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Artėja derybos su Sovietais Paskutinės aktualijos
Vakarų skepticizmas ir Maskvos arogancija

Maskvos sutikimas nusileisti Ber
lyno blokados byloje Ir sėsti iš naujo 
prie derybų stalo, išjudino Vakarų 
pasaulio politikų ir intelektualų spie
čių naujų spėlionių ir komentarų 
darban. Perdaug užimtų vietos cita
tos pareiškimų ir prognozių, tenka 
tik suglaustai konstatuoti, jog, išsky
rus vieną kitą „ Sovietų politikos ži
novą“, realiosios politikos vairininkų 
nuomonės yra persunktos tirštu skep
ticizmo rūku.

Rimtesnės Vakarų pasaulio spau
dos komentarai Sovietų „nuolaidoje“ 
nejstengia (žvelgti nieko kito, kaip 
tik Sovietų praregėjimą, jog Berlyno 
blokada kenkia tik jų pačiu intere
sams, gi Maskvos laikysenoje toli
mesnės politikos atžvilgiu nėra nieko 
naujo. Kas be ko, tenka pažymėti, 
jog atsiranda rimtų intelektualų, 
kaip, pvz., garsios knygos „Russia and 
the Russians“ autorius amerikietis 
Edward Crankshaw, kuris ta proga 
(žiūrėdamas atėjusį momentą modus 
vivendi, naujuose Maskvos ėjimuose 
mato pasikartojanti atsisakymą eks
pansyvaus komunizmo, pereinanti į 
vidujinės konsolidacijos periodą.

Crankshaw mano, kad rusai turė
tų pagaliau suvokti, jog pasaulinės 
revoliucijos idėja yra toks pat sapnas, 
kaip amerikiečių idėjos, kad kiekvie
nas Afrikos kaimas privalėtų, pvz. 
po universalinę laukams ir javams 
sudoroti mašiną.

Nesileidžiant į tolimesnes tuo 
klausimu spekuliacijas, tenka grįžti 
prie tikrųjų Maskvos tendencijų, ku
rias teikėsi apšviesti pats Maskvos 
radijas. Reikia manyti, kad tie, ku
rie atviromis akimis sugeba žiūrėti 
| tikruosius Maskvos kėslus, sugebės 
iš to pasidaryti išvadas ir formuluoti 
argumentus prieš tuos geraširdžius 
komentatorius, kuriems vis dar rūpi 
talkos išlaikymas, nors ir tokios tai
kos, kuri ir šiandien reikalauja ir 
parako ir žmonių gyvybių, nekalbant

kai transliuojami, svarbu, kad tai 
vienintelė proga arčiau susipažinti 
su Maskvos nusistatymu, nes šiaip 
jau Sovietų spauda, duodama tik 
oficialius komunikatus Berlyno blo
kados ir užs. reikalu ministerių kon
ferencijos temomis, susilaiko nuo 
bet kurių komentarų.

„Po antrojo pasaulinio karo susi
darė tarptautinė situacija“, kalba 
Maskvos radijas, „kurioje vyrauja 
du faktoriai: 1) Sov. Sąjungos per
galė paskutiniame kare privedė pa
saulio kapitalizmą prie žymaus su
silpnėjimo, kurio pasėkoje eilė Eu
ropos Rytų ir Pietryčių valstybių ir 
daugelis Azijos kraštų iš kapitalisti-' 
nio bloko perėjo į Sov. Sąjungos tai
kos bloką. Galima skaitytis su tuo, 
kad numatomoje ateityje eilė kitų 
Azijos ir kolonialinių tautų nusi
kratys kapitalistinio jungo ir susti
prins Sov. Sąjungos taikos šeimą. 
2) Užsibaigus karui, pasaulis galu
tinai suskilo j du blokus — į kapi
talistinių karo kurstytojų grupę ir į 
taikos bloką su Sov. Sąjunga prie
šakyje, kurie ilgainiui nebegali šalia 
vienas kito egzistuoti. Šie du fakto
riai nusako šiandieninę Sov. Sąjun
gos užsienio politiką, kurios esmė ir 
stiprybė yra ta, kad ji yra vadovau

jama komunistų partijos ir draugo 
Stalino.

Kai JAV ir Didž. Britanija tebe- 
tęsiančios savo karo kurstymo ir 
melo prieš Sov. Sąjungą politiką, 
Sovietų vyriausybė kovojanti už pa
saulio taikos išlaikymą. Jungtinių 
Tautų Organizacijoje, vienintelėje, 
kurioje Sov. Sąjunga ižiūrinti pas
tangas paikos išlaikymui, Sov. Są
jungos atstovai ateityje padvigubins 
savo pastangas pasauliui znuo karo 
apsaugoti. Tačiau jie turi skaitytis 
ir su dideliais sunkumais, kadangi 
„kapitalistinės valstybės nieko taip 
nesibijo, kaip susipratimo ir drau
giškumo su Sov. Sąjunga, kuri pasi
stengs, kad jų pasaulio užvaldymo 
planai pavirstų niekais.“

Žingsniu pirmyn | taikos išlaiky
mą Maskvos radijas laikytų Vokieti
jos problemos išsprendimą ir taikos 
sutarties su Japonija pasirašymą. 
Pagrindiniu klausimu būsimose de
rybose dėl Vokietijos problemų Sov. 
Sąjungos vyriausybė laikanti pilną 
reperacijų išmokėjimą, kas Vokieti
jai pagal visus tarptautinius įsipa
reigojimus esą privalu. Greitas to 
klausimo išsprendimas palengvinsiąs 
susitarti ir kitais klausimais.

Ar Sovietų Sąjunga pasilieka 
prie savo senų reikalavimų — 10 
milijardų dolerių, privedusių didele 
dalimi prie ankstyvesnių konferen
cijų nesėkmių — nebuvo užsiminta.

Būsimų Vokietijos klausimu de
rybų pasisekimas, pasak Maskvos 
radijo, pareisiąs dar ir nuo šių „tei
sėtų ir pagristų Sovietų Sąjungos 
reikalavimų“ patenkinimo:

1) „Tikrojo nunacinimo“ vykdy
mas vak. Vokietijoje;

2) Pilna visų trijų vakarinių zo
nų demilitarizacija (mat, pagal Mas
kvą, vak. Vokietijoje esą ir dabar 
gaminami ginklai ir karo medžiagos);

3) Vieningos vokiečių valstybės 
atkūrimas;

• 4) Pakto nuo naujos vokiečių 
agresijos apsiginti pasirašymas.

Kaip iki šiol vienintelis Maskvos 
komentaras būsimų derybų akivaiz
doje, šis „radijo vaizdelis“ pakan
kamai aiškiai nusako netrukus pra
sidedančių derybų rezultatus. Sunku 
šiuo metu jau imtis pranašo vaid
mens, tačiau linkėtina, kad visų pa
mokų grandyje bent pagaliau iš šios 
pamokos pasimokytų vakarietiškieji 
derybų partneriai. Laimei, duomenų 
neteks ilgai laukti. -j.m.-

Lietuvos partizanai veikia
Ilgame iliustruotame straipsny, už

vardintame „Partizanų veikla sovie
tų kraštuose“ „Lūbecker Nachrich- 
ten“ š. m. gegužės 7 d. skelbia iš esą 
tikrų šaltinių gautas žinias apie par
tizanų veiklą Ukrainoje, Gudijoje ir 
Lietuvoje. Laikraštis tarp kita 
rašo:

Lietuvos laisvės kovotojų veikla, 
turint galvoje lietuvių drausmingai 
suglaustą organizaciją, bus bene pati 
svarbiausioji visoje Rytų Europoje. Ji

veikia per 28.000 partizanų. Be to, 
specialiose partizanų akcijose dar da
lyvauja per 4000 nenuolatinių kovo
tojų. 28.000 aktyvių partizanų tarpe 
esą 21.000 lietuvių, 4.500 vokiečių ir 
2.500 rusų. Nuo 1945 metų laisvės 
kovotojų žuvo 12.000, j nelaisvę esą 
patekę 8.000.

Partizanai nesudaro vienalytės po
litinės organizacijos. Tačiau juos vi
sus galingai sieja besąlyginė rusiško
jo bolševizmo neapykanta. Partiza-

priešais kovojant miškuose ar nakties 
kovose. * *

Kovai su partizanais Sovietai pa
laiko specialius „istrebiteli“ koman
das, kurios yra MGB žinioje, tačiau 
nepakankamai apginkluotis ir men
kai tevedamos. Jų nuostoliai, esą, žy
miai prašoka parti^nų nuostolius. 
Šių „ištrebitelių.“ žiaurumas tikras 
gyventojų siaubas.

Klara Mrongovius-Enbergaitė

— Kaip ir buvo susitarta, nuo i. 
m. gegužės 12 d. 0,01 vai. panaikinta 
Berlyno blokada. Nuo to meto pra-
sidėjo keleivių, pašto ir prekių susi
siekimas tarp Berlyno miesto ir va
karinių zonų. Blokados panaikinimo 
proga iškilminggame Berlyno magi
strato posėdyje |v. politinių partijų 
atstovai reikalavo amnestijos visiems 
sąryšy su blokada nubaustiems, be 
to, rytinėje zonoje esančių konceų? 
tracljos stovyklų panaikinimo, de
portacijų sustabdymo ir p.

— Vak. Vokietijos Parlamentinės 
Tarybos laikinąja sostine nubalsuota 
Bonna.

— Gegužės 12 d. visi trys vakari
nių zonų kariniai gubernatoriai pa- 
sičrašė Bonnos konstituciją, kuri Įgys 
galios, kada ją patvirtins paskirų 
sričių (Lander) parlamentai. Tų par
lamentų posėdžiai turi Įvykti atei
nančių savaitę. Pasirašydamas gen. 
Clay pareiškė,- jis tikĮs, jog pagal 
naująją konstituciją' vėliausiai bir
želio 15 d. galinti būti sudaryta vie
ninga vakarinės Vokietijos vyriau
sybė.

Socializmas neišspręs 
ekonominiii problemų 
AP pranešimu iš Romos, Popie

žius Pijus XII pareiškė katalikams 
darbdaviams, kad socializmas negalįs 
išspręsti pasaulinio ūkio blogybių. 
Šv. Tėvas nurodė, kad atsakymas 
turi būti rastas sutartyse tarp darb
davių ir darbininkų, kad apsaugotų 
darbdavių autoritetą ir kartu suteik
tų gerbūvį žmonijos nariams. Tarp 
darbdavių ir darbininkų nesą neiš
vengiamo susidūrimo interesų.

Iš enciklikos pacitavo Popiežius 
ištrauką apie darbą, kur sakoma, jog 
atsakingi turi būti visi, kurie daly
vauja gamyboje. Toje pat encikli
koje pasisakoma ir už privačią nuo
savybę.

Visai apie žmogaus teisių ir laisvių 
įgyvendinimą pasaulyje.

Gi dabar žodis priklauso Maskvai.
Politinių mokyklų docentų ir pro

pagandistų centrinio komiteto agita
cijos ir propagandos vadovybė malo
nėjo per Maskvos radiją specialioje 
audicijoje nusakyti Sovietų vyriau
sybės tikslus ir nusistatymą Vokie
tijos klausimu.

Kokiu titulu bebūtų tokie daly-

politiškai svarbi tuo, kad ginklo jėga 
sutrukdo bolševikinių kolchozų su
darymą. Kaip vykusiai Lietuvos par
tizanai dirba, matyti iš to, kad sovie
tų spauda 1948 metų gruodžio mėn. 
paskelbė pranešimą apie sukilėlių ju
dėjimus Lietuvoje. Tai iki šiol nebū- 
organai iš viso paminėjo neramumus 
jų teritorijoje.

Gautomis, nepatikrintomis žinio
mis, Lietuvoje šiuo metu aktyviai

Sovietai iš vakarų slenka į rytus?
Walter Lipęmann gegužės 9 d. 

