savo užsienio 
politikoje. Visi tie kraštai po karo

nuvargę ir naudojasi visokeriopa 
JAV parama, kad vėl atsistotų ant 
tvirtų kojų.

Nežiūrint vidaus sunkumų, staiga 
reikia mesti visą savo dėmesį į ky
lantį iš išorės pavojų. Neatrodo, kad 
tą pavojų galima būtų kuo kitu at
remti, kaip tik jėga. Grėsmę sudaro 
brutali jėga, jai atremti reikia taip 
pat jėgos. Pagal strategijos dėsnį, 
norint sunaikinti karinę pajėgą, rei
kia ją mušti dvigubai stipresne jėga. 
Tik tuo atveju galima tikėtis perga
lės. Pergalė bus to, kas stipresnis ir 
geriau organizuotas.

Daug kas stebisi, kad Vakarų ne
paremia stipria ranka J.A.Valstybės. 
Tačiau girdime atsakymą, kad jos 
neturi ką paremti, kad nėra kredi- 
tingo debitoriaus. Amerika sako: duo
siu paramą, bet visą veiklą turite 
jūs patys daryti. Parama blogam 
ūkininkui neatneša naudos, ir prie
šingai, sumaniam ir veikliam ji yra

grindiniams JTO dėsniams. Bevinas 
ir Spaakas, išskaičiavę sunkius Sov. 
Sąjungos nusižengimus tiems JTO 
pagrindiniams dėsniams, čia pat daro 
nelogiškas išvadas: Trypkite kojo
mis žmonių ir tautų teises savo In
teresų sferoje, bet dirbkite su mu
mis kartu! Ne, toks paniekinantis 
bendradarbiavimas yra negalimas. 
Tokia dviveidė moralė JTO veda 
graban. Tuo labiau, kad marksizmas 
savo bendradarbiavimą pasaulinėse 
organizacijose pateisina tik vienu 
motyvu — kad jas iš vidaus sužalotų.

Jei JTO nori gyventi nauju, svei
ku ir pajėgiu gyvenimu, ji privalo — 
kaip Bevinas tik įspėjimą išreiškė — 
marksistinius nuodus Išjungti.

Bet tai būtų tik iliuzija, manyti, 
kad totalitarinės Rytų valstybės pa
čios apleis JTO. To malonumo Mas
kva Vakarams tikrai nepačfarys. 
Kremlius siekia nugramzdinimo, o ne 
pasveikinimo tai organizacijai...

Ir kol tas naikinimo procesas nėra 
baigtas, marksistai turi puikią vietą 
savo sofistinės propagandos rezonan
sui, kur gi kitur galėtų Višinskis to
kią rinktinę ir angliška kantrybe 
apsišarvavusią publiką surinkti, kad 
serviruotų jai savas, nešvankumų ku
pinas žodžių salves, kai tuo tarpu 
pats gali žiauriai išvengti bet kokio 
atsakymo, kaip, pvz. po Spaako kal
bos.

Jei JT apsispręstų už naują atgi
mimą, jos privalėtų pačios savo 
marksistiniams pseudonariams paro
dyti duris. 

• • •
Tokios politinės moralės pėdsakai 

pasireiškia Sov. Sąjungos vadų stai
giuose širdies priepuoliuose.

— Kai A. Ždanovas Maskvoje stai
ga nuo širdies priepuolio mirė, rašo 

„Die Tat“,
kilo natūralus klausimas, ka, gi toji 
mirtis reiškia, ar ji buvo tikrai na
tūrali ar dirbtinė, ar tai buvo pasėka 
pertemptos kominformo politikos, ar 
posūkio pranašavimas. Armėnas, va
dovavęs Maskvos parodomiesiems 
procesams, Sov. Sąjungos politikai po 
Mūncheno, vokiečių - sovietų pakto 
paruošiamiesiems darbams, karui su 
Suomija, „čistkai“ intelektualų, per
žengusių geležinę marksizmo-leniniz
mo liniją — negi jis būtų susižeidęs 
širdį į Tito ožiuotus ragus?

Bet gi trumpai prieš tai tokiu pat 
širdies priepuoliu krito žymus kari
nis autoritetas Rybalko, teritorinės 
armijos šefas, tankų srityje prilygęs 
de Gaulle ir Guderianui, strategas ir 
technikas, Sov. Sąjungos atstovas 
žaibiškųjų antpuolių.

Tačiau Rusijos bolševikų partija, 
be savo generalinio sekretoriaus Žda- 
riovo, prarado tuo pat būdu dar ir 
kontrolės komisijos vadovą Lukiną, 
kuris būdamas viso partijos aparato 
personalo šefu, buvo kartu trečiuoju 
stipriausiu vyru Rusijoje po Zdanovo 
ir, kaip pats Ždanovas, atstovu „kie
tosios linijos“, tai reiškia, nesuderi
namumo komunistinio pasaulio šalia 
kapitalistinio ar socialreformiškojo 
(ką Stalinas savo keliu neigia).

Niekas negali tų saitų ar, geriau 
pasakius, stokos tų saitų, siejančių 
tuos tris „širdies priepuolius", išnar
pliotu Įvykių duplikacija yra pasau
lyje žinomas reiškinys. Nauja ir tuo 
būdu įtartina, tai triplikacija, veik 
vienu kartu palietusi „aštrios briau
nos“ krypties reprezentantus. - mšk. -

3 psi. Nr. 57(16#į- 

tikra palaima. Todėl Vakarai ir pra»-; 
dėjo pastaruoju metu rodyti ypatin- 
gą gyvumą. Štai visai neseniai Briu- 
sėlio pakto valstybės Paryžiuje daro* 
grynai karinius pasitaramus ir su
kuria vieną bendrą vadovaujantį ka
rinį organą — bendrą generalinį šta
bą. Charakteringa ir tai, jog posė
džiaujant UNO Paryžiaus Palais d* 
Chaillot rūmuose, šis sprendimas pa
darytas po dviejų dienų posėdžių ka
ro ministerijoje. Sudarius štabą, tuo
jau paskirti ir visi reikalingi vadai. 
Dėl jų sudėties ėjo nemažos deryboj, 
kurios greit ir sėkmingai baigto*. 
Feldmaršalas Montgomery, Britų Im
perijos generalinio štabo šefas, pas
kirtas Vakarų Sąjungos karinių pa
jėgų vyriausiu vadu. Prancūzų Ar
mijos generolas Jean de Lattre de 
Tassigny paskirtas Sąjungos sausu
mos karo jėgų vadu, o Britų oro 
maršalas Sir James Robb — jung
tinių oro pajėgų vadu. Jungtinėms 
jūrų pajėgoms vadovauti paskirtas 
prancūzų Viceadmirolas Robert Jau- 
jard. Tokios sudėties štabas pradėjo 
savo posėdžius Londone, pirmąjį po
sėdį atidarant Britų oro laivyno va
dui lordui Tedder. Kaip naujieną 
praneša, kad netrukus Londone lan
kysis Portugalijos generalinio štabo 
viršininkas. Kad ir ne viešai, galvo
jama ir apie eventualų Ispanijos 
Franco prisijungimą. Apie minėtus 
paskyrimus ir artimuosius štabo už
davinius paskelbtas oficialus komu
nikatas. Jame sakoma, kad pirmiau
sia šie vyrai turės spręsti techniškas 
ir taktiškas Vakarų Europos gynimo 
problemas. Čia įeina ginklavimosi 
programa ir reikalinga išorinė para
ma. Visa tai atliekama su dideliu 
skubotumu.

Iš JAV ateina žinios, kad ten 
valstybės vyrai džiaugiasi Europos 
vienybės kūrimu ir mano, kad tuo 
būdu bus sudarytos sąlygos ir J.A. 
Valstybėms prisijungti prie Vakaru 
Europos valstybių sąjungos savo iš
tekliais ir karine galybe. Pabrėžia
ma, kad Amerika nedarė į tai jokio 
spaudimo. Jau pranešama, kad nau
jasis štabas su savo ekspertais ga
mina naują Marshallio planą grynai 
militariniams reikalams. Jame bus 
numatyta, ką Europa pati gali pasi
gaminti ir ko bei kiek jai trūksta, ko 
ji turėtų gauti iš J.A.Valstybių.

Politikai ir stebėtojai sako, kad 
derybų laikas jau seniai praėjo. Po 
to įvyko persilaužimas į antrąjį pe
riodą — ginklavimąsi ir karinių pa
jėgų koncentraciją, šiuo metu mes 
žengiame į ginklavimosi laikotarpį, 
į karinių jėgų didinimą. Šis proce
sas gali būti ilgokas, bet gali būti ir . 
trumpas. Pagrindinis sprendimas jau 
padarytas, dabar eina sprendimų 
įvykdymas, šiam periodui pasibai
gus, prasidės trečias periodas — 
ginklų žvangėjimas. Atrodo, kad 
antrojo periodo amžius neilgas.

Jurgis Jankus ‘ (1)
w

Žali velniukai
(Iš nepažįstamos mergaitės užrašų)

Redakcijos kambarys didelis ir platus, ir jame tik aš ir 
Vytas su Kęstučiu. Ir čia taip daug tylos, kad mūsų žodžiai 
visai nepajėgia jos išblaškyti. Man rodosi, kad tame tylume 
ir toj erdvėj esame trys maži taškučiai, kaip trys knygos, 
užsimetusios didžiulėj salėj ir belaukiančios, kad kas ateitų 
ir perskaitytų arba nors atsiverstų ir pažiūrėtų, kas yra viduj.

Keistos mintys, kaip dideli tylūs paukščiai, plasda apie 
galvą, bet aš tenoriu galvoti tik apie juodu: apie Vytą ir 
Kęstą. Vidury žiemos juodu man buvo visiškai svetimi, kaip 
dvi knygoj, kurių dar nebuvai atsivertęs, bet dabar norėčiau 
atsiversti ir paskaityti. Ir ne abi, bet tik tą, kurios vardas 
Vytas. Kai dabar taip sėdžiu ir žiūriu į jį, pasilenkusį ant po
pierių, ateina mintis, kad esu jau truputį ją praskleidusi ir 
net vietomis paskaitinėjusi, bet daug ką ir pati sau bijau 
prisipažinti. Dar noriu laukti. Gal tas ir taip praeis. Kaip 
nedidelis galvos svaigimas arba sapnas nesumerkus akių. 
Aš net spėju, kad iš tikrųjų tik taip ir yra: lauke dabar 

r pavasaris, ir širdį traukia toli už miesto, į pušyną, į žalsvą 
vėsų vandenį.

Išeinu į Nemuną, nuklystu į Nerį, pasineriu į vandens 
vėsumą ir būnu, kol krūtinėje pritrūksta kvapo, mirkstu, 
kol ima krėsti virpulys ir į krantą išlipu pamėlynavusi ir 
danties nebeišlaikydama ant danties, tik širdies toji vėsuma 
nepasiekia. Norėčiau, kad kas ateitų ir pasakytų kodėl Ir 
kodėl to negalėtų pasakyti Vytas? Norėčiau kada paklausti, 
ir tik tada, kai nebus Kęsto ir kai būsime tik dviese, bet 
vėl širdis dreba, ir žinau, kad nepaklausiu. Jis gali pasakyti 
jo širdį nuo vandens atvėstant. Tada būtų nežmoniškai sun
ku, ir iš širdies galėtų likti tik mažas pelenų žiupsnelis.

