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Politinė kombinacija
Ne kartą esame įvairiomis pro

gomis girdėję ar skaitę nusiskundi
mų, kad mūsų visuomenė per ma
žai informuojama apie vadovaujan
čiųjų Lietuvos laisvinimo akcijai 
darbus. Tie nusiskundimai pagristi, 
kiek j*e liečia visai visuomenei prie- 
einamą spaudą. Bet aišku taip pat, 
jog ta spauda mielai dėtų laukiamas 
informacijas, jei jų kas duotų ar jei 
spaudos žmonėms jos būtų prieina
mos. Be abejo, kad ir patys vado
vaują asmens, jei turėtų ką pozity
vesnio pasakyti, rastų reikalo apie 
tai visuomenę painformuoti. Deja, 
padėtis yra tokia, kurioje lieka tik 
dar kartą pareikšti tuo reikalu.. 
apgailestavimą.

* • •
Būtume neatviri ir gal klek bai

lūs, jei prie tos nuomonės ir liktume, 
jog mūsų visuomenė visai neinfor- 
jnuojama. Anaiptol, stovyklas pa
siekia politinės informacijos. Bet 
dažniausiai jos liečia tik „savus žmo
nes“ ir yra perdėm perkoštos vieno 
ar kito srovinio šulo asmeninio 
gspekto visiems jautriais klausimais 
jovalu. Ryškiu tokių informacijų 
pavyzdžiu tarnauja neseniai stovy
klose per „savųjų“ rankas einantis 
platokas spaudinys, pavadintas 
„VLIKO genezė“. . Tą spausdint čia 
minime ne todėl, kad pradėjus dis
kusijas jame keliamais klausimais, 
kurių be galo apstu ir kurie rodo, 
jog to darbo autoriai yra pačių 
veiksnių veiklos orbitoje. Tas spau
dinys šviečia tik ryškiu. pavyzdžiu, 
kaip kai kurių mūsų politinių 
akrobatų stengiamasi informuoti 
i,savoji“ visuomenė ir kartu parodo, 
Jkokia avių bandą kai kas laiko tuos 
„savuosius“

Užtenka pacituoti Ilk pora saki
nių iš to rašinio, kad kiekvienas jo 
skaitytojas suprastų, kaip kai kurie 
lyderiai šiandie žiūri J Lietuvos 
laisvinimo uždavinius. Pagrindinis 
jų postulatas, tai kad „lietuvių tau
ta ir politinės partijos bei rezisten
cinės kovos organizacijos yra Lietu
voje“ ir kad „kiekvienas tremties 
veiksnių įsikišimas VLIKą sutrem- 
tintų, padarytų jį ne Lietuvos, bet 
pan. Žodžiu, Iš krašto atvykusiųjų 
pareiškimai praeitą vasarą, kad 
krašte yra tik viena komunistų par
tija ir su ja ir jos režimu kovojanti 
lietuvių tauta — dabar jau paneigia
ma tų žmonių, kurie patys keldami 
jave į rezistentų viršūnes, trina čia 
pat. mūsų tarpe BALFo atsiųstas 
kelnes...

Tiek to. Šiaip ar taip, aktualiau
sias šiandien ųjgūsų politinės vado
vybės klausimas — tai Maž. Lietuvos 
Tarybos pretenzijos turėti savo at
stovą VLIKe. Šioms pretenzijoms 
užkertamas kelias ne tik nelemtu 
Veto naudojimu, naudojantis kitose 
Sąlygose sudaryta procedūra, bet ir 
Štai kokiais „argumentais“ — „Maž. 
Lietuvos Taryba turi formuoti ir 
reikšti revendikuojamosios Maž. Lie
tuvos norus ir valią, palankius me
tropolijai. Ir tas reiškimas turi būti 
efektingas ir sugestyvus tarptautinei 
opinijai ir tarptautiniam veiksniam 

. Todėl kai kieno pastangos ir 
akcija, kad VLIKe būtų M. Lietuvos 
Tarybos atstovas yra didelis neapdai
rumas, kenksmingas pačios M. Lietu
vi* Tarybos vaisingam pasireiškimui 
ir griaunąs Lietuvos laisvinimo orga
nizacijos pagrindus.“

Reikia tikėtis, jog ir „savieji“, 
skaitydami šiuos žodžius, bus supra
tę, kokia čia užrašyta pačiam 
VLIKui atestacija..
~~ Vadinas, už VLIKo ribų būdama 
M. Lietuvos Taryba daugiau turėtų 
įtakos ir būtų sugestyvesnė tarptau
tiniam veiksniam ir opinijai. Ir ko
kie neapdairūs tie M. Lietuvos atsto- 
vail Nieko kito nežino, kaip kenkti 
sau ir... griauti laisvinimo organi
zacijos pagrindus ir event., būdami 
VLIKe, užkirsti sau kelią į tarptau
tinius veiksnius...

Ką veiksi, pasitaiko ir politikoje 
akrobatų, atsirėmusių kojomis l lu
bas ir akylai saugančių pagrindus. 
O kas tokia atveju privalo saugoti 
tos laisvinimo organizacijos tikslus 
kr uždavinius? J. Pamūšis

Skaudi 7-nių punktų istorija
Pasikalbėjimas su Maž. Lietuvos Tarybos Pirm-ku Erdmonu Simonaičiu

Mažosios Lietuvos klausimą ak
tualina atgyją vokiečių kėslai i lie
tuviškąsias žemes. Ryšium su tuo vis 
labiau aktualėja ir Mažosios Lietuvos 
atstovavimo politiniuose mūsų orga
nuose problema. Tatai paskatino Jū
sų bendradarbi sutrukdyti brangų 
Mažosios Lietuvos Tarybos pirminin
ko p. Erdmono Simonaičio laiką, krei
piantis i ji su septynetą klausimų.

. 1 — Kaip, Pone Pirmininke, at
sirado Mažosios Lietuvos Taryba? — 
buvo pirmas Jūsų bendradarbio 
klausimas.

— Dar 1818. XI. .16 Tilžėje buvo 
sudaryta Mažosios Lietuvos Tautinė 
Taryba. Ją išrinko visos M. Lietuvos 
atstovai, anuomet suvažiavę i Tilžę. 
Šiai Tarybai buvo pavesta imtis visų 
galimų žygių, kad visa Mažoji Lietu
va būtų atskirta nuo Vokietijos ir 
įjungta į Lietuvą.

1818. XI. 30 MLTT priėmė dekla
raciją, kurioje pasauliui buvo pa
reikštas noras atsiskirti nuo Vokieti
jos ir įsijungti i Lietuvą. Deklaracija 
buvo įteikta daugelio valstybių vy
riausybėms ir paskelbta pasaulio 
spaudoje.

Vokiečių reakcija buvo stipri, Jų 
spaudoje pasirodė eilė protestų, ta
čiau būdinga, kad protestavo, kaip 
buvo matyti iš parašų, tik vokiečiai 
atėjūnai, daugiausia valdininkai.

Lordas Vansittart

Karas neišvengiamas, jei...
RL.l.iA KAIP IR HITLERIS, EIS Į KARĄ, JEI JI MANYS, JOG JI YRA PAKANKAMAI GALINGA“

„Ar karas su Sovietų Sąjunga 
neišvengiamas?“ pakartojo lordas 
Vansittartas Daily Mali bendradar
bio p. D. Llversidge klausimą ir po 
trumpos pauzės atsake: „Jei tik Va
karų galybės seks mano nurodytą 
kursą, karo nebus“.

Karui išvengti lordas Vansittar
tas nurodo vienintelę priemonę. 
Vakarų pajėgų vieningumą ir stipry
bę. Jis sako: „Jos turi būti sujung
tos ir stiprios. Jei jos tai atsieks, 
yra šansų karui nustumti, kitu at- 
veju-ne. Rusija, kaip ir Hitleris, eis 
į karą, jei Ji manys, jog ji yra pa
kankamai galinga.“

Tad neveltui Briuselyje konferavo 
penkių Europos kraštų gynybos mi
nisterial. Neveltui nuolat posė
džiauja Skandinavijos kraštai, ieš
kodami tinkamo sprendimo nuo 
agresijos apsisaugoti. Neveltui Wa
shingtone aukšti septynių valstybių 
pareigūnai gana sėkmingai stato At
lanto paktą. Daily Mali vedamajame 
rašo, kad jeigu „Atlanto gynybos 
paktas vieną kartą bus sudarytas, 
jis bus kertinis Vakarų kraštų ben
dradarbiavimo akmuo ir... nepažei
džiamas frontas prieš ideologinį ir 
fizinį komunizmo plitimą...“ Ir 
šiandien pasiekiamos žinios rodo, kad 
Atlanto pakto sudarymas vyksta 
palankioje atmosferoje, nes prieš 
akis stovi plėšrioji šiaurės Sibiro 
meška.

D. Mail bendradarbis dar užklau
sė lordą Vansittartą: „Ar jūs sutin
kate su prezidentu Trumanu, kad 
Vakarų kraštai turi draugų tarp So
vietų ,vadų?“ Lordas tuojau atsakęs: 
„Aš manau, kad žmonės, kurie daro 
tokius pareiškimus apie Rusiją, ne
žino totalitarinių sistemų darbų“. 
Nežiūrint tokio aiškaus pareiškimo, 
prezidentas Trumanas vis dar nori 
matytis su J. Stalinu Washingtone, 
o gal jis sutiktų vykti ir į Maskvą, 
Jei bent kokį „taikos“ gestą pamo
juotų Kremlius. Kremliuje draugų 
nerasime ir su žvake.

Taikos laukia visas pasaulis, ka
ro nieks nenori, tačiau komunizmas 
veda penkis karus — Kinijoje, In
donezijoje, Graikijoje, Palestinoje ir 
šaltąjį Berlyne bei Vienoje. Komu
nizmo tikslai aiškūs — pasauline re-

1946. V. 26 Fuldoje Tarybos veikla 
buvo atnaujinta, tik jau sutrumpintu
— Mažosios Lietuvos Tarybos — pa
vadinimu.

2 — Kokie MLT uždaviniai?
— Anais laikais Tilžėje sudarytai 

Mažosios Lietuvos atstovybei savo 
planų realizuoti nepavyko. Dabartinė 
Taryba iš esmės siekia tų pačių tikslų
— jungti Mažosios Lietuvos Lietu
vius, išlaikyti tremtyje jų atsparumą 
svetimoms įtakoms, žadinti tautinį 
susipratimą, nuteikti tos srities gy
ventojus palankiai Lietuvai ir įjungti 
visą Mažąją Lietuvą į Nepriklauso
mosios Lietuvos teritorijos sudėtį, 
kaip integralinę jos dalį.

MLT, siekdama savo tikslų, sten
giasi rodyti palankumą, širdingumą 
ir lygų traktavimą visiems ML lietu
viams. Ji nerūšiuoja lietuvių pagal 
jų kalbą arba akcentą. Lemiamas 
veiksnys yra žmogaus įsitikinimas, jo 
apsisprendimas laikyti save tos ar 
kitos tautos nariu. Todėl mes netu
rime teisės degraduoti arba atstumti 
ir tų, kurie šiandieną dar nepakanka
mai prisiminė savo tėvų kalbą. Mūsų 
tikslas ne atstumti, bet laimėti mūsų 
tautai paskutinį lietuvį.

3 — Kaip sekasi siekti šių gyvy
binių lietuvių tautos tikslų?

— To krašto gyventojai lietuviai 
prie mūsų organizacijos (ji turi visą 

voliucija ir pasauline hegepionlja. 
Esant tokiems tikslams, negalima ti
kėtis jokios taikos iš Sovietų Są
jungos, nebent taktiniais sumetimais, 
Jeigu ji dar nepasiruošusi ir dar ne
gali pulti. Panašūs reikalai dėjosi 
Molotovo-Ribentropo bičiulystės me
tu. Ir tada sovietai, kol jie nebuvo 
pasiruošę, rėmė savo priešą, kad jis 
naikintų kitus jos priešus. Lordas 
Vansittartas sako: „Pagal mano nuo
monę, vargu kas galėtų tikėti tvir
tinimu, kad tarp Sovietų vadų yra 
nesutarimo.,. Faktas pasilieka tas, 
kad mes Polititbiure neturime drau
gų — teturime tiktai priešus, kurie 
yra nesutaikomi su Vakarų civiliza
cija. Čia visiškai nėra jokios Išim
ties.“ Teisinga! Jokių draugų nieks 
nesuras Kremliuje. Kas skaitė, „Die 
Neue Zeitung“ atsiminimus apie Sta
liną, tas supras, kad Stalinui visos 
priemonės geros jo tikslams siekti. 
Jis nepripažįsta humanizmo, nepri
pažįsta duoto žodžio teisės, jam su
tartis — ne sutartis, jam žmogus ar 
tautos yra arba darbo vergai arba 
priemonės jo tikslams.

Sovietai šiandien „siekta talkos“ 
tik todėl, kad dar nėra pasiruošę ka
rui. Tik todėl komunistinis Pran
cūzijos parlamentaras p. Cachin ra
gina susipratimo tarp TSRS ir JAV. 
Sovietinis pasaulis mato, kad aplink 
Sibrio mešką lenkiamas plieno Žie
das. Nepatinka Maskvai Norvegijos 
prisidėjimas prie Vakarų pakto.

SOVIETAMS REIKIA 
IŠMANEVRUOTI 15 METŲ

Stockholmo DM korespondentas 
p. Young rašo, kad sovietai nenori 
stoti į karą per ateinančius 15 metų. 
Skandinavijos ekonomistas išvedžio- 
ja, kad Sovietų Sąjungai per karą 
buvo sunaikinta 32.000 pramonės 
įmonių ir 25.000.000 žmonių likę be 
pastogės, kad jų plieno, anglies ir 
naftos reikiami kiekla dar nepagami
nami ir todėl karui negali pasiruošti. 
Kremliui esą reikalinga atsipūsti dar 
15 metų, dar trijų naujų penkmečių, 
kad galėtų karą pradėti. Iš kitos pu
sės galima pabrėžti, kad po 15 mėtų 
ir Vakarai atsistos ne tik ant kojų, 
bet ir ant karinio pagrindo. Sovietų 
nepasiruošimai ir Europos dėmesio 

organizacinį tinklą) mielai dedasi, nes 
visų mūsų galutinis tikslas yra vie
nas — grįžti į laisvą Tėvynę.

Tautinei sąmonei žadinti ir grū
dinti viena didžiausių kliūčių yra ta, 
kad gyvenedami daugiausia tarp vo
kiečių ir būdami įjungti į vokiečių 
ūkį, M. L. lietuviai yra priversti leisti 
vaikus į vokiečių mokyklas, kuriose 
jie ir šiuo metu stengiamasi germani
zuoti ne blogiau kaip kaizerio arba 
nacių laikais. Vokiečių ūkyje dirbą 
lietuviai dažnai negali pasireikšti 
kaip aktyvūs lietuviai, nes augąs vo
kiškasis šovinizmas stengiasi tokius 
lietuvius išstumti iš darboviečių ir iš 
butų. Jie lieka be duonos ir be pasto
gės. Yra atsitikimų, kad jiems adre
suojamus laiškus ir laikraščius darb
daviai cenzūruoja ir grąžina atgal, 
kartais net išdrįsdami nurodyti, kad 
adresatas atsisakė priimti lietuviškąjį 
laikraštį.

Daugeliui mūsų evangelikų tikybos 
tautiečių yra nepasiekiami lietuviai 
dvasininkai, todėl jie priversti lanky
ti vokečių dvasininkų laikomas pa
maldas. Tai taip pat neigiamai vei
kia tautinės sąmonės stiprėjimą.

Bet visų aktualiausia yra vokiečių 
politinė akcija. Kaip spaudoje jau 
buvo skelbta, vokiečiai pabėgėliai yra 
pasiskirstę krašto grupėmis: Rytprū
sių Ir Klaipėdos 1$™®*° vokiečiai.

nukreipimas nuo Azijos įvykių, 
verčia Kremlių ir jo pakalikus už
sienyje skelbti Maskvos norą susi
taikyti su J.A.Valstybėmis, o tada 
nei britai vieni nei su Prancūzija 
negalės paveikti Sovietų užmačių. 
Tačiau reikia tikėti, kad Washing- 
tonas nepadarys istoriškai klaidingo 
žygio. Nors britų laikraštis „The 
People“ paskelbė sensaciją, kad

Berlyne vykstančios slapios derybos 
tarp J.A.Valstybių atstovo ir 

Molotovo.
Kiek ši žinia teisinga, dar nežinome, 
tačiau yra faktas, kad Trumano pa
reiškimas, kad jis Kremliuje turįs 
draugų ir kad jis nori matytis su 
Stalinu, rodo tam tikro supuolimo su 
komunistų akcija Prancūzijoje už 
derybas tarp Maskvos ir JAV. Juo 
arčiau Britanija priartėja prie Pran
cūzijos siekimų dėl Vokietijos ir Ar
timųjų Rytų tvarkymo, juo labiau 
komunistai ieško susitarimo su Ame
rika.

Netrukus turės aiškėti, kur suka 
Amerika — į pacifizmą ir pataikavi
mą ar į realią politiką? Naujasis 
JAV užsienių reikalų ministeris p. 
Acheson pareiškė Senate, kad jis 
užsienių politiką vesiąs p. Marshal- 
lio pramintu taku. Atseit, staigmenų 
neturime laukti, nors kai kuris pra
tęsimas „ginkluotos taikos“ galimas. 
O tas jau išeitų pavergtų tautų ne
naudai. Ir čia reikia sutikti su p. 
Vansittartu, kuris sako, kad reikia J. 
Tautas reformuoti, panaikinant veto. 
Jei Sovietai nesutiktų — išstumti 
juos iš J. Tautų. Prie Atlanto pakto 
pritraukti Italiją. Toliau, sudaryti 
Viduržemio bloką, kuris apimtų Ita
liją, Graikiją ir Turkiją ir sujung
tų su Atlanto pakto kraštais.