NYHT numeryje pateikia pluoštą 
samprotavimų apie Sovietų pasitrau
kimo problemą. Jis rašo, kad dabar 
esą jau aišku, jog Maskva daranti 
didelį posūkį iš Vakarų į Rytus, iš 
Europos j Aziją ir tas posūkis esąs 
būdingas ne tik komunistams, bet ir 
iš viso rusų politikai. Čia autorius 
primena Graikijos partizanų siūlo
mą taiką, esą spaudimas į Skandi
naviją, Iraną ir Turkiją taip pat bus 
sumažintas. Visa tai (vykę dėl Ma- 
liko ir Jessupo pasitarimų, kurie ža
da nuvesti prie Sovietų pasiūlymo 
eventualiai atitraukti raudonąją ar
miją iš centrinės Europos.

Kremlius yra linkęs sudaryti ge
resnę atmosferą 4 užs. reikalų mi
nisterių konferencijoje Paryžiuje. 

JJėl tos priežasties Graikijoje nori
ma sustabdyti komunistini karą su 
tikraisiai graikais.

W. Lippmann įspėja, kad Stalinas 
esąs nusprendęs jau prieš kurj laiką, 
o gal net nuo Ždanovo mirties, kad 
reikia pasitraukti iš Europos, kaip 
kad Rusijos istorija rodanti, jog ru
sai pasitraukia iš Europos tada, kai 
sekasi Azijoje. Tokią nuomonę pa
reiškia ir aukšti Europos komunistai, 
su kuriais jis yra kalbėjęs. Jis nu
rodo, kad jei jo hipotezė esanti tei
singa, kad Stalinas esąs pakeliui iš 
Europos, tada kyla klausimas, ką jis 
mano toliau daryti. Lippmannas ma
nąs, kad reikia pradėti nuo prielai

dų, kurią realizuos pasitraukimas. 
Stalinas neturįs iliuzijų, kad jam pa
sitraukus, Sovietų idėjos bus palai
komos patikimų komunistų, slapto
sios policijos ir Sovietų agentų.

Stalinas, kaip autorius mano, prieš 
atitraukdamas ' raudonąją armiją iš 
Rytų Europos nori sutvarkyti taip, 
kad ten neliktų komunistinių vy
riausybių priešų. Tą reiškinį mes ir 
matome užimtuose Sovietų kraštuo
se, likviduojant be pasigailėjimo vi
są opoziciją. Stalinas labiausiai bi
jąs fašizmo, kuris galjs atgyti jiems 
pasitraukus. Ir čia jo svarbiausias 
uždavinys, kaip jam apsisaugoti nuo 
to naujo fašizmo.

Anot Lippmanno, Stalinas šią pro
blemą spręsiąs, kaip ir visi kiti Ru
sijos valstybės vyrai darą — suda
ryti stiprią koaliciją, kuri būtų nu
kreipta prieš tuos, kurie kėsintųsi 
prieš Sovietus. Būtent, Stalinas sieks 
sąjungos su Vokietija. Jei jam pasi
seks ją sudaryti, jis galėsiąs nieko 
nebijoti nei iš Lenkijos, Vengrijos ar 
kitų Europos kraštų.

Šis klausimas turi ir sunkumų, 
nes be lenkų sudaryti tokią sąjungą 
nėra paprasta. Gi Vokietija taip pat 
nesutiks su rusais, kol jie negaus 
savo rytinių teritorijų, kurios dabar 
yra Lenkijos valdomos. Istorija ro
do, kad ši problema visada būdavo 
sutvarkoma be Lenkijos sutikimo.

Kaip iš tikrųjų bus sprendžiama, 
parodys Paryžius.

nų eilėse galima sutikti visų politi
nių atspalvių žmonių — pradedant 
pačiais tautiniais šovinistais ir bai
giant buv. {vairias nekomunistiniais 
socialistais. Partizanų daliniuose ko
voja daug buv. Lietuvos kariuome
nės karininkų.

Vokiečių tautybės partizanų pri- 
skaitoma 4500, jų tarpe 1500 buv. ka
rininkų. Daug jų buvo atkirsta nuo 
savo dalių, traukiantis vokiečių ka
riuomenei, kai kurie, vokiečiams ap
leidus Latviją, bandė prasimušti į 
pietus. Rusų eiles daugiausia sudaro 
taip vad. „vlasovininkai“. Be to, per 
500 buv. „raudonųjų otriadų“ daly
vių, kurie vokiečių okupacijos metu 
operavo Vilniaus krašte kaip „spe
cialiosios komandos“. 1945 metais šie 
vyrai ištisai įsijungė | Raud. Armiją, 
tačiau jau netrukus vėl iš jos dezer- 
tavo dėl prasidėjusių prieš juos per
sekiojimų. Tiek pat rusų bus prisi
dėję prie partizanų dėl kitokių prie
žasčių — ar tai atsisakius nuo ko
munistinės pasaulėžiūros ar slapstan
tis nuo bet kokios bausmės. Buvusių 
Raud. Armijos karininkų lietuvių 
partizanų eilėse nepasitaiko. Laisvės 
kovotojų taktinės operacijos puikiai 
pravedamos. Jų ilgametis užsigrūdi
nimas ir miklumas daro juos kietais

Propaganda ir I
Sovietų ambasados leidžiamas sa

vaitinis žinių biletenis Švedijoje Sie
kia atsverti esamų gausių pabaltie- 
člų {taką ar skleidžiamą teisybę apie 
Sovietų žiaurumus užimtose Pabal
tijo valstybėse. Jame dažnai rašo
mos žinios iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. 1949 m. 18 nr. paraše Sovie
tai apie lluterionų bažnyčią Estijoje. 
Jame dėstoma, kaip pastorius Jaan 
Kivit iš Talino buvęs priverstas pa
sakyti apie skleidžiamą melą, apie 
bažnyčios sąlygas bolševikų valdžio
je. Biuletenis rašo, kad Estijoje šian
dien viešpataujanti laisvė, bažnyčios 
atstatomos su valstybės parama. 
Evangelinė lluterionų bažnyčia tu
rinti 153 kongregacijas ir parapijas, 
vadovaujant vyskupui A. Pahn, ku
riam talkininkauja visa eilė pasto
rių. Šitaip meluoja Sovietų amba
sados Švedijoje leidžiamas švedų 
kalba propagandos savaitinukas.

Dabar pažiūrėkime, ką kalba iš 
Estijos atbėgę žmonės. Jie sako, kad 
nė vienas anksčiau pasakytas daly
kas neatitinka tiesos. Absoliučiai pa
tikimi žmonės, kurie pabėgo iš Esti-

Italijai liks dali!
Kaip nusako paskutinės žinios, 

Italijos kolonijų valdymas greičiau
siai bus išspręstas pagal šį projektą, 
kuri aptarė Italijos ir Britanijos už
sienių reikalų ministerial, būtent:

1) Cyrenaika pavedama bri
tams patikėtinio teisėmis.

2) Tripoli ta nija pasilieka 2 
metams britų administracijos žinioje. 
Jai talkininkauja patarėjų taryba, 
sudaryta iš D. Britanijos, JAV, Pran
cūzijos, Egipto Ir vietinių gyventojų 
atstovų. Po 1951 m. Tripolitanija pa
vedama valdyti Italijai patikėtinio 
teisėmis.

: turėtų kolonijų
3) Fez z an (pietini Tripolį) val

dys Prancūzija tomis pat patikėtinio 
teisėmis.

4) Eritrėja suskaldoma: rytinė 
dalis perleidžiama Etljopljai, o As
mara ir Massawa miestas dar gauna 
specialų statusą, vakarinė dalis įjun
giama | anglų Egipto Sudaną.

5) Italijos Somalija tuojau 
atitenka Italijai patikėtinio teisėmis 
valdyti.

Koks tačiau galutinis Italijos ko
lonijų valdymo sprendimas bus pa
darytas, turės netrukus paaiškėti.

lažnyčia Estijoje
jos per antrą Sovietų okupaciją — 
nuo 1944 m. iki prieš porą mėnesių 
— sako visai skirtingai, negu Sovie
tai rašo.

Per 1941 metų karo eigą daug 
bažnyčių Estijoje buvę sugriauta ir 
jų nieką netaiso. Tartu universiteto 
miestas dabar neturįs nė vienos baž
nyčios. Pastorius H. tiaamer, kuris 
norėjęs atstatyti šv. Povilo bažnyčią 
padedant paraplečiams, buvo depor
tuotas i Sibirą prieš 2 metus. Tali
ne šv. Jono bažnyčia, kurioje buvo 
Kivit pastorius, ir dar viena ar dvi 
bažnyčios yra atdaros tikintiesiems, 
o visos kitos yra griuvėsiuose arba 
yra uždarytos ir neprieinamos kaip 
ir katedra.

1944 m. užėmę Estiją, Sovietai 
tuojau {vairias bažnyčias rekvizavo 
ir įtaisė sandėlius. 1945 m. politika 
buvusi dar tebedelsianti ir bažny
čios buvo grąžintos kongregacijoms.

Prieš karą Estijoje buvo 170 liu- 
terionių dvasininkų. 1944 m. jų pa
siliko tik 70 ir dabar jų sumažėjo 
dar pusiau. Dauguma jų buvo de
portuota, kiti mirė.

Antroje 1945 m. pusėje prasidėjęs 
spaudimas ir bažnyčia buvo paversta 
komunistų propaganda. Paskirtasis 
vyskupas Pahn atsisakė nuo komu
nistų tarnybos ir jį deportavo į pri
verčiamųjų darbų stovyklą Šiaurės 
Rusijoje Komi srityje, kur jis iki 
1948 metų buvęs dar gyvas.

Dabar Estijoje bažnyčios reikalus 
tvarko komunistų partijos bažnyti
nis patikėtinių komitetas. Pastoriai 
savo pamokslų tekstus turi įteikti 
šiam komitetui aprobuoti ir tik po 
to tegali kalbėti žmonėms.

Nežiūrint visokių suvaržymų, 
estų tauta pasiliekanti tikinti. Šiuo 
metu Estijoje palikę tik du katalikų 
kunigai — vienas latvis ir vienas 
lenkas.
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Waterbury klausią: Dr. Bs>Dirmeikis

Ar gražios Lietuvos merginos? SKAUTIŠKUOJU TAKU
— Redaguoja Vyr. sktn. A. Krafcsaa •

Kai Waterbury leidau trečią ar 
ketvirtą dieną, surado mane Mr. 
Fenny — prancūzų kalbos mokyto
jas Crosby High School — Ir papra
šė, kad aš ryt ateičiau su paskaita į 
mokyklą.

Pasiteiravęs, apie ką aš turėčiau 
kalbėti, gavau atsakymą, jog jo klasei 
svarbu ne tiek tai, apie ką aš kalbė
siu, o tai, kaip aš kalbėsiu. Girdi/ ką 
nors apie Prancūziją ir prancūziškai. 
Gerai, kaip sutarta, taip ir padaryta.

Nustatytą valandą abu su dr. Col- 
ney pasibeldėme į mokytojų kam
barį. Mr. Fenny mus pasitiko su iš
skėstomis rankomis, pristatė visiems 
savo kolegoms ir ėmė pasakoti savo 
įspūdžius, kaip jis mane sutiko trau
kinyje. O kai suskambėjo ženklas 
pradėti pamokas, buvau įvestas į di
delę, beveik prigrūstą klasę. Mat, 
dvi klases sujungė į vieną: berniukus 
ir mergaites. Nežinojau, kaip jaustis: 
kaip profesorius... ar kaip moki
nys... Pirmą kartą savo gyvenime 
atsiradau prieš tokią auditoriją.

Peržvelgęs, pamačiau, kad mano 
klausytojai — jau nebe vaikai. Mer
gaitės — jau panos, 15-18 metų; ber
niukai — jau beveik vyrai. Kai ku
rių mergaičių veidai jau buvo pažį
stami iš susitikimo traukinyje. Nuo 
jų ir pradėjau lengvu pasikalbėjimo 
stilium. Prisistačiau, iš kur ir kaip 
čia atsiradau ir tuoj pat perkėliau 
visą klasę į Baltijos pakrantę. Pusę 
pamokos atidaviau Lietuvai, o antrą 
pusę — Prancūzijai. O bebaigiant 
prašiau klausti, kas jiems įdomu.

