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Atlanto pylimas prieš komunistinę tironiją
12 užsienių reikalų minisierjų pasirašė Šiaurės Atlanto gynybos paktų.

Nepaprastas įvykis Washington©. Maskvos notos 10-čiai kraštų
Po beveik ketverių metų demo

kratiniai kraštai įsitikino, kad So
vietų Sąjungos imperialistinių sieki
mų negalima patenkinti pataikavi
mu ir koncesijomis, bet kad reikia 
Vieningos ir galingos politikos, pa
remtos modemišku ginklu ir tų 
kraštų mokslo išradimais bei re- 
gursais. Tokia politika šių metų 
balandžio 4 dieną apvainikuojama 
12 tautų gera valia. Balandžio 4-oji 
ir Washingtonas bus epochinės reikš
mės terminai. Tai Šiaurės Atlanto 
gynybos pakto pasirašymo diena ir 
Vieta. Prieš trejis metus mestas W. 
Churchillio įspėjimas Fultone tampa 
•uprastas, įvertintas ir įvykdytas — 
anglosaksai susijungė vienon drau- 
gijon ginti ne tik savo kraštų laisvės 
ir gyventojų, bet, kaip JAV nau
jasis gynylibs ministeris p. L. John- 
ton pasakė,~tr demokratinio pasau
lio principų nuo grėsmingojo, Krem
liaus diriguojamo, ir laisves naiki
nančio komunizmo.

Britų užčienių reikalų ministeris 
p. Bevinas, prieš pasirašydamas 
paktą, pareiškė, kad Šiaurės Atlanto 
Paktas yra „vienas- didžiausių ir 
svarbiausių įvykių pasaulio istori
joje". šis faktas labiausiai prisidės 
prie pasaulio taikos. Jo pagrindinis 
faktas yra tas, kad jis niekad ne
pataikaus agresijai — niekad. Bet 
kiekvienam būsimam agresoriui pri
mins, kad. jis pagalvotų ir pagalvo
tų tris kartus. Šioji sutartis, sako 
ji«, sutraukia krūvon didžiausias 
gamybinio pajėgumo sritis ir 
pasaulio sugebėjimą.

Belgijos premjeras Spaakas 
brėžė: „Aš esu įsitikinęs, kad 
karo pabaigos ir J. Tautų organi
zacijos įsteigimo, Atlanto paktas yra 
žvarbiausias pasaulyje žingsnis ko
lektyvinio saugumo linkui“.

Nežiūrint Šiaurės Atlanto pak
to. turinio paskelbimo, nežiūrint 
galiūnų pareiškimų, kad šis pak
tas yra nukreiptas tik prieš bū
rimą agresorių, tik apsigynimui, — 
Sovietų Sąjunga vis dėlto įteikė 
dešimčiai kraštų notas, kuriose 
ji kaltina pakto agresyvumo dvasia. 
Ji kaltina Vakarų demokratinius 
kraštus, nes šie Atlanto paktu at
kreipę ginklą prieš TSRS ir kad 
pažeidę visą eilę tarptautinių susi
tarimų. Kaltinimai suvedami į pen
kis punktus, būtent:

1. Atlanto paktas turi aiškiai 
agresyvų charakterį ir yra nukreip
tas prieš TSRS.

2. Jis yra priešingas Jungtinių 
Tautų Chartai.

3. Jis pažeidžia Anglų — Sovietų
sutartį. t

4 Jis pažeidžia Prancūzų — So
vietų sutartį.

5. Jis pažeidžia Jaltos ir Potsdamo 
Susitarimus.

Atlanto paktas nukreiptas prieš

viso

pa- 
nuo

Paskutinės aktualijos

Sovietus todėl, kad jame nedaly
vaujanti TSRS. Ir tai esą galima 
paaiškinti tik tuo faktu, kad jis yra 
nukreiptas prieš TSRS ir prieš liau
dies demokratijas — prieš komu
nistines tautas. Šis paktas nesąs gy
nybos, jei kraunamos atmoninės 
bombos. Toks paktas, anot Sovietų, 
nėra reikalingas, nes Sovietų Są
junga neketina užpulti nė vieno tų 
kraštų ir jokiu būdu negrasina nei 
JAV, nei D. Britanijai nei Prancū
zijai. (O kiek kraštų jąu pagrobę 
laiko’).

Sovietai su savo grasinimais pa
vėlavo. Atlanto paktas yra įvykęs 
faktas ir tai Sovietams šiurpas nu
eina pagaugais tik pagalvojus apie 
generolo Vandenbergo oro galybę, 
kuri pasipiltų ant komunizmo „ro
jaus“, jei Kaukazo plėšikai pradėtų 
karą prieš nekaltą pasaulio žmoniją. 
JAV aviacijos šefas generolas H. 
Vandenberg pareiškė kongresui, kad 
tauta turi būti paruošta šioje ato
minėje eroje prieš užpuolimą, kuris 
gali įvykti be įspėjimo. Anot jo, ato
minis užpuolimas „galėtų būti nai-

kinantis ir, galimas daiktas, sprend
žiamasis. Dėl tos priežasties mes tu
rime stengtis siekti tobuliausios 
aviacijos, kaip krašto apsigynimo 
įrankio nuo baisaus karo ir kaip su
laikančio bet kokį potencialų agre
sorių“, sako generolas.

Užbaigdami šiomis mintimis, reiš
kiame demokratiniam pasauliui di
džiausią pagarbą, kad sugebėjo su
kurti Atlanto pylimą nuo bolševizmo 
ir kartu sudarė viltį teisingam pa
saulio likimo sprendimui.

J. Aras

ar 21 vai. Europos laiku. JAV už-

prezidentas Trumanas ir pasakė
Paktas yra nukreiptas prieš

— V. Kravčenko, „Aš pasirinkau 
laisvę" knygos autorius, kuris buvo 
iškėlęs bylą Prancūzijos komunistų 
laikraščiui „Les Lettres Franęaises", 
patiekdamas 10 milijonų frankų ieš
kinį, nusitęsusią per 2 mėnesius bylą 
laimėjo. Sprendimas paskelbtas ba
landžio 4 d. Priteisė sumokėti Krav- 
Čenkai 150.000 frankų ir sprendimą 
laikraštis turi paskelbti pirmame 
puslapyje. Komunistai skųsis aukš
tesnei teismo {stand jai.

— Balandžio mėn. 5 dieną prasi
dėjo Jungtinių Jautų visuotinio su
važiavimo konferencija, kuri gruo
džio mėn. buvo pertraukta Paryžiuje. 
Konferenciją atidarė Australijos už
sienių reikalų ministeris dr. Evatt, 
kuris yra šio suvažiavimo pirminin
kas. Atidaryme dalyvaus JAV ir 
kili Atlanto pakto signatarai — už
sienių reikalų ministerial.

— Graikijos šiaurėje, Gramos kal
nuose, prasidėjo labai smarkios kau- ; 
tlnės su partizanais, kurie pastipri
nimų gavo iš Albanijos net 4 briga
das. \

— JAV ir D.Britanija (teikė griež
tas notas Vengrijai, Bulgarijai ir Ru
munijai, nes jos yra paleidusios tai
kos sutartis, užgniauždamos tikėjimo 
laisvę.

Pasaulinės istorijos naujas lapas
Iškilmingas šiaurės Atlanto pakto pasirašymas (vyko 1949 m. balandžio 4 d. Washingtone. Jį pasirašė 

užsienių reikalų minlsteriąi šių kraštų: Belgijos, Kanados, Danijos, Prancūzijos, Islandijos, Italijos,' Luksem- 
burgo, Olandijos, Norvegijos, Portugalijos, D. Britanijos ir J.A.Valstybių.

S. Atlanto pakto pasirašymo ceremonijos prasidėjo 3 vai. Amerikos
slėnių reikalų ministeris p. Dean Acheson pasakė trumpą kalbą, po jo alfabetine tvarka kalbėjo visi kiti 
užs. reikalų ministerial, pradedant p. Spaaku~ir baigiant p. Bevinu.

Po trumpų ministerių pareiškimų, grojant laivyno orkestrui, atvyko 
taip pat kalbą, pažymėdamas, jog Atlanto pakto tikslas — taika ir gerovė, 
agresiją. Mums karas nėra neišvengiamas.

Prezidentui Trumanul baigus kalbėti, pradėjo minlsteriąi alfabetine tvarka pasirašyti 9. Atlanto paktą. 
Ministerius prie pasirašymo stalo lydėjo jų ambasadoriai. Paskutinis pasirašė Dean Acheson.

Pasirašius paktą, prezidentas ir užsienių reikalų ministerial su savo palydovais apleido salę ir tuo būdu 
istorinio akto ceremonijos buvo užbaigtos. Dabar turės atitinkamų kraštų parlamentai paktą ratifikuoti.

Churchillis kaltina 14 Kremliaus vyrų
EUROPA BUTŲ JAU KOMUNISTINĖ, JEI NE ATOMINĖ BOMBA.

DRAUGĖN.

Kaip prieš trejis metus W. Chur
chillis Fultone, Amerikoje, pasakė 
istorinę kalbą, kviesdamas anglų 
tautas burtis krūvon, taip dabar 
Bostone, technologijos institute įspė
jo pasaulį prieš artėjančią Krem
liaus tironijos grėsme. Tai antroji 
istorinė kalba, kuri dabar yra pa
sauliui suprantamesnė. Mat, demo
kratijos vadai dėl Fultone pasakytos 
kalbos buvo išsigandę, nes perdaug 
teisybės buvo pasakyta apie artė
jančią raudonąją tironiją.

Dally Mail spec, korespondentas 
J. Brough iŠ Bostono rašo: „P. Win
ston Churchill pareiškė Vakarų pa
sauliui, kad tiktai atominė bomba 
išgelbėjo Londoną nuo rusų žaibo ir 
Europą nuo komunizmo".

W. Churchillio sutikimas Ameri
koje buvo nepaprastas, 14.000 ameri
kiečių kėlė jam ovacijas. Jo kalba 
sklido per radijo stotis, stebėjo jį 
per televizijos aparatus. Bostone jis 
pasakė 6.000 žodžių ir apkaltino 
Kremliaus 14 vyrų, kurie siekia pa
saulį valdyti. „Jei srovė liesis to
liau, mes turėsime tikrai, kad laisvė 
bus ginama visais ištekliais ir kom
binuotu aukščiausiu mokslu“, sako jis.

Vaka- 
paktą, 
kitas

LAISVOS TAUTOS SUSIBŪRĖ

Tremtiniai turi apspręsti savo ateitį
TERMINAS NUSTATYTAS 1950 M. BALANDŽIO 1 D.

AP iš Ženevos praneša, kad IRO 
generalinis direktorius W. H. Tuck 
pasiūlęs, jog visi tremtiniai, gauną 
pagalbą iš šios organizacijos, turi 
būti priversti apsipręsti vienų metų 
būvyje dėl savo ateities.

P. Tuck sugestijonavo IRO gener. 
Tarybai, kad iš visų DP Vokietijoje, 
Austrijoje ir Italijoje, gyvenančiųjų 
Stovyklose, bus pareikalauta apsi- 
•pręsti iki 1950 metų balandžio mėn. 
1 dienos, ar jie nori grįžti namo, ar 
Jie nori įsikurti užjūryje ar pasilikti 
ten, kur jie dabar yra.

Nubrėždamas planus, p. Tuok rei
kalauja iš tarybos, kad ji nustatytų 
tremtiniams priimti į IRO stovyklas 
.galutinę datą 1050 m. sausio 1 d.

1950 m. balandžio 1 d. kiekvienas 
tremtinys turi turėti galutinį savo 
ateities sprendimą, pareiškė p. Tuck, 
ir 1950 m. liepos 1 dieną IRO opera
cinį darbą tremtinių stovyklose su
stabdo.