Bet jeigu pasakytų ir viskas iš karto pasidarytų aišku... 
Ne, ne! Taip neišpasakytai nemoku gyventi. Vaikštau mėls- 
vam rūke, pilnam sentimentalaus skambėjimo, o noriu gy
venti ...

Vytas varto pluoštą kažin kieno rankraščių ir labai šaltu 

veidu brauko ir taiso, Kęstutis balsu skaito Persų poeziją. 
Man kartais atrodo, kad ir jis nerealus ir taip pat klaidžioja 
mėlsvam rūke, bet mane taip traukia ir kartu baugina 
šaltas Vyto realumas.

Nežiūriu nė į vieną. Mano akys klysta pro langą, bet 
Vytą jaučiu širdim, o Kęsto balsą tegirdžiu kaip tolimą 
dundėjimą.

Čia pat už lango plačialapė liepa, už jos saulė. Jos 
spinduliai ateina per lapus, ir liepa nuo to pasidaro pilna 
šokinėjančių žalsvų šešėlių.

Vėjo nėra ir lapai nejuda, bet žali šešėliai mirga ir šoki
nėja nuo lapo ant lapo. Man širdis derinasi su jų ritmu, 
ir matau, kaip vienas, vis pasišokinėdamas, bėga artyn ir 
artyn, drąsiu šuoliu atsiduria ant paties kraštelio ties palange 
nusvirusio lapo, akiplėšiškai mirkteli akim ir ištiesia mažytę 
žalią ranką, ir jis nebe šešėlis. Prisimerkiu ir aiškiai matau: 
jis mažytis, švelnus, žalias velniukas.

Jis be ragučių ir be uodegytės, ir ugnis neina iš burnos, 
ir žalios akys pilnos nuostabaus švelnumo ir kiaurai per jį 
matau mirgančius lapus, bet žinau, kad jis mažas velniukas 
ir kad už jo liepos lapai pilni tokių pat nerūpestingų iš
dykėlių.

Jis stovi ir moja. Pakylu nuo kėdės, dedu koją ant stalo 
ir einu per popierius ir rašalines prie lango.

Ištiesiu ranką ir nustembu: ir ji tokia pat mažytė, tik 
velniuko žaliam delne atrodo taip nepaprastai balta, kaip 
purus sniego pūkelis, vidury vasaros nusileidęs iš dangaus.

Noriu atsisukti, pamoti draugams, bet velniukas stipriai 
trukteli, ir aš atsiduriu šalia jo ant lapo.

Lapas supasi, kaip sūpuoklės, ir neišpasakytai smagus 
šiurpas eina per širdį.

Apačioj gatve šliaužia nuo dulkių papilkėję automobi
liai, pilkais dulkinais veidais eina suvargę, nutrintomis kojo
mis vokiečių kareiviai. Ant pečių dar neša sunkius šautu
vus, bet ir Jie pilni pavargimo ir nebereikalingi.

Persisvėrusi per lapo kraštą ilgai žiūriu į juos ir noriu 
sušukti, kad mestų žemėn sunkius šautuvus, eitų čia ir pasi
nertų kartu su mumis tame žalume, bet velniukas prideda 
pirštą prie lūpų ir liepia nutilti.

— Šautuvus paskum surinktumėm ir užtvertumėm ga

nykloms tvoras, kad gyvuliai Į javus nesueitų, — sakau jam, 
ir abu juokiamės.

Iš anapus gatvės pro atvirą langą dar skamba nerū
pestinga, pilna pavasariško judrumo muzika. Į jos ritmą 
taip baisiai nesiderina nei pavargę kareivių žingsniai, nei 
liūdnas mašinų dundėjimas. >

Velniukas paima mane už rankų ir abu lekiam per lapus 
su pavasarinės muzikos ritmu. Aplink mus, kaip mirgą žali 
šešėliai, sukasi būriai tokių pat velniukų, o lapai supuojasi 
žemyn ir aukštyn ir nuo to iš širdies nenyksta neišpasakytai 
smagūs šiurpuliai.

Mes bėgam ir bėgam. Ir kareiviai, ir mašinos, ir muzika 
pasiliko toli apačioj. Tada sustojam ir susėdam ant paties 
aukščiausio liepos lapo, po pačiu viduriu skaidriai mėlyna 
dangaus. Po kojų buvo žali lapai, toliau raudoni’ nuo dūmų 
ir laiko patamsėję stogai, toliau upės ir laukai pilni brandaus 
pavasario, dar toliau dulkių ir dūmų paėsti dangaus pa
kraščiai. Širdy buvo liūdna ir neramu. Nenorėjau liūdėti 
ir negalėjau džiaugtis. Prie mano kojų ilsėjosi žalias, labaj 
protingas velniukas, horizontuose žuvo žmonės ir ateitis te
buvo didelis nerimas.

— Kam neleidai čia pašaukti kareivių, — su priekaištu 
pasakiau velniukui. — Jie pralaimėjo ir bėga pavargę ir nu
siminę. Kam tu pavydėjai žmonėms ramaus poilsio po mė
lynu dangum?

Bet velniukas tik galvą papurtė ir pasakė:
— Mes amžini ieškotojai, mes patys sau ir tikslas; mes 

patys keleiviai, mes kelias, mes ir priebėga; mes maldinin
kai, mes ir Viešpats Dievas, ar nurimę rymom, ar dusdami 
bėgam — visada į tą patį tikslą artėjam ir visais keliais jį 
pasieksim.

Pakeliu akis ir, rodos, matau nulekiančius paskutinius 
persiškos išminties žodžius nuo Kęsto lūpų. Jis valandėlę 
žiūri į Vytą, tebebraukantį rankrašti, paskum pasako:

— Ką apsisprendei daryti?
Vytas pakelia akis, žalsvas ir gilias. Jis laba! rimta*
— Pasilieku.
— Bet ar yra prasmės?
— Kodėl?
— Ar išbėgę mes nebūsime savo kraštui naudingesni*
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Lietuvių gėlė didmiesčio pavėsy
Marijos Sims „Mano Dainos“ / Rašo Vyt. Alantas

Marija Sims mus paperka savo 
nuoširdumu, paprastumu ir kuklu
mu. Jai visai nerūpi naujų formų ir 
naujų poezijos kelių ieškojimas, ji, 
atrodo, tenori išsisakyti be jokių pre-

Mūsų visų žvilgsnis šiandien kryp
sta i Ameriką. Mes ją vaizduojamės 
kaip dangoraižių, laisvės, neribotų 
galimumų bei sunkaus darbo kraštą. 
Mums, lietuviams, JAV yra kaip ir 
antroji Lietuva. Mums įdomu kaip 
ten gyvena mūsų tautos trečdalis, 
kaip pasireiškia užjūrio lietuvių kul
tūrinis gyvenimas, kaip jie galvoja 
ir jaučia, kitaip sakant, mums įdomu 
patirti, kaip ten visuotinis medžia
ginės gerovės troškimas bei siekimas 
derinasi su idealiniais žmogaus dva
sios polėkiais. Mes per daug esame 
linkę tikėti, kad ten viešpatauja tik 
dolerizmas. Tačiau Amerikos lietu
vių tremtiniams teikiama milžiniška 
parama, jų atkaklios pastangos at
statyti laisvą Lietuvą, pagaliau di
džiosios Washingtono respublikos 
tvirtas žodis už tautų laisvę ir griež
tas pasmerkimas šiandien pasaulyje 
viešpataujančios tironijos aną mūsų 
nuomonę iškalbingai paneigia.

Amerikos lietuvių tarpe yra viso
kių žmonių. Bet mūsų žvilgsnį ypač 
atkreipia idealistai, pasiaukojėliai, 
labdariai ir kovotojai, kurie dėl ben
dro labo nebijo atsisakyti nuo savo 
asmeninių interesų, kuriems varg-

kia per visą jos poeziją. Jos eilėraš
čių daugumas persisunkęs tėvynės il
gesio. Ji neskelbia garsių kovos šū
kių, ji negrasina Lietuvos priešams, 
ji tik tyliai ir kukliai išsako savo tė
vynės meilę ir nostalgiją. Lietuva 
jai yra virtusi svajonių šalis.
Jei tėvynės ilgiuos aš brangiosios, 
Jei nurimti be jos negaliu, 
Tai viltis čia teisybės šventosios — 
Ją pasieksiu svajonių keliu.

(Tėvynės ilgiuosi, psl. 14) 
Arba:

Nors svetimas kraštas, jauki čia 
pastogė,

Gyvenimas naujas daug visko išmokė. 
Širdies atviros palieki nepažinus, 
Man ašaros rieda, Tave atsiminus ...

(Tave atsiminus, 36 psl.) 
Nors autorė dejuoti ir skųstis ne

mėgsta, bet šiuose posmuose prasi
veržia tylus skundas. Išvertus šiuos 
žodžius į paprastą prozos kalbą, ra
šytoja nori pasakyti, kad nors nau
jasis kraštas ir turtingas, kad nors 
išmokti ir patirti, bet vis dėlto nei 
medžiaginė gerovė nei patyrimas ne
gali nuslopinti troškimo ieškoti žmo
giškos Širdies šilimos, kuri toli gražu 
ne visada yra linkusi vis plačiau at
siskleisti kartu su didėjančia civili
zacija. Greičiau priešingai...

Marijos Sims tėvynės ilgesys ne 
visada išsilieja tik nuotaikinga for
ma. Kai kuriuose eilėraščiuose, pvz., 
„Atsimenu“, jis įgyja labai konkretų, 
pasakyčiau, beveik prozaišką at
spalvį:

Atsimenu takus pavytusiais kraštuos žolynais, 
Taip smagūs ir minkšti jie buvo basai kojai, 
Išraizginti keleivio pamintais, geltonais viedrynais, 
Ten toliau, gale lauko, švilpavo artojai...

Marijos Sims tematika nėra labai 
įvairi. Šalia tėvynės ilgesio leitmo
tyvo, „Mano Dainose“ dar randame 
pasaulėžvalginio pobūdžio ir apdai
nuojančių meilę eilėraščių.

Iš paskelbto rinkinio sunku būtų

susidaryti pilnesnę rašytojos pasaulė
žvalgą. Galima tik tiek pasakyti, kad 
ji yra daugiau pesimistinė, nekaip 
optimistinė. Jos pesimizmas dau
giausia kyla iš susimąstymo apie 
praeinantį gyvenimą. v

stanti tėvynė ir Lietuvos ateitis ir 
laisvė nėra tušti žodžiai. Yra daug 
lietuvių, kurie seniai paliko savo tė
vynę, vienas kitas, gal būt, jos ir vi
sai nematė, o tačiau jų įnašas į mūsų 
bendrą kovos frontą yra žymus.

Prie tokių idealistų, labdarių ir 
kovotojų priklauso ir ponia Marija

Į veidrodį pažvelk, — jau ir veidai raukšlėti,
Įdubę akys rūpesčiu giliu,
Ir mintys, rodos, tokios lėtos lėtos ..,
Ir gesta, gesta žiburiai visi... (Tavo žibintas, 41 psi.)
Kai sučiulbės mažutis vieversėlis,
Neatsilieps krūtinėje daina.
Visi, visi pro šąli bus praėję...
Mane lydės juoda, karti tyla. (Į juodą skrynią, 42 psl.)