Iš čia pareikštų minčių ryškėtų, 
kid Sovietų Sąjunga karo su Vaka- 
r ,!s niekad neatsisakys, kad ji šiuo 
r ritu dar nepasiruošusi ir todėl ga
limas daiktas, jog ji dabar taktiniais 
sumetimais ieškos tam tikro laikinio 
sprendimo ir tam tikro atšaldymo 
tarp JAV ir Britanijos, siekiant jų 
bendrąsias jėgas susilpninti. Ar šie 
manevrai, kurie Jau pradedami, pa
siseks, pradės aiškėti. . J. Aras

Klaipėdos krašto grupei vadovauja 
dr. Schreiber. Tos grupės vadu jis 
pasiskelbė (be rinkimui) praėjusią 
vasarą Hamburge buvusiame Klaipė
dos krašto vokiečių suvažiavime. Į 
Klaipėdos krp/tą dr. Schreiber atsi
dangino tik 1919 m. ir čia gavo vietą 
prekybos ir pramonės rūmuose. Yra 
buvęs Klaipėdos kr. masonų ložės 
šefu — Meister vom StuhL Si ložė 
Klaipėdos krašte buvo persunkta vo
kiečių nacionalizmo dvasia. Naciams 
įsigalėjus dr. Schreiber, Vokietijai 
spaudžiant, buvo iškištas į Klaipėdos 
kr. direktorijos pirmininkus. Šioje 
vietojo vsižymėjo kaip, nacių patai
kūnas, palaikė tampriausius ryšius 
su Vokietijos gen. konsulatu Klaipė
doje ir vadovavosi per jį gaunamomis 
Instrukcijomis.

Sis ponas Schreiber dabar išleido 
knygą „Unser Ostpreussen“, antrinė 
antraštė — Von Danzig bis Memel. 
Iliustracijų eilėje randame Nidą. Jau 
šie faktai liudija šovinistinius ir im
perialistinius jo ir jo grupės tikslus.

Kas šios akcijos talkininkai — ne
sunku Įspėti. Hamburgo mitinge, pvz. 
dalyvavo pats buvęs Klaipėdos kraš
to nacių vadas, neseniai paleistas iš 
internuotųjų stovyklos, dr. Neumann. 
Tas pats Neumann, kuris 1939. III. 22 
Klaipėdoje, Teatro aikštėje, pagarbiai 
sutikęs Hitlerį, jam perdavė nuo Lie
tuvos atplėštą Klaipėdos kraštą!

Dr. Schreiber ir jo agentai susi
rinkimuose, šaukiamuose britų zono-

1 je, akcentuoja taria" ,ą Mažosios Lie^ 
tuvos vęklškumą ir pabrėžia, vokiečių 
teises l ją. Si nacinė imperialistinė 
propaganda varoma ne tik suvažiavi
muose, bet taip pat spaudoje ir spe
cialiais leidiniais Ne tik Vokietijoje, 
bet ir užsienyje. Ir ne tik vokiečių, 
bet ir anglų kalba.

Jų tikslas — įrodyti Mažosios Lie
tuvos voklškumą ir paruošti tarptau
tinę opiniją prieš taikos konferenciją, 
kuri turėtų padaryti neonacių tikslus 
atitinkantį sprendimą.

Visa tai verčia mus atmerkti akis, 
kuo greičiausia ir kuo energingiausiai 
reaguoti. Visa byla išeina J politinę 
tarptautinę areną. Būtų laikas pada
ryti logiškas išvadas — suintensyvin
ti politinių mūsų veiksnių budrumą 
Ir, metus kalbas, imtis akcijos.

Kad akcija būtų sėkminga, joje 
turi aktyviai dalyvauti ir Mažosios 
Lietuvos atstovai, įjungti į vadovau
jančiųjų mūsų veiksnių sudėtį. Bet 
tam vis dar sutinkame kliūčių. Ir ne 
kur kitur, o viduje, mūsų pačių tarpe.

4 — Ar MLT mėgino įveikti vi
daus kliūtis?

— Buvo visa eilė pasitarimų: 1946 
m. Fuldoje, 1947 m. Pfullingene, 1948 
m. Kasselyje. Visuose pasitarimuose 
buvo konstatuota, kad M. Lietuvos 
reikalai yra aktualūs, o 1948 m. Fell- 
bache buvusioje konferencijoje vien
balsiai buvo nutarta, kad M. Lietuvos 

(Nukelta į 5 pusi.)

Paskutinės aktualijos
— Vokiečių laikraštis „Der Ku

rtei" pranašauja, kad Sovietų užs. 
reikalų ministerial Molotovui esan
čios suskaitytos dienos šiame poste. 
Pasak laikraščio, šios Informacijos 
pasklidusios iŠ Kremliaus. Stalinas ir 
potitbiuras esą nepatenkinti Moloto
vo klaidomis, kurių jis pridaręs be
analizuodamas Europos politinę raidą.

— Prez. Trumano paskirtą nau
jąjį JAV užsienio reikalų ministerį 
Dean Acheson Senato užsienių rei
kalų komitetas vienu balsu patvir
tino.

— Sausio 17 d. rytą prie Reino 
prasidėjo amerikiečių okupacinės ka
riuomenės žiemos manevrai Vokieti
joje. Manevrų tikslas — nustatyti, 
kaip greit būtų galimą permesti ka
rines pajėgas, atremiant galimą prie
šo užpuolimą.

1
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Kaip gabenamas emigruojančių

Tremtinių bagažo pervežimas ge
ležinkeliu, sauskeliais, jūra ar kito- 
mis susisiekimo priemonėmis yra ap
ribotas:

1. Kelionei skirtų transporto prie
monių tipu ir pajėgumu,

■ 2. Susitarimu tarp IRO ir vežikų.
3. IRO nesiima atsakomybės dėl 

tremtinio daiktų pametimo ar dingi
mo bet kuriuo atveju. Dėl keleivių 
bagažo ar asmeninių daiktų, IRO pa
imtų j muitinę repatrijuojančių, įsi- 
kuriančių ar kitokiu būdu vykstančių 
tremtinių, visada rizika paliekama 
daiktų savininkui. Tačiau visi Or
ganizacijos nariai, susiję su bagažu, 
imasi visų priemonių bagažo saugu
mui. Si limitacija neleidžia skųstis 
dėl daiktų sugadinimo ar trečiojo ap
sileidimo partnerio. Si informacija 
atitinkamomis kalbomis bus tuojau ir 
žymioje vietoje pakabinta įkurdinimo 
ar Assembly centruose.
NORMALAUS BAGAŽO LAISVAS

PERVEŽIMAS

DP bagažas 
pervežimas UJS. zonos ribose eina 
vokiečių sąskaitom

BAGAŽO PERTEKLIAUS PER
VEŽIMAS

1) Jei kurių keleivių bagažo — 
tec^nik'niu, profesinių Įrengimų ar 
amatininkų įrankių bei panašių da
lykų — esti daugi-m, tai ^li būti 
svarstomas pervežimas iki 250 kg. 
Prieš jo pervežimą įkurdinimo cen
trai turi iš anksto gauti sutikimą iš 
tremtinių judėjimo skyriaus dėl ba
gažo pertekliaus. Sutikimas ar at
metimas nurodomas atskirais atve
jais. Aklas sutikimas dėl pervežimo 
neduodamas.

2) Repatrijacijos reikalams lei
džiama pasiimti 250 kg bagažo.

3) IšvykstantiemS įsikurti konti- 
nentaliniuose kraštuose leidžiama pa
siimti 150 kg bagažo.

FIZINIS BAGAŽO TRAKTAVIMAS
Kad bagažas visoje zonoje būtų 

vienodai traktuojamas, įvedama vie-
noda DP judėjimo pareigūno proce
dūra, būtent:

1) Kada asmuo atvyksta į įkur
dinimo centrą ar į repatriacijos cen
trą tolimesniam ar galutiniam pa
ruošimui, jo bagažas patikrinamas, 
prie jo prikabinamas adresas, ant
spauduojamas ir padedamas į sandelį.

2) Bagažas pakraunamas į trauki
nį, į atskirą bagažo vagoną, Ir jau 
nebeduodamas paskiriems keliauto
jams. Bus pasirūpinta, kad šeimų su 
moterimis ir vaikais bagažas būti) 
pakrautas paskiausiai ir kad žmonių 
pakrovimas bei transportas būtų už
tikrintas. Rankinis bagažas, kurtame 
bus pakankamai drabužių, tualeto 
reikmenų Ir kt., kurių užteks asme
niui per visą jo buvimą stovykloje ir 
jo kelionėje Iki galutinio paskyrimo, 
jei tas vyktų į kontlnentalinį kraštą 
ar į uostą, jei vyks užjūrin, bus lei
sta pasiimti. Tokio rankinio bagažo 
svoris asmeniui neturi prašokti 10 kg.

BAGAŽO UŽADRESAVIMAS
Kai bagažas yra kontrolės pati

krintas ir užanspauduotas, kiekvie
nam bagažo £«, .Jai bus pridėtai iš
siuntimo lapeliai — vienas jų turi 
būti pririštas prie rankenos ar vir
vės, o kiti k. turi užklijuoti ant kiek
vieno gabalo šonų.

BAGAŽO SUVARŽYMAI
Šalia normalaus saugumo suvar

žymo, kuris uždedamas ant pergabe
namo bagažo ar pačių DP nešamo su 
savimi, EUCOM S.OJP. No 99 nuro
dytame rašte neleidžiama IRO vežti 
šie daly Irai: a) šunes, katės, paukš
čiai Ir kiti mylimi gyvuliai, b) like
riai, c) maisto dalykai ir d) kuras.

Vaikų vežimėliai negali būti lai
komi rankiniu bagažu. Net jeigu ir 
būtų laikomasi, jog mažų vaikų per
vežimas yra lengvesnis su vaikų ve
žimėliais, naudojamais moterų, — 
pervežimo kampanijos paprastai vi
sus tokius dalykus konfiskuoja arba

Normaliu laikomas kiekvieno ke
leivio bagažas, jei jis nesvaria dau
giau kaip 100 kg asmeniui, ir veža
mas į užjūrį IRO sąskaiton. Bagažo

P. J. Valaitis Ingolstadte
S. m. sausio 8 d., lydimas LTB 

Centro Komiteto I vicepirmininko 
Antano Kalvaičio, Ingolstadto lietu
vių stovyklą aplankė prieš keletą die
nų atvykęs iš JAV BALFo atstovas 
Jonas Valaitis. Svečio iš užjūrio 
pasirodymas stovyklos gyventojams 
buvo sukviestas satovyklos gyventojų 
buvo maloni staigmena. Paskubomis 
susirinkimas, kuriame svečias labai 
nuoširdžiai ir išsamiai nušvietė emi
gracijos eigą į JAV. Toliau papa
sakojo apie JAV gyvenimą, įsikūrimo 
galimumus, darbo sąlygas ir kt Po 
pranešimo svečias atsakinėjo į eilę 
klausimų.

Svečias apžiūrėjo tremtinių gyve
namas patalpas, pasikalbėjo su sto
vyklos gyventojais ir susipažino su Jų 
būkle, f. .< 1

Jo atsilankymas stovyklos gyven
tojams paliko labai malonų įspūdį ir 
suteikė vilties ateičiai.

Ingolstadtas yra pirmoji stovykla, 
kuria p. J. Valaitis aplankė, (akp)

L T. Ansamblis ryžtasi 
dirbti

Visiems gerai žinomame LT An
samblyje -įvyko žymus pasikeitimas: 
į Hanau tremtinių stovyklą persikėlė 
režisierius G. Velička ir dirigentas 
Stp. Sodeika. Pasilikęs LT Ansam
blio kolektyvas su apie 30 asm. bran
duoliu ryžtasi ir toliau dirbti dainos 
ir meno srityje. R. N. 

reikalauja juos padėti į laikytuvus. 
To nedaroma, jei žmonės repatrijuoja 
arba vyksta į kontinentą (nevažiuoja 
per jūrą).

PERGABENAMŲ ASMENŲ IDEN
TIFIKACIJA

1) Efektyviai ir greit pergabena
miems asmenims identifikuoti (atpa
žinti) visų tremtinių judėjimo parei
gūnų pritaikoma standartinė proce
dūra.

2) Kai asmuo yra galutinai pa
ruoštas pergabenti iš įkurdinimo 
centro į galutinę paskirtį kontinente 
ar iki uosto pakrauti ir pergabenti 
per jūrą, — jo ar jos pavardė ir 
paskirtas dokumentuose numeris (no
minal roster number) stipriai prika
binamas prie išorinio apsiausto kai
riojo atlapo. DP/R turės nešioti šį 
adresą iki jo atvykimo ir užregistra
vimo galutinėje kontinento paskirtyje 
ar pakrovimo uoste.

Lietuvos grožis užvaldė jų širdis
Daugiau kaip 10 metų praėjo nuo 

mūsų tautinės stovyklos Pažaisly Ir 
Panemunėje, ir daugelis jaunųjų 
skautų jos nebeprisimena. O buvo 
gražios dienos, kada mūsų tarpe, mū
sų garžios gamtos prieglobstyje, sve
čiavosi įvairių tautų atstovai, kurie 
viską stebėjo, viskuo domėjosi. Tada 
Lietuvos skautai nejučiomis laikė eg
zaminą prieš didžiulę tarptautinę ko
legiją. Ar išlaikėm?

Manau, kad taip, jei net šiandien, 
tiek laiko prabėgus, su džiaugsmu 
galiu Jums nors Sutrauktai pacituoti 
laišką Danijos skautės Bodil Schir- 
ring (Nielsen), tada stovyklavusios 
Pažaislyje,

„1938 m. mes, 12 Danijos skaučių 
su Fru From-Petersen, kurią mes 
vadiname Fromse, ir kuri yra geriau
sia pasauly vadovė, nuvykome stovy
klauti į Lietuvą. Dabar, praėjus 10 
mefų po tos gražios kelionės, pagal
vojau, kad gera būtų susirinkti ir 
.prisiąriinti tas malonias dienas. Aš 
parašiau visom tada buvusiom sto
vykloje ir greit gavau atsakymus. 
Susirinkom Kopenhagoj pas Elise 
Schebyje (Dyppel), devynios buvu
sios Lietuvoj: Fromse, Guda Soiling 
Hansen (Lauersen), Karen Madsin 
(Damberg), Grete Damberg, Ida Hol
me-Jensln, Gudrun Sorensen (H6g 
Klausen), Ellen Schrčder ir aš pati. 
Tik trys dėl įvairių priežasčių nega
lėjo atvykti.

Gruodžio 4 d. vakare susirinkom 
pas Elise. Prieškambaris buvo deko
ruotas Danijos ir Lietuvos vėliavo
mis ir 1938 m. stovyklos vaizdais. 
Susėdom prie stalo, papuošto vaini
ku, kurio viduryje stovėjo lietuviška 
vėliavėlė. Fromse pasakė gražią kal
bą, prisimindama malonias dienas, 
praleista* stovykloje Lietuvoje ir tą 
gražų ir neužmirštamą kraštą, kuris

SKAUTIŠKUOJU TAKU
Redaguoja vyr. sktn. A. Krausas

Nustatytas veikimo planas
Prieš Naujuosius_Metus buvo su

važiavę LSS Tarybos nariai, Seseri
jos ir Brolijos rajonų vadai ir va- 
deivps Schelnfeldan aktualiems są
jungos reikalams aptarti. Suvažiavi
mas praėjo labai darbščioje nuotai
koje ir išsprendė daug aktualių 
klausimų, nustatė platų veikimo 
planą. Suvažiavimas baigtas iškil
minga sueiga, kurios metu Vyriau
sia Skautininke v.s. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė bei Brolijos Vadas vi 
V. Čepas vietiniams tuntams pasakė 
po įspūdingą kalbą. Visų darbų už
baigai įvyko bendras Seserijos ir 
Brolijos laužas, kurio metu gražiai 
savo sugebėjimus parodė Schein- 
feldiškiai broliai ir sesės, gabiųjų 
laužavedžių sktn. Radzevičiūtės ir 
sktn. Bražėno vadovaujami.

NAUJI LEIDINIAI
Šiomis dienomis pasirodė Mem- 

mus taip surišo, kad net po 10 metų 
mes susirinkom jo prisiminti.

Na, o paskui prie kavos kalboms 
nebuvo galo. Paskaitėm mūsų buvu
sios vadovės A Frenkelienės iš Kre
tingos (dabar gyvena Danijoje) laišką 
(Pažaislio stovykloje Danijos skautės 
buvo apgyvendintos Pajūrio skaučių 
rajone — red.). Žiūrėjom stovyklos 
fotografijas ir visos prisipažinom, 
kad iš pirmos akimirkos pamilom 
Lietuvą,-ir dėl lietuvių svetingumo 
bei paslaugumo, ir dėl jos gražios 
gamtos, skirtingos, o vis dėlto taip 
savos ir artimos. Mes neradom ten 
nematytų didžiulių kalnų, bet tą tylų 
ir ramų grožį, kuris pagavo mūsų 
širdis. Ir visur tokie draugiški žmo
nės, gražūs savo spalvinguose rūbuo
se, su savo gražiom dainom ir links
mais šokiais. Visa tai mes turėjome 
prisiminti, ir dar daug kitų dalykų 
iš praeities ir iš dabarties, nes ir da
bar mes nesam Visai nutraukusios ry
šio su lietuviais. Fromse dabar yra 
Baltijos skaučių vadovė Danijoje, ji 
nuolat važinėja po visą kraštą, jas 
lanko ir padeda kuo galėdama. Grete 
Damberg dirba socialinio aprūpinimo 
darbą ir irgi kuo galėdama stengiasi 
padėti baltų DP, o ypač lietuviams.

Baigdamos vakarą mes parašėm 
laišką Danijos skaučių vadovei su 
sveikinimu nuo skaučių, 1938 m. sto
vyklavusių puikiausioj stovykloj su 
geriausia vadove. Ir parašėm A. 
Frenkelienei.“

Ach, gi ir dabar mes gyvename 
tarptautinėse stovyklose, ir ne vien 
tik skautai, ir ne tik dvi savaites. 
Mes nesam namie, mes nesam šeimi
ninkai, bet savo nuoširdumą, norą 
padėti artimui ir savo lietuvišką sve
tingumą mes galime parodyti Ir sve
timoj šaly, ir menkiausioj palapinėj 
ar barake. A. K.

mingene JLituanlcos“ tunto „Da
riaus-Girėno“ sk. vyčių draugovė* 
leidžiamas bei psktn. A JCamavi- 
čiaus redaguojamas skautų laikraštis 
„Skautiškuoju Keliu" spausdinamas 
rotatorium. Linkime jam nugalėti 
visus spaudos sunkumus ir nesustoti.

