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Pabaltijys - sovietinė baudžiamoji kolonija
320.000 lietuvių, latvių, estų ištremta Sibiran

Turime džiaugtis, kad užburtasis mūsų tautos klausimas pasirodo vis 
dažniau tarptautinėje spaudoje. Šiomis antraštėmis įdėjo „Die Neue Zei- 
tung“ 1949. V. 28, Nr. 63 dokumentuotą straipsnį, kurio autorius yra Hu
bertus von Tobien. Minėtas laikraštis išeinantis milijoniniu tiražu yra 
leidžiamas JAV karinės vyresnybės.

To klausimo kėlimas vokiškame amerikiečių oficiose yra neatsitikti
nis reiškinys. .Tam straipsniui reikia suteikti dar žymesnė reikšmė, jį at
spausdinus tuo metu, kai Paryžiuje vyksta keturių ministerių konferen
cija Vidurio Europos klausimams svarstyti. Tikime patarnauti skaityto
jams perteikdami jį ištisai. Redakcija

Estijoje kiekvienas konfirmuoja- 
. mas jaunuolis tūri įmokėti estų sovie

tinei vyriausybei 1.200 rublių, kurie 
skiriami „Fondui kovoti prieš tikė
jimą“. Vidutinis mėnesinis darbinin
ko atlyginimas neprašoka 450 rublių. 
Po antrojo pasaulinio karo Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje Bažnyčios bu
vo ne uždarytos, bet palaipsniui įvai
riomis priemonėmis užgniaužtos, ir 
paskutinieji „buržuaziniai“ likučiai 
Įjungiami sovietinėn sistemon.

Nors sovietinė konstitucija kiek
vienam tenykščiam kraštui patikina 
kultūrinę autonomiją, tačiau Pabal
tijy paskubomis dedamos didžiausios 
pastangos paskubomis kultūriškai 
juos įjungti sovietinėn santvarkon. 
Kad tvirčiau koja įkėlus tuose kraš
tuose, kurie kariniu požiūriu nepa
prastai svarbūs Kremliui, kultūriniu 
ir ūkišku požiūriu juos prilygina ki
tiems sovietiniems. Todėl Pabaltijo 
kraštai yra pilnai įjungti į sovietus, 
kai sovietiniai satelitai dar naudojęsi 
tam tikromis „teisėmis“. Ir kaip tik 
tuose kraštuose dideliu, spartumu 
įgyvendinamas ju visuotinis susovie- 
tlnimas. Šiuo mostu siekia neramu
mų židinį pašalinti ir užgniaužti jų 
vakarietišką kultūrinį nusiteikimą, 
kuris buvo žinomas Pabaltijy. Toji 
raida atliekama nepaprasta sparta ir 
netrukus bus užbaigta. Nežiūrint į 
tai, verta stabtelti ties metodais, ku
riuos sovietai ten naudoja. Visa tai, 
kas dedasi Pabaltijy, yra pamokąs 
pavyzdys tiems kraštams, kurie atei
tyje turės tuo pat keliueiti.

Pabaltijo valstybes kariškai užė
mus, Kremliui nuolankiausi komu
nistai ir sovietų agentai dėjo pastan
gas jas kuo veikiausia užvaldyti. Kai 
raudonoji armija slinko į Pabaltijį, 
daugelis vakarietiškai nusiteikusių 
pasitraukė į Vakarus. Kiti, kurie li
ko savo kraštuose, buvo išvežti į so- 

'vietų gilumą. 1945 m. vyko nuolati
niai suėmimai ir trėmimai. Vien 
šiais metais per pirmų ketvirtį iš 
Pabaltijo išvežta nemažiau kaip 
40.000. Jų tarpe užtiksime polici
ninkų, kareivių, laisvųjų profesijų 
atstovų, o ypač dirbusių valstybinia
me aparate, paskelbtų vokiečių „ben
drininkais“. Nemažai ten užtiksime 
taip pat gimines išvykusių į Vakarus, 
kontrrevoliucionierius, „kenkėjus“, 
stambiuosius ir vidutinius ūkinin
kus. Vėliau į vežamų skaičių pateko 
visi nenorintieji įsijungti į kolekty
vinį ūkį, o ypač žemės ūkio specia
listai. Iš tų vietovių, kuriose ilgiau
sia užtruko mūšiai su vokiečiais, visi 
vyrai 16—60 metų amžiaus nusiųsti 
į „patikrinamąsias stovyklas“. Apie 
60% tų asmenų atsidūrė sovietų gi
lumoje. Menama, kad jų skaičius 
siekia 150.000.

Priverstipgį^vedybos. Vieton iš
vežtųjų, tremtinių ir žuvusių karo

metu sovietai atveža rusus, ukrainie
čius, suomių ugrius, iš mongolų: to
torius, baškirus, kalmukus. Lietuvės 
moterys verčiamos ištekėti už atvež
tųjų vyrų, kurie gauna buvusių vy
rų lietuviškas pavardes. Vien Vil
niaus srityje yra atgabenta apie 
50.000 Krimo totorių, kurie apgyven
dinti vietoje tų, kurie vokietmetyje 
buvo linkę „bendradarbiauti“ su 
okupantu. Reikia apgailėti, kad apie 
tą „tautų judėjimą“ neturime tiks
lių duomenų, tačiau pasirėmus visai 
patikimomis žiniomis galima daryti 
prielaidą, kad iš Pabaltijo išvežta iki 
šio meto apie 320.000 pabaltiečių ir 
ju vieton atvežta 1,9 mil. naujų „im
buvių“.

Šie milžiniškos apimties gyven
tojų pakitimai yra tik dalinė prie
monė. Kita dar svarbesnė — gyven
tojus priversti pereiti į kolektyvinius 
ūkius. Gerai žinome, kad ūkio ko
lektyvizacija pabaltiečiams nepriim
tina. Kultūrinėje ir dvasinėje sri
tyje daromos pastangos įjungti so- 
vietinėn sistemon. Ūkiškais pertvar
kymais ir propaganda siekia aiškių 
sovietinių tikslų.

Didžiausia užtvara tiems kraš
tams į sovietinę sistemą buvo Baž
nyčia. Palaipsniui jos užduotį vis la
biau siaurino ir paliko tik grynai 
sielotvarkę. Didesnėmis laisvėmis 
naudojasi ortodoksinė bažnyčia, kuri 
gelbsti kraštus suslavinti. Katalikų 
ir reformatų bažnyčios yra gyvai su
sijusios su vakarietiška galvosena, 
todėl jos yra persekiojamos be at
vangos. Apie 50%,tų Bažnyčių dva-

kijos yra ištremta į sovietų Rusijos 
gilumą. Vatikano siųstuvas neseniai 
paskelbė, „kad Estijos liuterių • Baž
nyčios vyskupas Dr. Pan ir eilė dva
siškių yra ištremti į Sibirą.

Teologijos fakultetai panaikinti. 
Tikėjimo dėstymas mokyklose yra 
uždraustas. Bažnytinė spauda nelei
džiama. Už tai mokyklos prikimštos 
sovietinės propagandinės literatūros. 
Visa kultūrinė veikla nukreipta 
išauklėti jaunimą, marksistinėje-le- 
ninistinėje dvasioje. Spauda ir ra
dijas įjungti vieno tikslo siekti — 
skelbti komunistinę mintį. Estų 
„Rąhva Haal“, latvių „Ciną“, lietu
vių „Tiesa“ — trys pabaltiečių lai
kraščių laidos siekia po 200.000. 
Kraštuose veikia nepaprastai išplė
stas tinklas MVD, kurios agentai te
rorizuoja gyventojus, seka studentus, 
mokinius, mokytojus ir nuo jų negali 
būti saugi nė viena šeima.

Jokia opozicija neįmanoma. Ta
čiau- sovietiniam terorui nepavyko 
galutinai palaužti pasipriešinimo, ku
riam visi gyventojai prijaučia. Tas 
paspriešinimas trijuose skirtinguose 
kraštuose yra ženklu, kad tautos sie
kia laisvės.

Vertė Adolfas Žilvinis

Geros žinios iš Kanados 
tremtiniams

Montrealis. V. I. Kanados Lietu
vių Centro Tarybos atstovai lankėsi 
Kanados sostinėje Ottawoje ir par
vežė iš ten gerų žinių, kurių dalis 
bus reikalinga ir naudinga tremti
niams.

Kanados valdžia oficialiai pripa
žino Kanados Lietuvių Centro Ta
rybą vyriausiu Kanados lietuvių or
ganu, su kurio ji palaikys ryšius ir 
pasinaudos jos teikiama konsultacija.

Drauge Kanados valdžia įteikė 
Kanados Lietuvių Centro Tarybai 
kvietimą dalyvauti emigracijos rei
kalais konferencijoje, kuri įvyks 
Montrealyje gegužės 5 dieną.

Pripažindama KLCT vyriausiu 
lietuvių organu, Kanados valdžia jai 
teikia pasitikėjimą ir naujųjų imi
grantų klausimu. Grupės imigrantų 
gali būti įleistos be sutarčių, jeigu 
KLCT, peržiūrėjusi jų sąrašus, pa
tvirtins ir pristatys valdžiai su sa
vo rekomendacija.

Detales pranešiu, kai tiktai klau
simas visai paaiškės. J. Kardelis

Paryžiuje nieko naujo
WASHINGTONO — LONDONO — PARYŽIAUS AŠIS

Savaitei baigiantis, konferencijos 
sluogsniuose kalbama jau tik apie 
galimus minimalius sprendimus, ku
rie, anot Die Tat, remtųsi , tik sutvar
kymu Berlyno klausimo ir prekybi
nių santykiiį reguliavimu tarp Rytų 
ir Vakarų zonų. Iš Višinskio nesi
tikima sulaukti, kad jis paklotų ant 
stalo kitas kortas, nei tas, kurias jau 
savo kalbose suminėjo.

Jei dar Londone konferencijos 
metu sovietai visu svoriu rėmėsi į 
vokiečių politinės vienybės proble
mas, kai vakariečiai bazavosi pir
moje eilėje ūkinio vieningumo at
statymu, tai dabar, rolėms pasikei
tus, išryškėja jėgų pasikeitimo ma
štabas, kuris, giliau pažvelgus, daug 
ką pasako. Iniciatyva lieka vakarie
tiškųjų partnerių rankose ir Ache- 
sono-Bevino-Sumano frontas funk
cionuoja be priekaištų.

Kad ir nekaringos Višinskio kal
bos ir siūlymai, tačiau jie negalėjo 
sulaukti tinkamesnio atsakymo, kaip 
šiais Achęsono žodžiais:

„Rusų pasiūlymai rodo kelio 
kryptį, su kuria negalėtų sutikti net 
pusiau protingas žmogus.“

Vakarų siūlymas sovietų zoną 
prijungti prie Vakarų zonų sukurtos 
ūkinės ir politinės sistemos susilaukė 
Višinskio neigiamą atsakymą. Tai 
bene bus pagrindinis konferencijos 
linkmės ir pasisekimo kelrodis, o vi
sos Višinskio kalbos apie sovietų zo
nos ūkinę pažangą yra ne vien tuš
čias konferencijos laiko gaišinimas, 
bet ir trijų vakariečių nuotaikos ga
dinimas. Neveltui ir šaltas Bevinas 
buvo išmuštas iš pusiausvyros ir tu
rėjo sarkastiškai- padėkoti Višinskiul 
už išsamų pranešimą. Tik jis norįs 
apie tai paklausti tūkstančius pabė
gėlių iš sovietų zonos, gal tuo būdu 
būtų galima juos priversti sugrįžti...

