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Atlanto paktas - taikos garantija Vakariniu demokratiniu kraštu karinė sutartis
Karas nėra neišvengiamas, sako JAV užsienių reikalų 
ministeris. Naujas žingsnis prie taikos, sako Bevinas. 

Maskva širsta.
Naujasis pasaulis — Š. Amerika — 

įrašo naują tarptautinės politikos 
Istorini lapą. JAV, pasirašydamos S. 
Atlanto paktą, ant visados atsisakė 
savo vestosios izoliacionistlnės poli
tikos. Dvidešimtoje amžiaus civili
zacijos laimėjimai pasaulio kontinen
tus taip suartino, jog Amerikos jau 
nebeskiria vandenynai. Šio atominio 
amžiaus era Ameriką sujungė su Eu
ropos demokratiniais kraštais neat
skiriamais laisvės ir humanizmo ry
šiais, sujungė demokratinius kraštus 
prieš Rytų barbarizmo imperialisti
nius ketinimus.

Paskelbus Š. Atlanto pakto tekstą, 
JAV užsienių reikalų ministeris p. D. 
Acheson pareiškė, kad šio pakto svar
biausias tikslas yra taika ir saugu
mas. Jis kreipėsi savo per radijo kal
boje l viso pasaulio žmones, kurie 
rimtai ir realistiniai nori taikos, 
kviesdamas atsisakyti nuo rusų pro
paguojamo melo ir vengti užnuodytos 
atmosferos. Acheson pasakė, kad 
kiekvienas, kuris yra susipažinęs su 
demokratinių vyriausybių darbais, 
žino, kad demokratiniai kraštai ne
planuoja ir negali planuoti agresy
vaus karo, kaip kad Sovietai meluo
ja. Šiaurės Atlanto paktas (tikinsiąs 
tuos, kurie netiki, kad karo neišsi
moka pradėti. „Šis kraštas neplanuoja 
karo nė prieš vieną valstybę“, sako 
ministeris. „Jis nesiekia karo. Jis 
blaurėjasi karu. Jis nelaiko, kad ka
ras nėra neišvengiamas“. Toliau mi
nisteris p. Acheson paaiškino: „Aiš
ku, kad Šiaurės Atlanto paktas nėra 
imprdvizacija. Jis yra istorinių pa
mokų ir faktų patvirtinimas“.

Šiuo savo istoriniu pareiškimu 
Amerika pabrėžia, kad Atlanto pak
tas nėra agresyvinis ir kad. jis nėra 
taip pat iliuzija, bet tikras faktas, 
kuris užpuolikui atseis labai’brandai.

„Mes esame patyrę iš istorinių pa
mokų, iš dviejų pasaulinių karų per 
trumpesni laiką, negu per pusę am
žiaus. Tas patyrimas inokb mus, kad 
Europos valdymas vienos agresyvios 
nedraugiškos jėgos sudarytų nepa
kenčiamą grėsmę J A.Valstybių tau
tiniam saugumui. Mes dalyvavome 
tuose dviejuose dideliuose karuose, 
idant išsaugotume pusę Atlanto ben
druomenės europiečių integralumo ir 
nepriklausomybę, kad išsaugotume 
integralumą ir nepriklausomybę 
Amerikos.“

Anot Achesono, užpuolimas orinio 
tilto i Berlyną reikštų agresijos aktą 
prieš Atlanto pakto partneri. Atseit,

agresoriui pasirinkimas liko nedide
lis: arba taikingas gyvenimas arba 
karas, kuris reikštų komunizmo ir 
Kremliaus valdovų galą.

Prieš ką yra suorganizuotas Rytų 
paktas?

Nors Kremlius ir jo pakalikai ko
munistai Vakaruose įrodinėja S. At
lanto paktą agresyviu, tačiau jis gimė 
tik tada, kai Rytų blokas 23 sutarti
mi buvo jau susirišęs ir apsiginkla
vęs. Prancūzijos užs. reikalų ministe- 
ris p. Schuman klausia: „Kuriam 
tikslui sukurtas Rytų blokas?...“ 
Sąjungininkai po karo tuojau demo
bilizavosi, tad kam buvo reikalingas 
Rytų blokas? Taip, atsakymo nėra. 
Ir šiuo neatsakymu rytų blokas iš
šaukė sukurti Vakarų bloką, kuris 
ginsis nuo kiekvieno užpuoliko.

Panašia tema pasisakė ir Britų 
užsienių reikalų ministeris p. Bevi
nas. Ir jis Atlanto paktą mato kaip 
gynybos nuo agresijos dalyką, bet ne 
puolimo. Jei Kremlius jj vadina puo
limo paktu, tai tik norėdamas pri
dengti savo karinius siekimus ir be
galini ruošimąsi agresiniams tiks
lams.

Atlanto paktą paskelbus, demo
kratinis pasaulis kiek atleido nervus. 
Šio istorinio dokumento pasirašymas 
jvyks Washingtone balandžio 4 die
ną. Ji pasirašys 7 valstybės — J.A. 
Valstybės, D. Britanija, Prancūzija, 
Kanada, Olandija, Belgija ir Luk- 
semburgas. Prie jo prisidėti yra pa
kviestos Italija, Norvegija, Danija. 
Islandija ir Portugalija. Italijos par
lamentas 342 balsais prieš 170 priėmė 
pakvietimą, (am)

(Neoficialus vertimas
Preambulė

Siame pakte dalyvaujančios vals
tybės iš naujo patikrina savo tikėji
mą Jungtinių Tautų Chartos princi
pais ir tikslais ir savo norais gyventi 
taikoje su visomis tautomis ir viso
mis Vyriausybėmis. Jos yra apsispren- 
dusios išsaugoti savo tautų laisvę, 
bendrą paveldėjimą ir civijizaciją, 
paremtą demokratijos principais, in
dividuate laisve ir teisė. Jos siekia 
Siaurės Atlanto srityje stabilumą ir 
gerovę skatinti. Jos yra nusistačiu- 
sios sujungti savo pastangas kolekty
viniai gynybai ir taikos bei saugumo 
apsaugai. Todėl jos sutiko su šiuo 
šiaurės Atlanto paktu.

Pirmas straipsnis
Dalyvaujančios valstybės nori, 

kaip tai Jungtinių Tautų Charloje 
yra nustatyta, visus teritorinius gin
čus, i kuriuos jos galėtų būti įpainio
tos, spręsti taikingomis priemonėmis 
tokiu būdu, kad tarptautinei taikai, 
saugumui ir teisingumui nebūtų pa
kenkta; jos nori susilaikyti tarptau
tiniuose santykiuose nuo grąsinimo

Sovietai stovi prieš alternatyvą?
Pasaulinė politinė konsteliacija 

Įgauna naują formą. Suskilus pa
sauliui j du priešingu politiniu, ūki
niu ir kariniu bloku, pasiliko nedi
delis pasirinkimas — pasiduoti ko
munistų hegemonijai ar imtis rimtos 
gynybos akcijos organizavimo ir tuo 
būdu prieš pastatyti
pasaulio jėgą prieš rusiškojo komu
nistinio imperializmo diktatūrą, nai
kinančią paskiras tautas, vakarų ci
vilizaciją, jos kultūrą ir dvasinio pa
saulio elitą — intelektualus.

papildytų jau baigiamą organizuoti 
Atlanto paktą, nes Viduržemio są
jungoje dalyvautų ir Britanija, tu
rinti didelio intereso toje srityje, kuri 
saugo jos gyvybinius kelius su do
minijomis. Panašaus pakto dvasia 
aptariama ir Paciflko kraštų. Tuo

Paskutinės aktualijos
— VV. Churchill vėl išplaukė į 

Ameriką, kur padarys pranešimus. 
Jis matysis su prezidentu Trumanu. 
Jis kovo 31 dieną kalbės Massachu
setts technologijos institute tema 
„Dvidešimtasis amžius: jo pažadai ir 
realizavimas“. Sekančią dieną kalbės 
prez. Trumanas.

*
— Švedijos vyriausybė trijų sa

vaičių būvyje antrą kartą griežtai 
atmetė Sovietų protesto notą, ku
rioje bolševikai kaltino Švediją dėl 
Fabaltiečių terorizavimo ir jų nelei
dimo sugrįžti namo, į savo tėvynes.

•
— UP praneša, kad jau tris kar

tus buvo mėginta atentatai prieš 
maršalą Tito. Jugoslavijoje prasidė
jusios kovos tarp reguliarios kariuo
menės ir partizanų, vadovaujamų 
kominformo agentų.

•
— Vakarų Vokietijoje nuo balan

džio 10* d. įvedamas vasaros laikas. 
Tą dieną 2 vai. laikrodis bus pasu
kamas vieną valandą pirmyn.

demokratiniov -budu y, aplink raudųaajį/ Kremliaus 
imperializmą traukiamas taikos plie-

Vakarų Europa kartu su Amerika 
išėjo tiesos ir teisybės keliu. Jie pa
sirinko laisvę, taiką ir Vakarų kul
tūrą. Jie organizuoja apsigynimo 
Sąjungą, šiandien pavadintą „Šiau
rės Atlanto paktu“. Ši gynybos są
junga, neprieštaraudama J.Tautų 
Chartos dėsniams, apjungia ne tik 
Vakarų Unijos kraštus, bet dar pri
traukiami Skandinavijos kraštai — 
Norvegija, Danija ir Islandija. Ita
lija taip pat pasisako už prisidėjimą 
prie pakto, nors komunistai ir kairieji 
socialistai daro dideles pastangas 
prisidėjimui sutrukdyti. Vidaus rei
kalų ministeris įspėjo Italijos komu
nistus, kurie grąsino streikais ir sa
botažu, nesiimti šio darbo, nes bus 
panaudota policija.

Islandijos ministeris pareiškė, jog 
ji nenorėtų turėti svetimų bazių savo 
žemėje, bet ji žinanti' kad karo at
veju ją tegali apginti tik didelė vals
tybė, kuriai turi būti suteiktos visos 
sąlygos gynybai organizuoti.

Kalbant apie Skandinavijos kraš
tus, verta paminėti Švedijos vyr. ka
riuomenės štabo viršininko pareiški
mas, kuriuo jis nurodo, jog Švedija 
užpuolimo atveju turinti išsilaikyti 
tol, kol ateis pagalba iš svetur. Iš 
šio pareiškimo aiškėja, jog Švėdija, 
nors iki šiol oficialiai neprisidėjo prie 
Atlanto pakto, jo norėtų ir kad be jo 
ji nebus išgelbėta nuo Sovietų inva
zijos. Atrodytų, kad pašnibždomis 
turės sutvarkyti reikalus patenki
namai.

Pirmadieni Londono radijas pažy
mėjo, jog šiuo metu jaučiama grės
mė Skandinavijai, Iranui ir Turkijai I 
su Graikija. Tad ne veltui tur būt 
atvyko į Graikijos uostus Amerikos 
laivyno devyni vienetai ir laukia dar 
8 atvykstant.

Londone antrą kartą susirinko 
Briuselio pakto nuolatinė komisija, 
kuri svarsto karinius reikalus, susi
jusius su Šiaurės Atlanto paktu ir 
pareikalavimą Vakarams.

Prie šios defensivinio charakterio 
Sąjungos pritraukiamos beveik visos 
reikalingos valstybės. Turkija, pasak 
jų užsienių reikalų ministerio p. Sa- 
dako, jau susitarusi su Graikija dėl 
Viduržemio pakto sudarymo,- kuris

no žiedas, iššaukiąs Maskvą pasirin
kimui — trauktis atgal ar pradėti 
jėgos akciją, nes propagandos ir melo 
kompanija yra jau atgyvenusi savo 
amžių. Ji dar turi įtakos nuskuru
siam proletarui, bet diplomatija šių 
melo pinklių nesiima net ir komen
tuoti.

Taja proga, matyti, Sovietai šau
kia Vengrijoje karinių vadų pasita-

rimą, arba geriau, Maskvos valdovų 
paruoštų instrukcijų perdavimą ir 
svarbos pabrėžimą.

Šia proga reikia pastebėti, kad 
Vakarų pasiruošimas vyksta greites
niu tempu negu buvo galima laukti. 
Štai AP iš Augsburgo praneša, kaip 
rašo j&aily Mail, amerikiečiai jau ga
bena iš Amerikos tankus savo oku
pacinę kariuomenę apginkluoti. Šias 
žinias paskelbę kariniai pareigūnai. 
Ši žinia rodo, jog demokratiniai kraš
tai išeina iš popierizmo ir pradeda 
vykdyti tai, kas reikėjo padaryti žy
miai anksčiau. Šių faktų akyvalz- 
doje Sovietai pastatomi prieš alter
natyvą — pasirinkti taikos ar jėgos 
kelią. J. Aras

Rusai rengiasi naujam karui Azijoje ir Europoje?
Sovietų bolševikų vadų pergru

pavimas, spėjama, yra susijęs su nau
jais pasiruošimais naujam karui, ku
ris numatomas Azijoje ir Europoje. 
Kaip šiam karui rusai ruošiasi ir ka
da tas karas galėtų kilti, pateiksime 
žinomo amerikiečių žurnalisto Joseph 
Alsop samprotavimus.

Anot jo, svarbiausiu Sovietų poli
tikos akstinu esanti baimė dėl Va
karų agresijos, sako vienas Jugosla
vijos pareigūnas, artimas Molotovo 
bendradarbis. Šis Jugoslavijos parei
gūnas, su kurio Alsop kalbėjosi, pa
reiškęs, jog Molotovas tikrai bijąs 
JAV puolimo. Alsopas tiek pat pa
tyręs iš Jugoslavijos, kiek ir iš. kitų 
Europos sostinių..

Šiuo metu, esą, kyla klausimas ne 
kaip susitarti, bet kaip Kremlius 
išeis iš šio Europoje sustojusio už
burto rato. Nieks negalįs, rašo jis, 
pozityviai nusakyti Sovietų mįslingos 
politikos. Visi, su kuriais jam tekę 
kalbėti Europos kraštuose, sutikę, kad 
Kremlius nenori’karo dabar ir nerizi
kuos jį pradėti dar ilgą laiką. Net ir 
kalbos dėl Suomijos užpuolimo ar ki
tokios reakcijos prieš Norvegiją, kuri 
prisideda prie Atlanto pakto, dėl ku
rio Sovietų diplomatai Švedijai iš-

šaukia šiurpulius, neįtikino, išskyrus 
Stockholmą. Visi sutinka, kad Krem
lius savo Europos planais yra laiki
nai apvylęs ir kad šis nusivylimas 
privertęs Kremlių ištobulinti naują 
programą, turinčią tris tikslus.

Pirmuoju tikslu Kremlius siekia 
sudaryti totalinę, nenuilstamą, nepa
žeidžiamą kontrolę visuose karo me
tu užimtuose kraštuose. Antruoju 
tikslu siekia pasinaudoti šiuo mo
mentu, kol Amerika sjyo dėmesį yra 
nukreipusi į Europą ir kol nėra gy
nybos Tolimuose ir Viduriniuose Ry
tuose. (Čia straipsnio autorius nuro
do skverbimąsi į Kiniją, net daugiau 
yra ženklų atnaujintų Sovietų domė
jimąsi į Vid. Rytus. Jei Azija pateks 
į Sovietų sferą, Vid. Rytų užpuolimas 
bus visai tikras. Ir gal prasidės net 
daug greičiau.) Trečiasis tikslas — 
Sovietų imperijos paruošimas kaip 
galima greičiau karui.

Alsopas daro maždaug tokias iš
vadas. Kremliaus tikslai gali būti de- 
fen'syvinio pobūdžio ir gal net ilgam 
laikui. - Sovietų programai Įgyven
dinti reikėsią 5, 10, 15, o gal net 20 
metų. Bet jeigu ši programa bus ka
da nors išpildyta, jų naujoji galia la
bai turės Įtakos į Kremliaus vyrus.

Švedijos karo vadas nori Vakaru paramos
TARP POLITIKŲ IR KARINIŲ VADŲ YRA NESUTARIMO

Daily Mail spec, korespondentas 
praneša, kad tarp Švedijos gynybos 
šefo ir politikų pasirodę tam tikro 
nesutarimo ženklai dėl neutralumo 
politikos. Gener. štabo virš. gen. H. 
Jung pabrėžė, kad Šiaurės gynybos 
paktas, remiamas Vakarų, teiktų ge
riausių šansų Skandinavijos gynybos 
karo atveju. Nepasisekus Skandina
vijai susitarti, Švedijos gynybos po
zicija smarkiai pasikeitusi. Dabar

Norvegija ir Danija gausiančios gink
lus iš Vakarų.

Taip pat esanti vieša paslaptis, 
kad Švedijos gynybos šefas esąs ne
patenkintas dėl pašauktųjų kariuo
menėn metų išplėtimo, pagal kuriuos 
tik dalis paliesta 4 metų grupių, su
darančių 20.000 asmenų. Vyriausybė 
nenorinti leisti daugiau pašaukti gry
nai dėl politinių sumetimų.

iš angliško teksto)
ar jėgos panaudojimo būdo, kuris ne
siderintų su Jungtinių tautų tikslais.

Antras straipsnis
Sutarties dalyviai, stiprindami sa

vo laisvas institucijas, gerindami su
sipratimo principus, kuriais šios in
stitucijos remiasi, ir skatindami sta
bilumo bei gerbūvio sąlygas, prisidės 
prie tolimesnio taikingo ir draugiškų 
tarptautinių santykių ugdymo. Jos 
sieks pašalinti konfliktą tarptautinėje 
ekonominėje politikoje ir skatins eko
nomini bendradarbiavimą tarp paski
rų ar jų visų.

Trečias straipsnis
Idant efektingiau šio pakto tiksli) 

atsiektų, pakto dalyviai paskirai ar 
bendrai nuolatinėmis ir efektyviomis 
savo jėgomis ar tarpūsavia parama 
palaikys ir ugdys savo individualų ar 
kolektyvini pajėgumą, kad atsispirtų 
prieš ginkluotą užpuolimą.

Ketvirtas straipsnis
Sutarties dalyviai kartu spręs 

klausimą, jei vieno kurio dalyvio po
žiūriu gręstų jo teritoriniam integra
lumui, politinei nepriklausomybei ar 
saugumui.

Penktas straipsnis
Pakto dalyviai susitarė, kad gink

luotas užpuolimas vieno nario ar dau
giau Europoje ar Šiaurės Amerikoje 
turi būti traktuojamas užpuolimu jų 
visų, ir konsekventiškai jie sutiko, 
kad, jei toks ginkluotas užpuolimas 
Įvyktų, kiekvienas jų, pasinaudoda
mas individuate ar kolektyvine savęs 
apsiginimo teise, pripažinta Jungtinių 
Tautų Chartos 51 str., pakto dalyviui 
ar visiems, kurie būtų užpulti, ateis i 
pagalbą individualiai ar sutartinai su 
kitais dalyviais, žiūrint kokia akcija 
bus reikalinga, (skaitant ginkluotų 
pajėgų panaudojimą, kad Šiaurės At
lanto srityje būtų atstatytas ir palai
kytas saugumas.

Dėl bet kokio ginkluoto užpuolimo 
ir visų panaudotų prlemdnių, kaip to 
rezultatas, turi būti tuojau painfor
muota Saugumo Taryba. Tokios prie
monės turi būti sustabdytos, jei Sau
gumo Taryba pati ėmėsi reikalingų 
priemonių tarptautinei taikai ir sau
gumui atstatyti ir palaikyti.

Šeštas straipsnis
Ginkluotu užpuolimu vieno ar ke

lių dalyvių, kaip numatyta penktame 
straipsnyje, bus laikoma, jei bus su 
ginklu užpulta vieno ar kelių daly
vių teritorija Europoje ar Šiaurės 
Amerikoje, Prancūzijos Alžyre, oku
pacinės pajėgos vieno kurio partnię- 
rio Europoje, salose, kurios yra vieno 
kurio partnerio Šiaurės Atlanto sri
tyje, į šiaurę nuo atogrąžų vėžio ar 
laivai bei lėktuvai šioje srityje.

Septintas straipsnis
Ši sutartis nepažeidžia ir negali 

būti interpretuojama pažeidžiamumu 
teisių ir Įsipareigojimų dalyvių, kurie 
yra kartu ir Jungtinių Tautų nariais, 
lygiai taip pat neatpalaiduoja Sau
gumo Tarybos nuo atsakingumo tarp
tautinei taikai ir saugumui palaikyti.

Aštuntas straipsnis
Kiekvienas dalyvis pareiškia, kad 

nė vienas tarptautinis įsipareigoji
mas, kuris dabar yra galioje tarp jo 
ir bet kurio kito pakto dalyvio ar bet 
kurios trečiosios valstybės negali 
prieštarauti sutartyje numatytoms 
sąlygoms ir kad jie negali sudaryti 
bet kokios tarptautinės sutarties, 
priešingos su šiuo paktu.

Devintas straipsnis
Pakto dalyviai sudaro tarybą, kuri 

svarstys šio pakto Įgyvendinimą ir l 
kurią (eina kiekvienas dalyvis. Ta-, 
ryba turi būti taip suorganizuota, kad 
ji galėtų kiekvienu metu susirinkti. 
Taryba sudaro, jei reikalinga, pagal
binius organus; ypačiai, ji sudaro tuo
jau gynybos komitetą, kuris reko
menduoja priemones 3 ir 5 straips
niams (gyvendinti.

Dešimtas straipsnis
Sutarties dalyviai, vienu balsu su

sitarę, gali pakviesti bet kurią Eu- 
(Nukelta Į 8 pusi.)
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Gyvenimas Monirealyje
Laiškas iš Kanados

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

„Montrealls tur būt apie pusantro 
milijonų gyventojų miestas. Miestas, 
kuris vis plečiasi ir ruošiasi būti pa
stoviu didmiesčiu. Gyventojai plau
kia į jį masėmis. Kadangi jokių lei
dimų bet kur gyventi nereikia, tai 
butų kainas ima tokias, kokias kas 
išmano. Tik jeigu apsigyvenusysis 
sudaro su buto savininku sutartį, tai 
vėliau kainos pakelti nebegali.

Viso miesto pramonė ir stambioji 
prekyba guli stambiųjų turtuolių sto
rose piniginėse arba didelių draugi
jų (kompanijų) rankose. Mažieji biz
nieriai arba norintieji jais pasidaryti, 
su pirmaisiais jokios konkurencijos 
nepajėgia vesti. Pavz., man buvo 
įdomu girdėti kelių pavienių asmenų 
kovos istorija su dedele kompanija. 
Iš sutaupytų savo skatikų keli ener
gingi vyrukai norėjo valyti drabu
žius pigesnėmis kainomis. Išgirdusi 
apie tokį užgimusį „priešą", didžioji 
kompanija, kuri jau ilgą laiką ap
tarnauja miestą, numušė kainas per 
pusę mažiau, kaip „naujagimis“. Ir 
taip vargšas naujagimis, išleidęs sa
vo kapitalą ir pilvą įtraukęs, turėjo 
pasitraukti stambiajam iš kelio. Ke
lios dienos po konkurento mirties 
kainos buvo pakeltos pirmykščion 
padėtin. Tokios pat istorijos visose 
pramonės ar prekybos šakose. Tas 
tik gali apie šias iškilimo šakas sva
joti, kas sugalvoja ką nors naują, 
staigaus, nors ir beprotiška. Tie stam
būs biznieriai yra pristatę Montrea- 
lyje nemažai didelių fabrikų, kuriuo
se prakaite ir dulkėse maudydamasis 
vargšas D.P. kuria sau nežinomą 
ateitį. Atrodo, kad ten nesimaudęs 
nė nesvajok apie bet kokią šviesesnę 
dienelę. Rašau be jokių saldžialie- 
žiuviavimų ar bauginimo, o taip aiš
kiai Įr„ atvirai, kaip pats matau ir 
girdžiu. Jeigu kam atrodytų, kad tas 
gali taip rašyti, kas darbo nemyli ar
ba kas nėra dirbęs — apsirinka. Čia 
darbą myli ar nemyli, jeigu nori val
gyti ir savo šeimą išlaikyti, turi dirb
ti, nors ir stuburkaulis lankstytųsi. 
Labai klystų tas, kuris galvotų, kad 
jis kokias skyles su špilka badyda-

Paminklinė lenta 
riebdorfe

Seno vienuolyno, vėliau kalėjimo, 
patalpose jau ketverius metus Reb- 
dorfo stovyklos bendruomenė tyliai 
ir kantriai neša sunkią tremties gy
venimo naštą. Kad laikui bėgant čia 
iškentėto vargo pėdsakai neišdiltų, o 
esamoms ir būsimoms kartoms liu
dytų apie mūsų tautos tragediją, sto
vyklos komiteto pirmininko p. P. Lič- 
kaus sumanymu ir iniciatyva, sto-
vykios gyventojams pritariant, buvo 
nutarta vietos bažnyčioje Įmūryti pa
minklinę lentą. Lietuvos globėjo Šv. 
Kazimiero dienos proga paminklinė 
lenta kun. Dr. Manelio iškilmingai 
buvo pašventiųta. Lentoje įrašytas 
toks lotynų kalboje tekstas:

„Per penkerius metus (1943—1949) 
šioje bažnyčioje tūkstantis lietuvių, 
dėl karo netekusių laisvos valstybės, 
dėkojo Dievui už apsaugą bei globą 
ir meldė grąžinti pasauliui taiką, o 
Lietuvai laisvę.“ Apačioje lietuviš
kai: „Lietuva, tėvyne mūsų!“ Kartu 
su lenta buvo įmūrytas aktas, kuria
me trumpai paminėta Lietuvos isto
rija, lietuvių Vokietijoje atsiradimo 
priežastis, stovyklos organizacija ir 
nuveiktas kultūrinis darbas. Skonin
gą paminklinėš lentos projektą su
darė dipl. arch. A. Kulpavičius.

