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Vieningos Europos gimdymo skausmai
Pavojingas pokeris

Londoniškis DAILY MAIL neseniai atspaus
dino tokią karikatūrą: trys ponai, kuriuos 
lengva atpažinti kaip Schumaną, Adenauerį ir 
Attlee, susėdę pievoje lošia kortom. Ir lošia 
taip aistringai, kad nepastebi, jog atsidūrė 
milžiniško tanko, ant kurio užrašyta SSSR, 
šešėlyje, kad tas tankas juos rengiasi su
triuškinti. Po karikatūra parašas: pavojinga 
pokerio partija.

Taip karikatūristui atrodė paskutinis Lon
dono — Paryžiaus notų pasikeitimas, kurio 
rezultate britai atsisakė dalyvauti Schtimano 
plane, norinčiame padaryti pirmą konkretų 
žingsnį Europos suvienijime — bendrai tvar
kyti Europos plieno ir anglių gamybą.

Kodėl taip atsitiko vaizdžiai nupasakoja 
kitas Londono laikraštis. įtakingas savaitraš
tis ECONOMIST, sutraukdamas didžiąją po
litiką į visai trumputę apysakėlę:

„Aukštas, liesas vyras išėjo pasivaikš
čioti su savo trumpakoju kolega (kuris, 
atrodo visai taip, kaip Ernestas Bevinas). 
Vos tik pradėjus eiti Monsieur Schuman 
(tai jis tas aukštasis) pradeda labai greitai 
žingsniuoti. Jo bendrakeleivis atsiliko. Ir 
kadangi storulis nežino, į kur tas pasi
vaikščiojimas veda ir ar iš viso po ranka 
yra žemėlapis, ilgesnės ar trupesnės pasi
vaikščiojimo pertraukos išvengti negalima" 
Na, pasivaikščioti buvo nutarta į vieningą 

Europą, tačiau kelias į ją dar neaiškus. Schu
mano skubėjimas britams atrodo pavojingas, 
tačiau kaip neskubėsi, jei jau atsidūrei tanko 
šešėlyje?

sumetimų. Juk Europa šiuo metu yra silpnas 
partneris, kad juo pasikliauti. Žinoma, jie no
ri su Europa artimai bendradarbiauti, bet ne
nori perdaug užsiangažuoti. Todėl jie įsi
kibę laikosi Europos Tarybos sistemos, ku
rios seimas kalba gražius žodžius, o prakti
nį darbą atlieka užsienio reikalų ministerių 
komitetas, dirbąs visų sutarimu, kur kiek
vienas užs. reik, ministeris turi veto teisę. 
Tokios sistemos britai nori laikytis ir toliau. 
Ir tai yra logiška dabartinės būklės išvada. 
Paskutinėje užsienio reikalų ministerių kon
ferencijoje Londone buvo kalbama apie At
lanto tautų bendravimą, užmirštant svajonę 
apie Europą kaip nepriklausoma, vienetą, to
dėl mes ją įr pavadinome Europos galo kon
ferencija (Žiūr. LIETUVIO 18 Nr.).

Britų socialistai šios savaitės gale Lodone 
sušauktame Europos socialistų partijų pasi
tarime, kuriame bus kalbama apie Schumano 
planą, stengis savo bendraminčius įtikinti 
laikytis anglų socialistų pažiūros. Tačiau 
šiandien socialistai jau nebesėdi valdžios kė-

dėse. Irk Prancūzijos socialistai turi šiokos 
tokios įtakos į vyriausybę, nes jiems atsi
sakius ją palaikyti, ji neturės seime daugu
mos. Tačiau prancūzų socialistams, kurie iki 
šiol sekė anglų darbiečių galvoseną, šį kar
tą paklausyti Londono patarimų nebus la
bai lengva. Pasisakyti prieš Schumano planą 
bus nepopuliaru, o vyriausybės nuvertimas 
prives prie naujų seimo rinkimų, kurie, grei
čiausiai, tikrai neatneš socialistams laimėji
mo. Jei tačiau prancūzų socialistai anglų 
bendraminčių įtakoje atsisakytų palaikyti Bi- 
dault-Schumano vyriausybę, jie greičiausiai 
tai padarytų ne Schumano planu, bet kurio 
nors vidaus politikos pretekstu, pav. dėl val
dininkų atlyginimo. Aplamai imant Paryžiuje 
griežtas anglų atsisakymas dalyvauti Europos 
suvienijime sukėlė didelį nusivylimą. O tas 
planas buvo sukėlęs tiek daug vilčių. Svar
biausia, jis vienu smūgiu panaikina nepasiti
kėjimą tarp Vokietijos ir Prancūzijos. Už jį 
pasisakė ir Vokietijos kancleris Adenaueris, 
šį antradieni kalbėdamas Bonnos seime.