Porą minučiųį-visiems trūko drą
sos. Ir trūko tik dėl to, kad prašiau 
klausti ne angliškai, o prancūziškai. 
Pagaliau vienas vyrukas šiaip taip 
sumezgė žodžius paklausti, ar gražios 
Lietuvos mergaitės. Visi plačiai nu
sijuokė, o mane pastatė prieš sunkų 
uždavinį. Manau, atsakysiu sausai — 
nepatenkinsiu.

— Ar nėra jūsų tarpe lietuvaičių?
— klausiu ir-Žvalgausi, katra atsilieps 
ir kaip ji atrodys. Klasė sujudo ir 
visi ėmė ieškoti. < < Žiūriu, kad kai 
kurių akys nukrypo į vieną ramiai 
sėdinčią mergaitę.

— Ar jūsų tėvai lietuviai? — 
klausiu ją lietuviškai.

— Taip, — ji man atsako.
— O kaip jūs vadinatės?
— LėSėk...
—* Hm... Lesėk? Ar ne Lėskevi- 

Člfltė?
•— Taip, — Vėl ji man atsako.
Aha! Čia aš ją ir pagriebiau at

sakymui, ar gražios Lietuvos mergi
nos. Toji atrastoji Lesek—LeskeVl* 
čiūtė buvo tikrai graži. Gražiai nu
augusi, labai simpatingu veidu, vi
dutinio ūgio ir brunetė, >. Ach, ma
nau, kad ji turėtų geltonas kasas —■ 
tai tikrai ji būtų geriausioji atstovė 
Baltijos jūros. Set man nebuvo Sar
mata atsakyti, kaip gražios Lietuvos 
merginos.

— Va, jūs turite lietuvaitę. Sa
kykite, ar ji graži?

— Jolie, jolle, tres jolle... — gir
dėjosi iš visur balsai. O LeskeviČiū- 
tės veidelis po tokių žodžių dar la
biau iškaito. O kai aš 'jai paspau
džiau ranką — visa klašė ėmė ploti.

Daugiau klausimų apie Lietuvą 
nebuvo. Bet už tai apie Prancūziją
— ėmė piltis visokiausios rūšies. Vie
nas klausė, ar prancūzai geri katali
kai. Kitas — ar gen. de Gaulle yfa 
pats aukščiausias vyras Prancūzijoj. 
Dar kitas — arjen daug komunistų. 
Mergaitės klausinėjo, ar gražus Pa
ryžius, kokios ten dabar mados, ar 
visos moterys ten dažo nagus ir... 
kodėl Napoleonas taip neapkentė 
madame Stael.

Valanda mums prabėgo, kaip žai
bai. Č kai ji pasibaigė ir jau ruo
šiausi apleisti klasę, priėjo, dar du 
vyrukai ir pasišakė, kad ir jie lie
tuviai.

— o kodėl jos tylėjote, kai aš 
klausiau ar yra lietuvių jūsų tarpe?

— Aš nežinojau, ar tu esi iš Lie-
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T. Damazas DaveaU, O.F.M., ŠV. 
PRaNCIŠKUŠ ASYŽIETIS, vertė J. 
Povilonis. Lietuvos Pranciškonų lei
dinys Nr. 8, Franciscan Monastery, 
Kennebunk Port, Maine, USA. Ski
riamas Paminklinio Lietuvos Pran
ciškonų Šv. Antano Vienuolyito ir 
koplyčios įkūrėjams ir geradariams 
pagerbti. 176 psl. 1948 m.

tuvos ... — taip paaiškino vienas iš 
jų-

— Palaukite, aš jums parodysiu 
čia vieną lietuvį — tarė Mr. Fenny, 
kai ėjome ilgu koridorium. Ir tuoj 
pat jis man pristatė vokiečių kalbos 
mokytoją lietuvį Kazlauską. Iš pra
džių maniau, kad tai koks nors DP, 
bet pasirodė vietinis waterburietis. 
Kalbėjo lietuviškai beveik be akcen
to. Čia pat patyriau, kad jis, ruoš
damasis būti vokiečių kalbos moky
toju, vienus metus gyveno Vokietijo
je. Suradome greitai visokiausių te
mų. O kai jis sužinojo, kokiu tikslu 
aš į mokyklą atvykau, tai užsispyrė, 
kad ir jo klasėje padaryčiau paskai
tą vokiškai. Sutikau ir sekančią va
landą jau stovėjau naujoj ir daug 
mažesnėj klasėj. Mokytojas Kazlaus
kas angliškai pristatė mane ir davė 
man laisvę kalbėti, ką tik aš noriu. 
Pritaikiau panašų būdą, kaip ir pran
cūzų kalbos klasėje: pakalbėjau apie 
Lietuvą ir apie Vokietiją. O po to 
įsitraukiau į klausimus.

Vokiečių kalbos klasė buvo drą
sesnė. Ypatingai daug klausimų kėlė 
berniukai. Vienam rūpėjo žinoti, ar 
aš esu matęs Hitlerį. O kai jį paklau
siau, ar jis norėtų jį matyti, greit 
man atsakė;

— Oh, ja, ir pėsčias eičiau daug 
mylių pamatyti Hitlerį.

Žmogus legenda
PAVYZDYS IR PASKATINIMAS JAUNIESIEMS ATEIVIAMS / RAŠO J. PRONSKUS

(Pradžia praėjusiame Nr.)
Kitame periodiniame kurortų lei

diny „Gracious Living" aprašytas ki
tas panašus Bačiūnų! jaunuolis, olan
das Simon Den Uyl, buvęs jaunystėje 
pieno išnešiotojas. Kasdien atgaben
damas pieną į didžiulį ištaigingą Ma- 
catawa viešbutį prie Michigan ežero 
kranto ir, stebėdamas žmones, jis 
fantazavo vieną kurią dieną pasida
ryti to viešbučio savininku, ir pasi
ryžęs to pasiekti, jis metė pieno iš
nešiojimą ir „išėjo į svietą“. Sunkiai 
užsidirbdamas jis baigė mokyklą, 
pagaliau ir koledžą, ir stojęs ; biznį 
pagaliau kiek praturtėjo ir grįžęs į 
Savo Michigan susikvietęs tautiečių 
blandų būrelį, juos prikalbino susi
dėjus pirkti Macatawa viešbutį, kurs 
buvo per tą laiką žymiai nusmukęs.

Simonas Uyl ir Juozas Bačiūnas, 
būdami netolimi kaimynai ir abudu 
Vienodos vargingos jaunystės bei v'e- 
nodų siekimų, stebėjo vienas antrą 
su susidomėjimu ir štai 1947 m. Uyl 
pasikviečia Bačiūną ir perleidžia jam 
sėvd Viešbutį tvarkyti. Šiandien 
Macatawa yra nebe vien viešbutis, 
bet garsus rėzortas su daugybė pa
štetų ir įvairiausiais patogumais, 
lankomas amerikiečių iš visos Mi
chigan, su jachtklubu, golfo klubu ir 
daugybe kitų pramogų.

Grėit perėjo į Bačiūno patyrusias 
tankas trečia labai graži vieta prie 
Michigan ėžėfo, Prospect Point, pa
galiau garsus turtuolis Steward Earle 
pasikvietė ir perleido Račiūnui ad
ministruoti savo garsųjį Blaney Par
ką su {Vairiausiais pastatais it įren
gimais, ir šu 30.000 aktų parko Mi
chi gano šiaurinio galo pusiasalyje, 
kas Čia per vieta, galima suprasti Iš 
to, kad Blaney Park turi 70 mylių 
Savo sienų aptvarų, per 50 mylių ša- 
Vo privačių kelių, apie 20 mylių savo 
telefono linijos, kelis upelius su žu
vimis, 7 privačius ežeriukus, savo 
aefodromą svečių lėktuvams nusilei
sti, retų paukščių ir žvėrų rezer
vatus 1

To dar liėgana. Bačiūnas padau
gino Savo ištaigingų rezortų skaičių 
penktuoju, būtent Norris park, prie 
?5 mylių ilgumo Norris ežero Ten
nessee kalnuose su 3.000 akrų kal
nuoto miškų parko, žavingoje kalnų 
gamtoje prie didžiausio Norris Dam 
pylimo, su 30 vasarnamėiių lt 32 
hakvynės kabinomis, su moderniau
siais įrengimais, patogumais ir žais- 
iaviėtėmis. Per visus S rezortus J. 
Račiūno šakotame poilsio bei tektea- 
tijas biznyje kasdien per visą vasa
ros sežoną gyvena per 1.000 žmonių, 
kurie gali bė jokių kitokių primokė- 
jimų atostogauti pakaitomis tai vie
name tai kitame rerorte. Norris Park 
ir Blaney Park yra atidaryti ir per 
žiemos sezoną, įvairiems žiemos spor
tams. Vien patarnautojų personalo p. 
Račiūnas išlaiko per 800 žmonių. 
Vienas specifiškas Bačiūno įvedimas 
yra, it tas tur būt yra kilęs iš jo jau
nystės pasižadėjimo ten prie to ke-

Kitas klausė, ar esu skaitęs Mein 
Kampf, ir kaip atrodytų Amerika, 
jei Hitleris būtų karą laimėfęs. Bu
vo ir tokių klausimų: katras gu
dresnis — Stalinas ar Hitleris? Ar 
aš esu buvęs Miunchene? Ar vokie
čiai mėgsta amerikiečius? Kiek laiko 
užimtų geram bėgikui perbėgti iš 
Frankfurto iki Berlyno? Ar vokie
čiai vyrai gerbia moteris?

Atsakinėjau jiems ir juokais ir 
rimtai, mėgindamas ir iš jų ištraukti 
nuomonę apie kai kuriuos klausimus.

— Na, o kaip tu manai: katras 
gudresnis — Stalinas ar Hitleris? — 
paklausiau vieną jų.

— Selbstverstaendlich... Stalin, 
nes šis dar gyvas, anas jau — kaput.

Bet kai kurie prieštaravo, purty
dami galvas. Tada pastačiau klau
simą balsavimui: ar Hitleris gyvas 
ar žuvęs. Balsavo ne visi, o rezul
tatai buvo tokie: šeši balsai už tai, 
kad Hitleris negyvas, trys — kad 
gyvas. Kadangi demokratiniame 
krašte dauguma visados turi teisybę, 
tai padarėme išvadą, kad Hitleris 
yra miręs.

Dvi valandas praleidęs Crosby 
High School' mandagaus ir gerai 
išauklėto jaunimo tarpe, išėjau, tarsi 
pajaunėjęs. Su Mr. Fenny ir Kaz
lausku sutarėme, kad dar pasimaty
sim.

pyklos lango — kad jo svečiai valgo 
kada nori, kiek nori ir ko tik nori, 
dieną ar naktį, prie stalo ar kaip tik 
ir kur tik užsinori. Tam tarnauja jo 
gausios iš paties farmų pagamintų 
gėrybių atsargos.

VADOVAUJA VISOS MICHIGAN 
VALSTYBES PRAMOGOMS

Bačiūnas nuo seniau buvo vienas 
veikliausių Ir mėgiamiausių direkto
rių West Michigan Tourist and Re
sort asociacijoje. Pagaliau 1947 m. 
spalių 17 d. Asociacija išrenka J. Ba
čiūnų savo prezidentu, „didžiausią 
rezortų operatorių Mlchigane“, kaip 
jį apibūdino „Grand Rapids Herald", 
pabrėždamas, kad. per trumpą dar 
laiką naujasis prezidentas pasiekęs 
žymių rezultatų, iškeliant Michigan 
Valstybę į labiausiai lankomą tlirlstų 
kraštą, o „Grand Rapids Press“ ve
damajame pastebi, kad prezidentas 
tikisi, kad West Michigan vasaros 
šventes aplankys nemažiau kaip mi
lijonas žmonių. Kitame to laikr. nr. 
patelkiama ir šios vasaros parengi
mų programa West Michigan rezor- 
tuose. Pvz., tulpių sezono šventė geg. 
18—21 d. Holland, Mich., laukiama 
daugiau 250.000 svečių Macatawa 
Paežeriuose; torelių „Šventė“ bal. 
29—30 d. — 10.O00 meškeriotojų, vė
liau biri 23—25 d. žvejų šventės, 
liepos 7 d. vyšnių Šventė, birž. 25 d. 
garsios dainos Ir muzikos iškilmės 
Intėriočhene, liepos 2—4 d. tautinė 
miškų šventė; liepos 18—17 d. Har
bor Springs Spėč. indėnų šventė, 
fugp. 14 d. metinis indėnų „poW- 
wow“, liepos 31 d. Venecijos naktys, 
kitomis datomis regėtos, ežėtų sar
gybės, meksikiečių darbininkų, spor
tininkų, sklandytojų, derliaus Šven
tės ir it. ir i.t ir, kaip iš straipsnių 
matyti, visos tos mašihėS sudėtin
giausios pramogos daugiausia supla
nuotos ir organizuojamos prėzldėntė, 
kurio motto esąs „just keep cheering 
Something“. Nestebėtina, kad p. Ba
čiūno vadovaujama toji asociacija 
pradeda darytis visos vakaririės Mi
chigan valst. biznierių pajamų ir 
valstybei 
pintojas,

TYLUS

mokesčių svarbiausias rū-

LIETUVYBĖS REIKALU 
SKATINTOJAS .