L. M. 

Dillingeno skaučių suruoštoji rankdarbių parodėlė Foto G. Peniko

mas tiek pat uždirbs, kaip ir tas, 
kuris vargsta prie karštos geležies 
arba kitur dulkėse ir prakaite mau
dydamasis; jeigu kas manytų rašti
nėje sėdėdamas ar šokolado fabrike 
šokolado plyteles į popieriuką vynio
damas tiek pat uždirbti, kaip sunkų 
kastuvą kilnojantis ir plytgalius į 
vežimą kraunantis, taip pat smar
kiai klystų. Vislias čia numatyta, 
suskaičiuota: daugiau raumenų iš
tampo, daugiau prakaito, daugiau 
dulkių, daugiau dvokia — daugiau 
ir atlyginimo. Lengvą ir mažiau ap
mokamą darbą dirba tas, kas sun
kaus nebegali arba kam pinigų ne
reikia. Be to, gali kas nors į pusiau 
sunkią ir gerai apmokamą vietą įeiti, 
kuris ten turi žmogų keliolika metų 
toje firmoje dirbusį ir savo ilgu dar
bu bei sugebėjimais prasimušusį į 
vyresniuosius. Sunkesnio darbo taip 
pat gali išvengti konkrečios specia
lybės specialistas. Tiktai konkrečios 
— šveisuotojas, automechanikas, ge
ras kalvis, penkias ar, mažiausia, 
keturias kalbas mokąs įgudęs vertė
jas. Tris kalbas gerai moka beveik 
kiekvienas gimnazistas. Anglų ir 
prancūzų čia vietinės kalbos, o be to 
dar kiekvienas, jeigu nėra anglų ar 
prancūzų kilmės, nors ir ne visi ge
rai, moka savo gimtąją. Siuvyklon 
ne siuvėjui be ypatingų atitikimų 
taip pat sunku patekti, nors ten dar
bas ir nekombinuotas. Geležies dar
bai visi apmokami geriausiai ir šito 
darbo galima ne taip sunkiai gauti. 
Jeigu kieno gera, stipri sveikata, gali 
per ilgą laiką užsidirbti ir geresnį 
rytojų susikurti. Visom kitom spe
cialybėm, turint galvoj inteligentiš
kas, sunku savo srity prašimušti, iš
skyrus chemikus, kurie tuoj pat gali 
gauti darbą. Ir jeigu šios specialy
bės asmuo sugebės dirbti taip, kaip 
vietinis, jis bus taip ir geriau apmo
kamas (turiu galvoje ir paprastus 
vaistinės darbuotojus). Gailestingoji 
sesuo darbo- visuomet gaus,, bet ne 
greit gaus tokį atlyginimą, kaip vie
tinė. Barzdaskučiams ir kirpėjams 
perspektyvos mažos. Visi yra susi
jungę į draugijaš-unijas ir naujokų 
nemėgsta. Ne taip jau gerai jie čia 
ir verčiasi. Daug būtų galima prip
rašyti, bet trumpiausiai galima pa
sakyti: saugok savo sveikatą ir ug
dyk raumenis, o jei jų maža — mo
kykis konkrečios specialybės.

Amžinam vargui čia lieka tie, 
kurie tampa nedarbingi. Socialinis 
aprūpinimas tiesiog apgailėtinas. -

Pasigydyti ir sveikatą susiremon

Jei prieš kurį laiką Fellbache gy
venimas virte virė, tai šiandien su 
apgailestavimu tenka prisiimti • už
mirštosios kolonijos titulą. Jei se
niau, mielas tolimojo užkampio broli, 
vien laikraščiuose skaitydamas, slap
tai svajojai čia patekti, tai šiandien 
ir patekęs nelabai džiaugtumeis.

Būdavo: VLIKO, Kryžiaus, įvairių 
veiksnių ir ne veiksnių suvažiavimai, 
konferencijos, rašytojų subuvimai, 
ansambliai, teatrai ir t. t. Šiandien 
tylu — visi užmiršo.

Ir nėra kO stebėtis, visi turime 
daug savų rūpesčių ir bėdų. Gyve
name emigracinės epidemijos laiko
tarpį. Tai tik ligos pradžia, o kur 
dar galas? Visuose kampuose vienin
telis žodis; 7

— Veža...
Prisamdyta galybės laivų, pri

steigta pereinamųjų stovyklų, na tai

tuoti reikia Vokietijoje, nes tokių 
sąlygų čia nė vienas nebesuras. Taip 
pat kiekvienam turi būti aišku, kad 
.geresnio gydytojo kaip savo tautietis, 
niekur nerasi. Čia gydytojui daugiau 
svarbu biznis, kaip žmogaus sveika
ta. Žinoma, tai bendras apibrėžimas 
pagal vietinių pasakojimą. Manau, 
kad yra ir išimčių, bet prie tokių 
išimtinų idealistų labai sunku prisi- 
mušti. (Bus daugiau)

Popiežius Pius XII ir skautai

LIKVIDUOJA AROLSENO IRO 
AMATŲ MOKYKLĄ

Seniausią ir plačiausią IRO amatų 
mokyklą Arolsene, kuri veikia nuo 
1947, m. balandžio mėn., šiomis die
nomis, pasibaigus dabartiniam kur
sui, numatyta likviduoti. Mokykla 
per savo egzistavimo laiką išleidus 
daugiau nei 2000 įvairių tautybių 
auklėtinių.

Be mūrininkų, auto mechanikų, 
radio technikų ir mašininkių skyrių, 
kurie veikia nuo pat mokyklos įsi
kūrimo, paskutiniu laiku ten buvo 
galima mokintis ir siuvėjų, stalių, 
kalvių, tekintojų, skardžių amatų ir 
braižybos. Arolseno mokyklos inven
torių, mašinas ir darbo įrankius per
duos panašaus tipo amatų mokyklai 
Ludwigsburge, o dalinai ir kitoms 
IRO amatų mokykloms, kur pagal 
norą galės persikelti ir mokytojai bei 
instruktoriai, o administracijos per
sonalas turės grįžti į savo pradines 
stovyklas. LLV/SB

Dillingeno skautų tunto iškilmingas posėdis Vasario 16-sios šventės metu 
Foto G. Peniko

Užmirštasis Fell b a cha s
ko laukti. O jau čia įgrįso iki kaulo. 
Manytumėm, kad paskutinysis DP 
transportas plauks jau Ararato kalne 
atrastąja Nojaus Arka. Taigi:

Važiuojame ir mes
Kasdien po keletą šeimų ir pavie

nių, kaimynų ir artimųjų „apraudoti“ 
beldžiamės į USA, Canada, Austra
lija. Madingiausia dabar Australija, 
anot laikraščių ir laiškų — pasakiš
koji šalis.

Dirbi — tai uždirbi, valgai kuone 
už dyką, rūbai — pigūs, o jei gyveni 
palapinėje — na, tai kas — vistiek 
šilta ... ir dar primoka.

Nepastoviausioji „valdžia“
Šiandien vargu ar kas beliko pa

stovaus. Bet DP valdžių pastovumas 
žemiau nulio. Fellbache tas pats: 
išrinkom „valdžią“, ogi — pirminin
kas jau USA, švietimo vadovas 
— ten pat, iždininkas — vėl sudiev. 
Kas gi beliko. Sukvietėm kandida
tus — ir tų jau pusės nebėr. Rinko
me naują, kad ir amžiumi senesnę, 
bet tikimės pastovesnę. Nors ji visa 
in corpore pakėlusi sparnus, bet ti
kėkime iki pavasario ištvers. •

Mokyklos...
Š. m. kovo mėn. 12 d. baigiasi 

1948'49 m. metai. Progimnazija, nors 
sunkiai besiverčia su kadrais, o ir 
materialiai, bet idealistų mokytojų 
dėka žada pradėti ir 1949/50 mokslo 
metus.

„Patria“
Tai gal vienintelė, pasidžiavimo 

verta, institucija, kuri, nebodama 
emigracinės karštligės, tebeneša švie
są į retėjančias tautiečių gretas.

Gaila tik, kad šis kilnus darbas, 
ypač emigracijos ženkle, kas kart su
silaukia mažiau atgarsio.

Lietuvis ar lietuvaitė daugiau do
misi materialinėmis gėrybėmis, o lie

Kovo 12 d. suėjo 10 metų, kaip 
dabartinis popiežius Pijus XII karū
nuotas Katalikų Eklezijos hierarchu. 
Jis didelis taikos apaštalas ir tuo la
bai artimas skautų judėjimui. Viso
mis progromis jis parodė didelį susi
domėjimą skautų veikimu ir pasvei
kina kiekvieną didesnį suvažiavimą, 
sąskrydį. Pav. Moissone prie Pary
žiaus jamborees metu buvo per kar
dinolo Griffino Mišias įnešta popie
žiaus Pijaus XII dovana-Sv. Mari
jos stovylėlė ir suteiktas viso pasau
lio skautams Ganytojo palaiminimas. 
Dažnai skautų delegacijos priimamos 
Vaitikane paties Popiežiaus iš įvai
rių kraštu, pasiteiraujama apie skau
tų religinį ir moralinį ugdymą ir su
teikiamas Ganytojo palaiminimas. 
1950-šventaisiais-metais tūkstančiais 
katalikų skautų suplauks į Romą.

Čia paduodame Jo linkėjimus, 
atsiųstus Vaitikano Valstybės Sekre
toriaus pavaduotojo Mons. Montini 
raštu Tarpamerikinei Skautų Konfe
rencijai Meksikoj pr. m. per vysku
pą Martinez:

„Težino Jūsų Ekscelencija, kad 
Jo Šventenybė įvairiomis atmintino
mis progomis yra parodęs savo ypa
tingas simpatijas ir prielankumą 
skautų judėjimui — tai originališkai 
auklėjimo sistemai, kuri stipriai atsi
rėmusi į Evangeliją, sėkmingai ugdo

jaunolių asmenybes ir priduoda ver
tės jų kilniems palinkimams.

Todėl Šventasis Tėvas iš visos šir
dies linki, kad svarbios Konferenci
jos išvados atitiktų uolumą užsitar
navusių vadų, kurie ją rengė. Jis 
ypač linki, kad ši Konferencija prisi
dėtų prie sustiprinimo visose šio že
myno skautų organizacijose to, kas 
yra pagrindinis skautybėš reikalavi
mas ir gražiausias jo bruožas, būtent: 
gilesnis pažinimas ir sąmoningesnis 
bei nuoširdesnis savojo įtikėjimo 
praktikavimas. >

Šio skautų religinio auklėjimo 
mokytojai ir palydovai, kurie juos 
veda į krikščioniškojo subrendimo 
laimėjimus, yra dvasios vadovai, ku
riuose kunigiškojo šventumo aukštu
mas visuomet ir visur sudaro geriau
sią jų nepamainomo ir brangaus dar
bo garantiją.

Šventasis Tėvas nori savo karštu 
žodžiu padrąsinti, kad ir Amerikos 
kraštuose skautų jaunuolių eilės bū
tų vis tankesnės ir gausesnės, kad 
jie sekdami savo kilniais palinkimais, 
susispiestų po riteriška skautybės vė
liava ir įsipareigotų ištikimai vyk
dyti įstatus, kad tuo būdu išmoktų 
vis geriau tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui. Toks paraginimas pir
moje vietoje kreipiamas į vadus ir 
vadovaujančius, kad jie su tikra 
apaštalavimo dvasia, nebijodami pa
siaukojimo, kurio iš jų pareikalauja 
šios paskirties atsakomybė, rūpintųsi 
ugdyti skautus pagal kilnius idealus, 
kuriuos įkvėpia tikroji skautybė.

Teikitės, Jūsų Ekscelencija, per- 
, duoti Konferencijos dalyviams šiuos 

tėviškus linkėjimus Kristaus Vieti
ninko, kuris prašo dangaus palaimos 
visiems Konferencijos dalyviams ir 
jų darbams.“
Lietuviai skautai tremtyje popiežiaus 

l Pijaus XII jubiliejų pagerbė religi- 
: nėmis- sueigomis, minėjimais. Pav. 
, „Džiugo“ Viętininkija š. m. 6 d. su- 
, ruošė Šv. Kazimiero ir Šv. Tėvo mi- 
; nėjimą religine sueiga. Jos metu 
mons. Ign. Starkus, „Džiugo“ Vieti- 
ninkijps dvasios vadovas, pravedė 

i pašnekesį apie Šv. Kazimierą bei lie- 
I tuvių jaunuomenės didžiąją pareigą 
mūsų kenčiančiai Tėvynei, buvo pa
skaityta Šv. Tėvo sveikinimas skau
tams, salė papuošta popiežiaus Pi
jaus XII paveikslu, vaizduojančiu jį 
priimant skautus ir duodant Gany
tojo palaiminimą. Brolių ir sesių pa
skaityti eilėraščiai, maldos ir gies
mės, gražūs Dvasios Vadovo bei kitų 
pareigūnų žodžiai sukėlė gilią nuo
taiką, iškėlusią iš pilkos kasdienybės.

tuviškąją knygą palieka dūlėti len
tynose.

Gaila, sakom, nes tik reto išemi
gruojančio lagamine randi knygą — 
ištikiausią prietelių. Manding, mes 
dažnai sugebame išleidžiamam butelį 
nupirkti, bet nedrįstame jam įduoti 
žibinto — lietuviškosios knygos.
. Gaila, kad ir išvykstantysis dau
giau domisi garderobu, tualetiniais 
reikmenimis, „Elizabeth Arden“ kve
palais, nei knyga, kurios tolimam 
krašte ir turtingiausias būdamas, 
tvirtinu, pasigesi.

Jei šioje vietoje rašau, tai, gink 
Dieve, ne firmos reklamai, bet tai 
knygos meilei ir emigruojančių dva
sinei kultūrai. -

— Nepamirškim savo sielos — 
kas tai pasakė, tad dvasinis penas, 
būtinas bent vieno lagamino papuo
šalas.

Dar kartą apie kovos ginklus ...
Apie tai esame skaitę ir šio lai

kraščio skiltyse, bet dar kartą apie 
juos.

Patikimiausias ir efektingiausias 
ginklas, suprantama, ginklas pilna to 
žodžio prasme. Šiandien mes savo 
kovos ginklus pavadinome kitais var
dais ir akyvaizdžiai matome, kad jais 
kova sėkminga.

Taigi, propogavimas lietuvių lite
ratūros, meno, gimtosios kalbos ir 
kt., net tik mūsų uždavinys, bet ir 
pareiga.

Tačiau į tai mes mažai tekrei
piame dėmesio.

Pavartai — vokiečių leidžiamas 
bibliografines žinias — terandi tik 
„Patria“ leidinius. Kur gi kitų lei
dyklų?

Argi tai neapsimoka? Materialiai 
— ne, bet lietuvių tautos kovai už 
laisvę — labai.

(Nukelta į 6 pusi.)

GYVOSIOS VEIKLOS SAVAITE
Vos baigus atšvęsti Vasario 16 d. 

su iškilmingomis sueigomis, vasario' 
20—27 dienomis Tarptautinio Biuro 
iniciatyva Vokietijoje ir Austrijoje 
buvo suruošta DP skautų savaitė. Jį 
suaktyvino skautiškąją veiklą, susti
prino tarptautinį skautų bendravimą, 
pademonstravo auklėjamąją skauty
bės galią, suglaudino LSS narių 
veiklumą artimos emigracijos aki
vaizdoj ir iš naujo atkreipė pasaulio 
skautijos dėmesį į DP skautų pro
blemas.

Devynių tautybių (čekoslovakų, 
lietuvių, latvių, estų, lenkų, ukrainie
čių, jugoslavų, rusų ir baltgudžių) 
stovyklose pakilo tautinės vėliavos, 
kuriom uždrausta plevėsuoti gimtuo
siuose kraštuose, tūkstančiai skautų 
ir skaučių rinkosi į šventyklas pasi
melsti už pavergtąsias tėvynes. '

Vasario 22 d. lordo ir lady Baden- 
Powelliu, pasaulio skautų šefų gimi
mo dieną, rinkosi skautės ir skautai 
į minėjimus. Visą savaitę kiekviena 
tautybė pagal savo sugebėjimus, ap
linkybes ir sumanumą vykdė Šv. 
Jurgio žygį atlikdama įvairius geruo
sius darbelius. Laužai, parodėlės, su
eigos, susirašinėjimas, ligoninių lan
kymas, malkų skaldymas senesniems 
ir sergantiems lydėjo tūkstančių 
tremtinių skautų žingsnius DP skau
tų savaitę.

BAIGIASI SPAUDOS VAJUS
Kovo 2d d. baigiasi LS Brolijos 

skelbtasis spaudos vajus. Visi viene
tai prašomi iki sakyto laiko nedel
siant atsiskaityti su Spaudos Sky
rium. Primenama, kad yra dar ke
letas Skautų Aido pilnų kolnplektų. 
Atsiuntę 16 DM Spaudos Skyriui į 
Augustdorfą, gaus pašto siuntiniu 
visus išėjusius tremtv Skautų Aidui, 
v<«> 31 r”—'rA. Kr.
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Ar tikrai pasaulis eina į ūkinę krizę?
Daug kas pradeda būgštauti dėl 

ūkyje iškylančių naujų reiškinių, ku
rie esą pirmieji ūkinės krizės reiš
kiniai. Čia ir noriu panagrinėti tuos 
naujus reiškinius ūkyje ir pabandyti 
rasti išeitį iš klausimo, ar tai yra 

.tikrai naujos ūkinės krizės pradžia, 
ęirmiausia tektų apgailestauti tą 
faktą, kad komunizmo vadų pra
našystės apie netolimą ūkinę krizę 
kapitalistiniuose kraštuose pradeda 
pildytis. Bet tuo aš tik noriu per
spėti skaitytojus, kad pranašystės ir 
ūkiniai reiškiniai nieko bendra ne
turi, ir ūkinės krizės labiau studi
juojamos ir pažįstamos kaip tik ka
pitalistiniuose kraštuose, bet ne so
vietų marksizmo moksluose. Paga
liau, krizė vakarų pasaulyje nieko 
stebėtino neiššaukia, išskiriant pas
tangas ir priemones toms krizėms nu
galėti. Kad sovietų diktatūroje kri
zių nėra ir būti negali, visi žinome, 
lygiai kaip ten nėra jokios laisvės, 
jokios diferencijuotos nuomonės.

Ūkinė krizė kapitalistiniuose kraš
tuose yra ūkinio rato apyvartos funk
cionavimo sutrikimas. Reiškia: ga
myba, paskirstymas ir vartojimas iš
eina iš lygsvaros ribų, ir toji ūkinio 
rato apytaka sutrinka. Kai gamybos 
produktai visi suvartojami, ir gamy
ba pilnai apkrauta, sakoma — ūkis 
eina normaliai. Bet kai pagamintos 
prekės didelėje masėje nebesuvarto- 
jamos, jos susikrauna į sandelius ir 
guli — gamyba turi mažėti: atleisti 
darbininkai netenka uždarbio ir ne
begali (pirkti, kas suvartojimą dar 
labiau sumažina. Čia ne tik gamybos 
bei suvartojimo momentai reikšmin
gi, bet juo labiau svarbus ūkinis už
dirbtųjų pajamų paskirstymas, nule
mtus gamybą ir suvartojimą. Sis 
paskirstymas apima kiekvieno žmo
gaus pajamas: pajamas už darbą, pa
jamas už kapitalą ir pajamas už že
mės dirbimą. Taigi, gamyba, suvar
tojimas ir paskirstymas arba paja
mos — jų darnus funkcionavimas ar 
sutrikimas nulemia ūkio eigą. Po šių 
teoretinių pastabų eikime prie šių 
dienų ūkio pasaulyje.

Paskutinysis karas iš šaknų su
krėtė ūk|, ji sujaukė, kai kur visiškai 
ji sugriovė. Po karo ūkis (vairiose 
šalyse nevienodai atsitaiso. Komu
nistų pagrobtose šalyse ūkis paimtas 
valstybės ir tvarkomas pagal jos nu
statytą planą, tikriau, pagal komu
nistų planus. Kiti kraštai bando vad. 
planingąjį ūkį, tretieji — liko ištiki
mi sęnai ūkio formai — kapitalisti
niam ūkiui. Europa nuskurdusi, ir 
nėra kalbos apie jos ūkio krizę. Ang
lija stengiasi ūkiškai atsigauti, kartu 
pereinant prie ūkio planavimo. Kiti 
pasaulio kraštai ūkio srityje niekada 
neturėjo žymesnės reikšmės. Sovietų 
Sąjunga pasistatė geležinę uždangą 
ir ūkiškai atsitverė nuo pasaulio, ma
ža ką teduodama ir nedaug tegauda- 
ma, išskiriant sušnipinėtas paslaptis. 
Lieka vienintėlis ūkio milžinas — 
J.A.Valstybės. Todėl, jei šiandien 
statome klausimą apie ūkinę krizę,

Ne visose „liaudies demokratijo
se“ komunistinis politinių santykių 
„išlyginimo“ procesas vyko vienodu 
tempu. Ypatingai ryškiai jis Lenki
joje, kur nekurį laiką tam tikrą po
litini vaidmenį galėjo vaidinti ne tik 
Mikolaičikas, bet ir katalikiškosios 
grupės. Tačiau Mikolaičiko „erai“ 
pasibaigus, komunistiniams hegemo
nijos siekiams Įgyvendinti liko susi
doroti tik su sena ir nebe Įtakos Len
kijos politiniame gyvenime social
demokratų grupe, kuri, nežiūrint lai
ko ir politinių sąlygų iššauktų skili
mų viduje, dar prieš du mėnesius 
bent formaliai figūravo kaip politinė 
organizacija.

„Susijungus“ su komunistų parti
ja, tų dviejų mėnesių jau pokako, 
kad komunistų mažuma galutinai 
sutvarkytų savo pozicijas krašto va
dovybėje, galutinai užbaigiant su ki
tomis grupėmis „bendradarbiavimo“ 
vaidinimą.