Dvi valandas užtrukusiame Pary
žiaus užsienių reikalų ministerių 
konferencijos posėdyje D. Britanijos 
užs. reik, ministeris Bevinas, kuris 
tam posėdžiui pirmininkavo, pateikė 
Vokietijos sujungimo planą. Planą 
parengė Vakariečiai. Čia pat visi 
trys Vakarų ministerial pateiktąjį 
planą išsamiau paaiškino.

Pagal Vakarų pateiktąjį planą, 
Bonnos konstitucija turėtų galioti 
visoje Vokietijoje, o taip visai Vo
kietijai turėtų būti išdirbtas bendras 
okupacinis statutas, kuris savo esme 
turėtų atitikti anksčiau Vakariečių 
patvirtintąjį statutą. Svarbiausieji 
plano punktai, be to, yra šie: panai
kinimas politinės policijos dalinių 
(čia turima galvoje rytų zonos liau
dies milicija), draudžiama reikalauti 
reparacijų iš gamybos proceso, grą
žinimas visų fabrikų, kurie po ginklų 
paliaubų buvo užsieniečių perimti, 
pagaliau karinės okupacinės valdžios 
atšaukimas, pakeičiant ją aukštai-

siais komisarais, gi šių nutarimai 
principe turėtų būti daromi balsų 
dauguma.

Prieš paketindamas pateiktąjį 
planą nuodugniau Išstudijuoti, Vi
šinskis pastebėjo, kad šis pasiūlymas 
esąs vienašališkas ir dėl to nelabai 
tinkąs keturių pasitarimams.

Vakariečių reikalavimų patenki
nimas reikštų tikrai sovietų užsienio 
politikos revoliuciją. Tačiau tuo ne
moti tikėti ir didžiausi optimistai. 
Paskutinėmis žiniomis Višinskis Va
kariečių planą atmetęs.

„Die Tat“ Washingtono korespon
dentas praneša, jog JAV sostinės at
sakinguose sluogsniuose esąs iškilęs 
klausimas, kokių priemonių tektų 
imtis, kad atsiekti prie konferenci
jos stalo susitarimai būtų tikrai ir 
įgyvendinami. Amerikiečiai jau esą 
„apsvilę vaikai“. Iš ankstyvesnių su
sitarimų su sovietais jie jau patyrę, 
kad Maskva meniškai sugeba esamus 
susitarimus aiškinti diametraliai

STREIKUOJANČIŲ GELŽKELIE- 
ClŲ REIKALAVIMAS ATMESTAS

Sovietų kontroliuojamas Berlyno 
radijas pareiškė, kad Geležinkelių 
valdyba negalinti streikuojančitf 
gelžkeliečių reikalavimo patenkinti. 
Jų buvo reikalaujama visą algą gauti 
vakarietiška vokiečių .valiuta. To 
paties radijo žiniomis, aukščiausia 
norma, kurią Geležinkelių valdyba 
sutinkanti vakarietiškais pinigais 
mokėti, esanti 60%.

Po šito geležinkeliečiai streikuoja 
ir toliau. Geležinkeliais susisieki
mas, kaip ir ligi šiolei, tebėra nu
trauktas.

priešinga prasme. Į Paryžių pasių
stoji delegacija turi instrukcijas 
kiekvieną susitarimą tinkamai pati
krinti, kad nepraeitų jokie dvipras
miškumai. Anot amerikiečių, jei ir 
matytųs, kad rusai leidžiasi į kom
promisus, vistiek tai busią priimta 
su nepilnu pasitikėjimu. Susitarimų 
formulavimuose jie būsią prieka- 
bingesni prie žodžių už pačius rusus.

Tikėkimės. Ir tikėkimės, kad kaip 
ta konferencija bepasibaigtų, nauji} 
Teherano, Jaltos ir Potsdamo susi
tarimų nesulauksime. Ir tai jau bus 
kelias i pažangą. j. mšk.

Čekoslovakijoje daromi sutvirtinimai
MEDŽIAGA PARYŽIAUS KONFERENCIJAI

Tito linkus paleisti Stepinac
Aukšti Jugoslavijos komunistų 

partijos pareigūnai ir karininkai, 
pabėgę į Bulgariją, pasakoja, kad 
Tito ketinąs paleisti iš kalėjimo 
Jugoslavijos katalikų arkivyskupą 
Stepinac, kurį prieš pusantrų metų 
Belgrado ypatingasis teismas buvo 
nuteisęs 18 metų kalėti. Tito tuo ti
kįsis patraukti savo pusėn Vatikaną 
ir Jugoslavijos katalikų dvasiškiją, 
įjūrių parama jam būtų labai nau
dinga kovoje prieš kominformą. Ju
goslavijos pabėgėliai, Sofijos radijo 
Miniomis, pasakoją Ir daugiau sensa-

cingų dalykų, būtent: Tito amnesta
vęs nemažą skaičių „četnikų“, nužu
dytojo monarchistų generolo Micha- 
ildvičiaus šalininkų, ir jiems grąži
nęs net aukštas pareigas kariuome
nėje ir ęiviliame valstybės aparate.

Ta proga iš Vatikano sluogsnių 
pabrėžiama, kaip nurodo Dena, su
tarimas tarp Vatikano ir Jugoslavi
jos vyriausybės tegalimas tik palei
dus kard. Stepinac. Iš Vengrijos Va
tikanas reikalauja kard. Mindszenty 
arba amnestuoti arba tuojau pat per
kelti j ligoninę.

JCSEQ, (Tarptautinis komitetas 
Europos reikalams tirti) praneša apie 
padėtį Europoje ir apie stebėtojų 
prasiskverbimą į Cekosįovakiją. Jie 
praneša, kad tenai yra labai daug 
rusų kariuomenės ir kad ji labai 
užimta Bohemijos kalnuose sustipri
nimų (fortifikacijų) statymu. „Mi
nos dedamos palei pasienį ir stato
mi sutvirtinimai“, praneša stebėto
jas. Čekų policija neprileidžia nė 
vieno žmogaus prie tų vietų.

Čekų gyventojai, užgirdę svetima 
kalba kalbant, sekę jį ir jei kas nors 
nepastebi jų, tuojau prašosi pagal
bos jiems padėti pabėgti iš Čekijos. 
Čekijos policija nuolat areštuoja 
daug gyventojų, ypač naktimis. Areš
tuotieji išvežami Lenkijos ir Rusijos 
kryptimi. Apie dingusius niekas 
nieko daugiau neužgirsta.

ČEKIJOS KATALIKAI ĮSPĖJAMI 
NEREMTI KOMUNISTŲ

ARKIVYSKUPAS GRASINA EKS
KOMUNIKA

AP iš Pragos praneša, kad arki
vyskupas J. Baran pagrasino eksko- 
minikavimu tų katalikų, kurie ben
dradarbiausią su Cekijc" komunistų 
vyriausybe prieš bažnyčią. Jis nu
siskundė, jog buvę mėginama suda
ryti naują katąjiku bažnyčią visai

nebojant dabartinio vyskupo ir Ro
mos principinio vado. Jis apkaltino 
transporto minister} ir liaudies parti
jos vadą, kuris nusidėjęs iškreipda
mas spaudoje informacijas apie ka
talikų veiklą.

Prieš revoliuciją minėtoji partija 
vadinosi katalikų 
Po revoliucijos ją 
šiškų komunistams 
bartinis transporto
jos vadu. Nors arkivyskupas visai 
nepriiminėja užsienių spaudos at
stovų, tačiau pateikiamos žinios esan-

liaudies partija, 
išvalė nuo prie- 
elementų ir da- 
ministeris tapęs

čios teisingos. Savo laiške aukštas 
dvasininkas rašė:

„Ar jums yra žinomas faktas, kad 
jei jūs vis dar esat katalikai, bet 
koks tiesioginis ar netiesioginis ben
dravimas ir vykdymas įstatymų ar 
potvarkių, kuriais suvaržo bažnyčios 
teises ir ar ją sunaikina, yra bau
džiamas ekskomunikavimu? Šiose A 
priemonėse dalyvaujantieji yra baž- V 
nyčios ekskomunikuojami — atski
riami nuo bažnyčios ir jiems atlipa
mos visos teisės, kurias turi katali
kų bažnyčos nariai“.

Italija nenustoja vilties atgauti dalį kolonijų
Jungtinėms Tautoms Italijos ko

lonijų valdymo neišsprendus ir prin
cipe Bevino-Sforzos planui neprita
rus, Italija pasijuto apvilta. Tačiau 
po gegužės 25 d. vyriausybės posė
džio, kuriame buvo apsvarstyta toli
mesnė kolonijų politika, paskelbtas 
komunikatas, kuriame sakoma: „Mi- 
nisterių taryba pripažįsta, kad Be
vino-Sforzos kompromisas būtų bu
vęs geriausias buv. kolonijų proble
mos sprendimas, kuris tik atsižvel
giant į rytų bloko ir arabų kraštų 
opoziciją buvo galima surasti.“ Ir 
šitą Jungtinių Tautų visumos suva-

žiavimo atmestą kompromisą Itali
jos vyriausybė tebelaiko galiojančiu.

• JAV senato užsienių reikalams
komiteto pirm. sen. Tom Connally 
nusprendęs, jog pirmiausia senatas 
turi svarstyti šiaurės Atlanto paktą. 
Todėl senate debatai prasidėsi^ jau 
ateinančią savaitę. *
• Ponia Rooseveltienė, kuri buvo 
ištekėjusi už Roosevelto sūnaus, ku
ris neseniai išrinktas parlamento at
stovu, atsiskyrė nuo savo vyro dėl 
jo dvasinio žiaurumo.
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Reorganizuoiina knygų leidyba
Pirmoms dienomis po sąjunginin

kų, pergalės, kaip ir visas gyvenimas 
parblokštoj Vokietijoj, mūsų tremti- 
niška knygų leidyba pergyveno im
provizacinį laikotarpį. Knygos buvo 
leidžiamos neimponuojančios, papra
stutės išorės, kartais net be saviškų 
spaudos ženklų. Išsiilgusio skaity
tojo tačiau jos buvo labiau laukia
mos ir su didesniu džiaugsmu grob
stomos, negu vėliau pasirodę pado
rūs ir net liuksusiniai leidiniai. Tai
gi: tremtiniui svetimame krašte 
brangi sava knyga, ne jos išorė.

Susiformavus mūsų gyvenimui 
savotiškai nepriklausomomis lietu
viškomis formomis, knygų leidyboje 
buvo galima pastebėti linkimas į pa
vyzdinį ir net reprezentacinį knygos 
išorės sutvarkymą. Ypatingai . ši 
tendencija išryškėjo, kai jai buvo 
atimtos natūraliosios sąlygos, būtent, 
po markės reformos. Valiutos refor
ma pakenkė lietuviškai knygai ne 
dėl to, kad skaitytojas už vertingą 
tapusią markę mieliau būtų pirkęs 
„apčiuopiamesnius“ objektus, bet 
skaitytojo išteklių žiauriu apribojimu 
iš viso. Mūsų skaitytojas nėra pra
radęs skonio gerai knygai. Tiktai jis 
paprasčiausiai neįperka geresnių 
leidinių, kurie — tai jau regimai 
įeina madon — leidžiami paprastai 
meniškai iliustruotais, kietų viršelių 
ir spalvotų aplankų leidiniais. Kad 
ir kaip jie mūsų akį džiugina, turi
me pripažinti: šie leidiniai ne mums.