„The Grand Rapids Press“ vasa
rio 8 d. praneša antrašte „Rezortų 
šefas pakviestas į Rytus“, būtent kad 
Račiūnas pakviestas kalbėti kaip 
svarbiausias pranešėjas. Virginijos 
prekybos rūmų konferencijoje it pri
pažįstamas, „kaip vienas nacionalinių 
autoritetų keliavimo ir atostogavimo 
klausimais ir kviečiamas „paskatinti 
didesnį susidomėjimą Virginijos pa
jūrių ir turizmo pramone*. „Račiūnas 
paskui vyks į New Yorką tartis dėl 
planų pavasario reklamos progra
mai". Gi laiške vienam savo- senam 
priėteliul pats p. Bačiūnai taip dar 
rašo: „Nuo šio šeštadienio (Vas. 12 d.) 
valiuoju iš chicagos su kitais ehica- 
giečiais švęsti Lietuvos Nepriklauso-

Išvykstantiems ir Kvykusiems LSS nariams
Mūsų skautybės sąjūdis turi ne

paprastai didelio intereso, kad į ki
tus kraštus išvykstą ar jau išvykę 
vadovai-ės Ir skautai-ės nenutrauktų 
santykių su lietuviškąja skaotybe.

Lietuvių Skautų Sąjungos veiki
mo plotas padidėjo ir jo ribos apjuo
sia visą žemės kanyiolį. LSS orga
nizacinė Struktūra jau pritaikyta 
pereinamajam laikui naujose sąly
gose. Kituose kraštuose atsidūrę lie
tuviai skautal-ės ir vadovai-ės pa
rteka LSS nariais.

Išvykstantiems ar jau išvyku- 
slems LSS nariams LSS Tarybos 
Pirmija skelbia šias informacijas:

1. Visi išvykstą vadovai-ės ir 
skautai-ės apie savo, išvykimą (kur 
ir kada išvyksta, koks bus adresas 
ir p.) praneša savo tiesiogiai vado
vybei ir atitinkamai (Skaučių Sese
rijos ar Skautų Brolijos) Vadljai; o 
visų laipsnių skautininkai-ės ir LSS 
Vadovybės organų nariai turi būti
nai dar pranešti ir LS.,; Tarybos Pir- 
mijai. Jei išvyksą' savo būsimo 
nuolatinio adreso dar nežino, prašo
ma nuvykus, kaip galint7 greičiau, Jį 
pranešti.

2. Išvykstą ar išvykę LSS nariai, 
kad kituose kraštuose galėtų būti 
pripažinti skautais-ėmis, turi turėti 
galiojančius centrinių LSS Vadovy
bės organų išduotus liudijimus bei 
rekomendacijas.

3. Nuvykę į kitus kraštus. LSS 

mybės 31 metinių. Pirm.'.. .1 iš
skrendu į Virginia Beach, Va, su 
prakalba —- vasario 15 d. Po to tu
riu aplankyti Norris Park, nes Susi
dėjo daug svarbių biznio reikalų. 
Noriu taip pat apsilankyti Vašing
tone ir New Yorke. Sumaniau iš
leisti monografiją apie poną B. K, 
Balutį, tai reikia iš min. Zadeikio 
gauti p. Balučio paveikslų, New Yor
ke noriu pamatyti vieną kitą artistą, 
muziką ir dainininkus užsakyti dėl 
vasaros koncertų mano vasarvietė
se ..Pernai lietuviai solistai ir lie
tuvių chorai daugiausiai įvairino p. 
Bačiūno rezortų programas. Atrodo, 
kad Šiemet, naujų meninių jėgų' dau
giau atplaukus, p. Bačiūnas planuoja 
kai ką dar daugiau.

Nežinau, kiek doleriais yra „ver
tas“ p. Bačiūnas, nors spėju, kad ne
pigiai jį „pirktume", bet mes jį ver
tiname ne iŠ. dolerio pusės, o verti
name, kaip pavyzdį visiems atei
viams, per ryžtumą, gerą charakterį 
Siekti ir pasiekti iŠ anksto užsibrėžto 
tikslo ir savo tautos reikalų neap
leisti. Be abejo, ne visiems patapti 
Bačiūnais, nei rezortų direktoriais. 
Tačiau drąsiau dabosi stojant į gy
venimo kovą svetimame krašte, tu
rint prieš save tokią legendą apie 
žmogų, kurs yra tavo tautos sūnus, 
kurs siekė neatleisdamas ir laimėjo 
ir kurs laimėjęs likosi, kas esąs — 
geras tautietis lietuvis.

Emigracijos ir persikėlimo ženkle
Kassėliš. — Vieni didžiausių da

bartinių rūpesčių gyventojams yra 
imigracijos ir stovyklos perkėlimo 
reikalai. Pirmasis jų yta kiek opes
nis, tačiau ir antrajam skiriama ne
mažas dėmesys.

Emigracija dabar stovykloje 
patiekė savo viršūnę. Kiekvienas 
Stengiasi kaip galėdamas greičiau iš
sprukti iš DP gyvenimo, kuris įgrisęs 
jau Iki gyvo kaulo. Yra ir tokių, ku
rie, turėdami darbo sutartis į JAV, 
bet nesulaukdami pašaukimo eilės, 
išvyksta į Australiją. Nežiūrima jo
kio plano, o vykstama pagal pirmu
mo principą. Vien tik per balandžio 
ihėn. iš šios stovyklos, turinčios 2.200 
gyventojų, emigravo 337 asmenys: į 
Australiją — 150, JAV — 142, Brazi
liją — 39 ir Kanadą — 6. Taip pat 
išvykimui pasiruošusių skaičius sie
kia netoli 1.000 galvų, iš jų 597 yra 
pakėlę sparnus į Australiją ir 373 į 
JAV.

Stovyklos perkėlimo klausi
mas buvo ilgokai gvildenamas. Į mū
siškiams nuskirtą vietovę Bad Rei
chenhall balandžio pabaigoje buvo 
nUVykUSi lietuvių delegacija, kuri 
ten rado nepakenčiamas apsigyventi 
sąlygas Ir stovyklos gyventojams pa
siūlė rimtai epslsvarstyti. Buvo tuo 
reikalu sušauktas gyventojų susirin
kimai, kuris paprašė IRO stovyklos 
į tą vietovę nekelti ir ją išskirstyti J

nariai turi stengus tuoj pat suslslaMI 
su kitais ten esančiais mūsų vado 
vais-ėmis bei skautais-ėmis, užsire* 
gistruoti atitinkamo LSS rajono v*» 
dijoje ir palaikyti ryšius su LSS V** 
dovybės organais.

4. Skautininkai-ės ir kiti vadovai- 
ės, nuvykę kitur, turi burti lietuviui 
skautus-ės ir jiems visaip padėti iš
laikyti lietuvišką skautavimo dvasią,

5. Skautininkai ir skautininkėį 
prašomi susiburti į LSS skautininkų 
ramoves.

6. Jei vietoje, į kurią nuvyksta 
LSS narių, dar nėra sudarytos, pa
tvirtintos ar paskirtos lietuvių skau
tų ir skaučių vadovybės, visi toje 
vietoje vadai-ės. žiūrėdami vietos 
sąlygų, gali sudaryti laikinąsias V1O 
tines vadovybes lietuviškajai skato 
tybel išlaikyti; tos vadovybės sub* 
ordinuojamos LSS disciplinai ir jd* 
turi būti tuoj pat pristatytos LSS 
Tarybos Pirmijai ar ir kitam statis
tiniam LSS organui.

8. Apie jau išvykusius vadovus- 
ės ir skautus-ės turi pranešti (kaip 
aukščiau — 1 — nurodyta) būvę M 
vadovai-ės ar kiti LSS nariai, ttėq 
atitinkamų žinių.

9. LSS Vadovybė iš savo pusės 
stengsis palaikyti nuolatinį kontaktų 
su išvykusiais, jiems siuntinėti in- 
formacijų, spaudos ir t.t.

10. Tuntininkai-ės, vletlninkal-ėf 
ir vienetų vadovai-vės šiuo reikalų 
painformuoti visus savo skautus-**,

• LSS Tarybos Pirmijn-

LIETUVIAMS SKAUTAMS IK
SKAUTĖMS VISAME PASAULYJ*

1. LSS Tarybos Pirmija, įsteigusi 
reguliarius LSS Vadovybės organu* 
— LSS rajonų vadijas (Didžiojoj* 
Britanijoje, Kanadoje, Australijoje, 
Pietų Amerikoje, Jungtinėse Ameri
koj Valstybėse), nori visus išvykų** 
sius lietuvius skautus-ės ir vadovus* 
es apjungti. Tam reikalui skelbiama 
viso pasaulio lietuvių skautų, skau
čių ir vadovų-vių registracija.

2, Registruotis reikia raštu; kiek
vienas asmuo žinias surašo atskira
me lapelyje.

I. Lapelyje įrašyti tokias registrą** 
cijos žinias:

. a) pavardė (moterims ir mergfiu- 
tinė pavardė), vardas, gimimu 
data ir gimimo vieta;

b) skautiški patyrimo ir vyrešniž-e 
kūmo laipsniai (su jų įgijimo 
datomis);

c) kur veikė ir kokiam LSS vi** 
netui priklausė prieš emlgruo* 
damas;

d) kurie (du) LSS vadovai-ės s»* 
ra i pažįsta;

e) ar priklauso dabar kokiam 
LSS vienetui ir ar priklauso 
vietinei skautų ar skaučių or
ganizacijai;

f) tikslus adresas.
4. lss nariai, kurie jau yra ap

jungti LSS vienetų ar kitu būdu jau 
sutelkė LSS rajonų vadljoms čia pra
šomų žinių apie save, gali antrą kan
tą nebesireglitrucrti.

5. Registruojamai! atitinkamoj* 
rajono vadijoje (jai reikia pašiurti 
registracijos žinių lapelį). Lepelį p*- 
liųsti atitinkamo LSS rajono vado, 
rajono vadeivės ar rajopO vadeivos 
adresu. LSS Tarybos Pirmija

keturias didesnląsias Bavarijos lie
tuvių stovyklas. Tačiau tas nieko ne
padėjo ir, pagal Kasselio 3ub-Are* 
direktoriaus gegužės 3 d. raštą, sto
vykla vis dėlto bus keliama į Bad 
Reichenhall gegužės 30—31 d. d. Ne
žiūrint to, ir dabar daromi žygiai, kad 
stovykla nebūtų keliama į minėtą 
vietovę, bet rezultatų dar nesimato,

<— Motinos diena stovykloje pami
nėta su prideramu susikaupimu ir 
iškilmingumu. Išvakarėse gausi pro
cesija nukeliavo į Oberzwehreno ka
pus, kur kleb. kun. VI. Kalvelis pa
sakė pamokslą, pasimelsta. Sekma
dienį tos dienos intencija atlaikyta 
suma. Po pietų teatro salėje sureng
tas iškilmingasis aktai, kurio metu 
gimn. mkt. pr. Razminai skaitė pa
skaitą ir apdovanojo gausių šeimų 
motinas LTB komiteto ir LR Kry
žiaus dovanomis. Po to sekusioje me
ninėje dalyje programą nuotaikingai 
ir įspūdingai atliko vaikų darželio 
auklėtiniai, prad. mokyklos Ir gimna
zijos mokiniai. Programą sumaniai 
vedė pranešėjas A. Mekas.