Organizacija po to koncentruos 
savo veiklą tik DP įkurdinimui ar 
repatriacijai, paliekant tremtilnų iš
laikymą to krašto įstaigoms, kur tos 
stovyklos yra.

Jis skaičiuoja, kad 240.000 trem
tiniais rūpinsis Italijos ir Austrijos 
vyriausybės, o Vokietijoje — vakari
nių kraštų okupacinės įstaigos.

Jei kalbamosios įstaigos panorės 
pasiimti šią naštą, sako p. Tuck, IRO 
atsakomybė 1950 m. liepos mėn. gali 
būti užbaigta, (DM/am)

Palietęs Marshallio planą, 
s rų Europos Uniją ir Atlanto 
l Churchillis pasakė: „Niekas 
: negalėjo padaryti tokio milžiniško 
■ pakeitimo JAV, D. Britanijos ir Eu- 
• ropos nujautime (Atlanto paktą su- 
l darant), kaip tik nuostabi Rusijos 
. vyriausybės politika. Mes galime ją 
. paklausti, kodėl ji taip apgalvotai 
i veikė, kad sujungtų laisvąjį pasaulį 
; prieš ją. Žinoma, kad ne todėl, jog 

ten nėra tinkamų žmonių. Kodėl 
jie taip padarė’ • Aš siūlau jums 
savo paties atsakymą šiai keistai 
mįslei išspręsti. Tai yra todėl, kad 
Jie bijo Vakarų draugiškumo labiau 
negu jų priešiškumo. Jie negali 
jštengti leisti laisvai ir draugiškai 
augti milžiniškoje srityje, kurią jie 
kontroliuoja, Vakarų civilizacijai. 
Rusų piliečiai neprivalo matyti, 
vyksta už jų ribų, ir pasaulis 
turi matyti, kas vyksta Sovietų 
duje.

Kremliaus 14 vyrų laiko pries
paudoje 200 milijonų žmonių ir sie
kia pasaulį valdyti ir jaučia, kad bet 
kuria kaina jie turi išlaikyti užtva
ras...

Priemonės ir kontrapriemonės 
jau yra daugeliu atveju panaudotos, 
kurios kitais atvejais, galėjusios pri
versti prie ginkluoto konflikto. Šią 
padėtį paminėjęs šaltuoju karu, kaip 
jį amerikiečiai išskyrę, paklausė, ar 
esame laimėje šį šaltąjį karą? Atsa
kymo esą reikia ieškoti įropoję ir 
Azijoje, sakė Churchillis.

„Kinijos ir Indijos absorbavimas 
į Kremliaus kontroliuojamą komu
nistų imperiją, būtų tikras ir nenu
sakytas kraujo praliejimas bei skur
das 800—900.000.000 žmonių. Iš kitos 
pusės Europoje kol kas pozicija sėk
mingai palaikoma ...“ Churchillis 
palygino Hitlerio „Herrenvolk“ išdi
dumą ir antisemitinę kampaniją su 
Kremliumi. Jis sako, kad Hitleris 
neturėjęs pagrindinės temos, „bet šie

kas 
ne- 
vi-

14 Kremliaus vyrų turi savo herar- 
chiją ir komunistų žinovų bažnyčią, 
kurios misionieriai yra kiekviename 
krašte kaip penktoji kolona ir laukia 
tos dienos, kada jie bus absoliutūs 
savo krašto draugų šeimininkai ir 
apmokės sąskaitas. Jie turi savo 
prieš Dievą nukreiptą religiją ir savo 
komunistinę doktriną, kuri visai pa
vergia individus valstybės naudai. 
Už jų stovi didžiausios pasaulyje ar
mijos vyriausybės rankose ir vykdo 
imperialistinę ekspansiją, kokios nė 
vienas caras nėra vykdęs.

Karas nėra neišvengiamas. Vo
kiečiai turi protingą posakį: „Medžiai 
neauga iki dangaus“. ... Aš neturiu 
nuslėpti nuo jūsų tiesos, kurią aš ma
tau. Yra tikra, kad Europa būtų jau 
sukomunistinta ir Londonas bombor- 
duojamas, tik atominė bomba JAV 
rankose sulaikė nuo tų įvykių.

Kitas klausimas yra statomas: ar 
laikas dirba mūsų naudai? Mes, aiš-, 
ku, neturime neriboto laiko, iki su
sitarimas bus (vykdytas. Didžiausio 
budrumo reikia, bet aš nemanau, 
kad smarkumo ar veikimo turėtų 
būti imtasi dabar. Mes nesame prie-

šai rusų tautai ir nenorime jiems nu
neigti jų teisėtų teisių į saugumą. 
Mes nieko nesiekiame iŠ Rusijos, bet 
tik geros valios ir fair play. Jei ta
čiau yra nervų karas, tad tebūna 
mūsų nervai stiprūs ir apginkluoti 
giliausiu mūsų širdžių įsitikinimu. 
Jei mes kartu apsisaugosime ir nesi- 
lelsime J jokius tironijai pataikavi
mus bei bet kurios formos blogus 
darbus, tai nei mūsų nervų nei mūsų 
civilizacijos struktūros nėpalauš ir 
taika galės būti išsaugota. Tai sun
kus uždavinys šio pasaulio gyvenime.

Bet šiandien yra jau sudarytos 
unijos ir asociacijos daugelio laisvo
jo pasaulio tautų su tokiu greitumu 
ir tikrumu, kurių negalima būtų bu
vę atsiekti per ištisas kartas. Iš visų 
šių vienybių viena yra brangiausią 
man, t. y. Susibičiuliavimas britų ka
ralijos su JAV tautoms. Nenuver
tinkite britų pajėgų“.

Churchillis pasakė, kad „susijun
gę mes stovime saugūs. Tad ženki
me pirmyn kartu savo misijai ir pa
reigoms pateisinti, bijodami Dievo, 
bet nieko kito“.

„Krikščioniškosios etikos institu
cija vis yra dar mūsų aukščiausias 
vadovas. Vadovauti ir globoti tiek 
dvasiniai, tiek materialiai yra mūsų 
pirmasis uždavinys. Dvasinių parei
gų atlikimas mūsų kasdieniniame gy
venime yra gyvybinės, reikšmės 
mums išsilaikyti. Tiktai tobulam jų 
panaudojime galime mes tikėtis, iš
spręsti ne tik šio vieno pasaulio, bet 
viso pasaulio problemas".

Baigdamas W. Churchillis dar pa
dėkojo J.A.Valstybėms už prisidėjimą 
pasaulio reikalų tvarkyme. (DM/am)

Taikos ir agresijos karinės pajėgos
ATLANTO PAKTO KRAŠTŲ

Karių — lėktuvų
Norvegija . . 15.000 50
Islandiją nežymų kiekį
Danija ' . . . 12.500 30
D. Britanija . 800.000 6.000
Benelukso kr. . 165.000 550
Kanada . . . 39.000 150
Prancūzija . . 685.000 750
J.A.Valstybės . 1.655.000 32.500
Portugalija . . 60.000 575
Italija . . . 270.000 300
Iš viso . . . 3.702.000 40.905

SOVIETŲ IR

Rusija . . 
Lenkija . .
Čekoslovakija 
Vengrija . . 
Rumunija .
Jugoslavija .
Bulgarija 
Albanija . . 
Iš viso . .

JŲ SATELITŲ
Karių — lėktuvų 

4.050.000 
175.000 
150.000 

75.000 
225.000 
375.000 
175.000 
70.000

25.000
400

75 
150 

1.500 
90

5.295.000 27.215

Šitokias oficialias pajėgas sugrupuoja The New York Times laikraštis. 
Kokios jos iš tikrųjų yra ir kokios jos bus, tai visai kitas klausimas, (m)

Musų Kelias“ ■ tremties laikraštis Vokietijoje seniausias, užsienyje pigiausias
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Turi baigtis tarpusavio nesutarimati
L.T.B. MŪNCHENO APYGARDOS TARYBOS SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA PRIIMTI I VLIK’ą MAŽ. 

LIETUVOS TARYBOS ATSTOVĄ

'■ SKAUTIŠKUOJU TAKU
■—I I I— Redaguoja vyr. akin. A. Krausas ““

Lieiuvių skautų veikla tremtyjeŠiomis dienomis, nepaisant emi
gracinio Įkarščio, susirinko i Mūn- 
cheną LTB Apygardos taryba savo 
metinio suvažiavimo — bendruome
nės reikalų apsvarstyti, naujų ekze- 
kutyvinlų organų Išrinkti, o taip pat 
ateities gairių nustatyti. Suvažiavi
mą pradėjo Apygardos Pirmininkas 
p. A. Kalvaitis pranešimu apie Mūn- 
cheno apygardos tremtinių bendruo
menės gyvenimą ir veiklą. Prane
šėjas pareiškė, kad nors iš šios apy
gardos t užjūri yra išvykę ne vienas 
tūkstantis tremtinių ir kasdien iš
vykimas gyvėja, tačiau nenumato
ma, jog staiga šioj apygardoj suma
žėtų tremtinių skaičius. Mat, i Ba
variją vis atkeliama nauji tremtiniai 
iš kitų vietovių, kuriose yra likvi
duojamos DP stovyklos. Turint min
ty, kad IRO yra numačiusi panaiki
namų stovyklų gyventojus koncen
truoti Bavarijoj, reikia laukti, jog 
artimoj ateity Miinchenas gali virsti 
vienintele apygarda gausiausiai ap
gyvendinta lietuviais.

Nors iki šiol Mūncheno apygarda 
savo gyventojais gana gausi, tačiau 
mokesčių mokėjimo atžvilgiu ji ne
pirmavo. Pirmininkas kvietė mokes
čių rinkimą suintensyvinti, nes pa
čių tremtinių reikalų geresnis su
tvarkymas ir pravedimas pareina 
taip pat ir nuo pakankamų lėšų.

Per praėjusius metus apygardos 
valdybai savo veikime daugiau teko 
vykdyti koordinacines funkcijas. 
Nevienoj vietovėje teką lyginti trem
tiniuose pasitaikiusius nesklandumus, 
šalinti nesusipratimus ir derinti bei 
prižiūrėti apylinkių komitetų veiklą. 
Valdyba stengėsi padėti ir patarnauti 
taip pat' ir atskiriems tremtiniams, 
kurie | ją tik kreipėsi, o besikreipian
čių apygardos raštinėje būdavę kas
dien. Pačiam apyg. pirmininkui p. 
Kalvaičiui tenka eiti LTB Centro 
Valdybos vicepirmininko pareigas ir 
būti ryšininku prie IRO Vyr. būsti
nės Vokietijoj. Apygardos nariams, 
be tiesioginių , pareigų, kurias yra 
numatęs LTB statutas, dar tekę,dirbti 
politinėse ir tarptautinėse išvietintų 
asmenų organizacijose, dalyvaujant 
svarbesniuose- darbuose, jvairių me
morandumų paruošime susiejusiais 
su savo krašto politinių teisių ir 
tremtinių interesų gynimu. Apygar
dos Valdyba glaudžiai santykiavo ir 
su šalpos organizacijomis, Raud. 
Kryž. ir BALF-o organizacija. Nors 
Apygardos Valdybos nariai yra ne
vienodų politinių įsitikinimų, bet 
bendruomenės veikloje visi- buvę 
vieningi ir sklandžiai bendradarbia
vę. Suprantama, kad vieningas su
tarimas daug prisidėjo prie geresnės 
veiklos išvystymo.