„Die Tat“ korespondento prane
šimu, prie Varšuvos „kongreso“, ku
riame (vyko abiejų partijų vedybos, 
privedė lenkų „Fierlingeris“ — Cy- 
rankievičfbs. Naujoje „Jungtinėje 
lenkų darbo partijoje“ buv. social
demokratai sudaro 3O’/«, gi tos par
tijos vadovybėje 25"/o, taigi, kokis 
nors pasipriešinimas komunistų di-

geriau būtų tiesiai sakyti, kad tai 
J.A.Valstybių ūkinė krizė. Tad ir 
pastudijuokime iš arčiau J.A.Valsty- 
bių ūkinę padėti.

J.A.Valstybės dabar atsisakė nuo 
Monroe doktrinos ir toliau žengia 
Trumano doktrinos keliu. Tai reiš
kia, kad jos atsisakė nuo pažiūros 
Amerika amerikiečiams ir Europa 
europiečiams, pradėdamos domėtis 
visu pasauliu. Tas pasaulis pasidarė 
toks mažas, kad izoliacija tapo nebe
galima. Taigi, visos priežastys — 
ūkinės, politinės ir socialinės vertė 
J.A.Valstybes eiti i pasauli su visu 
tuo, ką jos turi: demokratija, karine 
galybe, medžiaginių išteklių pagal
ba, mokslu, technika. Po karo svar
biausia buvo pagelbėti badaujančiai 
Europai, ypač Vokietijai. Marshallio 
planas ilgai dar reikalaus milijardų 
dolerių karo nuteriotų kraštų ūkiui 
atstatyti. Bet toji pagalba tuo tarpu 
yra dovana. J.A.Valstybės savo kraš
te pagamintas prekes atiduoda šel
piamiems kraštams kreditan, apmo- 
kėdamos gamintojams iždo pinigais, 
kuriuos sudeda mokesčių mokėtojai. 
Faktiškai pagalba teikia valstybė, 
bet pagrindinę naštą neša mokesčių 
mokėtojas arba aplamai tauta, nes

Rašo Dr. S. Tomas
priešingu atveju ^mokesčiai galėtų 
būti sumažinti, padidinant tuo būdu 
dirbančiųjų pajamas ir kartu jų pir
kimo pajėgumą, drauge plečiant ir 
suvartojimą krašte. Negalėjimas lai
kytis izoliuotai brangiai kainuoja. 
Bet toji blogybė yra neišvengiama, 
laiduojanti ir pačių J.A.Valstybių 
saugumą,

Ekonomistai pranašavo, kad po 
šio karo ūkis staiga pašoks ir atsi
gaus. Tas pranašavimas pildosi. Ma
nyta, kad Vokietija dar ilgus metus 
skurs. Bet ji greitai atsigauna ir pra
deda gązdinti anglus ir net amerikie
čius savo ūkio gajumu ir atgyjančia 
tarptautinėje prekyboje konkurenci
ja. Girdisi balsų, kad reikia sutruk
dyti tą vokiečių pažangą, nęp tai pa
vojinga anglosaksų eksportui. O kas 
bus dar už kelių metų?! Matome, 
kad amerikiečiai atsistojo prieš dile
mą: toliau remti savo krašto paja
momis vokiečių ir Europos ūkį ir tuo 
išauginti savo konkurentą arba jo 
neberemti, leisti ir toliau skursti ir 
vegetuoti, tą dal| sunaudojant savo 
krašto gerovei kelti. Bet pastaruoju 
atveju tektų susidurti su painiomis 
problemomis: grįžimu prie izoliaci
jos, gamybos pertvarkymo ir pride- 

Liūdnos bendradarbiavimo pasėkos
LENKIJOS SOCIALDEMOKRATŲ IŠNAIKINIMAS

rektyvoms jau jokiu būdu nebeįma
nomas.

Jau seniau buvo laukta, kad buv. 
socialdemokratų partijos vadovybėje 
bus imtasi valymo. Tai ir (vyko, ta
čiau tų valymų apimtis viršyja visus 
„lūkesčius“. Vienintėlis asmuo, kuris 
dar gali džiaugtis tur|s užtikrintą po
ziciją dabartinio režimo viršūnėje, 
yra tik pats Cyrankievičius. Seni 
prokomunistiniai kollaborantai dar iš 
Liublino komiteto laikų, kaip pvz. 
buv. ministeris pirmininkas Osubka- 
Moravskis, jau buvo iš partijos iš
mesti ir tuo būdu praktiškai likvi
duoti.' To paties likihio šūsilaukė ir 
Dr. B. Drobneris, tuoj po „išlaisvini
mo“ buvęs s. d. partijos prezidiumo 
pirmininku, gi dar prieš karą pasi
žymėjęs kaip bendradarbiavimo su 
komunistais šalininkas!

Iš partijos buvo pašalinti dar s. d. 
frakcijos pirmininkas Obraczka ir 
buv. saugumo (lenkiškos NKVD) vi- 
ceministeris Wachowiczius, eilė vo- 
jevodų, burmistrų ir t.t.

Kita grupė buvusių tos partijos 
prominentų, tiesa, dar turėjo galimy
bės likti naujoje jungtinėje parti
joje, tačiau liko joje eiliniais nariais, 
jų tarpe buv. ministeris ir s. d. cen
tro komiteto šulas Rusinekas. Buvęs 
s. d. vadovaujančios komisijos pirmi
ninku ir „Seimo“ .vicemaršalka St 
Szwalbe tik didelių pastangų dėka

gavo menką postą — naujoje parti
joje reviz. komisijos nariu... Gi ži
nomas „dvaro' ideologas“ ir s. d. or
gano „Robotnik“ šefredaktorius Hoch- 
feldas turėjo tenkintis postu 62 na
rių „jungtinės partijos“ centro ko
mitete.

Būdinga kriteriumul, kuriuo buvo 
vadovautasi vykdant tokį valymą, 
kad vienas artimiausių Cyrankevi- 
čiaus bendradarbių taip pat pateko 
nemalonėn. Tas žmogus vadinasi 
Cwik, gi jo pavardė gerai žinoma 
tiems, kurie jau seniau girdėjo apie 
abiejų partijų sujungimo planus. Tuo 
labiau, kad Cwik jau prieš karą at
stovavo s. d. radikalųjį kairįjį spar
ną. Zinančiųjų sferose- tvirtina, kad 
Cwik nušalinimas siejamas su paro
dytais po „silpnumo ženklais — Rlb- 
bentropo-Molotovo susitarimų eroje 
... Štai, kur šuo pakastas! Dar nėra 
tikra, ar ir likusiųjų „ištikimųjų“ 
tarpe neatsiras tokių, kurie buvo nu
sikaltę „linijai“ Pilsudskio ar dar 
ankstyvesniais laikais. Bet tam išaiš
kinti dar yra laiko. Tik tinkamai 
apsigalvoti neturėjo laiko tie lenkų 
s. dera, šulai, kurie visu uolumu pa
tys metėsi į „liaudies demokratijos“ 
eketę, kai kurie jų tuoj po karo spe
cialiai atskubėję net iš Londono, tik 
jau nebesuskatę pasekti ir toliau... 
Mikolaičiko pėdomis. -j. m.-

rinimo savo krašto interesams, darbo 
laiko sutrumpinimu, kai kurių pre
kių gamybos susiaurinimu ir t.t. Esa
moji padėtis šio kelio pasirinkti ne
beleidžia. Sumoderninta ir išplėsta 
gamyba gamina tiek prekių, kad di
delė dalis jų turi būti parduota už
sieniui bet kuria kaina. Štai rinkos 
klausimas. Pasaulis gali suvartoti 
prekes, bet jis gali nepajėgti tas pre
kes įpirkti. Kaip matome, ūkiškos 
veiklos mašina yra didelė, ir joje ra
tukų be galo daug, ir toji mašina 
lengvai sušlubuoja, pagedus bet ku
riai tos mašinos daliai. Bet yra ir 
konkrečių faktų, įrodančių esant kai 
kurių krizės reiškinių J.A.Valstybėse.

Nuo praeitų metų gruodžio vidu
rio vis auga bedarbių skaičius. Nor
maliai jų būdavo apie 2 milijonai, 
bet pakilo iki trijų, spėja praktiškai 
būsiant iki 4—5 milijonų. Prekių kai
nos galvotrūkčiais ėmė kristi, ir 
trumpu laiku nukrito 30—5O°/o, žino
ma, kai kurioms prekėms, nuo buvu
sių po karo aukščiausių kainų. įmo
nių pelnai kritę nuo 21 milijardo 
1948 m. iki 16 milijardų šiais metais. 
Randama ir daugiau krizinių ūkiškų 
reiškinių.

Nepakanka konstatuoti priežastis

ir pasekmes, reikia dar ir laiko to
kiems reiškiniams ir tokio krašto, 
kaip J.A.Valstybės, pilnai pasireikšti. 
Be to, ateinančios žinios yra priešta
raujančios. Prezidentas Trumanas 
yra visiškas optimistas dėl kainų kri
timo. Darbdavių ir darbininkų gin
čai prisidėjo prie ūkiškų sutrikimų. 
Kiti sako, kad valstybės įsikišimas į 
ūkį privedęs prie nedarbo padidėji
mo, bet treti mano, kad tik valstybės 
|tąka tegali ūkį išvesti iš negerovių. 
Matyti, kad ir pačiose J.A.Valstybėse 
nėra vieningos nuomonės, o juo la
biau jos nėra likusiame pasaulyje. 
Visas pasaulis suiręs ir susiskaldęs, 
negalima reikalauji iš krašto, kad 
tokiu metu jis pasiliktų vienintėlis 
sveikas ir gelbėtu kitus. >

Bendras krizės ženklas yra tas, 
kad žemės ūkio produktams kainos 
labiau krinta, tuo tarpu pramonės 
gaminių kainos lieka daugiau pasto
vios. Sis reiškinys J.A.Valstybėse 
kaip tik rodo, kad esama ūkinės kri
zės ženklų. Jei kainų žirklės atei
tyje glausis, tai krizė bus praėjusi, 
jei plėsis — teks laukti ūkinės krizės 
paaštrėjimo. Iš kitos pusės, nors že
mės ūkio produktams kainos krinta, 
bet jos vis dar yra 170 indekso skai
čiuje, 1927—29 m. laikant 100. Kad 
čia esama nemaža doza psichologine 
pasireiškimo, rodo vertybinių popie
rių kurso kritimas, nors vertybiniai 
popieriai tiesioginio ryšio su gamyba 
neturi.

J.A.Valstybių ekonomistai. mano, 
kad čia gali būti ir pavartotų ūkinių 
priemonių veikimo padarinys. Bū
tent, kainos anksčiau visą laiką kilo, 
grąsino infliacijos pavojus. Preziden
to Trumano kova su kainų'kilimu ir 
infliacija davė gerų rezultatų: kainos 
ėmė kristi, ir infliacijos pavojus praė
jo. Kiti reiškiniai galėjo būt ir mi
nėtos eigos priežasčių pasekmė. Tik
ros krizės negalėtų būti ir todėl, kad 
J.A.Valstybės šiandien dar nėra pil
nai įėjusios į ūkio proceso išvysty
mą. Jos vykdo Marshallo planą ir 
yra užsimojusios vykdyti kitą didelio 
masto planą — padėti viso pasaulio 
kraštams ūkiškai išsivystyti, kur yra 
atsilikta. J.A.Valstybių Ūkio Mini
sterija Ir mišrioji Kongreso ir Senato 
ūkio komisija mano, kad šios antros 
ūkinių planų dalies vykdymas atvers 
J.A.Valstybių gaminiams labai pla
čią rinką. Tokiu būdu, jei ir mėgin
tų rastis krizės ženklų, tai jie esa
momis sąlygomis galėtų būti nesun
kiai įveikiami parinktomis priemo
nėmis, jei ūkis ir valstybė veiks vie
ningai ir energingai. Kad taip šian
dien veikiama, matome nemaža prak
tiškų gyvenimo pavyzdžių.

MINIMALUS ATLYGINIMAS JAV
AP iš Washingtono praneša, jog 

Rūmų darbo komitetas patvirtino 
(statymo projektą, kad minimalus 
tautinis valandinis atlyginimas būtų 
pakeltas iš 40 centų iki 75 centų.

A. VILKAS (49)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
ATSIMINIMAI

Laivas paslaptingas. Jis masina visus. ,
Tegu tik įleidžia mus, naujokus ten. Mes esame tuose 

dalykuose, t. y. padaryti „tvarką“, patyrę: tik šiukšlės ir sku
durai beliktų.

Grižus — vėl šautuvų valymas. Manojo vis nėra. Paga
liau atsiranda — jau išvalytas.

Mus kai kuriuos skiria į mišką pripiauti kažkokiam „kro
ketui“ 90 lazdų. Žygiuojame laisvai per parką. •

— Man beveik patinka ši sala, — raminu Kazį.
— Čia „Velnio“ sala, — pyksta jis.
Lazdyne išsikalbame su latviū.
— Ar jūs tarnavote SS? — klausia jis.
— Ne.
— Mus visus paskutiniu laiku mobilizavo į SS.
— Žinome. Latvijoje buvo sunkiau išsisukti nuo kariuo

menės.
— Daug pavojų pargyvenau. Prie Stettin’o vis reikėdavo 

gabenti šovinius. Stebiuosi, kaip gyvas išlikau...
— Greit kils karas su Vakarais. Komunistai negali už

viešpatauti pasaulį, — sakau aš.
— O VAKARAI! — sako, kaip paprastai, pakeltu tonu 

Kazys. — jie supiudė du dumiukus. Vieną jau sutvarkė. Da
bar sutvarkys ir antrą.

Pakartoju tai latviui, nes su juo kalbėjome rusiškai, o 
Kazys nemoka.

— Kažin? — nustemba latvis, — bet aš manau ir tie, ir 
tie bijos pradėti. Dar tai ilgai tęsis. Spėsime atitarnauti ir 
grįžti namo.

Pagalvoju:
— Jis tos pačios nuomonės, kaip ir mūsų Pienininkas.
— Ne, kol karas prasidės, nepaleis namo. Ar tarnavai 

kariuomenėje? — paklausiu.

— Taip. Et, gerai 'buvo gyventi Latvijoje. Tarnavau pie
nininku. O mūsų pieno ūkis turėjo II vietą Europoje.

— Man rodos, kad Lietuva žemės ūkio gaminių eksporte 
turėjo II vietą Europoje po Danijos.

— Gal būt, bet pieno ūky mes turėjome II vietą.

1945. V. 27. Sekm.
Rytą trumpa politinė pamoka (gal ir kurią kitą dieną, 

tiksliai neatsimenu):
— Jūs gal girdėjote, kad Churchill’is atsistatydino. Bet 

Karalius jam pavedė sudaryti naują vyriausybę. Ir jis sudarė 
dar demokratiškesnę. .,. Tat ar atsiminsite, kad Churchill’is 
neatsistatydino, bet kad...

— Atsiminsime, atsiminsime, — choru šaukia rusiokai.
Man keistai atrodo šis nuodugnus aiškinimas savaime 

suprantamos žinutės ir klausimas „ar atsiminsite?“
Toliau (gal kitą kurią dieną) paskaito Stalino žodžius, pa

sakytus per vaišes, rodos, pergalės prieš vokiečius proga:
— Aš keliu tostą už rusų tautą...
— Pagaliau išlindo yla iš maišo... Komunizmas yra rusų 

imperializmas, o ne — internationallzmas... Gruzinas gerai 
mulkina rusus, kaip austras Hitleris mulkino vokiečius, — 
galvoju.

Po pusryčių praneša, kad eitume į „koncertą“ aikštėje. 
Ten griežia orkestras. Daugumas domisi sportu. Štai stipru
sis Kazimieras bekilnojęs 25 (ar 30 kg) svorį: iškėlė viena 
ranka 12 kartų; mes su Kaziu — po 8. Tuo tarpu stipriausi 
rusiokai tik po 3 kartus. Paimu rutulį ir numetu 10 m. Mi
kas netekęs nuotaikos. Jo liežuvis jau nieko negelia.

. Norėdamas pralinksminti Kazį, gundau eirf prie futbolo 
vartų. Jis nedrįsta — kaip mergaitė. Kamuolys parieda po 
kojomis, bet pirmas smūgis nepavyksta. Tačiau jau jį pagau
na azartas: jis neatleidžia akių nuo sviedinio ir pamažu įsi
jungia i treniruotę. Jį palikęs, nueinu pagulėti saulėje.

Per pietus Kazys pasakoja:
— Jų tarpe yra vienas neblogas žaidėjas... Manęs klau

sė, kurio aš ' batalljono. Pasakiau: „pierva rota". Girdžiu, 
kad jie sako, jog mano smūgis gera* ir aš tinkamas gynėju. 

Bet aš mėgstu būti tik puolėju, nes tai didžiausia garbė... 
Bloga, kad batas suplyšo. Jei duotų batus, eičiau žaisti.

Po pietų koncertas parke. Susėdame tarpe rusiokų. Su
sirenka gražiai pasipuošę karininkai.

— Kai jie ėjo per Pabaltijį ir Lenkiją, prisiplėšė me
džiagų, — sako Kazys.

Į akį krinta aukštas, NKVD uniforma karininkas. Vienas 
jų pasako politinę kalbą, kurios turinio nesidėmiu.

Pranešėjas paskelbia:
— Programa turės 48 numerius, iš kurių 24 bus matomi 

ir 24 nematomi. .
Keli kariai pašoka kazoką. Karininkai padainuoja. Ypač 

vienas leitenantas pasirodo turįs gražų baritoną. Visi smar
kiai ploja. NKVD karininkas kažką sušunka, publika juokiasi 
ir vėl ploja. Aš kumšt Kaziui į pašonę ir, linksmai nuotaikos 
pagautas, sušunku jam į ausį:

— NKVD ... šūvis į pakaušį...
— Atsargiai.
— Et, niekas nesupranta.
Po programos keli rusiokai dar pasilieka šokti kazoko.
— Rusai geri vagys Ir artistai, — konstatuojame.

Ryt, sako, inspektuosiąs generolas. Dėl to leitenantas L. 
mus kankina iki 12 vai., mokydamas gimnastikos numerių.

1945. V. 28. Pirm.
Vėl labai drausmingai pradedame dieną. Inspektuojanti* 

generolas subliūva ant vienos kuopos, negerai žygiuojančios. 
Einame skubiai žingsniu, šautuvus nešame paėmę „ramiai“. 
Ranka tirpsta. Štai rugių laukas. Truputis vingio, ir mes 
galėtume eiti keliu.

Bet — ne. Vokiečių turto nereikia gailėtis! Čia toks šūkis.
Pastebiu, kad nors visais atvejais geriau būti rikiuotėje 

pirmutiniu, brendant per rugius yra labai sunku. Tuomet 
pamanau:

— Kai pabėgsiu, šį momentą aprašysiu. Tik reikia neuž
miršti.
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Prancūzijos apsiginklavimas
Ged. Galvanauskas

Geopolltinė padėtis. Prancūzija 
per šimtą metų tris kartus buvo už
pulta ir du kartus sumušta. Vieni 
prancūzai nesugebėjo vokiečiams at
sispirti, negalės pasipriešinti moder
niškiems skitams — rusams. Pran
cūzai, prisiminę antpuolių patirties 
kartėlį, visomis išgalėmis nori apsi
drausti vokiečių sustiprėjimo ir nau
jo jų užpuolimo. Tuo pat metu, nuo
lat spaudoje bolševikų baimindamie
si ir net nurodinėdami juos galint 
pasiekti Atlantą, t. y. užimti Pran
cūziją — vietoje tūpčioja. Jos apsi
ginklavimas pareina nuo kitų malo
nės.

Prancūzijos sąjunga išmėtyta tri
juose žemynuose. Prancūzijos met
ropolijos padėtis yra pati jautriau
sia. Galimas dalykas, kad Indokini
jai grės pavojus dar didesnis, kai 
visa Kinija atsidurs komunistų ran
kose. Tuo tarpu europiečių akys tiek 
toli nesiekia, nes kalbant apie Euro
pos saugumą stabteli ties Prancūzija.

Vieni prancūzai ateityje negalės 
atremti rimtesnio smūgio. Jie gerai 
tat nuvokia,- bei garsiai vengia apie 
tai kalbėti. Šios kalbos gi rūpi kiek
vienam europiečiui, kuris nenori būti 
pavergtu naujojo Džengiskano. Va
karinio fronto organizavimas nūnai 
nėra pajėgoje Prancūzijos, D. Brita- 
nios ar Benelux, bet viso vakarinio 
pasaulio. Prancūzija kariškai dar ne
pribrendusi, Benelux tegali būti ke
lių dienų didvyriais, o D. Britanija 
pastaruoju metu labiau linksta įsi
jungti į Communwealthą, kaip į Eu
ropos reikalus. Vakarų karinė są
junga nėra tolydi. Ji dar netvirta, 
nors marš. Montgomery oficialiai jos 
pajėgumu neabejoja.

Europa gali džiaugtis, kad susi
laukė' sąjungos, bet toli negali būti 
tikra savu saugumu. Penkių minėtų 
valstybių sąjungos tarybos konferen
cija Haagoje mažai ką tedavė. Dau
gelis konferencijų vedė į sudarymą 
Europos sąjungos branduolio. Šiau
rinio Atlanto sąjunga spartinama. 
Visi keliai veda į tą patį tikslą: Eu
ropos politinį, ūkinį ir karinį sutvir
tinimą'.

Prancūzija toje perspektyvoje ka
riškai visai nepasiruošusi. Jos eilė 
ligų neleidžia tvirtai-atsistoti ant ko
jų. Tas faktas vsus nemažiau gąsdi
na už pačius prancūzus.

Nuolatinės krizės Prancūzijos ap
siginklavime. „France Illustration“ 
Nr. 146 įdėta įdomi studija „Prancū
zijos kariuomenė“. Ir štai autorius 
M. V., aštriai kritikuodamas prancū
zų karinę organizaciją, klausia: „Kas 
per viena šiandienykštė prancūzų ka
riuomenė? — Tai besveikstąs ligonis, 
kuris eina sargybos pareigas prie vė
liavos. Bet tas ligonis pergyvena nuo
latines krizes, kurios tęsiasi ilgą tarp
snį“.

Po 1918 m. laimėjimo prancūzuo
se įsivyravo, galima sakyti, oficialus 
antimilitarizmas. Tos krizės išdavo

je daugelis gabių vyrų pasitraukė iš 
kariuomenės, o prieauglis neužtekti- 
nas. 1935 m. prancūzai buvo įspėti, 
bet tas šūksnys nebuvo suprastas. 
Maginot linija juos užliūliavo. Vė
liau jau buvo vėlų. 1940 m. gegu
žės-birželio mėnesiais Prancūzija 
greičiau paguldyta už Lenkiją.

Po to sekė visa eilė kitų krizių: 
1942 m. grubus beatožiūrinis valy
mas 1946 m., o svarbiausia dabartinis 
suirimas: politinis, ūkinis, socialinis, 
kuris neleidžia prancūzams atsistoti 
ant kojų karinėje srityje.

Rob. Šumano vyriausybės krizė 
dėl 12 mrd. fr. karo kreditų rodo dar 
didesnį Prancūzijos payrimą karinė
je srityje, kaip 1920 m. Anuomet ji 
politiniu požiūriu buvo žymiai tvir
tesnė. Karinis laimėjimas ją stiprino. 
Anuomet ji bent vaidino imperiją, 
kuri-darė apsčiai klaidų. Dabar ... 
ji negali prisikelti iš gauto smūgio. 
Ji gyvena krizę, kuri yra visuotinė. 
Šiuo atveju stabtelsime ties karine.

Karinės problemos. Organizacinė 
sritis nelyg nesuderinta. Ministerių 
kabinetas, Aukščiausioji karo tary
ba, Gynybos komitetas, Generalinis 
Štabas ir eilė kitų komitetų neretai 
vienas kito nesirikiuoja. Parlamen
tas gana dažnai užvilkina įstatymus. 
Juos besvarstant organizuojama, o 
įstrigus įstatymui toji organizacija 
pakimba ore. Anglijoje nėra tokių 
nesklandumų karinėje srityje.