Jau pasirodė Seserijos leidžiamas 
„Vadovės“ nr. 2 spausdintas spaustu
vėje. Jame daug naudingų straip
snių, nagrinėjančių stovyklavimo 
klausimą (vyr. sktn. D. Kęsiūnaitės), 
sueigas (vyr. sktn. L. Liepsnelės), 
valstybines, tautines šventes (psktn. 
E. Nainienės) ir kt. Kad laikraštis 
galėtų ir toliau lankyti, stenkimės 
kuo daugiau jį prenumeruot.

Neseniai pasirodė jau 4 nr. Aka
deminio Skautu Sąjūdžio tremtyje 
Korp! ir S! biuletenis „Vytis“, reda
guojamas sktn. Br. Kviklio. Akade
mikas skautas ir skautė ras jame 
straipsnių ir informacijų. Biuletenis 
spausdinamas rotatorium, 10 psl.,
Din A 4 formato.

ĮVAIRŪS SĄSKRYDŽIAI BEI 
KONFERENCIJOS

Homeburge prie Hamburgo sau
sio 21—24 dienomis įvyks tarptau
tinis skautininkų sąskrydis, o 28—28 
dienomis tautininkų sąskrydis bei 
27—29 dienomis dvasios vadovų kon
ferencija.

Scheinfelde vasario 19—21 die
nomis įvyks visuotinis sąjungos at
stovų suvažiavimas. Kovo mėnesi 
numatyta rajonuose draugininkų 
sąskrydžiai, o balandžio mėn. Jūros 
ir oro skautų, vilkiukų, vyčių bei 
studentų skautų SI vadovų sąskry
džiai Homeburge. *•

DP 8KAUTTBES SAVAITE
Vasario 20—26 dienomis visų tau

tybių skautai organizuoja DP skau- 
tybės savaitę visose stovyklose. Jos 
tikslas — išpopuliarinti skautybės 
idėją mūsų ir vokiečių bendruome
nėje. Numatyta atspausdinti tam 
reikalui plakatai. Tos savaitės pra- 
vedimu bei instruktavimu rūpinasi 
Brolijos atstovas yyr. sktn. A Sau- 
laltis.

SKAUTISKOSIOS SPAUDOS 
MENUO

Brolijos Spaudos Skyrius norė
damas aprūpinti išvykstančius bro
lius ir seses spauda, pagerinti pa
sunkėjusią po pinigų reformos spau
dos būklę, skelbia skautiškosioc 
spaudos platinimo vajų visuose tun
tuose ir atskiruose vienetuose. Kvie
čia visus brolius ir seses bent vienų 
kartą atsisakyti nuo kino ir paskir
ti nors 1 DM skautiškai spaudai. Šio
mis dienomis spauda bus išsiuntinėta 
tuntams ir kitiems vienetams labai 
sumažintomis kainomis. Gera proga 
įsigyti spaudos prlefnamlausla kaina 
bei aprūpinti ir užjūrio brolius. 
Skautai ir mūsų bendruomenė kvie
čiama tą spaudos vajų paremti.

A VILKAS (34)

SIAUBAS EINA PER EUROPĄ
ATSIMINIMAI

Kartą Kazimieras Ir Pranas, nuvažiavę į kaimą šieno, su
tiko rusų karelvus. Aukštaitis su palydovu, nusususiu vai
kėzu rusioku, buvo nuvažiavę į kitą kaimą.

Rusai atėmė iš Kazimiero laikrodį, žiebtuvėlį, o iš Prano 
brangų atminimo žiedą, mašinos raktą (jis buvo traktoristas).

— A, lietuviai, „svolačiai“, jūs už vokiečius kariavote! — 
keikė jie, pateisindami savo plėšimą, ir norėjo konfiskuoti 
vežimą.

Bet Kazimieras atsivedė palydovą, kurs, nors ginkluotas, 
dar labiau drebėjo prieš tuos plėšikus, ir sakė j*m:

— Sakyk, kad atiduotų mums daiktus.
Bet šis apsimetė nenugirdęs.

Iš kaimų mūsiškiai parsiveždavo senų laikraščių (su Goe- 
belso straipsniais) rūkymui. Charakteringa sovietiško gyve
nimo žymė tai rūkymas sukant tabaką į laikraščio gabalėlį.

Antrasis seržantas, dešlmtukės viršininkas, žemo ūgio, ne
blogas vyrukas. Anie lietuviai sakė, kad tai geriausias rusas 
visame dvare. Mes irgi buvome tokios pat nuomonės.

Kartą jis rado ežere už 3 km. žvejojantį rusą, atėmė 
šautuvą, žūklės įrankius. Kai tą jo darbelį išaiškino, gavo 
pasėdėti keletą dienų „čypėje", buvusiame kiaulininke. Ru
sai be kalėjimo ir savotiškos pirties negali būti. Karceris čia 
buvo — ledaunė. Kas smarkiai nusikalsdavo, turėdavo porą 
valandų pasėdėti tarp ledų. Mūsiškiams neteko ten pakliūta

Pirtis besanti įrengta .viename mylimų (generolo, to dvaro 
•avininko) arklių tvarte. Vienas lenkas, paskirtas pirtininku, 
miolat kūreno krosnį ir kaitino savotiškai blaurlai pažalia-* 

vusį kūdros vandenį. Čia pat esanti pompa, vienintelė vei
kianti visame dvare, vis gesdavo, todėl ir šaltą vandenį reikė
davo atsinešti Iš kūdros. Pompų nesistengė pataisyti, nes 
švara rusams ne tik antraeilis, bet ir kelinta... ellis dalykas.

Čia pat už dvaro rūmų įtaisytas malūnas. Kažkur rado 
girnas, pritaisė „dyselius“, užkinkė arklius — ir mala. Rusai 
gabūs primityviems įrengimams.

Parke radome vieną įkastą betoninį rentinį. Jame buvo 
švarus vanduo, tik dugne primėtyta sagų (kurios nuo mažo 
man kelia siaubingą pasibiaurėjlmą), šukų ir kt... J*“’-

O tas parkas, parkas. Pirma čia kokie „von" generolai 
vaikščiojo; dabar — vienur išpampusi karvė guli, kitur skers
tos karvės oda ir viduriai, aplipę mūšių; o žarnos Ištąsytos 
po 20 m į visas puses įvairiomis kreivėmis.

Medžiuose liuoksi jaukios voveraitės. Jos žiūri į mus 
susidomėjusios, tik staiga „kiau, kiau“ ir pasišokėdamos lekia 
į viršūnę. Kai kurios nušautos guli ant kelio ar prie medžio 
kamienų. Bolševikas viską stengiasi sunaikinta Net Inter
nacionale pasakyta:

— Pasaulį seną suardysim iš pačių pamatų...
Gandralizdy nušautas gandras guli, išsitiesęs visu kūnu. 

Jo ilgos galūnės ir kaklas nudribę į visas lizdo puses.
Sunaikinti pasaulį! Sunaikinti!
O, parkas. Kam reikalinga ta buržuazinė liekana? Te- 

puošia jį ištampytos žarnos, dvokiantieji skerdienų viduriai, 
nudvėsusios karvės...

Yra sergančių arklių. Daktaras sako, kad reikia juos 
nušauti Kur patogiausia šaudyti? Parke. Nutempia kokį 
raištantį arklį, pykšt šūvį į pakaušį, į — duobę. (Tiesa, gal 
šūvis į kaktą. Bet bolševikai — tai šūvio i pakaušį specia
listai.) Negerai nuvirto. Išrikiuoja mus, atskaito kelis, ir tu
rime tie eiti į pagalbą, padėti tam vargšui atsigulti, kas į uo
degą įkibęs, kas į koją, kas už karčių.

— Laikyk! Trauk! Stumk!... mat! — šūkauja seržantas.
Ir balsas j» malonus, kaip plūkiu per geležį plaunant 

Čia plazda tikrasis Sovietų Sąjungos gyvenimas...

------ — - ------ .... gū» ■—
Pradėjome ir mes šį tą išsivirti namie. Tie, kurie vežiojo 

šieną, rasdavo miltų tuščiuose vienkiemiuose.
Kartą Aukštaitis įvažiavo i kūdrą su vežimu, norėdama* 

pagirdyti arklius, kurie, ieškodami vis švaresnio vandens, bri
do gilyn ir pradėjo plaukti Aukštaitis įkrito l vandenį ir 
skęsdamas šaukė, net visas dvaras sukluso. Kažkas jį ištraukė.

(Apie IV. 7.) Atvyko didelė kolona arklių, kuriuos varė 
rusės, pirmiau dirbusios Vokietijoje, dabar „išvaduotos“. Štai 
kur trenkė jas likimas, panašus į mūsų.

Sovietų Sąjungoje vienas dalykas nepiktina: vergų kla
sėje nėra išrinktųjų tautų, visos vienodai vargsta. Net ir vo
kiečiai čia dirbą buvo vienodai traktuojami Žinoma, asme
ninę neapykantą rusai pareikšdavo mums, o dar didesnę — 
vokiečiams.

Juozas pastebėjo vieną vokietaitę, kuri sakė, visiškai pa
naši į jo, Lietuvoje likusią, mergaitę. Ji skyrėsi nuo rusų savo 
ramumu ir žvilgsniu, tiesiog ryjančiu mus. Kadangi dirbo 
kitoje dvaro pusėje, susitikdavome tik per pietus. Nebuvo 
progos pasikalbėta Rusės ją pajuokdavo ir skriausdavo.

Tos „katiušos" buvo neblogai apsirengusios, prisiplėšusios 
iš vokiečių. NKVD, matyti, neatėmė visko.

Jos dirbo lygiai tą patį darbą, 'kaip ir mes: kapstė mėšlą, 
šlavė, šėrė, vedė girdyti, šukavo arklius, naktį budėjo.

Čia, kaip sako Stalino konstitucija, buvo matyti, kad 
moteris turi tas pačias teises, kaip vyras, į darbą ir_pollsį.

Pirmą dieną man krito į akį viena aukšto ūgio, graži rusė, 
apsivilkusi treningo kelnes, susirišusi galvą skarele vokiška 
mada. Ji vėliau tapo seržanto meilužė.

Už šitas madas rusai pyko, žadėjo visoms numaustyti kel
nes. Po kelių dienų jos vaikščiojo be vyriškų kelnių.

Tuojau rusai pradėjo taikyti savo metodus rusėms, t.y.... 
prievartą...

Kartą rytą matome viena rusė, nelabai graži grėbsto šie
ną ir verkia, verkia, šluosto ašaras.

— Kodėl? — klausinėjame vieni kitus.
— Turėtų būti visiems aišku! — atsiliepia kažkas.
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Amerikiečių akys prasiveria
Amerikiečiai pergyveno tris 

tarpsnius, kuriuose savaip vertinti 
santykiai su Kremliumi. 1939-41 .m. 
sovietai buvo vertinami šaltai. Mo- 
lotovo-Ribbentropo sutartis buvo tas 
smūgis, kuris atvėsino, bet ne panai
kino simpatijas Maskvai. 1941-1945 m. 
buvo kitas laikotarpis, kuriame so
vietai tapo didžiausiais draugais ir 
amerikiečių santarvininkais. Šio lai
kotarpio sukurta psichologija ilgai 
liko ne vien kareivių, bet ir karinin
kų galvose. 1945 m. tie mūsų tautie- 
čiai-tremtiniai, kurie pasiskubino įti
kinėti išskėstomis rankomis lauktus 
amerikiečius: bolševikai nedemokra- 
tai, teroristai, geriausiu atveju buvo 
neužgirsti. Tai buvo sąmyšio tarpsnis, 
kurio metu ant mūsų kaktų klijuotos 
etiketės įvairių „antifašistinių“ skry
ningų. Tremties spauda mokyta, kad 
apie sovietus (pavergėjus ir krauge
rius) reikia rašyti švelniai, nes jie 
neseniai buvo kai keno santarvinin
kai...

Toji „draugiškumo“ nuątaika nau
jų vėjų pamažu išblaškyta. 1945 m. 
įvyksta pirmieji susikirtimai. 1946 m. 
amerikiečiai pradeda persilaužti. Bol
ševikams nedraugingoji literatūra 
JAV pradeda dygti, kaip grybai po 
lietaus. Kai toji literatūra milijonais 
egzempliorių platinta; tremtiniams 
įsakyta tūnoti dantis sukandus. 1947 
metais išėjo apstybė literatūros, aš
triai plakančios Kremliaus valdovus. 
1948 m. pradėta oficiali kova. State 
Department paskelbia kai kuriuos 
dokumentus iš tarpsnio 1939-1948 m. 
„Foreign Affairs“ žurnalas, State De
partment oficiozas, 1949 m. sausio 
mėn. numeryje, Historicus 40 psl. 
studijoje įrodinėja, kad tarp ameri
kiečių ir sovietų karas esąs neišven
giamas. Tos studijos autorius nėra 
kuris pašalietis, bet JAV ambasados 
Maskvoje pirmasis sekretorius.

Naujas propagandos būdas. Prieš- 
bolševikinėje propagandoje daugiau
sia pasižymėjo vadinamieji trocki- 
nihkai. Apie juos čia nutylėsiu, nes 
tas klausimas vertas atskiros studi
jos. Sį kartą pasitenkinsiu aptarda
mas „Catholic information soviety“ 
(214 West 31st Street, New York 1) 
leidinius. Katalikų informacinė drau
gija 1947 m. išleido seriją — 26 kny
gutes, kurios platinamos atskirai ar 
{dėtos j kartoninį aplanką už dolerį 
siunčiamos adresatui. Tose mažose 
knygutėse, kiekviena po pusę lanko, 
aptariamos atskiros temos. Autoriai 
nebūtinai vien katalikai. Jie yra 
įvairių pasaulėžiūrų, bet visi anti- 
bolševikai. Kai kurie autoriai netgi 
žydai. Visi autoriai yra buvę ilgesnį 
laiką sovietuose, daugiausia ameri
kiečių laikraščių korespondentai. Kai 
kurie žymūs rašytojai, publicistai. 
Žvelkime bent trumpai į jų turinį, 
nes kai kurie duomenys ir mums įsi
dėmėtini. *

Kasdienis gyvenimas Sovietuose. 
(Everyday life under the Soviet Sy
stem, by Eugene Lyons). Žinomas

.......... .......................*.................. - -

{rikiavimas 
tam tikrai

milžiniškas.

autorius eilės knygų, Americon Mar- 
eury redaktorius, gražiai aptaria isto
rinį rusų tautos tragizmą. Toji tauta 
istorijoje kietai supančiojama prieš 
kiekvieną audrą. Policijos priespau
da, propaganda, masių 
galop žmones pajungia 
ideologijai.

Atlyginimo skirtumas
Įvairūs valdovai gauna nuo 2.500 ligi 
10.000 rublių per mėnesį ir naudo
jasi įvairiausiomis pirmenybėmis. 
Eilinio darbininko atlyginimas svy
ruoja ape 300 rublių mėnesiui. Mo
kesčiai, kasmetinė paskola tą algą 
dar sumažina. Po įvairių atsiskaity
mų iš 480 rublių algos telieka 360. O 
ko vertas rublis? Oficialiai 20 am. 
centų, o faktiškai 4-5 centus. Ir kva- 
gifikuotas darbininkas gauna per 
mėnesį tik 18 dol. Toks menkas dar
bininkų atlyginimas verčia juos skur
sti. 4 kv. metrų buto šviesa ii- kuras 
reikalauja 14*/« algos. Įvairių gami
nių kainos nepaprastai aukštos. Rub
lio {pirkimo galia menka. Todėl ne
reikia stebėtis, kad, Dr. Colin Clark 
apskaičiavimu, sovietų pragyvenimo 
lygmuo stovi nežymiai aukščiau už 
indų ir kiniečių.

Žemės ūkis sukolektyvintas, iš
skyrus nežymų skaičių ūkitį užim
tuose kraštuose ir Sibire. Kolchozai 
ten dirbančius paverčia vergais. Tik 
4O’/» derliaus paliekama sėklai ir 
jiems. Darbininkai laimingi, jei gali 
išsimaitini iš skirtos dalies. Tik pri
vilegijuotieji turi asmeniškai par
duoti perteklių juodoje rinkoje.

Žemės ūkio darbininkai 1932-33 m. 
kovojo prieš kolektyvizaciją. Išdava- 
išnaikinta 7 mik Galop vyriausybė 
padarė kai kurias nuolaidas — leido

Rašo Ged. Galvanauskas
parduoti perteklių ir turėti mažą 
sklypelį žemės akmeniškoje žinioje. 
1948 m. dėl tų privačių sklypų pa
kaltinta kolchozų vadovybė ir pa
vieni asmenys, kurie tinkamai neap
dirbo kolektyvinės dalies. Todėl ne
retai kolchozai nusavina ir privatinio 
sklypelio derlių.

Teoriškai kolchozų vadovybė yra 
rinktinė. Tikrovėje ji skiriama že
mės ūkio ministerijos. Kolchozo ve
dėjas gauna algą lyg būtų pramonės 
įmonės direktorius. Visi svarbesnieji 
klausimai sprendžiami regialinės biu
rokratinės įstaigos. Ji nustato kas yra 
gamintina, kiek vyriausybei atiduo- 
tina, kainas, darbininkų skaičių ir 
jiems išpuolančias darbo, normas. 
Kolchozo vadovybė yra atsakinga už 
kelių taisymą, paramą sovchozams ir 
pramones įmonėms. Kolchozai yra 
savos rūšies baudžiava, kuri buvo 
panaikinta Aleksandro II. Norint 
pasitraukti iš kolchozų, reikia gauti 
leidimas. Tuo atveju privatinis skly
pelis paliekamas be atlyginimo.