Švietimo klausimais pranešimą 
padarė p. Ignatonis. Šiuo metu apy
gardoje veikią 14 vaikų darželių, 17 
pradžios mokyklų ir 8 gimnazijos. 
Trūkstant mokinių, gimnazijų skai
čių reiksią mažinti. Geriausia išei
tis būtų, jei apygardoje veiktu 2 gim
nazijos, į kurias mokiniai susirinktų 
iš kitų stovyklų ir apsigyventų ben
drabučiuose. Mokyklų reikalais, ypač 
brandos atestatų pripažinimo reikalu, 
tekę ne kartą lankytis Bavarijos 
Kultūros Ministerijoj. Ten tekę 
įteikti mokyklų programas ir moky
tojų sąrašus. Bavarijos universitetai 

■sutikę priimti abiturientus studen-

Kur yra P. L. Bendruomenės statutas?
Tokia antrašte „Mintis“ š. m. ko

vo 23 d. Nr. 32 ((554) paskelbė p. 
J. S. straipsnelį. ELTA yra įgaliota 
tuo reikalu paaiškinti:

VLIKO priimtas PLB konstituci
jos projektas 1948 m. spalių 11 d. 
VLIKO pirmininko raštu buvo iš
siuntinėtas visoms didžiosioms pa
saulio lietuvių organizacijoms, spau
dos organams ir atskiriems veikė
jams, prašant susipažinti ir savo pa
stabas dėl jo atsiųsti VLIKui, kad 
priimdamas galutinį konstitucijos 
tekstą VLIKas galėtų į jas atsižvelg
ti. Pastabų buvo numatyta laukti 
iki 1949 m. pradžios. VLIKo pirmi
ninko rašte, be kita ko, pastebėta: 
Nors konstitucijos tekstas dar nega
lutinis ir, gavus dėl jo pastabas ir 
atsiliepimus, jis dar gali kitėti, ta
čiau nežiūrint į tai VLIKas labai pa
geidauja, kad nelaukdami galutinio 
konstitucijos priėmimo, pasaulio lie
tuviai jau dabar vietoje pradėtų 
praktiškai organizuotis ir veikti pa
gal PLB santvarkos nuostatus. Ta 
prasme labai pageidaujamas ir spau

tais su mūsų gimnazijų atestatais po 
patikrinamų egzaminų, kurių taisyk
lės gana nesunkios Ir palankios.

Iždininkas p. Alksninis pranešė 
apygardos kasą. Iš pranešimo pa
aiškėjo, kad daugumoj apylinkių, iš
skiriant tik keletą, solidarumo ir 
darbo pajamų mokesčių mokėjimas 
gana pasyvus. Po pasikeitimo mo
kesčių rinkimo reikalu nuomonėmis, 
visų prieita mintis skatinti bendruo
menės narius uoliau mokėti mokes
čius. Sąmoningai jų nemokantiems 
taikinti sankcijas, neišskiriant ir iš
skyrimo iš bendruomenės.

Revizijos Komisijos vardu prane
šimą padarė p. Barzdukas. Jo pa
teiktą apyskaitą suvažiavimas pa
tvirtino ir apygardos valdybai už at
liktus darbus pareiškė padėką.

Be kitų klausimų, suvažiavime iš
kilo ir Mažosios Lietuvos Tarybos 
atstovo įsileidimo klausimas Į VLIK’o 
sudėtį. Suvažiavimas priėmė nuta
rimą pasiųsti VLIK’uiir jį šudaran- 
čiom grupėm pageidavimą, kad į

VLIK’ą tuoj būtų priimtas Maž. Lie
tuvos Tarybos atstovas ir tuo būdu 
tarpusavio nesutarimai, kurie nepri
sideda prie Lietuvos vadavimo dar
bų, greičiau būtų užbaigtu

Ta pačia proga iškilo klausimas 
apie tremtinių spaudos neskoningą 
pasireiškimą, kuris yra nukreiptas 
prieš Neprikl. Lietuvos aukštus pa
reigūnus ir veikėjus. Tokie spaudos 
išsišokimai, išplauktą iš politinių in
teresų, piktina visuomenę ir gilina 
tarpusavius nesutarimus. Suvažiavi
mas juos pasmerkė ir tuo reikalu 
priėmė rezoliuciją, kuri betgi „Mūsų 
Kelio“ neliečia.

Į naują apygardos valdybą iš
rinkti šie asmens: A. Kalvaitis, A. 
Sodaitis, V. Alksninis, I. Ignatonis, 
Peckus. B. Vyliaudaš ir Pranckonis. 
Į revizijos komisiją išrinkta: Barz
dukas, Šeštakauskas ir Dapkus.

Apsvarsčius dar eilę klausimų, su
važiavimo dalyviai išsiskirstė su 
nauju pasiryžimu dirbti tremtinių 
gerovei. A.. Skirmuntas

MŪSŲ DIENU LEGENDA ' (2)

Burlaiviu „ERMA" per Atlantą
JAUDINANTIS EPIZODAS iŠ DIDŽIOJO TAUTIJ KRAUSTYMOSI MŪSŲ LAIKAIS

Kragero, Norvegija, rugpiučio 26 d.
Prieš ketvirtą dieną mes pateko

me į melsvai žalsvus Skegerrako 
vandenis. Kilo stiprus vėjas. Vie
nas Ermos šonas žemiau vandens li
nijos smarkiai prakiuro. Kad giliau 
jūroje neprisirinktų laivas pilnas 
vandens, turime naudoti rankinį 
siurblį be pertrūkio. Šimtą kartų 
siurblį spustelėjęs, išsemiame 47 lit
rus vandens. Dirbame pasikeisda
mi, kiekvienas po 500 spustelėjimų. 
Ir vis dėlto vandens paviršius lai
kėsi pastoviai — vos keli centimet
rai nuo kajučių grindų lentų.

Nutariame užsukti pirman pasi- 
taikiusian norvegų uestan. Kaip pa
matome Kragero švyturį, tariu 
Harry: • i *"

— Būtų tiesiog gėda kelionę nu
traukti po to, kai vos tik dabar tik
rai tepradėjome...

Harry juokas buvo girdimas ti- 
riausiai norvegų krante: — Nutrauk
ti? Po velnių, juk mes tenorime tik 
skylę užtaisyti.

Mūsų ERMA laivų remonto dirb
tuvėje buvo ištraukta iš vandens, ir 
mes galėjome smulkmeniškai apžiū
rėti jos dugną. .Pasakysiu, puikiai ji 
neatrodė. Daug kur matėsi apsama
nojusių vietų. Harry išvedžiojo, kad 
tai kaltė ne laivo, bet kirminų, kurie 
jų stovint prie kranto buvo api
puolę. Visur kitur ant dugno ka
rojo nusidriekę pakulų kuokštai, ku
riais buvo užkamšyti plyšiai, tartum 
kalvio dumplėse.

Harry kalbėjo, netrukus būsią 
viskas sutvarkyta. Bet lengvai ga
lima įsivaizduoti, kaip įniršęs jis bu
vo ant ankstyvesnio laivo savininko 
ne tiek, kad šis tyčia nuo mūs tei
sybę slėpė, kiek dėl to, kad buvo 
Ermą apleidęs.

Didžioji dalis to trupučio pinigų, 
kuriuos buvome sumetę pačiam kri
tiškiausiam reikalui, išėjo laivo re
montui, bet užtat mums pavyko pri- 

dos bei visų parengimų paskatinan
tis pasisakymas. Atkreiptinas dėmė- 
sys į tai, kad PLB yra tarytum tau
tinė lietuvių savivalda, kuri nenai
kina veikiančių lietuvių draugijų, 
bet jas remia.“

Ryšium su tuo atsiklausimu VLI
Kas yra gavęs visą eilę pastabų ir 
atsiliepimų, kurių tarpe ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos 1948 m. gruodžio 
10 d. raštą, kuriame, be kita ko, ra
šoma: „Situos ir kįtus klausimus, 
susijusius su PLB kūrimu, galėsime 
plačiau padiskutuoti, kai Tamsta ir 
p. V. Sidzikauskas atvyksite į Jungt. 
Valstybes. Tam reikia daugiau laiko, 
negu kad VLIKas yra numatęs.“ 
Vykstant VLIKo jr VT pirmininkams 
į JV, šis reikalas buvo jiems pabrėž
tas, kaip skubus, ir šiomis dienomis 
laukiama ALTo pasisakymo. Kai tik 
jis bus gautas, galutinė konstitucijos 
redakcija VLIKe nebus uždelsta. Ki
ta vertus, jau visoj eilėj kraštų ben
druomenė organizuojasi pagal VLIKo 
išsiuntinėtą projektą. 

sitaisyti porą varinių plokščių ir nau
jai nudažyti visą laivo dugną. Visa 
tai gavome tik dėl to, kad turėjome 
švediškų pinigų. Norvegai tenorėjo 
imti tik švedų kronas.

Vyrams bedirbant apie laivą, mo
terys su vaikais apvaikščiojo porą 
pajūrio kaimų, kad nors kiek dau
giau kondensuoto pieno pasirūpintų 
vaikams. Per tris dienas laimėjo iš 
viso dvi dėžutes.

Vakar vakare kaip tik baigėme 
remontuoti laivą ir Ermą nuleidome 
į vandenį. Kiek tolėliau, prie pat 
tiltelio, margaspalvių lampionų švie
soje, šoko kelios poros jaunų žmo
nių ir bešokdami prisiartino į mus, 
kad kiek mus palinksmintų. Nor
vegės mergaitės ilgokai šnibždėjosi 
tarp savęs: jos, matyt, negalėjo nu- 
statyti, kas mes buvome: 'švedai ar 
suomiai, estai, lietuviai, latviai, pa
galiau vokiečiai ar rusai. Atsargumo, 
sumetimais mes tekalbėjome tik šve
diškai, taip atrodė mums saugiau. Iš 
Švedijos išvykome su oficialiu leidi
mu „ekskursuoti pakrantės vandeni
mis“, ir įstaigoms, ko gera, galėjo pa
sirodyti, kad nuekskursavome kiek 
per toli.

Siaurės jūroje, rugpjūčio 30 d.
Jau dvi dienos kaip plaukiame 

prieš stiprų iš pusiau priekio, šiau
rės vakarų vėją. Kas penkios minu
tės, lyg specialaus laikrodžio nure- 
guliuota, persliuogia milžiniška ban
ga per mūsų Ermą. Vanduo laša pro 
kajučių lubas. Visi ir viskas per
mirkę iki paskutinio siūlo galo.

Jūros liga, deja, jau nebeserga
me. Deja — kadangi mes dabar visą 
dieną jaučiame alkį. Šiltą valgį pa
sigaminti nėra taip jau paprasta. 
Šiandien bandėme ant vienos spiri
tinių virtuvėlių prasivirti sriubos. 
Vos tik užstatėme puodą — viskas 
apvirto. Tada mėginome tą patį at
likti dviejų vyrų pagalba: vienas lai
kė puodą, antras virtuvą. Bet tasai,
katras laikė puodą, staiga nebeteko 
pusiausvyros ir sriubą išpylė ant 
grindų. Pagaliau turėjo prisidėti dar 
ketvirtasis, kuris prilaikytų tą, kuris 
laikė puodą...

Šįvakar prieš sutemstant mes iš
gyvenome baisų nuotykį. Aš pama
čiau kaip Arvidas staigiai prišoko 
prie, vairo ir paleido ratą suktis net 
iki kaukimo, o pats laivas laimingai 
prasliuogė pro plūduriuojančią miną 
taip arti, kad aš būčiau galėjęs ją 
net paliesti. Kieno galėjo ji būti pa
leista, aš nežinau. Plaukia ir tiek, 
kaip ir mes.