Prancūzija dabar turi 525.000 ka
rių, kurių 156.000 yra užjūryje. 1914 
m. ji turėjo 800.000, o 1939 m. 0,5 mil. 
1914 m. kariuomenė organizuota divi
zijomis, dabar karinės paskirties vie
netais: pėstininkai, kurių 6 vienetai 
Prancūzijoje, 6 Vokietijoje, 3 užjū
ryje; šarvuočių: 3 Prancūzijoje, 3 Vo
kietijoje; kalnų kariuomenė: Austri
joje ir Afrikoje; pagaliau aviacija — 
Prancūzijoje ir Afrikoje ir t. t.

Karinė prievolė tęsiasi metus. Da
bar ji prailginta iki 15 mėn. Karinis 
apmokymas nuo 1939 m. daug kartų 
keistas ir dabar specialistų aštriai 
kritikuojamas, nes esąs nerealus. Vie
na kas užgiriams: dabartinėje ka
riuomenėje gana aukštai pastatytas 
fizinis lavinimas. Sąryšyje su šiuo 
pertvarkymu kareivinėms yra „pas
kelbtas karas“, nes apmokymas vyk
sta mažuose daliniuose. Karių nuo
taika puiki. Apie karinę išdavą sun
ku ką pasakyti, nes esą neužtenka 
gerų instruktorių ir skirtų finansų ...

Karininkais, puskarininkais ir ki
tomis problemomis nusiskundžiama. 
Bet jos mums mažiau terūpi. Sun
kiausiai išsprendžiamas esąs kariuo
menės materialinio apginklavimo 
klausimas.

Apsiginklavimo problema. Prieš 
kurį metą pasiekė žinia, kad Prancū
zija gaus iš JAV ginklų 10 divizijų. 
Vėliau jai paskirta dar papildomai 
ginklų siuntiniai. Ar jų užteks Pran
cūzijai? Aišku — ne. Prancūzai šio
je srityje nuo karo pabaigos padarė

labai maža. 1943 m. amerikiečiai da
vė ginklų 5 motorizuotom divizijoms. 
1945 m. motorizuoti daliniai gavo pa
pildinių ir pakaitalų. Aviacijos stovis 
esąs žymiai blogesnis palyginti su 
sausumos kariuomenės apginklavimu. 
Karo laivyno teišliko pusė buvusio 
1939 m.

„Jei karas tuoj ar netrukus įvyktų, 
rašo M. V. toje studijoje, prancūzų 
kariuomenę sava pramonė galėtų ap
rūpinti tik antraeilėmis karo reik
menimis. Deja, bet mes esam ver
čiami pasitikėti savo santarvininkais, 
kad jie mus aprūpins trūkstančiomis. 
PirmameAarpsnyje mes galėtume sie
ną ginti savais ginklais ...

Prancūzai yra atsidūrę prieš al
ternatyvą: pasigaminti ar gauti gin
klus iš užsienio. Pirmoji prielaida 
sunkiai .įgyvendinama, nes apgin
kluoti 20 divizijų reikia 1-2 bilijar
du frankų. Gauti ginklus iš ameri
kiečių taip pat nelengva, nes „ame
rikoniškoji demokratija yra per lėtai 
veikianti.“ Autorius nurodo: „Ją iš
judina tik ypatingi įvykiai. O jų mes 
nepageidaujame“.

Prancūzų apsiginklavimo apibūdi
nimas, jų pačių duomenimis, rodo,

Iš Kremliaus laukiama staigmenų
Kai Vakarų fronte jėgų konsoli

dacija ždhgia lėtu, bet pažangiu ir 
konstruktyviu keliu, akys, nukreip
tos į Rytus, linkusios laukti staigių 
ir sunkiai pramatomų staigmenų, ku
rios jau neabejotinai turėtų pakelti 
šaltojo karo temperatūrą. Kad persi- 
grupavimai Kremliuje žada įtampos 
padidėjimą, dviejų nuomonių jau ne
bėra. Atsiranda tik balsų, siūlančių 
tą įtampą nekaitinti dar didesniu so
vietų politinės vadovybės erzinimu, 
nes anot „Manchester Guardian“ — 
„išgąsdinti despotai yra pavojingi vy
rai“. Laikraščio samprotavimai iš
plaukia iš sovietų psichologinės situa
cijos, kurioje patekę savo propagan
dos dėka, patys pradėję ja tikėti, ne
beranda išeities. Esą, reiktų rasti bū
dų sovietams įtikinti, jog Vakarų pas
tangos savo jėgų kosolidacijai savyje 
neša grynai defensyvinį charakterį, 
kad tuo būdu sumažinus jų baimę, iš
plaukiančią iš „Vakarų apsupimo 
taktikos“ baubo.

Tačiau šie britų liberalų organo 
siūlymai dvelkia daugiau savo baime, 
kiek įsivaizduojamu Kremliaus vyrų 
išgąsčiu. Neveltui informuotuose bri
tų sluogsniuose skaitomasi su gali
mybe, kad Atlanto paktą pasirašius, 
sovietų pirmosios reakcijos ženklan 
sviesianti po kojom britų-sovietų ir 
prancūzų - sovietų (savo laiku de 
Gaulle pasirašytą) sutartis, kurios 
faktinai jau šiandien sudaro tik po- 
periaus skiautus.

Tų sutarčių nutraukimas esamoje 
situacijoje nieko naujo neduotų, to

kad pokariniame tarpsnyje tas klau
simas iš esmės net nebandytas rim
tai spręsti. Jis yra bene pats sun
kiančią partiją, gerokai paglemžtą ad- 
kiančią partiją gerokai paglemžtų ad-
ministracijos aparatūrą, kuri pasta
ruoju metu visai paralyžuota.

Prancūzai dar kartą įrodė, kad 
kontinentalinė demokratija reikalin
ga reformų. „Trečioji jėga“ pasirodo 
esanti bejėgė. Vyriausybės neveiks
mingumas kenkia ne vien Prancūzi
jai, ’jos vidinei tvirtybei, bet ir visai 
vakarinei Europai. Kai kas humo
ristų tvirtina, kad vyriausybė esanti 
rykštė, tačiau jos nebuvimas ar nuo
latinis ant vienos kojos svyravimas 
— tikra dangaus bausmė. Prancūzai 
prisipažįsta:“ Nons sommes parfaite- 
ment ingouvernable“ — esame visuo
tinai nesuvaldomi. Tas prancūziškos 
išraiškos nesuvaldomumas juos nu
trenkė į dabartinę liūdną padėtį ir tą 
karinę silpnybę, kuri verčia save 
plakti ir ieškoti vilties beviltiškume.

Gal būt tuo džiaugiasi M. Thorez, 
triumfuoja Kremlius,.bet vakarietiš
kus europiečius verčia palinguoti gal
va: sic transit Francia... Charles de 
Gaulle vis kalba apie tvirtą Prancū
ziją, bet ji neatsistoja nuo šių žodžių.

Tūlas gerai painformuotas pran
cūzas mane įtikinėjo, kad karas įvyks 
tik Vakarų Europai kariškai sutvir
tėjus. Pastangos dedamos, bet dabar, 
esą, D. Britanija nei Prancūzija dar 

dėl pagrįstai ruošiamasi sutikti su 
griežtesnėmis sovietų reakcijos for
momis su spėjamomis kryptimis Vi
duržemio jūros ir Skandinavijos link.

Pirmam atvejui pagrindo teikia kas
kart ryškiau iškylančios sovietų ten
dencijos susitvarkyti su Tito byla. 
Spauda ja yra atkreipusi dėmesį į so
vietų oro tilto sustiprinimą tarp Bu
dapešto ir Tiranos (Albanijos sosti
nės).

Tas tiltas veda per Jugoslavijos 
teritoriją, kuri sauskeliais, dėl susi
dariusio plyšio Kominforme, neįma
nomas.

„Die Tat“ mano, kad to oro tilto 
sustiprinime tenka įžiūrėti rimtų 
priežasčių: arba Albanijos ūkinė ir 
politinė situacija yra tiek įtempta, 
kad reiktų imtis tokių nepaprastų ir 
brangių priemonių, kad esamų sovie
tinių pozicijų neišleidus iš rankų, ar
ba Sov. Sąjunga Albanijoje planuoja 
ką nors rimtesnio. Nuolat pasikarto
jančios Albanijos provokacijos Jugo
slavijos atžvilgiu verčia manyti, jog 
antroji versija bus tikresnė, tuo la
biau, kad Albanija vargu išdrįstų 
šiauštis prieš Tito, negavusi Maskvos 
įgaliojimų.

Paryžiuje formuojasi gandai apie 
sovietų kėslus „laisvos Makedonijos“ 
pavidalu, ir tam tikslui paruošiamieji 
darbai ir veiksmai sudaro dėmesio 
vertus objektus. Kalbos ir'informa- 
cijos pinasi apie sovietų ir rumunų 
įgulų performavimus Bulgarijos pa
sieniuose. Gi Pietų Vengrijos pasie
nyje apie Sovietų kariuomenės kon

Aliarmuojanti Švedijos 
gynyba

Iš Stockholmo pranešama, kad 
Švedijos generalinis kariuomenės 
štabo viršininkas generolas maj. Nils 
Swedlund pasakė, jog Švedija turinti 
palaikyti savo karines pajėgas tokioj 
būklėje, kad negalėtų betkas nu
siaubti krašto. Anot jo, Švedijos te- 
renas esąs pritaikytas gynybos ko
voms. Jei kraštas palaikys savo re
zervus paruoštyje, ji gali gana ilgai 
užtraukti kovas, kad suspėtų ateiti 
iš svetur pagalba. (UP)

SOVIETŲ IR JŲ SATELITŲ KA
RINIŲ VADŲ KONFERENCIJA
Gerai informuoti šaltiniai iš Var

šuvos praneša, kad Vengrijoje vyk
stanti Sovietų ir jos rytinių sąjungi
ninkų gynybos vadų .konferencija 
Tie patys šaltiniai nurodą, jog kon
ferencijoje būsią aptartos kontraprie- 
monės prieš Atlanto paktą. (NYHT) 

nepasiruošusios rimtam smūgiui su
tikti. Salia abejotinos reikšmės kal
bų yra kai kas daroma ir rimtesnio. 
Bet ar visa tai negalima pavadinti 
pavėlvimu, kuris gali būti didesnė 
klaida už neseniai darytas A. Hit
lerio?

centraciją žinių būta jau seniau. Kiek 
tie visi gandai turi rimto pagrindo, 
yra kitas reikalas,, tačiau sovietų 
puoselėjami planai „laisvos Makedo
nijos“ nėra iš piršto išlaužti. Tos 
„laisvos Makedonijos" škicą sudaro 
bulgariškos, jugoslaviškos ir graikiš
kos teritorijos dalys, todėl savaime 
aišku, kad ta operacija negali įvykti, 
nepanaudojus sovietiškųjų metodų. 
Gi sovietų politika Vidurž. jūros link 
negali rasti tinkamesnio kelio, kaip 
galutinai susitvarkius norima prasme 
tame Balkanų erzelyne, kuriame Al
banija vis dar lieka izoliuota ir poli
tiškai užblokuota Jugoslavijos ir 
Graikijos.

Ar tie sovietų planai bus įvy' dyti 
įprasta „vidaus tvarka“, ar jiems 
pastos kelią Tito užsispyrimas,'paro
dys ateitis. Toje byloje daug dar 
klaustukų kelia Jugoslavijos laiky
sena, tuo labiau, kad ir Austrijos 
konferencijos metu pasirodė, jog Va
karų viltys j Koininforminio konflik
to rimtį nustojo pagrindo po to, kai 
paaiškėjo, jog Jugoslavija dar vengia 
tarptautinėje plotmėje išeiti viešai 
prieš Sov. Sąjungą. Anot „Tribūne“, 
jugoslavaį toli gražu dar nesijaučia 
laisvi savarankiškiems sprendimams 
daryti, tuo labiau, kad jie, jugoslavų 
užs. reikalų ministerio pavad. Bible- 
rio lūpomis tariant, daro viską, kad 
su Maskva geruoju susitarus. Tačiau 
kaip ten bebūtų, kelyje į Vidurž. jūrą 
Maskva dar turi kliūčių, kurių m> 
galėjimo pastangos parodys jos tik
ruosius kėslus. -mšk.-

(6) - A. M. Katiliškis

Vaizdeliai
Jo sritis leidžia plačiai pasireikšti. Jis niekad nepalieka 

būstinės ir atsiranda visur bet kokiu laiku, kur tik kas gimi- 
niuojasi su netvarka. Kada jis valgo ir miega — lieka mįslė. 
Jis turi gudriai išbandytus metodus ir juos nesivaržydamas 
taiko. Bėda sargybiniui, kuris užburtas mirtinos nakties ra
mybės, sudeda bluostą, ir snūsteli. Šefas jį griebia vos jam 
pradėjus antrą sapnų seriją, ar tai būtų prieš, ar po vidur
nakčio. Kad kartą jį tamsoje besėlinantį prie būdelės, knio
sterėjęs sargybinis, palaikęs paprastu niekadėjum, perliejo 

'pitka skersai pečius, reikia laikyti paprastu nesusipratimu, 
jo garbės nemažinančiu.

Su moterimis jis laikosi pavyzdingo atstumo, ir ypatingai 
čiumpa svetimtautes merginas, atvykstančias retkarčiais per
nakvoti pas viengungius. Lydimas poros pavaldinių, atsi
randa kaip šmėkla ir žiauriai išardo jaukų ir šiltą jaunimo 
bendravimą. Greičiausiai remiantis tuo, ir kilo visokios šne
kos ir spėliojimai jo neapykantos moterims. Bet tai gali būti 
vien prasimanymas, turįs tikslą nors dalinai atsigriebti, bei 
atsikeršyti nuskriaustiems, nes voras nemėgsta lygiai ir ki
tokių pramogų, kaip išgertuvių, sandėrio palaistymų, pasi
šokimų iki trečios ryto ir dainų. Visur ten jis yra tamsiausias 
šešėlis, beveik siaubas.

Būtų didžiai neteisinga sakant, kad jo adresu vien keiks
mai ir nedori linkėjimai teeina. Buvę jo bendraguoliai Arklių 
Vandens gatvėje, juo ypatingai didžiuojasi, nes visgi tai vie
nas iš verčiausių jų tarpo vardų. Jie planuoja jam suruošti 
vakarą ir tinkamai pagerbti, iš naujo iškeliant visus nevystan
čius nuopelnus. Tačiau painus galvosūkis — kaip prie jo 
prieiti? Vargu ar jis teiksis atvykti atnaujinimo ir susiarti
nimo šventėn.

6. NEGRAS
Visą jo turtą sudarė peilis, tuščia konservų skardinė, 

naudojama kavai ir sriubai įsipilti, ir kareiviškas, su šakute 
antrame gale, perlaužiams šaukštas. Ir po pusmečio, kai kiti 

jau derinosi visaip sukombinuotas eilutes ir iš fanerinių lovų 
galų, kalėsi lagaminus, jis tebedėvėjo liuftvafės pagelbininko 
bliuzę ir tokias pat, bjauriai alyva suteptas kelnes. Jis buvo 
jauniausias, dar beveik vaikas, tarpe rambių ir sumitusių 
vyrų. Stovyklon atėjo klibikščiuodamas, tad nespėjęs kaip 
reikiant nei apsidairyti, tvojo palovin amžinai kojas trinan- 
čias, storom vinim ir pasagom pakaustytas kurpes ir, vaikš
čiojo basas. Jo veidas ir rankos, senai vandens mačiuosios, 
net blizgėjo, ne ką tačiau pašviesėjo ir gerai prausykloje 
ištrinktas, tik plaukai pabalo ir pasišiaušę stovėjo atskirais 
pluošteliais. Pilkai murzino prigimimo, storomis lūpomis, 
vienmečiams davė pagrindą praminti negru.

Jo vaikystę skaudžiai sužalojo karas, kuriam sudėjo gau
sią dalį, paimtas tiesiog iš mokyklos ir paverstas kareiviu. 
Jis narsiai šaudė flacku ant Elbės ir Weserio upinių laivų į 
smingančius lėktuvus. Buvo sužeistas į ranką forsuojant 
Rheiną, ir upę perplaukė įsikibęs įguminę valtį, vandeniui 
esant šaltam kaip ledas. Jis turėjo nuotykių Koine, Bre
mene, Hamburge, kai su senais kareiviais, prisigėrusiais de
gamojo spirito, traukė į San Paulio kvartalo linksmąsias gat
veles. Praeitį, kitokį gyvenimą, kur nesišaudo, nesimuša, 
nereikia bėgti, alkti ir kęsti šaltį, jis sunkiai begalėjo įsi
vaizduoti. Ir klausiamas apie tėvus ir gimtuosius namus, 
mažai tepasakojo, savotiškai numykdamas.

Jis amžinai buvo alkanas. Maisto davinį, kad ir visos 
savaitės, jis dorojo iš karto ir atkakliu sąžiningumu. Ir dryb
sojo sau laimingas, nesirūpindamas kas bus už valandos. Jis 
tvirtino, kad nesąmonė esą turėti daugiau negu galima su
kimšti į pilvą ir į bliuzės kišenes, nes kas žino, ar nesubom
barduos. Patirtis bylojo tvirtais ir kietais nuostatais. Įsigei
dęs rūkyti, išeidavo pasivaikščioti ir parsinešdavo gerą saują 
nuorūkų, o kareiviams aprimus svaidyti po pusę cigaretės, 
kartais ir žalio tabako lapų..

Nedraugavo negras su savo amžiaus padaigsliais. Nesi
domėjo jokiu mokslu ir bendrai švietimu. Jis tikras gamtos 
vaikas. Veikiai prakutęs, pažino plačią apylinkę ir klydinėjo 
vienas pamiškėmis ir keliūtėmis. Jis išeidavo su meškere, 
bet žuviai pagauti naudojo savo paties pasigamintus spro
gulius. Parnešdavo pintines grybų, aukšlius uogų, arba skristi 

nepajėgiančių paukščių. Miškų ir laukų grobį jis keitė su 
šeimininkėmis į gatavą valgomą daiktą.

Jis išgalvojo aibes pokštų, tai šikšnosparnį paleisdamas 
pro panelės ausis, tai tarp kieno malkų įmaišydamas raketos 
parako, arba palangėje paryčiu susprogdindamas petardą. Už 
tas jeibes jis nepakliuvo baudžiančion voro globon, bet ne
vengė stovyklos teismo.

Teisėjas, žaliai apsidaręs, kaip ir pridera DP, nesiskutęs 
ir nesušukavęs pašiurpusių plaukų, vietoj kaklaraiščio pasi
rišęs skarelę, iš šonų turėdamas akiniuotus šuolininkus, ku
rių vienas buvęs viršaičiu, o antras vyresniu eiguliu, rūsty
bės kupinu veidu, griebė nusikaltėlį:

— Pavardė ir vardas?
— Žilinskas Kostas.
— Amžius?
— Tai jau turbūt devyniolikti..,
— Ne devyniolikti, o septyniolika!... Taip rašo tavo do

kumente — grūmojo pirštu teisėjas.
Susipažinęs su gausybe kaltinamosios medžiagos, jis davė 

pamokslą, kad net šuolininkams akiniai rasojo. Negras maigė 
pirštuose kramtomos gumos gabalėlį ir dairėsi po teismą. 
Kad ir skurdžiame kareivinių kampe įsikūręs, tačiau turėjo 
beveik viską, kas reikalinga tikram teismui. Ir kryžių ir 
evangeliją ir liūdininkų eiles ir žioplių — smalsuolių. Stalas 
vietoje gelumbės, buvo uždengtas žaliu popierium.

. Teisėjas pylė pamokinimus, graudeno, barėsi ir visais 
įmanomais būdais šaukė jauną nusikaltėlį tiesos kelin. Tris 
valandos ketvirčius trukęs procesas, rodos mažiausiai palietė 
jaunuolį. Jį nubaudė lygtinai ir pridūrė:

— Kitą kartą mes tave, vyrel, griebsime ne taip. Ir be 
to viešą papeikimą paskelbsime biuletenyje!...

— Galit skelbti. Aš vistiek jo neskaitau, — kąsėsi pa
kaušį pro duris eidamas negras.

Už nemalonias sugaištis, jis teismui vistiek atsikeršijo. 
Sekančio posėdžio metu bukliai įdėjo ašarojančių dujų kap
sulę, ir lauko pusėje, netoliese stebėjo, kaip teisėjas su visa 
liaudimi virto lauk, trindami akis ir čiaudėdami.

Pradėjus vežti Belgijon anglių kasti, jie užsirašė ir iš
važiavo.
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
, ‘ . Jonas Mašiotas

Lietuviškumo stiprinimas ir
Primintini pagerbimo

Kalba yra tautiško gyvumo reiš
kinys, o tautiškpmas Pasaulio kūrė
jo dovis žmogui. Todėl kiekvieno

savo kalbos žodžiai
primena žod| vyras ir reiškia stipru
mą, galingumą. Žodis Pati apsako tai, 
ką suprantame žodžiais apsaugoto-

V

ugdymas emigracijoje
šiame straipsnelyje tik suglaustai 

g: -iu priminti, pagrindinius metme
nis jaunimo tautiškam auklėjimui ir 
ugdymui, nesileisdamas į platesnius 
paaiškinimus:

1. Mokėti visada kalbėti gryna, 
taisyklinga lietuvių ka»ba, jos išdar
kyti, vengiant svetimybių, barbariz
mų, svetimo žodyno (leksikono), pav. 
lageris, Jania, Zoska, bucernia, tra- 
vcrnia ir p.

2. Gerbti ir laikytis šeimyninių 
lietuviškų papročių (tradicijų), nes jų 
neišlaikymas yra žingsnis į nutautė
jimą, ir švenčių, kaip kūčių, kalėdų, 
Užgavėnių, velykinių margučių, vė
linių ir kt., taip pat lietuviškų apei
gų: vestuvinių, pabaigtuvinių ir kt.

3. Gerbti ir tinkamai susikaupus 
švęsti ir minėti valstybines ir tauti
nes sukaktuvines šventes: Vasario 16, 
rugsėjo 8, lapkričio 23, sausio 15 ir 
kt., Jonines, Jurgines, Petrines ir kt. 
Nedarkyti ir neiškraipyti Tautos 
Himno. Gerbti, bet nedergti Lietuvai 
Tėvynei nusipelnusius asmenis, tau
tos šventoves, ženklus, žymenius.

4. Mokėti lietuviškus įpročius, 
stengtis juos įgyvendinti. Vengti ne
prigijusių mūsų tautoje, iš svetur at
gabentų, ir kitų tautų primetamų 
įpročių, kaip pav. rankų bučiavimas, 
buvimas kambary su kepure, skry
bėle, visokie kniksai, reveransai, 
stumdymasis ir p.

5. Gerai mokėti mūsų Tautos ir 
Valstybės istoriją, nagrinėti jos pra
eitį, išryškinant mūsų kunigaikščių, 
karžygių ir žmonių didvyriškumą, ri
teriškumą, žmoniškumą, mokėti pa
davimus apie karžygius, piliakalnius, 
romuvas ir t.t. Pagal Lietuvos isto
riją nagrinėti būdinguosius lietuvio 
būdo bruožus:, didvyriškumą, kietu
mą, riteriškumą, taurumą, tiesumą, 
naržtimą, pasiaukojimą, užsispyrimą, 
nepalaužiamą valią, ryžtingumą, ko
vingumą ir t.t. Teigiamus bruožus 
skiepyti mūsų jaunimui.

6. Gerai mokėti Lietuvos geogra
fiją, žinoti, kur yra (tiksliai) Lietuva, 
kaip ją galima bus pasiekti ir t.t., jos 
ekonomiką ir p.

7. Žinoti ir mokytis mūsų tau
rių ir garbingų veikėjų, kovotojų bio
grafijas, ryškinant jų būdą, lietuviš
kas savybes, jų ryžtingumą kovoje už

. Lietuvos laisvę ir p.
8. Mokytis mūsų tautosakos, pa

triotinių eilėraščių, liaudies dainų. 
Stebėti, kad lietuviškų dainų gaidos, 
muzika būtų lietuviškos, o ne slavų 
bei kitų tautų dainuškų, šlagerių. 
Mokytis patarlių, mįslių ir p. ir iš jų 
išryškinti lietuvio sąmojų.