Darbininkai neturi jokios laisvės. 
Profesinės sąjungos pareina nuo ko
munistų partijos. Galop ji paskiria 
profesinių sąjungų vadovus. Jie te
gali klausyti, bet ne darbininkams 
atstovauti. Profesinių sąjungų užda
vinys skatinti, kad darbininkai dau
giau dirbtų ir nubaustų apsileidu
sius. Prieš II karą profesinių sąjun
gų vadovybę skyrė iš vietinių komu
nistų. Dabar toji vadovybė yra at
keliama iš kitų apygardų, kad nebūtų 
susibičiuliavimo su vietos darbinin
kais. Kiekvienas pašnekesys apie 
streiką prilyginamas sukilimo ruo
šimui, kuris baudžiamas nepaprastai 
aštriai.

Baudžiamoji ekspedicija šiaurės Kaukaze
Apie siaubingą Siaur. Kaukazo 

tautelių nubaudimą už' tariamą ben
dradarbiavimą su vokiečiais tik da
bar pirmą kartą pasakoja Londonan 
pabėgęs sovietų pulk. Tokajevas. Jo 
žodžiais, 1943 metais,' tarp vasario 
21 d. ir kovo 14 d., iš namų išvaryta 
ir Sibiran ištremta 1.540.000 vyrų, 
moterų ir vaikų. Šimtai tūkstančių 
žmonių šios žiaurios ekspedicijos 
neišlaikė ir žuvo.

Pulk. Tokajevo pasakojime, atpa
sakotame Paryžiaus laikraštyje „Au-įJ110! patikimi
rore-FTance Libre“, išsamiai pavaiz- ’ ‘ ~ ——* — >_
duojama, kaip specialūs NKVD dali
niai, vos tik vokiečiams pasitraukus, 
užėmė visą šiaurinį Kaukazą ir her
metiškai uždarė jį iš pietų ir šiaurės 
pusių. Gyventojai nenujautė nieko 
blogo, nors ir daugybės tuščių preki
nių traukinių bei tuščių sunkvežimių 
milžiniškų kolonų atvykimas ir pa
žadino jų {tarimą. 1943 m. vasario 
21 d. gyventojai miestuose ir kai
muose buvo sušaukti mitingams.

Juose turėjo dalyvauti visi. Vyrams, 
moterims ir vaikams buvo perskai
tytas dekretas, kuriuo jie už bendra
darbiavimą su vokiečiais ištremiami. 
Stiprūs NKVD junginiai bėgimą darė 
negalimu. Sekančiomis dienomis 
žmonės buvo sugrūsti J tuščius preki
nius vagonus bei sunkvežimius ir iš
gabenti šiaurės rytų kryptimi. Nuo 
bado ir šalčio žmonės žuvo be skai
čiaus. Kovo 14 d. baudžiamoji ekspe
dicija buvo baigta. Siaur. Kaukaze 

komunistai ir ypač NKVD valymo 
komandos. Jie perėmė ir ištremtųjų 
turtą, (pr)

MASKVA IR TRIESTO 
KLAUSIMAS

FNP korespondentas iš Triesto 
praneša:

Politiniuose Triesto sluoksniuose 
pareiškiama, kad Rusija revizavusi 
savo laikyseną Triesto atžvilgiu fr 
dabar pasisakysianti už šios srities 
grąžinimą Italijai.

Pasivėlavimas į darbą 20 min. yra 
baudžiamas kalėjimu ir priverčia
muoju darbu. Vaikams 13 m. amžiaus 
leidžiama dirbti suaugusiųjų darbas. 
Moterys dirba vyrų sunkiausius dar
bus. Darbininkai turi iš algos ap
mokėti už sugadinimą darbo įrankių.

Kiekvienas darbininkas turi „dar
bo knygutę“, kurioje žymima kada, 
kur ir kokį darbą yra dirbęs. Kiek
vienas nusikaltimas ir bausmė taip 
pat pažymimas. Toji darbo knygutė 
visur sekioja darbininką, nes be jos 
darbininkas negali gauti darbo. Dar
bo knygutė yra darbovietėje. Tik 
gavus jos sutikimą galima ieškoti 
kitur darbo, o darbo knygutė įmonės 
prisiunčiama naujai darbovietei. So
vietuose darbininkas yra valstybės 
vergu. Todėl, anot „Trud“, negali jis 
pats gintis nuo valstybės. Darbinin
kas privalo dirbti už badmirišką at
lyginimą. Profesinės sąjungos joms 
nieko negalinčios padėti. Jų senatvės 
draudimas ir aprūpinimas ligos at
veju yra elgetiškas.

Tas pats autorius 
„The Soviet Regime 
Sovietinė santvarka 
knygutės turinys apie sovietinės kon
stitucijos taikymą, M.V.D. metodus, 
„laisvę“ galėtų būti daug kuo papil
dyta ir iš lietuviškos patirties. Viena, 
kas įsidėmėtina, yra tai kad auto
riaus tvirtinamu sovietuose esą 100 
mil. suaugusių. Iš jų 15 mil. esą pri
valomuose darbuose, taigi kas septin
tas suaugęs.

Trečioji jo knygelė „Mind and 
Spirit in the land of Soviets" — Gal
vosena ir dvasia sovietuose. Čia pir
miausia aptaria tikybinį persekiojimą 
ir antireliginę propaganda. „Bezbož-

rašo kita tema 
in practise" — 
tikrovėje. Šios

Kominformui ištikimi Triesto ko
munistai bandę jugoslaviškąjį miesto 
elementą atskirti nuo Tito, tačiau šis 
bandymas nepavykęs. Tai ir paska
tinę Maskvą keisti savo laikyseną. 
Nuo to meto komū'formul ištikimas 
miesto komunistų vadas pradėjo pa
sisakyti už Triesto grąžinimą Itali
jai, nes, — kaip jis pareiškia, — Tito 
laikysena įrodžiusi, kad jugoslaviš
kasis nacionalizmas esąs daug pavo
jingesnis už itališkąjį.

Naujuoju Kremliaus posūkiu Ita
lijos komunistams nuo širdies nuim
tas didysis akmuo. Jie tiki, kad da
bar { rankas ga-iną svarbią ir stiprią 
propagandinę kortą, (pr)

SOVIETINIAI GINKLAI 
BALKANAMS

Šiomis dienomis, kaip iš Vienos 
praneša „Daily Telegraph“,* į Alba
nijos uostus atvyko didelės sovieti
nių ginklų ir kitų karinių reikmenų 
siuntos, skirtos Albanijos kariuome
nei. (pr)

nikų" akcija fr muziejai yra likę. 
Konstitucija kalba apie „laisvę tiky-. 
boms ir antire'iginei propagandai"^ 
Pirmoji ne vien m-.kyžlose yra drauri 
džiama, pas'.grci yra skatinama. Už* 
tenka atlikti sutuoktuves ir pakriki-, 
tyti bažnyčioje, kad susilaukus ko* 
munistų partijos persekiojimo. Ti* 
kinčiųjų yra užsilikę, nors tik po re* 
voliucijos 90°/« dvasiškių išnaikintai 
Naujoji generacija išauklėta ateisti
nėje dvasioje. Tikybinės literature* 
leidimas sustabdytas.

Kunigai šventikai, rabinai ir mu
los kalinami, jei jie netalkininkauja 
bolševizmui. Jei dar atsiranda naujų 
šventikų — savos rūšies stebuklą*.

Tam tikrais protarpiais sovietuose- 
įsivyrauja tikybinis pakantrumas. 
Pastarasis buvo 1936-37 m. Pasta
ruoju metu ne vien Sovietuose, bet 
ir užimtuose kraštuose vyksta ypač 
katalikų Bažnyčios persekiojimas. 
Ortodoksų ir kitos bažnyčios yra tik 
priemonės politinio tikslo siekti.

Moterys džiaugėsi sovietuose tei
sėmis susilyginusios su vyrais. Bet 
tuo sulygina ir jų pareigas — sun- 
kiausi darbai ir net siunčiamos Į 
frontą karo metu. Abortai baudžia
mi. Skyrybos veik neįmanomos, ne* 
teismo rinkliavos yra tiek didelės, 
kad tik vadovaujantieji tegali vesti 
skyrybų bylą. Daugiavaikės šeimos 
remiamos. 10 vaikų motinos gauna 
„motinos didvyrės“ vardą. Seimo* 
rėmimas išplaukia iš šios galvosenos: 
karinės ir gamybinės.^ Daugiau karių, 
daugiau darbininkų! Šeimoje nėra 
jokios pagarbos vyresniesiems ir tė
vams. „Patriotiškais“ sumetimais, 
vaikai šnipinėja tėvus af gimines. 
1935. IV. 7 įstatymu 12- m. valkai, 
baudžiami pagal suaugusiųjų teismą. 
Tuo būdu norima sumažinti vaikų • 
nusikaltimų skaičių.

Ankstesni duomenys rodo, kad so
vietuose sukurtos naujos klasės: vieš
pataujančių, jų įrankio — valdan
čiųjų ir valdomųjų — vergų.

Ketvirtoje knygelėje „The Enemy 
in our Schools" — priešas mūsų mo
kyklose nurodo komunistų įsibrovi
mą į JAV mokyklas. Mokytojai ir 
profesoriai varą bolševikinę propa
gandą. Daugelis jų priklauso komų-" 
nistų partijai. Tūlas Richard Frank, 
komunistas, nurodo, kad mokyklos 
yra primonėmis tautai paruošti liau
dies frontui. „Mokyklose sėti bolše
vizmo sėklą ir įnešti nesutarimą esą* 
marksizmo - leninizmo uždavinys. 
Knygelėje išvardyta apstybė komu
nistų ir jų simpatikų. Jų tarpe ran
dame ir Dr. Albert Einstein, profeso
rių Princetono universitete, žinomąjį 
reliatyvumo teorijos kūrėją.

1948 m. tyčiomis sudarytos bylo* 
prieš komunistus sudarė progą „va
lymo“ pradžiai padaryti. Jos apims 
platų bėrą ir nežinia kur sustos. Ga
limas dalykas, kad 81 kongresas pa
kedens vilnas. raudonojo avinėlio, 
JAV gal pavėluotai, bet akyliai stebi,, 
atviromis akimis tiria tą bacilą, kurt 
trečdalį pasaulio nuvertė nuo kojų.

(1) K. Apaščia

Stovyklos diena
Jūs, žemės viešpačiai, išdidūs ir akli, 
Supančioti beprotiškų sapnų, 
Kai supa jus visus naktis gili, 
Aš jums naujos dienos uždegt einu.’

• Br. Brazdžionis

Brėkšta. Rūkas toks vėsus ir tirštas, jog tuojau prikimba 
prie drabužių, prasismelkia pro juo* ir atšiauriu vėsumu su
krečia visą kūną, dar neseniai tepakilusį iš stovyklinio guolio. 
Guodiesi, kad netrukus bus jaukiau, nes štai Ir saulutė jau 
kyla. Bet — įsižiūrėkite tik! — kokia ji dar mieguista Ir 
nerangi, kaip pamažu ji blaivosi, tyčia delsdama, tarsi slink
dama prie Įkyrėjusios darbo prievolės, o Įkandin ją sektų rū
stus prižiūrėtojas su šmaikščia lazdele rankoje...

Na, ir nesiseka šiandie saulutei! Rodos, štai jau nubraukė 
nuo klonių ir upeliūkščių tuos rūkus, iššluostė slėnius ir krū
mokšnius, o čia jie ir vėl susispietė ties akacijų miškeliais, 
užkliuvo kalnų atšklaičių ar, sugūžėję į vynuogynus, su pasi
gardžiavimu jau laižo sultingąsias kekes, nė nemanydami iš 
čia kur nors besitraukti. Tik po geros valandos saulutė var
gais negalais laimi, o tačiau išsklaidytieji rūkai ir vėl telkiasi 
už nuošalesnių kalnagūbrių ir ten slapčia rikiuojasi iš naujo...

Per laukus, kalvas ir daubas brenda kerėplos — Šimkūs 
geležiniai stulpai, Iškėlę storas vielas, kuriomis srūva aukšto 
įtempimo elektros srovė. Jau iš tolo girdėti atgrasus tosios 
jėgos spraksėjimas. Kažkoks neatsargus paukščiukas taikstosi 
ant vielų nutūpti, bet, vos tiks Išgirdęs tą spraksėjimą, tuojau 
šaute šauna tolyn, biauriai keikdamas žmogaus klastą...

O ten, mieste, švilpauja traukiniai, iš visų pusių susibėgę 
{ stotį. Priemiesčio takučiais skuba žmonės darban; po jų 
kojomis traška šlakas, neseniai atvežtas iš artimiausio fabriko 
katilinės ir čionai lygiu sluogsneliu papiltas. Aitrus suodžių 
ir dervos tvaikas trenkia nosin.

Toks čia tasai rytas. Jei galėtum, geriau nesikeltum ank
sti ir nestebėtum, kaip stojasi diena.

Atokiame ir niūriame užmiestyje išrikiuota bent keliolika 
lentinių barakų. Iš visų langų kišo skardiniai dūmtraukiai, 
pypkės pavidalu užriesti aukštyn. Netrunki pastebėti, jog 
rajoną vienur kitur dar tebeženklina egliniai stulpai, prie jų 
dar tebekaro ir spygliuotųjų vielų likučiai, tiesa, baigią jau 
surūdyti. Matyt, kadaise čia būta stovyklos belaisviams ar 
darbininkams, iš visų kraštų sugaudytiems ir šuniškai uja
miems. Bet atėjo išvadavimo valanda: kas turėjo tėvynę — 
išskubėjo { ją, o kam ji paglemžta ir supančiota — tas liko 
šaukti ir laukti naujo išvadavimo, kuriame nebegalės būti 
posūnių ir atstumtųjų.

Prie stovyklos vartų skaitai Iškabą: DP Camp — Un- 
befugten 1st der Zutritt strengstens verboten! Kiekvienas 
praeivis būtinai pažvelgs barakų pusėn, nes čia gyvenimas 
ir žmonės ne tokie pat. Ir kaip nežiūrės? Kai kaliniai vedami 
pasivaikščioti, juos stebi laisvieji. Kai kareiviai mankštinami 
aikštėje, { juos žiopso vaikai. Kai seminarijos auklėtiniai 
glaudžiu būreliu slenka rytmetinių pamaldų — spokso gim
nazistės ir vėluojasi { pamokas. O, gyvenimas visai kitoks, 
kuris bėga ten, už mūro sienų ar nuošaliame užmiestyje!...

Kai miesto fabrikų švilpynės skelbia darbo dienos pra
džią, tuo pačiu laiku pasikelia ir šitos stovyklos vartų buo
mas. Išleidžiama visa virtinė sunkvežimių su vyrais, kurie 
vyksta kirsti miško ar statyti kažkokių pastatų. Ir šitie vyrai 
pamažu Ima traukti dainą, o joje aidi liūdesys ir rauda, vis 
girdi žodžius apie tėvynę, kančias ir paniekinimą. Norėtumei 
sustoti, įsiklausyti ir pritarti, nes Ir pats esi toksai pat, bet 
mašinos vis labiau įsismagina ir greitai dingsta plento pasi
sukime.

Stovyklos viduryje didoka aikštė. Ten puikios gėlių lys
vės, o tarp jų — iš įvairiaspalvių akmenukų sudėstyta mo
zaika, vaizduojanti tautines emblemas. Karštas lietuviškas 
kraujas turėjo tvinkčioti gyslose tų rankų, kurios taip Išma
ningai rinko ir dėstė tuos akmenukus. Čia švenčiamos tau
tinės šventės, čia iškeliamos vėliavos. Šventa vietelė, todėl 
sursum corda! Ir krūpteli iš džiugaus sujudimo: visur matai 
tėvynės meilės ir josios ilgesio kultą. Džiaugies ir graudlnies, 
lyg Karo Muziejaus sodelyje, kai_vakarinei maldai ten rikia
vosi laisvė* kovų invalidai.. f

Nuo virtuvės pusės vėjelis atneša jau įkyrėjusių lauk
tuvių: pašalusių bulvių, griežčių ir pražliugusių kopūstų kva
pus. Atsimenu kaip šiandie: būdavo lygiai taip pat, kai eida
vau pro tokias nepatrauklias įstaigas, kaip kalėjimą, senelių 
prieglaudą ar belaisvių stovyklą.

Praeinu garažą, o girdžiu: už sienos skamba varpelis, tarsi 
čia būtų jie stovykla, o anų laikų Karmelitų ar Saričių šven
torius. Sumanė benamiai ir įsirengė garaže sau bažnytėlę? 
Šiandie šiokiadienis, maldai renkasi tik senukai, tie, kurių 
gera dalis gal dar šierffet atsiguls į karstą. O vienok jie mal
dauja, per ašaras maldauja atitolinti tą balsiąją valandą. Jie 
nebesiveržia gyventi, ne, tik paskutinis jų troškimas — am
žinasis poilsis savoje žemėje. Jie tebegirdi anos žemės balsą, 
kuri šaukia: savi pas savus! Pro visas užtvaras girdėti tasai 
balsas...

Įeinu tylutėliai, kad tik nesugirgždinčiau durų. Priešais — 
altorius. Bet argi tai altorius? Iš medinių dėžių, kuriose dar 
taip neseniai laikyta patrankų sviediniai, sukaltas stalas, tasai 
padengtas lietuviško rašto linine staltiese, o ant jo taberna
kulis su mažyčiu žalio aksomo vokeliu^ kuriame įsiūta tėvy
nės žemės sauja. Fone — Sv. Marijos paveikslas, tapytas ant 
kariškos palapinės brezento. 'Štai koks tas altorius. O tačiau 
besimeldžiančiųjų akys žvelgia į jį su tokia tikėjimo ir vilties 
jėga, jog, rodos, štai jau įvyks stebuklas...