Attlee švelnina
Min. pirm. Attlee, kalbėdamas parlamente 

bandė sušvelninti darbo partijos paaiškinimo 
padarytą blogą įspūdį Europoje. Jis teigė, 
kad D. Britanija, nors pati ir nedalyvaus šio 
mėn. 20 d. Paryžiuje prasidėsiančioje 6 vals
tybių konferencijoje Schumano planui ap
svarstyti, bet kartu tam planui nekliudysian- 
ti. Vėliau buvo pranešta, kad ryšiui su kon
ferencija palaikyti bus paskirti du specialus 
britų ryšininkai pasiuntinių range.

Paskutinėmis žiniomis prancūzų socialistų 
partijos vadovybė pareiškė apgailestavimo 
dėl britų darbo partijos aiškinimo, kuris esąs 
nukrypimas nuo ankstyvesnės darbo partijos 
politikos, bet kartu kritikuoja ir Schumaną, 
kad jis davęs per mažai laiko britams apsis
pręsti.

Vokietija į Europos Tarybą

Socialistai prieš
Sį pirmadienį anglų darbiečių partija pas

kelbė savo pažiūrą į užsienio politiką, ku
rioje itin daug vietos skiriama Europos su
sivienijimui, tiksliau tariant paaiškinimui, 
kodėl britai tokio susivienijimo, bent šiuo

Bonna (L). Vak. Vokietijos seimas antra
dienį priėmė pirmuoju ir antruoju o ketvirta
dienį trečiuoju skaitymu įstatymą apie Vo
kietijos įstojimą į Strassburgo Europos Tary
bą. Ragindamas priimti tą įstatymą, ministe- 
ris pirmininkas Adenaueris pasakė ilgą kalbą, 
kurioje pastebėjo, kad greičiausiai dar šiais 
metais Vokietijai bus suteikta teisė turėti sa
vo užsienio reikalų ministeriją ir tuo būdu 
dalyvauti ne tik Europos Tarybos seimo, bet 
ir viską tvarkančio ministerių komiteto dar
buose. Esą svarbu, jog nutarimas stoti į Euro
pos Tarybą būtų padarytas galimai didesne 
balsų dauguma, kad įrodžius Vokietijos gerą 
valią. Įstojimas į Europos Tarybą yra susi
jęs ir su Schumano planu, kuris vienas tega-

cialu. Kelias į Strasburgą veda ir į Atlanto 
paktą ir į. Vokietijos atginklavimą Vakarų 
pusėje. Antra vertus. Strassburge yra susi
rinkę tų valstybių atstovai, kurie yra nusi
statę už Vokietijos padalinimą. Tos organi
zacijos negalios pasireiškimas tik išsklaidys 
svajones apie vieningą Europą. Vokietija į 
Europos Tarybą galės įstoti tik tada, kada 
atgaus visas teises. Dabartinis socialdemo
kratų „NE" yra konstruktyvus įnašas į kovą 
už geresnę Europos santvarką. Įstatymas bu
vo priimtas prieš socialdemokratų ir komu
nistų bei kraštutinių dešiniųjų balsus.

Stikkerio planas
Tuo tarpu Olandijos užsienio reikalų mi

nisteris Stikkeris, kuris pirmininkauja Euro
pos ūkinio bendravimo organizacijai — ją 
sudaro Marshallio plane dalyvaujančios vals
tybės — paskelbė savo planą, kuris bus 
svarstomas ateinanti mėn. įvyksiančioje šios 
organizacijos konferencijoje. Stikkeris siūlo 
bendrai planuoti visose ūkio srityse. Siekiant 
atpiginti gamybą, atitinkamas ūkio šakas 
reiktų skatinti specialaus fondo pagalba ten, 
kur tam yra geriausios sąlygos, naikinant ne
produktyviai dirbančias įmones. Tam tikslui 
turi būti panaikintos muitų sienos ir t. t.

* JT Europos ūkinė Taryba negalėjo su
sitarti dėl savo metinio raporto, nes sovietų 
delegatas reikalavo į jį įtraukti pastraipą, 
smerkiančią JAV kišimąsi į Europos ūkinius 
reikalus. Tai pirmas kartas per penkis tos 
komisijos veikimo metus, kad negalima būtų 
susitarti dėl metinio raporto.

Birželio 14 d.
Londonas (NWDR). Visoje Vakarų Eurb- ■ 

poje pabėgėliai iš Pabaltės kraštų minėjo ge
nocido dieną. Londone tą progą suruoštame 
mitinge kalbėjo du Žemųjų Rūmų atstovai., 
Londono Baltijos Taryba pranešė, kad iš jų 
kraštų pabėgo 250 000 žmonių. Pabaltyje 
viešpatauja prievarta ir teroras.