Tam tikro, nedidelio skaičiaus 
knygų" išleidimą reprezentaciniu sve
timiesiems tikslu tektų ne tik svei
kinti, bet ir laikyti būtinu. Tačau 
klasikų arba ir naujosios literatūros 
brangųjį leidimą negalima priderinti 
prie laiko reikalavimų. Tremtinys 
nėra ir pačia savo esme negali būti 
bibliofilas arba dailiosios knygos 
rinkėjas. Jis dažnai neturi net spin
tos knygai; jo ištekliai griežtai ri
boti. Tačiau dvasinio lietuviško su- 

, stiprinimo js kaip tiktai šitokio
mis sąlygomis daugiausia ir trokšta. 
Jo jis nori už savo sunkiai uždirbtą 
pinigą kuo daugiausia patirti (nes 
jo tam reikalui skiriamos lėšos yra 
pranykstančiame santyky su noru). 
Ar šis, štai, žmogus didesniu malo
numu pirks 2 iki 4 pigiųjų leidinių, 
,ar vieną, liuksusinį, turiniu nė kiek 
nepranašesnį?

Esu tikras, kad sunkiai dirbantis, 
mažai pelnantis tautietis Amerikoje, 
Australijoje, Kanadoje (kuris nuo 
šiol sudarys mūsų knygų konsumen- 
to daugumą) pasisakys už pirmą ga
limybę. Jis juk knygą pirks ne tam, 
kad ją lentynoj pastatytų ir pasi
džiaugtų, bet kad svetimame krašte 
turėtų kaip galima daugiau tėvynės 
su savimi, kurion galėtų retkarčiais 
daryti mielas iškylas. Ši tėvynės da
lelė — knyga juk eis iš rankų į 
rankas: ji praras ir savo kietus vir
šelius, ir spalvotus aplankus, bet liks 
turinys, brangesnis už anuos. Mūsų 
knygų leidybos uždavinys šiandien 
ir yra patiekti ekonomiškiausiu pa
vidalu didžiausią kiekį mums esmi
nio turinio. '

Beprasminga . visomis priemonė
mis skatinti žmones pirkti knyggs, 
jeigu jų kainos visiškai nepriderin
tos ekonominiam žmonių pajėgumui. 
Pradėti reikia ne nuo skaitytojo, o 
nuo leidėjo., Imti pavyzdį galima iš 
amerikiečių kariuomenės k,aro meto 
mums gerai pažįstamų leidinių arba

stas“ kaštuoja mažiau, negu gera 
porcija ledų, tai šitai yra liaudžiai 
geriausias paskatinimas susidomėti 
didžiaisiais literatūros kūriniais.

Yra aišku, kad mums nepavyks 
„Milžino šešėlyje“ arba Grušo nove
lių išleisti už 80 pf., kadangi neį
stengsime jų leisti tokiu šimtatūk
stantiniu tiražu, kaip „Faustas“. Ta
čiau visai tikra, kad kategoriškai pa
sisakius už pigųjį, ekonomišką lei
dinį, kartu ypatingai pabrėžus jo tu
rinio vertę, žmonėms bus suteikia
ma daugiau galimybių ir paskatini
mo knygas įsigyti. Nukentės gal kiek 
knygos žiūrėtojas, tačiau knygos 
skaitytojas šią reformą pasveikintų. 
Jinai įgalintų kiekvieną pasaulio lie
tuvį parsisiųsdinti lietuvių klasikus 
ir tuo padidintų išperkamų knygų 
skaičių. Pasėka būtų knygų leidy
bos ekonominis ir socialinis susti
prėjimas.

Antra: mūsų knygų leidybai, jei
gu jinai nori patarnauti tautiniams 
tikslams ir užtikrinti savo egzisten
ciją iš viso, ne mažiau svarbu tai
kyti kiek griežtesnį mastelį leidžia
mų veikalų parinkime. Sava knyga 
svetimame pasaulyje — šventas daik
tas. Stenkimės todėl negaminti neti
krų dievų. Leisti tik geriausias kny
gas turėtų būti leidėjų ne tik patrio
tinė, bet ir savimeilės pareiga. Iki 
šiol šitai ne visur buvo pastebima. 
Turime knygų, kurių nereikia; turi
me ir tokių, prie kurių gėda prisi
pažinti. Kad šitai per gausiai nesi- 
kartotų, suorganizuotina' centrinė 
knygų leidybos ir platinimo įstaiga 
(savo rūšies „Vertriebsstelle“). Ši 
įstaiga turėtų pareikšti atskiram lei
dėjui pritarimą kuriai nors knygai 
leisti; savo ruožtu ji apsiimtų suor
ganizuoti per pasaulio lietuvių orga- 

(Pabaiga 3 psl.)

iš vn'-iečių (visas „Fauslas“ sena va
liuta kaštavo 80 Rpf.). Jeigu „Fau-

Dėl L Dambriūno logikos ir dvasiškio
Savo laiku „Kalbos kampelyje“ 

buvo pastebėta, kad yra negeras da
lykas iš vienos kraštutinybės mestis 
į kitą, būtent — J. Jablonskis tepri- 
pažino savo sudarytą dvasinin
ką ir smerkė dvasiškį, o L. 
Dambrlūnas, V. Gailiaus žodyno tai
sytojas, visais atžvilgiais laiko ge
resniu dvasiškį ir jį tesiūlo ter
minu vartoti dvasininko vietoje. 
Dėl to jis š. m. Mūsų Kelio Nr. 6 
rašo: „Kadangi ir teoretiškai dva
siškis yra tinkamesnis, ir praktiš
kai patogesnis, ir daugiau seniau bei 
plačiau pažįstamas visuomenėje, tai 
siūloma ir toliau terminu t e v ar to - 
t i (mano pabrėžta. P. Sk.) dvasiš
kį. Dvasininkais iš tikro galima 
vadinti spiritistus, kurie su dvasio
mis bendrauja ar šiaip šu jomis turi 
reikalų.“ Prieš šitokios rūšies gal
vojimą aš ir pasisakiau kitame 
straipsnyje (Mūsų Kelio Nr. 15). Čia

„Džiaugiuosi, kad sugrįžau į tėvynę"
REPATRIANTAI TURI TEISĘ „Į DARBĄ IR RAMI] POILSĮ. — REPATRIAVUSIŲ PASIAIŠKINIMAI . . . 
PAGAL PARTIJOS LINIJĄ. — „TIESA“ IR REALYBĖ LIETUVOJE. — McNEIL APIE S. RUSIJOS BAIMĘ.

RAŠO J. KU-KIS

1949 m. kovo 5 d. (53 nr.) „Tieso
je“ skaitome tokį K. Giedraičio 
„džiaugsmą“:

„1947 m. sausio 8 d. pasiekiau na
mus. Tik čia pamačiau, kaip vyriau
sybė rūpinasi darbo žmonėmis. Čia 
visi turi teisę į darbą, į mokslą ir į 
ramų poilsį senatvėje. Niekas čia iš 
manęs nesityčioja, kaip kad tai da
rydavo anglų kareiviai...“

Apie „teisę į darbą, į mokslą ir į 
ramų poilsį senatvėje“ skaitėme pla
katuose Lietuvoje ir 1941 m. birželio 
mėnesį, kada tūkstančiai lietuvių, 
mongolų lydimi, keliavo užkaltuose 
vagonuose į fįįibirą, kad dar geriau 
įsikaltų Stalino konstitucijos „privi
legijas“.
KODĖL JIE NEGALĖJO GRĮŽTI 

Į LIETUVĄ?
Kiekviename „Tiesos“ numeryje 

skaitome saulėtus laiškus repatrian
tų a la „Džiaugiuosi, kad sugrįžau į 
Tėvynę“, „Susitikimo džiaugsmas“, 
„Iš vergovės išsigelbėjus“'ir pan.

Miela girdėti ,kad rępatriavusieji 
džiaugiasi, įsitikinę, kad „turi teisę į 
darbą“. J ak Stalino konstitucijoje 
pažymėta, kad kas nedirba, tas neval
go. Vadinasi, jeigu jie dirba, pagal 
konstituciją, turi ir ką pavalgyti.

Tačiau mums verta susipažinti su 
repatriavusių, ilgokai gyvenusių mū
sų tarpe, argumentais, kodėl jie ne
galėjo anksčiau grįžti į Lietuvą. Štai 
keletas pasiaiškinimų (pabraukimai 
mano):

„Atsidūriau DP stovykloje Elms- 
horno miestelyje netoli Hamburgo. 
Režimas čia niekuo nesiskyrė nuo 
atmintino hitlerinio arbeitsamto. Vi
są laiką veržiaus ištrūki iš ten ir pa
galiau, nutaikęs progą, pasprukau“ 
(K. Petrauskas, „Tiesos“ 46 nr.).

„Nors savajam kraštui niekuo ne
buvau nusikaltęs, o karo metu ken
tėjau nuo vokiečių, bet ilgai negalė
jau ryžtis grįžti į Tėvynę. Jums ge
rai žinomos visos pasakos, kurios
skleidziamos DP lageriuose apie da
bartinę Lietuvą, ir aš manau never
ta jų kartoti“ (A. Urbonas, t. p.).

„Lagerių apsukau keletą: Liube
ko, Cellės, Wolterdingeno ir Wolfs- 
burgo. Visuose šiuose lageriuose

Radijo pranešimai
AUSTRALIJOS RADIJAS 

VOKIEČIŲ KALBA
Penktasis pasaulio žemynas — 

Australija, nuvažiavus tenai keletai 
tūkstančių mūsų tautiečių, atrodo, 
lyg priartėjo prie mūsų. Šiandien 
apie tą kraštą turime daug daugiau 
žinių, negu spėjo mums įskiepyti 
mokykla. Tačiau, kurie turėtų in
tereso dar daugiau tą kraštą pa
žinti ir klirie galėtų prieiti, prie 
gero radijo imtuvo, galėtų pagauti 
ir Australijos radiją kalbant vokiš
kai. Pasirodo, vokiečių kalba trans
liacijas’ Australijos radijas duoda 
kasdien nuo 18 vai. iki 19,15 vai. 
(vidurio Europos laiku).- Šituo metu 
girdimas siųstuvas VLB 10 (11740 
kHZ, bangos ilgis 25,55 m). Kitais 
dviem siųstuvais (VLA11 — 9580

kHZ, bangos ilgis 31,32 m ir VLC — 
15200 kHZ, bangos ilgis 19,74) gir
dima tik dalis tos pačios programos, 
būtent: nuo 18,30 iki 19,15 vai.

VATIKANO RADIJAS LIETU
VIŠKAI

Lietuviškoji Vatikano radijo va
landėlė esti reguliariai kas šeštadienis 
20 vai., bangomis 48,47 ; 50,26 ir 391 
m. Sekmadieniais lietuviškai trans
liuojama 15 vai. bangomis 19,87 ir 
30,10. Bet kokie pakeitimai ar spe
cialios transliacijos iš anksto skel
biama tremties spaudoje. Sekantieji 
tas valandėles yra prašomi savo pa
geidavimus siųsti šiuo adresu: Trans
mission! Radio in lingua lituana, 
Citta del Vaticano, ROMA, Italia, i

mane, kaip ir daugelį kitų, norinčių 
grįžti, persekiojo visokie iš Lietuvos 
pabėgę „ponai“. Jie visą laiką truk
dė grįžimą...“ (K. Giedraitis, 53 nr.).

„Kai buvau amerikiečių zonoje 
„perkeltas DP“, tai, kaip atsimenu, 
ten irgi lagerių ponai nuolat truk
dydavo grįžti..." • J. Papečkys, 
65 nr.). .

„Norėjau vykti pas tėvelius. į 
Kauną, bet kai tik prasitariau apie 
tai, gavau tokią porciją, kad Iš karto 
visi norai praėjo“ (V. Stankevičius, 
90 nr.).

Taigi už pavėluotą grįžimą į Lie
tuvą repatriantai kaltina: a) stovyk
lų „poniškas“ Vadovybes; b) baimės 
psichozę; c) nenorą dirbti (plg. K. 
Petrausko argumentą).
PASIAIŠKINIMAI PAGAL PARTI

JOS LINIJĄ \
Šitų pasiaiškinimų autentiškumu 

sunku patikėti. Kodėl? Ar dėl to;- 
kad jų stilius panašus? Kad beveik 
visų, kaip prokuroro akivaizdoje, 
aiškinamasi, kodėl anksčiau negrįžta 
ir net pamiršta papasakoti, kokios 
naujienos Lietuvoje, kokie giminės 
ir pažįstami sutikti?