8. Mokėti mūsų tautinis šokius, 
ratelius, žaidimus, įterpiant juos pasi
linksminimo metu į kitų šokių eiles. 
Žaisti lietuvių dvasia atitinkamus 
žaidimus, pav. piliakalnio gynėjais 
(užuot indėnais), saugoti amžiną ug
nelę ir eilę kitų.

10. Mokytis tautodailės, juostų, 
priejuosčių ir kt. audimo, medžio ir 
geležies liaudies drožimo, odos išdir
binių ir p., visur naudojant tautinius 
ornamentus ir Lietuvos šventovių 
vaizdus. Jais puošti savo kambarį, 
butą. Vartoti jas dovanoms (lėlės 
tautiniais rūbais, kryžiai, rūpintojė
liai, odinės piniginės ir kt.).

11. Mokytis groti liaudies muzikos 
instrumentais, kuriuos nesunku ir 
patiems pasigaminti, pav. skudučiais, 
kanklėmis, ragais ir kt.

12. Būti susipažinusiam su Lietu
vos kaimo gyvenimu, žmonių būdais, 
mokėti juos apibūdinti: žemaitį, aukš
taitį, dzūką, kapsą, zanavyką ir p.

13. Pasirodymams bei vaidinimams 
imti medžiagos iš mūsų Tautos gy
venimo (Aušros Sūnūs, „Dr. Vincas 
Kudirka" ir kt.), laisvės kovų, insce-

nizuoti mūsų pasakas, padavimus, 
pasakėčias, liaudies dainas ir kt., dai
nuoti sutartines (būdingas mūsų tau
tai), dainas, groti liaudies instrumen
tais, šokti tautinius šokius, ratelius, 
ryškinti tautinį sportą ir p.

14. Aktyviai dalyvauti patriotinė
se lietuviškose jaunimo organizaci
jose, kurių tikslas taip pat tautiškai 
stiprinti ir auklėti mūsų jaunimą.

15. Ugdyti Tėvynės garbės Ir Lie
tuvos Valstybės amžinumo pajutimą. 
Skiepyti ir ugdyti tėvynės meilę, ne
leisti užgaulioti viso kas yra sava, 
lietuviška, mūsų kenčiančios Tėvy
nės ir p. Ugdyti lietuviškos savigar
bos jausmą.

Įsigilinę .matome, kad čia yra di
delis uždavinys ir atskirų šakų mo
kovams bei specialistams, kad pa
ruoštų tinkamą sutartinį vadovėlį (o 
vadovaujantiems veiksniams išspaus
dinti), kuriame būtų ne vien tautiško 
auklėjimo metmens, bet ir pakanka
mai medžiagos praktiškam tokio auk
lėjimo įgyvendinimui, tuo labiau, kad 
šiuo metu jaučiame tokios medžiagos 
trūkumą. Tik nedelskime, neatidė
liokime!

Kitas klausimas, kuo šeima gali 
prisidėti prie jaunimo tautinio auklė
jimo:

Gražia taisyklinga lietuvių kal
ba šeimoje,
lietuviškais papročiais, įpročiais, 
švenčių apeigomis ir p.,

4.
ir

ir

2.

Ką pasakoja musų žemė

(13)

Augsburgo aktoriai- 
j tebegyvuoja...

Teko patirti, jog likęs ketvertas 
— kovo 23 dx 19,30 vai. Hochfeld’o 
stovyklos salėje — stato 3 veiks, ka
merinę dramą — „Pabėgėlis“. Reži- 
*uoja Henrikas Kačinskas. Veikia 
aktoriai — Palubinskas, Škėma, Ke- 
valaitytė. Po premijeros ansamblis 
numatęs apsilankyti artimiausiose 
lietuvių stovyklose, (aim)

3. pasakojimais apie Lietuvą Tė
vynę, 
pasakų sekimu, mįslių minimu, 
patarlėmis ir t.t., dainomis 
muzika,

5. lietuviškąja spauda, knyga,
6. lietuvių tautodailės dalykais 

kūryba.
Pastaba: Manyčiau dar nevėlu mate

rialiai paremti lietuvių tau
todailės kūrinių esamas 
dirbtuves, kad jos kiek ga
lint daugiau jų gamintų, ga
minių kaina būtų tremti
niams prieinama, o emi
gruodami tautiečiai kuo 
daugiausia galėtų jų išsivež
ti (užuot pirkus leikas, lai
krodžius ir p.).

7. Tėvynės meilė ir ilgesys.
Kas patartina viengungiams-ėms.
1. Stiprinti ir plėsti įsigytą Nepri

klausomoje Lietuvoje tautiškąjį iš
auklėjimą.

2. Vengti mišrių šeimų sudarymo, 
nes jos kenkdamos Tautos atsparu
mui, nejučiomis veda į nutautėjimą, 
lėta išsižadėjimą savo Tėvynės.

3. Vengti palaidumo drauge ir iš
tižimo bei išglebimo.

Iki dar nevėlu, sukruskime, pa- 
siryžkime. Nors didelis ir atsakingas 
darbas mūsų laukia, tačiau nė vienas 
lietuvis neturi dingti išlaisvintai Lie
tuvai Tėvynei. To reikalauja tūkstan
čiai žuvusiųjų, kenčiančių ir kovo
jančių už Lietuvos laisvę.

(Pabaiga)

žmogaus pareiga, kuo labiau apsireik
šti prigimta kalba. O tai ypačiai svar
bu, norint pagerbti savo tautietį. Tai 
man ir labai patiko, kad žynys Faus
tas Kirša apie tai pareiškė savo nuo
monę.

Bet kartu jaučiuosi raginamas ją 
dar kiek papildyti. Gal būt pastebė
ta, kad rašydamas vengiu kiek žino
damas svetimybes. Vengiau todėl jau 
maždaug 50 metų vartoti žodį ponas, 
jeigu man kartais ir dabar dar neiš
sprunka iš burnos, jai įpratus pa
mėgdžioti. Vartojau savo veikale 
Probočių (ne Prabočių) Šešėliai pa
gerbimo žodį Kungas.

Žinojau, kad latviai sako kungs. 
Laikau tą žodį ir šiandien dar lietu
višku. Negaliu sutikt, kad jis pasi
dirbtas iš Vokiečių žodžio Koenig. 
Juk kalbama ir apie kunigą, bei ku
nigaikštį. Estai turėjo žodį Kunik, 
kurs reiškė vyriaujantį, kūniškai stip
riausiąjį savo giminėje. Gal tai reik
štų ir žodis kunigas bei kunigaikštis. 
Gotų kalboje buvo daug visai tokių 
pat žodžių kaip lietuvių kalboje, pv. 
sūnus, asilas. Todėl reikėtų manyti, 
kad žodis kungas yra senas lietuviš
kas žodis.

Patariau vartotj ir žodžius Dydius, 
Dydia, Dydiaitė, norint apreikšt pa
gerbimą. Prisimena pavardės Didiū- 
nas, Didžys, Dydius, Didiulys, kurių 
prasmė sutampa su prasme Gotų žo
džio Kunik. Vartotina laikau ir žodį 
Žymesnybė, kurio prasmė visai ži
noma.

Vartotinas labai ir žodis Viešpats. 
Jis vartojamas ir Sanskrito kalboje, 
bet tariamas Vriaspati. Žodis Vrias

Dr. J. Kantrimas

Lietuvių vietovardžiai
Lietuvoje pasitaiko ir visai ne- 

’ lietuviškos (nebaltiškos) kilmės vie- 
, tovardžių. Pvz. Kivė (Trumpaičių 

par. upė, XVI a. užrašyta lenk. Kiwa, 
senesn. vok. šaltiniuose bene Kyf- 
ver), atliepianti Latvijos upėvardi 
Kive, bus, rodos, suomių kilmės (ly- 
biškai k i v, esf. kivi „akmuo“). Iš 
vieno šiokio vardo, žinoma, nesku- 
bėtina daryti platesnių išvadų apie 
ankstyvesnes suomių sodybas šiose 
vietose, nors istorija teigia žiloje se
novėje Lietuvoje gyvenus suomių 
kilčių. Kalbininkui tam reikia pa
ieškoti daugiau duomenų.

Labai svarbūs mūsų praeičiai yra 
liudijimai lietuviškų bei baltiškų vie
tovardžių," randamų už šiandieninės 
Lietuvos ribų. Nemaža tokių vieto
vardžių yra toli rytuose Smolensko, 
Kalugos, Maskvos ir Tverės guber
nijose. Juos yra tyrinėjęs ne vienas 
mokslininkas, o ypač jais domėjosi 
Būga, kuris iš to tyrinėjimo sukūrė 
visą rytinę lietuvių bei baltų kilčių 
teoriją, kurią vėlesni tyrinėjimai ne
vienoje vietoje yra patikslinę ar pa
keitę. Kad baltai j dabartines savo 
sodybas būtų atėję iš rytų, šiandien 
to, rodos, nebegalima tvirtinti, tačiau 
yra tiesa, kad žiloje senovėje mūsų 
bei baltų protėviai buvo išplitę di
desniame plote — maždaug nuo Vys
los vakaruose, Dauguvos šiaurėje, 
Tverės Kalugos linijos rytuose bei 
Pripetės balų pietuose. Tai iš tikrųjų 
liudija pav. tokie vietovardžiai kaip 
Vitebsko aps. vietovė Seliški, Goro- 
doko aps. Vasiliški: dėl priesagos 
- i š k i šie vietovardžiai yra lietuviš
ki. Bukontovo Maskvos ir Tverės 
gub. atliepia liet. Bukantas, Bukan
tiškė (kaimas). Rusų kalbos dėsniais 
pastarasis vietovardis Rusijoje turėjo 
atsirasti po IX a. Bet yra ir anksty
vesnių mūsų protėvių bei baltų so
dybų pėdsakų anuose dabartinės Ru
sijos plotuose. Pvz. Lučesa (Mežos 
int.), rusų lūpose išriedėjęs iš Lauke- 
sa, visais garsais atitinka liet. Laukesa 
(upė ištekanti iš Laukeso ežero po Za
rasais, pelkės tarp Jurbarko ir Gau
rės), vėl dėl rusų kalbos dėsnių (au 
pavirtimo j u) bus Rusijoje atsiradęs 
apie VI a. bei po jo. Vodva (Dniepro 
deš. int. Smalensko gub., Mohilevo 
gub. kaimas Tolpieczyce gmin.) yra 
kilęs iš senovės rusų lyties Voduva, 
atliepiančios mūsų VadUVą (Skapiškio 
par. upė, ant kurios sodžius Vadu
vos); taip pat Titva (kair. Snovo int.; 
Černigovo gub.), lenkų Citwa Gudi
joje yra kilusi iš sen. lyties Tituva, 
atliepiančios Įeit. Tytuva (Dubysos 
int., šalia miest Tytuvėnai). Iš šio-

kių vietovardžiu, kurių yra nemaža, 
darytina išvada^ jog ten žiloje seno
vėje gyventa baltų bei 'mūsų protė
vių, kurie ilgainiui buvo besiplečian
čių slavų (rusų) nustumti, suasimi- 
liuoti bei išnaikinti; dalis Smalensko 
srities buvo anksčiau surusinta.

Savaime suprantama, kad lietu
viškų, o taip pat ir apskritai baltiškų 
vietovardžių gausiai randame Rytų 
Prūsuose (Maž. Lietuvoje), net ir į 
vakarus už Vyslos. Čia sutinkami 
baltiški vietovardžiai kaip Saulin, 
Labehn, Labuhn, Straduhn, Powal- 
ken, Rutzau, Karwen, Persante (upė) 
rodo baltų pėdsakus. Kaip prof. H. 
Krahė pažymi, ir jis su kai kuriais 
kitais tyrinėtojais tokius vietovar
džius kaip Persante, Pacu'ent, anks-

čiau buvęs linkęs laikyti iliriškais. 
Tačiau žemėtyrai patvirtinus žiloje 
senovėje (žalvario amžiuje apie 1500 
m. pr. Kr.) čia gyvenus baltus, šiuos 
ir anksčiau minėtus vietovardžius jis 
laikąs baltiškais, nes jie lengvai iš
aiškinami iš baltų kalbų. Pvz. Per- 
santė turi šaknį pers - (-ante prie
saga, plg. Kregžd-antė: kregždė), 
kuri bus reiškusi „tikšti, purinti“ 
(pig. sen. indų pršat „lašas“; liet, 
su balsių kaita purslas, latv. 
pėrsla „sniego kristalas“).

Šitie baltų bei mūsų protėvių pėd
sakai dažnai nepatinka tas sritis val
dančioms griežtai nacionalistinėms 
bei imperialistinėms vyriausybėms, 
todėl juos stengiasi nutrinti, keisda
mos vietų vardus. (Pabaiga)

jas, sergėtojas, gelbėtojas, bet ir žo
džiais apsaugoti, sergėti, gelbėti. Ir 
prisimenant ką skelbia žodis viešas, 
viešumas, viešėti, žvilgis kreipiasi j 
didoką gyvenimo apskritį. Ir išvada 
gali būti, kad žodis Viešpats pažymi 
kokią didybę arba kokį žmogų, kurs 
turi didžią reikšmę, kurs valdo di
džią sritį.

Visa tai apmąstant žodis Viešpats 
būtų augščiausios pagarbos apraiška. 
Žodis Dydžius leistų numanyti, kad 
žmogus iškilęs yra į reikšmingumą. 
O žodis Kungas būtų plačiausio pa
gerbimo pratartis.

Kiti mano vartojami žodžiai pa
gerbimui pareikšti panašiai pagrįsti. 
Kalbu kartais apie eilėsių kūrėją kaip 
apie žynį. Manau, kad jis reiškia iš 
gilaus žinojimo veikiantįjį. TodėJ žo
dis ir rašytinas Žynys, o ne žinys. 
Tiesa, su žodžiu Žynys siejama ke
rėjimą, bet jis reiškia kūrimą. Sans
krito kalboje vadinama tokį žmogų 
Kavi, kavi, kuo norėta pažymėti Iš
minčių, giesmių kūrėją, bet ir kerė
toją.

O kadangi Sanskrito kalboj yra 
palaikyta žodžių prasmė iš seniausių 
laikų, o lietuvių kalba jai labai gi
miniška, reikėtų rodos, vis ir atsi
žvelgti į Sanskrito kalbą ir iš-jos 
gaivinti savo tautos kalbą.

Bet pagaliau rodos būtinas dar 
žodelis. Kalbant apie vengimą sve
timybių savo kalboje, reikia pasisten
gti apsireikšti visai be svetimų žo
džių. Jie visai nereikalingi, išėmus 
pažymėjimus naujai kitų žmonių su
kurtiems daiktams. Lietuviški žo
džiai daug aiškiau gali ryškinti ką 
lietuvis jaučia ir išmano.

O kur tik skaitai kokį rašinėlį 
laikraščiuose ir šiaip raštuose, ypa
čiai parašytą mokslintų žmonių, randi 
visus kribždanclų ir vibzdancių pe
rų ir išperų, kurios tiesiog šliurpia 
aiškųjį lietuviško mąstymo giedrumą.

Yra tiesiog liūdna, skaitant taip 
apterštus raštus. Ar jau taip apmi
ręs tautiškumas tuose rašytojuose, 
kad nebegali lietuviškai apsireikšti?

Minėsiu tik kelis vartotus žodžius: 
Prenumeriuoti, okupuoti, optimistiš
kai, humoras, amnestuoti, banditiš
kas, abstinentas, kreditas, realus, lo- 
gingas repetuoti, apeliacija. Juk už 
kiekvieną tų žodžių galima susirasti 
daug aiškesnį, giedrenį lietuvišką. O 
tam esame gimdami patapę į lietu
višką tautiškumą ir jo apraišką, bū
tent Lietuvių kalbą.

Dr. Wilh. Storost — Vydūnas

Kalbos kampelis

Kaipgi pagaliau turėtų būti su ponu?

ne kas kitas, kaip dvarinin- 
dvaro savininkas, Išnaudoto- 

baltarankis, nedarbininkas, žo- 
— visiška darbininko priešybė.

Kad ponas yra slaviškas, visi 
gerai žinome. Kad pono tradicijos 
ir atsiminimai mums yra spiginąs 
akibrokštas, irgi nenaujiena. Pats 
žodis ponas kaip žodis dar būtų 
pusė bėdos, bet jo reikšmė, su juo 
susiję įvaizdžiai mumyse vis sukelia 
nemalonių jausmų ir kartais net kar
tumo. Ir tikrai: ponas plačiajai 
mūsų visuomenei, ypač kaimiečiams, 
yra 
kas, 
jas, 
džiu
Šitą nemalonų pono prieskonį ypač 
sukelia dar daugelio prisimenami 
baudžiavos laikai, kada ponai mūsų 
kaimiečiais, t. y. tikraisiais lietuviais, 
arė ir akėjo, jų tikrais žmonėmis ne
laikė, galėjo juos kaip gyvulius pirkti 
ir parduoti ir t.t. Todėl visiškai su
prantama, kad amerikiečiai lietuviai, 
kurių nemaža dalis yra prieš kelias 
dešimtis metų išvykę iš Lietuvos, 
šiandien poną dažnai prisimena su 
dideliu rūgštumu: gyvenant laisva
me, demokratiniame krašte, jiems 
nenoromis sukyla tų laikų vaizdai, 
kada’ Lietuva anot A. Baranausko, 
buvo tamsi ir juoda, kada ponas, ar
ba šlėkta, buvo turtingas ir visagalis, 
o paprastas mužikėlis vilko sunkų 
jungą, didžiausiai skurdo ir tamsy
bėj tūnojo. Bet ir pačioje Lietuvoje 
gyvenantiesiems ponas nebuvo visai 
artimas draugas: kaimiečiai ir nepri
klausomybės laikais laikė jį ne savo 
tarpo žmogumi; juo daugiausia mėgo

(Redaguoja Pr. Skardžius)

tituluotis ir kitus vadinti tik miestie
čiai, valdininkai ir visokie „tiligen- 
tai". Ypač ponavimosi mada buvo 
Įsikerojusi kiek praturtėjusiųjų ge
riau už juodadarbius gyvenančiųjų 
tarpe. Tačiau tokių „ponų“ buvo tik 
mažuma: nemaža sąmoningų, nuo
širdžių lietuvių kilusių iš kaimo, 
kiek galėdami vengė pono ir sten
gėsi kitokiais pavadinimais verstis. 
Visų pirma ponas buvo visiškai Iš
varytas iš karinės terminologijos. 
Šiaip daug kas natūralaus ir mums 
svetimo pono vietoje vartojo tam
sta arba jus. Bet visiškai ponas 
negalėjo būti išguitas, ir jis daug kur 
net šiandien tebevartojamas. Todėl 
juo susirūstinęs Faustas Kirša, š. m. 
Mūsų Kelio Nr. 8 apeliuodamas į kal
bininkus, prašo padėti kaip nors at
sikratyti pono likučiais. Jis pats, 
nerasdamas tikros išeities, būtų lin
kęs, jokių titulų nevartoti, bet ne
būtų priešingas, jei kas vartotų vieš
pats, viešpatie, draugas, moteris arba 
mergaitė, tik ne ponia arba panelė. 
Ir savo straipsnio gale jis gailingai 
sušunka: „Viešpatie Redaktoriau, at
spausdink šitą mano apeliaciją!“.

Atsiliepiant 1 šitą jo šauksmą, 
tenka visų pirma pastebėti, kad šita
me dalyke vieni kalbininkai negali 
daug ko padėti, nes pono vartosena 
yra sudėtinė mūsų visų likimo dalis. 
Tai yra tam tikra basola, kuri yra 
mumyse Įsikerojusi ir kuriai paša
linti neturime tinkamų priemonių. 
Visos ligšiolinės siūlytos priemonės

nėra visai tinkamos. Pats vieš- 
p a t s iš pradžios tėra buvęs tik v i e - 
š ė s, t. y. kiemo, jame gyvenusios 
kilties valdovas, visai panašiai, kaip 
kad slavų ž u p a n, iš kurio yra su
trumpintas pan (iš čia mūsų po
nas) seniau buvo tik ž u p o s, t. y. 
tam tikros apylinkės, apskrities ar 
apygardos valdytojas arba viršinin
kas. Pirmoji šio sudėtinio žodžio - 
dalis vieš- seniau reiškė ne v i e - 
šas, kaip kad klaidingai mano F. 
Kirša, bet tai, kas iš pradžios buvo 
lenkų v( i e š „kaimas“ (iš v i š), gotų 
weihs „kaimas, miestelis“, lot. 
viens „namų grupė, kaimas, mies
telis“, (iš v o i c o s) ir kt. Todėl seno
vės indų kalboje v i š - p a t i s dar 
tebėra „namų šeimininkas (Haus- 
herr), bendruomenės galva“ (v i š — 
čia yra „gyvenamoji vieta, namas"). 
Senesnę reikšmę dar rodo ir mūsų 
viešė „kiemas“, kuri balsių kaitos 
laipsniu santykiauja su sen. indų 
viš-; pvz. Daukša savo postilėje 
rašo: (Kristus) užgimė viešėje, 
lenkų („w goscinie“), prie kelio. 
Viešė „kiemas“ dar slypi ir išvesti
niame veiksmažodyje viešėti: kaip 
kieminėti reiškia „kieme būti, 
svečiuotis“, taip viešėti yra „vie
šėje, t y. kaime, svečiuose būti“. 
Taigi ir vieškelis iš pradžios buvo 
abstraktus būdvardis viešas, t. y. 
vieškelis „torowa, publiczna dro- 
ga, gosciniec, Landstrasse“ buvo sup- 
raates kaip viešas kelias; šitą

(NriteHa į S puri.)
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Kaipgi... su ponu?
(Pradžia 5 pusi.) 

pereigą dar aiškiai galime pastebėti 
mūsų liaudies dainų kalboje. Todėl 
ir viešpats nėra buvęs „viešas 
(t. y. atviras, orus) pats, — jis iš pra
džios tėra buvęs tik kaip jau minėtas 
viešės (kiemo) šeimininkas, valdo
vas, t. y. tos pat rūšies, kaip ir mūsų 
ujamasis ponas. Dabar viešpats mū
sų kalboje yra „suverenus valdovas, 
ciesorius, galiūnas“. Perleidęs smul
kesnį „poniškumą“, vėlesniam slavų 
atėjūnui ponas, jis, viešpats, toliau 
buvo vartojamas didingesne reikšme, 
pvz.: viešpats, Dievas pasaulio 
viešpačiai (valdovai, galiūnai), padė
ties viešpats „Herr der Lage“ ir 
t.t. Todėl dabar yra nelengva papra
stą žmogelį, lig šiol eiliniu ponu 
vadintą, imti iš karto viešpačiu titu
luoti; pvz. viešpats Faustas Kirša 
skambėtų kažkaip nepaprastai, iš da
lies net juokingai.

Dabartinis mūsų draugas turi 
taip pat aiškią ir apibrėžtą reikšmę: 
visų pirma tai yra tas, kas ką drauge 
daro, plg. kelionės, mokslo 
draugas; toliau draugas yra 
artimas žmogus, bičiulis. Socialistai 
ir ypač komunistai draugu vadina 
savo draugės, arba tarpo, žmogų, 
darbininką, taigi jis jiems yra visiš
ka pono priešybė. Dėl šitos prie
žasties kiekvieną draugu vadinti 
irgi yra nelengva; tą sunkenybę pa
brėžia ir mūsų posakis: „Koks aš tau 
draugas, mudu kiaulių kartu ne
ganėm?“

Tamsta yra sutraukta iš tavo 
jn y 1 i š t a, kuri savo keliu versta 
iš lenkų two j a milošč. Bet tai 
yra tiek pakeista, kad mes šiandien 
beveik nebejaučiame pirmykštės kil
mės, ir todėl dabar gana dažnai šį 
žodį vartojame pono vietoje.