ALTo nariai Washingtone
„Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo 

Komiteto nariai birželio pradžioje matėsi 
su JAV senatoriais ir kitais įtakingais po
litikos vadais, prašydami juos tvirtinti 
genocido konvenciją, draudžiančią naikinti 
tautas.

Daugumos vadas senatorius Scott Lucas 
2. VI. įdėjo į kongreso rekordą Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komiteto 
jam pasiųstą laišką, liečiantį genocido kon
venciją. Jis prižadėjo daboti, kad šios su
tarties patvirtinimas būtų įtrauktas į sena
to darbų tvarką.

Pennsylvanijos senatorius Myers ir keli 
kiti senatoriai prižadėjo nuoširdžiai remti 
šį klausimą.

Vykdomasis Komitetas paruošė glaustą 
memorandumą valstybės departamentui.“

„Naujienos“

Trumpai
* JAV atstovų rūmai ir senatas priėmė 

naują DP bilių, kuriam įsigalioti reikalingas 
tik Trumano parašas.

♦ Maskvoje pasirašyta Sutartis, kuria so
vietai britams pasižadėjo pateikti didelį miš
ko medžiagos kiekį. Jei ta sutartis nebūtų 
pasirašyta, britų namų statymo programa bū
tų atsidūrusi kritiškoje būklėje, nes trūksta 
dolerių miškui pirkti kituose kraštuose.
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„Plieno ir geležies pagrindinė pramonė yra 

raktas į kiekvieno krašto ūkinį stabilumą ir 
visuotiną gyventojų darbų aprūpinimą" - sa
koma darbiečių paaiškinime ir teigiama:.„Ne
są abejonės, kad Europos privatūs pramoni
ninkai bijo dabartinės perprodukcijos ir ban
dys, kaip praeityje, sudaryti kartelius. Jie 
bandys Schumano pasiūlymus panaudoti sa
vo monopoliniams siekimams. Toks koordi
nuotas' tų pasiūlymų suklastavimas yra pa
vojingesnis, negu dabartinė konkurencija. 
Europos tautos turi būti atsargios. Jos tik 
tada galt klestėti, jei bus planuojama jų pra
monę ir ateityje plėsti. Europos plieno pra
monę apriboti tuo laiku, kada Azija ir Afrika 
yra reikalingos mašinų, yra tiek pat bepro
tiška, kaip deginti Brazilijos kavą. Todėl vi
si europiečiai turi pareigą daboti, kad Schu
mano pasiūlymai būtų įkūnyti visų tautų la
bui. Vyriausybės, kaip tautų patikėtiniai, tu
ri Europos pramonėje vaidinti lemiamą rolę".

Ne be tam tikro demagogijos prieškonio 
darbiečiai stengiasi įtikinti, kad Europos pra
monę tik tada galima bus sujungti, jei ji bus 
suvalstybinta ir visų Europos kraštų vyriau
sybės sudarytų socialistai.

Kad toks samprotavimas toli gražu neati
tinka visų anglų nusistatymui, turi būti aiš
ku. Ne tik Churchillis, bet ir nepriklausomas 
TIMES pasisakė prieš tokį teigimą, kuris iš
plaukia iš partinių interesų. Tačiau tai dar 
nereiškia, kaip antradienį rašė TIMES, kad 
visi kiti anglai nepritaria kitiems motyvams, 
paskatinusiems Attlee pasisakyti prieš Schu
mano plano per greitą įgyvendinimą.

Australija arčiau už Europą
Tie motyvai, kuriems pritaria ir dešinieji, 

taip skamba darbiečių aiškinime: „D. Brita
nija yra ne tik maža tankiai apgyvendinta sa
la prie Vakarų Europos pakraščių. Ji yra ir 
visą pasaulį apimančio commonwealtho ner
vų centras. Kiekvienu atveju, išskyrus geo
grafių) tolumą, mes D. Britanijoje esami arti
mesni Australijos ir Naujosios Zelandijos gy
ventojams, negu Europos. Commonwealtho 
kraštų ūkiai papildo 
mastu, kurio Vakarų 
nepasieks. Be to, D. 
srities bankininkas, 
dien yra branduolis
druomenės, kuri remiasi laisvu bendradar
biavimu. Mes esame įsitikinę, kad mūsų pir
masis tikslas šiuo metu turi būti sujungimas 
visų nekomunistinių kraštų į tokią sistemą, 
kuri ūkiniai ir politiniai būtą patikima."