Gal būt, iš dalies ir dėl to. Tačiau 
turime ir aiškesnių argumentų. Vie
nas repatriavusių, užatakuotas trem
ties draugų kam jis savo pasiaiški
nime“ tiek primelavęs, privačiu laiš
ku atsakė:

„Buvo rašyta mano vardu bet ne 
mano. O per radiją reikėjo skaityti“.

Tačiau mes turime ir trečią ar
gumentą. Paskaitykime, ką rašo Ta
rybų Sąjungos vyriausybė „Atsaky
muose į perkeltųjų Tarybų Sąjungos 
piliečių klausimus“ („Tiesos“ 38 nr.), 
ir palyginkime su pacituotų „pasi
aiškinimų“ argumentais:

„Atsakomybėn traukiami tik karo 
nusikaltėliai, asmenys, kurių rankos 
suteptos krauju. Kaip tik šie asme
nys vadovauja dabar vakarinėse zo
nose esančioms perkeltųjų asmenų 
stovykloms, ir jie varo didžiausią 
antitarybinę propagandą, skleidžia 
šmeižtus ir melą, trukdo grįžti į Tė
vynę“.

Taigi, „pasiaiškinimai“ suredaguo
ti pagal partijos liniją: reikia kal
tinti stovyklų „ponus“ už antitary
binę propagandą (plg., Urbono laiš
ką), šmeižtus ir melą (plg. K. Gied
raičio laišką), už trukdymą grįžti į

argumentų už negrįžimą, nors jie ir 
nesutinka su „partijos linija“:

a) „Tiesa“ jų neįtikina, kad Lie
tuva laisva ir žengia atsikūrimo ke
liu: Lietuva yra sovietų okupuota, o 
žinios iš įvairiausių šaltinių skelbia 
apie tautos negailestingą naikinimą 
ir kolonizavimą.

b) TSRS vyriausybės paskelbtoji 
amnestija norintiems grįžti vis dėlto 
negarantuoja laisvės ir saugumo.

c) Laiškai, prasprunką pro NKVD 
cenzūrą, pabrėžtinai įspėja tremti
nius jokiu būdu negrįžti“ (plg.: „Tik 
nepamislyk taip, kaip X“, kuris grį
žo iš Prancūzijos; „Mes pavydime 
jums..„Miestelis beveik nepasi
keitė, išskyrus jo gyventojus...“ ir 
pan.).

d) Lietuvoje siaučia teroras ir 
niekas nežino savo nelaimės valan
dos. Apie tai galima suprasti iš to
kių ištraukų: „Tavo Danutė jau ne
gyvena ... Dėl kokios priežasties 
žuvo, kitą sykį pranešiu; dar geriau 
bus, kai susitikę pasikalbėsim... 
Klausei apie Kazį. Jis taip pat jau 
negyvena: žuvo... Tavo brolis per- 
pai išvažiavo pas Dzidorių ir dar 
nęgrįžo... (Dzidorius 1941 m. buvo 
ištremtas Į Sibirą; J. K.) Petras iš
vežtas į Maskvos ligoninę..." ir t. t.

Taigi, gal teisingiausiai apie trem
tinių nenorą grįžti į Lietuvą galima 
būtų atsakyti D. Britanijos min. 
MacNeil žodžiais:

„Kas nebijo valstybės, kuri pag
robė Estiją, Latviją, Pakarpatijos 
Rusiją, pusę Lenkijos, Kurilų salas, 
pietų ^Sachaliną ir Port Artūrą...“

Jeigu taip pasakė didžiosios pa
saulinės galybės atstovas, — repatri
antų, netekusių bet kokios apsaugos, 
likimas — giedoti, kaip partijos li
nija reikalauja.

KEMPTENO „DIENOS NAUJIE
NOMS“ KETVERI METAI

Kempteno lietuvių žinių biulete
nis „Dienos Naujienos“ pradėjo penk
tuosius metus. S. m. gegužės m. 23 
dieną išėjo 1200-sis numeris. Biu
letenio staigėjai ir pirmieji redakto
riai buvo C. Surdokas ir J. Mikeliū- 
nas, vėliau jį redagavo A> Tyruolis- 
Šešplaukis, St. Ivaškevičius ir kiti. 
Šiuo metu „D. N.“ redagavimą pe
rėmė mkt. A. Kadžius.

visų pirma aš nurodžiau, kad L. Dam- 
briūnas priesagas -įninkąs bei 
-iškis labai siaurai ir todėl klai
dingai supranta, todėl ir jo iš to da
romos išvados dvasiškiui pa
remti yra dirbtinos ir neteisingos. 
Ten pat išdėsčiau, kad kalbiškai 
dvasininkas galį reikšti visai 
tą pat, kaip ir dvasiškis, ir todėl 
visai nėra jokio reikalo jį degraduoti 
ligi spiritisto. Vėliau Mūsų Kelio Nr. 
36, pakartotinai man replikuodamas, 
jis jau pripažįsta mano kalbišką fak
tų interpretavimą teisingą, bet smar
kiai mėgina dar kibti prie loginių 
išvadų. Čia jis visų pirma gana drą
siai apsišarvoja logika: „vienų fak
tų dalykui išaiškinti nepakanka: rei
kalinga dar logiška jų interpretaci
ja ...“ Ir toliau šiaip samprotauja! 
„dvasiškis ir dvasininkas, 
reikšdami tą patį dalyką, pabrėžiu 
ne tą pačią daikto ypatybę, ...dva
siškis išreiškia reikšmingesnę 
„daikto ypatybę, negu dvasinin- 
k a s“... Dėl to štai kas trumpai pa
sakytina: visų pirma kalbos faktai 
turi būti teisingai kalbiškai inter
pretuojami, ne logiškai, nes kalbos 
dėsniai daug kur visai nesutinka su 
logikos dėsniais — tai viena; antra, 
neteisingais kalbos duomenimis re
miamos neva loginės išvados irgi yra 
klaidingos; trečia, priesagos - įnin
kąs ir -iškas gali reikšti ne tik 
vieną ir tą patį dalyką, bet vieną it 
tą pačią ypatybę, nes jos abidvi visų 
pirma yra priklausomybinės; L.Dam- 
briūnas daro fatalinę klaidą iš prie* 
sagos -iškas mėgindamas charak
terizuoti ir priesagą -iškis. Štai 
jo žodžiai: „Vyriškas žmogus yra 
žmogus, turįs esminių, būdingų vyro 
ypatybių, be kurių tas žmogus ne* 
būtų vyriškas žmogus. Dėl to it 
vyriškis yra vyras iš esmės.“ Da
bartinės mūsų gyvosios kalbos var
tosena sako visai priešingai: čia prie* 
saga -iškas yra panašybinė, <J 
-iškis priklausomybinė, tos pel 
rūšies, kaip -ietis, -inis ir Jcfe 
Bet L. Dambriūnas šito reikšmingai 
skirtumo nedaro; priešingai, jis vi* 
sai dirbtinai mėgina -iškis atskirti 
nuo - Įninkąs ir reikšmiškai susieti 
su -iškas. Padaręs šitą pagrindi
nę kalbinę klaidą, jis toliau visai 
nevykusiai sa*vo tolimesnį klaidžio
jimą mėgina pridengti dar logikoj 
skraiste? Bet apie tai toliau ginčyti! 
nėra jokios prasmės.

Pr. Skardžius, •
Redakcijos prierašas: Tuo šį gin

čą ir baigsime, sutikdami su p. Skarfc 
džiaus pastaba, kad toliau ginčytis 
nėra jokios prasmės.

===:.—=A.- .
Kastytis Gliaudo.

Prašymas
Nuplauk kosmetikos dažus, 

Amerika, nuo veido;
juk jis iš tikjro toks gražus, 
o išdažytas — baido.

Jo grožis toks natūralus, 
jis šviečia man, benamiui; 
jis mena man idealus 
ir žada laimę žemei.

Priimk mane, priimk prašau, 
kaip svečią, tau malonų; 
juk aš iš požemio plėšraus 
ištrūkęs pro lavonus. ,

Dainuokim tad giedrias dainas 
ir gerkim tyrą džiaugsmą, 
atneškim poilsio dienas 
visiems, kas kenčia skausmą!

Lietuvą (plg. Papečkio, Stankevi
čiaus laiškus).

J. Šimkus paprastai nori būti bai
sesnis už partiją ir pasiūlė dar vieną 
argumentą pasiaiškinimų redakto
riams:

„Šventakupriai rašeivos maišo jų 
sąmonę, kliudo ryžtingai ir teisingai 
apsispręsti: mesti klaidokelius , ir 
grįžti į brangią tėvynę Lietuvą“ 
(Tiesos“ 46 nr.).

■ .. .....
PASIAIŠKINIMŲ KOREKTŪROS

, Tiems, kurie grįžo į Lietuvą, te
gu laimina Viešpats, nors, J.- Šim
kaus tvirtinimu, „visi tie šūkavimai 
apie Viešpatį, be abejo, yra pasek
mė to visiško beidėjiškumo, atitrū
kimo nuo realybės“ (sovietiškos).

Tačiau tremtiniai turi daugiau

Keli patarimai vykstantiems j Kanada

LIETUVOS ISTORIJA - mūšy stiprybės šaltiois. Užsisakyk ją!

Montrealis. V. I. Vykę lėktuvu, 
bagažą gavome po pusės metų, — 
taigi, kas lėktuvu vyks rudenį, te
pasiima šiltos aprangos.

Visus elektrinius dalykus reikia 
perdirbinėti, nes čia kitaip sutvar
kyta elektros srovė. Net Toronto 
elektriniai dalykai netinka Montrea- 
liui, — kas vieta, tai tvarka. Bet 
yra-ir išimčių, nes naujuose namuo
se užvedama jau kita tvarka.

Nesivežklte nevertingo apsirengi
mo, nebent kas turi mažų vaikų, ku
riems f ’ ma ką iš didesnio persiūti 
Į mažesni, bet ir tai tiktai patiems 
mokant siūti.

Moterys trumpus sijonėlius, pa
likite Europai, nes čia niekas trum
pų nedėvi. Pagyvenusios moterys 
(per 30), ypač linkusios į pilnėjimą, 
palikite sukneles liekančioms mote
rims, neg čia tikrai šusterėsite ir at

sivežtas sukneles turėsite išmesti, — 
jų čia niekas nepirks.
Zincįkite, kad ką laivu siunčiamai! 
bagažan įdėsite, tą ir gausite. Jo* 
klos kontrolės Kanadoje nėra. Jo
kių muitų imigrantai nemoka. Pa
keliui niekas nekontroliuoja. Kaip 
daiktus įpokuosite, taip juos ir gau
site. Geriausia lagaminus apsiūti, 
nes transporto metu aplamdo.

Bagažui geriausia storų lentų tvir
tos dėžės.

Ypatingai svarbu neužmiršti atsi
vežti anglų kalbos mokėjimą. Jei 
kas negali viso, tai bent pradžią. 
Geriau ką nors, negu nieko.

Nebijokite vykti iš šeimų pavie
niai darbingi, nes jie, atvykę, tuo
jau turi teisę kviestis savo šeimos 
narius, ir šių kelionė — neapmoka
ma. Reikia sumokėti tiktai už ’ ge
ležinkelį nuo Kanados uosto.