Sims, neseniai išleidusi savo eilėraš
čių knygą „Mano Dainos“ („Vieny
bės“ leidinys, Brooklyn, VI. Vijeikio 
viršelis, 61 psl. 1948). Kai paimi tą 
dailiai atrodančią knygą į rankas, iš 
pirmų eilučių turi nustebti autorės 
lakiu idealizmu, skaisčiu savo seno
sios tėvynės Lietuvos ilgesiu ir meile, 
jos nesuklastota ir nesužalota lietu
viška galvosena bei jausena. Autorė 
yra gimusi, augusi ir mokslus ėjusi 
Lietuvoje, bet jau gan ilgą laiką gy
venanti Amerikoje. Tačiau iš jos 
raštų atrodo, tartum ji niekados ne
būtų buvusi iškėlusi kojos iš savo

Žmogaus gyvenimas susideda iš 
juoda ir balta. Ir atkakliausias pe
simistas negali pasislėpti už savo 
juodos uždangos, pro kurią nepra
siskverbtų šviesos prošvaistės. Ma
rija Sims ilgisi savo tėvynės, kenčia 
dėl jai daromų skriaudų, sielvartau
ja dėl gyvenimo praeinamumo, bet 
kai kada į jos sklidiną potamsių še

šėlių kambarį prasiskverbia ir švie
sos spindulių. Kaip toliau pamaty
sime, Marija Sims susirado džiaugs
mo šaltinį artimo meilėje, bet ir be 
to jos gyvenimą kartais nuskaidrina 
asmenininiai džiaugsmo išgyvenimai. 
Apie tuos savo išgyvenimus jį įtiki
nančiai ir nuoširdžiai pasisako:

Tik su tavim nejaučiu priespaudų ir kančių,
Tik su tavim aš galinga ir stipri.
Mūsų rytojus žada tiek vilčių..,
Tik tau vienam mano troškimai atviri.

(Tik su tavim, 30 psl.)

tenzijų, paprastai, kaip jai diktuoja 
jos jautri, pasakyčiau, per daug skli
dina išgyvenimų lietuviška širdis. Ji 
daug patyrė ir išgyveno, į „juodą 
skrynią“, kaip ji viename savo eilė
raščių sako, sukrovė daug kraičio, 
kuriuo ji kukliai, santūriai, bet tikrai 
nuoširdžiai ir dosniai lietuviškai da
linasi su mumis.

Dabartinis Marijos Sims eilėraš
čių rinkinys nėra pirmas. 1939 m. ji 
buvo išleidusi Kaune savo pirmąjį 
eilėraščių rinkinėlį „Eilėraščiai iš už
jūrio“. Dėl susiklosčiusių tada poli
tinių aplinkybių net pati autorė savo 
knygos nebegavo pamatyti. Kaip 
matome, veikalų ji nėra daug išlei
dusi, bet užtat jos plunksnos darbo 
vaisių mes daug randame Amerikos 
lietuvių spaudoje. Tarp kita ko, ji 
kurį laiką buvo nuolatinė „Vienybės“ 
bendradarbė-kolumnistė. Amerikos 
spaudoje ir šiandien ji aktingai tebe
dirba.

Marija Sims yra ne tik rašytoja, 
bet ir veikli visuomenininkė bei kul
tūrininkė. Karui pasibaigus ir atsi
radus Vokietijoje tremtiniams, ji 
įsitraukė į labdaros darbą, kurį ir 
šiandien tebedirba. Tame darbe, ji 
rado ne tik rūpesčio, bet ir džiaugs
mo. Kitus užjausti, jiems padėti at
sidūrus nelaimėje ir tame darbe rasti 
pasitenkinimo ir net gyvenimo pras
mės turi būti labai kilnios sielos as
menybė. Kai vienas mūsų laikrašti
ninkas gyvenąs tremtyje 1947 m. 
kreipėsi į ją, prašydamas atsiųsti bio
grafinių žinių, tai Marija Sims maž
daug jam taip atsakė: „Jei mano gy
venime nebūtų siuntinių pabėgė
liams, nebūtų krūvos laiškų, nebūtų 
nuolatinio rūpesčio, kaip kuo grei
čiausiai surasti affidavitų lietuviui ir 
nebūtų kitokio šalpos darbo, tai aš 
būčiau panaši i kiaurą epušę...“

Marija Sims-Cerneckytė kilimo 
yra suvalkietė. Ji gimė Veiverių 
valsč. Marijampolės apskr. Baigusi 
Kaune Mergaičių Mokytojų Semina
riją, ji išvyko į Ameriką.

Rašytoja p. Marija SIMS

gimtojo krašto. Ji tartum nebūtų 
mačiusi plačiojo pasaulio padairos, 
jos poezijoje neužtiksi jokių didžio
sios Amerikos civilizacijos atgarsių, 
jokių naujųjų literatūrinių srovių 
įtakų ir jokių tarptautinio intelektua
linio sąjūdžio pėdsakų. Marija Sims 
kaip buvo taip ir pasiliko nesvyruo
janti, šviežia, iš Lietuvos kultūrinio 
podirvio išaugusi bei didmiesčio pa
vėsyje pražydusi gėlė.

Amerikos lietuviai mėgsta laikyti 
save dviejų tėvynių vaikais: senosios 
ir naujosios. Marijai Sims tėra tik 
viena tėvynė, senoji Lietuva.

Nors ir erškėčiais takus Išpintų, 
Rankas ir kojas man surakintų, 
Bet sielos mano nenuslopintų, — 
Gerbt ir mylėti ją amžinai.

(Tėviškė šaukia, 10 psl.) 
šis patriotinis motyvas nusidrie-

Tautos sąmoningumo rodyklė
Tokių rodyklių yra kelios. Bet 

reikšmingiausioji yra kalba. Tiesa, 
ji skelbia ir tautos ypatumą. Kal
boje ir numanyti, kaip tas ypatumas 
per tūkstantmečius pakinta. Vis dėlto 
pagrindiniai tautiniai bruožai vis iš 
naujo aiškėja iš kalbos. Bet paste
bima vis ir tai, kad tautos sąmonin
gumas kartais kiek sušvinta ir vėl 
niaukiasi. Tai ypačiai aiškėja tautie
čiams gyvenant svetimose šalyse. Vis 
tada griebtasi svetimų žodžių, labiau
siai mokslintų žmonių vartojamų. O 
visai aiškiai numanyt, kad tų žodžių 
prasmė liekasi jiems tiktai kaip koks

Rašo Dr. Vydūnas 
atstus šmėksėjimas. Vienas Vokiečių 
mąstytojas jau prieš tūlus metus ra
šė, kad svetimo žodžio vartojimas vis 
įrodąs neaiškų protavimą.

Šitą numanant, reikėtų pasistengt 
klek galint prasitart prigimtos kalbos 
žodžiais. Kur taip daroma, čia aiškiai 
numanyt, kaip tautinis sąmoningu
mas švinta. Ko dažniau vartojami 
svetimos kalbos gerai nei nesuprasti 
žodžiai, to žymiau niaukiasi šis są
moningumas. Ir tiesiog stebina tokių 
žmonių pasiskelbimas, kad esą ge
riausiai susiprantą tautiečiai, o mai
šo nuolatai svetimus žodžius i lietu
vių kalbą, tarsi toje jiems neužtenka

mionump. O laikraščiuose ir dar 
skaitoma Rymas, kur tegalėtų būt 
skelbta: Roma. Nenumanyta, koks 
tai tautos nesąmoningumo įrodymas, 
ir jos nusilenkimas prieš kitos tautos 
ypatumą.

Pagaliau tautos sąmoningumui daug 
reiškia ir tai, kaip žodžiai parašomi. 
Vartojama rašyba pagrįsta vyriausiai 
girdimais garsais. O tai kartais tie
siog verčia minti, ką skaitomas žodis 
reiškia. Kilminė jo prasmė suspausta. 
Rašant, pvz. a u k t i, iš karto neaiš
ku, kas žodžio šaknis. Pasidaro tai 
regima, rašant augti. Panašiai tu
rėtų būt rašoma a u gk 1, • o ne

Naujos knygos ir leidiniai
Dr. J. Balys, LIETUVIŲ TAUTO

SAKOS SKAITYMAI. Vinjetės ir 
viršelio aplankas dail. P. Osmolskio. 
Išleido PATRIA Tūbingene 1948 m. 
Vienoje knygoje įrištos dvi dalys su
daro 520 puslapių. Tiražas 4000 egz. 
Kaina nepažymėta. Pardavinėjama 
po 10,- DM.

Šio mūsų tautos kūrybos rinkinio 
I-ji dalis suskirstyta į šiuos atskirus 
skyrius: 1) Pasakos, 2) Dainos, 3) 
Mįslės ir 4) Patarlės ir priežodžiai. 
Antroji dalis: 1) Tikėjimai, 2) Papro-

64 puslapių, su savo kūrybos rinki
nėliu, kuris suskirstytas trimis da
limis: 1) Apeigos, 2) Prie alsuojan
čios žemės ir 3) Idilės. Čia telpa viso 
44 poezijos kūriniai. Kuklus leidinė
lis papuoštas M. K. Čiurlionio vin
jetėmis.

Jonas Burkus, MAŽŲJŲ DIENE
LES. Tai religiškai auklėjančio tu
rinio 64 puslapių knygelė, puiki mū
sų mažiesiems dovanelė, iliustruota 
inž. Stf. Statkevičiūtės turiniui pri
taikytais piešinėliais. Šv. Sosto De-

pilnam apsireiškimui. Bet visame, 
ką jie skelbia, numanomas tiktai niū
kus galvojimas. Jie niaukia tautos 
sąmoningumą, o tiki esą jos sužiebln- 
tojai. Visai nepasakomas nesusipra
timas! Ar nėra pastebėta, kad tūlas 
rašytojas nevartoja nei vieno sveti
mo žodžio, o visai aiškiai ir sklan
džiai apsireiškia.

Žvelgiant į laikraščius, rodosi, 
kad vis daugiau gausėja juose sveti
mi žodžiai, kurie lengvai galėtų būti 
pakeisti lietuviškais žodžiais. Kiek
vienas lietuvis turėtų pasistengt laik
raštyje ■ apsireikšt lietuviškais žo
džiais. Kad tai kartais geriau pasi-

auki, baigki, o ne baiki, 
džiaugkis, o ne džiaukis. Ti
krai keista yra, kad rašoma matau, 
matai, mato, o tad Žygiu ma
čiau, nors girdimas yra vis tas pats 
garsas t. Reiškiasi čia ne tautos są
moningumas, ale jo niaukimas, priė
mus kitos tautos rašmenj. Tūlos są
moningos tautos rašo savo žodžius 
dar ir šiandien kaip pirm šimtmečių, 
minau pasiliktų aiškus senasis žodžių 
ypatumas. Ir pasistengta net žodį iš
tarti kaip seniau. Nors tūli vokiečiai 
taria Dink, bet mokomi rašyti ir 
tarti Ding. O anglai labai vertina

Džiugu rašyti apie darbus tautie
čių, kurie, išklydę iš tėvynės, jos 
neužmiršta, kurie po svetimomis pa
dangėmis puoselėja lietuvišką žodį, 
kurie nuoširdžiai tiesia pagalbos ran
ką į vargą patekusiems broliams, 
kurie atkakliai gaivina geresnio ry
tojaus viltį. Tokia yra rašytoja ir 
visuomenininkė ponia Marija Sims. 
Ir tas savo pastabas apie jos knygą 
neriu baigti jos pačiais žodžiais, ku
riais ji baigia savo eilėraštį „Klau
syk, sesute“:
Tu ten, aš čia - bendrom svajonėm - 
Pasidalinkime našta, 
Tikiu, mus laimės aureolė 
Sutiks kelionėje šventa.