Edv. Šul.

ATITAISYMAS
„Mūsų Kelio“ 32 Nr. str. „Pro ge

ležinės uždangos plyšį“ įsispraudė dvi 
korektūros klaidos, būtent: vietoj* * 
„Ejokas“ ir „Ejorlnat“ turi būti „Go*» 
kas“ ir „GorinM“.
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Gegužės 8-sios konstitucija
Ketvertų metų karo pabaigos su

kaktuvių dieną, gegužės 8, vėlai va
kare vokiečių Parlamentinė Taryba 
Bonnoje trečiuoju Skaitymu galutinai 
priėmė Vakarų Vokietijos Konstitu
ciją. Tas darbas tęsėsi 8,5 mėnesių, 
pergyveno savo krizės momentus, pa
galiau laimingai užbaigtas. Įvairūs 
sunkumai buvo kilę dėl krikščioniškų 
grupių ir socialdemokratų nuomonių 
skirtumų, nes tos dvi partijos domi
nuoja Parlamentinę Tarybą.

Visos vokiečių buvusios konstitu
cijos kurtos kietais laikais. Prieš 
šimtą metų vokiečių politikai Frank
furte Sv. Povilo bažnyčioje sakė gra
žias kalbas apie konstituciją ir ją du 
su puse mėnesių redagavo, bet toji 
konstitucija niekada nebuvo priimta. 
Siaurės Vokiečių Sąjunga pasigami
no 1867 m. statutą, iŠ kurio Išėjo 
1871 m. balandžio 16 d. Vokiečių Rei
cho konstitucija. Tai buvo Bismar
ko kūrinys, tarnaująs praktiško poli
tiko ir praktiškos Vokietijos politi
kos reikalui. Pagaliau prieš 30 me
tų ir po pralaimėto karo susirinkę 
vokiečių politikai vėl penkis su puse 
mėnesių prakaitavo, kol pagamino 
Veimaro konstituciją, veikusią net 
ir nacių laikais iki pat kapituliaci
jos. Tiesa, naciai panaikino iš minė
tos konstitucijos kelis paragrafus, ku
rie laidavo demokratines laisves Ir 
tuo pačiu tą anuo laiku geriausią Eu
ropoje konstituciją sužalojo. Bonnos 
konstitucija, kaip ir Weimaro, kilo iš 
Vokietijos griuvėsių. Abi tos konsti
tucijos, ir ypač pastaroji, nėra kur
tos Vokietijos militaristinės dvasios 
įtakoje ir praktiškiems Vokietijos ga
lybei plėsti tikslams. Cla stengtasi 
įgyvendinti demokratiją. Bet Weima- 
ro konstitucija įgyvendino visai kito
kį režimą, negu siekė. Daug kas 
šiandien kaltina dėl to minėtą kon
stituciją. Bet juk ne priemonė kalta, 
jei blogas meisteris. Šiandieninė 
konstitucija kuriama ypatingai atsi
dėjus, nesigailint laiko ir darbo. Lai 
ji nuves vokiečių tautą tikraisiais 
keliais! Tuojau po to Vokiečių Par
lamentinė Taryba priėmė rinkimų 
įstatymą ir greit išspręs centrinės vy
riausybės būstinės klausimą: Frank
furtas, Bonna, Kasselis ar Stutt- 
gartas?

Konstitucija priimta, ir netrukus 
bus įsteigta centrinė vokiečių val
džia. Pati konstitucija nėra tobu
liausias kūrinys. Priešingai, ji vos 
vos priimta. Mat, ji nebuvo padik
tuota okupantų: tai laisvos vokiečių 
tautos valios padarinys. Galimas da
lykas, kad ateityje nuomonių skir
tumai pakitės Ir svarstymai atsistos 
kitokioje plotmėje. Tuo tarpu prieita 
sėkmingų kompromisų tarp socialde
mokratų siekiamos tvirtos centralizuo
tos vyriausybės su plačiomis centro 
ministerijų kompetencijomis bei val
stybiniu planavimu ir krikščioniškų
jų partijų laisvos demokratinė siste
mos. Kultūros bei auklėjimo sritis 
taip pat buvo nemažų ginčų objektu. 
Pagaliau, besaikiai liberalai ir ypač 
komunistai atmetė Šią konstituciją, 
kap skaldančią Vokietiją Ir Jos vie
nybę. Bet jai pasipriešino tik 12 bal
sų, kai 53 balsai pasisakė už ją.

Įsisteigus centrinei vokiečių vy
riausybei, Vokietija atsistoja į visai 
naują politinę ir tarptautinę padėtį. 
Tenka spėti, kad vakariečių intere
sas yra nelaikyti tos vyriausybės be
reikšmėje padėtyje. Šiandien tarp
tautinė būklė nėra rami, ypač Euro
pa turi visokių sūkurių perspektyvų. 
Čia aštriausiai susikerta rytų ir va
karų ideologijos ir interesai. Vokie
tija stovi visų tų žaidimų centre. Va-

karai norės vokiečius turėti savo pu-Į titulais ar'rangais. Netrukus Vokie- 
sėje, rytai — savo. Tik viena aišku,' 
kad tendencija yra' ta, šituose žaidi
muose vakarai laimi, rytai — pralai
mi. Berlyno blokados panaikinimas 
yra rytų mėginimas atgauti pozicijas 
ir atsistoti vėl ant tvirtos žemės. Ry
tų zonos vokiečiai jau pažino sovie
tus. Vakariečiai taip pat. Grįžtantieji 
vokiečiai iš Sovietų Rusijos atveža 
tikras žinias. Vakariečiai laimėjo va
liutos srityje, laimėjo vokiečių valsty
bės kūrime, laimėjo blokados pasek
mes, atrodo, laimės ir sovietų pradė
tą kovą radijo trukdymo srityje. Va
kariečiai laimės ir centrinę vokiečių 
vyriausybę. Ji bus demokratinė pa
gal vakarų pavyzdį, ne pagal sovietų 
vienos partijos modelį. .

Nors reikalai pamažu vystosi, bet 
vistiek jie eina pirmyn. Prie vokie
čių centrinės vyriausybės pradės for
muotis užsienio diplomatijos lizdai — 
vienoki af kitokie diplomatiniai at
stovai, visai nežiūrint, kokiais jie bus

tija bus įsileista t įvairius Europos ir 
tarptautinius, organus pagaliau ir j 
JTO.

Mūsų ir visų pavergtųjų tautų už
davinys — laimėti vokiečių centrinę 
vyriausybę savo reikalui. Vokiečiai 
žino tikrąją rytų būklę geriau, negu 
kiti vakariečiai. Mes neabejojame, 
kad toji vyriausybė bus mūsų pusėje. 
Tik mūsų uždavinys bus palaikyti su 
ja ryšius ir jai patalkininkauti ten, 
kur bus svarstomi mūsų reikalai. 
Vokiečių tautos interesai šiuo metu 
rytuose sutampė su pavergtųjų inte
resais. Vokiečiai visomis jėgomis 
sieks, kad galėtų gyventi be baimės 
iš rytų barbaro pusės. Jei taip bus 
tikrai, tai ir kitos pavergtosios tau
tos nebus tokioje padėtyje, kaip kad 
jos šiandien yra. Linkime juo grei
čiau vokiečiams sustiprėti ir jų orga
nizaciniais gabumais juo veikiau pa
sekti tų tikslų, kurių jie nori pasiekti 
savo tautos ir valstybės labui. Dr.S.T.

JAV ūkiškoji būklė dar nestabilizuota
Gausybė amerikiečių ūkio specia

listų ir spauda labai {vairiai atsilie
pia apie dabartinę ūkio būklę JAV. 
Trumano programa kovoti su inflia
cija gyvenimo užbėgta. Dabar kyla 
ne infliacijos, bet defliacijos — pi
nigų pabrangimo klausimas. Ekono
mistai tikėjosi, kad kainos nustosian
čios kristi kovo mėn. Tačiau tos vil
tys nepasiteisino. Vertybių popierų 
rinka yra sustingusi, nes niekas ne
nori jų pirkti. Anksčiau buvęs pre
kių trūkumas pašalintas. Pamažu 
krinta ir pragyvenimo išlaidos, tačiau 
nesparčiai.

Prezidento patarėjas ūkio reika
lams — Edwin G. Nourse dabartinę 
būklę vertina, kaip pereinamąjį 
tarpsnį nuo infliacijos į normalius 
ūkiškus santykius. Tuo pereinamuo
ju metu kai kurie reiškiniai, kurie 
prie normalių nepriskirtini. Staiga 
atsiradęs 3,2 mil. bedarbių skaičius 
nėra normalus reiškinys. Si rykštė 
ypač paliečia kai kuriuos tremtinius, 
nes jie atleisti iš įmonių negauna

. Įvairios žinios
• AP sako, kad Čekoslovakija, ne- > • Chicagos universitetas paskelbė, 
žiūrint įtempimo tarp Rytų ir Va
karų, prekiaujanti su Vak. Vokietija, 
kuri, anot komunistinio Jugoslavijos 
laikraščio „Borba“, eksportavusi į 
Čekiją už 5.777.000 dolerių įvairių 
prekių ir iš ten atsigabenusi už 
14.481.000 dol. Lenkija ir Vengrija 
taip pat prekiaujančios su Vak. Vo
kietija.
• Prezidentas Trumanas atšventė 
gegužės 8 dieną 65 metų amžiaus 
sukaktį. Tą dieną jis praleido ra
miai savo šeimoje. (UP)
• Du trečdaliai japonų sutinka su 
gimimo kontrolės priemonėmis, kad 
tuo būdu galėtų apsaugoti nuo di
dėjančios bado grėsmės Japonijoje. 
(UP)
• D. Britanijos vadovaujantieji ka
riuomenės ir laivyno vadai Tolimuo
se Rytuose atvyko į Hong-Kongą, 
kuris yra komunistinių partizanų ap
suptas, kad galėtų jį apginti nuo ko
munistų. Britai nori ginti šią Karū
nos koloniją nuo bolševikų. (UP)
• Prezidentas Trumanas paprašė 
kongresą paskirti 1 mrd. dolerių oku
puotiems kraštams tvarkyti. Šios lė
šos esančios reikalingos aprūpinti 
maistu, kad sumažintų ilgas ir ne
ramumų pavojų okupuotose srityse.
• Čekoslovakijos komunistinio jau
nimo laikraštis „Mloda Frontą“ puo
la mirusį prezidentą Benešą. „Neuž
miršta“ ir tremty esančių čekų poli
tikų. Laikraštis nurodo, kad prieš
karinė konstitucija buvusi pagrindu 
čekų revoliucijai sukelti, bet „lai
mei“, ši politika nepasisekusi. Čekų 
tauta „pasirinkusi“ kelią, kurį nu
rodė komunistų partija. (Tiksliau bū
tų pasakyta: jai šį kelią padiktavo 
Kremlius.)

kad galimas daiktas, jog bus surastas 
naujas Neptūno palydovas. Naujasis 
radinys esąs labai silpnas, apie 
1.000.000 kartų silpniau šviečiąs, ne
gu žvaigždės, kurias matome papra
sta akimi. (UP)
• Lenkijos komunistų kontroliuoja
ma spauda puola katalikų arkivys
kupą St, Višinskį, kuris raginęs už
sienyje gyvenančius lenkus priešin
tis komunistinei Varšuvos vyriausy
bei. Jis kaltinamas už tai, kad siun
tęs ganytojinlus laiškus lenkų emi
grantams, kad jie gintų tikrosios 
Lenkijos idealus.
• Prezidentas Trumanas pasakė, 
kad jis ketina kovoti dėl Taft-Hart- 
ley darbo įstatymo atšaukimo, nes 
jis nori įgyvendinti demokratines 
idėjas, kurias jis anksčiau yra pa
žadėjęs. (P)
• Gen. Franco paleido 50 vyrų tau
tinę tarybą, Ispanijos Falanglstų 
aukščiausią organą, Ir sudarė naują. 
Naujoji taryba funkcionuos iki 1951 
metų.
• AP praneša Iš Atėnų, kad Grai
kijos partizanai komunistai pradėjo 
šaudyti iš Bulgarijos. Panašiai lei
džiama šūviai iš Albanijos ir Jugo
slavijos, sakoma generalinio štabo 
pranešime. Bulgarijoje esą sumobi
lizuoti graikai raudoniesiems bandi
tams remti. Albanijoje sumobilizuo
ta ir apmokoma 1000 graikų studentų.
• D. Britanija baigia pastatyti mil
žinišką keleivinį lėktuvą, kuris kaš
tuosiąs 66.250.000 dolerių ir galės 
vežti per 100 keleivių. Jis kursuos 
per Atlantą.
• D. Britanijos karaliaus Jurgio 
VI-jo duktė princesė Margarita, kuri 
dabar ekskursuoja po Italiją, buvo

Tremtinių filmos iš Sovietų koncentracijos stovyklų
„Laiškuose iš už geležinės uždan

gos“ rašoma, kad juos, atsieit Švedi
joje, yra pasiekusios žinios iŠ Sovie
tų Estijos, jog yra rodomos filmos Iš 
„tremtinių gyvenimo“ DP stovyklose 
Vokietijoje. Jose rodoma dideli plo
tai, aptverti spygliuotomis vielomis, 
kur yra apgriuvę ar apleisti barakai. 
Viduje už tų aptvertų vielomis tvo
rų grūdasi masės badaujančių ir nu
driskusių žmonių, kurie prašo duonos 
Ir cigarečių nuorūkų iŠ praeivių. Sto-

karius“ lengva pagaminti, nes rusai 
iš karo meto turi pakankamai uni
formų tokioms apgaulėms paruošti 
ir parodyti.