J. Kardeli*
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Bažnyčios persekiojimai Lenkijoje Tuo pat metu kalvinų vyskupas 
Imre Reverts pareiškia sąryšyje su 
šimtmetiniu Vengrijos nepriklauso-

Po konferencijos, įvykusios Nie- 
burow, netoli Varšuvos, Lenkijos vy
riausybė pradėjo įvairiais būdais 
pulti 'katalikų Bažnyčią. Ministeris 
Wolski įteikė ultimatumą mgr. Cho- 
romanskiui. Bolševikinė spauda su
kėlė didžiausią audrą prieš klerą ir 
ypač Vatikaną. Lenkijos bažnytinis 
pirmūnas, Hlond įpėdinys, mgr. Wy- 
szynski š. m. balandžio 5 d., Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje pasakė atvirą ir 
griežtą pamokslą, kuriame pasmerkė 
vyriausybės ir spaudos puolimą ir 
šmeižimą katalikų Bažnyčios, o ypač 
Vatikano. Tas pamokslas buvo žen
klu, kad Wolskio ultimatumas yra 
atmestas. Netrukus Pijus XII pa
reiškė, kad kunigai gali laikyti mi
šias be altoriaus, bažnytinių rūbų ir

nykštė persekiojimo banga ilgai ne
tversianti. Vatikanas aiškiai remia 
tą Bažnyčios kovą. Šveicarijos laik
raštis „Die Tat“ praneša, kad Vati
kanas netrukus numatęs Lenkijos 
arkivyskupą įšventinti į kardinolus. 
Jei tai būtų padaryta, Lenkijos vy
riausybė susilauktų atviro iššaukimo 
kovon.

Dabar Lenkija neturi savo "kardi
nolo. Jei iki šio meto nebuvo naujas 
Kardinolas išventintas, greičiausia 
dėl Vatikano abejonių, ar jis neatsi
durs kard. Mindszenty būklėje. Jei

naujuoju kardinolu būtų šiandie
nykštis arkivyskupas, galimas daly
kas, kad jis iš tikrųjų neišvengiamai 
turėtų pasirinkti kankinio kelią.

Vyriausybės organas „Trybuna 
Robotnicza“ (Darbo tribūna) štai kaip 
puola katalikų Bažnyčios vadovybę 
ir Vatikaną: „Pijus XII ir dalis ka
talikiškos herarchijos vadovybės yra 
visiškai parsidavę JAV imperialis
tams." Vatikano-Washingtono suda
rytoji ašis yra popiežiaus politikos 
pagrindu kituose kraštuose,., kurie 
pareina nuo jo.“

mybės paskelbimu: „Naujo# socia
linė, Ūkinė ir politine santvarka Ven
grijoje yra gyvai susijusi su šven
tuoju raštu.“ Nereikia pamiršti, kad 
tas kalvinų vadovas yra remiamas 
vyriausybės ne vien morališkai, bet 
ir materialiai.

Štai du sugretinimai kovojančioje 
Lenkijoje ir Mindszenty bylos įgąs
dintoje Vengrijoje, kurioje kai kada 
buvusi labai karingai nusiteikę kal
vinai dabar šliaužia žeme.

G. Kymantas

Sporias Kasselyj®
— Gegužės 8—16 dienomis buvo

Įvairios žinios

du paskutiniai šioje stovykloje stalo 
teniso turnyrai. Gimnazijos turnyre, 
suruoštame F AB „Vytis“ buvo vaA; 
žomasi 5 grupėse, dviejų minusų si
stema. Berniukų grupės vieneto nu-, 
galėtoju tapo Mėlinis, antruoju pali
kęs Butkevičių, o mergaičių — Preik- 
šaitė, finale sudorojusi R. MorJtutę. 
Dvejetų laimėtojai: berniukų — A. 
Kaladė/Mėlinis, mergaičių — Miece- 
vičiūtė/Milašiutė ir mišriam — A. 
Kaladė/Miecevičiūtė.

Stovyklos turnyre, pravestame SK 
„Lituanicos“, rungtyniauta dviejose 
grupėse: vyrų vienete ir dvejete. 
Vyrų vieneto pergalę išplėšė Ralke- 
vičius, dvejeto varžybas laimėjo 
gimnazistai Mėlinis ir Kaladė, antrai- 
s'ais palikę Rudį ir Ivanauską.

— Gegužės 18 d. „Lituanicos“ fut
bolininkai, sustiprinę savo eiles ke
liais jugoslavais, turėjo atsigriebimo

vyno, tik su duona. Tai buvo žen
klas, kad katalikų Bažnyčia kaiku- 
riuose kraštuose turės persikelti į 
nąjįjas katakombas.

Lenkijos bažnytinis pirmūnas ta
me pamoksle primetė, kad vyriau
sybė suėmė daugelį .kunigų ir įvai
riomis priemonėmis kliudanti dva
siškiams atlikti pareigas. Ateistinė 
aplinka užkliudyta Lenkijos sąlygose 
itepaprastai taikiu sakiniu: „Mūsų 
šalyje atsirado naujos kilmės priva
lomojo darbo stovyklos (K.Z.). Ka
lėjimai pilni persekiojamųjų. Baž
nyčios atskala bando tikinčiųjų pa
tvarumą įvairiomis kančiomis. Gau
sybė kunigų yra kalinami ir kanki
nami."

Arkivyskupo nuomone,' šiandie-

• Du aukšti Sovietų komunistai — 
Malęnkov ir Suslov — atvyko iš 
anksto nepranešę į Pragą, kur po
sėdžiauja komunistai. Diplomati
niuose sluogsniuose šiam politbiuro 
žmonių pasirodymui komunistų kon
grese teikiama nemaža reikšmės. (IIP)
• Prezidentas Trumanas vietoje 
pasitraukusio užsienių reikalų depar
tamento patarėjo E. Bohlen paskyrė 
G. F. Kennan iki šiol buvusį Vals
tybės departamente planavimo štabo 
šefu. P. Bohlen paskirtas Paryžiuje 
esamo ambasadoriaus patarėju.
• Popiežius Pijus XII priėmė JAV 
prezidento pasiuntinį prie Vatikano 
p. Myron C. Taylor. Pasikalbėjimas 
privačioje audiencijoje tęsėsi apie 
vieną valandą.

• Gen. Clay Amerikoje pareiškė, 
kad laisvę mylintieji žmonės visame 
pasaulyje turi susijungti Ir laikytis 
solidariai tol, kol didžioji žmonijos 
dalis gyvena policinės valstybės še
šėlyje. Šimtai milijonų žmonių pa
saulyje dar neturi laisvės."
• Popiežius Pijus XII paskelbė po
piežiaus bulę, kurioje skelbiama 
šventieji metai, pradedant šių metų 
Kalėdų pirmąją dieną. Tai jau bus 
25-ji šv. metai 650 metų laikotar
pyje. Bulė išsiuntinėta pasaulio dva
sininkams. Bulėje paliesti svarbiausi 
8 punktai.
• JAV gynybos ministeris p. John
son dėl Atlanto pakto taip pareiškė: 
„ši sutaris yra gyvybinė tiek J.A.- 
Valstybėms, tiek mažoms signatari-

Berlyno epizodai
Kartą užklaustas tūlas berlynie- 

tią, ar jis mano, kad už tai bus ka
da nors tinkamai atsidėkota, kad jie 
taip kovoja dėl teisių ir laisvės, at
sakė — taip pat klausimu —

„Ne, kaip tai?“
„Na, tai kam gi kovojate?“ 
Berlynietis šypsosi.
„Ar manote, kad už tai bus tin

kamai atsidėkota, kad kvėpuojate?“ 
klausia berlynietis.

„Ne, kaip tai?“ klausia kitas.
„Na, tai kam kvėpuojate?“

rf InątArul-*: am-..-. .
Berlynietis kalbasi su komunistu. 

„Mūsų tikslas yra pažanga“, sako 
komunistas.

„Tai ir ženkit pagaliau iš čia!“
• « «

Berlynietis iš Rytų zonos skaito 
su dideliu susidomėjimu apie pašau-, 
lyje pagarsėjusį Kosenkinos faktą. 
Kaip žinoma, ji iššoko iš trečio auk

što pro langą, kad išsivaduotų iš so
vietų konsulato nelaisvės.

„Na, ir ką?“ taria paskaitęs ber
lynietis. „Ta moteris turėjo laimės. 
Kaip manot, kiek tūkstančių ir dar 
tūkstančių šoktų pas mus pro lan
gus. Bet gi šok tu iš rūsio!“

« • •
„Kas, jūsų manymu, laimės se

kantį karą?“
„Kaip tai — sekantį?, Dar neaiš

ku, kas pastarąjį laimėjo.“
• « *

„Žinote,“ sako man vienas ber
lynietis, „trečią karą kaįp nors dar 
atlaikytume, bet jau trečią išlaisvi
nimą ..."

♦ * •
Svečias, lankydamas Berlyną, už

suka ir į sovietų zoną. Ant sienų 
išklijuoti Stalino šūkiai, jų tarpe ir 
šis — „Hitleriai ateina ir nueina.“

„Na, žiūrėk,“ sako svečias. „Ne 
visi tokie, padorūs kaip Hitleris, nei
na, ir gana!“ („Die Tat“)

Reorganizuotįna knygų leidyba
... žia 2 pusi.)

nizacijas tos knygos platinimą bei 
propagandą'. Leidykla bent viena 
kita galėtų palikti Vokietijoje; čia 
atrodo, knygų leidyba atsieina pi
giau, negu kur kitur. Atsiskaitymui 
galima panaudoti tarptautinių pašto 
kuponų sistemą.

Didesniam knygų leidybos tiks
lingumui, atrodo, būtų prasminga su
daryti savo rūšies „geležinį sąrašą" 
— tų knygų, kurios mums iš tikrųjų 
ir būtinai reikalingos ir todėl visų 
pirma leistinos.' Savo išmanymu pa- 
tfifllyčiau šiuos leidinius:

1. Daukanto ištraukų nestoras to
melis.

2. Baranausko „Anykščių šilelio“ 
pirmoji pusė.

3. Žemaitės tomelis iš 3—4 ge- 
ausių apysakaičių.

4. Šatrijos Raganos „Sename 
dvare“.

5. Vydūno „Prabočių šešėliai“.
6. Krėvės „Šiaudinėj pastogėj“, 

„Šarūnas“.
7. Vienuolio raštų tomas (gal 

„Paskenduolė“, „Kaukazo leg.“)

8. Putino lyrikos tomas ir, kuri 
prieinama, drama.

9. Sruogos „Milžino paunksnėj“.
10. Rinktinė beletristika (galima

• leisti storu tomu, tačiau atro
do, praktiškiau būtų atskiromis, 
novelėmis, kaip leido „Gabija“ 
savo vertimų knygutes. Siame 
sąryšy iškeltinas klausimas ar 
prasminga mums šiandien ver
sti ir leisti svetimtaučius, ku
rie juk mums ir kitose kalbose 
prieinami?).

11. Lietuviški scenos veikalai, tįn- 
kami vaidinti mėgėjų scenoje 
nud Australijos iki Kanadas.

Svarbieji ir skubiai Jvykdintini 
knygų leidybos uždaviniai tačiau yra 
ir lieka išleidįmas kapitalinio Lietu
vos istorijos veikalo’), Lietuvos geo
grafijos, tačiau daugiau aprašomo
sios, negu mokinančios, ir Lietuvos 
vaizdų albumo, kuris išimties keliu 
nesiribotų Vilniumi ir Kaunu, o pa
rodytų mums ir svetimiesiems mū
sų gražųjį kraštą — nuo Stelmužės 
iki Juodkrantės. V. K.