Rašytojai lanko tremtiniq 
stovyklas

Yra didelis skirtumas tarp žodžio, 
suvokiamo iš spaudintos knygos ar 
laikraščio, ir to paties žodžio, bet jau 
išgirsto iš jo autoriaus lūpų. Todėl 
su malonumu išgirstame žinią, kad 
paskutiniu metu trys mūsų žodžio, 
menininkai — rašyt. Stasys Sant
varas, Pulgis Andriušis ir An
tanas Gustaitis išsiruošė ilgeles- 
nėn kelionėn, rengdami literatūros i 
vakarus.

Dornstadtas, Dillingenas, Ingol- 
stadtas priklauso prie jau lankytųjų ’ 
stovyklų. Pasidžiaugti tenka, kad tiek 
vienur, tiek kitur minėtaisiais litera
tūros vakarais susidomėjimas tikrai 
malonus ir didelis. Trys autoriai pa
teikia gausiai susirinkusiems litera
tūros bičiuliams paskutinių savo kū
rinių — kiekvienas pagal savo žanrą. 
Grynoji lyrika, beletristika, satyra, 
humoristika, feljetonas gyvenamo 
meto aktualijomis, — visa tai užpildo 
kelių nepastebimai greit prabėgan
čių valandų programą, kurios neapra- ; 
šysi, kurią tik pats tuęi išgyventi. Ir 
kai po paskutinio rašytojų žodžio nu
sileidžia uždanga, rodanti literatūros 
vakaro pabaigą, atsidusęs kartu su 
kitais tų neužmirštinų valandų daly
viais pastebėsi: kodėl gi tokie svečiai 
taip retai praskaidrina mūsų stovy
klose supilkėjusį gyvenimą! q

aiškų atskyrimą žodžių thing ir 
think.

Daug apie tai reikėtų pamąstyti 
ir parašyti. Tautos sąmoningumas 
neturėtų sustingti. Jis turėtų vis aiš
kiau atsiskleisti. O tam turėtų kiek
vienas tautietis dėti pastangas kal
bėdamas ir rašydamas. Taigi jis tada 
įrodytų gyvą bendrą savo tautiškumą.

čiai ir 3) Lietuvių folkloristikos isto
rija. Ta vertinga knyga, kurioje tel
pa bent dalis didžiulio mūsų tautos 
kūrybos lobyno vertybių, turėtų ly
dėti kiekvieną lietuvišką šeimą, iš- 
klystančią į platųjį pasaulį.

Albinas Marius Katiliškis, PRA
SILENKIMO VALANDA. Novelės. 
Viršelis — dail. L. Vilimo lino rai
žinys. Išleido Liudas Vismantas 
Schweinfurte 1948 m. Tiražas 2.500 
egz., 248 psl. Kaina nepažymėta.

Gabus rašytojas, skaitytojams jau 
pažįstamas iš laikraščiuose spaudin- 
tų jo novelių, atskiru rinkiniu savo 
kūrybą pateikia pirmą kartą. Kny
goje randame septyniolika novelių.

Kazys Bradūnas, APEIGAOS. Poe
zija. Išleido „Sodyba“ 1948 m. Mūn- 
chene. Tiražas 1.500 egz. Kaina ne
pažymėta.

Poetas Kazys Bradūnas pasirodo 
>ėl, šį kartą mažesnio formato tik

legato Kan. F. Kapočiaus duotas Im
primatur. Kiekvienoje šeimoje, ku
rioje yra mažesnio amžiaus vaikučių, 
ši knygelė turėtų rasti vietos. — Iš
leido pats autorius Dillingene 1948 m. 
Kaina 1,80 DM. Gaunama pas auto
rių Dillingeno lietuvių stovykloje.

Jonas Miškinis, ŽMOGAUS KŪ
NAS IR JO HIGIENA. Vadovėlis. 
LTB Švietimo Valdybos Knygų Lei
dimo fc-jos pripažintas tinkamu nau
doti IV-joj gimn. klasėj. Išleido 
„Aistija“ Kassel’yje 1948 m. 88 psl., 
kaina 3,- DM.

Kazimieras Krasnakevičius, SIU
VĖJŲ MOKYKLA. Vyriškų, mote
riškų ir vaikiškų rūbų kirpimo kur
sas, I-ma dalis. Išleista rankraščio 
teisėmis, spaudinta rotatoriumi, 62-jų 
puslapių. Kaina 3,- DM. Gaunama 
„Siuvėjų Mokyklos“ redakcijoje, 
(13a) Scheinfeldo lietuvių stovykloje.

StpL

sektų, mūsų kalbininkas, Prof. Pr. 
Sk. savo rimtais dėstymais, kaip lig 
šiol, ir toliau bus tautiečių parama.

Be svetimų žodžių vartojimo, dar 
niaukiamas ir kita kuo tautos sąmo
ningumas. Yra tai nusilenkimas prieš 
kitų tautų sukraipymą svetimų žo
džių. Graikų ir lotynų kalbos žodžiai 
yra mūsų kalbai panašesni, negu kitų 
tautų kalboms, iš kurių jie skolina
mi. Ir tada vartojame sudarkytus žo
džius užuot pasiėmus juos tiesiog iš 
anų kalbų. Sakoma demonas, o 
geriau atitiktų mūsų kalbai sakant: 
d a i m o n a s. Sakoma universi
tetas, o gal tiktų geriau: uni- 
v e r s i t a s.

Ypatinga ir yra, kad kartais ir 
svetimos vietovės įvardyjamos ne pa
gal jų kilmę, ale pagal kitų tautų jų 
sukraipymą. Evangelikų Šventraštyje 
dar dabar atspausdinta laiškas S.P. 
į Romiečius; Gromata Sv. Povilo Ry-

RUDUO
Lietus taip monotoniškai vis daužosi į mano langą, 
Kažkur Chopin’ą skambina sena dama, 
Ir jaučiu liūdėsi ateinanti, kaip bangą, 
Ir suklumpu ant kelių verkdama.
Staigiai žinau: ten buvo rudenys visai kltoki 
Ir medžiai geisdavo švelnia spalvų gama. 
Kvepėjo duona ir aidėjo lengvas juokas 
Ir iš krūtinės veržės padėkos malda.
Pabaigę darbus eidavom laukais kas šventą dieną 
Dėkot už derlių, viltį, jaunas svajones ...
Dabar ten niekas nepuošia gėlėm Rožančių Karalienės, — 
Klebena vėjas tuščio namo langines.
Tiesiu rankas, tikiu, Tu nuodėmes atleidi 
Didžių bažnyčių skliautuos svetimuos, — 
Priartins ilgesys Tavęs man Tavo veidą, 
Sušvelnins bausmę žodžiuose Tavuos!

K. R. M-tė
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VLIK-o atst. pranešimas
Toliau pirmininkaująs A. Kalvai

tis pranešė, kad atsitiktinai į Mūn- 
cheną yra atvykęs VLIK-o narys p. 
B. Gaidžiūnas ir naudodamasis ta

1948. X. 20. Mūsų Kelia*

Mažosios Lietuvos atstovas VLIK-e ?

Atsakymai į rūpimuosius klausimus

nariui leidžia emi-

.Įvairios žinios

tarpe yra žmonių, 
neturi nei giminių

900 lenkų su šeimomis iš Anglijos 
išvyko pramonės ir ž. ūkio darbams 
į Argentina. Britanijoje tikimasi, kad 
artimiausiu metu juos Argentinon 
paseks dar 2.000 lenkų. (R)

EMIGRACINIAI IR KITI' KLAUSIMAI L.T.B. MUNCHENO APYGARDOS APYLINKIŲ PIRMININKŲ 
SUVAŽIAVIME

5 psi. Nr. 17 (169>

Tremtinių įvairiems reikalams ap
tarti ir painformuoti rūpimais klau
simais L.T.B. MUncheno Apygardos 
komitetas šiomis dienomis buvo su
kvietęs tos apygardos apylinkių pir
mininkus į suvažiavimą Mūnchene. 
Be apylinkių pirmininkų, kaip svečiai, 
suvažiavime dalyvavo BALF-o Gen. 
Įgaliotinė Europai p-lė I. Rovaitė, 
VLIK-o narys p. B Gaidžiūnas, 
Tremtinių Įkurdinimo Tarnybos val
dytojas p. C. Masaltis, L.P.K. Ame
rikos Zonos Gen. įgaliotinis p. I. Ru
gienius ir kiti.

Suvažiavimą atidarė Ir jam pir
mininkavo L.T.B. Apygardos pirmi
ninkas p. A. Kalvaitis. Jis įžengia
mame žodyje nušvietė suvažiavimo 
tikslą, paliesdamas įvairius klausi
mus, susijusius su gyvenamu metu. 
Buvo priminta reikalas būti pasiruo
šusioms eventualiams pavojams, sau-

Po šio pranešimo suvažiavimo da
lyviai iškėlė eilę klausimų, į kuriuos 
pralegentė atsakė ir platesnius paaiš
kinimus padarė Tremtinių Įkurdini
mo Tarnybos valdytojas p. C. Ma- 
saitis. Pažymėtina šie klausimai ir 
atsakymai:

—r Atsiųstam iš Amerikos darbo 
užtikrinime klaidingai nurodyta ga
vėjo adresas, pvz., kad jis gyvena 
Lietuvoje, kaip ištaisyti?

— Visuose užtikrinimuose turi bū
ti nurodyta teijiingos žinios, nes klai
dingos žinios guli pakenkti emigraci
niams reikalams. Patiems taisyti ne
galima. Klaidingus užtikrinimus ten
ka gražinti jų davėjui prašant, kad 
juos ištaisytų tuo pačiu keliu, kuriuo 
yra sudaręs.

— Kokią vertę turi, jei vienam 
asmeniui yra išduota keletas užtikri
nimų ir ar galima juos perleisti ki- 

» tiems asmenims?
— Emigracinę bylą tenka užvesti 

pagal vieną užtikrinimą, suprantama, 
pasirenkant pageidaujamą, tvirtesni. 
Likusius reikėtų grąžinti užtikrinimo 
davėjui Amerikon ir tik pastarasis 
gali jį pervesti naujam asmeniui, bet 
jokiu būdu to padaryti negali pats 
jos gavėjas. Čia patartina solidaru
mo sumetimais visiems, kurie turi 
keletą užtikrinimų ir numato, kad 
jais nepasinaudos, grąžinti davėjams, 
kad jie galėtų juos perleisti kitiems 
Ir tuo būdu suteikti galimumą dides
niam tremtinių skaičiui vykti į J.A.V.