PROPAGANDINE LITERATŪRA 
LIETUVOJE

Švedijoje leidžiamas Sovietų sa- 
vaitlnukas „Nyheter From Soviet- 
unlonen" (Žinios iš Sovietų Sąjungos) 
rašo: „UMuvos spaudos rūmai pra
neša apie1'nesustojantį knygų spaus-

priimta Popiežiaus Pijaus XII. Kiek 
anksčiau anglikonų bažnyčios atsto
vas prašė karalių neleisti dukters 
pas katalikų vyriausybės galvą. Tai 
jau esą apie ketvirtis šimtmečio, kaip 
karaliaus šeimos narys nesąs lankę
sis pas Popiežių.
• JAV generolas Chennault pareiš
kė dviems Kongreso komitetams, 
kad jei būtų suteikta parama 150 
mil. kiniečių tose srityse, kurių ne
pasisekė užimti komunistams, užtek
tų kasmet duoti po 350 mil. dolerių 
esamai padėčiai išgelbėti. Akcija tu
rinti būti greita ir staigi.
• UP praneša, kad Izraelis, pasiža
dėjo J. Tautoms, jog jis nori sutikti 
su Jeruzalės ir kitų šventų vietų 
Palestinoje sutarptautinimu. Žydai 
nori prisidėti taip pat prie 800.000 
arabų pabėgėlių įkurdinimo. Bet jie 
bus įkurdinti arabų srityje.
• P. Eleonora Roosevelt pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad ji tikisi, 
jog JAV atidarysiančios duris kele
tui lankytojų iš Rusijos ir jos sate
litinių kraštų, kad parodytume jiems, 
jog demokratija daugiau duoda, ne
gu komunizmas.

Šaltasis karas davE ir 
naudos

Neprikl. danų laikraštis „Infor
mation“ nagrinėja šaltojo karo at
neštą žalą ir naudą. Laikraštis rašo: 
„Vieną kartą turime pripažinti ir tai, 
už ką mes šaltajam karui galime 
būti dėkingi. Iš viso tenka labai 
abejoti, ar bent vienas vienintelis tų 
gausių pagalbos ir atstatymo planų, 
kuriuos po šio karo pabaigos vykdo 
JAV, būtų buvęs pradėtas, jeigu 
Amerikoje nebūtų egzistavusi rusų 
baimė. Trumano doktrinos, Marshal- 
lio plano ir Atlanto pakto šaknys glū
di kaip tik Rytų ir Vakarų priešin
gumuose. Jeigu šie priešingumai iš
silygintų tuo momentu, kada ūkinė 
ir militarinė Vakarų Europos stabi
lizacija tebūtų tik įpusėta, tai toji 
stabilizacija vąrgu kada nors būtų 
visiškai Išbaigta. Mūsų vienybė yra 
išdava to spaudimo, kuris mums 
gresia. Jeigu tas spaudimas suma
žėtų, tada mums gresia rimtas pa
vojus būti sudraskytiems į mažas 
dalelytes, kaip jūrų gelmių žuvys, 
kada jos per staigiai ištraukiąmos 
vandens paviršiun.“

„Sporto Kelias“ 
naujame pavidale

Iki šiol sieninio laikraščio vardu 
ėjęs ir Kasselio Fiz, Aukl. Būrelio 
„Vytis“ iniciatyva leidžiamas sporto 
laikraštis „Sporto Kelias“ nuo š. m. 
balandžio 7 d. (13 (32) Nr. pradėtas 
spausdinti rotatoriniu būdu. Sklai
dant šio pirmutinio naujame pavi
dale pasirodžiusio laikraščio pusla
pius, galima užtikti vertingos spor-

vyklos parodomos apsuptos gausios 
iki dantų ginkluotų amerikiečių sar
gybos.

Šitaip vaizduoja Sovietai DP sto
vyklas ir gyvenimą jose. Jų tikslas 
yra aiškus, kaip rašo tas pats laikraš
tis. Tai propaganda už „išvadavimą 
pasaulio iš kapitalistinės vergijos“. 
Tyrimai parodė, kad tos tariamos DP 
stovyklų filmos esančios iš pačių So
vietų koncentracijos stovyklų Rytų 
Vokietijoje. Sovietams Jas paruošti 
labai lengva, nes koncentracijos sto
vyklų pilna Rusija. „Amerikiečių

dinimo didėjimą. Beveik visi versti
nės literatūros klasikai esą išversti į 
lietuvių kalbą ir neseniai atspausdin
ti. Tiražas siekiąs 1.369.000 egz. Rink
tinių rusų klasikų raštų didelė dalis 
taip pat išversta.

„Laiškai iš už geležinės uždangos“ 
ta proga rašo, kad nė vieno žodžio 
nepasakyta apie originalią lietuvių li
teratūrą, kuri nepriklausomybės lai
kais buvo gausi. Lietuviai autoriai 
iš tikrųjų turi tylėti, nes tvanki So
vietų priespaudos atmosfera neleidžia 
lietuviškoje dvasioje rašyti.

D-MARKES kursas kyla
„Frankfurter Rundschau“ rašo iš 

Bremeno, kad amerikinis doleris te
nai juodojoje biržoje pardavinėja
mas po 4,20 DM ir jo pareikalavi
mas nesąs didelis: Dolerio vertės 
kritimas aiškinamas sklindančiais 
gandais, kad amerikiečiai kariai ir 
jūrininkai netrukus pradėsią gauti 
algas vokiškomis markėmis. Esą 
nuostabu, kad Bremeno uoste pasta
ruoju metu amerikinės cigaretės siū
lomos jau po 12—15 DM kartonas.

tinės medžiagos. Paminėtinas yra 
(km) str. „Sovietų sportininkai kaip 
politinės sistemos vergai“. Iš versti
nės literatūros užtinkamas Arthur 
jSteiner rašinys „Amerikiečių sporto 
profiliai“ ir sportinio romano tęsinys 
„Taurės žaidimas“. Labai platus yra 
stovyklos sportinių įvykių aprašy
mas. Dar užtinkamas užsienio sporto 
skyrelis ir kiti mažesnės apimties 
etralpsniai. .

Sį „Sporto Kelio“ pasirodymą pla
tesniu mastu reikia vertinti teigia- 
E nes šios rūšies laikraštis yra

> pirmutinis tremties gyvenimo 
ose. Edv. S.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
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sienyje 4,- DM. Paskiro Nr. kaina 0.40 DM.
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bedarbio pašalpos: X dol. savaitei, 
kaip JAV piliečiai.

Ateinantiems metams numatyto# 
Marshallio plano parama Europai 
dalimi gelbsti ūkišką būklę nuo įvai
rių gėrybių pertekliaus. Tačiau tas 
pats Nourse įspėja, kad JAV turin
čios būti labai atsargios su skyrimu 
naujų kreditų, pvz. vakarinei Euro
pai apginkluoti. Geriau, esą, tą su
mą skirti JAV karo ministerijai, kuri 
būtų įpareigota remti Europos ap
ginklavimą.

Kitas labai svarbus klausimai 
JAV — metinis darbo jėgos prieaug
lis 0,6 mil. darbo rankų. Dabar dirba 
57 mil. darbininkų. Salia jų ne vien 
esantiems bedarbiams, bet ir nau
jam prieaugliui reikalinga parūpinti 
darbo. Naujai atvykstantieji užima 
vietas, kuriose gautų darbo vietinis 
prieauglis. Tam prieaugliui telieka’ 
spraustis į valdines vietas ar bū# 
išsiųstam užsienin atstovauti JAV 
ūkiškiems reikalams.

Užsienio rinkų klausimas yra de
gantis ir sunkiai sprendžiamas. ■ Ge
rai žinome, kad JAV prekėms rinko! 
vis siaurėja dėl eilės priežasčių: bol
ševikinės veržtos, aršaus nacionalil- 
mo Pietų Amerikoje, daugelyje kraš
tų vis labiau įsigalinčios ūkiško! 
krizės, o svarbiausia dėl tarptautinio 
politinio netikrumo, kuris daro le
miančios įtakos tarptautiniam san
tykiavimui. Juo bolševikai labiau 
sprausis į Rytus, likviduodami kolo
nijines imperijas, . juo D. Britanijos 
imperija vis labiau atsiribos doleri
nio pasaulio, stengdamasi tik iš jo 
pasipelnyti, JAV turės vis labiau 
šalti ant aukso krūvos.

Harry Truman pranašauja, kad 
po devynerių metų, t.y. 1958 m., JAV 
pragyvenimo lygmuo pakils 27%. Iki 
to meto galėsią būti kai kurie kon
junktūriniai svyravimai, bet juoa 
valstybė turimomis priemonėmis pa
lenks tinkamon vėžėn. Ar visa tai 
lengvai duosis padaroma laisvojo 
ūkio krašte? Jei nūdien jau apie 
valstybinio įsikišimo priemones gal
vojama, verčia daryti išvadą, kad 
JAV gali greitai pasirinkti tą socia
linę ūkio sistemą, kuri gerai žinoma 
ūkiškai pavargusioje Europoje.

Mes nesiekime taip toli. Įvykiai 
gali JAV versti pasirinkti visai nau
ją linkmę spręsti pasaulinio masto 
klausimams, jei jos nori dar iš esmė! 
gelbėti bent dalį savo ūkio sistemos.

G. Kymantas

Padėka
S. m. balandžio 28 d. tragiškai mi

rus mūsų Brangiam Sūneliui ir Bro
liui

A. + A.
Raimundui - Kastyčiui Ruzgiu!

p. p. DPACCS Direktoriui pulk. Bays 
ir Zalums, šokusiems į vandenį Mil- 
kavičiui ir kitiems, bandžiusiems ji 
gelbėti, kun. klebonui Dieniniu!, pa
sakiusiam jautrų pamokslą, jo krik
što motulei Ambrasienei, Spllgaus- 
kienei, vaikų darželio vedėjai Cijo- 
helienei, mokytojams Frankienei ir 
Jazbutienei, Pilkauskaitei, stovykla! 
komendantui Simučiui, Slabokuį, 
Bartašiui, Gabrusevičiui, Karaliui, 
Račkauskui L.T.B. komitetui, stovy
klos vaikučiams, Latvių gerbūvio ko
mitetui ir pirmininkei Skruzmante, 
latvių mokytojams, ir vaikučiams bei 
visiems kitiems, pareiškusiems mums 
žodžiu bei raštu užuojautą, aukavu
siems vainikus, gėles ir palydėju- 
siems jį į amžiną poilsio vietą, gilu! 
dėkui.