Bažnytėlės sienos dar tebėra mašinų alyva persisunkusios, 
iš visų kampų dar junti aitrų benzino kvapą, tartum tik va
kar čia būtų burzgusios auto mašinos, dar... Bet kaip mat 
pagauna tave gilaus susimąstymo mintys — ir tu klaupies 
ir meldies. Ir tau čia viskas didu ir dangiška, ir vėl nor* 
valandėlei tu romus ir nuolankus, kaip niekur ir niekados. 
O, kokia nuostabi ši vieta, kur anksčiau būta garažo! Ar susi
lyginsite su ja jūs, šaunieji gotikai, ir jūs, kuplieji barokai, 
su savo pasaulinio garso statulomis, freskomis ir vitražais? 
Gal tatai nuodėminga, bet aš sakau: daugelis jūsų lankytojų 
man labai panašūs į tuos, kuriuos sutikau muziejuose vadovo 
vedžiojamu* ir su katalogais rankose. Ne, nesusilygintt 
jums!...
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Diskusijos apie gyvybę ir mirtį
KULTŪRA KAIP SUKIS. BET NE TURINYS. — ATOMINE BOMBA, ULTIMATUMAS IR RYTU KONSO

LIDACIJA. — ATOMINES ENERGIJOS MONOPOLIS AMERIKIEČIU RANKOSE.

Įžangos vietoje
Tur būt, niekuomet taip daug Ir 

taip plačiai nekalbėta apie kultū
rų, kaip mūsų laikais. Ir niekad, 
tur būt, kaip kažin kas išsireiškė, 
tas terminas taip nevartotas kaip 
šūkis, nekreipiant jokio dėmesio i jo 
turint.

Ilgą laiką šiauriečių kultūros pra
našumą skelbė Hitleris. Tačiau 
Europą nusiaubė kultūros vardan 
vestas karas, — ir šiandien (vairių 
kraštų knygynuose pilna atsiminimų 
ir memuarų apie „kultūringosios“ 
vokiečių tautos indėli ■ ■ • barbarizmo 
aktyvan.

Ligi šio laiko apie kultūrą kalba 
ir dainuoja sovietų reprezentan
tai. Netgi apskurdę raudonarmiečiai, 
pirmą kartą okupavę Lietuvą, „ste
bino" eilinius lietuvius garsiomis 
kalbomis apie sovietinę „kultūrą“, 
nors jie patys dažnu atveju nemokė
jo naudotis peiliu ar šakutė. Apie 
sovietinės .kultūros“ laimėjimus 
tautų ir žmonių naikinimo mene 
taipgi pilna (vairiausiomis kalbomis 
knygų.

Amerikiečiai, britai, prancūzai ir 
laisvai gyveną vakariečiai kalba apie 
krikščioniškąją kultūrą, ku
riai gresiąs pavojus iš rytų milžino...

Tačiau tuo pačiu metu tylomis 
atliekami painiausi mėginimai ato
minės energijos srityje ir jau nebe 
tylomis, bet garsiai diskutuojama 
apie gyvybę ir mirti atominės bom
bos grėsmėje.
Ultimatumas ar suslkonsilldavę rytai

Kur) laiką buvo tylu, nors visi 
žinojo, ' kad amerikiečių saugiuose 
sandėliuose kraunamos atominių 
bombų atsargos. Vieni jų priskaitė 
iki 300, kiti net ligi 1.000.

Kai vis atviriau pradėta kalbėti 
apie galimą naują karą, prisiminta 
ir šis naikinantis ginklas. Vlėni (ry
tai) dėjo pastangų (rodyti, kad ato
minė bomba nėra reikšminga totali- 
stiniame kare; kiti (vakarai) — prie
šingai — naudodamiesi patyrimais 
Japonijoje Ir Bikini salyne, ką kita 
tvirtino.

Pagaliau prityręs politikas ir tam 
tikra prasme anglosaksų sąžinė W. 
Churchill Llandudno suvažia
vime metė šūk(: susitvarkyti su Sov. 
Rusija, kol ji neturinti atominės 
bombos. Jo nuomone, reiktų sovie
tams (teikti atomont ultimatumą: pa
sitraukti iš Europos, sugrąžinti laisvę 
okupuotiems kraštams, atidaryti sa
vo sienas tarptautinei kontrolei, o 
jei ne...

Neseniai anglų mokslininkas prof. 
B1 a’c k e 11, kuriam buvo suteikta 
Nobelio premija už darbus atominės 
bombos srityje, paskelbė knygą — 
Military and Political Consequences 
of Atomic Energy“ (Atominės ener
gijos karinės ir politinės konsekven- 
cijos). Minėtoje knygoje prof. 
Blackett, kuris, daugelio nuomone, 
suteikė puikios medžiagos sovietų 
propagandai, rašo;

Faktas, kad Amerika turi atomi
nių bombų ir nuolatinis grasinimas, 
kad jos bus panaudotos prieš TSRS, 
suteikia pakankamą, nors, tačiau, 
nevieninteli, motyvą sukonsoliduo- 
jant Lenkijos, Čekoslovakijos, Veng
rijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Ju
goslavijos priklausymą rusų interesų 
sferon“.

Kad amerikiečiai kol kas dar ne
galvoja apie W. ChurchlU'io siūlomą 
ultimatumą, — visiems, kurie žino 
demokratinę JAV santvarką, yra 
aišku.

Tačiau kitas visai klausimas, ar 
tiktai atominė bomba (kvėpė sovie
tus brautis toliau ( vakarus ir „kon
soliduoti“ okupuotus kraštus, sul- 
minėjant opozijos atstovus ir net 
Bažnyčios kunigaikščius (plg. Vengri
jos Primo Kard. Mindszenty suė
mimą) ...

Jeigu atominę bombą turi ir 
sovietai...

Kai prieš kiek laiko Sov. Rusijos 
pakraštyje triukšmingai sudrebėjo 
žėmė, kai kas ėmė tvirtinti, kad taip 
atominė bomba mėginama.

Angliją anksčiau pasiekė būk tai 
vienas lenkas, dirbęs sovietų ato
minės bombos išradimo srityje. Gir
di, viena bomba ne laiku sprogusi, 
« antra visai nė nepajudėjusi.

Pasitaiko.ir gudresnių pranašų.
Ana, sovietų delegacijos pirmi

ninkas JT konferencijoje p. Vi
šinskis „perspėjo" amerikiečius, 
kad jie labai klystą, manydami tur(

Rašo J. Kuzmickis
atominės bombos monopoli- Pana
šiai ne kartą mėgino pagąsdinti ir 
pats min. Molotovas.

Tačiau reikia atsiminti, kad ato
minės bombos nėra gaminamos ma
siškai, kaip, sakysim, traktoriai. Sa
koma, kad nors Amerika žino tos 
bombos gaminimo paslaptį ir darbo 
po karo nepertraukė, — ji jų paga
minusi ribotą skaičių. Pagaliau, ri
boti kiekiai turimo urano, neiš
vengiamo atominės bombos gamy
boje, taipgi sudaro rimtų kliūčių.

Jau minėtas prof. Blackett tvir
tina, kad sovietai galėsią turėti ši 
modemini ginklą tik penkerių metų 
bėgyje. Amerikiečiai gi skelbia, kad 
Amerikai atominis puolimas grasin
siąs tiktai 1953 metais.

Šiaip ar taip beveik visi sutinka, 
kad sovietams su minima bomba 
neisis taip lengvai. Nieko nepadėsiu 
nė sugaudyti vokiečiai specialistai...
Ar amerikiečiai pavartos tą ginklą

Tačiau yra žmonių, kurie galvoja, 
kad karo atveju Amerika galinti ne
pavartoti atominės bombos, šitos 
nuomonės šalininkai primena, jog 
praėjusio karo metu, nors vokiečiai 
buvo negailestingai gniuždomi, vis

Viena antologija ir lenkiškojo 
romantizmo akiniai

1946 m. Kasseiyje likvidavus len
kų stovyklą, kai kurie lenkai , rado 
gražiai (rištą knygą. Ji buvo atvežta 
iš Lenkijos dar 1939 m. Ir keliavo 
per visas lenkų belaisvių stovyklas, 
kol pasiekė Kassel(. Radę ją, lenkai 
ilgai svarstė, kas daryti, ir pagaliau 
vienas jų, H. Gavlovskis, kaip pra
neša „Kronika“, nusprendęs ją pa
siųsti vienam to savaitraščio bendra
darbiui, KL Hrabyk'ui, kuris, kiek 
žinoma, yra vidūrio-rytų Europos 
Federalinio klubo, Vokietijos sk. 
gener. sekretorius, gi Lenkijoj yra 
buvęs vyriausybinės pakraipos dien
raščio „Kurjeri Poranny“ politinio sk. 
redaktorius. Šioji knyga persiųsta K. 
Hrabyk’ui, nes jis esąs „šalininkas 
susitarimo idėjos su visais mūsų kai
mynais.“

Kas tat per knyga, kurią pavadi
nąs „veteranu“, plačiai cituoja K. 
Hrabyk? Tai prieš pat 1939 m. karo 
pradžią Varšuvoje išleista „Lietuvių 
poezijos antologija“, kurią paruošė 
Julija Wichert-Kairiūkštlenė su prof. 
A. Gorskis įžangos žodžiu Išleido J. 
Pilsudskio vardo Tautinės Kultūros 
Fondo lėšomis Lietuvos Draugų Są
junga, toji pati, kuri 1938 m. balan
džio mėti., prasidėjus normaliems 
santykiams tarp Lietuvos ir Lenkijos, 
buvo Varšuvoje pasišovusi vaidinti 
nemažą vaidmenį, 1939 m. surengė

Sovietai puola Skandinavijos kraštus
IŠ Maskvos pranešama, kad Skan

dinavijos kraštai patekę į griežtą 
spaudos ataką už tai, kad vieni kon- 
feruoja dėl prisidėjimo prie Š. Atlan
to gynybos pakto.

Svarbiausias puolimo objektas yra 
Norvegijos užsienių reikalų minlsteris 
p. Lange, nes jis labiausia spiria 
Skandinavijos kraštus prisijungti 
prie Vakariečių organizuojamo S. 
Atlanto gynybos pakto.

„Pravdos“ rašėjas B. Izakov labai 
puola p. Langę, nes jo straipsniai nu
kreipti prieš Sovietų Sąjungą, spaus
dinami amerikiečių monopolistų 
spaudoje. Izakovui labai nepatinka, 
kada p. Lange paminėjo, jog dėl da
bartinės politinės padėties kalta 
esanti Rusija, nurodydamas dar ir 
Čekijos, Lenkijos (vykius.

Izakov kaltina p. Langę ne tiktai 
užtai, kad pats Norvegiją prikergia 
prie Atlanto pakto, bet svarbiausia 
jis dar traukia Švediją ir Daniją.

Sovietų „Literatumaja Gazeta“ 
pučia Suomijos vyriausybę, kuri ma
lonų veidą atkreipianti į Sovietų pu
sę, o manevruojanti su Vakarų kraš
tais, norėdama prisidėti prie jų.

VOKIEČIU KOMUNISTAI REIKA
LAUJA ATŠAUKTI GEN. CLAY

Rusų kontroliuojamas laikraštis čių. Partijos

Berlyne pradėjo iš naujo kampaniją, 
nukreiptą prieš generolą Clay. Lai
kraštis išreiškė vilti, kad generolas 
Clay, kaip amerikiečių okupacinės 
kariuomenės vadas ir gubernatorius, 
būsiąs atšauktas, nes valstybės de
partamente vyksta pasikeitimai.

Panašioje atakoje atsidūrė ir ge
nerolas MacArthuras, vyriausias va
das Japonijoje. (AP)

JEI JAV NE PRIEŠAS, TAI 
BĖGSIME TENAI

Anksčiau buvome rašę apie du so
vietų lakūnus, kurie sovietų lėktuvu 
atskrido ( Vokietiją, amerikiečių 
zoną. Dabar jiems — Pirogov ir Bar
sov — išduotos vizos vykti ( Ameri
ką. Jie pareiškė, kad kai jie per ra
diją „Amerikos balsą“ užgirdę, jog 
Amerika nėra jų priešas, jie nutarę 
pabėgti. Dabar per tą pati radiją pa
sakys rusams, jog jie esą įsitikinę, 
kad raudonasis Maskvos režimas yra 
paskirtas „neišvengiamam karui“.

ITALUOS KOMUNISTAI 
NESKAITO SAVO LAIKRAŠČIU

Italijos komunistų partija pareiš
kė, kad didžiausios partijos dauguma 
narių, kurių priskaitoma per 2 mili
jonus, neskaito komunistinių laikraš- 

direktorlatas konstata-

dėlto jie nedrįsę panaudoti nuodingų 
dujų...

Tas pats esą būsią sekančio ka
rinio konflikto metu: amerikiečiai 
bijodami, kad sovietai nesumanytų, 
neturėdami atominės bombos, atsi
lyginti nuodingomis dujomis, gali at
sisakyti pavartoti tą ginklą.

Be abejo, visaip gali būti... Ta
čiau atominės bombos negalima ly
ginti prie nuodingų dujų, kurių pa
vartojimas dar negarantuoja kokios 
ypatingos persvaros. Priešingai: vi
sai tikra, kad tas, kuris pirmas pa
vartos tokią bombą, gali tikėti ir to
limesne persvara. Juk Amerika ne 
dėl to sandėliuose laiko,, kad atei
nančios kartos turėtų techninių lai
mėjimų eksponatus.

Yra spėjama, kad, numetus vienu 
kartu 400 atominių bombų, sunaiki
nimas lygintus! 6 metų nuolatinio 
Vokietijos bombardavimo pasėkoms. 
Prof. Blackett gąsdina, kad karo at
veju 90 •/» atominių bombų pakrautų 
bombonešių negrįžtų ( savo bazes ir 
dėl to, norint pilotus versti kilti j 
viršų, reiksią juos japonų pavyzdžiu 
pririšti prie lėktuvo. Tačiau su jo 
nuomone gali sutikti tik sovietai.

Bent šiuo metu anglosaksų avia-
__________ i__________

cija daro didelę pažangą ir kas žino, [ 
kokių vaisių pasiekę artimiausiu 
laiku.

Baigiant
Mes galėtume surasti dar ir dau

giau argumentų, paneigiančių ato
minės bombos vaidmenį: a) vokiečių 
patyrimas rodąs, jog bombardavimas 
neatnešąs laukiamų rezultatų; b) 
atomines bombas galį nešti tiktai di
deli bombonešiai, kuriuos naikintuvai 
lengvai pasivytų: c) atominės bom
bos reikšmė sumažėjanti atvirame 
lauke, kur karo metu, paprastai, bū
nanti kariuomenė; d) sovietai karo 
pradžioje užimtų vakarų Europą, o 
amerikiečiai nenaikintų tų kraštų ir 
pan.

Tačiau yra tiek pat ir tokiu pa
čiu tvirtumu akcentuojančių kontr
argumentų, kurių čia neverta minėti, 
nes kiekvienas naujas dalykas pa
prastai turi šalininkų ir priešų, šian
dien gi prieš atominę bombą argu- 
meptuoja tie, kurie jos dar neturi, 
bet... kurie neriasi iš kailio, kad 
tik kaip nors ją įsigytų; jei ne protu, 
tai bent suktumu, špijonažu...

Be abejo, nykus būtų pasaulio — 
ypačiai Europos — likimas, jei bū- 
simajame konflikte sproginėtų ato
minės bombos. Tačiau-----------

mes girdėjome, jog lietuviai trem
tiniai, išvežti ( Sablrą, prašo Dievą, 
kad greičiau atsiųstų mirtį... nuo 
atominės bombos.

Vadinasi, vergija yra nepaken
čiama. Gal tada leistina ir skaudi 
operacija, kad patuštėjusi žemė leng
viau atsidustų.

gana prašmatnų vasario 16 d. minė
jimą Varšuvoje ir kurios vadai ne
duodavo ramybės buvusiems pirmie
siems Lietuvos pasiuntiniams min. K. 
Škirpai ir a. a. dr. J. šauliui. Pasku
tinis šios S-gos veiklos žygis, ir buvo 
minėtoji antologija.

Jos paruošė j a ne visiems pažįsta
ma. Be savo poezijos rinkinio, išleisto 
dar Vilniuje apie 1930 m. (lenkų kal
ba) ji, berods, nieko neišleido. Ište
kėjusi už vilniečio gerai pažįstamo, 
buv. lietuvių mokytojų seminarijos 
Vilniuje direktoriaus, pedagogo Juo
zo Kairiūkščio, žinomųjų brolių Kai
riūkščių tėvo (jis mirė ir palaidotas 
Kaune, berods, 1940 m.) šioji ponia 
Wichert lietuviškai nemokėjo nė žo
džio. „Esu lenkiškai kalbanti tikra 
lietuvė“ — ji kalbėdavo ir tuo di
džiuodavosi. Nei vyras, nei vaikai — 
visi 100 •/« lietuviai, neprivertė jos 
pramokti lietuviškai. Ligi gilios se
natvės (dabar ji, jei tebegyvena, tu
rėtų turėti per 80 m. amž.) ji išliko 
kaip gyvas „lenkiškai kalbančių lie
tuvių“ simbolis, kokių ypač Vilniaus 
krašte rastume ir daugiau. Nenuo
stabu, kad turėdama palinkimą ei
liuoti, rašydama ugningas eiles apie 
savo karštą meilę Lietuvai, Šioji pa
triotė nusprendė atskleisti lenkams 
visą lietuviškosios poezijos groži. Ne
žinoma jos vertimų technika, tačiau 

faktas, kad daugumoje jos išverstų 
eilėraščių dažniau rasi poetų mintį, 
kaip pačią formą. Daugeliu atvejų 
tai buvo beveik, nauja kūryba. Pra
sidėjus santykiams su lenkais, tos 
ponios sugebėjimai ir intencijos vi
siškai sutapo su norais tų laikų 
sluogsnių, kurie, Pilsudskio dvasios 
globojami, ( Lietuvą žiūrėjo gryno 
lenkiškojo romantizmo akimis. Tik 
lenkai, gyvenę Varšuvoje, Poznanėje 
ar Krokuvoje (tik ne Vilniuje!) Lie
tuvą net idealizavo, tačiau, reikia pa
brėžti, ( ją daugiau žiūrėjo pro uni
jinius akinius. Ir kai lenkiškai kal
banti lietuvė, senosios kartos atstovė, 
pasiūlė parengti tokią poezijos anto
logiją, Varšuvos ponai pritarė visu 
nuoširdumu. Tai būsiąs įnašas lietu
vių — lenkų susiartinimui. Deja, šių 
eilučių autoriui sunku dabar vertinti 
šią antologiją jos neturint po ranka, 
tačiau, kiek tenka prisiminti, buvo 
jai prikišta ne visai vykęs eilėraščių 
parinkimas.