— Koks skirtumas tarp užtikrini
mų, kurių vienuose pažymėta tik dar
bo pažadas, o kituose nurodyta kon
kretus darbas ir uždarbis.

— Tvirtesnis užtikrinimas, o tuo 
jis ir geresnis yra tas, kuriame nuro- 

• dyta konkretus darbas ir uždarbis nei 
tas, kuriame tepažymėta tik darbo 
pažadas. Vien tik pažado neužtenka.

— Kokią vertę turi Katalikų (NC
WC) ir kitų organizacijų užtikrinimai, 
jei asmenys juos gavo tų organizaci
jų iniciatyva?

— Organizacijų užtikrinimai ver
tinami kaip ir privačių asmenų duoti 
užtikrinimai ir pagal juos užvedamos 
emigracinės bylos.

— Ar be klebono rekomendacijos 
NCWC ieško ir kitų rekomendacijų, 
pavyzdžiui politinių organizacijų?

— Kiek žinoma, NCWC tenkinasi 
klebono rekomendacija.

~ Yra asmenų, kurie nenorės 
naudotis NCWC organizacijos patar
navimu ir tarpininkavimu, arba kaip 
bus tvarkoma emigracinės bylos tų, 
kuriems klebonai bus suteikę nepa
lankias rekomendacijas?

— Šis klausimas aiškinamas. 
Greičiausiai NCWC tas bylas per
duos BALF-ui ir jis padės tiems 
žmonėms išvykti į JAV. ,

— Ar reikalinga registruoti BALF- 
e Amerikoj?

— Dėl tvarkos patartina čia, Vo
kietijoj, atitinkamame BALF-o sky
riuj užregistruoti tų užtikrinimų nuo
rašus.

— Ar reikalinga užpildyti emigra
cines anketas, kurias dabar dalina 
USA Konsulatas Mūnchene?

— Kas numato į J.A.V. vykti pa
gal kvotą, tam reikia, o vykstantiems 
pagal emigracini „bilių“ tokių anke
tų nereikia pūdyti; bet jei kas jas 
yra užpildęs, tam jos nekliudys pasi
naudoti emigraciniu „būium“.

— Ar anksčiau užvesta byla kon
sulate turės įtakos naujai užvedamai 
bylai Washingtone DP Komisijoj?

— Neaišku, nes dar nenustatyta. 
, — Ar yra būtina turėti atskirą 

darbo užtikrinimą šeimos nariui, tu
rinčiam 20 metų amžiaus?

— Jei šeimos narys turi daugiau 
kaip 20 metų amžiaus, tokiam reikia 

gotls rytinių agentų ir šnipų, kurių 
veikimas pradeda reikštis siekiant 
išvystyti tremtinių masėse destrukty- 
vlnę veiklą, be to, kvietė pirminin
kus atkreipti dar didesnį dėmesį į 
mokesčių išrinkimą, kurį nustatė va
dovaujantieji organai, nes nuo lėšų 
pareis ir geresnis pačių tremtinių su
tvarkymas. Sąmoningai vengiantiems 
mokėti mokesčius reikia taikinti ga
limas sankcijas, kaip tai: neteikti pa
tarnavimų ir kt. Baigdamas atidary
mo žodį p. Kalvaitis pasveikino susi
rinkusiųjų vardu viešnią p. Rovaitę 
ir pakvietė padaryti pranešimą emi
graciniais reikalais.

BALF-o Gen. Įgaliotinė Europai 
p-lė Rovaitė padėkojo už sveikinimus 
ir prašomu klausimu padarė praneši
mą. (šis pranešimas yra tūpęs „M. 
K.“ 54 Nr.)

turėti darbo užtikrinimą. Žinoma, 
kai kuriais atvejais tas priklausys 
nuo kito šeimos nario uždarbio di
dumo. ■ ,

— Teigiama, kad dabar duodami 
buto ir darbo užtikrinimai priešta
raują veikiantiems Amerikos įstaty
mams, kad už akių samdyti darbinin
ką nėra galima?

— Dabar turimais duomenimis 
pagal emigracinį „bllių“ tas yra lei
džiama.

— Ar išardytų šeimų nariams ne
bus kliūčių vykti į J.A.V.?

— Išardytų šeimų NCWC neregi
struoja. Bet jei šeima yra pasimetus 
karo metu, vyras ar žmona yra likusi 
Lietuvoj ar išvežta į Sibirą, tai Kon
sulatas priima priesaikos pareiškimą 
apie pasimetimą karo metu ir čia 
esančiam šeimos 
gruoti.

— Tremtinių 
kurie Amerikoj 

• Dėl „ekonominio sabotažo" karo 
teismas I-enkijoje nuteisė mirti bu
vusi nacionalizuotos chemijos fabri
ko direktorių E. Smolskį. (AP)
• Kinijos komunistams kviečiant, 
išvydo visa eilė aukštų Kinijos poli
tikų ir generolų, kurie nepatenkinti 
Ciangkaišeko politika, sudaryti koa
licinės vyriausybės su komunistais. 
Reikia laukti, jog komunistai vyriau
sybėje dominuos. Si naujoji vyriau
sybė „vadovautų visai Kinijai“, kada 
dabartinė tautinė vyriausybė būtų 
nugalėta. (UP)
• IšVienos pranešama, kad Vengri
jos Charge d’Affaires p. Garzulai ir 
du kiti jo bendradarbiai apleido pa
siuntinybę ir nebesugrįžo. Manoma, 
kad Jie pabėgę į Vakarus. (R)
• JAV, kaip pareiškė pasekretorius 
Lovett, nepripažinsiančlos naujai su
darytos Palestinos arabų vyriausy
bės. Jis taip pat pasakė, kad su Ispa
nija dar nesudaryta karinė sutartis. 
(AP)
• JAV atominės bombos projekto 
laboratorijos direktorius p. R. Op- 
penheimeris pareiškė, kad jis sugrį
žo iš Europos, susidaręs įspūdį, jog 
„kol Rusija bus užsidariusi, tol ne
bus galima susitarti dėl atominės 
bombos kontrolės“.
• Grafas Vladas Tiškevičius, kuris 
Varšuvoje turėjo 50 kambarių rū
mus, dabar gyvena Kanadoje visiš
kai skurdžiai ir todėl jis patenka 
„Washington Times-Heiald“ leidėjos 
p. E. Patterson malonėn. Ji paliko 
16,5 milijonų dolerių, iš kurių bus 
šelpiama 17 asmenų,- gyvenančių di
džiausiame skurde. (AP)
• Anglas kap. Oliver Bird, kuris 
jau 30 metų serga reumatizmu, pas
kyrė 1,8 milijonų dolerių fondui, iš 
kurio būtų duodamos stipendijos, 
kad būtų surasti vaistai išsigydyti 
nuo šios ligos. (DM)

Kaip yra su marš. Paulus armija?
(Pradžia 1 pusi.) 

sionierįumi“. Šiuos tvirtinimus pa
tikrinus, prieita išvada, kad nėra jo
kios armijos, o tik kai kurios vokie
čių tarnybos sovietinėje armijoje. 
Vokiečių tarpe yra žinomų karo spe
cialistų, pvz. adm. Saalwachter ar 
aviacijos pulk. Graf, numušęs per 
200 lėktuvų. Kinijoje esą misionie
riai patikina, kad vokiečiai inžinie
riai esą įjungti kinų komunistų dali- 
nuose, nors žinios dar nepatikrintos. 
Savaime aišku, kad daugelis techni
kų specialistų ir apie 2 mil. vokiečių 
belaisvių yra kažkur įjungti.

■ Dviejų milijonų pėdsakai yra 
dingę. Į Vokietiją atvykę buvę karo 
belaisviai kalba apie badą, skurdą ir 
netvarką sovietuose. Bet ar reikia 
dar apie tai pasakoti? Kiekvienas, 
kuris matė jų badmirlškus veidus, 
dėvimus skudurus/žiemą pusnuoges

kojas ir kažką panašaus į vyžas ar 
medines klumpes — puikiai suvokia 
tenykštį gerbūvį. Šių eūučių auto
riui ne kartą atsitiktinai teko kalbė
tis su jais. „Kolchozninkai iš mūsų 
pirko bulves“. Vienas sakėsi buvęs 
technikas, kitas šoferis, kurie buvo 
priversti „kombinuoti ir vogti“. O 
ten kas to nedaro?

Tik kai kuriems „patikimiems“ 
karininkams yra atleista, nors ir da
bar jie turi teisę dėvėti vokišką ge
ležinį kryžių. Kartais jie, nelyginti 
Margraf, užima atsakingas vietas. 
Bet tokių yra neper daugiausia. Tik 
„ištūrimi ir patikimi“ yra patapę so
vietinio bandymo pelytėmis, kurie 
gyvena vūtimi nuolat žengti pirmyn, 
bent ligi Reino. Kas žino, ar kartais 
nereiks trauktis atgal ir rasti prie
glaudą žemėje, kurioje jie mokėsi 
nelemto mokslo? Ged. Galvanauskas

Rcdakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
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nei pažįstamų. Čia kai kurie jų yra 
įsitraukę į darbą visuomenės gerovei 
ir patys savo asmeniu nepasirūpina, 
ar bus suteikta galimumas tokiems 
asmenims atvykti į J.A.V.?

— BALF-as tarpininkaus asme
nims neturintiems nei' giminių nei 
pažįstamų nuvykti į Ameriką, bet 
kuriam skaičiui pasiseks parūpinti 
reikalingi užtikrinimai, šiandien sun
ku numatyti.

— Ar BALF-as padės vykti į Ka
nadą, Argentiną ir kitus kraštus?

— Šiuo metu BALF-as daugiau 
nukreipęs dėmesį į emigraciją Ame
rikon. Tačiau vykstantiems į kitas 
šalis, ypač atsiradus kliūčių, BALF- 
as tarpininkaus ir padės išsiaiškinti 
bei pašalinti kliūtis.

— DP emigraciniam „biliuje“ mi
nima privilegija vykti pirmiau tiems, 
kurie buvo stovyklose 1948 m. sausio 
1 d., ar dėl to nenukentės privačiai 
gyvenantieji DP?

— Nors tokia privilegija gyvenan
tiems stovyklose ir yra numatyta, ta
čiau griežto skirtumo nebus daroma, 
jei DP gyvenantieji privačiai pateiks 
konkrečių ir pagrįstų įrodymų, dėl 
ko jie gyvena privačiai, pvz., dėl 
darbo, sveikatos sumetimų, persikėli
mų ir 1.1.

— Kai kurie emigrantai labai il
gai užlaikomi pereinamosiose stovy
klose, ar BALF-as dėl to nedarė jo
kių žygių?

— BALF-as iki šiol apie tai ne
gavo jokios medžiagos. Tačiau ren
kama medžiaga ir faktai. Patys emi
grantai nenori faktų patvirtinti. Su
rinkti BALF-e faktai bus iškelti.