Loch Ness, Škotija, rugsėjo 7 d.
Pagalbinio motoro padedami, ku

ris mums tą malonumą ima teikti 
tik kiekvieną rytą pusvalandį pa
kaitintas litavimo lempa, put-put- 
put kalant, plaukiame Kaledonijos 
kanalais, kurie jungia Šiaurės jūrą 
su Atlanto vandenynu. Imigracijos 
valdininkai Fraserburgh’e (tikri šir
dies žmonės, ne biurokratai) aiškiai 
neturėjo supratimo, kas daryti su 
mūsų estiškais pasais. Pagaliau vie
nas jų užspaudė reikalingą vizą, veir 
do bruožais tartum išreikšdamas, ką 
norėtų pasakyti: „Ak, leiskit tiems 
vargšams kipšukams bėgti!“

I. ATSIKŪRIMAS
Vos karo audrai praūžus, įvairiose 

stovyklose Vakarų Vokietijoj ir Au
strijoj bei Danijoje pradeda burti 
lietuvių jaunimą iš Lietuvos nepri
klausomybės laikų buvę skautų va
dai pagal Baden Powellio auklėjimo 
nuostatus prganizacijon, kurios svar
biausias šūkis „Budėk!“ ir kurios vė- 
liavon įrašytas obalsis: „Dievui, Tė
vynei ir Artimui". Lietuvos Skautų 
Sąjunga dar Tėvynėje praleidusi per 
savo gretas per 60.000 jaunimo ir 
paskutiniuoju metu prieš II. Pasau
lio Karą turėjusi 22.000 aktyvių na
rių, nemaža skaičių savo narių davė 
Lietuvių Tremtinių Bendruomenei.

Kad Lietuvos jaunimas, atsidūręs 
tremty, nenutaustų, išlaikytų savo 
tautos tradicijas, liktų ištikimas sa
vo Tėvynei Lietuvai, kad auklėtųsi 
pagal krikščioniškosios religijos pa
grindus ir ugdytų pilnutinio žmo
gaus savybes bei tvirto charakterio

Fraserbtfrgh uosto dokuose padariau 
klaidą įsileidęs į kalbą su v.ienu sim
patingu ponu, kuris nešėsi juodąjį 
arbūzą. Tai būta spaudos žmogaus. 
Ir londoniškis Daily Times netrukus 
atspausdino straipsnį apie mūsų Er
mą, pavadindamas ją „Maiflower 
1945“.

Pasiekę pietvakarių galą Loch 
Nesš kanalo, šį vakarą įplaukimo į 
kitą kanalą nebegalėjome rasti. Va
karo tyloje per vandenis mus pasie
kė vakarinių varpų skambėjimas ir 
mes pasukome jų kryptimi — tai bu
vo benediktinų vienuolynas Fort 
Augustus.

Vienuoliai apdovanojo mus dar
žovėmis, šviežiu. pienu, saldumynais 
ir cigaretėmis. Daugiau maisto pri
sipirkti mes nebegalėjome. Savo 
paskutinius pinigus išleidome diezel- 
aliejui, kuris, kaip Harry sako, dabar 
mums svarbesnis už maistą.
Kingstown Bay, Airija, rugsėjo 24 d.

Vakar naktį, kada dar nebuvome 
pakėlę inkaro, Erma vos per plauką 
išsigelbėjo nuo suskaldymo. Staiga 
pakilęs sūkurys perskriejo Airių jū
ra, atplėšė mus nuo inkaro ir pradė
jo plakti j uolėtas seklumas, kurių 
buvo gausu apie uostą. Beliko tik 
viena priemonė: kaip galint greičiau 
užvesti dlezelį jr Ermą laikyti prie
kiu prieš vėją.

Paul, Heino ir Lembit kaip nela
bieji krapštėsi užgulę dusulingąjį 
motorą, kuris vis nesiteikė įsidegti. 
Jų suprakaitavę veidai blizgėjo blyš
kiai melsvoje litavimo lempos švie
soje. Aplink mus supo tamsuma kaip 
smala, iš kurios periodiškai pasipil
davo banga po bangos, o jų protar
piuose pamatydavome bangas suduž- 
tant ties povandeninėmis tJolomis. 
Jau buvome beveik priplakti prie 
seklumos, kai pagaliau suparpė įside
gęs diezelis.

Net ir motorui kalant, tiktai su 
dideliu vargu Harry galėjo atsukti
laivo priešakį prieš vėją, ir centi
metras po centimetro išsivadavome 
iš tykojusio pavojaus. Bet per visą 
naktį be paliovos vienas vis turėjo 
judinti siurblį, kiekvienas vis nema
žiau kaip po penkis šimtus savo 
spustelėjimų.

Apyryčiais vėjas taip staigiai gu
lo, kaip staigiai buvo sukilęs, ir mes 
vėl grįžome į Kingstown įlanką. Ar- 
vidaš Paul su maudymosi kelnaitė
mis šokinėjo ant laivo; gerai Ištyrę 
jie pranešė, jog varinės plokštės dar 
tebesančios prikaltos ant senosios 
skylės ir gerai laikančios vandenį.

Prol. Sąjungos rezoliucijos ir sveikinimai
Š. m. kovo 12—13 d. Augsburge 

įvykusiame Lietuvių Tremtinių Ama
tininkų ir Darbininkų Prof. S-gos 
skyrių atstovų visuotiniame suvažia
vime priimta visa eilė rezoliucijų, 
kuriose: 1) Maž. Lietuvos, reikalu 
prašomas VLIKas pašalinti kliūtis, 
trukdančias į VLIKą įvesti Maž. Lie
tuvos atstovus; 2) buv. s-gos pirm- 
kas Gervickas skiriamas generaliniu 
sąjungos įgaliotiniu Šiaurės Ameri
koje, rūpinantis narių emigracija į 

jaunuolius, jaunuoles, atkuriamas 
skautų sąjūdis tremty. Tam tikslui 
Prof. Dr. V. Čepas Detmolde, anglų 
zonos LTB centre suburia laikiną 
LSS Vadi ją ir jau 1945 mt. liepos
25 d. išleidžiamas pirmasis aplinkraš
tis LSS vienetų steigimo reikalu. 
Pirmoji draugovė, įsisteigusi tremty, 
yra „Kun. Margio“ dr-vė Oidenbur- 
ge, pradėjusi savo veiklą 1945 mt.
26 d. Greitu laiku įsisteigia drau
govės Blomberge, Wiesbadene, Lū- 
becke,'kol draugovių tinklas prasi
plečia ir apjuosia visas lietuvių sto
vyklas Vakarų Vokietijoj, Austrijoj 
ir Danijoj.

II. LSS SANTVARKA IR SU- 
. VAŽIAVIMAI

Pirmasis atkuriamasis LSS suva
žiavimas įvyko 1945 mt X. 26—28 
dd. Detmolde, kuriame dalyvavo 99 
įgalioti vienetų atstovai nuo Flens- 
burgo iki Tūbingeno. Jame dalyvavo 
22 skautininkai. Žymiausią suvažia
vusių dalį sudarė skautai vyčiai- 
vyresnieji skiltininkai. Tai buvo pir
masis suvažiavimas lietuviškos trem
tinių bendruomenės gyvenime. Ir 
LSS buvo pirmoji organizacija, de
mokratiškai sudariusi savo vadovybę:

Antrasis sąjungos suvažiavimai 
įvyko 1946. IV. 28—29 dienomis 
Augsburge. Jame buvo išrinkti visi 
valdomieji organai. Išrinkta LSS 
Taryba iš 24 asmenų. Pirm"os Pir
mininku išrenkamas vyr. sktn. K. 
Palčiauskas, Brolijos vadu vyr. sktiL 
V. Čepas, Seserijos vade vyr. sktn. 
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė. Seseri
ja pradeda savarankiškai veikti.

Trečiasis visuotinas sąjungos su
važiavimas įvyko Kassel-Mattenber- 
ge 1947. VII. 6—1 dd. Jame galutinai 
išsiaiškinta LSS vieta sudėtame vi
suomeninio gyvenimo pasiskirstymo 
bei jos funkcijų suderinimas su ki
tais visuomeninio gyvenimo veiks
niais, su kuriais LSS tenka sueiti J 
sąlytį (LTB, šeima, mokykla, bažny
čia, kitos jaun. organizacijos).

Ketvirtasis LSS suvažiavimas įvy
ko 1949 mt. vasario 19—20 dienomis 
Scheinfelde, kuris išsprendė emigra
cijos akivaizdoje susidariusius užda
vinius, įsteigęs Pasaulio LSS-gą. Iš
renkamas Plrmijos Pirmininkas vyr. 
sktn. K. Palčiauskas, Brolijos vadu 
— vyr. sktn. V. Čepas, Seserijos va
de"— vyr. sktn. J. Augustaitytė-Vai
čiūnienė. įgaliota Taryba pakeisti 
LSS statutą pritaikant prie emigra
cijai.

Be visuotinių sąjungos suvažiavi
mų, buvo ir kitokių pagal sąjungos 
organizacijos schemą. Aukščiausias 
organas yra Pirmija, kurią išrenka 
Taryba, susidedanti iš 24—30 visuo
tino suvažiavimo rinktų narių. To
liau eina rajonai, tuntai, draugovės 
ir skiltys.

III. TARYBOS SUVAŽIAVIMAI
1. 1946. IV. 29 susirenka pirmo po- 

sėdž. Augsburge.
2. 1946. V. 30—31 d. "Wiesbadene Ta

ryba priima LSS statutą.
3. 1947. 7. 7 įvyksta trečiasis posė- 

dis Kassel-Mattėnberge.
4. 1948. 5. 29 d. Taryba posėdžiauja 

ketvirtą kartą Schw. Gmūnde.
5. 1948 II. 18 d. Taryba posėdžiavo 

Scheinfeldo pilyje.
6. 1949. II. 18 d. Taryba posėdžiavo-'

Scheinfeldo pilyje.
IV. TUNTININKŲ IR RAJONŲ 

VADEIVŲ SUVAŽIAVIMAI
1. LSS tuntininkų-kių suvažiavimas 

Wiesbadene 1946. II. 11—13 d.
2. LSB tuntininkų ir vadeivų suva

žiavimas Buxtehudėje prie Ham
burgo 1947. IV. 11—13 d.

3. LSS tuntininkų suvažiav. Schw. 
Gmūnde 1947. XI. 30—XII 1.

5. LSB tuntininkų suvažiav. Home- ' 
burge 1949. I. 26—29 dd.
Čia drauge įvyko ir dvasios va

dovų konferencija. (B. d.)

JAV ir tenai atstovaujant visus ki
tus sąjungos reikalus; 3) stengtis, 
kad sąjungos organas „Bendras Dar
bas“ galėtų eiti reguliariai, skyrių 
valdybų platinamas ne tik nariams, 
bet ir bičiuliams skaityti. Ta pačia 
proga priimta eilė sveikinimų — 
VLIKui, anapus geležinės uždangos 
kenčiantiems ir kovojantiems lietu
viams ir pagaliau Amerikos lietu
viams — profesinių unijų nariam!.
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1949. IV. 6.