Skausmo prislėgtos: 
Kleopatra Ruzgienė ir dukrelė

PAIEŠKOJIMAS x
Petronėlė Vadinskaitė-Senulienė, 

gyv. 2817 W. 63rd Street, Chicago 
29, Ill, USA, ieško:

savo motinos Onos Laukavičiūtės- 
Vadinskienės, kilusios iš Marijampo
lės apskr., vėliau gyvenusios Sarti
ninkuose, Tauragės apskr.,

brolių — Petro, Antano ir Alek
sandro Vadinskų arba jų vaikų,

seserų — Marijonos Petrošienės 
arba jos vaikų Ir Zosės Juozapaitie- 
nės arba jos vaikų, gyvenusios 
Kaune.

Ieškomieji arba žinantieji apie 
juos prašom skubiai atsiliepti nuro
dytu adresu.
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MUSU KELIAS
t LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Pasiruošimas Paryžiaus konferencijai
PASKUTINIS BANDYMAS SU SOVIETAIS

UP pranešimu iš Londono, JAV, 
D. Britanijos ir Prancūzijos atstovai 
susitiks Paryžiuje dar prieš 23 ge
gužės konferenciją, nes jie nori tin-

Vokietijos visos problemos sprendi
mo, bet ne paskirų jos gabaliukų. 
Pasitarimų ribose ir toliau pasilieka 
Potsdamo susitarimas, nors Sovietai

Paskutiniai VLIKo delegacijos vizitai
DELEGACIJA iŠ JAV IŠVAŽIUOJA GEGUŽĖS M D.

Vykdomosios Tarybos pirmininkas 
V. Sidzikauskas, lankydamsis Cleve- 
lande, apsilankė i Dirvos redakciją 
ir ten atsakė į keletą iškeltų klau
simų. Į pastatytą klausimą: Kiek lai
ko dar numatote viešėti Amerikoje?, 
atsakė:

„Ligi gegužės 25 d. Dar turėsime 
pasitarimų su Amerikos Lietuvių Ta
rybos prezidiumu Chicagoje, paskui 
lankysimės Washingtone, kur reikės 
drauge su ministeriu P. Žadeikių 
apsvarstyti visą eilę klausimų, gegu
žės 25 d. keliausime trumpam laikui 
į Londoną ir Paryžių, o paskui į savo 
dabartinę būstinę, iš kur jau mus 
šaukia, kad greičiau grįžtume, nes 
susidarė daug spręstinų reikalų.“

Prel. M. Krupavičiui lankantis 
Detroite, susirinkusieji dideliu jaut
rumu išklausė pranešimą apie padėtį 
tėvynėje ir prakalbų metu Lietuvos 
laisvinimo reikalams surinko 1200 do
lerių. Lietuvai Vaduoti Sąjungos gar
bės pirmininko, velionies J. Smailio 
našlė Malvina Smailienė, ta proga 
Lietuvos partizanams paaukojo 500 
dolęrių. Ir naujieji Detroito gyven
tojai lietuviai savo aukomis, kaip 
praneša spauda, aktyviai lenktyniavo 
su senaisiais gyventojais.
JAV LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAU

GUOS SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 7 d. JAV Lietuvių Rašy

tojų Draugiją turėjo savo suvažiavi
mą New Yorke, Draugijos sekreto
riaus J. Tysliavos bute. Apie suva
žiavimo davinius paskelbsime vėliau 
nes pranešimas dar negautas. Suva
žiavimo proga per spaudą buvo pa
raginti visi lietuviai rašytojai, nau
jai nuvykę į JAV, kad į Draugiją 
įstotų ir su ja palaikytų artimiausius 
ryšius.
KONSULATAS RAGINA REGIS

TRUOTIS X _
Lietuvos Generalinis Konsulas 

JAV J. Budrys (41 West, 82nd Street, 
N e w Y o r k 24; N. Y.) ragina visus 
į JAV vykstančius tremtinius tuoj po 
atvykimo, nors ir laikinio apsigyveni
mo, nieko nelaukiant Konsulatui pra
nešti savo adresą. Savo raginime pa

mini, kad yra daug atsitikimų, kada 
visų atvykusiųjų pavardės skelbia
mos laikraščiuose, artimieji nori tuoj 
susirašinėti ir kartais net pasiūlyti 
patogesnes įsikūrimo sąlygas. Deja, 
nežinant tikslaus adreso, susirašinė

jimas labai užsitęsia ir nemažai per 
tą laiką gerų progų prarandama. 
Konsulatas taip pat ragina savo ad
resus Konsulatui pranešti ir senie
siems lietuviams. Iš to galima spręsti, 
kad Konsulatas numatęs užvesti visų 
lietuvių kartoteką. Ji, be.abejojimo, 
labai reikalinga ir lietuviams gali la
bai'daug patarnauti. Ta pačia proga 
ir mes norime paraginti visus „Mūsų 
Kelio“ skaitytojus, kurie vyks į JAV, 
kad Generalinio Konsulato adresą

žinotų ir apie savo gyvenvietę jam 
tuoj praneštų.
JONO MEŠKUICIO PRISIMINIMAI 

„DIRVOJE"
„Mūsų Kelio“ artimas bendradar

bis Jonas Meškuitis „Dirvoje" pradė
jo spausdinti savo prisiminimus iš 
pokacetinio gyvenimo Lenkijoje ir 
kelionės iš Lenkijos į vakarus. Prisi
minimai pavadinti „Painus yra kelias 
į laisvę“. B. Vargas

kamai pasiruošti prieš kalbėdamies 
su Sovietais.

Vakarų atstovai gerai žino, kad 
keturių pasitarimo sėkmingumas pa
reis nuo jų tinkamos vienybės. 
Ankstyvesnėse konferencijose Vaka
rai nebuvo vieningi Vokietijos klau
simu ir tai kaip tik palengvino ru
sams savo politika pravestu Esą da
bar norima būti vieningais dėl dvie
jų problemų: 1) jie nori parodyti, 
kad nė vienas vakarų kraštas ne
pasitrauks iš dabartinės pozicijos dėl 
Vokietijos; 2) jie mėgins užbėgti So
vietams už akių ir kad jie būtų pa
siruošę atsakyti į Sovietų pasiūly
mus.

Ministeriu taryba sieks būsimos

Kai tremtiniai renkasi prie kalėjimo 
Peiii Chaieu svetur emigruoti

AUSTRALIJOS VALDŽIA DARBO 
PRIEVOLĖS NETRUMPINA

Vienas lietuvis, Bathuršto perei
namosios stovyklos tarnautojas, kaip 
informuoja „Mūsų Pastogė“, bebaig
damas vienerių metų darbo prievolę, 
kreipėsi j Emigracijos Departamentą 
Canberroje su prašymu ji nuo toli
mesnės prievolės atleisti.

Už poros savaičių gautame atsa
kyme paaiškėjo, kad visi be jokios 
išimties turi atlikti dvejų metų dar
bo prievolės sutartį.

Redakcijos žodis. Belgijos vyriau
sybės elgesys tremtinių atžvilgiu lai
kytinas mažiausia nekorektišku. Ji 
pasikvietė tremtinius, kurie anuomet 
ir šiandien yra rūdijančia geležimi, 
kai anglies kainos buvo aukštos, ža
dėdama daug, galimas dalykas, jau 
iš anksto nusistačiusi savo pažado 
netęsėti. Svarbiausia, jiems buvo 
pažadėtas darbas pasibaigus dvejų 
metų sutarčiai. Kai toji sutartis dau
gelio buvo baigta, Belgijos Darbo 
ministerija atsisako darbo duoti lais
voje rinkoje. Tačiau ministerija ne- 
vien šiuo žygiu įrodė nežmonišką el
gesį. Anksčiau, kai belgai vyko už
darbiauti - Prancūzij on, svetimtaučiai 
buvo išnaudajami ir dabar su jais 
elgiamasi tarytum būtų XIX a. ver
gai. Kur žmogaus teisės, apie kū
nas tiek daug mėgstama kalbėti?

Žemiau dedame „La Libre Belgi
que" straipsnį, mūsų panaudota ant
rašte paskelbtą 1949. IV. 24. Tegu 
byloja tas straipsnis apie skausmin
gą įvykį. ' \

Laisvė ir neviltis. Skubiai padarę 
apklausinėjimą Borinage stovykloje, 
tuojau kreipėmės į vyriausybe S.O.S., 
kad ji gelbėtų politiniams tremti
niams, dirbusiems anglies kasyklose. 
Juk prieš dvejis metus Belgija, no
rėdama laimėti „anglies lenktynes", 
kreipėsi į tremtinius Vokietijos sto
vyklose, kurie metę tą skruzdėlyną 
mielai pasirinko darbą. Čia atvykę 
jie tikėjosi, kad po ilgos nakties ga
lės pasirinkti tinkamą darbą ir įsi
jungti į belgų ūkišką gyvenimą. 
Tremtiniai sutartį ištęsėjo. Bet anuo
met duotas pažadas, dėl esančio ne
darbo dabar netęsimas. Jiems telie
ka vėl grįžti į anglies kasyklas, bet 
jau laisvu pasirinkimu.

Ant lagaminų. Iš bėdos daugelis 
tremtinių, atvykę į anglies kasyklas, 
dabar jau nebenori to darbo. Jau 
nekalbant apie šviesuomenę, dauge
lis laukė darbo sutarties pabaigos, 
kaip užtekančios saulės. Kai kurie 
paskubomis pasinaudojo anksčiau 
pasitaikusiu darbu, kiti pateko vi- 
siškon neviltin. -Tu žmonių didžiau
sias nusivylimas, kad Belgijos vy
riausybės duotas pažadas yra netęsi
mas. Taip pat nepamirštinos nykios

gyvenimo sąlygos, ir ta nesimpatiš
ka, juos supusi aplinka dar labiau 
padidino kartėlį.

Amerika juos visus vilioja. Nau
joji šalis tampa jų akyse pažadėtąja 
žeme. Kiti, dar tebegyveną bolševi
kinio siaubo prisiminimais, nori pa
sitraukti iš srities, kurią galėtų so
vietinė kariuomenė pasiekti vienu 
ūžtelėjimu. Ir visa tai sukuria tam 
tikrą psichologinę gyventi-nuolat sė
dint ant lagaminų. Toji nuotaika 
sunkiai išgydoma.

Jie gauna žinių, kad iš Vokietijos 
žymus skaičius jų artimųjų vyksta į 
JAV. Tuo tarpu juos JAV laiko jau 
įkurdintais Belgijoje. Štai kas juos 
verčia vėl atsidurti Vokietijos sto
vyklose ir iš ten bandyti peršokti 
vandenyną.

Vaikštynės Briuselyje. Tremtiniai 
kasė anglis Campine kasyklose ir, 
ištęsėję sutartį, nutarė susirinkti 
Briuselyje. Paskubomis pardavė įgy
tus baldus ir, kai ką reikalingo nu
sipirkę, sunkvežimiais atvyko į sosti
nę, Jau kelios dienos, kaip jie sėdi 
ant lagaminų aikštėje ties Petit Cha
teau kalėjimu. Kodėl jie susirinko 
toje nepaprastoje aikštėje? Todėl, 
kad po dvejų metų anglies kasyklose 
dabar privalo grįžti į Vokietijoje 
esančias stovyklas, labai panašias į 
kalėjimą. Šiuo atveju tas kalėjimas 
dar kita primena, nes Belgija ne vien 
sulaužė susitarimą, bet priverstinai 
verčia iš to krašto išvykti. Jei Dar
bo ministerija nebūtų tiek mieguista, 
neabejotinai būtų rasta išeitis pa
dėti nelaimingiesiems.

Dabar štai jie šildosi saulės ato- 
ka'toje sostinės šaligatviuose. Kas

padėta tiems nelaimingiesiems? Jhk 
jie blogesnėje būklėje už kalinius, 
nes tie gauna bent pastogę, apie 
maistą nutylint. Šeimos sukimštos 
perpildytose stovyklose.

Pažadai pamirštami. Belgijos vy
riausybė, o ypač Darbo ministerija 
vedė strauso politiką, tenkindamas! 
nuolatiniais įspėjimais. Daugiau kaip 
pusė iš 13.000 angliakasių atsisakė 
dirbti anglies kasyklose. Jie norėtų 
laisvai darbą susirasti, bet tuo at
veju esąs nedarbas neleido tęsėti pa
sižadėjimo. Dabar jie turi vykti Vo
kietijon, nors mūsų vyriausybė taip 
pat pasižadėjusi jų išvykimo nerem
ti. Daugelio sutartys baigiasi ir jie 
vėl turės vykti per sostinę į Vokie
tiją.