Dabar štai šioji knyga-veteranas 
per lenkų kareivių ir tremtinių ran
kas pasieks redakciją ir jos atstovas 
— K. Hrabyk stengiasi ypatingai iš
kelti šios knygos vaidmenį. Pasi
džiaugęs, kad esama žmonių, kurie 
galvoja ne tik apie duoną, žinomasis 
publicistas nurodo, kad autorės no
ras dėl jos knygos vaidmens dviejų 
tautų susiartinime žymia dalimi esąs 

vęs faktą, kad, pratijos daug narių 
teturi tik partijos nario bilietą, bet 
nėra „kovotojai“. ' Daugelis komu
nistų yra neturtingi žmonės, be in
telektualinio pasiruošimo ir todėl ne
supranta Markso ir Leninio „mok
slų“, jie mėgina tik pagerinti savo 
gyvenimo sąlygas. Direktorija kvie
čia komunistus lankytis po namus Ir 
(piršti spaudą. Taip pat išnaudoti 
visokius darbininkų pobūvius.

VENGRIJOS STEPONO KARŪNA 
APSAUGOTA

F. kard. Spellman yra pareiškęs, 
kad jis jau 1947 m. pradžioje susi
domėjęs per karo departamentą Ste
pono karūna. Vengrijos kardinolas 
J. Mindszenty buvo paprašęs apsau
goti 9,5 amžiaus Stepono karūną nuo 
komunistų. Ji buvusi padovanota 
pirmajam Vengrijos karaliui Stepo
nui popiežiaus Silvestro II, kai Ste
ponas apkrikštijo Vengriją. Dabar 
komunistai (sigeidė tą brangenybę 
gauti ir jie kaltino kardinuolą už jos 
perdavimą apsaugai (HB)

• Patikimi sovietų karinės valdžios 
Vokietijoje šaltiniai nurodo, kad 
marš. Žukovas šiuo metu esąs Tolim. 
Rytuose ir vadovaująs kinų komu-, 
nistų ofensyvai. (D)

Kada Sovietai turės 
atomine bombą?

Sis klausimas yra vienas, pagrin
dinių. Juo Sovietai greičiau turės 
atorilinę bombą, juo greičiau bus ka
ras ir priešingai. Nudelsimas su ato
minių bombų gamyba Sovietų Sąjun
goje turės nepaprastos reikšmės Lie
tuvos kraštui ir tai neigiamos, nes 
per iglesnį laiką ji daugiau sugriaus 
krašto ūkį, daugiau išžudys tautie
čių, išnaikins miškus ir apskritai ūkį \ 
paliks chaotlnėie būklėje. Tad, kada 
gi bus toji bomba?

Į tą klausimą apytikrį, o gal ir 
visai tikslų atsakymą duoda JAV 
Tautinės Karinės Įstaigos Tyrinėjimų 
pirmininkas dr. Kari T. Compton. Jis 
pareiškė, kad, kiek tai jam yra žino
ma, Sovietų vyriausybė dar neturinti 
atominės bombos ir, gal būt. Jos ne
turės dar iki maždaug 1950 metų. Pa
sak jo, branduolinės jėgos įmonės bu
siančios paleistos tik „poros metų 
būvyje“, bet jos būsiančios tik eks
perimentinėje fazėje. Atominė ener
gija dar nebus panaudota ūkio rei
kalams ilgą'laiką, gal būt, tik po 10 
metų. Jis pasakė: „Aš nemanau, kad 
Rusija dabar ar artimoje ateityje tu
rėtų atominę bombą. Rusai turi pir
miausia įsirengti naują pramonės 
įmonę precizinėms mašinoms gaminti, 
ox paskui tomis mašinomis daryti pre
cizinius įrankius atominei bombai ir 
tik po to galės paruošti gryną metalą 
bei daug kitų dalykų, kuriems pasi
daryti amerikiečiai sunaudojo trejų 
metų laiką, nors ir turėjo milžiniškus 
žaliavų šaltinius. Tur būt, apie ko
kius 1950 metus ji turės atominę 
bombą.“

Viena atominė bomba bus reikš
minga tačiau tik psichologiškai ir 
menkai naudinga kaip efektyvus 
ginklas. Rusai, be abejo, norėtų tu
rėti atominę bombą savo prestižui ir 
psichologiniam efektui ir dėl šių prie
žasčių jų vadai tikisi anksčiau ar vė
liau eiti prie jos gamybos. Tačiau 
dr. Compton pridūrė: „Yra pavojinga 
neįvertinti priešo. Kai kurie moksli
ninkai mano, kad mes turime remtis 
prielaida. Jog jie gali turėti bombą 
dvejų metų būvyje, nes ir mes ją 
padarėme per tokį laiką.“ '

Iš šių ir visos eilės ankstyvesnių 
nurodymų galima prileisti, kad So
vietų Sąjunga atominę bombą galės 
turėti jau 1950 metais ir todėl W. 
Churchillis neseniai reikalavo, kad 
su -Sovietais reikia reikalus sutvar
kyti dar prieš jiems turint a. bombą. . 
Iš kitos pusės, iki 1950 metų arba per 
1950-sius metus lietuviai tremtiniai 
turėtų pasitraukti į mažiau pavojin
gesnes pasaulio vietas, negu Vakarų 
Europa, nes tada gali prasidėti pa
saulio reikalų tvarkymas, (am)

jau Išsipildęs, nes ji pataikiusi į žmo
nių širdis tuo metu, kada žmonių 
tarpe taip įsigalėjusi tarpusavė nea
pykanta.

Šia knyga žavėdamasis, K. Hra
byk randa joje „paslaptį brolių kai
mynų, su mumis surištų daugeliu se
nos tradicijos lęšiais“. Toliau jis, 
norėdamas parodyti „grynos meilės 
savo lietuviškajai tėvynei“ pavyz
džius, įdeda keletą eilėraščių verti
mų: V. Mykolaičio-Putino, F. Kiršos, 
J. Janonio, K. Burotos (Kryžių Lie
tuva).

Baigdamas savo straipsnį, lenkų 
publicistas pažymi, kad Šioji atsira
dusi tremty antologija įrodanti, jog 
karštas noras (eiti ( draugiškus san
tykius su Lietuva ar suTcitais kraš
tais nesąs lenkams vien tik tuščiomis 
frazėmis, pavartotomis politiniu kal
bų metu, bet kaip ir šios antologijos 
likimas esąs „kažkuo, kas sudarą ne
sunaikinamą mūsų minties ir instink
to vertybę“. Tiek rašo lenkų publi
cistas. Kaip vertinti šį „atradimą“ ir 
jo sukeltą nemažą atgarsį?

Žinoma, nesinorėtų nuginčyti tos 
antologijos vaidmens. Ji gal ir buvo 
naudinga dviejų tautų suartėjimui. 
Tačiau abejotina, kad lenkų kariai ir 
tremtiniai, apie 9 metus išvežioję tą 
knygą su savim, būtų buvę kokie to 
susiartinimo bičiuliai ar puoselėto
jai. Tremty juk kareiviui ar tremti
niui mielas širdžiai kiekvienas gilia 
tėvynės meile' persunktas eilėraštis, 
bus jis lietuvio, anglo ar vokiečio au
toriaus parašytas. Tad taip ir su
prantame knygos gerbėjus lenkų sto
vyklose. Gi K. Hrabykas — šiaip 
neabejotinai stiprus publicistas — 
atrodo, per daug kelia visą šį reikalą. 
Susidaro (spūdis, kad ir jis žiūri ( 
Lietuvą pro lenkiškojo romantizmo 
akinius, pro kuriuos yra žiūrėję anto
logijos leidėjai ir daugelis jos skai
tytojų. Abejotume, kad šiuo metu 
būtų tikslu. V. Rimvydas
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Įsteigia, Dirvos' aisiovybeVokietijai
Pranešame, kad didžiausias USA lietuvių savaitraštis DIRVA, einąs 

33 metai Clevelande, įsteigė savo nuolatinę atstovybę Vokietijai.
Atstovybėje tuoj galima užsiprenumeruoti DIRVĄ 1949 metams.
Prenumeratos kaina Vokietijoje:

Metams.................
Pusei metų .....
Trims mėnesiams

Atstovybės adresas
Balys Gaidžlūnas,
(14b) Pfullingen, Goethestr. 22

Printer: Verlagsanstalt ManĄ Dilllngen/Donau. — Population to be served: 20.000.

Mėčys Sutkevičius 
Leidėjas 

Mūnchen 9 
Pilgerheimer Str. 21/1

(Pradžia 1 pusi.)
atstovas turi įeiti į VLTKo sudėtį. De
ja, rezultatų dar nematome.

1048. XII. 11 Kasselio pasitarime, 
kuriame dalyvavo VLIKo atstovai, 
Vykdomoji Taryba ir MLT prezidiu
mas, buvo pareikštas protestas dėl 
M. Liętavos atstovo į VLIKą įleidimo 
vilkinimo. MLT prezidiumas vien
balsiai reikalavo šį klausimą išspręsti 
iki 1949. I. 1.

Kaip daugeliui jau yra žmona, iš 
10-ties VLIKe atstovaujamų grupių, 
6 palaiko MLT nuomonę, o 4 vis dar 
ieško „argumentų“, kaip pagrįsti sa
vo nenorą priimti į savo tarpą ir mū
sų atstovą.

5 — Kuriuo būdu,' Tamstos nuo
mone, būtų galima suderinti visas 
tremties pastangas vieningai talkai?

— Mažosios Lietuvos atstovavimas 
lietuviškose •'institucijose — VLIKe, 
Vykdomojoje Taryboje, Raud. Kry
žiuje ir kt — būtų garantija, kad vi
sos mūsų pastangos bus harmoningai 
įjungtos didžion lietuvių laisvės ko
vos talkon.

M. Lietuvos veikėjai yra visi vie
ningos nuomonės ir trokšta visų lie
tuviškųjų pajėgų ir visų jų pastangų 
konsolidacijos.

6 — Kodėl kai kurios politinės 
grupės nenori pasirinkti konsolidaci
jos kelio?

— Tikrieji motyvai man, deja, ne
žinomi. Pasitarimuose keliami argu
mentai yra nepagrįsti ir neįtikinan
tieji. Mėgiamiausias „teritorinis ar
gumentas“ yra fikcija, nes Mažosios 
Lietuvos atstovavimas VLIKe, tiek 
Maž. Lietuvos Tarybos, tiek ir pozi
tyviai nusiteikusių' grupių įsitikini
mu, turi remtis ne teritoriniu, bet

Nauji JAV vyriausybės narių pa
sikeitimai iššaukė spaudos reakciją. 
Tuojau „Life“ žurnalas įsidėjo J. 
Franklino straipsnį, kuriame šis iš
dėstė, kad Trumanas esąs šalininkas 
„minkštos“ politikos su Sovietais. 
Prezidentas tuojau reagavo ir per 

. spaudos konferenciją šio straipsnio 
išvedžiojimus paneigė.

Straipsnio autorius p. Franklins 
rašo pasiremdamas ištraukomis Tru- 
mano kalbų, kurias jis sakė prieš 
rinkimus, ir iš asmeniškų pasikalbė
jimų su Trumanu. Pagal jį, Truma
nas niekad nevedęs „kietos“ politikos 
Sovietų atžvilgiu. Jis priminė Vinson 
siuntimą į Maskvą ir Trumano pa
reiškimą: „Man patinka senas Juo
zas“. Pagal jo išvedžiojimus, prezi
dentas užsienio politiką formuosiąs, o 
valstybės departamentas vykdysiąs.

Trumanas spaudos konferencijoje

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKO 
ŽODYNO REIKALU

Gerb. tautiečiams pranešu, kad V. 
Pėteraičio lietuviškai angliškas žody
nas, dėl nenumatytų kliūčių kiek už
trukęs, jau išėjo iš spaudos ir šiomis 
dienomis bus išsiuntinėtas visiems 
pereitais metalą jį užsiprenumeravu
siems. Norintieji dabar žodyną įsi
gyti, kreipiasi betarpiai į mane arba 
į platintojus.

Žodyno kaina: a) pereitais metais 
užsiprenumeravusiems ir nemažiau 
10 DM iš anksto įmokėjusiems lieka 
18,40 DM; b) visiems kitiems Vokie
tijoje 22,30 DM; c) Anglijoje 22 SiL 
ir 6 d.; d) J.A.V-se, Kanadoje ir vi
sur kitur 5 dol.

Platintojams, užsisakantiems ne
mažiau 10 egz., duodama 10% nuo
laida.

Mūsų atstovai užsienyje: Anglijai: 
Mrs. L. Townsend, Back 19 Crookes, 
Sheffield 10, Yorkshire, England.

JAV-ėms. Kanadai ir kitiems kra
štams: Miss E. Peteraitis, 47 Cote St 
Caterina Rd., Montreal, Que., Cana
da.

Presse-Foto Paulaltis 
Wangen/AIlgSu, Herfatz 6

Foto ir Optikos reikmenų 
prekyba siūlo

mažo formato (25X36 mm) 36 
. nuotraukoms fotoaparatus „Ne- 

dax“ I, la, lb, II, Ha su Com- 
pur-Rapid užraktais ir „Ne- 
dax“ III su „Mętallschlitzver- 
schluss“ nuo 1 iki 1/2000 se
kundės, įjungtu atstumo ma
tuotoju, elektriniu šviesos ma- 

tikllu ir gera optika.
Suinteresuotieji reikalaukite 

aprašymų.

specialiosios rezistencijos pagrindu. 
Specifinė salygog M. Lietuvoje pa
gimdė specifinę rezistenciją, prasidė
jusią ne tik skirtingu laiku, bet ir 
skirtingais metodais nei kitose Lie
tuvos dalyse. Kitokia, pagaliau, 'buvo 
ir politinė lietuvių diferencijacija M. 
Lietuvoje nei kitose Lietuvos srityse. 
Visa tai byloja už tai, kad jau suda
rant VLTKą, kaip lietuvių tautos re
zistencijos organą, j jį turėjo būti 
įtrauktas ir M. Lietuvos lietuvių re
zistencijos sąįūdis. Jei tada buvo pa
daryta klaida, turime ja atitaisyti 
bent dabar.

Galimas daiktas, kad visoje šioje 
byloje žymiausią vaidmenį vaidina ne

• Korėjos vyriausybės pareigūnas 
pranešė, kad netoli pietinės Korėjos 
krantų Iškilę trys Sovietų povan
deniniai laivai ir signalizavę Korė
jos komunistams pradėti partizaninį 
puolimą prieš provincijos sostinę 
Chejų. Netikėtumų apsaugos šefas 
pareiškė, kad tuojau 200 komunistų 
puolę miestą, užmušę 56 policinin
kus ir civilius ir sunakinę 50 namų. 
Sovietų povandeniniai laivai pasi
rodę ir kitose vietose. (UP) .
• Albanija būsianti priimta į Ko- 
minformą ir įkinkyta į ofensyvą 
prieš maršalą Titą, kad j) nuverstų, 
Tam reikalui vadovausią per 500 so
vietų karinės misijos asmenų Ir Al
banija tapsianti tikru Sovietų sate
litu, praneša politiniai šaltiniai, (UP)
• JAV Valstybės departamentas 
paskelbė, kad Sovietų Sąjunga savo 
obstrukcine politika nuvertino J.

visus čia iškeltus suminkštėjimus So
vietų atžvilgiu paneigęs, nurodo NY
KT. Jis taip pat paneigė, jog jo po
litika buvusi skirtinga nuo Forrestal, 
Marshalio ir Lavett. Britų spauda 
kol kas santūriai sutinka kabineto 
pakeitimus, bet ir pesimistinių nuo
taikų pareiškiama, (ja)

SARDINIJOJE IEŠKOMA
URANIJAUS

Tylioje, nuošalioje, tačiau tuščioje 
Sardinijos saloje intensyviai ieškoma 
uranijaus. Šiuo metu esą 20 grupių 
pavesta ieškoti atominės bombos ga
mybai taip reikalingo mineralo. Vi
sa Sardinija, kaip iš Romos praneša 
FNP korespondentas, esant] apimta 
atominės karštligės. Neseniai šią salą 
aplankę trys prie Italijos vyriausy
bės akredituoti pasiuntiniai: pirma
sis Jungtinių Valstybių, vėliau Bri
tanijos ir Prancūzijos. Italijoje šiems 
pasiuntinių vizitams teikiama daug 
reikšmės, (pr) 

Mokyklų vadovų, mokytojų ir tėvų dėmesiui
Artėjame prie to momento, kai visi išsisklaidysime po platųjį pa

saulį, kur lietuviška knyga ar vadovėlis taps didele brangenybe. Lietu
viškai knygai įsigyti privalome išnaudoti palankias galimybes dabar. 
Mokyklų vadovai ir mokytojai, paraginkite vaikus ir vaikų tėvus, o tėvai 
suraskite vieną kitą'markę lietuviškai knygai. "

Žemiau patiekiamas sąrašas reikalingiausių vadovėlių ir knygų, kurias 
pigiomis kainomis galima įsigyti, kreipiant užsakymus „Mūsų Kelio“ 
adresu: .
1.
2.
8.

GYVOJI GAMTA ir ŽMOGAUS KŪNAS . . 2,— DM 
Negyvoji GAMTA . 1,50
GEOGRAFIJA; Lietuva. Svetimi kraštai. Žmo
gus ir žemė. Žemė pasaulio erdvėje . . . 2,50 

2,50 
4,— 
0,80
3, —
4, —

K. Čibiras, LITURGIKA ...........................................................
H. Herlitas, ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS ....
P, Andriušis, ESPERANTO VADOVĖLIS .....
F. Kirša, TOLUMOS. Poezija: a) paprastam popieriuje .

b) geresniam popier.
c) su aut. ir dail. parašais

8. Vyt. Alantas, DRAMOS VEIKALAI.......................................
9. VYDŪNAS. Leidinys jo 80 m. amž. sukakčiai paminėti .