• Belgijos komunistų partijai esą 
kominformo įsakyta padaryti viską, 
kas yra jų galjoje, kad dabartinė 
koalicinė Spaako vyriausybė būtų 
nuversta, skelbia žvalgybos šaltiniai. 
Informatoriai sako, kad Belgijos 
centr. komunistų partijos komitetas 
pareiškęs, jog iš kominformo gautos 
instrukcijos pradėti kovą dėl aukš
tesnių atlyginimų. Panašiai vyksta 
Prancūzijoje ir Italijoje, kur jau ko
vojama dėl atlyginimų pakėlimo. 
Belgijos komunistų gener. sekretoriui 
bekalbant, vienas partijos narių at
sistojęs ant kėdės ir sušukęs: „Aš 
pasiaukosiu taip, kad Spaakas galėtų 
mirti“. (UP)
• Generolas de Gaulle gavo 3.250.000 
laiškų. Tai pirmas toks įvykis Pran
cūzijoje, kad taip gerbiamas indivi
dualus vadas, rašo DM. Degaullistų

prog* pakvietęs svečią į suvažiavi
mą, prašydamas jį padaryti praneši
mą. P. B. Gaidžiūnas padarė platų 
pranešimą apie politinę padėtį. Be 
kitų jo pasakytų minčių, buvo pa
reikšta, kad šiandien, atrodo, jau esa
ma neper toli nuo žinomų jėgų gin
kluoto konflikto, kuris neišvengia
mai paliesiąs ir mūsų kraštą bei mus 
pačius, esančius tremtyje. Siame 
konflikte bus išspręsta ir Lietuvos 
likimas, kiurio laisve netenka abejoti. 
Šiandien ir VLIK-as tam ruošiasi ir 
nežiūrint kaip reikalai klosis, ši or
ganizacija pasiliksianti čia, kad būtų 
arti prie Lietuvos likimo, sprendimo. 
Dėl įvykdytos valiutos reformos teko 
patiems VLIK-o nariams dar dau
giau apsikrauti darbu. Nors daug pi
niginių sunkumų, Lietuvos vadovavi
mo reikalai neturi dėl to nukentėti. 
Į Paryžių, J.T. konferenciją, yra nu
vykę ir Pabaltijų tautų politikai, ku
rie stengiasi patarnauti savo kraštų 
laisvei atgauti. Toliau pranešėjas pa
lietė VLIK-o sudėties praplėtimą. 
Buvo paaiškinta, jog kai kurios į 
VLIK-ą įeinančios srovės iškėlė klau
simą, kad J VLIK-ą nariu būtų pa
kviesta ir Mažosios Lietuvos Tary
bos atstovas. Čia prelegentas sumi
nėjo eilę motyvų, pasisakančių už to
kio atstovo įsūeidimą į VLIK-ą, iš
keldamas ir seniai pradėtą vokieti
ninkų akciją tam kraštui vėl atskirti 
nuo Lietuvos. Šiandien vokietininkai 
veikia Klaipėdos autonomistų vardu, 
prisidengę šelpimo motyvais ir tuo 
pagrindu jau yra subūrę keliolika 
tūkstančių Mažosios Lietuvos gyven
tojų. Dabar jie tartum irgi nepripa
žįstą Klaipėdos Krašto įjungimo į 
Reichą ir yra autonomijos šalininkai, 
tačiau ne paslaptis, po šia priedanga 
glūdi tikrasis jų akcijos tikslas. To
dėl neminint istorinių, etnografinių 
ir eilę kitų motyvų, pasisakančių už 
minėtos organizacijos atstovo priė
mimą į savo tarpą, dar reikia nepa
miršti ir pavojingo vokietininkų vei
kimo Prūsų lietuviams patraukti į 
savo pusę. Dauguma politinių gru
pių, tai įvertindamos, jau pasisakė už 
pakvietimą į VLIK-ą Mažosios Lie
tuvos Tarybos atstovo, tačiau vie-

Stalinas prievartauja 
ir invalidus

Paryžiaus laikraštyje „Carrefour" 
gen Anders pasakoja apie 10.000 len
kų, kurie Stalino-Hitlerio bičiulystės 
pasėkoje buvo išvežti Sibiran, liki
mą. Gen. Anders yra keletą lenkų, 
kurie buvo paleisti iš Gerki (į pietus 
nuo Kolyma-Indigirka) koncentraci
jos stovyklų, klausinėjęs apie jų per
gyvenimus. Jų pasakojimu, išvežtieji 
Sibiran lenkai dirba daugiausia švi
no ir aukso kasyklose. Jakutske, ry
tiniame priverčiamųjų darbų koloni
jų centre, 15% išvežtųjų neišlaikė 
nė vienos žiemos. Didžioji dalis iš
mirė nuo nušalimų ir maisto stokos. 
Nežiūrint baisių šalčių — dažnai iki 
68 laipsnių — ištremtieji negauna jo
kių šiltų drabužių. Masinių mirimų 
pasėkoje atsiradusios spragos tuoj 
pat užpildomos naujai pasmerktai
siais. Apie Rytų Sibiro priverčiamų
jų darbų koloniją Magadan gen. An
ders pateikia itin klaikų vaizdą, pa
cituodamas iš vieno liudininko ap
klausinėjimo protokolo tokius saki
nius: „Magadane, specialioje stovy
kloje invalidams, mačiau berankius 
ir bekojus. Nelaimingieji sąnarių yra 
netekę dėl nušalimų. Tačiau Ir jiems 
nepavyksta iš vergijos išsilaisvinti — 
jie turi gaminti pintines arba siūti 
maišus. Net ir berankiai priversti 
dirbti — kojomis...“ (pr)

ningos nuomonės su kitais dar ne
prieita. Bet, pareiškė pranešėjas, ma
nąs, kad toks susitarimas artimo] 
ateity įvyksiąs ir tuo būdu tas klau
simas bus išspręstas teigiama pras
me. Toliau dar buvo paliesta VLIK-o 
santykiai su mūsų pasiuntiniais ir 
lenkų, gudų ir kitų tautybių politi
niais veiksniais, esančiais tremtyje.

Po pranešimo prelegentas atsakė 
į eilę pranešimą liečiančių klausimų.

Išvykus VLIK-o nariui p. Galdžiū- 
nui, suvažiavimo dalyviai iškėlė su
manymą pasiųsti VLIK-ą sudaran- 
čiom grupėm pageidavimą, kad į 
VLIK-ą pilnateisiu nariu būtų pa
kviesta Mažosios Lietuvos Tarybos 
atstovas. Balsuojant dauguma balsų 
(1 prieš, 2 susilaikius) toks sumany
mas suvažiavimo dalyvių ir buvo 
priimtas.

Suvažiavime buvo apsvarstyta ir 
padaryta nutarimai, liečią tremtinių 
saugumą kritišku momentu, supran
tama, jei toks "metas iš viso ateitų. 
Aptarus dar pačių apylinkės pirmi
ninkų iškeltus klausimus, suvažiavi
mas buvo baigtas pageidavimu daž
niau sukviesti tremtinių vadovauja
mus asmenis į pasitarimus, kurie pri
sideda prie geresnio tremtinių reika
lų tvarkymo.

sąjūdžio propagandos sekretorius pa
reiškė, kad jie vykdą savo kampani
ją kitoms priemonėmis — visa vyk
sta dienos šviesoje. „Mums nereikia 
jokio idiotinio sukilimo. Kraštas no
ri generolo de Gaulle prie valdžios 
vairo ir mes kovosime dėl Jo, kad 
sugrąžintume tai legalia dauguma“, 
pasakė kalbėtojas. Iš atsiųstų laiškų 
tik 900 rašo užgaulingai ar grasina 
mirtimi. (Reuter)
• Kanados darbininkų kongresas 
nusprendė siekti, kad federaliniai 
įstatymai garantuotų minimalų meti
nį atlyginimą 2.000 dolerių sumoje 
Kanados pramonėje. (AP)
• Prancūziją šiemet iki rugsėjo ap
lankė 1.600.000 svetimšalių. Mano
ma, kad dar atvyks iki 300.000. Prieš 
karą atsilankydavo iki 1.000.000, tik 
1929 m. turistų buvo 2.000.000. (R)

Skelbimas Nr. 55
Žemiau išvardinti ieškomieji arba 
likimą žinantieji yra prašomi at

siliepti C/Kartotekon per savo LTB 
komitetus, kartu nurodant šio skel
bimo (bet ne laikraščio) eilės numerį 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto ženk
lų atsakymui apmokėti.

759. Orentas Antanas iš K. Nau
miesčio, Balyta Petras (1906); Sabas 
Simas ir Matas nuo Pakuonio; Zu- 
jukė Ona iš Jėzno; Ratkevičius Juo
zas iš Prienų.

760. Urnežienė-Karpavičiūtė Ona; 
Laurusevičius Antanas iš Žiežmarių; 
Čaplikas Kazys nuo Merkinės; Daug- 
vinas Vytautas ir Algirdas.

761. Mrs. M. Gudzevičienė, 104 
Dorchester St., Worcester, MassJ 
USA — prašo atsiliepti Vinco Petru- 
laičio ir Juozo Rabačiausko vaikus.

762. Mr. Henry J. Karpovicz, 102 
Washington Street, Gardner, Mass./ 
USA — prašo atsiūepti savo brolį 
Petrą, kilusį iš Žyvulciškių, Merki
nės v.

763. Gauti giminių adresai iš 
JAV: Baliui Sriubui, Jonui Žagunui, 
Stasiui Abromavičiui, Marijai Micke- 
vičienei-Kibūdytei.

LTB C/Kartotekos Vedėjas
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MUSU KELIAS
LIETUVIU SAVAITRaSTIS

Apie JAV imigracijos nuostatus
Rašo Dr. K. Šidlauskas

Iš DP {statymo matyti, kad ne 
kiekvienas tautietis galės bandyti 
patekti į JAV pagal šį įstatymą, nes 
jis numato, kad ne tik po 1945 m. 
gruodžio 22 d. atvykę DP negalės 
pagal jį registruotis įvažiavimui į 
JAV, bet ir prieš šią’ datą atvykę turi 
š. m. sausio 1 d. būti gyvenę IRO 
žinioj Vokietijoje, Austrijoje arba 
Italijoje. Reikia manyti, kad pradė
jus vykdyti DP įstatymą atsiras ir 
daugiau tautiečių grupių, kurie nega
lės važiuoti į JAV pagal šį įstatymą, 
jei pvz. šeimoje nebus darbingų as
menų arba suaugusiems vaikams ne
būtų leidžiama kartu pasiimti savo 
tėvų. ’ Tuomet jiems reikės ieškoti 
galimybių įvažiuoti į JAV pagal ben
drą tvarką, nes pusė kiekvienos kvo
tos bus paliekama paprastiems imi
grantams, todėl svarbu žinoti visos 
kitos bendrųjų, imigracijos įstatymų 
numatytos įvažiavimo galimybės.

NEKVOTINIŲ IMIGRANTŲ 
KATEGORIJOS

nors sutinka leisti į mokslą, turi irgi 
teisę gauti nekvotinę vizą.

f) JAV pilietės,, ištekėjusios už 
svetimšalių ir gyvenusios užsieny ar
ba šiaip dėl vedybų netekusios JAV 
pilietybės, sudaro šeštą ir paskutinę 
nekvotinių imigrantų kategoriją.

Bylos piliečių žmonoms, vyrams 
bei vaikams įvažiuoti turi būti užve
damos Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, paduodant atitinkamą pareiš
kimą Teisingumo M-jai (Department 
of Justice), kuris per Užsienių Rei
kalų M-ją, (State Department) per
siunčiamas į artimiausią JAV kon
sulatą.