Jūs yra tik mandagumo kreips- 
nys, ir todėl nei pono ,^nei tamstos 
negali atstoti.

Tad iš visa, kas sakyta, galime 
sau pasidaryti tuo tarpu šiokią iš
vada: aiški slavybė ponas mums 
yra visiškai svetima ir nenatūrali, 
bet jam visiškai tinkamo pakaito ne
turime. Jis yra surisgęs su netolima 
sunkia mūsų praeitimi, kiek mes ga
lėsime atsiriboti nuo „poniškos“ 
praeities, — daugumas lietuvių nie
kados nėra buvę „ponais“ tiek at
sikratysime ir dabartinio „ponavimo“. 
Taigi dabar gali būti tik vienas pa
tarimas: kur galėdami nebevartoki
me daugiau pono!

Kaip mes iapome „kolaborantais"
1944 metų vasarą bolševikams 

antrukart žengiant į Lietuvą ir uži
mant didesnius Lietuvos teritorijos 
plotus, daug tūkstančių mūsų tau
tiečių, bijodami bolševikiško teroro, 
subėgo į žemaičių kraštą, kurį dar 
tebevaldė okupavę vokiečiai. Pabė
gėliai čia apsigyveno žemaičių gy
venamuose namuose, tvartuose, dar
žinėse ir net lauke palapinėse. Kre
tingos, Tauragės ir iš dalies Telšių 
apskritys buvo lietuvių pabėgėlių 
perpildytos. Iš viso tuo laiku iš Aukš
taitijos ir kitų Lietuvos žemių, galė
jo būti per 200.000 pabėgėlių, kurie, 
palikę savo gražiąsias sodybas, gy
venamus namus ir kitokį turtą, pra
dėjo gyventi tremtinių gyvenimą.

ris nepajėgdavo atlikti jų nurodytą 
darbą.

Negana to, naciai turėjo neapy
kantą lietuviams, kurie parodė didelį 
lietuvišką atsparumą, jų raginami 
nestojo savanoriais į vokiečių ka
riuomenę kariauti už vadinamą 
„Naująją Europą“. Tos neapykantos 
vedami, naciai panaudojo nežmoniš
kas priemones prieš žemaičių krašte 
likusius ir pabėgėlius lietuvius. Tuo 
laiku nacių buvo suorganizuotos dvi 
ginkluotos komandos (Sonderkom
mando). Šias komandas sudarė SS 
ir vokiečių kariai. SS tose koman
dose buvo Lietuvos vokiečiai repą-, 
triantai, kurių dalis pasižymėjo 
žiaurumu. Šių komandų Štabas buvo

Poetas DP Amerikoje susimąsto

Amerikai
Amerika, Amerika, 

aš virškinu tave — 
tu mano dūšios kieliką 
pripilk srove gaivia!

Dar vakar taip chimeriška, 
šiandien tu prieš akis:

čia dangiška, čia žvėriška, 
o svetima man vis.

Esi tu mažas kūdikis, 
įkibęs į žaislus;
tu auki, bręski, grūdinkis — 
aš senis įžūlūs.

Aš dūšia europietiška 
po pragaro laikų — 
sutarti mums nesvietiškai, 
nesvietiškai sunku.

Amerika, Amerika, 
širdis man nerami: 
ar mano dūšios kielikas 
bus pilnas tavimi?

Kastytis Gliaudą

Homo Dipiensis
Ir vėl pradžia vargams 

įveikus vandenyną: 
kramtyti chewing gums, 
klūpoti prieš mašiną.

Pasaulis įstabus, 
dangoraižių tiaros; 
bičiuliu negras bus — 
jo tingios akys geros.

Štai šypsos graudžiai man 
lietuviški atolai;
skubu į juos — aiman!
Plakatas Coca Cola.

Pasaulis įstabus: 
aplinkui auksas, plienas — 
o aš prieš jo stabus 
bejėgis, vargšas, vienas..,

Detroit, Mich.

Vokiečiai okupantai, o ypač na
ciai, matė, kad pabėgėlių tarpe yra 
daug sveikų ir stiprių žmonių: vyrų 
ir moterų. Jie tuojaus pradėjo per 
prievartą imti vyrus ir moteris prie 
apkasų kasimo, sudarydami atskiras 
darbo komandas. Šiose komandose 
vyrai ir moterys, palikę vaikus, tu
rėjo prižiūrimi nacių-rudmarškinių 
kasti apkasus. Rudmarškiniai ir čia 
parodė nemaža žiaurumo, su lazdo
mis apmušdami ne vieną lietuvį, ku-

Radio propaganda DP įstatymo 
pakeitimo naudai

Amerikos visuomenėje vis daž
niau iškyla opozicija prieš DP įstaty
mą, ir vis dažniau pasigirsta balsų, 

•kad šis įstatymas keičiamas. Didžio
sios radio stotys, kurių programą 
transliuoja daugelis vietinių stočių, 
jau kurį laiką paskyrę tam tikrą sa
vo programos skyrių išvietintiesiems 
asmenims. Paprastai duodami vaiz
deliai, kur svarbiausią vietą užima 
pasikalbėjimai su tremtiniais. Šie 
vaizdeliai parodo okupacijų laiko 
baisenybes ir kančias koncentracijos 
stovyklose. Ypatingai pabrėžtos pa
čių tremtinių kančios: šeimų iširi
mas, tėvo, motinos arba vaikų din
gimas be žinios, vietinių gyventojų 
nedraugiškas nusistatymas ir t.t. šių 
transliacijų tikslas aiškus ir niekas 
nemano jo slėpti. Tuo būdu apeliuo
jama į Amerikos laisvės tradicijas 
ir reikalaujama mūsų dienų tremti
niams tokių pat teisių, kaip ir pir
miesiems Amerikos pionieriams. Šios 
teisės, kurios randamos laisvės de
klaracijoje, šventos kiekvienam ame
rikiečiui. Vasario mėti, pradžioje 
vienoje transliacijoje buvo ne’be pa
grindo kritikuojamas tremtinio defi
nicijos siaurumas. Datos, kada trem
tinis pateko stovyklon arba ton vie
ton, kur jį užtiko kapituliacija, ne
gali padaryti įtakos tremtinio statu
sui. Taip pat aštriai kritikuojamos 
darbo ir buto garantijos. Argi tuos, 
kurie padarė Ameriką galingiausia 
nacija pasaulyje, pasitiko kokie nors 
turtingi dėdės, ar juos laukė patogūs 
butai? Ne — jie turėję tiktai laisvės 
troškimą, drąsą ir norą dirbti. Šios 
ypatybės dabar būdingos amerikie
čiui. Užtat Amerikos durys turi būti 
atdaros naujiems pionieriams.

LLV/SB

ŠVEDŲ BENDROVE, VEŽA DP 
AUSTRALIJON

Iš Stockholmo praneša, kad viena 
švedų laivų bendrovė pradėjusi or
ganizuoti 100.000 DP pervežimą Au
stralijon. Tad didžiausias transpor

tas nuo pat karo pabaigos. Saleno 
laivų bendrovė pranešė, kad ji pasi
samdžiusi 13 laivų iš JAV, Panamos, 
Švedijos ir Graikijos, kad galėtų per
vežti DP iš Vidurinės Europos nuga
benti Melburnan. Kiekvienam laivui 
teksią padaryti septynias keliones, ir 
tarp važiuojančių būsią daug rusų ir 
baltų DP. LLV/SB

SKUBINA ŠEIMOS NARIŲ 
PERVEŽIMĄ

Iš Bonegilio praneša, kad Austra
lijos emigracijos departamentas Can
berra išleidęs specialų pranešimą, 
kuriame skelbia, kad iki š. m. balan
džio mėn. valdžia pasiryžiusi per
vežti Australijon visus tuos šeimų 
narius, kurių aprūpintojai jau ten 
nuvykę. Smulkesnės informacijos 
šiuo reikalu tuo tarpu dar nėra.

LLV/SB

NENORI DIRBTI — GRĮŽK 
VOKIETIJON

Sydney Sun praneša, kad du len
kų imigrantai bus deportuojami Vo
kietijon, nes nuo pat savo įvažiavi
mą Australijon jie vengę stoti į dar
bą ir jų elgesys bendrai buvęs peik
tinas. Po to, kai šis reikalas nuodug
niai ištirtas, imigracijos ministerls 
įsakęs juos gražinti Vokietijon. Pa
sirodo, khd jie padavę nepagrįstus 
skundus apie darbo sąlygas ir darbo 
vedėjus. Be to, jie Hobarte suieš
koję advokatus, kad tie įstatymo 
„lankstumo“ pagalba išlaisvintų juos 
iš pačių pasirašytos dviejų metų dar
bo sutarties. Pernai rudenį iš Au
stralijos Vokietijon grąžintas ir vie
nas latvis. LLV/SB

A. VALDMANIS — PATARĖJAS

Iš Kanados pranešama, kad buv. 
Latvių Centrinės Tarybos pirminin
kas Alfreds Valdmanls paskirtas pa
tarėju prie Kanados imigracijos ko
misijos. ’ Sąryšy su. šiuo paskyrimu 
A. Valdmanis rengs paskaitas įvai
riuose Kanados miestuose. LLV/SB

Klaipėdos Krašte, Šilutės apskr., Mo- 
cikų dvare; vienos komandos būsti
nė buvo prie štabo —. Mocikų dvare, 
kitos komandos būstinė buvo Kre
tingos mieste.

1944 metais rugpiūčio mėn. 10 d. 
šios komandos pradėjo savo žiaurų 
veikimą, gaudydamos lietuvius ir 
juos išveždamos į Vokietiją. Šių ko
mandų lietuvių vyrų gaudymas bu
vo stačiai žiaurus ir siaubingas. Mi
nėtų komandų ginkluoti kariai ir SS 
smogikai kiekvienos dienos rytą ap
supdavo atskiras gyvenamas vieto
ves, apstodavo kelius ir suiminėdavo 
vyrus, kuriuos rasdavo bedirbančius 
laukuose ir kely bevažiuojančius. 
Suimtiems vyrams neleisdavo nei jų 
namiškiams pranešti apie jų paėmi
mą. Suimtieji vyrai tuojaus būdavo 
susodinami į sunkvežimius ir išveža
mi į Mocikų dvarą. Kas iš suimtųjų 
mėgindavo bėgti arba sulaikant ne
sustodavo, tuos vietoj nušaudavo. 
Tokių atsitikimų buvo daug ir ne
maža lietuvių žuvo. Gi sužeistuosius 
paimdavo su savim ir nusigabendavo 
į Mocikų dvarą. Be to, minėtų ko

mandų ginkluoti vyrai eidavo per 
kaimus, po gyvenamus namus ir pa
imdavo visus vyrus, kuriuos rasdavo 
namuose. Suimant vyrus, buvo ne- 
atsižlūrima nei į šeimos padėtį: vy
rai turėdavo palikti savo žmonas su 
mažais vaikais, tėvai palikdavo naš
laičius vaikus, kurių motinos buvo 
mirusios. Suimti vyrai tuojaus bū
davo nugabenami sunkvežimiais į 
Mocikų dvarą, kur po ginkluota sar
gyba, būdavo paimtųjų vyrų pavir
šutiniškai patikrinama sveikata. Po 
to, paimtieji vyrai buvo aprengiami 
kariška vokiečių uniforma. Apreng
tus vyrus kariška uniforma pavadin
davo „Kampfhelfer“ ir juos atskirais 
transportais išsiųsdavo į Vokietijos 
gilumą. Šių eilučių autorius taip pat, 
pabėgęs nuo artėjančio bolševikų 
fronto į Tauragės Naumiestį, buvo 
suimtas, Mocikų dvare aprengtas ka
riška Luftwaffes uniforma ir iš
siųstas į Vokietijos gilumą.

Vokietijoj (Oldenburge) iš sugau
dytų vyrų sudarydavo „Kampfhelfer“ 
komandas, kurios būdavo išskirsty
tos rytų fronte esančiuose aerodro
muose. Kampfhelferių komandų vy
rai, prižiūrimi vokiečių viršilų, pus- 

; karininkių ir grandinįų, turėjo dirbti 
pačius sunkiausius darbus: iškrauti, 
pakrauti aerodromuose bombas, ties
ti geležinkelius, statyti bunkerius, 
kasti apkasus ir irt. „Kampfheiferiai“ 
gaudavo į dieną tokį maisto davinį: 
350 gramų duonos, 10 gramų riebalų, 
30 gramų sūrio ar paprastos dešros 
ir pietums vieną liter; sriubos. 
„Kampfhelferių“ gyvenamos patalpos 
buvo mediniai barakai. Barakuose 
lovų nebuvo. „Kampfhelfer“ turė
davo miegoti ant grindų patiestų 
šiaudų. Prie tokio maisto ir tokiose 
gyvenimo sąlygosę paimtų vyrų gy
venimas buvo visai vargingas. _ ‘

Be-, to, „Kampfhelferių“ prižiūrė
tojai buvo parinkti naciai, kurie dar
be kiekvienu laiku kabodavo dir
bančius vyrus. Už menką nepaklus
numą „Kampfhelferius“ bausdavo 
Kz-tu.

Bolševikų frontui priartėjus, tu
rėjome pavojingose vietose „nė kieno 
žemėj“ kasti apkasus. Darbas buvo 
tuo sunkesnis, kad nuolatos iš pir
mųjų bolševikų fronto linijų pra
skrendančių lėktuvų buvome apšau
domi. Toks darbas veikė neigiamai 
į dirbančių "vyrų sveikatą. Daugelis 
iš mūsų buvo fiziniai ir dvasiniai 
išvarginti ir laukte laukė karo galo. 
Visi tikėjomės Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Didž. Britanijos laimė
jimo, tikėjomės greito išvadavimo iš 
sunkaus ir pavojingo gyvybei gyve
nimo.

1945 metų gegužės mėnesį_pirmo- 
se dienose baigėsi karas. „Kampf
heiferiai“, būdami vokiečių kariuo
menės uniformomis, pateko į Vakarų 
Valstybių karo belaisvę. Iš belaisvės 
po kurio laiko buvo paleisti. Pa
leistieji iš belaisvės, būdami karo 
audrų suvarginti, tuojaus ieškojo sa
vųjų: vyrai savo žmonų, tėvai vaikų, 
broliai seserų. /Daugelis paleistųjų iš 
belaisvės savo artimuosius jau rado_

J. Kardelis siūlo AL 
spaudos darbuotoji) 

suvažiavimo
Buvęs „Lietuvos Žinių“, tremtyje 

„Lietuvių Žodžio“ redaktorius J. Kar
delis kreipėsi į A. Lietuvių laikraščių 
redakcijas, kviesdamas jas prisidėti 
prie organizavimo „netolimu laiku 
visos Amerikos lietuvių spaudos bei 
redakcijos žmonių bendros konferen
cijos“. Dabartinis Kanados „Nepri
klausomos Lietuvos redaktorius J. 
Kardelis sako, jog šios konferencijos 
organizuotas, vieningas žodis daug 
reikštų prieš bet kokį smurtą, prie
vartą ir Lietuvos okupaciją.

• • •

A. Lietuvių spaudai susiorganiza
vus, būtų lengviau damaskuojama ir 
už Kominformo pinigus per kai ku
riuos, neva lietuvių, laikraščius ve
dama sovietinė propaganda. Juk iš 
bendro 4 lietuvių dienraščių 122.000 
egz. tiražo (pagal JAV spaudos me
traštį) net 51.670 egz. priklauso Či
kagos „Vilniai“ ir Brooklyno „Lais
vei“. O kur dar Toronto „Liaudies 
Balsas“, N.Y. „Tiesa“ ir pan. (alm)

DP lageriuosenę UNRROS globoja
mus, pas kurios ir prisiglaudė.

1946 metų rudenį prasidėjo DP 
lageriuose skryningas. Per skrynin
gus, daugelis buvusių „Kampfhelfe
rių“ pasisakė, kad karo metu prieš 
savo norą per prievartą buvo paimti 
į vokiečių kariuomenę prie kariškų 
darbų, tikėdamiesi, kad skryninguo- 
tojai tuo patikės. Bet įvyko priešin
gai, visi, kurie atvirai pasisakė, kad 
karo metu buvo paimti vokiečių į ka
riuomenę prie kariškų darbų, buvo 
iš DP pašalinti ir įjungti į vokiečių 
ūkį ir net įskaityti į kolaborantų ka
tegoriją. Vėl daugelis „Kampfhelfe
rių“ turėjo grįžti pas vokiečius, iš 
kurių sąjungininkų laimėjimo buvo 
išvaduoti.

Kampfheiferiai šiandien turi pas 
vokiečius dirbti, gaudami blogiausią 
atlyginimą. O ką bekalbėti apie dra
bužius, kurių iš niekur negauna.

Nežiūrint, kad esame tikros karo 
aukos, nors kai kurių buvome netei
singai apšaukti „kolaborantais“, mes 
likome dvasiniai nepalūžę. Mūsų lie
tuviškos širdys yra švarios, nesutep
tos jokiais nusikaltimais. Mūsų gi
lus tikėjimas į Nepriklausomą Lie
tuvą mums duoda vilčių ir toliau 
gyventi. ' St. S.

Be sustojimo aplink pašanti
LĖKTUVO KURAS PAPILDOMAS NENUTUPUS. 94 VALANDAS ORE 

— 23.000 MYLIŲ KELIO

Pranešama, kad JAV aviacija įro
džiusi, jog ji gabnti siųsti bombone
šius į bet kurią pasaubo dalį ir su
grįžti atgal. „The Lucky Lady II“ — 
B 50 vidutinio dydžio^ bombonešis, ku
rį aptarnavo 14 vyrų įgula, išskrido 
vasario 26 d. 12 vai. 21 min. iš Cars
well bazės, perskrido daugiau negu 
23.000 mylias kelio aplink pasaulį, 
sukardamas J valandą vid. po 239 
mylias, ir sugrįžo kovo 2 d. 10 vai 
21 min., t. y. skrido 94 vai. ir vieną 
minutę visai nenusileisdamas ant že
mės.

Po šios kelionės tuojau nuvyko 
JAV aviacijos ministeris ir pasveiki
no įgulą, laimingai apskriduslą aplink

pasaulį. Jis pareiškė: „Jus atlikote 
nuostabų darbą“. Aviacijos strategi
jos vyr. vadas gen. LeMay pažymėjo, 
jog jie gali nunešti atominę bombą 
į bet kurią Rusijos vietą.

Lėktuvas — Lucky Lady II — tu
rėjo pasipildyti kuro 5 kartus nenu
sileisdamas. Pirmą kartą pasipildė 
kurą Azorų salose, 3800 mylių atstu
mo nuo bazės, antrą kartą — Sandl 
Arabijoje, trečią kartą — Filipinų 
salose, ir ketvirtą kartą — Havajuje. 
Papildant kurą ore lėktuvas gali 
daugiau pakelti, negu pakildamas 
nuo žemės. Tai puiki praktika. Ra
dijo žiniomis, tokie skridimai praty
bos sumetimais būsią daromi daž
niau. (HT/m)

Pabaliiečių „gynėjai
AP. iš Stockholmo praneša, kad 

keletas Stockholmo laikraščių yra ga
vę Sovietų notų, įteiktų Švedijos vy
riausybei, nuorašus, kur protestuoja 
dėl pabaltiečių tremtinių persekioji
mo. Tuo tarpu Švedijos užsienių rei
kalų ministerijos kalbėtojas pasakė, 
jog užsienių reik. įstaiga jokios notos 
negavusi Pasirodo, kad tą notą iš
platinusi Sovietų ambasada laikraš
tininkams (nori siaubą sukėlę, red.).

Notoje reikalaujama paleisti estą

Survadi, kuris švedų sulaikytas kaip 
šnipas, dirbąs Sovietų Sąjungai. No
toje nurodo, kad Švedija liautųs per
sekiojus pabaltiečius ir norintiems 
leistų sugrįžti į terynę. (Ar gi ne iro? 
nija! Pabaltiečiai a sukinami Sovietų 
Sąjungoje, bet ne Švedijoje. Savo ju- 
došiaus darbus nori primesti kitiems.) 
Tai jau antroji nota.

Iškeltus kaltinimus Švedijos vy
riausybė atmetė ir pavadino „gryna 
fantazija“. (NYHT/ja)

Užmirštasis Fellbachas
(Atkelta iš 2 pusi.)

Todėl, kiek šių eilučių autoriui 
žinoma, „Patria“ materialiai pra
laimėdama kukliai be garsinimosi 
(apie tai pirmą kartą terašoma), vi
soms vokiškosios kultūros, meno ir 
švietimo institucijoms nepagaili. Kas 
be ko .— propagandinius leidinius 
gauna net atskiri, anksčiau paminėti, 
sričių darbuotojai.

Tuo, skaitom, „Patria“ užsitar
nauja pagarbos, nes ji, taikliausiomis 
kulkomis šaudydama, pasitarnauja 
mūsų didžiajai kovai. Ši kovos tak
tika sektina, nes ji prisideda prie lai
mėjimo.

Atleiskit..,
Pradžioje sudejuota, kad Fell- 

bachas užmirštas — o ne! Š. m. kovo 
6 d. koncertavo Vilniaus op. solistas 
p. Liepa ir muz. p. Kučiūnas.

Labai įdomaus koncerto pasiklau
syti susirinko vos būrelis...
' Kiti gi? ... šventė gimimo dienas, 

„laistė“ naujai įgytus batus, na, ir 
išlydėjo kaimynus.

Pasirodo, mus dar kai kas prisi
mena, bet mes atvykusius užmiršta
me. Atleiskit...

Laiškas iš JAV Fellbache
„JAV senoji karta pražudė jauną

ją“. Faktas. Kyla klausimas, o kas 
su mumis?

„Jus pražudys doleris“.

Angelai, gelbėkit mane...
Atrodo, jog jau pats metas apsi

šarvuoti, kad nepalaidotumėm savęs 
tolimųjų kontinentų sūkuriuose. Tad 
visomis išgalėmis, sakytumėm, dau
giau globokime lietuviškumo žiedą, 
nes ten... ir saulė kaitresnė ir vėjai 
žiauresni ir gyvenimo sūkuriai pai
nesni ... '

Dėkimės prie naujųjų emigrantų’ 
pradėtojo darbo, junkimės į lietuvy
bės židinį, net ir „vakarietiškas“ ma- 
neras šalin atmetę, vieninteliam tiks
lui — tėvynei... J. Rūtenis

6
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„ĮDiCĮSG TCVOlillcioilUOii / Albertas Einšteinas
Nelaimei, nematyti jokių ženklų, 

kad vyriausybės suprastų, jog pa
dėtis, kurioje žmonija yra atsidūrusi,

Autoriaus 70 m. sukakties proga
Garsusis mokslininkas, fizi

kas, reliativumo teorijos auto
rius, Nobelio laureatas, Alber
tas Einšteinas, buvo parašęs 
Pasauliniam Intelektualų kon
gresui Lenkijoje (kurs, kaip 
pamename praėjo visiškoje ko
munistų kontrolėje) pranešimą, 
kurs turėjo būti kongrese per
skaitytas. Tačiau kongreso 
cęnzoriai, pastebėję, kad pra
nešimas neatitinka „generali
nės linijos“, jį nuslėpė Ir jo 
vietoje perskaitė vieną anksty- 
besnį Einšteino laišką savotiš
kai „pataisę". PrOf. Einšteinas 
tą pamainymą iškėlė viešu- 

' mon kongresui dar tebeposė- 
džiaujant, tačiau kongresas iš
siskirstė, neleisdamas savo at
stovams. kurių daugumas buvo 
iš Kremliaus paunksmėje esan
čių kraštų, to pranešimo iš
girsti.