I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
IŠTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
Gailius Danė, buv. Halle/Saale, 

Detmolde ir, spėjama, Wernigerode; 
Lenkevičienė Ona, gim. 1900 Essene, 
pask. žinia iš Kauno; Sartneris Otto, 
g. 1916 Gluobiuose^ Sakių apskr., 
pask. žinia iš Prancūzijos; Šulinskai: 
Janė — 16 mt., Kotryna — 44 mt., 
Leonora — 19 mt. amžiaus, visų pask. 
gyv. vieta — Vilkija, Kauno apskr.; 
Senkevičius Jeronimas, g. 1905 Kau
ne, paskutinė žinia iš ten pat; šnei- 
deraičlai: Konstancija-Elžbieta (1916. 
6. 1)3, Marija-Valerija (1914. 4. 14), 
Vytautas-Jurgis (1920. 3. 13), visi gi
mę JAV, pask. žinia iš Stoln. Pome- 
•enijoje.

’) Čia tenka pastebėti, kad A. Ša
pokos „Lietuvos Istoriją" š. m. rug- 
pinčio mėn. jau išleidžia Leidykla 
„Patria“. Beliktų tik prenumeratos 
būdu kaip galint daugiau ir skubiau 
ją paremti. Red.

nėms vyriausybėms. Tai yra pirmos 
reikšmės mūsų pačių gynyboje, nes 
jei kartą pradės kampaniją koks dik
tatorius, jis nesiribos vienu kursu.“ 
Jo tikslas yra užgrobti pasaulį. 
Agresorius respektuoja vienintelį da
lyką — jėgą. (UP)
• JAV senatas balsavimo keliu pa
sisakė už trijų ginklų rūšių sujungi
mą į vienas rankas.
• Buv. Rytų Prūsijos gauleiteris 
Erich Koch areštuotas britų saugu
miečių su Hamburgo policija. Jis gy
veno svetima pavarde prisidengęs, 
kaip atsargos majoras.
• JAV atskraidino į Vokietiją 15 
sprausminių lėktuvų. (AP)
• Rumunijoje, kaip praneša politi
niai šaltiniai, areštuotas nuo 1945 iki 
1947 m. buv. užsienių1 reikalų mini
steris dr. G. Tatarescu.
• Indijos naujasis ambasadorius 
Amerikai ponia V. Pandit įspėjo, kad 
Jei Amerika radikaliai nepakeisianti 
savo pažiūros į kai kuriuos didžiuo
sius kraštus, jos programa dėl pa
saulio tautų gyvenimo pakėlimo ne
pasiseksianti. Anot jos, kolonialės 
teritorijos negali būti ilgiau laiko
mos maisto ir pramonės žaliavų šal
tiniu. Indija labai nusiviltų, jei šioji 
idėja būtų kuriama nacionalių rei
kalų pagrindu ar jėgos politika, kuri 
nelaimei dominuoja pasaulio politi
koje šiandieną. (UP)
• Reutcris iš Frankfurto praneša, 
kad abiejose Vokietijos zonose be
darbių skaičius iš 470.000 pakilęs iki 
1.200.000 nuo praėjusių metų birželio

Atominės energijos šefą 
reikalauja pasitraukti
AP iš Washingtono praneša, kad 

senatorius Bourke B. Hickenlooper 
pareikalavęs, kad atominės energi
jos komisijos pirmininkas p. David 
E. Lilienthal pasitrauktų iš eitų pa
reigų, nes jis komisiją apkaltino 
dviem dalykais: 1) dėl dingimo nedi
delio kiekio uranijaus 235 iš Argane 
labaratorijos Chicagoje ir 2) dėl ko
misijos santykiavimo su tokiais as
menimis, kuriems komisija neturėtų 
atidengti savo paslapčių.

Toliau senatorius nurodė, kad jų 
atominė programa kenčianti nuo 
dviprasmiškumo. Esą daug svarbių 
problemų, kurių sprendimą turi at
likti administracija per komisijos 
pirmininką. Jis pridūrė, kad Lilien- 
thalis geriausiai savo kraštui patar
nautų, jegu jis pasitrauktų. .

Prieš dvėjis metus šis pats sena
torius pasisakė už Lilienthalio pali
kimą tos komisijos pirmininko poste.

mėn. Į nedarbą turi įtakos pabėgė
lių gausumas ir karo belaisvių su
grįžimas, pareiškė dviejų zonų ūkio 
taryba.
• Rumunijoje ministerių kabinetas 
pasiėmė spaudos ir radijo kontrolę 
iš informacijos ministerijos.
• Australijoje bus padaryti super 
aukšto valtažo įrengimai, kuriais 
gydys sergančius vėžiu. Tai bus 
įrengta Sydney ligoninėje ir atsieis 
apie 30.000 svarų. (R)
• ‘ JAV vis labiau puola atominės 
energijos komisijos šefą David Li
lienthal. Sen. MacGarran pasakė, jog 
Lilientbaiis turi būti pašalintas iš jo 
užimamos vietos, nes jis, jo many
mu, nevertas to posto.
• JAV prezidentas Trumanas pa
skyrė naują pasiuntinį į Vengriją 
Nathanael P. Davis. Anksčiau buvo 
p. Selden Chain, kuris po kardinolo 
Mindszenty bylos buvo atšauktas, 
nes vengrai komunistai reikalavo, 
būk jis buvęs įsivėlęs į kardinolo 
bylą. Bet tai tik melas.
• Fordo įmonių darbininkų sąjun
gos vadovybė vis nesutaria dėl strei
ko užbaigimo. Vyriausybės tarpinin
kavimas taip pat nedavė teigiamų 
rezultatų.
• UP iš Mūncheno praneša, kad 
Rumunijos ūkininkai, kuriems ko
munistinė vyriausybė atėmė žemę, 
slenka į kalnus, kur jie organizuoją 
pogrindinę rezistenciją, nukreiptą 
prieš užsienių reikalų minister! Anna 
Pauker. Sitai pasakoja atvykusi iš 
Rumunijos vienuolių grupė, kurių 
tarpe yra 58 vokiečių kilmės seserys. 
Joms visoms buvo išduotos vizos 
kolektyviai. Jos pasakojo, kad baž
nyčios vis labiau persekiojamos, jų 
kolegos mušami ir kad prieš komu
nizmą augąs pasipriešinimas.

susikovimą su stipriais Grebensteino 
vokiečiais. Atsigriebimas pilnai pa
vyko, ir vokiečiai buvo supliekti net 
6:2.

— Gegužės 14 d. įvyko jaunių 
krepšinio rungtynės tarp „Lituani
cos“ ir FAB „Vyties“, kurias po pra
tęsimo laimėjo „Lituanica“ 64:57.

Edv. Sul.

NEUSTADTO PABALTIEClŲ GIM
NAZIJA — DIEPHOLZO GIMNA

ZIJA
Gegužės 22 d. Diepholze viešėjo 

Neustadto lietuvių-latvių C. C. G. 
gimnazijos sportininkai.

Stalo tenise Diepholzo gimnazija 
pasirodė žymiai pranašesnė ir rung
tynes laimėjo pasekme 5:1.

Tinklinyje iš svečių buvo laukia
ma stipraus pasipriešinimo, nes Neu
stadto rinktinė susidėjo iš lietuvių 
ir latvių rinktinės. Žaidimo pradžio
je Diepholzas gražiais kirtimais pa
sekmę didina savo naudai ir pirmae 
setą laimi. Antrajame nuo Diepholzo ’ 
kirtimų Neustadtas visiškai pakrin
ka. Rungtynės baigiamos Diepholzo 
gimnazijos laimėjimu 2:0 (13:11) 
(15:2). Žaidė: Diepholzas — Le- 
veckis, Mokiejus, Piečaitis,- Gailevi- 
čius, Soliūnas, Vygantas, Neu
stadtas — Ragainis, Reinfelds, 
Supstiks, Vaitkevičius, Cicėnas, Ei- 
kinas.

Krepšinyje pirmo puslaikio pra
džioje Diepholzas veda 10:2, pabai
goje Neustadtas išlygina, ir puslaikis 
baigiamas 10:101 Antrajame puslai- 
kyje Neustadtui pavyksta pasekmę 
persverti savo naudai. Rungtynės 
baigiamos Neustadto gimn. rinktinės 
laimėjimu 38:24 (10:10). Komandose 
žaidė: Neustadtas — Vaitkevi
čius (22), Chaleckas (3), Eikinas (2), 
Ragainis (6), Cicėnas (5), Supstiks (0), 
Diepbolzas — Leveckis (1», 
Racka (8), Kezys (2), Vygantas (0), 
Šoliūnas (0), Druseikis (E), Vosylius 
(0), Piečaitis (0). V. L.

••••••••♦••••••••••••••••••••♦•t *♦•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••♦••••

Leidžiama „Lietuvos Istorija" j
STOKIME VISI I TALKĄ ŠIĄ BRANGIĄ KNYGĄ :

UŽSIPRENUMERUODAMI ’ •
ADOLFO ŠAPOKOS redaguotas veikalas LIETUVOS ISTO- • |

RIJA, turįs per 700 psl., gausiai iliustruotas, trimis spalvo- t 
tais žemėlapiais, gerame popieriuje, įrištas kalenkoro vieše- f
liais, mūsų leidžiamas išeina 1949 m. rugpjūčio mėnesyje. | 

* Pusė gamybos darbo jau atlikta. Prenumeratoriams kaina • 
16.— DM. i

Užsisakymo sąlygos: ,
LIETUVOS ISTORIJA užsisakoma individualiai leidyklo- *

je ligi 1949 m. birželio 15 d., įmokant nemažiau kaip 10.— *
DM Pinigai siunčiami pašto perlaida. į

Prenumeratorius, atsiuntęs 10.— DM, tuo pačiu įsiparei- į
goja likusias 6.— DM atsiųsti ligi liepos 15 d. į
’ Užsakymai gali būti siunčiami ir grupėmis, pridedant už- - | 
sakytojų sąrašą su pilnais adresais. Į,

Ligi LIETUVOS ISTORIJOS išleidimo dienos, kiekvienas • 
pilnai užsimokėjęs prenumeratorius, leidykloje betarpiai už- ■

* sisakęs knygų, gaus 25% nuolaidos nuo visų mūsų leidy- |
klos leidinių. |

Leidykla įsipareigoja emigracijos atveju visiems pilnai į
užsimokėjusiems prenumeratoriams LIETUVOS ISTORIJĄ J
atsiųsti į kiekvieną pasaulio valstybę, jei užsakytojas išvyk- ' | 
damas paliks savo adresą. |

Nedelsdamas paremk šį didelį darbą. Tebūnie dar vienas t 
svarbus įnašas mūsų tautos lobynam UŽSISAKYK IR KI- I

: TUS PARAGINK! »
j ' » Leidykla PATRIA |
: FELLBACH b. Stuttgart |

Schwabstr. 105, Tel. 5 07 26 |

! I
Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų "turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir pardribtus 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.
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MUSU KELIAS
LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Prof. Balys rinks Amerikos lietuvių 
tautosaką

Kaip žinoma, prof. J. Baliui pa
sisekė jsikurti Indianos universitete 
ir savo mokslo darbais atkreipti dau
gelio mokslo (staigų dėmesį. India
nos universiteto ir kitų mokslo įstai
gų padedamas, jis jau šią vasarą nu
mato pradėti lietuviškos tautosa
kos rinkimą tarpe senesniosios lietu
vių kartos. Savo sumanymą prof. J. 
Balys paskutiniame „Dirvos“ nume
ryje taip nusako: „Nepriklausomoj 
Lietuvoj buvo labai daug surinkta 
tautosakos: senų ir gražių liaudies 
dainų, pasakų, patarlių, mįslių, bur
tų, prietarų, papročių aprašymo ir 
kitko. Tai didelis mūsų tautos kul
tūrinis turtas, kurio tik maža dalis 
tebuvo suspėta atspausdinti. Didžiau
sioji tos medžiagos dalis liko anapus 
geležinės uždangos, ir nežinia kas s‘u 
ja atsitiks, nes mūsų priešai stengia
si sunaikinti viską, kas tik yra lie
tuviška. i Siame krašte gyvena daug 
lietuvių. 'Yra jų tarpe dar nemaža 