Dvasiškius ir profesorius turi pa
kviesti Amerikos religinės arba moks
lo Institucijos užimti atitinkamą ku
nigo arba profesoriaus vietą. Profe
soriais įstatymas laiko tik aukštųjų 
mokyklų dėstytojus, taigi šiaip mo
kyklų mokytojai neįeina į profeso
rių sąvoką, nors išimtis daroma sve

timų kalbų mokytojams, kuriems 
leidžiama įvažiuoti be kvotos, nors 
jie būtų buvę ir ne aukštųjų mo
kyklų dėstytojai.

Moterim, kurios turėjo JAV pilie
tybę, bet ją prarado dėl vedybų, lei
džiama įvažiuoti į JAV be kvotos, 
neatsižvelgiant į jų dabartinę šeimos 
padėtį, ir konsulas turi teisę išduoti 
joms nekvotinę vizą be jokių spe
cialių Užsienių Reikalų M-jos įgalio
jimų.

KVOTINIŲ IMIGRANTŲ 
PIRMENYBES

Pagal 1924 m. Imigracijos akto 
6-tą skyrių, kai kuriems kvotiniams 
imigrantams įvažiuoti buvo numaty
tos pirmenybės, kurias DP įstatymas 
panaikino išvietintiems asmenims ir 
dėl jų nustatė eilę kitų pirmenybių, 
nors į pastarąsias įeina ir senosios, 
tik dar kiek praplėstos.

Bendrasis imigracijos įstatymas

5O°/o kiekvienos kvotos skiria JAV 
piliečių tėvams ir motinoms įvažiuoti 
arba vyrams, kurie yra vedę ameri
kietes po 1932 m. liepos 1 d. Be to, 
su piliečių tėvais ir vyrais lygia pir
menybe gali įvažiuoti žemės ūkio 
specialistai, bet tik iš kvotų su 300 
arba daugiau asmenų, taigi ir pagal 
Lietuvos kvotą, kurios dydis 386 as
menys metams. Žemės ūkio specia
listais nesiskaito tik žemės ūky dirbę 
žmonės, bet specialų mokslą išėję ir 
praktiką atlikę agronomai, miškinin
kai, sodininkai ir Irt., bet jie privalo 
dar pristatyti neabejotiną įrodymą, 
kad JAV irgi pasiryžę dirbti žemės 
ūkyje, vadinas, turi pateikti kvieti
mą arba darbo sutartį.

Antrąją privilegijuotų imigrantų 
kategoriją sudaro teisėtai į JAV įva
žiavusių svetimšalių (neįpilietintų 
asmenų) žmonos ir nevedę vaikai 
iki 21 metų amžiaus. Jiems turi būti 
skiriama antroji kvotos pusė ir pir
mosios kategorijos imigrantų (pilie
čių tėvų ir vyrų) neišnaudota kvotos 
dalis.

Kas lieka nuo šių dviejų privi
legijuotų kategorijų, tenka visiems 
kitiems kvotiniams imigrantams pa
gal jų konsulatuos užsiregistravimo 
eilę. Reikia pastebėti, kad konsula
tams įvesta tokia registracijos tvar
ka, kad būtų galima visą laiką (prieš 
ir po vizos išdavimo) patikrinti pir
menybės eilę, be to, nustatytas toks 
registracijos būdas, kuris neleidžia 
sauvališkų užregistruotų asmenų ei
lės pakeitimų. (B. d.)

Emigracijos reikalu 
j J.fl.Valstybes

Church World Service, Inc., PC- 
IRO, Adm. Sub-Unit, Mūnchen-Pa- 
sing, APO 407, U.S. Army, išsiunti
nėjo laikraščių redaktoriams — 2 
estų, 3 latvių, 2 lietuvių („Mūsų Ke
lias“ ir „Mintis“) ir visų trijų Pa
baltijo tautybių Centro komitetams 
šio turinio aplinkraštį, liečiantį emi
graciją į U.S.:

Pasaulio Bažnyčios Tarnyba 
(CWS) neseniai yra pradėjusi gauti 
darbo ir buto garantijas, numatytas 
U.S. emigracijos įstatyme. Daugelis 
šių garantijų yra atsiųstos iš įvairių 
Amerikoje esančių Pabaltijo tautinių 
komitetų.

CWS yra labai susirūpinusi, kad 
būtų kaip galima geriau išlaikyta eilė 
kiekvienoje jos arejos įstaigoje, idant 
būtų galima suteikti didžiausias ga
limybės pagrindas tiesiogiai liečia
miems asmenims. Todėl būkite pa
kankamai malonūs paprašyti tuos vi
sus jūsų skaitytojus, kurie yra pro
testantų ar ortodoksų tikybos ir ku
rie domisi galima emigracija į JAV 
per CWS, įteikti artimiausioje Church 
World Services Emigration įstaigai 
prašymus raštu, kad jie būtų aprū
pinti CWS formos darbo ir buto ga
rantijoms. Mes įvertinsime jų pa
reiškimus, atžymėsime artimiausioje 
emigracijos įstaigoje ir, įdėję už- 
adresuotą voką su pašto ženklu,

Pirmiausia reikia prisiminti ne- 
kvotinius imigrantus (nonquota im
migrants) nes šios kategorijos žmo
nės galės įvažiuoti visais laikais, be 
jokių kvotų arba kokių nors DP įsta
tymo su va “žymų, jei tik tokių žmonių 
atsirastų tarp išvietintų asmenų.

a) Pirmąją nekvotinių imigrantų 
grupę sudaro JAV piliečio šeimos 
nariai, t. y., nevedę vaikai iki 21 me
tų amžiaus ir žmona arba vyras, tik 
kas liečia JAV pilietės vyrą, tai 
jungtuvės turi būti įvykusios prieš 
1932 m. liepos 1 d., o po šios datos 
JAV pilietę vedęs svetimšalis gali 
įvažiuoti į JAV tik pagal kvotą, bet 
turi pirmenybę prieš kitus kvotinius 
imigrantus.

b) Į JAV teisėtai įvažiavęs imi
grantas, grįžtąs iš laikinės kelionės 
po užsienį, įsileidžiamas be kvotos.

c) Amerikos žemyne su artimiau
siomis salomis gimę asmenys, vykstą 
į JAV su žmonomis ir vaikais iki 18 
metų amžiaus sudaro trečią nekvo
tinių imigrantų grupę.

d) Imigrantas, kuris nepertrau
kiamai ir mažiausiai paskutiniais 
dvejais metais buvo dvasiškis arba 
kokios nors aukštosios mokyklos 
profesorius ir vyksta į JAV, turėda
mas tikslą dirbti toj profesijoj, Įlei
džiamas be kvotos kartu su žmona ir 
vaikais iki 18 metų amžiaus.

e) Moksleivis, turįs bent 15 metų 
amžiaus ir norįs vykti į JAV moky
tis arba studijuoti kurioj nors val
džios pripažintoj mokykloj, jei jį kas

Rusai sulaikyiini ties Elbe
ATOMINES BOMBOS SVARBA

Šiuo klausimu The New York He
rald Tribune vedamojo vietoje šitaip 
rašo:

Du paskutinių dienų įvykiai pri
vertė amerikiečius labai rimtai pa
galvoti. Pirmasis įvykis — Višinskio 
kalba atominės bombos reikalu, iš 
pradžių atrodžiusi propagandinė, ta
čiau buvo pajusta, kad atominė bom
ba, kuri buvo laikoma būsimo ir ga
limo karo problema, iš tikrųjų pa
tenka į patį dabartinio konteksto 
centrą ir tampa beveik pagrindiniu 
elementu esamoje jėgų pusiausvyroje.

Antrasis įvykis sunkiai vyko pa
skiriant Vakarų Europos unijos ka
rinio štabo galvas. Šis klausimas esąs 
išspręstas paskelbiant V. Montgomery 
vyr. štabo šefu su prancūzų generolu 
de Lattre de Tassigny, sausumos ka
riuomenės štabo šefu, ir pagaliau lai
vyno vadu tampa prancūzas, o avia
cijos anglas. Tai esąs-kompromisinis 
sprendimas, kuris šiuojnetu gali būti 
patenkinamu. Tačiau abejonės ir skir
tumai, kurie buvo iškilę, ir toliau pa
silieka ir jie reikės dar išlyginti ku
riant strategiją, susijusią su Vakarų 
Europos gynyba.

Šioje vietoje laikraštis pastebi, 
kad pagrindinis elementas Vakarų, 
Europos gynybos plane yra ir turi 
būti J.A.Valstybės, kai šiuo metu

JAV nėra nė šio plano dalyviu, o jos 
strateginė politika nėra dar išryškin
ta. Padėtis ypatinga. „Padėdami Eu
ropai ekonominėje ir karinėje srityje, 
mes padedame ir patys sau. Bet tuo 
pačiu metu mes patys turime mažą 
sausumos kariuomenės Europos že
mėje. Jos saugumas ir JAV užsienių 
politikos apskritai pasisekimas pareis 
pagaliau nuo pasiruošimo ir europie
čių sugebėjimo sukurti tokią užtvarą, 
kuri būtų pakankama rusų ginkluo
toms masėms sulaikyti už Elbės.“

Šiandien tokios užtvaros nėra. 
Prancūzų ir britų kovos divizijų yra 
maža: prancūzai nėra gerai ginkluoti, 
trūksta taktinių orinių pajėgų, reika
lingų armijai pridengti (tas pats ir 
amerikiečių) rusų invazijos metu. 
Nors geriausi vyrai, geriausias šta
bas dirbtų ir būtų dosniausias karinis 
skolinimas-nuomojimas iš J.A.Vals- 
tybių, tačiau visa tai negalės būti 
tikru vaistu esamai padėčiai pagydyti 
geriausiu atveju per metus ar dvejis. 
Tada laikraštis ir klausia: „Kodėl gi 
vis dėlto nesugriuvo visą skirianti 
užtvaros struktūra, jei taip spaudžia 
Sovietų galybė?“ Geriausias atsaky
mas esąs žiaurus, būtent, atominės 
bombos egzistencija.