Amerikos Unitarų Asociaci
jos organas, „The Christian 
Register“ gavo iš autoriaus pil
ną to pranešimo tekstą, iš ku
rio jį perspausdiname:

Šiandien mes susirinkome, kaip 
intelektualai ir mokslininkai iš dau
gelio tautų, nešdami munis istorinės 
atsakomybės uždėtą gilią atsakomy
bę. Mes turime būti dėkingi savo 
prancūzų ir lenkų kolegoms, kurių 
iniciatyva mes čia susirinkome svar
biam tikslui: panaudoti išmintingų 
žmonių įtaką skatinant taiką ir sau
gumą pasaulyje. Tai yra amžiais se
na problema, dėl kurios jau Platonas,

Per amžius tokia anarchijos pa
dėtis tarptautiniuose santykiuose bu
vo priežastis neapsakomų kančių ir 
sunaikinimų žmonijai; vėl ir vėl ji 
sutrukdė žmonių, jų sielos ir jų ge
rovės pažangą. Tūlais atvejais ji veik 
visiškai sunaikino ištisas sritis.

Bet tautų noras būti nuolat pasi
ruošus karui turėjo ir dar kitokių 
pasėkų žmonių gyvenimui. Per ke
letą paskutinių šimtmečių kiekvienos 
valstybės galia ant savo piliečių nuo
latos didėjo, lygiai tuose kraštuose, 
kur valstybės pajėga buvo panaudo
jama išmintingai, lygiai tuose kraš
tuose, kur ji buvo panaudota bruta
liai tiranijai. Valstybės funkcija pa
laikant taikingus bei tvarkingus san
tykius jos piliečių tarpe pasidarė di
dėjančiai komplikuota ir ekstencyvi, 
daugiausia dėl modernaus industrijos 
aparato sukoncentravimo ir sucen- 
tralizavimo. Norėdama apsaugoti sa
vo piliečius nuo užpuolimo iš svetur, 
moderni valstybė yra reikalinga bai
siai ekspansingo militarinio įsirengi- 
mo. Be to, valstybė skaito reikalinga 
auklėti savo piliečius karo atvejui, 
tas „auklėjimas“ ne tik gadinąs jau
nimo sielą ir dvasią, net neigiamai 
paveikiąs ir suaugusiųjų mentalitetą. 
Joks kraštas negali išvengti tos ko
rupcijos. Ji persisunkia net į tuos 
kraštus, kurie neturi aiškių agresy
vių tendencijų. Tuo būdu valstybė 
pavirto moderniu stabu (idolu), ku-

revoliucinių priemonių pavartojimą 
daro būtiną. Mūsų padėties nega
lima palyginti su jokia padėtimi pra
eityje. Todėl negali betaikyti meto
dus ir priemones, kurių pačioje pra
džioje gal ir būtų užtekę. Mes turi
me revoliucionuoti savo galvoseną, 
revoliucionuoti savo veiksmus ir tu
rime turėti drąsos revoliucionuoti 
santykius pasaulio tautų tarpe. Va
karykštės klišės šiandien nebetinka 
ir, beabejo, bus beviltingai pasenu
sios rytoj. Išaiškinti tatai žmonėms 
visame pasaulyje yra visų svarbiau
sia, ir tai yra visų svarbioji ir liki- 
minė sicialinė funkcija, kokią kada 
intelektualai turėjo pasiimti ant pe
čių. Ar užteks jiems drąsos^perženg- 
ti savo pačių tautinius saitus iki to 
laipsnio, kad galėtų paveikti pasau
lio tautas pakeisti savo giliai įsišak
nijusias tautines tradicijas radika
liausiu būdu?

Milžiniškos pastangos yra būtinos. 
Jei tatai nepasiseks dabar, tai ..tokia

rio sugestyvios galios retas žmogus 
beįstengia išvengti.

Tačiau auklėjimas karui yra de- 
liuzija. Paskutinių kelerių metų 
technologiniai išradimai visiškai nau
ją sudarė milit'arinę padėtį. Išrasti 
baisūs ginklai pajėgus per keletą se
kundžių sunaikinti milžiniškas žmo
nių mases ir plačiausias teritorijų 
sritis. Kadangi mokslas dar neišra
do apsigynimo nuo tų ginklų, tad 
moderni valstybė toliau nebegali pa
ruošti atitinkamos apsaugos savo pi
liečiams.

Kaip tad -begalime mes būti iš
gelbėti?

Žmonija gali įsigyti apsaugą nuo 
neįsivaizduojamos destrukcijos ir be
atodairiško sunaikinimo pavojaus tik 
tuomet, jei virš-tautinė (supernacio- 
nalė) organizacija viena turės auto
ritetą tuos ginklus turėti. Tačiau ne
galima nė manyti, kad tautos dabar- ’feupernacionalinė organizacija bus su-
tinėmis sąlygomis perleistų tokį au
toritetą tokiai supernacionalinei or
ganizacijai, jei bent ta organizacija 
turėtų legalią teisę ir pareigą išspręsti 
visus konfliktus, kurie praeityje pri
vedė prie karo. Pavienių valstybių 
funkcijos būtų daugiau ar mažiau 
koncentruotis į savo vidaus reikalus, 
savo santykiuose su kitomis valsty
bėmis jos spręstų tik tokius reikalus 
ir problemas, kurios jokiu būdu neg
resia tarptautiniam saugumui.

kurta vėliau, bet tuomet ji turės būti 
statoma ant didžiausios dabartinio 
pasaulio dalies griuvėsių... Tikėki
me, kad dabar vyriaujančios tarptau
tinės anarchijos pašalinimas neturės 
būti perkamas sau suteiktos pasauli
nės katastrofos kaina, kurios dimen
sijų niekas iš mūsų ir įsivaizduoti 
nepajėgia.

Laikąs yra baisiai trumpas. Tu
rime veikti dabar, jei bendrai mes 
dar galime veikti.

vienas pirmųjų, taip sunkiai kovojo; 
pavartoti protą ir išmintį, -spren
džiant žmonių problemas vietoje pa- 
siduųti atavistiniams instinktams ir 
aistroms.

Skaudžios patirties esame pamo
kyti, kad racionalaus galvojimo ne
pakanka mūsų socialinio gyvenimo 
problemoms išspręsti. Nuodugniausi 
tyrinėjimai bei drąsūs moksliniai 
darbai dažnai davė tragiškų pasėkų 
žmonijai, iš vienos pusės pasiekiant 
išradimų, kuriais žmogus išlaisvina
mas nuo alinančio fizinio darbo ir jo 
gyvenimas padaromas lengvesnis bei 
turtingesnis; tačiau iš kitos pusės įve
dant rūstų nerimą jo gyvenime, pa
verčiant jį savo technologinės aplin
kumos vergu ir — kas visų katastro- 
fiškiausia — sukuriant priemones jo 
paties masiniam savęs naikinimui. 
Tatai tikrai yra siaubinga tragedija.

Nežiūrint kaip siaubinga ta tra
gedija, ji turėjo tokį nepaprastą pa
sisekimą mokslo ir technologijos sri
tyje, kadangi mes ilgą laiką nesuge
bėjome surasti tinkamo išsprendimo 
daugeliui mus apsėdusių politinių 
konfliktų bei ekonominių įtempimų. 
Be abejo, ekonominių interesų anta
gonizmas tarp tautų ir tautų viduje 
yra didžiąją dalimi atsakingas ir 
grėsmingas už šių dienų sąlygas pasau
lyje. Žmogus nesugebėjo išvystyti po
litinių bei ekonominių organizacijos 
formų, kurios garantuotų taikingą 
tautų sugyvenimą pasaulyje. Jis ne
sugebėjo pastatyti tos rūšies sistemos, 
kuri pašalintų karo galimybę ir vi
siems laikams uždraustų žudikiškus 
masinio naikinimo Instrumentus.

Mes mokslininkai, kurių tragiška 
paskirtis buvo padėti pagaminti vis 
baisenius vis efektingesnius naikini
mo metodus, turime laikyti savo iš
kilminga ir visa kita viršijančia pa
reiga padaryti visa, kas yra mūsų 
galioje, sutrukdyti, kad tie ginklai 
būtų pavartoti tikslui, kuriam jie bu
vo išrasti.. Kokia kita pareiga mums 
gali būti svarbesnė? Kokie sociali
niai tikslai gali būti ai Ūmesni mūsų 
širdžiai? Tai yra, kodėl šis kongresas 
turi tokią gyvybinę misiją. Mes čia 
susirinkome pasitarti savo tarpe. Mes 
turime statyti dvasinius bei moksli
nius tiltus, kurie sujungtų pasaulio 
tautas. Mes turime nugalėti tas pasi
baisėtinas valstybių sienų kliūtis.

Mažesnio masto bendruomenių gy
venime žmogus padarė šiokį tokį pro
gresą antisocialinių suverenumų pa
laužimo kryptimi. Tai yra tikra, pa
vyzdžiui, kalbant apie gyvenimą mie
stuose ir, iki tūlo laipsnio, apie bend- 
ruomonę paskirose valstybėse. Tokio
se bendruomenėse tradicija ir auklė
jimas turėjo švelninančios įtakos ir 
privedė prie pakenčiamą santykių 
tose ribose gyvenančių žmonių tarpe. 
Tačiau atskirų valstybių santykiuose 
vis dar tebeviešpatauja visiška anar
chija. Aš nemanau, kad mes esame 
padarę bet kokios tikros pažangos 
toje srityje per paskutinius keletą 
tūkstančių metų. Perdaug dažnai kon
fliktai tarpe tautų tebėra sprendžia
mi brutalios jėgos, karo. Neribotas 
geidulys vis didesnės ir didesnės ga
lios siekia pavirsti aktingu ir agre
singu, kai tik ir kada tik tam pasi
taiko tinkamos fizinės galimybės.

Įvairios žinios
• Austrijos vyriausybė pasiuntė 
protestą Vengrijos valdžiai, nes Ven-ę 
grijos pasienio policija verčia Austri
jos muitinės tarnautojus šnipinėti 
Vengrijos naudai. Vengrai grobia 
austrus ir reikalauja žinių apie oku
pacines pajėgas. (AP)
• JAV rūmai iš naujo nurodo į rei
kalą sustiprinti žvalgybos veiklą už
sienyje. Už šį potvarkį pasisakė 348, 
o prieš 4. (AP)
• Italijos karaliaus Emanuelio III, 
mirusio 1947 m. Kaire, liko Anglijoje 
dvaras 6.129.148 dolerių vertės. 
Smulkmenų nežinoma. (AP)
• Prancūzija ir D. Britanija paga-
liau pasidavė amerikiečių spaudimui 
ir sutiko įvesti Berlyno vakariniuose 
sektoriuose Deutschmarkę, tuo būdu 
pakirsdami sovietų ūkį. Spėjama, 
kad Sovietai net blokadą vėliau nu- 
imsią, kai įsitikins, jog toji blokada 
nieko negelbsti nei jų propagandai 
nei tikslui. v
• Vakarų diplomatiniai pareigūnai 
mano, jog keturių didžiųjų pasitari
mai Austrijos taikos sutarties suda
rymu nutrūksiu dėl Jugoslavijos re
paracijų ir teritorinių reikalavimų. 
Gerai informuoti vakarų diplomatai 
pareiškę, jog būtų nenaudinga tęsti 
derybas, jei Sovietų Sąjunga ir to
liau rems Jugoslavijos reikalavimus. 
Derybos nutrūksiančios, jei nebus 
rasta kompromiso. (AP)
• Graikijoje buvo policijos susek
tas komunistų ruošiamas sąmokslas 
prieš gen. majorą James Van Fleet, 
amerikiečių karinės misijos šefą 
Graikijoje, ir prieš graikų vyr. ka
riuomenės štabo viršininką gen. A. 
Papagos. Sąmokslo rengėjai suimti, 
ginklai surasti; kai kurie jų jau pri
sipažino.

Į Graikiją atvyko milžinas lėk
tuvnešis ir kitų 12 karo laivų. Lau- I 
kiama atvykstant dar 8.
• Suomijos ministeris pirmininkas 
p. K. Fagerholm nori sudaryti koali
cini kabinetą, pakviečiant ir komu
nistus mažesniems postaYns užimti. 
Esą gandų, jog Suomija yra gavusi 
iš Sovietų Sąjungos vyriausybės rei
kalavimą dėl naujų bazių Suomijoj 
steigimo; tai esanti kompensaciją už 
Norvegijos prisidėjimą prie Atlanto 
pakto.

Komunistų parlamento vadovė po
nia H. Kuusinen pareiškusi, jog jie 
nedalyvausią Fagerholmo kabinete. 
Jei jie atsisakysią, Fagerholmas mė
ginsiąs sudaryti ministerių kabinetą

iš trijų partijų: socialistų, agrarų ir 
Švedų liaudies partijos. (R)
• Techniškai esą jau galima iš ato
mo gauti elektros energiją ir tuo bū
du gaminti atomine energija vairuo
jamą lėktuvą. Toks esąs Amerikoje 
projektuojamas.
• Švedija paskyrė 800.000.000 kronų 
karo reikalams. Bus perkami ir ra
darai. (AP)
• Švedijos gener. štabo viršininkas 
pareiškė, kad ji ir viena galinti ko
voti ganą ilgą laiką, jei ji būtų už
pulta, ir tuo būdu sutrukdytų greitą 
krašto užėmimą.

Skelbimas Nr. 65
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

šiame skelbime išvardinti asmens. 
Ieškomieji arba apie juos žinantieji 
malonėkite atsiliepti C/Kartotekai 
per artimiausius LTB skyrius, kartu 
nurodant skelbimo eiles Nr. ir įde
dant reikiamą kiekį pašto ženklų at
sakymui apmokėti.
57. Mr. Stanley Labanauskas, gyv. 

California, USA, paieško Petro 
Jankausko, iš Kreivių km., Šila
lės vi., Tauragės aps., ir Vinco 
Labanausko iš Raglaičių km., Šid- 
lavos parap., Raseinių aps., ar 
juodviejų vaikų.

58. Mr. Vladas Balavičius iš USA 
paieško Jovaičio Petro ir jo vai
kų (2-jų dukterų ir sūnaus) 15-20 
m. amž., gyvenusių Alytuje. P. 
Jovaišis buvo vedęs Albiną Ba- 
lavičiutę, kil. iš Jabubiškių km., 
Liškiavos par., Alytaus aps.

59. Sr. Roberto Urbanovicz, gyv. Ar
gentinoje, paieško Stanislavos 
Misiūnaitės, d. Stanislovo, iš Kie- 
nykštės km., Melagėnų vi., Šven
čionių aps.

60. Mrs. William Berkawich (iš na
mų Magdalena Basavičiūtė), gyv. 
ŪSĄ, paieško savo giminaičių, 
gyvenusių Lietuvoje, Višakio Rū
dos rajone.

61. Mrs. Petronėlė Sakatauckienė- 
Lėpšiutė, kil. iš Vitgirių km., Ke
turvalakių parap., Vilkaviškio 
aps., gyv. USA, paieško Juozo 
Lepšio iš Degučių km., Antano 
Lepšio iš Pažeriu, Marijonos Lep- 
šiutės iš Marijampolės ir dvi se-

- seris vienuoles Uršulę ir Kon
stanciją Lepšiutės. Mr. Juozas 
Sakatauskas norėtų susirašinėti 
su kilusiais nuo Pilviškių, ypač 
lankiusiais Pilviškių gimnaziją 
1900—1905 m.

62. Dr. Georg Schulinskl (Šulinskas), 
gim. 1912. 9. 13 Šukių km., Salos 
vi., Vilkaviškio aps.

• Berlyno Taryba nutarė Vakari
niuose sektoriuose vieną miesto gat
vę pavadinti „Pacellistrasse“. Tuo 
norima pagerbti Popiežiaus Pijaus 
XII penkiasdešimts metų kunigavi
mą. Pacelli yra Popiežiaus šeimos 
vardas. (UP)
• Londone kovo 28 d. bus šaukiama 
10 kraštų konferencija, kurioje bus 
galutinai paryošiama Europos parla
mento konstitucija. Be Briuselio pak
to 5 kraštų dalyvaus dar Norvegija, 
Dapija, Švedija, Italija ir Airija. Kon
ferencija įvyks ambasadorių rango 
lygyje.

Musi? krepšininkai 
Prancūzijoje

VARKALA PRIES BIRUTĮ- 
GRYBAUSKĄ

Pernykštės mūsų krepšininkų 
gastrolės Prancūzijoje buvo paliku
sios didelį įspūdį ir pavieniai žaidė
jai buvo prašomi ten pasilikti žaisti 
bei treniruoti prancūzų, komandas. 
■Vienas iš geresnių Kovo krepšininkų 
—' Birutis po gastrolių ir pasiliko 
Mulhouse, kur su dideliu pasisekimu 
žaidė už vietinį klubą L’Ešperance, 
kartu jį ir treniruodamas. Jo popu
liarumas ten buvo didelis, ir jauna
sis Birutis buvo laikomas kuone gar
siausiu žmogumi mieste..., taip bu
vo galima spręsti iš laikraščių apra
šymų. Su juo L’Ešperance pasiekė 
visą eilę pergalių ir iškopė į geriau
sių Prancūzijos komandų eiles. Ne
seniai Birutis parsikvietė antrąjį' 
Kovo šulą — Grybauską, su kuriuo 
jau anksčiau puikiai susižaidę, pran
cūzams buvo didžiausias ramstis.

Vasario 20 d. L’eperance pas save 
priėmė stiprfą FC Montbrison ko
mandą, kurioje žaidžia ir kitas „imi- 
grantas“wVarkala. Prancūzijos krep
šinio pirmenybių pusfinalistas L’Es- 
perance įveikė svečius 62:46 (24:27). 
Iš rungtynių aprašymo atrodo, kad 
tai buvo ne dviejų komandų susitiki
mas, bet trikova tarp Biručio-Gry- 
bausko iš vienos ir Varkalos iš kitos 
pusės, kurią pirmieji laimėjo. Pir
mieji sumetė virš pusės visos ko
mandos padarytų įmetimų, taip pat 
ir Varkala neatsiliko, daugiausia taš
kų pelnydamas savo komandai.

Prieš rungtynes susitikimas buvo 
reklamuojamas didelėmis raidėmis 
išspausdintose laikraščių antraštėse, 
kurių viena gan įdomiai skambėjo: 
„Varkala meilleur joneur de France 
avec le FC Montbrison contre le tan
dem Birutis-Grybauskas“ („Varkala 
geriausias Prancūzijos žaidėjas su FC 
Montbrison prieš dvejetuką Birutis- 
Grybauskas“). km

63. Marija W.egner-Konopinska, gim. 
1918 m., ir Oskar Wegner, iki 
1940 m. gyvenę Kaune.

64. Wasilewska Helene, d. Stanislovo 
ir Annos, g. 1907 m., 1942 m. gy
venusi Berlyne (Jos vyras buvo 
Lietuvos Ambasados Berlyne se
kretorius).

65. Spatkauskas Jonas, gyvenęs Ku- 
turių km., Jurbarko vi.

66. Antonio Labinsky, gyv. Argenti
noje, paieško Marijos Ambroziu- 
tės, d. Jono ar Petro ir Ievos 
Vaišniutės, g. 1895—96 m., ir Ka
zimiero Labinskio, g. 1925 m-, 
abu Nartelės km., Marijampolės 
aps.

67. Žinantieji ką nors apie: Olego 
Rimskio-KorSakovo, Olgos Lvo- 
vienės, Rotislavo Lvovo ir jo 
žmonos Jekaterinos ir dviejų sū
nų Olego ir Mykolo, Vsevlodo 
Lvovo, gyvenusių Pavardaunio 
dvare, Varėnos vi., Alytaus aps., 
likimą, prašomi pranešti: Michel 
Lewandowsky, Mūnchen 8, Kir- 
chenstr. 13/1.

68. Zofija Waitkiewicz-Radišauskie- 
nė, gyv. USA, paieško sesers Vin- 
centinos Norkevičienės, sesers 
Marijonos, brolio Juozapo Paške
vičiaus ir jų vaikų, visi iš Kaimo 
aps.

69. Jonkaitis Stasys, gyv. Anglijoje 
paieško Stasės Vaitkauskicnės 
35—40 m. am., Lietuvoje gyve
nusios Marijampolės aps.

70. Rozalija Rokickaitė - Vaitaitienė, 
gyv. Cordoba, Celle Lima 2121, 
Argentina, paieško Juozo Rokic- 
ko ar jo vaikų, gyvenusių Šedu
vos parap.

71. Andrius Vasiliauskas iš Kanados 
paieško brolių: Juozo, Petro, My
kolo, Vlado ir Stasio Vasiliauskų, 
s. Andriaus ir Marės šeškauskai- 
tės iš šimulių km., Liudvinavo 
vi., Marijampolės aps.

72. Robertas Tirilis iš Kanados pa
ieško Saliomėjos Vanagelytės iš 
Trakų aps., 1943 m. lankiusio* 
Vilniaus _ „Birutės“ gimnaziją, 
1944 m. gyvenusios Sudetuose.

73. Povilas Gencius iš Kanados pa
ieško Julijos Simonauskienės, 
Anicetos Simonauskytės, Juozo ir 
Stasio Sūnonauskų iš Pažvelsių 
km, Andriejevo vi., Kretingos ap.

74. Jono Leščinsko, s. Juozo, 35 m. 
amž. iš Alytaus, paieško sesuo 
Veronika Leščinskaitė-Bagdona- 
vičienė, gyv. Hipolito Yrigoyen 
3033, Buenos Aires, Argentina.

75. Didjurgio Aleksandro, g. 1916. 2.
20 Aržolų-Būda, Marijampolės 
aps., paieško Didjurgis-Krueger> 

■Emma.
76. Gauti adresai: Domininką Bal- 

čiutė-Daraškevičienė, Vladas Jok- 
šas, Stasys Knieitas, Malvina Ko- 
lavičienė, Berta Tautkicnė-So- 
maitė, Irena Tylienė-Peredniutė, 
Marija Vaiiunlenė-Pečiulytė. ■ * 
Užklydę laiškai: Stasiui T.rabil-

dal nuo A. Beinoros ir V. Savičiutei 
nuo Marijos Žvirblienės.

LTBC/Kartotekos Vedėjas

KILIKEVIČIENE Elena, gyv. (24) 
Flensburg-Glucksburg, Mūrvik DP 
Camp, ieško Gedimino Žemaičio, ki
lusio iš Vilkaviškio apskr., Varpinin
kų km. Vokietijon išvežtas 1944 m. 
Kas žino jo likimą arba dabartinį 
adresą, maloniai prašoma pranešti.

Mrs. GAIDAUSKAITE - RUKUI- 
ŽIENE Ieva, gyv. 6420 S. Kilpatrick 
Ave, Chicago 29, Ill., USA, kilusi iš 
Kundročių km., Skaudvilės valsč., 
ieško savo sesers dukterų Kinderai- 
tės-Gedgaudienės Antaninos ir Vai
čiulienės Juzefos arba jų vaikų.

Prašomas atsiliepti Miceika Vy
tautas, paskutiniu metu . gyvenęs 
Mūnchene. Žinantieji jo likimą pra
šomi pranešti šiuo adresu: Aldona 
Docytė, 42 Camforth Rd., Heaton 
Chapel, Stockport, England.

JULE INDREJATAITE - VAINO
RIENE ir ADOMAS VAINORIUS, 
kilę iš Papilės m., Šiaulių apskr. ieš
kome savo giminių Vokietijoje. Pra
nešti: A. Vainorius, 1530 S. 49 Avė, 
Cicero 50, III., USA.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo, 
o 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 lO’/o nuolaidos. Laikraščio grąžinimai žengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. . ' Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

,Xur yra mano emigracinė byla?
BALF-o ĮSTAIGOS EUROPOJE PRANEŠIMAS APIE BYLŲ EIGAS. NESĄŽININGI SKUNDĖJAI BU8 

IŠRYŠKINTI IR TURĖS ATSAKYTI.

siunčiami BALF Centrui 
arba DP Komisijai j 
Kartu prašoma pranešti 
išvardintų asmenų bylų

-BALF Įstaiga Europoje gauna 
daug laiškų, kuriais prašoma pra
nešti apie emigrac. bylos padėtį. Pa-, 
gal gautus laiškus yra sudaromi są
rašai, kurie 
į Ameriką 
Frankfurtą, 
apie sąraše 
eigą.
. Kol iš minėtų įstaigų negaunama 
atsakymų, BALF Įstaiga besiteirau
jantiems jokių informacijų suteikti 
negali. Čia tenka paprašyti pas mus 
besikreipiančius parodyti bent kiek 
kantrumo, nes pakartotini laiškai su 
prašymu pranešti, kur šiuo metu yra 
jo byla, neturi prasmės. Kol negau
tas atsakymas iš BALF-o Centro ar 
DP Komisijos Frankfurte, neįmano
ma suteikti informacijų.