10. Esmaitis, ISTORIJA: Senų senovė. Lietuvos istorija. . .
11. J. Grigolaitis, NACIŲ PRAGARE . . . . . . . »

Patariama užsisakyti grupėmis, nes užsisakantiems pavieniai bus pris- 
kaitomos ir persiuntimo išlaidos, maždaug 30 pf. už knygą. Užsakantiems 
nemažiau 10 egz. vienos rūšies knygų, duodama 10% nuolaida.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 % nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0.40 DM.

kokie objektyvūs argumentai, bet po
litinių grupių VLIKe aritmetinis san
tykis.

7. Kurios žirklės galėtų perkirpti 
šį Gordijaus mazgą?

— Visų mūsų srovių ir visų mūsų 
tautiečių gera valia. Gera valia vie
ningai siekti aukščiausio visos tautos 
tikslo ‘— atkurti suvereninę Lietuvą, 
sujungiant jos kūne visas lietuviš
kąsias žemes.

Šiam aukščiausiam tikslui turi 
subordinuotis ir grupinės ambicijos 
ir partiniai interesai.

Sausio 15 — Klaipėdos krašto at
vadavimo sukaktis. Verta prisiminti.

Tautas ir todėl paskatino sudaryti S. 
Atlanto saugumo paktą. Dėl Sovietų 
politikos auga tautose baimė ir ne
saugumas. Šiuo pareiškimu, sakoma 
UP, norima atkreipti Skandinavijos 
ir kitų kraštų dėmesys ir jie pri
traukti prie Atlanto pakto.
• Sausio 20 dieną Washingtone bus 
įvesdinamas prezidentas Trumanas 
į pareigas. Parade dalyvaus 425 lėk
tuvai, apie 30—40.000 žmonių suda
rys 7 mylių eiseną. (AP)
• JAV žemės ūkio departamentas
paskelbė, kad jis paskyrė 20.830 tonų 
kviečių ar atitinkamą kiekį kvietinių 
miltų, kuriuos IRO paskirstys Italijoj 
ir Vokietijoje. (UP) f
• Austrijos policija sučiupo speku
liantus Sovietų zonoje su 3.000.000 
arner. cigarečių. (AP)
• Ir Bulgarijoj įvedamas Mičiurino 
biologijos mokslas, nes to reikalauja 
komunistų partija.
• Argentinos prezidentas Joan D. 
Peron naujoje konstitucijoje pasiūlė, 
kad didelė užsieniečių gyventojų 
dauguma, kurie dabar gyvena Argen
tinoje, turi dvejis metus išgyvenę ap
sispręsti — priimti Argentinos pilie
tybę arba išvykti iš krašto.
• Prie ameriklečių-rusų zonos Vo
kietijoje vokiečių policija sučiupo du 
vokiečius, kurie turėjo 4.275 amer. 
dolerius, norėjo čia nupirkti plieno ir 
pergabenti ą>as rusus. Dolerius lai
kyti vokiečiams yra uždrausta. Vo
kiečių pareigūnai pareiškė, jog esą 
60 vokiečių firmų, kurios slaptai ir 
dideliu mastu tiekia rusams įvairius 
gaminius, už tai gaudami tekstilės.
• Jugoslavijos komunistų partijos 
oficiozas „Borba“ paskelbė, kad pra
sidėjęs vietos komitetų „valymas“, 
nes norimą sustiprinti klasinę kovą, 
nukreiptą prieš kapitalistus, stambius 
ūkininkus ir kt.
• Praėjusiais metais D. Britanija 
pagamino rekordinį kiekį plieno, pa
siekdama 14.877.000 tonų plieno ir 
geležies. Vyriausybės planas prašok
tas 377.000 t ir 2.000.000 t daugiau, 
negu buvo pagaminta 1947 m. 1939 m. 
ji buvo pagaminusi 13.222.000 tonų.

• Komunistai nėra kairieji, sako 
britų premjeras p. Attlee: „Kai mes 
norėjome bendradarbiauti, mes bu
vome puolami ir plūstami visą laiką 
iš komunistų partijų visur. Tie, ku
rie praleido, ilgą laiką kovoję, dėl 
laisvęs, nelaiko komunistų partijos 
kairiuoju flangu, daugeliu atvejų ji 
yra pati dešinioji ir daug daugiau 
reakcinė negu konservatorių.“ Ko
munistai Rytų kraštuose atsisakė 
Marshallio plano, jie nesirūpina dar
bininkais, bet siekia savo Išplėsti 
ideologiją. (R)
• Mėnesiniame gen. Clay pareiški
me sakoma, kad Vokietijoje naciona
linės grupės, kurios po nacionalizmo 
buvo išvytos į pogrindį, dabar vėl 
pradeda kelti savo galvas. „Jis pri
minė Otto Strasser], kuris norįs at
vykti iš Kanados Ir vadovauti „juo
dajam frontui“.

Nacionaldemokratal reikalauja at
statyti Vokietiją reicho Sienose su da
bar sovietų, lenkų ir prancūzų turi
mais žemės plotais, įskaitant Saarą 
ir Elzas-Lotaringiją. Tik Berlyno 
gyventojai pasisakę prieš komuniz
mą, nes jie geriau jį pažino. (DM/m)
• Kanados jūrininkai buvo sustrei
kavę 7-niuose britų uostuose, pro
testuodami prieš samdymą jūrininkų, 
nepriklausančių profsąjungoms. Strei
kas tęsėsi t vai. (AP) j;.:
• Chemnize buvęs didelio įrankių 
fabriko viršininkas, kuris dirbo re
paracijų reikalams, pabėgo į vakarų 
Vokietiją, kai gavo įsakymą sugrįžti 
į Maskvą, palydint slaptosios polici
jos agentams, praneša Dena. (AP)
• Briuselyje vykusioje D. Britani
jos, Prancūzijos, Olandijos, Belgijos 
Ir Luksemburgo gynybos ministerių 
konferencijoje stebėtojais dalyvavo 
JAV Ir Kanados atstovai. Konferen
cija baigėsi sėkmingai. *

S. m. vasario pradžioje iš spaudos 
išeina lietuvių kalba
„PRAKTINIS ODOS APDIRBIMO 

KURSAS (MENIŠKI ODOS 
DARBAI)“

Knyga, kurioje yra gausus lietu
viškų odos dirbinių pavyzdžių ir or
namentų rinkinys, paruošta pagal 
pritaikomojo meno menininko p. Ka- 
ring, Kauno Dailės Darbų Mokykloje 
buv. meniško odos apdirbimo in
struktoriaus, metodą ir įgalina kiek
vieną išmokti meniškų odos dirbinių 
gaminimo.
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kad prieš 26 metus tą Lietuvos dalį 
grąžinome Tėvynei tik dėka vienin
gos kovos, į kurią anuomet įsijungė 
visų srovių ir visų įsitikinimų lietu
viai, kaip vienos didžios šeimos na
riai. Tada nedarėme skirtumo tarp 
krikščionio demokrato ir liaudininko, 
tarp tautininko ir socialdemokrato, o 
visi lygiomis teisėmis ir lygia atsa
komybe stojome į sukilėlių gretas 
bendrai kovai ir tik todėl ją laimė
jome. ‘

Vienybės dvasia, kai gyvename 
sunkių bandymų dienas ir esame 
lemtingų sprendimų išvakarėse, turi 
atgimti mumyse ir šiandien. Kovo
tojų dėl tautos idealų mums niekad 
nebus per daug, — baigė pasikalbė
jimą p. Erdmonas Simonaitis.

J. Paplėnas

Kasselio sportinis 
gyvenimas

Sausio 4 ir 5 <Ld. gimnazijoje Jvy 
ko Fiz. Auklėjimo Būrelio „Vytis 
italo teniso dvejetų žaidynės. Ber
niukų dvejete pirmą vietą iškovoję 
A. Kaladė/Melinis (abu IV), finale 
įveikę Butkevičių/Paukštelį (VI) 21:10; 
21:6 ir 21:12, 21:9, 20:22, 21:19. Mer
gaičių dvejete finalinėse varžybose 
prireikė taip pat dviejų susitikimų: 
Miecevičiūtė/A. Milašiūtė (IV-V) — N. 
Zelvytė/L. Želvytė (III) 18:21, 15:21 ir 
21:18, 22:20. Mišriame dvejete pir
moji vieta teko Miecevičiūtei/Mėli- 
niui (IV), nugalėjusiems Preikšaitytą/ 
Butkevičių (VII-VI) 21:12,17:21,21:10.

— Prasidėjusiose gimnazijos tarp- 
klasinėse pirmenybėse berniukų gru
pėje pirmauja VI kl. su dviem per
galėm, toliau IV kl. II kom. ir VII/ 
VIII kl., turinčios po dvi pergales ir 
vieną pralaimėjimą. Mergaičių gru
pėje pirmauja UI kl. I kom. ir IV/V 
kl„ abi turėdamos po du laimėjimus.

— Atidėtą stovyklos stalo teniso 
sezono atidarymo finalinį susitikimą 
laimėjo Keleris (Lit), įveikęs Butke- 
vičių 1:2 ir 3:0.

— XII. 31 Lituanicos futbolo vie
nuolikė žaidė su vietos jugoslavais. 
Rungtynės vyko nepaprastai blogose 
aikštės sąlygose, kas smarkiai atsi
liepė į žaidimo lygį. 22 min. Saba
liausko šūviu Lituanica vedė ilgoką 
laiką 1:0, vėliau jugoslavai išlygino 
ir kėlinį baigė 2:1. Antro kėlinio pra
džioje pasekmė pakilo iki 4:1. De
šimt minučių prieš pabaigą Ališausko 
kirstas kamuolys į tuščius vartus įs- , 
migo į purvyną ir K.Miškinis „įkrepš- 
tė“ į vartus. Lituanicos eilėse ge
riausia buvo saugų linija: Bruneize- 
ris, Sipavičius, Baltramonaitis. Jugo
slavų komandoje žaidė du Lituanicos 
žaidėjai, kūrie atsisakė ginti savo 
klubo spalvas. Į šį nesportišką elgesį, 
reikia tiėtis, klubo vadovybė padarys 
atatinkamus žygius.

— Sausio I d. Arolseno DP Trai
ning School krepšininkai viešėjo Bet- 
tenhausene, kur žaidė su vietos lat
vių YMCA komandomis. Pirmųjų 
komandų susitikimas baigėsi svečių ' 
pergale 32:22 (16:4). Arolsenui, kurio 
komandą sudarė dauguma buvusių 
Lituanicos žaidėjų, taškus pelnė: Ba
nys 16, Pakalnis 7, A. Kazakevičius 
6, Pilypauskas 4 ir Raudys 3. An
trųjų komandų susitikime taip pat . 
pranašesni buvo arolseniečiai, kuris > 
laimėjo 40:28.

• Londone tarėsi p. Bevinas M 
Prancūzijos užsienių reikalų minlste- 
riu p. Schumann. Pasitarimai praėjo 
sklandžiai ir, anot p. Schumano, pa
siekta daugiau, negu buvo tikėtasi.
• Ankšti Ispanijos ir Amerikos ka
rininkai yra pasikeitę geros valios 
vizitais. Kadangi JAV Berlyno oro
tilto viršininkas gen. maj. W. Tunner . 
lankėsi Ispanijoje, tai ir Ispanijos 
aukšti kariškiai lankėsi Wiesbadene. 
Abipusis svečiavimasis nelaikomas 
politiniu žestu. (AP)

Mokykis visame pasaulyje vertinamo 
ir pelningo amato!

Užsisakant knygos kaina 10 DM 
ir pinigus prašoma atsiųsti nevėliau 
kaip iki 1949 m. sausio 20 d. Kadangi 
spausdinamas aprėžtas tiražas, nega
rantuojama, jog dabar neužsakiusieji' 
galės ją įsigyti vėliau.

Užsisakant grupėmis nemažiau 
kaip po 10 egz., duodama- 2O,/o nuo
laidos.

Pirmiesiems 50 užsakytojų pasių
sime ir po odos dirbinį pavyzdžiui

Užsakymus siųsti šiuo adresu; Ge- 
werbekunst-Atelier und Lederplastik 
Kursen A. Laar, Estonian “ 
Camp, (13b) Kempten/Allg.
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Vėl siūloma į JAV įsileisti 400JJO0 DP

80-90.000 DP laukia eilės Amerikon
PAREIŠKĖ IKO PROPAGANDOS SEFAS Mr. REYNER

Emigracija svetimuose kraštuose 
pastoviam darbui įsikurti šiandien 
yra aktualiausias tremtinių rūpestis. 
Todėl apie ją sukosi ir didžioji dalis 
klausimų, kurie buvo pateikti ke
turioliktoje spaudos konferencijoje, 
Įvykusioje šio mėn. 12 d. Bad Kis- 
singene.

Atsakant i klausimą, kodėl emi
grantams prlseina mėnesius laukti 
savo eilės, nors i Washingtoną, spau
dos žiniomis, garantijų suplauktą 
palyginti, nedaug, buvo atsakyta, jog 
ligi šiolei per DP Komisiją Washing
tone perėjo jau 40.000 darbo ir buto 
garantijų. Vidutiniškai skaičiuo
jant, tatai palietę 80—90.000 asmenų, 
šiems gi dokumentuoti prisireikę lai
ko. (Apie tai, kiek užtrunka doku
mentacija atskirose žinybose, mūsų 
jau buvo informuota praėjusiuose 
numeriuose.) Šiaip jau nesą daroma 
skirtumo, ar garantijas pateikia pri
vatūs asmens ar labdaros organiza
cijos — jos tuojau pat paleidžiamos 
eigon.

Į klausimą, t kuriuos kraštus nu
matoma šiemet vykdyti emigracija, 
buvo nurodyta, jog Išsamus IRO or
ganizuojamos emigracijos planas esąs 
paruoštas ir artimiausiu metu būsiąs 
pateiktas tremtinių spaudai paskelb
ti.- Tuo tarpu prisiminta tie kraštai, 
kurie ligi šiolei tremtinių neįsileido, 
tačiau dabar ketina po tam tikrą 
kiekj jų prisiimti. Tai Chilė — 5.000 
DP (specialių kvalifikacijų), Luk- 
semburgas — 1.000 ūkininkų ir Nor
vegija — 150 čekų (moterų ir vaikų; 
vyrai būsią įsileisti paskiau, plrmle-

joje neįsikūrusieji būtų emigruoja
mi tiesiog iš Belgijos, jų emigraciją 
paremtų ir globotų IRO. Sprendimo 
laukiama šį pavasarį.

Grįžus prie emigracijos iš Vokie
tijos, prisiminta, kad dalis DP šiaip 
ar taip neįtilpsią į bet kurią schemą 
ir turėsią kurį laiką ilgiau pasilikti 
Vokietijoje. IRO Ženevoje stengian
tis paveikti visą šią organizaciją su
darančias valstybes-narius, kad jos 
prisiimtų po atitinkamą šių tremti
nių dalį. Ugi šiol vykdyta tokių ne
darbingų asmenų registracija tebu
vusi daugiau statistino pobūdžio. Ji 
davusi naudingos medžiagos orienta
cijai.
CIGAREČIŲ GAUS VISI SUAUGĘ

Nuo š. m. sausio mėn. stovyklose 
cigaretės skirstomos nauja tvarka. 
Jos padalijamos ne visiems lygiai, 
Dalijant sudaromos 3 grupės: I — vi
si iš burmistrų gaunantieji atlygini
mus, atlieką specialius darbus, dirbą 
malkų gaminime, valgyklose, staty
bose, kariuomenės pagalbiniuose dar
buose; II — besimokantieji; III — 
bedarbiai ir nedirbantieji. Išdalijus 
visiems III kateg. suaugusiems (per 
18 m.) asmenims po 20 cigarečių 
mėn., likutis paskirstomas pirmo
sioms abiems taip, kad pirmosios 
kategorijos asmuo gautų dvigubai 
daugiau už antrosios.
STOVYKLŲ GLAUDINIMAS IR 

KILNOJIMAS
Vykstant emigracijai ir taupant 

administracijos išlaidas, numatoma

kai kurias arėjas panaikinti, iš jų 
iškeliant tremtinius į kitas. Pagal 
paruoštą planą, iki rugsėjo 1 d. turė
tų būti likviduota Frankfurto ir ligi 
gruodžio 1 d. — Ambergo areja. Sten
giamasi tatai įvykdyti 1-3 mėn. anks
čiau, reikalui esant perkilnojimus 
daryti tiek žiemą, tiek vasarą. Iškel
tieji tremtiniai būsią apgyvendinti jų 
tautybių stovyklose, nekoncentruo
jant tačiau paskirų tautybių specia
liose arejose. Privačiai gyvenančių 
DP šis perkllnojimas neliesiąs.

REAGUOTA I NUSSBAUMO PRA
SIMANYMUS

Neseniai mūsų spaudoje nuskam
bėjo pasipiktinimas prieš žydo žurna
listo Nussbaumo tendencingas ir ne 
žydus DP diskriminuojančias žinias. 
Pasirodo, reagavo ne tik DP spauda. 
Pirmasis atsiliepė IRO gen. sekreto
rius Mr. Tuck pabrėždamas, jog 
Nussbaumo išvadžiojimai prasilenktą 
su faktais ir etika. Nussbaumą pa
smerkė ir kiti 8 amerikičiai žurna
listai, kurie kartu su juo lankėsi DP 
stovyklose, Vokietijoje ir Austrijoje. 
Atremiant Nussbaumo šrpeižtą, New 
Yorko radijofone įvyko transliuoja
mos diskusijos, kurios taip pat prisi
dėjo prie šantažo paneigimo.