Kas reikia daryti? Kai esąs ne
darbas neleidžia svetimšaliams dar
bo leidimų duoti, pramonės įmonės 
ieško tremtinių darbininkų, nes be
darbiuose atitinkamų specialistų ne
randa. Dar daugiau galima pasakyti: 
ūkininkai ieško taip pat tremtinių, 
nes vietiniai nenori to darbo dirbti. 
Jei Darbo ministerija tremtiniams 
užsispyrusiai ir vis neigiamai darbo 
neatsakytų, esanti padėtis nebūtų to
ki atšiauri. Juk be nereikalingo pa
sipūtimo, kuris buvo jaučiamas ne 
kartą pasakytose oficialiose kalbose, 
reikia pripažinti, kad tremtiniai at
liko žymų vaidmenį „anglies lenk
tynėse". Ar už tai ne metas pasku
bomis kai ką padaryti, kad būtų ran
damas tikras sprendimas palengvinti 
tūkstančiams nelaimingą lemtį ir 
leisti visam laikui padėti lagamlmus?

Vertė Adolfas Žilvinis

lį susitarimą jau seniai sudraikė, 
įvesdami Berlyno blokadą ir Ber
lyno suskaldymą į du miestus.

Iš rytų pusės jaučiama, kad jie 
norėf vakariečių atsisakymo nuo 
Vak. Vokietijos organizavimo, kur 
jau priimta konstitucija ir siekiama 
sudaryti vyriausybė. Sovietams ne
pasiseks sulaikyti Marshallio planą 
ir Atlanto paktą, jie mėgins dar kar
tą sutrukdyti V. Vokietijos atstaty
mą. Vakariečiai, tikėdami, kad su
darytoji konstitucija yra gera, sieks, 
kad ir rytinė Vokietijos dalis būtų 
prijungta ir tuo būdu būtų atstatyta 
Vokietijos vienybė, kurios siekia ir 
bolševikai, tik jie nori ją nudažyti 
raudonai su rudos spalvos priemaiša.

Britų sluogsniuose, kaip rašo 
NYKT, jaučiama, jog šis 4 ministeriu 
susitikimas truksiąs neilgai, nors 
pats britų užsienių reikalų ministe- 
Tis p. Bevinas, besilankydanjas Ber
lyne ir Vokietijoje, išreiškė didelį 
optimizmą dėl būsimos konferenci
jos. Anot jo, dabar esanti proga su
daryti Europoje taiką net 200 metų. 
Tačiau spaudos komentarai labai 
nevieningi. Greta optimizmo, ne
maža dozė yra ir pesimizmo.

Pirmasis OP transportas 
i N. Zelandiją

Iš Genujos pranešama, kad N. Ze
landija atsiuntė pusę tonos medaus 
950 DP, kurie gegužės 2 d. iš Triesto 
uosto išvyks į N. Zelandiją. Medus 
bus pateiktas Suezo kanale ir naudo
jamas valgomuosiuose kambariuose 
kelionės metu. Tai būsiąs DP dide
lis dalykas, nes daugumas jų medaus 
nesą valgę nuo pat karo pradžios.

Į N. Zelandiją atvykusius DP iš 
Wellington© uosto nugabens į Pahla- 
tua stovyklą, kur vieną mėnesį bus 
teikiama informacijų jų orientacijai. 
Daugumas moterų dirbsiančios ligo
ninėse, o vyrai — prie vandens elek
tros jėgainių ir pakrovimo.

Oro karas tarp JAV ir Kremliaus
KARIAUJA JAV 36 IR BRITŲ 25 SIŲSTUVAI

Sąryšyje su Berlyno blokados 
nuėmimu suintensyvėjo orinis karas 
tarp JAV su D. Britanija iš vienos 
pusės ir Kremliaus iš kitos pusės. 
Šioje kultūrinėje kovoje dalyvauja 
JAV 36 ir britų 25 siųstuvai, kurie 
skleidžia demokratinio pasaulio idė
jas raudonajai Rusijai. Berlyno blo
kados nuėmimas Sovietams labai ne
malonus reiškinys ir todėl jie daro 
kontra puolimą prieš vakariečius, 
kad pastarųjų pranešimai nepasiektų 
ir kad dabar jie tą blokadą, kaip 
žalingą Sovietams, patys nuima.

Pasirodė iš surinktų žinių, kad iš 
minėtų radijo stočių skaičiaus apie 
15 prakirto Sovietų geležinę uždangą 
Ir Rusijoje puikiai girdėjosi siunčia
moji transliacija rusų kalba.

Aįnerikos Inžinieriai iš pradžių 
manė, kad Sovietai trukdo translia
cijas su 60 siųstuvų, bet vėliau iš
ryškėjo, jog Kremlius naudoja per 
100. Labiausiai Sovietai trukdo Ame

rikos balso pranešimus. Šiuo metu, 
manoma, pranešimai vis labiau pra
siskverbia į Rusiją, spėjama, kad net 
iki 47% pasiekia ruso ausį per 24 
transliacijos valandas.

Sovietai, norėdami savo tarptau
tinį nusikaltimą pridengti, pradėjo 
kaltinti Ameriką, kad ji trukdanti 
Sovietų transliacijas beieškant naujų 
bangų ilgio.

PAVOGĖ 112.500.000 FRANKŲ
Iš Paryžiaus pranešama, kad 8 

vyrai išnešė iš pinigų spaustuvės 
112.500.000 frankų (341.000 dol.). Tai. 
viena didžiausių pokarinė pinigų 
vagystė. Pavogti pinigai yra po 500 
fr. banknotuose ir jie buvę spaus
dinami valstybės bankui Maroke.

Banditai buvę ginkluoti. 9 dėžės 
po 25.000 banknotų buvusios Išmes
tos per medinę tvorą ir sukrautos į 
belaukiantį sunkvežimį. Dešimtoji 
dėžė palikta.

Kraštas be vidujinės grėsmės
TURKIJA SVARBIAUSIA VAKARŲ TVIRTOVĖ KARO METU

SU RUSIJA

Daily Mali bendradarbis J. Amery 
Turkiją vaizduoja tokiu kraštu, ku
riame nėrė bolševikų penktosios ko
lonos. Keletas narių ar pareigūnų 
esą randama Intelektualų arba prie
šiškai nusistačiusių kurdų tarpe, ku
rie kartais flirtuoja su rusų agentais. 
Tačiau kariuomenė, civiliai tarnau-

kijos armija stovi sėkmingoje pa- 
ruoštyje. Ją sudaro daugiau nei pusė 
milijono ginkluotų vyrų.“

Tokios kariuomenės išlaikymas 
smarkiai atsiliepia į krašto ūkį ir so
cialinę problemą. Gynybos reika
lams išleidžiama nemažiau kaip 50% 
viso biudžeto. Tinkamus vyrus mo

IŠSKIRSTYTOS EICHSTXTTO IR 
ROTIIENBURGO STOVYKLOS 
Dėl emigracijos daugeliui stovy

klų praretėjus ir IRO vadovybei tau
pant administracines išlaidas, vis la
biau plečiamas stovyklų likvidavi
mas, jas uždarant ir jų gyventojus 
įliedinant į kitas stovyklas. Šiomis 
dienomis Bavarijoje tuo būdu iš
skirstytos dvi didėlesnės lietuvių 
stovyklos. Tai Eichstdttas-Rebdorfas 
ir Rothenburg o. d. T. Pirmosios sto
vyklos gyventojai didžiąja dalimi 
perkelti į Mūncheną ir tik menka 
dalis atvyksta į Dillingeną. Antroji 
išdalyta trims stovykloms: Dilllnge- 
nui, Scheinfeldui ir SeligenstadtuL 
Taip pamažu išryškėja, kurios sto
vyklos numatomos palikti paskuti
niam likvidacijos momentui.

įsiveržimo į kraštą. Jei rusai norėtų 
pulti, jie turėtų panaudoti stiprias jė
gas. Karo metu prieš turkus prisieitų 
mesti motorizuotus dalinius ir avia
ciją. Šiuo metu Turkijoje ruošiamos 
naujos jėgos.

Iškylanti nauja kapitalistų klasė, 
kuri karo metu sėkmingai vedė pre-

tojai, politinės partijos ir plačiosios 
pramonės darbininkų ir kaimiečių 
masės kol kas yra laisvi nuo ideo
loginės infekcijos.

„Tai reikšmingiausias modernio
sios Turkijos faktas“, rašo Daily 
Mail, „nes karo su Rusija atveju 
Turkija bus svarbiausia Vakarų pa
jėgų tvirtove Artim. Rytuose. Prie
žastis yra pakankamai paprasta. 
Turkai ir rusai iš prigimties yra prie
šai, turkams komunistų partija yra 
paprasta avangardinė rusų armija.“

„Daugumas turkų mano, kad tre
čiasis pasaulinis karas yra neišven
giamas ir maža tėra tokių, kurie ti
kėtų, jog jie pasiliks neutralūs. Jie 
žino, kad jų armija negalės rung
tyniauti su raudonąja armija, bet jie 
į karo perspektyvas žiūri labai blai
viai. Niekas čia neperdeda užsitikri- 
nimif, kuris buvo Lenkijoje 1939 m., 
bet defetizmo ženklų čia nėra jokių.“

„Nežiūrint nelaimingų pamokų, 
kurias patyrė kitos tautos praeitame 
kare, čia visiškai pasitikima Vakarų 
pajėgomis, kurios ateisiančios Turki
jai padėti tinkamu metu. Šiuo metu 
turkai daro viską, ką jie gali padaryti 
apsigynimui. Jau 10 metų, kaip Tur-

billzavus, vyrų reta kaime. Kaip il
gai galės Turkija šitaip išsilaikyti, 
tai rimtas klausimas. Be abejo, kraš
to neturtas ir socialinis neramumas 
yra iš dalies sukelti rusų „šaltojo ka
ro“. Kai kurie stebėtojai mano, kad 
Turkijai būtų geriau iš dalies demo
bilizuotis, bet patys turkai argumen
tuoja, jog tik stipri kariuomenė pa
sieny užtikrina nuo rusų partizanų

kybą ir tai dėl iš dalies neteisėtų 
turto mokesčių apdėjimo, kuris dau
gelį graikų, armėnų ir žydų preky
bos įmonių privertė likviduotis, ši 
naujoji kapitalistų klasė kaip tik išė
jo prieš valstybinį kemallstų eros 
kapitalizmą.

Demokratinė partija daugiau at
stovaujanti liberalines pažiūras, ku
rias palaiko ir vyriausybės partija.

Sokolovskis puola JAV ir D. Britaniją
VOKIETIJĄ NUGALĖJUSI VIENA SOVIETŲ SĄJUNGA

Maskvos „Pravda“ įsidėjo marš. 
Sokolovskio straipsnį, kuriame jis 
puola JAV ir D. Britaniją už tai, kad 
šios užsispyrusiai atidėliojusios an
trojo fronto žygį antrojo pasaulinio 
karo metu. Jos norėjusios nuleisti 
kraują ir susilpninti Sovietus. „JAV 
in Anglija“, rašo Sokolovskis, „turė
jo tikslą ne nugalėti Vokietijos fa
šizmą, bet tik susilpninti Vokietijos 
galią ir eliminuoti jos pavojingą pa
sireiškimą pasaulinėje rinkoje...“ 
Antrasis frontas buvęs atidarytas tik 
tada, kai paaiškėję, jog „Sovietų Są

junga viena, be Sąjungininkų pagal
bos gali nugalėti fašistinę Vokietiją 
ir išvaduoti Europos tautas iš vokiš
kų fašistų grobikų.“

Baigdamas Sokolovskis priduria, 
kad Sovietų Sąjungos ginkluotosios 
pajėgos vis dar tebesančios pačios 
moderniosios ir galingosios pasau
lyje.

Anglijo* 50-tyje kasyklų su
streikavo angliakasiai, remiami ko
munistų. Be darbo sėdi 36.000 žmo
nių.
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