„Prie mažos mūsų armijos ir tak
tinių aviacijos pajėgų Europoje“, ra
šo laikraštis, „mes taip pat turime tam 
tikrą kiekį B 29 bombonešių, pajė-

Bomba esanti laikinis raktas į eu
ropiečių politiškai strateginę situaci
ją. Stipri Vakarų Unija yra nuo'lati- 
nis atsakymas, bet dabar nesą ryšio 
tarp šių dviejų ir net nesą visai aiš
kaus vieningo ir visiškai išstudijuoto 
amerikiečių strateginio plano, kuris 
galėtų aprūpinti tą jungtį. Toks pla
nas turįs būti išugdytas ir prezidento 
bei kongreso griežtai paremtas. Į jį 
turėtų būti įtrauktos Amerikos sau
sumos ir taktinės aviacijos pajėgos 
Europoje ir suderintos su europiečių 
pajėgomis, be abejonės, vadovaujant 
vyr. vadui europiečiui, tuo tarpu ato
minėmis bombomis bombardavimas 
pasiliktų amerikiečių vadovybėje. 
Detalizuota struktūra esanti neleng
vai suplanuojama. Bet šiuo metu 
esąs daug svarbiau aiškus Ameakoje 
kritiško strateginės problemos cha
rakterio supratimas, negu detalių iš- 
dirbimas. Daug drąsiau esą stengtis 
sudaryti strateginį pagrindą, kuris 
turėtų palaikyti bet kokią efektyvią 
diplomatinę politiką šių dienų pa
saulyje. (NYHT/am)

Sprendžiamieji metai yra 1949 m.
AP iš Frankfurto praneša, kad 

Kinijos užsienių reikalų ministeris 
dr. Wang Shih-Chiek pareiškęs, jog 
pasaulis dar turįs vieneris ar dvejis 
metus karo išvengti. „Aš nesu peši-

Ar didelis būsimo karo pavojos?
ĮŽYMIŲJŲ POLITIKŲ PAREIŠKIMAI. — STALINAS ATSISAKĖ 

PAREIKŠTI SAVO NUOMONĘ

JAV didžiausias naujasis dienraš
tis — Los Angeles Mirror — pradėjo 
tyrinėti pasaulinę opiniją taikos 
ar karo klausimu. Tuo reikalu vi
same pasauly buvo užklausta vado
vaujančios asmenybės: „Ar didelis 
kito karo pavojus?“. Laikraštis nu
rodo, kad Stalinas, Molotovas ir kiti 
Rytų Europos kraštų vadovai atsisa
kė pareikšti savo pažiūras. Atsaky
mai paskelbti C. D. Mail šių asmenų:

P. Winston Churchill: „Šiuo me
tu vienintelis tikras taikos pagrin
das glūdi jėgoje. Jei dabar nebūtų 
sukrauta atominės bombos JAV ži
nioje, nebūtų jokių priemonių sulai
kyti nuo komunistinių machinacijų 
Vakarų Europos pagrobimą, remia
mą Sovietų armijų ir priverstinų po
litinių partijų“.

P. Bernard Shaw: Mūsų valdovų 
neribota ignoracija, beprotybė ir 
priekabumas negali apsaugoti nuo 
baisaus ir savižudiško kito pasauli
nio karo.“

Gen. Clay: „Dabartinio santykių 
Įtempimo pasaulyje negalima leng
vai pašalinti. Tačiau jis negali vesti 
prie karo.“ r

Henry Wallace: „P. Trumano ir 
respublikonų partijos vadų užsienių 
politikos vykdymas priartino mus 
prie tokios krizės, kuri fantastiškai 
pavojinga Amerikai ir pasauliui. 
Roosevelto mirtis godiems vyrams 
•tvėrė galimumus, kurių iki tol jie

neturėjo. Kiekviena krizės fazė stu
mia mus toliau nuo taikos ir nuo 
taikingo pasaulio atstatymo.“

N.Y. Gubernatorius Dewey: „Ne
žiūrint kaip mes benorėtume taikos, 
mes negalime jos nupirkti pataika
vimais. Geriausias mums kelias ben
dradarbiauti su Sovietų vadais mums 
tėra tik būti vienodo stiprumo su 
jais ir tuo atstatyti jų respektą 
mums.“

Italijos premjeras de Gasperi: 
„Aš tikiu, jog karas yra dar toli. 
Kaip valstybės vyrai, mes turime 
dirbti europiečių bendradarbiavimui 
plačiu pagrindu, siekiant ekonominio 
solidarumo ir politinio atstatymo.“

Pandit Nehru: „Pasaulio didžio
sios galybės yra ypatingo įtempimo 
būklėje, o tai jau tikra grėsmė taikai. 
Aš gi manau, kad grėsmė neišsipil
dys ir karas neįvyks.“

P. Averell Harriman: „Nežiūrint 
įtempimo, kuris dabar egzistuoja, aš 
esu įsitikinęs, kad karo galima iš
vengti. Taikos problemų raktas yra 
laisvųjų Europos tautų atstatymas.“

Turkijos prezid. Inonii: „Taika ga
lima išlaikyti, jei abi pusės panorėtų 
tai padaryti. Jei Jungtinės Tautos 
bus aiškiai ir tvirtai nusistačiusios, 
tada atsiras priemonės ir taikai iš
laikyti.“

Prancūzijos užs. reik, ministeris 
Schuman, pareiškė, kad dėl Berlyno 
karo nebus. (DM/m)

giančių nunešti atominę bombą, ku
rios veikimas yra baisus, ant Rusijos 
miestų ir pramonės įrengimų tuo at
veju, kai menka sausumos gynyba 
būtų parblokšta. Atominės bombos 
grėsmė šiandien yra stipriausia mū
sų diplomatinio ginklo parama ir ap
sauga, už kurios paviršiaus susidaro 
pilnutinis vieningumas tarp ameri
kiečių, prancūzų ir britų. Bet ji ne
gali nuolat grėsti, nebent jie būtų 
pilnai pasiruošę panaudoti atominę 
bombą drastiškiausiu būdu pačioje 
Sovietų agresijos pradžioje ir nebent 
rusai nežinotų, jog Amerika tam yra 
pasiruošusi."

mistas“, kalbėjo jis spaudos konfe
rencijoje: „Aš tikiu, jog greitas ka
ras dar negalimas. Mes dar turime 
vieneris ar dvejis metus padirbėti, 
kad rastume sprendimą“.

Dr. Wang nurodė, jog 1949 metai, 
gal būt, bus lemiamieji, apspren
džiantieji, ar pasaulis pasuks į karą 
ar į taiką. Pasak jo, vis dar esą 
laiko talkai kurti, ypač ekonominėj 
pusėj.

„Vienas dalykas yra aiškus“, pa
reiškė ministeris, „kad ateinančiais 
metais mes pamatysime, ar svarbiau
sios tautų grupės žygiuos atstatymo 
ar komunizmo link“. (NYHT/m)

Politinė padėtis Lenkijoje
Lenkijoj komunistų partijos vadai 

pergyvena nepasitikėjimo krizę. 
Kiekvienas įtaria kitą, jog tai esąs 
Tito partizanas. Sovietų MVD eilės 
pradėjo kontroliuoti Lenkijos poli
tinę policiją ir komunistų partijos 
politinį komitetą. Manoma, kad MVD 
nebepasitiki net vyriausybės poli
tinio biuro nariais. Molotovo pava
duotojas Zorin, sakoma, turėjęs in
terview su Bermanu ir davęs jam 
specialias instrukcijas iš naujo išva
lyti partijos eiles ir tuo būdu apsi
saugoti, kad negalėtų pabėgti į 
užsienį vyriausybė, nebedisponuo- 
janti lenkiškais lėktuvais. Vyriausy
bei leidžiama naudotis vienu lįktuvu, 
kuris stovi Okecie aerodrome, Var
šuvoje, ir valdomas dviejų rusu pi
lotų bei saugumas dviejų MVD sar
gybinių. Jie visi yra ginkluoti ir 
nešioja dvylus drabužius.

Šiuo metu Lenkija esanti valdoma 
trijulės — Bermano, Mine ir Zam- 
browski. Beirutas laikomas lėle, nors 
jis ir esąs paskirtas komunistų par
tijos generaliniu sekretoriumi. Jo 
paskyrimas siejamas su jo lenkiška 
kilme, kai Berman ir Mine yra abu 
žydai, o Zambrowski — rusas.

Tačiau ir triumvirato pozicija ne
santi perdaug saugi. Komunistų rate
lyje laikoma, kad ekonominis dikta
torius Mine taip pat patekęs j nema
lonę. Bermanas esąs gavęs iš Mask
vos instrukcijas, kuriose nurodoma, 
jog Minco politika ir veikla nesanti 
patenkinama. Sovietų ekonomistai 
kaltina jį, kad jis stabilizavęs pusiau 
kapitalistinę sistemą Lenkijoje. Jau 
plintą gandai apie galimą jo' nuša
linimą.

Dėl Gomulkos herezijos žemės 
I ūkio kolektyvizacijoje, politbiuras

pasiųsime jiems mūsų formas (blan
kus), kad jos būtų trijuose egzem- 
pliuoriuose užpildytos ir mums grą
žintos. Jūsų informacijai mes čia 
pateikiame mįisų emigracijos įstaigų 
adresus:

1) Church World Service, Munich- 
Pasing, Am Stadtpark 20.

2) Church World Service, Stutt
gart-Bad Cannstatt, 109 Theodor- 
Veielstr.

3) Church World Service, Frank
furt, 48 Holbeinstr., Frankfurt-Sach
senhausen. ;

4) Church World Service, Salz- 
burg/Austrija, Lehener Caserne.

Kai tik iškils darbo proga, kurią 
šeima atitinka, toji šeima bus tuojau 1 
pakviesta į įstaigą pasikalbėti. Nė ' 
vienas asmuo atskirai nebus apklau
sinėjamas tol, kol jis nėra paprašy
tas atvykti į įstaigą, idant būtų iš
vengta nereikalingų kelionių.

Mes norėtume išnaudoti šią progą, 
paprašydami jus nurodyti jūsų skai
tytojams, kad asmenys, turį giminių 
ar draugų JAV, kurie domėtųsi jiems 
padėti atvykti į Ameriką, paprašytų 
savo draugus ar gimines, kad jie už
tikrintų jiems notaro patvirtintus 
darbo ir buto garantijas. Šios ga
rantijos dviejuose egz. turi būti pa
siųstos šiuo adresu: Church World 
Service office, New York, 214 East 
21st. Street, New York 10, N.Y. Ji 
gavusi jas persiųs į US DP Com
mission, Washingtone, aprobuoti, o 
paskum jau persiųs Komisijai Euro
poje.

Barent F. Landstreet, 
European Director 

Displaced Persons Operations

nusprendęs atidėti tąja kryptimi pro
pagandą keliems mėnesiams ir šį metą 
išnaudosiąs Bažnyčios pozicijai su
silpninti. Dėl šio klausimo politbiure 
taip pat nesusitariama. Kai kurie 
jų yrą nusistatę, jog dar prieš žemės 
sukolektyvinimą reikią kovoti su 
bažnyčia. Šioji kova, spėjama, truk
sianti apie metus laiko, idant konfis
kuotų bažnyčių turtus ir sukolekty- 
vintų jų žemes pirmoje eilėje. (News
letter.)

ĮSAKAS ESTIJOS ŪKININKAMS
„Kaimo seniūnai, kurie nepasirū

pins, kad piliečiai iškirstų jiems skir
tas miško normas, bus baudžiami net 
iki 15 metų kalėjimo. Tie ūkininkai, 
kuriems malonus pasilikimas Estijoje, 
turi išpildyti miško kirtimą iki vasa
rio 10 d. ir jo išvežimą — iki vasario 
20 d., neatlikę šio uždavinio bus griež
tai nubausti. Si telefonograma turi 
būti paskelbta visiems ūkininkams, 
kurie savo parašu turi patvirtinti, jog 
šį įsaką yra skaitę“.

Tai toks komunistinio rojaus įsa
kas, nešąs kraštui vergiją. Sis įsakas 
buvo išleistas Kolde, Johvi valsčiaus 
vykd. komiteto pirmininko, ir Iva
novo, vietos partijos sekretoriaus, ir 
paskelbtas Talino Rahva Haal lai
kraštyje Nr. 53. Deportacijos dau
giau nebesančios naudingos darbo 
žmonėms priversti daugiau ir sun
kiau dirbti. (Newsletter).
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