.vyresnio amžiaus žmonių, kurie mo
ka senoviškų dainų ir pasakų bei ki
tokios tautosakos. Indianos univer
sitetui ir kitoms amerikiečių mokslo 
įstaigoms remiant, numatoma jau šią 
vasarą pradėti rinkti tautosaką 
Amerikos lietuvių tarpe. Visi tau
tiečiai kviečiami į talką.“ Toliau nu
rodo tuos prisidėjimo būdus — pra
nešti asmenų, mokančių papasakoti 
senoviškų pasakų, dainų, papročių 
ir kt. tikslus adresus. Pats profe
sorius, su reikiamais registravimo 
prietaisais, ruošiasi nurodytus lietu
vius aplankyti ir viską užrašyti,

Sį prof. J. Balio didelės reikšmės 
darbą reikia tik sveikinti ir džiaug
tis, kad jam pasisekė sudaryti tokias 

. sąlygas, jog ir Amerikos mokslo įstai
gos ateina į talką. »
BALTIMORĖJE BALFo RINKLIA

VA TĘSIS TRIS DIENAS
Žinomo veikėjo adv. Nado Ra- 

stenio rūpeščiu gautas leidimas Bal-

Ideologinis konfliktas, paremtas dviprasmiškumu
Praėjusią savaitę šešių kraštų po

litinių mokslų ekspertų komitetas pa
sisakė, kad tarptautiniai dalykai bū
tų sprendžiami geriau, jei politikai 
būtų rūpestingesni atskirti faktus 
nuo idealų. Komitetas buvo sukvie
stas paties Unesco apsvarstyti dvi
prasmiškumus ir neaiškumus, varto
jant „demokratijos“ terminą ir jos 
vaidmenį politiniuose šių dienų de
batuose.

Šis 6 narių Unesco komitetas pa
ruošė pareiškimą, kuriame sakoma, 
kad susipratimas bus negalimas, jei 
iškeltieji faktai nebus traktuojami 
kaip faktai ir nebus prieš pastato
mi faktai, ir jei idealai ir teorijos 
nebus prieš pastatomi su kitais tiks
lų ir ketinimų pareiškimais.

Šių dienų ideologinio konflikto 
vien Išryškinimo nepakanka taikai

PRISIPAŽINO
Kai iki šiol žiauri aplinkybė, kad 

Vokietijos Rytų zonoje veikia ma
žiausia. pusė tuzino koncentracijos 
stovyklų, kuriose tūkstąnčiai — o 
gal ir šimtai tūkstančių — žmonių 
kankinama ir žudoma, iš komunistų 
pusės buvo praeinama tylomis, da
bar jau SĖD pirmininko pavaduoto
jas Walteris Ulbrichtas atvirai pri
sipažino apie buvimą tų teroro insti
tucijų. Jo cinizmas pašoka iki tvir
tinimo — girdi, KZ yra tinkamos 
vietovės karo kurstytojams, prie ku
rių priskaitomi ir Vakarų zonose gy
venantieji žurnalistai. „Jei mes juos 
pagautume, tuoj patupdytume. Jų 
tolimesnis likimas po to man nerū
pėtų. „Ulbrichto“ moralo nusakoma 
jo paties žodžiais — „Geriau vieną 
nekaltą daugiau patupdyti už grotų, 
nei leisti kaltam laisvai lakstyti.“

Šis prisipažinimas nėra vieninte
lis. Ne taip senai vienas sovietų ka
rininkas „Sovietų kultūros namuo
se“ laikytos paskaitos metu KZ sto
vyklų egzistencijos pagrįstumą api
brėžė reikalu „demokratijos priešus 
ir fašistus padaryti nekenksmingais.“ 

timorėje BALFo rinkliavą vykdyti 
visame mieste net tris dienas. Rin
kliava įvyks birželio 10, 11 ir 12 die
nomis, gatvėse ir lankantis į namuš. 
Dabar, kap praneša lietuvių spauda, 
didžiausias rūpestis suorganizuoti 
reikalingą kiekį aukų rinkėjų, kad 
rinkliavos daviniai galėtų stipriai 
prisidėti prie BALFo piniginių rei
kalų pagerinimo.

LYG IR PER GREIT PRADĖJO 
RINKTI KANDIDATUS I PREZI

DENTUS
Visi esame dar neužmiršę nese

niai įvykusių JAV prezidentų .rin
kimų, o štai jau amerikinė spauda 
pradeda domėtis, kas gi kandidatuos 
į prezidentus 1952 metais. Tuo at- 

Tikrasis lietuvio tremtinio vadovus ir palydovus
ATVIRAS ŽODIS SKAITYTOJAMS IR PLATINTOJAMS

•Balandžio mėn. pradžioje, perė
mus „Mūsų Kelio“ licenciją, buvo 
mūsų kreiptasi į prenumeratorius ir 
emigruojančius tautiečius, kviečiant 
juos nesiskirti su „Mūsų Keliu“ net 
ir į svetimuosius užjūrio kraštus iš
vykus. Kreipdamiesi turėjomo tikslą 
išsaugoti prenumeratos minimumą, 
kuri reikalinga tolimesnei laikraščio 
egzistencijai. Mums malonu prisi
minti, kad anas mūsų kreipimasis 
buvo gerb. tautiečių su dideliu dė
mesiu išklausytas, ir laikraštis ga
lėjo reguliariai, be „technikinių kliū
čių“ užsibrėžtu dažnumu lankyti sa
vo skaitytojus.

Tiesa, lyginant su seniau įprasta 
„Mūsų Kelio“ apimtimi, dabar pasi
gendama poros puslapių — laikraš
tis suplonėjo. Tai buvo neišvengia
ma norint suvesti galus dėl emigra
cijos mažėjant tiražui. Antra vertus,

užtikrinti. Tačiau toks išaiškinimas 
atskirimui tikrųjų dalykų nuo tų pro
blemų, kurios kyla iš sujungto įsiti
kinimo ir tuo būdu supaprastintų 
visą situaciją ir leistų susikoncen
truoti prie praktiškų dalykų ir gali
mos veiklos.

Iki šiol, sakoma komiteto nuta
rime, esą labai daug skirtingumo in
terpretuojant demokratiją, laisvę ir 
teisingumą. Aiškinimai yra tiek skir
tingi, kad vienos pusės interpretacija 
visai neatatinka kitos pusės.

Pareiškimas užbaigiamas nurody
mu, kad ideologinio konflikto spren
dimas pareina nuo laisvo pasikeitimo 
informacijomis, kultūrinėmis verty
bėmis ir asmenimis. Pasaulyje žmo
nės negalės vieni kitų suprasti ir pa
žinti socialinių, kultūrinių ir politi
nių klausimų, jei nebus laisvo kon
takto tarp tų kraštų gyventojų. 

Mes gi gerai žinome, ką raudonasis 
totalitarizmas- supranta po ta termi
nologija, būtent, tuos, kurie prieš jį 
eina, kurie stoja už taiką ir laisvę.

Prieš tokias nesąmones argumen
tuoti, su jomis kovoti protavimo gink
lu, būtų beprasmiška. Lieka tik pa
sipiktinti. Nuernbergo procesai visa 
tai, kas vakar vyko Buchenwalde ir 
Sachsenhausene, pasmerkė kaip nu
sikaltimą žmoniškumui ir nusikaltė
lius atitinkamai nubaudė. Ponams 
Urbrichtui ir kompanijai vertėtų įsi
dėmėti, kad tie pasmerkimai ir 
sprendimai galioja ir šiai dienai ir 
rytdienai, lygiai kaip ir veiksmams 
už geležinės uždangos. Nes tai juk 
ir buvo aukštoji ir universalioji pra
smė tarptautinių procesų. Pasipikti
nimas nesiskaitymu su elementariš- 
kiausiomis žmogaus teisėmis negali 
būti apribojamas sienų tvoromis. 
Tiesa, Nuemberge dabar nieko ne
karia, nes ir nėra ko. Tačiau juri
diniam sprendimui jau bėga už akių 
moralinis teismas, o jo sprendimas 
šiandien jau nusakytas — kaltas!

(Die Neue Ztg.)

žvilgiu respublikonai kiek santūres
ni, tik pasiginčija, ar bėra prasmės 
statyti 'trečią kartą Dewey. Demo
kratai jau keliais atvejais yra pami
nėję dvi pavardes — tai teisėjo 
Douglas ir Ohio gubernatoriaus Lau- 
sche. Paskutinysis, būdamas slovė
nų kilmės, mokąs suprasti mažųjų 
tautų vargus, turi labai didelių sim
patijų jir lietuvių tarpe. Todėl jo 
kandidatūros paminėjimas ne vieną 
lietuvį maloniai nuteikia. Bet kaip 
laikraščiai pranašauja, vargu Lau- 
sche, į kandidatus paklius, nes jis, 
be to, dar ir katalikas. Bet šiandien 
rimtai kalbėti apie kandidatus, per 
anksti. Dar daug aplinkybių, naujai 
iškilsiančių, gali visus planus per 
tuos kelius metus, niekais paversti.

B. Vargas

sunkėjant tremties spaudos sąly
goms, jau nebe nuo dabar tremties 
laikraštis vertinamas kaip politinės 
kovos ginklas, laisvosios tautos da
lies valios reiškėjas, o ne kaip po
pieriaus lapas, kuriame visa tai at
spausdinta.

Kas atidžiau pasekė suplonėjusį 
„Mūsų Kelią“, tas negalėjo nepaste
bėti mūsų pastangų vengti pigios 
sensacijos, neatsakingos kritikos ir 
apskritai pataikavimo miniai. Gal 
taip darydami mes ir nustojame vie
no kito skaitytojo, laikraštyje pir
miausia ieškančio tik tos rūšies pa
tiekalo, bet mums tai būtų per 
brangi kaina tiražui pirkti. Nuo jos 
ir atsisakome.

'taip darydami mes tačiau krei
piamės į tuos tautiečius, kuriems 
svarbi objektyvi informacija ir prieš 
okupantų vedamos kovos fronto vie
ningumas': padėkite „Mūsų Keliui“ 
išvengti „technikinių kliūčių“ — 
stenkitės ne tik jį patys prenume
ruotis, bet prikalbinkite užsisakyti ir 
tuos, kurie ligi šiolei „Mūsų Kelio“ 
nesiprenumeravo!

Ir vienu ir kitu atveju mums be 
galo svarbu yra skubus atsiskaity
mas iš surinktos ar priklausančios 
prenumeratos. Tad tuojau, ne- 
uždelskite su pinigų pasiuntimu. 
Laikraštis iš niekur pašalpos negau-

Tremtiniu problemos nelengvai sprendžiamos ■
Sitokia antrašte rašo Amerikos 

laikraštis „The Lowsville Courier- 
Journal“. Jame sakoma, jog neseniai 
iš Mississippi ir Louisiana pasklidu
sios žinios rodančios, kad kai kurios 
DP šeimos įsijungė į amerikiečių 
gyvenimo sąlygas medvilnės ir cukri
nių nendrių plantacijose.' Už DP 
gerbūvį atsakingos agentūros tiria 
atlyginimo sąlygas tose stityse ir, be 
abejo, jos patieks pilnus pranešimus. 
Bet ateinančios žinios apie blogas 
patalpas, nepakankamą atlyginimą 
ir ilgas darbo valandas pritrenkusios 
tyrinėtojus, nors amerikiečiams tas, 
deja, nėra naujiena.