Kai kurios emigr. įstaigos, apie 
bylų eigą atsisako pranešinėti moty
vuodamos, kad, renkant tokias žinias, 
tektų atidėti tiesioginį darbą, t. y. 
pačių bylų vykdymą.

Tik tais atvejais, kada gaunama 
duomenų, jog byla tikrai tapo su
laikyta, reikia prašyti BALF Įstaigą 
padėti pašalinti sulaikymo kliūtis. 
BALF Centras Amerikoj apie bylų 
užkliuvimą ir sulaikymą NCWC Cen
tre arba DP Komisijoj Washingtone 
patiria pats ir stengiasi pašalinti su
laikymo priežastis. Būna atsitikimų, 
kad buto tikrinimo metu paaiškėja, 
kad garantijos davėjas, turėdamas 
trijų kambarių butą, suteikia garan
tijas gana dideliam asmenų skaičiui, 
kurių į savo butą tikrai negali su
talpinti. Tokiu atveju byla sulai
koma • ir BALF Centrui tenka ją iš 
naujo pradėti. Emigracinės bylos, 
kurios iš Amerikos ateina DP Komi
sijai į Frankfurtą jau patvirtintos, 
visos gauna eigą ir anksčiau ar vė
liau emigruojantis pakviečiamas for
malumams atlikti. Tačiau pasitaiko, 
kad kartais vėliau pradėta byla grei
čiau gauna vykdymą už anksčiau 
pradėtą. Emigracinių įstaigų aiškini
mu tas atsitinka dėl to, kad kai ku
riose bylose pasitaiko neaiškumų ir, 
kol surenkamos papildomos žinios 
neaiškumams pašalinti, byla sugaiši
nama. Taip pat tie, kurie vyksta į 
mažesnes vietoves, greičiau susilau
kia savo bylų įvykdymo, negu vyk
stantieji į didesnius centrus.

Šiuo metu daromi žygiai išaiškinti, 
kur yra užkliuvusios bylos, kurios 
NCWC Centrui New Yorke perduo
tos dar prieš gruodžio mėn. 1 d. ir 
iki šiol nėra pasiekusios pereinamų
jų stovyklų Vokietijoje, nors norma
linėje eigoje jau turėjo pasiekti. Kai 
tik bus gautos informacijos, bus pra
nešta kiekvienam, kuris kreipėsi ar 
visai nesikreipė savo užsitęsusios by
los reikalu į BALF įstaigą. Taip pat 
tremtiniai yra prašomi painformuoti 
BALF įstaigą, kada jo byloj pasitai
kiusi išvažiavimo kliūtis tapo paša
linta. Neturint šių žinių, susidaro 
labai nepatogi padėtis, kada BALF 
Įstaigos pareigūnai pakartotinai krei
piasi į emigrac. įstaigas, gi ten pa
reiškiama, kad keliamas klausimas 
jau yra išspręstas.
' Kartu įspėjame savo tautiečius 

dėl skundų, duodamų CIC ir kitoms 
emigracinėms įstaigoms dėl asmeni
nio atsiskaitymo tikslu sukliudyti „sa
vo priešui" išemigruoti. Tokius skun
dus . rašinėja ne tik esantieji dar 
tremtyje, bet juos atsiunčia jau nu-

keliavę į kitą kraštą. Šiais skundais 
trukdoma emigracinių įstaigų darbas 
ir komplikuojama, emigruojančių iš
važiavimas. Skundėjai ne tik prasi
žengia tautiniam solidarumui, bet 
kartu užsitraukia moralinę ir juridi
nę atsakomybę. Skundams tirti 
Frankfurte prie DP komisijos stei
giama apel. komisija, kuri tyrinės ne 
vien skundžiamuosius, bet ir skun
dėjus. Pastarieji bus išryškinti ir už 
nepagrįstus skundus turės atsakyti.

BALF-o Įstaiga Europoje

SVARBU NETURINTIEMS DARBO 
GARANTIJŲ

dienomis iš BALF’o atsto- 
Valaičio teko patirti, kad

Šiomis 
vo p. J. 
BALF’o Įstaiga Europoje (Mūnchen 
27, Rauchstr. 20) tikisi gauti savo dis
pozicijon tam tikrą kiekį nevardinių 
darbo sutarčių ūkininkams, namų 
ruošos darbininkams ir gail. seserims 
bei slaugėms. Asmens, atitinką tik 
šioms kategorijoms, gali raštu kreip
tis į aukščiau minėtą įstaigą.

BALF’o pareigūnai su DP Komisija Frankfurte
Kovo mėn.- pradžioje Frankfurte 

DP Komisijos įstaigoje įvyko DP Ko
misijos, Karinės Valdžios ir šalpos 
bei emigracijos organizacijų atstovų 
pasitarimas. Jam vadovavo DP Ko
misijos atstovas Europoje p. Suadrilli. 
Susirinkime dalyvavo ir iš NCWC 
Centro New Yorke emigracijos sky
riaus vedėjas p. Disco.

BALF-o atstovai p.p. I. Rovaitė, 
J. Valaitis ir C. Masaitis prieš ir po 
susirinkimo turėjo ilgesnį atskirą pa
sikalbėjimą su vyriausiu DP komisi
jos atstovu Europoje p. Sųuadrilli ir 
tik iš Washingtono atvykusiu padė
jėju p. Shirt.

Kelių valandų pasitarime išaiški
no eilę bendrųjų emigraciją liečian
čių klausimų. Ilgą pasikalbėjimą 
glaudus, 'paliestos kelios temos ir 
aiškėjo sekantis:

Šiuo metu amerikiečių zonoje
yra 45.000 bylų eigoje, britų zonoje 
— apie 4.000, prancūzų zonoje apie 
1.000.

Dabar per dieną talkininkaujant 
emigracinėms įstaigoms komisijoj pa
ruošiama po 330 bylų. Sį skaičių nu
matoma pakelti iki 400.

DP Komisija vasario mėnesį yra 
išsiuntusi 4.200 tremtinių į JV-bes, 
t. y. dukart tiek, kiek per visą laiko
tarpį iki vasario 1 d. Kovo mėnesiui 
laivuose užsakyta 6.000 vietų, tačiau 
tikimasi, kad šį skaičių dar pavyks 
padidinti iki 7.000.

Balandžio mėn. planuojama iš
siųsti apie 10.000 tremtinių, o gegu
žės ir birželio mėnesiais po 12.500.
• •, Pradedant liepos mėnesiu numa-

su- 
pa-

jau

P. Dulles apie Skandina vi j q
Svarbu žinoti Amerikos politikų 

nuomonę apie JAV santykius su 
Skandinavija. P. J. Dulles, respubli
konų partijos užsienių reikalams pa
tarėjas, pasakė, kad JAV neturinčios 
siekti arti Sovietų Sąjungos esančių 
karinių bazių, kurios turėtų ofensy- 
vinės grėsmės pabūdžio ir kurios bū
tų disproporcijoje su ‘ defensyvine 
nauda. Ir todėl Amerikos draugiš
kumas su europiečiais, o ypač Skan
dinavija, neturėtų siekti, kad Ameri
koj galia būtų tiesiog nukreipta į Ru
sijos pasieni.

W. Lippmann rašo, kad po to, kai 
Skandinavijai nepasisekė sudaryti 
nepriklausomą defensyvinę lygą ir 
kai Norvegija su .Danija jau iš ten 
išėjo, tai p. Dulles dar nurodąs už
rakinti tvarto duris, kai arklys pa
vogtas. Taigi Lippmannas išvedžio- 
ja, kad ir šiuo metu dar nesą vėlu 
rimtai svarstyti tas pasekmes, "kurios 
išplauks iš A. pakto. Anot jo, A. pak
to, kurį jau visas pasaulis pažįstąs,

Paragvajuje nėra ka ieškoti
Latvių rašytojas Talivaldis Dan- 

gavs, kuris drauge su būreliu kitų 
latvių pernai rudenį išvyko Parag- 
vajun, rašo, kad kelionė buvusi gana 
marga ir turtinga nuotykiais. Parag
vajus išvažinėtas ir traukiniais ir 
vandens keliais, bet tinkamo darbo 
vis dėlto nepavykę surasti. Palygi
nant su paprasto darbininko uždar
biu, pragyvenimas Paragvajuje gana 
brangus. Pietų Amerikos gyventojų 
gyvenimo būdas ir galvosena euro
piečiams svetimi. Dauguma naujųjų 
imigrantų dabar nori persikelti Ar
gentinon, kur sąlygos geresnės. Per 

• šį trumpą laiką latviams Paragvaju
je teko pergyventi daug nemalonu
mų, nusivylimų, jie daugelį sykių ap
gauti. Keliaujant giriomis ir upėmis 
nekartą ir jų gyvybės buvo pavo
juje. Tuo tarpu juos nei kiek ne
palietę dažniosios Paragvaujaus ope
retinės revoliucijos, kur pasišaudoma 
viename arba kitame miesto kampe, 
o iš ryto vėl nauja valdžia. Čiabu
viai prie to taip pripratę, kad į tai 
nekreipia dėmesį. Išvada tokia, kad 
į .Paragvajų nėra jokio apskaičiavi
mo emigruoti. LLV/SB

rinka tačiau nuo to laiko pasikeitė. 
Ar yra dėl to kas nors kaltas, kad 
tiek daug krašte turime užsieniečių 
darbininkų? Dar yra daug tokių, ku
rie anksčiau buvo pasamdyti kasyk
loms, bet vėliau išėjo iš jų ir dirba 
be jokio leidimo. Jie yra slaptai pe
rėję sieną — dauguma italų, kurie 
buvo pasamdyti šiaurinės Prancūzi
jos kasykloms. Jų skaičius siekia iki 
25.000. Tai sudaro irgi pavojų pro
fesinių sąjungų algų politikai.“

25.000 NELEGALIŲ UŽSIENIEČIŲ 
DARBININKŲ BELGIJOJE

Flamandų laikraštis „Gazet van 
Antwerpen“ tyrinėja krašto bedarbės 
pagrindus, ypatingai atkreipdamas 
dėmesį į užsieniečių darbininkų klau
simą. Laikraštis rašo: „Mūsų kasyk
lose dirba 75.000 užsieniečių, kurie 
buvo pasamdyti, kada trūko darbo 
jėgos, nes darbininkai, kurie norma
liai priklausė kasykloms, dėl didelių 
pasiūlų kitose pramonės srityse pe
rėjo prie lengvesnio darbo. Darbo

BAKTERIOLOGINIS KARAS
JAV karinių pajėgų pareigūnas 

pareiškė, kad šiandien JAV bakterio- 
logniame karo proceso tyrinėjime uži
mančios pirmaujančią vietą pasauly
je. Jie nagrinėję gynybos priemones 
prieš nuodus ir ligų bakterijas. Bet 
taip pat JAV ruošiasi ir puolimui, 
kaip atsakymui priešui, jei tas pavar
totų bakterijas prieš Ameriką. Nors 
biologinis ginklas nesąs „fantastinis 
užmušėjas“, tačiau jis esąs pigus ir 
svarbiausia karo vedimo priemonė, 
nurodo pareigūnas. Karo gynybos 
ministeris p. Forrestal savo pareiš
kime nurodė, kad nors dideliu mastu 
biologinis karas niekad nebuvęs ve
damas, JAV tyrimai rodą, jog bak
terijos ar jų produktai galėtų būti 
efektyviai naudojami kaip karo 
ginklai.

Armijos cheminės karo tarnybos 
virš. gen. maj. H. Waitt pareiškė, jog 
ligų pradų platinimas esąs svarbiau-, 
šia karo vedimo priemonė. Jis nu
rodė, jog jis neabejojąs jų praktiš
kumu. Pirmoje eilėje esą svarbu pa
siruošti tautą apsaugoti nuo biologi
nio užpuolimo karo metu ar biologi
nio sabotažo. (UP/m)

legaliuose rėmuose svarbiausių tautų 
aukščiausia vadovybė organizuos 
strateginę sistemą. Šios sistemos pla
nas dar tebesvarstomas ir todėl p. 
Dulles intervencija dar esanti nepa
vėluota. (Ta proga reikia pridurti, 
jog pakto tekstas paskelbtas ir žino
ma, jog 7 tautos jį pasirašys balan
džio pradžioje, red.)

P. Lippmannas išvedžioja, jog 
Skandinavija neturėjo būti įtraukta 
į šį paktą? Jis čia cituoja p. Dul
les žodžius: „Galima prileisti, kad So
vietų valstybė panaudos raudonąją 
armiją, jei jos vadai pajus, jog jų 
kraštams rimtai ir tiesiogiai grasina
ma ...“

Taigi, p. Lippmannas įrodinėja, 
kad Amerika Skandinavijos kraštų 
nepritrauktų prie A. Pakto. Kai an
tras žymus žurnalistas J. Alsop nu
rodo, jog Sovietų Sąjunga net ir Suo
miją užmiršianti, nors visa Skandina
vija prisidėtų prie Atlanto pakto.

W. L. sako, kad tiek dėl p. Dulles, 
tiek dėl kitų politkų nurodymų, jog 
Amerika neturinti ieškoti karinių ba
zių arti Sovietų Sąjungos, neturi būti 
nesusipratimų. Šie visi politikai nie
kad neskatina pataikauti. Jie pir
mieji reikalauja, kad šis kraštas pa
rodytų jėgą, paremtą atsiginklavimu 
ir mobilizacija, kuri neklaidingai įti
kintų, kad bet kokiu raud. armijos 
pajudėjimu už ginklų paliaubų lini
jos būtų, neatsižvelgiant į bet kokius 
paktus, paliesta Amerikos gyvybiniai 
interesai ir jie tuo pačiu ginami.

Čia straipsnio autorius nurodo, 
kaip prieš trejis metus buvo pasiųs
tas kovos laivas Missouri į Turkiją 
ir ten atstumtas konfliktas. Amerikos 
akcija atstatė pusiausvyrą ir karinis 
konfliktas apsiribojo šaltuoju karu.

Po tokio išvedžiojimo W. Lipp
mann mėgina reziumuoti: jei Skan
dinavijos politika, kuri pakeitė At
lanto pakto charakterį, nebūsianti su
laikyta, tai galįs įvykti toks konflik
tas, kurio sprendimas tegalimas 
karu, (ja.)

jama į Jugoslaviją atentątinio ele
mento iš kaimyninių kraštų.

BBC pranešė, jei Jugoslavija būtų 
užpulta, D. Britanija suteiktų tam 
tikrą pagalbą Jugoslavijai. (Am)

„VAKARAI PLANUOJA KARĄ 
PRADĖTI“ SAKO KREMLIAUS

< PAREIGŪNAI
' UP pranešimu iš Londono, Mas
kvos radijas skelbia Sovietų parei
gūnų priekaištus JAV ir D. Britani
jai: jos „nekliudomai didina ginkla
vimąsi“ ir, sudarydamos naujus blo
kus, siekiančios „pradėti karą prieš 
Sovietų Sąjungą“.

Aukšc. Sovietų Taryba nurodžiusi 
į Rusijos „augančią galią“ ir Sovietų 
Sąjungos kovingumą. Tarybos vie
nas atstovų nurodęs, jog kapitalisti
nių kraštų biudžetai esą karo biud
žetai. JAV, D. Britanijoj ir kituose 
kapitalistiniuose kraštuose kariniams 
reikalams išlaidos nepaprastai augan
čios. Prisidengdami apsigynimo są
junga, sudaromi nauji agresyviniai 
blokai ir paktai, kurie siekią pradėti 
karą prieš Sovietų Rusiją. Tačiau 
Sovietų žmonės esą įsitikinę komu
nizmo žygiavimu ir nesą jokios jėgos 
pasaulyje, kuri galėtų sulaikyti jų 
pergalės žygiavimą. (Jeigu taip, nėra 
ko bijoti karo ir puldinėti demokra
tinius kraštus, red.)

tomą, kiekvieną mėnesį išgabenti po 
16.000 asmenų.

Tuo tarpu transportai, kaip žino
ma, vyksta tik laivais, tačiau ruošia
masi vežti nuo 4.000 iki 5.000 tremti
nių per mėnesį ir lėktuvais.

Ponas Sųuadrilli tvirtina, kad iki 
1950 metų balandžio mėnesio pavyks 
Išgabenti įstatyme numatytuosius 
205.000 tremtinių.

IRO Centre Bad Kissingene sta
tistikos skyriuje gavom informacijų, 
kad kovo mėn. pradžioje vykstančių 
į JV-bes lietuvių visose pereinamose 
stovyklose jau buvo 1.108 asmenys. 
Emigrantams pereinamose stovyklose 
vidutiniškai tenka išbūti apie dvi sa
vaites. Tad atrodo, kad per pirmąją 
kovo mėn. pusę į JV-bes išvyksta 
apie 1.000 lietuvių.

Pasikalbėjimuose buvo plačiau 
paliestas atmestųjų bylų klausimas. 
Iki šiol, atmetus kurią nors bylą, 
tremtinys buvo tik tepainformuoja- 
mas pagal kurį DP Akto (biliaus) 
paragrafą jo emigracinė byla yra su
stabdoma ir dokumentai buvo siun
čiami į DP Komisijos įstaigą Frank
furte. Ten nukentėjusiam tekdavo 
kreiptis, prašant jo bylą peržiūrėti.

Žinoma, pirmoj eilėj tie žmonės 
kreipiasi į mus, prašydami patarimo 
ir pagalbos. Tuo reikalu mums tenka 
daug gelbėti tiek DP Komisijoj, tiek 
konsulatuose.

Atmestųjų skaičiui daugėjant, nu
matoma steigti prie DP Komisijos 
Frankfurte apeliacinį organą skun
dams pareikšti. Tad ateity, selekto- 
riams ar vice-konsųlui bylą atmetus, 
IRO ir paliestas asmuo bus apie tai 
trumpai painformuoti, kad būtų su
tvarkytas jo perkėlimas į gyvenamą
ją stovyklą ar palikimas pereinamojo 
stovykloje, o atatinkama šalpos or
ganizacija, arba individualinių ga
rantijų atveju, IRO bus painformuo
tą apie atmetimo priežastis. CIC at
stovas mano, kad tik l"/« visų atmes
tųjų bylų gali turėti tokio pobūdžio 
atmetimo priežastis, kurių CIC ne
gali pranešti. Visais kitais atvejais 
tos priežastys bus pranešamos, ir 
mums teks daugiau tarpininkauti. Po 
tokio ■ pranešimo byla bus palikta 
trims savaitėms selektorių ar atitin
kamai vice-konsulo žinioje, kad pa
liestas asmuo galėtų patiekti papil
domų įrodymų jam daromiems prie
kaištams atremti. Po trijų savaičių 
byla su visais įrodymais bus per
duota į Frankfurtą komisijai peržiū
rėti. Jei komisijos sprendimas bus 
palankus, byla bus grąžinta atgal | 
pereinamąją stovyklą tolimesniam 
vykdymui, o priešingu atveju bus 
siunčiama į Washingtoną.

Iki šiol ši procedūra dar nėra ga
lutinai nustatyta ir atitinkami orga
nai (selektoriai, CIC ir k.) dar nėra 
išleidę instrukcijų.

BALF-o ĮSTAIGA EUROPOJE

• James F. Byrnes, buvęs JAV už
sienių reikalų ministeris, pareiškė, 
kad Amerika turinti krauti atominių 
bombų atsargas. Dabartiniai Sovietų 
Sąjungos pasikeitimai, sako jis, ne
reiškia jokio draugi lemo J.A.Vals- 
tybėms. (AP)

Vakarinių demokratinių krašty karinė sutartis

tik

TBIS KARTUS TITO SUSITIKO 
VAKARŲ ATSTOVAIS

AP pranešimu iš Triesto, nepri- 
klaūsomas Giornale di Trieste para
šė, jog maršalas Tito jau tris kartus 
susitikęs su Vakarų atstovais nuo 
rugsėjo mėn. Susitikdavę ant Brioni 
salos, netoli Pola. Pirmą kartą susi
tikę rugsėjo mėn. antrąjį — sausio ir 
trečią — 12 kovo.

Paskutinis susitikimas buvęs italų 
labai palankiai traktuojamas, nes, 
nors ir be italų, spėjama jog buvę 
kalbėta dėl Giulia. Tito atvykęs spe
cialiu traukiniu, vėliau važiavęs au
tomobiliu ir paskui laiveliu. Ant sa
los išbuvęs iki kitos dienos.

Paskutiniu metu vis labiau prade
dama kalbėti apie kominformo orga
nizuojamą puolimą, kuriuo siekiama 
nušalinti Tito. Esą nemažai infiltruo-

SU

(Atkelta iš 1 pusi.) 
ropos valstybę, jei ši yra tokioje būk
lėje, kad galėtų sutarties principus 
skatinti ir prie Šiaurės Atlanto srities 
saugumo prisidėti Kiekviena taip 
pakviesta Valstybė gali tapti sutar
ties dalyviu, įteikiant JAV vyriausy
bei savo įstojimo pareiškimą; JAV 
vyriausybė fnformuos kiekvieną pak
to dalyvį apie naujai įstojusį narį.

Vienuoliktas straipsnis
Ši sutartis turi būti jos narių ra

tifikuota pagal jų atitinkamą konsti
tucinės teisės procedūrą. Ratifikavi
mo dokumentai turi būti įteikti kiek 
galima greičiau,JAV vyriausybei, ku
ri painformuos visus kitus signatarus 
dėl depozltavimo. Sutartys įsigalioja 
tarp valstybių, kurios ją ratifikavo, 
tuojau po to, kai dauguma signatarų, 
įskaitant ratifikacijos dokumentus 
Belgijos, Kanados, Prancūzijos, Luk- 
semburgo, Olandijos, D. Britanijos ir 
J.A.Valstybių, bus jau depozitavę. 
Visų kitų vaĮstybių sutartys įsigalio
ja nuo jų ratifikacijos dokumentų de- 
pozitavimo.

Dvyliktas straipsnis
Sutarčiai įsigaliojus, po 10 metų 

ar vėliau, jos dalyviai gali, jei vienas 
kurių prašo, tartis drauge dėl sutar
ties peržiūrėjimo, atsižvelgiant į Šiau
rės Atlanto srities taikos ir saugumo

faktorius, įskaitant Jungtinių tautu, 
universalius ir regionallus susitari
mus, liečiančius tarptautinės taiko< 
ir saugumo palaikymą.

Tryliktas straipsnis
Po sutarties dvidešimties metų ga

liojimo bet kuris narys gali atsisakyti 
nuo sutarties, jei jis prieš metus lai
ko praneša atsisakymo pareiškimą 
JAV vyriausybei, kuri painformuos 
kiekvieną partnerio vyriausybę dėl 
kiekvieno pasitraukusio nario.

Keturioliktas straipsnis
'Si sutartis, kurios anglų ir pran

cūzų kalbomis tekstas yra lygiai au
tentiški, turi būti padėta JAV vy
riausybės archyvuose. Atitinkamai 
patvirtinti nuorašai bus JAV vyriau
sybės persiųsti kitų signatarų vy
riausybėms.

Siam paliūdyti pasirašiusieji įga
liotiniai šią sutartį pasirašo.

Sudaryta Washingtone 1949 m. ba
landžio mėn.

PRANEŠAMA,
kad praeitą savaitę antrasis „Mūsų 
Kelio“ numeris negalėjo išeiti dėl 
spaustuvėje techninių sutrikimų ir 
dėl šv. Juozapo šventės. Užtat šį nu
merį išleidžiame dvigubą.

MUSŲ KELIAS
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