Pasakojimai apie pragarą
SUGRĮŽIMAS IS DVIEJŲ PASAULIŲ. — KEISTO BUDO ŽMONĖS. — KĄ PASAKOJA BELAISVIAI,
SUGRĮŽĘ IS VELNIO ŽEMĖS. — FOTOGRAFIJOS, ADATOS IR AMERIKONIŠKI BATAI. — NUO

TYKIAI LIETUVOJE SU PARTIZANAIS. / Alb. Plumpia

— Mes pamatėme, kaip pro pašto 
langą iškilo lietuvių tautinė vėliava, 
— toliau pasakoja tas belaisvis. — 
Gatvėse kilo sąmyšis: vieni šaukė, 
matomai iš džiaugsmo, kiti bėgo gal
vas susiėmę. Bet greit gatvės liko 
tuščios. Mes trys iš mūsų grupės (kiti 
jau buvo kažin kur dinge) nutarėme 
eiti į savo stovyklą. Sugrįžę radome 
sargybas „nuimtas“. Ten buvusieji 
draugai papasakojo, jog atvykę par
tizanai jiems pareiškę, belaisviai yra 
laisvi: kas nori — gali pasilikti čio
nai, kas nori gali keliauti kur tinka
mas, o kas nori gali vykti drauge su 
partizanais. Ir daug draugų mes ne
beradome ... Bolševikų sargybos, 
taip staiga užkluptos, nė negalvoję 
priešintis partizanams. ,

— Partizanai kaip netikėtai atvy
ko, taip staiga ir dingo. Vakarop iš 
kažin kur atvyko į miestą daug 
NKVD kariuomenės. Visą naktį gir
dėjosi triukšmas ir šaudymai. Dar 
kitą dieną nematėme gatvėse nė vie
no civilio žmogaus. Mes girdėjome, 
kad partizanai mažesnius miestelius 
dažnai užpuldavę ir ten ilgesnį laiką 
darydavę savo tvarką. Mūsų sargy
biniai labiausiai partizanų ir bijojo.

• • •
Kitas vokiečių kareivis, tik pa

čioje praeitų metų pabaigoje sugrį
žęs iš bolševikų belaisvės, dar 1948 
m. rudentį. buvo Lietuvoje. Jis il
gesnį laiką dirbęs Žemaitijoje kaipo 
telegrafo remonto specialistas. Jis 
jau truputį pramokęs lietuviškai ir 
prisimena daug vietovardžių Žemai
tijos.

1948 m. rudenį įvykę masiniai lie
tuvių išvežimai į Sibirą, ir Lietuvos 
veidas gyventojų atžvilgiu esąs labai 
liūdnai pasikeitęs. Ypatinga didelės 
masės ūkininkų esančios išdeportuo- 
tos. Ūkininkai, kurie turėję virš 20 
ha žemės, beveik vjsf išvežti. Pasa
kotojas turėjęs porą pažįstamų ūki
ninkų Šateikių gelž. stoties apylin
kėje. Kada paskutinį kartą jis pas 
juos užsukęs, pasakotoją pasitikę jau 
nauji ūkių šeimininkai: barzduoti ru
sai su automatiniais pistoletais ran
kose ... Belaisvis taip bėgęs iš ten, 
kad ir sukte nebeatsisukęs...

Belaisviui tekę būti Kretingoje, 
Darbėnuose ir kitose pajūrio rajono 
vietovėse, "ten senųjų gyventojų — 
lietuvių belikę tik apie 25°/o — kiti 
išvežti. Pačiose pajūrio srityse ne
besą nė vieno gyventojo — visi iš
gabenti į Sibirą. Ten esanti tušti dy
kuma, kurioje bolševikai „kažin ką“ 
intensyviai dirba. Likusieji gyvento
jai kiekvieną minutę belaukią tik ste
buklo — išgelbėjimo, kuris turi ateiti 

'iš Vakarų... Žmonių tarpe sklindą 
fantastiškiausi gandai. Nė vienas 
žmogus, senelis ar kūdikis, nesąs 
tikras, kad sekančią naktį jis nebus 
išvežtas arba nužudytas.

Lietuviai savo žudikams priešina
si kaip beįmanydami, tačiau jie nė 
iš kur negauna jokios pagalbos prieš

Ieškome 1000 tremties knygnešių
Pranešimas Nr. 3

Mūsų skelbtasis knygnešių vajus 
yra nepavykęs ir mūsų veikimas Vo
kietijoje yra likviduojamas. Vajaus 
daviniai užjūriuose dar nėra suvesti. 
Netrukus paskelbsime mūsų apyvar
tos ir likvidacinį balansą. Visi as
menys, turintieji kurių nors rekla- 
macijų, prašome jas iki š. m. balan
džio 30 d. pareikšti raštu. Vėliau 
pareikštos reklamacijos nebus pri
imtos dėmesiu.

Šia proga mes Skelbiame nedi
delio įrištų knygų likučio, išparda
vimą:
Vol. I, Lithuania through the Ages, 

po DM 7.-.
Vol. II, Vilnius, the Capital of Li

thuania, po DM 7.-. .
Vol. XII, Lithuanian Art in Exile, 

po DM 3.-.
Per 2—3 savaites Vokietijoj išei- 

na dar šie mūsų leidiniai:
Ravens. Wood-cuts by V. Ratas, 

DM 10.-.
V. A. Petravičius by P. Jurkus,

DM 30.-.
Šių knygų tiražai yra labai riboti. 

Norintieji jas įsigyti, prašomi pini
gus siųsti iš kalno mūsų adresu iki 
š. m. balandžio 30 d.

Tolimesnis mūsų knygų ciklo 
leidimas yra numatomas perkelti į 
užjūrius. Ar tai mums pavyks, pri
klauso nuo mūsų skaitytojų ir už-

mases savo žudikų, kurie yra iki dan
tų ginkluoti ir laukiniai žiaurūs*- Prie 
Darbėnų miestelio, tarp miškų, jis 
matęs vieną didelį kaimą, kuris bu
vęs visiškai tuščias. Durys ir langai 
užkalti lentomis. Kaimo gatvėje mė- 
tęsi bolševikų išplėšto turto likučiai, 
o vžmagai kai kur draskę žmonių la
vonų likučius. Matomai tą kaimą bu
vo aplankiusi bolševikų baudžiamoji 
ekspedicija...

Partizanų judėjimas buvęs iki pat 
paskutinio laiko, kol jis išvykęs. Bet 
ne toks jau masinis, kaip buvę pir
miau. Gal būt jie pakeitę taktiką'. 
Negyvų partizanų, labai sužalotų ar
ba pakartų miestelių aikštėse jis ma
tęs daug kartų, o su gyvais partiza
nais tekę susidurti du kartus. Vieną 
kartą jis dirbęs Tryškių stotyje. Tai 
buvę rugpiūčio mėn. Tą kartą sto
tyje laukęs prasilenkimo ilgas kari
nis traukinys su municija. Apie 4 
vai. po pietų labai staiga ir netikėtai 
iš miško pusės stotį puolę būrys par
tizanų, galėję būti apie 12—15 vyrų. 
Puolimas buvęs toks netikėtas ir toks 
smarkus, kad transportą lydėjusioji 
komanda, kuri irgi buvusi nelabai 
gausi, nespėjusi iššauti nė vieno šū
vio. Partizanai nušovę vieną rusų 
majorą, kuris mėginęs priešintis re
volveriu ir sunaikinę telefono ir te
legrafo aparatus. Partizanai atėmę 
rusams ginklus, pasiėmę kas jiems 
reikalinga ir kareiviams nedarę nie
ko blogo, tik transportą lydėjusį po- 
litruką ir vieną karininką užrakinę 
vagone ir po to traukinį paleidę va
žiuoti vieną be mašinistų. Tas trau
kinys kelyje tarp Tryškių ir Telšių 
susidūręs su kitu kariniu transportu, 
kurio prasilenkimo jis laukė, ir su
sprogęs.

Pasakotojas sako, kad kai kurie iš 
partizanų buvę su kaukėmis. Vienas 
iš jų, matydamas belaisvį, prikimšęs 
jam pilną pypkę geros tabokės. Tai 
buvęs stambus vyras su barzda ir 
ginkluotas tikrai iki dantų. Jis kal
bėjęs pusėtinai vokiškai ir belaisviui 
pasakęs: „Jei sugrįši į Vokietiją, tai 
jūs irgi darykite bolševikams taip, 
kaip mes darome, nes kitaip jie ir 
jumis išnaikins. O jei kartais ten su
tiktum lietuvių, tai pasakyk jiems 
visą, ką čia matęs ir girdėjęs“.

Pridarę tuosyk bolševikams šitiek 
blėdės, taip pat staiga vėl dingę miš
kuose.

Kitą kartą jis vėl važiavęs iš Plun
gės (atrodo, kad Rietavo link) su pil
nu sunkvežimiu telegrafo — telefono 
reikmenų. Sunkvežimyje buvę trys 
bolševikų ginkluoti kareiviai, šoferis 
ir jis. Miškuose juos sustabdę trys 
partizanai. Bolševikai nė nemanę 
priešintis. Partizanai atėmę ginklus, 
tabaką, lauko linijinių telefono apa
ratų, o sunkvežimį padegę. Vienas 
jų griežtai surikęs bolševikams:

— Kada jūs pagaliau, plėšikai, iš
sinešdinsite iš Lietuvos?

jūrio lietuvių organizacijų. Vienas 
svarbiausių uždavinių — platinimo 
tinklo organizacija, iki šiol tebėra 
neišspręsta. Kol nebus įrengti spau
dos kampeliai ar kuklios vitrinėlės 
prie kiekvienos lietuviškos parapijos 
ir prie kiekvienos organizacijos, tol 
lietuviškos knygos kelias lieka ne
aiškus ir neišpręstas.

Mes taip pat kviečiame visus, be 
išimties, tautiečius nedelsiant orga
nizuoti užjūriuose spaudos platinimo 
skyriuš.

Dėkodami visiems mūsų skaityto
jams, bendradarbiams ir rėmėjams 
už didelę talką mūsų darbe, sakome 
iki pasimatymo

Jūsų b-vė „Atstatymas" 
„AUFBAU“

Friedrich-Herschel-Str. 16 
Mūnchen 27

Mūsų Keliai

Bolševikai metę savo kepures ant 
vieškelio, puolę antkelių ir šaukę: 
„Tavarišč, tavarišč!“ O mūsų belais
vis, kaip „neutralus“, atsisėdęs ant 
vieškelio krašto ir ramiai sau trau
kęs pypkelę. Partizanai pradėję juok
tis ir nieko kareiviams nedarę. Pas
kui įsakę eiti atgal ir niekam nepra
sitarti nė žodžio, o patys nuėję savais 
keliais. Belaisvis su kareiviais pėš- 
čiom grįžę atgal, iš kur buvo išva
žiavę. Visą kelią buvę miškai ir miš
kai, gi bolševikai visą laiką drebėję 
ir meldęsi. O mūsų belaisvį tik juo
kas ir džiaugsmas ėmęs... Jis paskui 
paklausęs kareivių:

— Kodėl gi jūs nekibote į juos?
Kareiviai tik numoję ranka:
— Su šitais miškiniais velniais ge

riau .neprasidėti...
Šis belaisvis su ypatingu jautru

mu ir pagarba prisimena Lietuvą ir 
geraširdžius lietuvius. Jis sako, kad 
lietuviai yra nuostabios,sielos žmo
nės, kaip giliai jie užjautę ir kiek
viena proga šelpę belaisvius, kur ir 
kaip galėdami. Jie su savo draugais 
ne sykį net apsiverkę dėl to. Taip 
pat jis sutikęs daug Rytprūsių gyven
tojų, kurie ten buvo atbėję, ieško
dami išsigelbėjimo nuo mirties. Išti
sus šimtus tūkstančių tokių atbėgėlių 
Lietuvos žmonės priglaudę ir išgelbė
ję nuo bolševikinio teroro ir žiau
riausios bei tikros bado mirties, nors 
patys lietuviai bolševikų buvo žiau
riai apiplėšiami, terorizuojami ir žu- 
domį.

— Lietuviai nežino keršto, — sako 
tas ten buvėlis. — Juk Hitleris jūsų 
tautai yra kiek blogo padaręs... Ir 
jūsiškiai, kurie nuo bolševikų teroro 
traukėsi į Vakarus vieninteliu keliu 
per Rytprūsius, ten, kaip aš girdėjau, 
patyrė toje žemėje daug paniekos,kar
tumo ir nuoskaudų ir net buvo api
plėšinėjami. O lietuviai su nelaimėn 
patekusiais rytprūsiškiais pasielgė vi
siškai priešingai... Vokiečiai šitą 
ateity turėtų įsidėmėti ir neužmiršti. 
Aš daugiau bolševikų nebebijau ir 
galite parašyti, kas papasakojo — 
Heinz Schlegel, Švabas ...