Tuo ši spaudos konferencija ir 
baigta, palikus keletą čia pat iškeltų 
klausimų (pvz. kada prasidės emigra
cija i JAV iš prancūzų zonos ir p.) 
sekančiai, kuri numatyta š. m. vasa
rio 2 d. Ta pačia proga prisimintina,

•UP iš Washingtono praneša, Kad 
demokratų senatorius Howard Mc 
Grath iš Rodislandų salos sausio 10 d. 
įnešė į senatą „bilių", pagal kurį pri
imtasis DP įstatymas būtų pakeistas 
kitu ir įsileista 400.000 DP, panaiki
nant rasinius ir religinius suvaržy
mus. Sis „bilius“ esą remiamas sen. 
M. Neely (dem.). Numatoma pada
ryti 12 pagrindinių pakeitimų DP 
akte.

Jei pakeitimai būtų priimti, tai 
esą patenkintų prezidento Trumano 
norus. Pagal sen. McGrath 400.000 
DP įsileidimo terminas būtų pratęs
tas. Net ir šį įstatymą priėmus, esą, 
nebūtų visi DP atgabenti į Ameriką. 
Todėl jis siūlo nustatytą 1945 m. 
gruodžio 22 d. DP atvykimo datą į 
Vokietiją nukelti į 1947 m. balandžio 
21 d., dės priešingu atvegu nebūtų 
nušalinta diskriminaciją prieš perse
kiotus Lenkijos žydus.

SVARBIAUSI PAKEITIMAI
1. Turi būti nuimti suvaržymai 

nuo kvotų, kurios dabar apsunkina
mos Išduotomis DP vizomis. Nepa
šalinus šio suvaržymo, ateityje būtų 
užkirstas kelias atvykti nekomunis- 
tams ir iš už geležinės uždangos.

2. Atšaukti tą skyrių, kuriame nu
matyta 40°/« vizų tiems asmenims, 
kurių tautos okupuotos svetimos jė
gos. Sis nuostatas nusižengiąs prieš 
rasines ir religines grupes.

3. Atšaukti 30°/» vizų, išduodamų 
žemės ūkio srityje dirbusiems ir dirb
siantiems.

4. Palengvinti sąlygas, kurios da
bar reikalauja atvykstantiems asme
nims parūpinti darbo dar prieš jo at
vykimą.

5. Leisti atvykti ir tiems DP, ku
rie gyvena ir ne stovyklose. Dabar
tiniai suvaržimai esą neteisingi, nes 
jie įžeidžią tuos asmenis, kurie patys 
-save išlaiko. ■ ■

6. Sustiprinti dabartinio DP įsta
tymo saugumo skyrių, kad nepra
smuktų tokie, kurie nurodinėjo, pa
dėjo persekioti kitus dėl rasės, re
ligijos ar tautinės kilmės.

7. Sudaryti specialų skyrių, kuris 
leistų atvykti tiems, kurie dėl per
sekiojimo ar dėl jo baimės į vakari
nes zonas ar Italiją atbėgo po 1947.m. 
balandžio 21 d.

8. Įsteigti bėgamosios paskolos- 
pagalbos fondą, kurio lėšomis būtų 
pergabenami DP, jiems atvykus į 
Ameriką, į tolimesnes vietas, nes tuo 
būdu palengvintų organizacijoms 
naštą.

9. Legalizuoti atvykimą l JAV 
15.000 DP, kurie ten atsirado dar 
prieš DP įstatymo priėmimą.

10. Atšaukti dabartines sąlygas, 
kurios leidžia 50°/« emigracinių Vo
kietijos Austrijos kvotų vad. „Volks- 
deutsche“. (am)

kad DP spaudos konferencijose atsa
kinėjama Į klausimus; kurie žurna
listų pateikiami konferencijų vado
vui, paprastai IRO propagandos šefui, 
raštu per 10 dienų prieš konferenci
jos pradžią. Tai liečia komplikuotes- 
nius dalykus, kuriems reikalingas pa
siruošimas. Paprastesni, patelkiami 
žodžiu, atsakomi tuojau pat. Skaity
tojai, norėdami pateikti klausimus, 
turėtų atitinkamai anksčiau kreiptis 
laiškais į savo laikraščių redakcijas.

prisiderinęs naktiniam gyvenimui. 
Restoranai, kinai, ’ barai, šokių kavi
nės ir kabaretai perpildyti, kainos 
palyginti žemos. Užsakęs vieną whis
ky su soda, ant stalo gauni visą bon- 
ką. "Su valgiu taip pat nesivaržoma.

’„Čia yra Britanijai Čia nieko ne
gali atsitikti!“ Tai sako ne vien Ki- 
nijos milijonieriai. Ir paprastas, iš 
šiaurinės Kinijos fronto sričių atbė
gęs, ūkininkas taip galvoja. Gal būt/ 
jų įsitikinimas klaidingas. Gal būt, 
britų kolonijai, kaip ir 1942 metais, 
gresia pavojus — kas žino? Tačiau

sieros įsikūrus).
Šiais metais pirmąsyk prasiver- 

siančios durys DP emigruoti l N. Ze
landiją kuri pageidauja 1.000 asme
nų, pabaltiečių. Pirmoje eilėje, dar 
sausio pabaigoje, jie bus pasirinkti 
Austrijoje, po to Vokietijos britų zo
noje ir likutis —- amerikiečių zonoje. 
Pagal kvalifikacijas N. Zelandija įsi
leis: 200 našlaičių 5—12 m. įsūnyti- 
įdukrinti, 300 netekėjusių moterų iki 
40 m. dirbti namų ūkyje ir ligoni
nėse; 50 moterų — našlių su 1 vaiku; 
100 šeimų, turinčių po 2 vaikus, ta
čiau vyrai iki 40 m., išimtinais atve
jais iki 45 metų, sunkiems darbams; 
pagaliau 80 senelesnio amžiaus as
menų, kurie gali būti visų anksty
vesnių kategorijų giminės. Jiems 
teks lengvesni darbai. N. Zelandijon 
galėsią vykti tokie asmens, kurių ne
bus priėmę kiti kraštai.

BELGIJOJE DIRBANČIŲJŲ 
REIKALAI

Cal pat iškilo klausimas, kas lau
kia tuos tremtinius, kurie įsipareigo
jo dvejis metus dirbti Belgijos an
glies kasyklose. Netrukus jie pra
deda baigti savo sutartis. Po to jie 
galėsią arba-pasilikti kasyklose lais
vais darbininkais, arba susirasti kurį 
kitą darbą Belgijoje, arba emigruoti 
į kitus kraštus. Taip bent šiuo metu 
planuojama Ženevoje. Jeigu pasi
sektų šluos planus įvykdyti, Belgi-

PRANEŠIMAS
Pranešu giminėms ir pažį

stamiems, kad 1949 m. sausio 
■ 5 d. po sunkios ligos mirė tna- 

. no mylimas-vyras
A. A. POVILAS KIRKILĄ.

Palaidotas Ingolsiadto kapi
nėse. Nuliūdusi žmona..

Didžiai Gerbiamiems Prof. 
Dr. Kanaukal, Dr. Girdvainiui 
ir Sės. Olšauskaitei, Morkūnai- 
tei ir Puniškaitel už ypatingą 
ir nuoširdžią globą bei priežiū
rą mirusio mano vyro A. A. 
POVILO KIRKILOS reiškiu 

. gilią padėka. Kirkllienė

Gerb. DUBAUSKŲ šeimai, 
esančiai giliam liūdesy, jų 
brangiam sūneliui Kyman
tui minis,' nuoširdžių užuo
jautų reiškią šiauliečiai —

: Vyt Jonaitis ir
i Jonas Adomaitis

Hongkongas - sala raudonajam liūne
Neraminantys laikraščių praneši

mai apie pilietinio karo eigą'šiauri
nėje Kinijoje, pasiekę Hongkongą, 
susiduria su šaltakraujiška publika. 
Tuo metu, kai visa pietinė Kinija 
yra patekusi į baimės svaigulį, tuo 
metu, kai Šanchajuje laivų bilietai 
iš anksto išparduoti iki pavasario, ir 
biržos kursas nesulaikomai krinta — 
ši • britų sosto kolonija pergyvena 
niekada neregėtą konjunktūrą. „Ką 
mums reiškia tas karas? Britų teri
torijos raudonieji nedrįs paliesti!" 
kalba didieji klnijos pirkliai, prisi
kimšę pilnas kišenes dolerių. Jie jau 
1945 metais atsikėlė į Hongkongą, 
kada šis miestas buvo vienintelė Ki
nijos vieta su pastovia valiuta, o ki
niečių įgimtas palinkimas pirkti, 
parduoti ir tuo būdu uždirbti pinigų 
tuo metu beveik mirusį miestą grei
tai vėl atgaivino.
astronomines butų kainos

Šiandien Hongkongas yra bevil
tiškai perpildytas. Po kiekvieno ko
munistinių armijų laimėjimo, nuo 
pat 4945 m., šią britų koloniją šim
tais tūkstančių užplūsta nauji pabė
gėlių būriai. Viešbučių kambariai iš
parduoti ištisiems mėnesiams, būtų 
kainos neįkandamos. Kinijos milijo
nieriai, kurie sugebėjo savo turtus 
prašmugeliuoti iki britų teritorijos, 
butų kainas įkelia iki astronominio 
aukštumo. Keturių kambarių" name
lis kaštuoja 15.000 sv. sterlingų.

Tačiau šios kainos jaudina tik eu-

roplečlus. Hongkongas gi jaučiasi 
turtingesnis, negu bet kada. Staigus 
turtuolių iš šiaurės antplūdis visų 
tūšių prekybai atnešė nelauktą su
klestėjimą. Tiesa, vietiniai pirkliai 
šiai konjunktūrai pranašauja trum
pą amžių, tačiau tuo tarpu apyvarta 
siekia neįsivaizduojamus skaičius. 
Ypač ieškomi kailiai ir brangenybės. 
Pirkliai išstato savo brangiausius 
dalykus, ir, nors kriminaliniai atsi
tikimai nėra dažni, tačiau dažnai ties 
liuksusinių prekybų vitrinomis pa
stebimos privatinės pirklių sargybos: 
abejingai vitriną stebįs pilietis su 
šautuvu ant pečių.

DIDELĖ DOLERIŲ PAKLAUSA
Amerikiečių kolonija nedidelė, 

tačiau amerikiečių įtaka juntama vi
sur, Amerikiečių doleriai įgabenami 
beveik be jokių suvaržymų. Maisto 
prekybos krautuvės pilnos ameriki
nių konservų. Spekuliacija valiuta 
Hongkonge visus valiutos įstatymus 
ir devizų suvaržymus paverčia farsu. 
Pinigų keitėjai savo būdeles yra pa
sistatę visose didžiose~Tnlesto gat
vėse. Kadangi Kinijos įstatymai įva
žiuojantiesiems draudžia įsivežti 
daugiau, kaip 20 aukso juanų, — rei
kalai tvarkomi per juodąją biržą. Tu
rimi Hongkongo doleriai gatvėje iš
keičiami į amerikinius dolerius ir su 
jais einama į banką, kur JAV dole
riai oficialiu kursu iškeičiami į ame
rikinius kelionės čekius. Rezultatas: 
30°/« nuostolio keitėjui ir tiek pat už-

RYTŲ TARPTAU- 
MIFSTAS
paneigia tezę, kad

darblo spekuliantui. Tačiau kitos 
galimybės nėra.
DIDŽIAUSIAS 

TINIS
Hongkong ss

Rytai ir Vak*.:ai negali drauge arba 
šalia vienas kito gyventi. Miestas 
yra britų kolonija, tačiau jo veidas 
yra kinletiškas su stipriai amerikie
tiška priemaiša. Salia Singapūro 
Hongkongas šiandien yra didžiausias 
tarptautinis Rytų passuilo miestas. 
Čia šalia vienas kito gyvena britai, 
indai, amerikiečiai, europiečiai, ki
niečiai. Pastarieji griežtai skiriasi 
nuo atvykusiųjų. Ypač krinta į akis 
pastaruoju metu iš Šanchajaus ir 
Nankingo atbėgusios moterys savo 
ryškia elegancija.
NAKTINIO GYVENIMO MIESTAS

Labiau ir geriau už kurį kitą ry
tinė* Azijos miestą Hongkongas yra

tiek aišku, kad bent netolimoje atei
tyje Hongkongas dar liks ramiausiu 
poliumi raudonajame potvynyje.

___ ' (ENP/pr)

SKAUTIŠKI PAŠTO ŽENKLAI
Neseniai pasirodė Amerikoje 

skaučių steigėjai JAV sktn. Juliette 
Gordon Low prisiminti 3 cent, pašto 
ženklai. Prieš 36 metus ji įsteigė 
pirmąją skaučių skiltį. Jos gimimo 
dieną šventė jau 1.384.846 Skaučių 
Amerikoje.

KAIP SOVIETAI KALĖDAS 
ŠVENTE

Maskvoje, praneša AP, Maskvos 
vadinamas patriarchas Aleksiejus 
laikė pamaldas Katedroje sausio 7 d. 
—rusiškos, senu kalendoriumi, šven
tės. Katedra buvusi prikimšta maldi
ninkų. Pamaldos tęsėsi 4 vai. Apie 
7O’/o maldininkų sudarę moterys ir 
daugiausia senesnio amžiaus. Matyti, 
komsomolkos negalėjo pasirodyti. So
vietų karinio personalo beveik nesi
matę.

Kinijos komunistų taikos sąlygos

Sovietinio „rojaus“ padariniai Čekoslovakijoje
PASAKIŠKOS KAINOS UŽ GAMINIUS

Iš Pragos praneša UP, kad favo- 
rizuojami darbininkai ir ūkininkai 
gaus korteles drabužiams ir batams 

! nusipirkti. Prekybos ministeris pa
skelbė, kad paskirstymo kortelės ba
tams ir drabužiams bus duodamos tik 
smulkiems ūkininkams, kurie išpildė 
savo duokles, studentams, rašytojams 
ir artistams. Gi kitiems — krautuvi
ninkams, laisvųjų profesijų asme
nims ir ūkininkams, turintiems dau
giau negu 15 ha žemės arba kurie 
neatidavė nustatytų duoklių, bei jų 
šeimoms nebus duodama jokių korte
lių, bet batus ir drabužius jie galės 
pirktis naujai įsteigtose laisvos rin
kos krautuvėse, kur kainos, kaip 
NYHT rašo, astronomiškos.

Vietos komitetai galėsią darbinin
kams ar ūkininkams išduotas korte
les atimti, jei jie nustos dirbti ar 
neatliks pyliavų. Toks pats likimas 
palies ir studentus, kurie nutrauks 
studijas.

Vaikai iki vienerių metų tokias 
korteles gaus, jeigu jų tėvai priklau
sys minėtoms kategorijoms. Bet tos 
kortelės maža tepadės,' jei kortelėje 
tik 25 taškų, o kostiumui reikia 80 
taškų. Apskritai, tai tik akių muili
nimas, bet ne reikalo sprendimas iš 
esmės. Tai toks sovietinis rojus če
kams, kurie turėjo užverstas krautu
ves geriausių bei pigiausių medžiagų 
ir Batia batų. Šiandien jie turi elge
tauti, komunistus maldauti, kad jie 
ką nors duotų, (ja)

Kinljos komunistai paskelbė šias 
taiko* sąlygas:

1. Pašalinti Čiangkaišeką, vice
prezidentą iš vyriausybės postų, pa
čią vyriausybę suspenduoti.

2. Kinijos konstituciją panaikinti.
3. Sustabdyti ginklų kovas ir pa

silikti esamose užimtose vietose.
4. Patikrinti ir nubausti „karo 

kaltininkus“. (Karo nusikaltėlių są
rašo pradžioje stovi Čiangkalšekas).

5. Sudaryti koalicinę vyriausybę, 
kurios sudėtin įeitų 5 komunistai, 
3 — vyriausybininkai ir 4 — kitų 
partijų nariai.

6. Suorganizuoti tautinę kariuo
menę „demokratiniais pagrindais“.

7. Konfiskuoti „biurokratinį kapi
talą".

8. Įvykdyti žemės reformą.
9. Panaikinti visas sutartis, ku

riomis „išparduodama“ Kinija sveti
miems kraštams.

Tokie yra svarbiausieji komunistų 
taikos principai, už kurių slepiasi 
visa tai, kas yra liaudies „demokra
tiniuose kraštuose.“ (AP)

NAUJASIS JAV MINISTERIS
APIBŪDINA KOMUNIZMĄ

Dean Achesoną senato komitetas 
užsienių reikalams patvirtino ir siūlo 
kongresui su tuo sutikti. P. Acheson 
savo politiką komunizmo atžvilgiu 
taip apibrėžė:

„Mąno pažiūromis, komunizmas, 
kaip ekonominė doktrina, laia-

voms bendruomenėms, žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms 
yra fatališkas. Komunizmas, kaip 
agresyvus faktorius pasaulio pa
grobime, yra taip pat fatališkas 
nepriklausomoms vyriausybėms ir 
laisviems Žmonėms.“

LITVINOVAS TARIĄSIS SU AME
RIKIEČIAIS?

Labai gerai informuotas laikraš
čio „Nuovo Corriere delta Serą“ ko
respondentas Ugo Stille iš Washing
tono praneša, kad ten viešpataująs 
įsitikinimas, jog Stalinas ir Moloto- 
vas-priešingai, negu miręs Ždanovas- 
ir jo įpėdinis politblure, Malenko —. 
siekia kompromiso su Vakarų valsty
bėmis. Ir Dewey apie šias abi sovietų 
linijas buvęs Informuotas ir dar prieš 
prezidento rinkimus viename patiki
mame ratelyje kartą pareiškęs, kad 
„karas lig šiol buvęs sutrukdomas 
dviejų balsų dauguma polltbiure*.*. 
Trumanas savo garsiąją kalbą Inde
pendence tik tam ir pasakęs, kad šią 
kompromisinę srovę aukščlAusiame 
sovietų organe dar labiau sustiprintų. 
Kitų šaltinių pranešimais, buv. sovie
tų užs, reik, komisaras Maksimas 
Litvinovas prieš kurį taiką lankęsis 
pas JAV pasiuntinį Maskvoje ir jam 
paaiškjnęs, jog nuo pačių amerikie
čių laikysenos. priklausą, ar susitari
mo su Washingtonu šalininkai polit- 
biure gausią viršų, ar ne. (pr) .
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