Antra vertus, ir tai gali būti tikra 
teisybė, sako laikraštis, kai kurie 
pietinių sričių ūkininkai nusiskun
džia, jog daugelis DP, kurie buvo 
užsirašę ūkininkais, nėra tinkami ir 
jie tuo tik kaip priemone pasinau
doję atvykti į šį kraštą. Benamių 
europiečių rūpesčiai suprantami, bet 
taip pat suprantama, jog amerikietis 
ūkininkas, kuris jį rėmė ir tikėjosi 
turėti tinkamą pagalbininką jo ūkio 
darbams, yra apviltas ir nepatenkin
tas, kada jo naujasis ūkio darbinin
kas pasirodo besąs inžinierius, mo
kytojas ar buvęs valdininkas, kurio 
svarbiausias rūpestis yra -susirasti 
labiau tinkamą ir norimą darbą.

Šie sunkumai, kurie išryškėjo vė
liau, esą iš dalies kilę dėl įstatymų 
varžtų. Bet pagal įstatymą atsakin
gumas gula ant socialinių ir religi
nių agentūrų, kurios numato vietas, 
parenka ir remia DP šeimas, o taip 
pat ant JAV pareigūnų, kurie galu
tinai aprobuoja prašytojus. Žinoma,

Vokiečiu generolai sovietinėje tarnyboje
Gen. Walter Schreiber paskelbė 

1949. V. 11 numeryje ilgą studiją 
„West-Echo“, kuris yra leidžiamas 
sluoksnių esančių arti Quai d’Orsay. 
Šios studijos santrauką patiekiame 
skaitytojams. Red.

Liaudies milicija yra sovietinės 
kariuomenės daliniai, kurių pagelba 
buvo galvota nukariauti vakarinę 
Europą. Liaudies milicija rytinėje 
Vokietijoje yra savos rūšies kariuo
menė, kurios uždavinys gavus Krem
liaus parėdymą, subolševikinti vaka
rinę Vpkietiją.

Man dar esant sovietinėje nelais
vėje buvo siūlyta milicijoje eiti pa
reigas vyriausio gydytojo. Aš siū
lymą atmečiau. Kiti generolai buvę 
nelaisvėje sutiko toje milicijoje 
užimti aukštas vietas: gen. V. Mūller 
milicijos štabo viršininkas, gen. Art. 
Brandt — viršininkas apginklavimo 
skyriaus Rytų Vokietijos Vidaus rei
kalų ministrijojė, gen. Hans Wulz 
milicijos mokyklos viršininkas, gen. 
von -Weech milicijos administracijos 
viršininkas.

Tuojau po karo Kremlius buvo 
nuomonės, kad nėra reikalo organi
zuoti vokiškus karinius dalinius po 
sovietine vėliava. Vakarinę Europą 
vis labiau organizuojant ir sovietai 
stvėrėsi kurti sovietinę vokiškų ka

na ir turi verstis be didesnio įsi
skolinimo, todėl prenumeratorių ir 
ypatingai platintojų skolos yra jam 
nepakeliama našta. Tie platintojai, 
kurie ligi šiolei prisivengė skolų ir 
visą laiką reguliariai atsiskaitė, yra 
ir pasiliks dideli mūsų talkininkai. 
Visi kiti, kurie nepaklausė mūsų ir 
kurie ar tai laikraščiui priklausan
čių pinigų neišrinko ar tai sunau
dojo juos saviems reikalams, šian
dien dar kartą raginami kaip galint 
greičiau atsiskaityti. Ligi šiolei ne
norėjome nė su vienu, kad ir di
džiausiu skolininku pyktis, nors iš 
IRO vadovybės ne kartą buvo ragi
nami pateikti neatsiskaitančių sko
lininkų sąrašus, kad bųtų sulaidytą 
jų emigracija. „Mūsų Kelias“ tokių 
skolininkų, • laimei, teturi vos kelio
lika ir vis dar tikisi, kad neteks im
tis tokių atsiskaitymo priemonių, bet 
jeigu jie savo abejingumu prie to 
prives, galėsim ieškoti skolos ir tokiu 
būdu.

Reguliarus skolininkų atsiteisimas 
ir nuoširdi prenumeratorių talka, 
verbuojant naujus prenumeratorius, 
užtikrins „Mūsų Keliui“ tas materia
lines sąlygas, kuriose bičiulių ir ben
dradarbių padedamas jis galėtų eg
zistuoti ir būti tikruoju lietuvio 
tremtinio vadovu ir palydovu.

Redakcija 

žmoniškai imant gal ir negalima iš
vengti tų asmenų, kurie tenori susi
rasti naują gyvenimą naujame kraš
te, pasisakydami, jog jie yra žemės 
ūkio darbininkai ar kas kita, kad tik 
jiems suteiktų pirmenybę. Taip pat 
yra labai sunku, nebent būtų suda
rytos ir priimtinos tarpusavio sutar
tys, kurios čia atvykusį darbininką 
sulaikytų nuo darbo pakeitimo nors 
ir į geresnį.

Atsakymas galėtų būti toks, rašo 
toliau laikraštis: Amerikos profesi
nės grupės turėtų aktyviai prisidėti 
prie kvalifikacijų nustatymo tiems 
DP, kurie dar tebėra stovyklose. Pa- 
vyždžiui, yra nemažas skaičius euro
piečių gydytojų, kai kurie jų su 
moksliniais pažymėjimais (Iš tikrųjų 
ne kai kurie, bet kuone visi. Red.), 
bet jie šiame krašte neranda para
mos. Argi negalėtų amerikiečių me
dicinos sąjungos komitetas išdirbti 
planą, kaip jiems padėti, kad jie ga
lėtų čia iš naujo pradėti savo prak
tiką provincijose? Jei inžinierių 
draugija padarytų tą patį naujai at- 
vykusiems benamiams inžinieriams, 
mokytojams, kurie dabar, būdami 
desperacijoje, vadinasi ūkininkais, 
tragiška profesionalų DP padėtis 
būtų sušvelninta. Tuo tarpu tegali
me tik apgailestauti šią sunkią tų 
žmonių dalią, kuriems vargo našta 
nesibaigia atvykus į Ameriką, ir tai, 
jcad kai kurie jų gali būti sunkiau
sio ir mažiausiai atlyginamo Ameri
kos ūkininko aukomis. Jų būklę gali 
dramatizuoti ilgi vietos darbininkų 
skundai, kurie dirbančių panašiose 
sąlygose yra įteikiami daugely vietų. 
(NYHT)

riuomenę, kurios uždavinys „Vokie
tiją suvienyti“.

Toki kariuomenė dabar sukurta 
milicijos formoje. Sovietinei kariuo
menei pasitraukus iš Vokietijos, toji 
milicija galėtų užimti jos vietą, ir 
reikalui esant, slinkti į Vakarus ligi 
kanalo. Tiek man žinoma apie mi
licijos uždavinius. Tas mano žiniai 
patvirtino Kurt Fischer iš sovietinės 
Vidaus reikalų ministerijos pernai 
atvykęs į Frankfurt a. M. rinkti ka
rininkų tai milicijai. Jo žodžiais, tie 
karininkai privalo būti tik komu
nistai.

Tą patį pareiškė sovietų pulk. 
Tulpanov, atvykęs į Rehfelde. Ten 
patyriau, kad į miliciją įstojo 4 ge
nerolai, daug karininkų ir 10.000 
marksistiškai apmokytų vokiečių ka
ro belaisvių, kurie sudarys dalinius 
su švarvuočiais ir artilerija. Deja, 
bet šie duomenys patvirtino George 
Patton, tragiškai žuvusio amerikieiSą 
generolo pranašystę: „Sovietai nea
bejotinai stengsis .vokiečius priviliot/ 
savo pusėn, kad jų pagelba nuka
riautų vakarinę Europą.“

Dabar tiems tikslams ruošiama' 
vokiškoji milicija, kurios skaičius 
pasakiškai sparčiai didėja. Pernai 
rugsėjo mėn. buvo 10.000, o dabat 
siekia apie 80.000.

Kremlius yra įsitikinęs, kad to
kios milicijos pagelba bus galima 
palaužti bet kurią opoziciją. Ji jau 
dabar atlieka milžinišką uždavinį. 
Sovietų pastatytos šiaudinės iškam
šos veikia jų vardu, kai milicija at
lieka terorą, kad joks pilietis nerei
kalingai neprasižiotų. Būtų neišmin
tinga tos naujos karinės organizaci
jos tinkamai neįvertinti. Praeitii 
mus jau pamokė, kad pusiau karinė 
organizacija diktatoriaus rankose 
greitai gali tapti labai pavojingu 
įrankiu.

Ką veikia Paulus ir Seydlitz? 
1946—47 m. marš. Friedrich Paulus, 
58 m., ankštas, žilstantis, mėlynakis 
vyras buvo Tomiline, netoli Mas
kvos. Aš tuomet gyvenau vienoje 
viloje su gen. Vincentu Mūller, kuris 
buvo Hitleriui ištikimiausias. Siam 
generolui buvo pavesta Paulus pri
kalbinti, kad jis stotų Vokietiją iš
laisvinti. Tat jaut pavyko. Teliko 
tik jam bolševizmą įskiepyti. Tuo
met Paulus pradėjo kratytis bet ku
rios politikos.

Paului susirgus, buvo leista jam 
išvykti J Krimą. Aš jį lidėjau. Anuo
met jis buvo užsidaręs ir daugiausia 
laiko sugaišo piešdamas. Protarpiais 
man papasakojo, kad Mūller siūly
mu jis visai nesidomėjo. Kurį metą 
jis priklausė „Freie deutsche Bewe- 
gung“, bet neužėmė jokios atsakin
gos vietos. Paskutinį kartą aš jį ma
čiau 1948. III. 30. Nes tadieną gavau 
parėdymą iš M.V.D. vėl grįžti į Mas
kvą.

Paulus buvo sovietų saugojamas 
ir būk neišduotas amerikiečiams, 
kaip karo nusikaltėlis. Visa tai yra 
netiesa, nes man, dalyvaujant Nūrn- 
berge liudininku, neteko patirti, kad 
Paulus būtų buvęs amerikiečių rei- 
kalautąs. Paulus ir Seydlitz sovietų 
buvo laikomi, kaip iškabos vokie
čiams belaisviams privilioti kaiku- 
rioms pareigoms atlikti. Sovietai 
propagandinėje, srityje buvo sumanūs 
ir nuo vieno šūkio ėjo prie kito, kad 
kuo daugiau vokiečių priviliojus. 
Pirmiausia karo belaisvių tarpe buvo 
palaužtas pasitikėjimas Hitleriu. Vė
liau jau jie buvo palenkiami prie 
sovietų. Seydlitz aiškiai buvo susi
dėjęs su bolševikų sukurta organi
zacija. Matyti jis nenuvokė kas yra 
jo bendrininkas. Vėliau buvo pa
skelbta, kad esanti „Seydlitz“ armi
ja. Ji gal yra, bet ne tikrovėje, o 
propagandos priemonėmis įrašyta po
pieriuje. Vertė Jurgis Radvila

Egiptas puola Izraelio 
politika

Nors kai kurie arabų kraštai pa
sirašė ginklų paliaubų susitarimą su 
Izraeliu, tačiau tarp arabų jaučia
mas nepasitenkinimas dėl jų pralai
mėjimo. Egipto laikraščiai kviečia 
arabų kraštus „pasiruošti karui“ nu
rodydami, kad Izraelis savo sienas 
vis plečiąs. ■ Ypač plečiamos sienos 
centrinėje Palestinoje, padedant ru
sų inžinieriams ir JAV paskolai. Kal
tinamas Irako premjeras dėl arabų 
vienybės nepasisekimo. Sirija taip 
pat atsisakė savo pajėgas atitraukti 
iki nustatytų sienų, kurios buvo fik
suotos britų mandato Palestinom 

. metu.
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