Įvairios žinios
• JAV senate svarstoma ERP ir 
tam reikalui lėšų klausimas. Sena
tas esą pasisakysiąs už 5.580.000.000 
dolerių paskyrimą 15 mėnesių laiko
tarpiui. (UP)
• Geriausi Britanijos ir Amerikos 
laivyno smegenys netrukus susitiks 
Londone, kur bus aptarta sudarymas 
galingo Atlanto laivyno, kaip pyli
mo prieš bet kurią agresiją. Iš Ame
rikos vyks ekspertai, vadovaujami 
admirolo Inglis. Kitų kraštų laivyno 
vadai taip pat prisidės. Bus nagri
nėjama povandeninių laivų pavojus, 
aviacijos puolimas. Čia bus paruoš
tas laivyno pajėgumo ir manevrų 
surengimo planai.
• JAV pasiuntė Iranui 50 lėktuvų 
ir lengvųjų tankų už 26.000.000 dol. 
šie ginklai esą defensyvinio, bet ne 
ofensyvinio charakterio.
• Italijos policijos pranešimu, esąs 
suimtas vienas 21 metų amžiaus Ad- 
las iš Calabro, nes jis rengėsi nužu
dyti minister] pirmininką de Gaspe- 
rį. Šis jaunuolis parašęs laišką ko
munistų vado pad. Lujgi Longo, pra
šydamas nurodymų ir lėšų, kad ga
lėtų užpulti de Gasperi. Sig. Longo 
tą laišką perdavęs policijai. (R. ir AP)
• Prancūzijos mintinės valdininkai 
sučiupo vieną asmenį, bevežantį au
tomašinoje 43.000.000 fr. vertės aukso 
ir-belgiškų pinigų. Suimtas vyras su 
žmona, kurie tą grob) norėjo perga
benti. Jis esąs vienos firmos New 
Yorke vicepirmininkas. (AP)
• Švedijos gynybos ministeris A. 
Vongt pareiškė, kad Švedija turinti 
pastiprinti savo krašto gynybos pa
jėgas tiek, kiek galima, kad ūkio rei
kalų nesunaikintų. Atsisakydama

)
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Suomijos premjeras prašo Sovietus pasitikėjimo
PREMJERO PASIKALBĖJIMAS SU JAV ŽINIŲ AGENTŪRA

Suomijos ministeris pirmininkas 
pareiškė, jog Sovietų spaudos me
tami kaltinimai Suomijai, kad ji pa-
žeidusi draugiškumo sutartį, sudary
tą tarp Suomijos ir Rusijos, yra ne
tiesa. Pirmininkui buvo pateikti to
kie klausimai:

— Ar pateisinami nusiskundi
mai, kad Suomijos vyriausybė yra 
pažeidusi taikos sutartį, sudalytą su 
TSRS?

— Suomijos vyriausybė nepažeidė 
tokios sutarties nė vieno straips
nio. Suomija laiko garbės reikalu 
išlaikyti savo žodį.

— Ar Suomijos vyriausybė turi 
kurių nors ketinimų leisti suomių 
teritoriją panaudoti kaip bazę agre- 
šyvinėms karinėms operacijoms, nu
kreiptoms prieš TSRS?

— Aišku, ne. Suomijos savisau
gos instinktas, kaip ir drąsus jos ti
kėjimas draugiškumo ir taikos su
tartimis įpareigoja ją visais būdais 
vengti savoj teritorijoj bet kokios 
priešiškumo veiklos, nukreiptos 
prieš TSRS. ,

— Ar JAV ir D. Britanija tiesio
giai ar netiesiogiai yra kreipusios į 
Suomijos vyriausybę dėl Suomijos 
dalyvavimo Š. A. saugumo pakte?,

Rūpinamasi DP tarnaitėmis
Po to, kai Kanados Darbo Mini

sterijos skyrius Toronte patvirtino, 
jog peri vienerius metus ši įstaiga 
atsivežtiems DP teikia tiek medici
nos, tiek juridinę globą, praėjusį mė
nesį visiems kanadiečiams darbda
viams, samdantiems DP moteris tar
naitėmis, buvo išsiuntinėtos tam tik
ros brošiūros. Jose smulkiai išdėsty
ta, kas yra tos DP mergaitės (jų dau
gumą sudaro moksleivės, studentės), 
kaip ir kodėl jos atsirado Kanadoje* 
Brošiūros gale nurodoma, kaip su 
jonąis turi būti elgiamasi.

Toronte dirbančios lietuvaitės sa
ko, jog darbdavės į tai atkreipusios 
didelį dėmesį, (aim.)

RETĖJA HOCHFELD’O STOVYKLA 
ŠVABIJOJE

L. Rašytojų suvažiavimo Augs
burge metu talpinusi 1.303 lietuvius 

nuo Atlanto pakto, Švedija atkreipė 
dėmesį į Suomiją. Ji norinti ne tik 
turėti įtakos į Suomiją, bet kartu 
išvengti Sovietų kariuomenės priar
tėjimo prie Švedijos sienų, sako mi
nisteris. Su savo ribotais ištekliais 
Švedija negalinti pasaulyje įkurti tei
singumo. (R)
• Belgrado radijo žiniomis, Bulga
rijoj suimtas premjero pavaduotojas 
ir keli šimtai valstybės ir partijos 
pareigūnų.
• Vakarų Vokietijos didžiosios par
tijos ieško kompromiso dėl konsti
tucijos, kurios okupacinės vadovybės 
nepriima, nes joje perdaug išreikštas 
vyriausybės centralizuotumas, kai 
Vakarų Sąjungininkai, ypač Prancū
zija, nori silpnos centrinės vyriausy
bės, o stiprios paskirų valstybių. Vo
kiečiai nori greičiau turėti savo val
džią. s
• Danijos princas Harald, sulaukęs 
77 metų, mirė. Jo broliai yra kara
liai — vienas Danijoj, o kitas Nor
vegijos (Haakon).
• Sovietų „komsomuolų“ vienuolik
tasis suvažiavimas vėl griežtai pasi
sakė prieš visas religijas, kurios 
esančios priešingos mokslui, ir unsi- 
skundė, jog jau pasirodžiusios ydos 
socialinių mokslų mokyme Rusijoj. 
Ir vėl turime naujų įrodymų, kaip 
sovietai „nevaržo“ žmogaus minties.

ATITAISYMAS
Mūsų Kelio“ Nr. 24/25, 1949 m. ko

vo 30 d. atspausdintame paieškojimų 
skelbime yra įsibrovusi korektūros 
klaida, būtent: vietoj „Zenonas Ur
bonas“ turėjo būti „Leonas Urbonas".

— Nei oficialiai nei neoficialiai nė 
iš vienos būstinės nebuvo kreiptasi 
į Suomiją dėl jos dalyvavimo S. At
lanto saugumo pakte.

— Ar Suomijos vyriausybė turi 
kurių nors ketinimų tame pakte da
lyvauti?

— Suomijos vyriausybė neturėjo 
ir neturi jokių tos rūšies ketinimų.

Po to premjerui buvo pateikti dar 
trys klausimai, i kuriuos jis taip at
sakė:

— Vyriausybės ir užsienio politi
kos svarbiausias tikslas yra turėti 
draugiškus ir patikimus santykius su 
TSRS. Visa tauta patvirtina šiuos 
siekimus. Lojaliai respektuodama 
sudarytas sutartis ir rodydama tar
pusavio pasitikėjimo vienų kitais, 
gera valia, teisingai galvodama ir di
dindama ekonominį bei kultūrinį 
bendradarbiavimą, Suomija išlaikys 
draugiškus ir taikingos santykius su 
TSRS.

Iš šio pasikalbėjimo matyti, kad 
Suomija siekia gerų santykių su 
TSRS ir stengiasi tokius - palaikyti, 
o greta to įkyrus Sovietų spaudo* 
puolimas yra tik priekabių ieškoji-, 
mas. (ja) 

pabėgėlius, Hochfeld’o stovykla ba
landžio pradžioje turės mažiau kaip 
900 žmonių.

Kiekvieną savaitę iš stovyklos 
išvyksta 30—50 asmenų. Šiais me
tais į JAV išvyko 190 (viso 290) lie
tuvių, Australiją — 27 (78), į Kanadą 
— 14 (99), Argentiną — 10, Kolum
biją — 2, Venecuelą — 5.

Hochfeld’o stovykla priklauso IRO 
penktajai sričiai, kuri, kaip teko pa
tirti, iki šiol į užjūrius’perkėlė .dau
giau kaip 10.000 pabėgėlių, tuo u£-' 
imdama pirmaujančią vietą prieš ki
tas IRO sritis, (aim.)

SOVJETŲ-IRANO PASIENY 
KOVOS!

AP iš Teherano praneša, kad 
aukšti kariniai šaltiniai nurodę, jog 
rusai pažeidę Sovietų-Irano sieną 
ginčijamoje srityje. 50 sovietų karių 
atidengę ugnį į tris Irano pasiūlo 
karius, sako Irano šaltiniai. Vienas 
Irano karių nukautas, kiti du pa
grobti Sovietų. Irano karių vadas 
pareiškęs protestą Sovietų konsului 
Gorgane, o Sovietų vadas pasiuntęs 
ultimatumą, kad iraniečiai atitrauk
tų iš pasienio visus sargybinius. Ira
nui neįvykdžius to reikalavimo, so
vietai sutraukę karių iki pulko. Ira
niečiai taip pat padidinę savo ka
riuomenės dalinius. Kol kas dar nė- 
są veiksmų. (NYHT)

Jeigu Tu, mielas Skaityto
jau ar Platintojau, tikrai įsi
vaizduotume!, kiek sunkumų 
sudarai laikraščiui neatsilygin
damas mums savo skolos, — 
tai šiandien pat, nieko nelauk
damas, imtumei pašto perlaidą 
ir pasiustumei mums tiek pi
nigų, kiek esi dar skolingas.

Mūsų Kelias

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI
Paskubėkite įsigyti praeitų n.. 

gale išleistą vertingiausią knygą — 
J. Grigolaičio atsiminimus iš Kazeto 
„Nacių Pragare", kurių maža atsar
ga dar yra likusi.

Platintojai prašomi už šios kny
gos išplatintus egzempliorius kuo sku
biausiai atsiskaityti.

MUSŲ KELIAS

Ieškau savo giminių tremtinių 
tarpe. Atsiliepkite Evai JAKUBO
NIS (4444 S. Kedvale Ave., Chicago, 
Ill.) — Vaitkevičiūtė, Prano Vaitke
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mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10‘%> nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje 4,- DM. ' Paskiro Nr. kaina 0.40 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.

gg MUSU KELIAS
Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais

DUlingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16
Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s 

Redaktorius Al Laikūnas.
Lithuanian Newspaper „OUR WAY", Semi
Weekly. Authorized by EUCOM HQ, Civil Af
fairs Division. Authorization No. UNDP 2Mu

• Circulation 4000.

3



4 t>ti. Nr. 27 (217) 1949. IV. «,

MUSU KELIAS
LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Nauji OP transportai Amerikon

Kada iš JAV gris M. Krupavičius 
ir V. Sidzikauskas

Kada Vliko Ir VT atstovai kelia
vo i JAV, buvo manoma, kad jie ke
lionėje išbus nedaugiau, kaip tris 
mėnesius. Bet iš dabar paskelbto 
Amerikos Lietuvių Tarybos naujo 
kelionių plano, matyti, kad jie Ame
rikoje dar išbus iki gegužės mėnesio 
pabaigos. Numatyta, kad gegužės 22 
d. Brooklyne bus atsisveikinimo va
karienė.
š Grįždami, kaip anksčiau buvo nu
matyta, į Kanadą neužsuks, nes Ka
nadoje neseniai lankėsi V. Sidzikaus
kas. Kanadoje išbuvo apie savaitę 
laiko ir turėjo galimybę aplankyti 
eilę lietuvių kolonijų.

Apie kelionės rezultatus šiandien 
dar sunku ką pasakyti. Kadangi ke
lionė turi du aspektus — politinį ir 
materialinį-lėšų organizavimą, tai 
šiandien galima gal kalbėti tik dėl 
paskutiniojo. Visi teigia, kad šiais 
metais aukų vajus eina daug geriau, 
kad surenkama stambesnėmis sumo
mis. Bet taip pat Amerikos lietuvių 
laikraščiai primena, kad galėtų būti 
ir geriau. Esą, nuoširdžiau aukoja 
tie, 'kurie mažiau turi. Dažnais at
vejais net nurodoma, kad ir mums 
aukų rinkime reikia pasekti žydų 
pavyzdį, kurie visada pasiekia nu
statytą sumą. Ta žydiškoji suma sie
kia šiais metais 250 milijonų dolerių. 
Atseit, visu 100 milijonų daugiau, 
negu jie surinko praėjusiais metais. 
Ir visi tvirtina, kad žydai tą sumą 
surinks. Gi ALT rinkliavai numa
tyta surinkti 100.000 dolerių ir abe- 
joma, ar tai pavyks. Nedaugiau su
renkama .ir BALF vajuose. Bet kai 
pasižiūri J aukotojų sąrašus, nuolat 
matai, kad aukotojai kartojasi ir kar
tojasi. Tai vis tie patys geri ir duos- 
nūs lietuviai. Tik gaila, kad į tą 
duosnumą nepajėgiama įjungti visų, 
kartais tikrai pajėgių lietuvių.
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 

SROVĖS SEIMAS NEW YORKE
Pranešama iš JAV, kad Amerikos 

lietuvių tautinės srovės organizacijų 
seimas įvyks balandžio 30 ir gegužės 
1 d. New Yorke, New Yorker vieš
butyje. Šio suvažiavimo mėtų bus 
įsteigta tautinės srovės organizacijas 
apjungianti viena organizacija ir pri
imtas tos organizacijos statutas. Su
važiavimą šaukia prieš metus sudary
toji Amerikos Lietuvių Misijos, Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos ir Amerikos 
"Lietuvių Tautininkų Centro Reorga
nizacijos komisija. Tai komisijai va-

dovauja A. Olis, J. Bačiūnas ir V. 
Rastenis. Paskutiniuoju metu, kaip 
tenka pastebėti, į seimo paruošia
muosius darbus įjungta ir eilė kitų 
žmonių. Visą seimo technikinį darbą 
tvarko Amerikos Lietuvių Tautinin
kų Centras, Brooklyne.

IŠEINA KNYGA
„RED TEROR OVER LITHUANIA"

Lietuvai Vaduoti Sąjunga jau 
prieš porą metų ėmėsi iniciatyvos 
išleisti knygą apie sovietų terorą 
Lietuvoje. Ir lietuvių kalba tokia 
knyga, parašyta Dr. Dirmeikio ir 
Vinco Rastenio? išėjo. Ji pavadinta 
„Lietuva Tironų Pančiuose“. Knyga 
susilaukė didelio dėmesio ir plačiai 
paskleista Amerikos lietuvių visuo
menės tarpe. Dabar tos lietuviškos 
knygos angliškasis vertimas, išleidus 
grynai lietuviams įdomias vietas, 
išeina anglų kalba. Angliškąją: lai
dai duotas „Red Teror Over Lithua
nia“ pavadinimas. Jai įžangą parašė 
North Western universiteto politinių

mokslų profesorius Colgrow. Ir ne
abejotina, kad tokio asmens įvadas 
knygą plačiau įves į Amerikos poli
tikų tarpą. Knyga, kaip mus infor
muoja, jau spausdinama.
BALF SUSIRŪPINĘS PAPILDYTI 

SAVO KASĄ
BALF, kaip mus informuoja, šiuo 

metu pradeda savo vajų. BALF ka
sa paskutiniuoju metu buvo gerokai 
ištuštėjusi. Iki šio laiko žinomas’tik 
Baltimorėje įvykęs vajus. Jis davė 
tikrai gražių rezultatų. Vajaus ati
darymo proga, vadovaujant advoka
tui Nadui Rasteniui, buvo surinkta 
2115 dolerių. Vertinant, kad neseniai, 
vasario 16 d. proga, ten buvo su
rinkta 1000 dolerių, tai kovo 13 d. 
surinkimas dvigubai stambesnės su
mos — geras ženklas.

BALF, pagal savo dabartinius už
simojimus, turi nemažai išlaidų. To
dėl dedamos visos pastangos, kad 
vajus duotų tiek lėšų, jog pajėgtų 
atlikti ir šalpos ir emigracinius įsi
pareigojimus. B. Vargas

— Italijos vyriausybė sustiprino 
policijos apsaugą prie Š. Atlanto pak
to kraštų ambasadų ir konsulatų, kad 
subvęrsyvinis elementas negalėtų pa- 

* kenkti minimoms įstaigoms.

Paskutinis DP transportas Ame
rikon išvyko kovo 27 d., kur išplaukė 
831 keleivis; tame skaičiuje 127 lie
tuviai, 206 žydai, iš jų 4 Lietuvos 
žydai. Šiaip jau dauguma lenkai ir 
latviai.

Nuo š. m. kovo 27 iki balandžio 
6 d. jokio transporto nėra. Balan
džio mėn. pirmasis transportas išei
na balandžio 6 d. — laivas „Marcy“ 
su 450 keleivių, balandžio 8 d. laivas 
„Haau“ su 884 keleiviais, balandžio 
9 d. laivas „Hawze“ su 743 kelei-
viais, balandžio 15 d. laivas „Jum
per“ su 550 keleivių; Visi laivai iš
plaukia iš Bremeno uosto ir ateity 
bus naudojamas tik Bremeno uostas.

Pradėti transportai ir lėktuvais, 
naudojant Hamburgo aerodromą.

Veria atkreipti
Kad Sovietų Sąjunga ar jos Rytų 

Satelitai reikalauja DP „išvaduoti“ 
ar juos repatrijuoti, jiems atimti 
globą arba juos „apsaugoti“ nuo 
persekiojimų (Švedijoje), tai visai 
nenuostabu, nes Sovietams yra svar
bu sunaikinti visus savo inkvizicinio 
režimo priešus ir liudininkus. Ta 
kryptimi naudojamas^ Sovietų pas
tangas mes matome nuo pat karo pa
baigos ir gal dar prieš jo baigą. Nuo 
Šios minties ir tikslo Sovietai nie
kada neatsisakė ir neatsisakys.

Praeitą kartą minėjome Sovietų 
pastangas DP sutvarkyti Austrijoje. 
Anglija ir Amerika aiškiai pasisako,

Nebėra privačių ūkių Pabaltijy
PABALTIJO VALSTYBIŲ LIKIMAS ATSISKLEIDŽIA PASAULIUI

Liberalų „Neue Zūrcher Zeitung“ 
laiko Aukščiausiosios Tarybos suva
žiavimą tuo įdomiu, kad diskusijose, 
kurios iškilo po Zverevo biudžetinio 
pranešimo, kitų kalbėtojų tarpe bu
vo ir Pabaltijo valstybių atstovai. Iš 
jų lūpų piritą kartą oficialiai šis tas 
patirta apie Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos likimą. Straipsnyje, be kita 
ko, sakoma: „Iš vis jau dabar aišku, 
kad nuo 1947 m. žemės ūkių sukol- 
chozinimo principas išplėstas visam 
Pabaltijui. Karui pasibaigus sovieti
nis režimas dvejis metus nedrįso 
estų, latvių ir lietuvių ūkininkams 
primesti kolchozinę sistemą, kuri 
pakeistų jų prisirišimą prie privačių 
ūkių. Pradžioje pasitenkinta tuo, kad 
buvo suskaldyti stambieji ūkiai ir 
ūkininkų „nuosavybei“ perleisti ma
ži sklypukai. Šiandien žemės ūkio 
socializavimas yra jau beveik įvyk
dytas faktas. Latvijoje pvz. 1946 m. 
tebuvo tik keturi kolchozai, šiandien 
ten pat jų priskaitoma per 1.200. Lie
tuvoje, kur tarp 1945—48 m. dvari
ninkams ir „kulokams“ nusavinta apie 
pusantro milijono ha žemės ir apie 
pusė jos „amžinon nuosavybėn“ iš
dalyta šimtui tūkstančių „bežemių“ 
ūkininkų, šiandien egzistuoja per 
tūkstantis kolchozų, o tai reiškia, kad 
su privačiu ūkiu jau baigtas reikalas, 
— pastebi laikraštis.

LIETUVA — „ŽALIOJO INTER
NACIONALO“ NARYS

Kaip informuoja „Britanijos Lie
tuvis“, po pasikalbėjimų, nuo 1948 
m. spalių mėn. užtrukusių tarp Lie
tuvos atstovo ir „Žaliojo Internacio
nalo“ atstovo, šiomis dienomis pra
nešta, kad Lietuva priimta „žaliojo 
Internacionalo“ nariu.

„Žaliasis Internacionalas“ yra 
tarptautinė organizacija, apimanti 
viso pasaulio ūkininkus. Todėl ji 
Lietuvai, kaip žemės ūkio kraštui, 
yra artimiausia tos rūšies organiza
cija. Lietuva dalyvaus čia kaip ne
priklausoma valstybė, laikinai Sov. 
Rusijos okupuota. Atstovu bus S. 
Kuzminskas.

Amerika keičia savo politika Jugoslavijos atžvilgiu

Kazokai siekia savo nepriklausomos valstybės
Viena karingiausių caristinės Ru

sijos pavergtų tautų buvo, be abejo, 
kazokai, kurių ainiai, šiandien esan
tieji emigracijoje, kelia balsą, reika
laudami atstatyti laisvą kazokų vals
tybę — Kazokiją, išvaduojant 11 mi
lijonų kazokų iš bolševikų tironijos. 
Vyriausiųjų kazokų reprezentantų — 
vyr. atamano (prezidento) I. Bilyj, 
vykd. tarybos prez. V. Glaskoff ir 
tos pat tarybo gen. sekret. I. Be- 
sugloff — pasirašytame atsišaukime, 
be kita ko, sakoma:

„Vakar bolševikinėn vergijon pa
tekome mes — kazokai, gudai, kau
kaziečiai, Ukrainai; turkestanai. Pa
saulis tuomet tylėjo ir nieko nesu
prato.

Šiandie^ raudonasis grobikas pra
rijo vengrus, lenkus, serbus, bulga
rus, kroatus, rumunus, čekus, estus, 
latvius, lietuvius, slovakus... Bolše
vikiniu pavergimu grasinamos visos 
kitos pasaulio tautos. Rusiškoji tiro
nija grasinančiai plaukia per visą 
pasaulį. Mes, kazokai, suprantame 
labai aiškiai: kol egzistuos bolševiz
mas ir rusiškasis imperializmas, tol 
mirties pavojus grės visoms pasaulio 
tautoms, ne tik tautoms, bet ir kiek
vienam laisvam žmogui.

Nežiūrint pralaimėjimų, iki šiolei 
■tokai neįstengė kazokų valios pa

laužti ir kazokų balso užslopinti. Pa
čioje kazokų tėvynėje visa tai už
gniaužta, bet tuo. labiau tai sklysta 
iš kazokų emigracijos, kuri šaukia ir 
reikalauja pripažinti jai neužginči
jamas teisės — atgauti laisvę ir tei
singumą ...

Politinės kazokų emigracijos pro
grama yra trumpa ir aiški:

Išvadavimas kazokų tėvynės ir 
laisvos, nepriklausomos kazokų vals-- 
tybės — Kazokijos atstatymas.“

NAUJAS SOVIETŲ UŽSIPUOLI
MAS ANT SUOMIJOS

Vėl pranešama iš Maskvos, kad 
Suomijos vyriausybės galva, pirmi
ninkas Fagerholm, kaltinamas dėl 
vedamo šalto karo prieš Sovietų Są
jungą ir įspėjama, jog tuo būdu pa
žeidžiami jos tarptautiniai įsiparei
gojimai ir taikos sutartis ... Sovietų 
laikraštis „New Times“ rašo, kad 
Suomijoje tiek vidaus, tiek užsienio 
reikalai sudarą rimtą padėtį.

Tenka pastebėti, kad Sovietų puo
limas pradedamas per spaudą, o pas
kui jau nueina iki vyriausybės sluogs- 
nių, nors Sovietų herarchijoje niekas 
be- Kremliaus nieko nedaro. Ir spau
dos puolimas yra ne kas kita, kaip 
vyriausybės pirmasis skambutis prieš 
didįjį puolimą.

Iš Washingtono pranešama, kad 
Valstybės Departamentas, ambasa
doriaus Belgrade paskatintas, modi
fikuoja savo politiką Jugoslavijos 
atžvilgiu. Pradėta duoti eksporto li
cencijos marš. Tito vyriausybei labai 
reikalingoms prekėms pirktis. Pre
kybininkams duodami pasai vykti į 
Jugoslaviją. Si modifikacija vyks
tanti, kaip rašo NYHT, lėtai ir be 
viešumos. Apskritai, dar tiek toli 
nenueita kaip su Ispanija. (Mat, 
Valst. Departamenįas jau yra suti
kęs, kad Franco režimas galįs gauti 
privataus kredito. Belgradas tokio 
kredito dar neprašęs, nors jis jam 
taip pat reikalingas ir gal net dau
giau, negu Madridul.)

Paskutiniu metu duotas jau leidi- 
išgabenti naftos gręžimo įrankių už 
pustrečio mil. dol. Iki kominformo 
krizės Jugoslavia naftą įsigabenda- 
vo iš Rumunijos ir Albanijos, bet 
geriesiems santykiams su Maskva 
nutrūkus, nutrūko ir Jugoslvlai naf
tos telkimas iš sateįitinių ištekliu. 
Leidimai esą duoti ir kasyklų įren
gimams bei 2.000 tonų riebalų Ju
goslavijon eksportuoti, kad Tito ga
lėti darbininkų aprūpinimą riebalais.

Valstybės Departamentas pagaliau 
priėjęs tą mintį, kad Jugoslavijos 
ūkis turi funkcionuoti ir kad būtų 
tuščia ir neprotinga reikalauti po
litinių koncesijų, kurios kaskart la
biau silpnintų marš. Titą, kaip svar. 
blausią ideologinę grėsmę Rusijos 
hegemonijai rytų Europoje.

Projektuojama padėti Jugoslavijai 
pakelti plieno gamybą, kur tuo būdu 
Amerika investuotų 15 mil. dol.

Valstybės Departamentas pradė
jęs keisti politinę liniją tik po to, 
kai įsitikinęs, jog marš. Tito atsisky
rimas nuo Kremliaus yra tikras, bet 
kol kas jis dar nespaudžiamas prisi
dėti prie Vakarų stovyklos. Tokios 
pozicijos laikėsi JAV ambasadorius 
C. Cannon ir ambasados patarėjas 
R. Reams.

Šios metamorfozės pagreitinimą 
trukdžiusi opozicija, kuri vis iškil
davusi tarp Ispanijos Franco draugų. 
Jie argumentuodavo, kodėl esą rei
kia padėti komunistui Tito ir tuo 
pačiu nepadėti antikomunistul Fran
co? Jie nurodinėja, kad jeigu Tito 
buvo ypač naudingas sąjungininkas 
karo metu, tai esą neprotinga tikėti,

jog jis bus Vakarų Sąjungininkas 
karo atveju su Rusija. (NYHT/am)

AMERIKOS ŽYDAI DEMON
STRUOJA PRIES BEVINĄ

Kai tik keleivinis laivas, kurio at
važiavo E. Bevinas, sustojon uoste, 
tuojau išsirikiavo apie 400 raudonų 
ir baltų plakatų, kuriuos nešė žydai 
ir negrai. Automobilis, kuriuo Be
vinas vyko į Pensilvanijos gelžk. 
stotį, iš kur galėtų traukiniu vykti 
Į Washingtoną, buvo apmėtytas kiau
šiniais ir pamidorais. Plakatuose bu
vo tokie įrašai: „Bevino antisemitiz
mas — Anglijos gėdai Bevinal, šalin 
rankas nuo Izraelio! 8 milijonų žydų 
mirties pakanka!“

Demonstrantai šūkavo: „Mes no
rime Bėviną nudėti ir palaidoti 6 
pėdų gilumoje. Važiuok, Bevinai, 
namo ir pasiimk su savimi Chur- 
Ctiillį!“

Policiją sučiupo tris tokių plaka
tų nešėjus, kurie norėjo prasiveržti 
pro policijos užtvarą ir pasiekti Be
vino automobilį.

Daily Mail rašo, kad demonstra
cija buvusi švelni, o plakatus nešę 
daugiausia jauni žydai ir negrai. 
(DM/ja)

Kovo 31 d. lėktuvais išskrido 68 ke
leiviai, iš jų: lenkų 26, žydų 23 (Len
kijos piliečių 17), ukrainiečių 9, lie
tuvių 5, jugoslavų 4 ir estų 1.

Kanadon laivas išplaukė kovo 31 
d., kur buvo ir 106 lietuviai. Balan
džio 14 d. išplaukia Kanadon laivas 
„Eltinge“ su 820 keleivių.

Bremeno stovykloje judėjimas 
didelis. Veikia ir lietuvių pradžios 
mokykla, kur mokytojos (darbą dirba 
mkt. Vengrytė. Stovyklos kapelionu 
yra energingas ir reto darbštumo ku-
nigas V. Šarka. Stovyklos gydytoju 
— dr. Blažys. Stovykloje gaunama 
tremtyje einą lietuvių laikraščiai ir 
knygos. Bet visas veikimas sukasi 
apie kun. V. Šarką, kuriuo didžiuo
jasi ir svetimtaučiai. J. Zanavykas

rimtas dėmesys
kad nė vienas DP prievarta negali 
būti grąžinamas į savo kilmės kraš
tą. Tuo tarpu Prancūzijos atstovas 
Marcel Berthelot Londono konferen
cijoj Austrijos klausimu pasiūlė tai, 
ko ir Sovietai hori, būtent: „Jokios 
pagalbos Austrijoje negali būti duo
dama tiems tremtiniams (DP), ku
rie be didelės priežasties atsisakys —

1) sugrįžti į savo buvusius kraštus,
2) priimti bet kokį atitinkamos or

ganizacijos pasiūlymą, kuris ga
lėtų būti padarytas įsikurdinti 
Austrijoje ar už jos ribų,

3) priimti laikinio darbo, pasiūlyto 
Austrijoje, siekiant juos įkur
dinti.

Sis Prancūzijos vyriausybės pa
siūlymas kelia didelio susirūpinimo. 
Jeigu mes ją laikėme laisvių lopšiu 
ir gynėju, tai rusų komunizmo spau
dimo akivaizdoje matome, jog Pran
cūzija beveik sutinka su Sovietų pa
geidavimais. O Sovietai reikalauja, 
kad Austrija neduotų jokios paramos 
tiems DP, kurie atsisako repatrijuoti 
dėl „priešiškų priežasčių".

Sovietų atstovas Zarubin susido
mėjo tokiu „geru“ Prancūzijos atsto
vo pasiūlymu ir ėmė jį studijuoti. 
Kaip jis pagaliau pasisakys, dar ne
turime žinių. Tačiau aiškus Seka 
faktas, kad Prancūzija nėra jau toks 
laisvės kraštas ir kad DP įsikurti 
Prancūzijoje yra pavojinga, nes vie
ną gražią dieną ten gali'tokį malonų 
žesta parodyti Sovietams ir dėl Pa
ryžiuje esamų tremtinių. Toks p. 
Berthelot pasiūlymas reikalirgas 
rimto mūšų vadovaujančių veiksnių 
dėmesio, (am) ' ’

UNRRA DAUGIAUSIA PARĖMĖ 
SOVIETUS IR JŲ SATELITUS
Jungt. "tautų šalpos organizacija 

UNRRĄ praktiškai ir teisiškai savo 
darbą baigė. Tai konstatuota jos va
dovybės baigiamajame posėdyje š. m. 
kovo 31 d. Likusieji jos aktyvai per
duoti kitoms ją pakeičiančioms or
ganizacijoms, daugiausia JT vaikų 
pagalbos fondui. DNZ šia proga pa
stebi, kad per visą savo veikimų 
UNRRA išdalijusi pašalpų maždaug 
už keturis milijardus dolerių, kurių 
didžioji dalis atitekusi Sovietų Sąr 
jungai ir jos satelitams — rytų Eu
ropos valstybėms. •

Į. VAKARUS PABĖGO SOVIETŲ 
PULKO VADAS

Reuteris iš Berlyno praneša, kaip 
ten nurodo laikraštis „Abend“, į va
karų Vokietiją pabėgo Sovietų Są
jungos tankų pulko vadas pulkinin
kas Brussin ir keli to pulko štabo 
karininkai. Sis tankų pulkas stovė
jo Jenoje. (DM)

Sovietai pertvarko Vokietijoj zonos valdymo
GENEROLAS CUIKOV PERIMA KARINĘ VADOVYBĘ

Kremliui atšaukus marš. Soko
lowski į centrą ir paskyrus gynybos 
ministerio pavaduotoju, Berlyno ir 
Sovietų okupuotos zonos valdymą 
perimsiąs, kaip nurodo NYHT lai
kraštis, aukščiausias Sovietų parei
gūnas, ekstarordinarinis ambasado
rius ir ministeris W. S. Semionov. 
Karinę valdžią perima gen. Cuikov, 
kuris laikomas vienu pajėgiausių ka
rių, išsiskyrusiu ypač kovoje prie 
Stalingrado. Jis vykdysiąs tik ka
rinio pobūdžio funkcijas, kai politi
niai ir ekonominiai klausmai palie
kami tvarkyti civiliniam valdžios 
sektoriui. Ambasadorius Semionov, 
buvęs Sokolowskio politiniu pata
rėju, jau prieš kelis mėnesius vaidi
no svarbų vaidmenį politiniame gy
venime.

Sis Sovietų egzekutyvo pergru
pavimas Sovietų zonoje siejamas su

toje zonoje įsteigimu rytų Vokieti
jos valstybės, kurios konstitucija.jau 
paskelbta. Nuo šio momento bau
džiamoji rytų Vokietijos fazė esanti 
jau pasibaigusi, kaip tai padaryta įr 
vakarų Vokietijoje, kur j'aų 150 fab
rikų išbraukta iš reparacijų sąrašo 
ir kur ūkio atstatymo programos 
vykdymas pavestas patiems vokie
čiams. Projektuojama atpalaiduoti 
net Ir prekybinio laivyno statyba, 
nustatant maksimalinį tonažą ir lai
vų greitį.

Sovietų zonos Vokietijoj valdy
mą pertvarkant bus siekiama, kaip 
nurodo vakariečiai, ne ko kita, kaip 
savos rūšies propagandos. Su šiais 
pertvarkymais yra siejami ir komu
nistų valymai, kad į valdžią atėju
sieji būtų visai patikimi KremliaiM 
tarnai, (ja)
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