Trumpai tariant, britai nenori Europos nau
dai atsisakyti nuo ryšių su savo imperija, ne
nori, kad Paryžius, o ne Londonas būtų 
Jungtinės Europos centras. Ir tam turi rimtų

Jį> pašalini; šimtmetini pcpM'jtikėjima Jarp . 
prancūzų ir vokiečių tautų, o taip pat if t
sprendžia Saaro krašto problemą. Kalbėdamas 
opozicijos vardu socialdemokratų vadas K. 
Schumacheris pasisakė prieš Vokietijos įsto
jimą į Europos Tarybą, nes toji Taryba turin
ti per mažą praktinę reikšmę, kad sėkmingai 
pasipriešinus Rytams, o tik tarnauja atskirų 
kraštų valstybių nacionalistinių siekimų prie
dangai. Saaro kraštas esąs smarkiai prancū- 
zinamas. Faktas, kad Vokietija negali rinktis 
tarp Vakarų ir Rytų, bet turi pasisakyti už 
Vakarus, neturėtų privesti prie besąlyginio 
paklusnumo sąjungininkams, tuo labiau, kad 
jie neatsisakys pasinaudoti vokiečių poten-

D. Britanijos ūkj tokiu 
Europos ūkis niekados 
Britanija yra sterlingo 

Commenwealthas šian- 
būsimos pasaulio ben-

Pries preventyvini karę
Dallas (Texas) (L). JAV užsienio reikalų 

ministeris Achesonas ministeris Achesonas 
vienoje kalboje pareiškė, jog jis negali įsi
vaizdinti, kad JAV preventyviniame kare su 
Tarybų Sąjunga ją bombarduotų atominėmis

Sovietų-suomių santykiai
vietos išstumusi D. Britaniją. Suomiai t r& ™u,0(,ns' pnesik.iiOje z.feAtei

Maskva (L)_ Antradrę^į vakare Suomijos mį-, 
nisteris pirmininkas'- Kekkonenas pasirašo 
prekybos sutartį su Tarybą Sąjunga. Sutartis 
sudaryta penkiems metams ir numato prekių 
pasikeitimą už 300 milijonų dolerių. Kekko- 
nenui pagerbti buvo suruošta visa eilė vai
šių, kuriose iš sovietų pusės dalyvavo min. 
pirm. pav. Mikojanas ir užs. reik, viceminis- 
teris Gromyko.

Paskutinėmis žiniomis, antradienį Kekko- 
neną priėmė Stalinas, pasimatyme Gromykai 
dalyvaujant.

Reuterio žiniomis, naujos prekybos sutar
ties dėka Suomijos prekybos svarbiausiu

tartimi yra patenkinti, nes ji įgalins ir toliau 
dirbti tas pramones įmones, kurios iki šiol 
gamino reparacijų sovietams sąskaiton.

Helsinkyje džiaugiamasi sovietų-suomių 
santykių pagerėjimu ir draugingu Kekkoneno 
priėmimu Maskvoje, tačiau iš kitos pusės 
būkštaujama, kad Kekkonenas kartu turėjęs 
duoti pažadų ateityje nuosaikiau sekti Mas
kvos užsienio politikos liniją.

čių moraliniams principams. Kiras neesąs 
neišvengiamas, tačiau yra pavojaus, kad so
vietai nepaprastai daug lėšų skirdami apgin
klavimui kurią nors gražią dieną pasiduos 
pagundai išmėginti jėgas. Todėl laisvasis pa
saulis turi kariniai ir ūkiniai stiprėti. Tai 
esąs vienintelis kelias išvengti karo. Toliau 
Achesonas nurodė, kad dabartinės problemas 
sukūrė ne vien tik sovietai ir karas su jais 
toli gražu neišpręs iškilusių problemų, bet 
tik padidins jų skaičių.

Taikos ir draugiškumo siena
Bonna (L). Rytų Vokietijos „Leninas" — 

min. pirm. pav. Ulbrichas, pereitą savaitę 
viešėdamas Varšuvoje, pasirašė sutartį, kuria 
Oderio-Neissės liniją pripažino Lenkijos-Vo- 
kietijos siena. Prieš tą „pripažinimą" Bonnos 
seimas ir federalinė taryba (Bundesrat) ben
drame posėdyje pareiškė viešą protestą. Už 
protestą pasisakė visos partijos, išskyrus ko
munistus. Jų vadas Maxas Reimanas bandė 
keletą kartų pradėti savo kalbą, bet buvo vis 
pirmininko nutraukiamas ir pagaliau už sei
mo drausmės nesilaikymą nubaustas pašali
nimu iš 30 seimo posėdžių. Seimo salėje ko
munistai gavo antausių.

kraštų sienas, kalbų sienas, 
ir tuo pačiu suprantame, kad 
kraštas, kalbos sritis, našumo

Zūricho DIE TAT savo redakciniame ko
mentare apie Oderio-Neissės linijos pripa
žinimo siena rašo:

„Kiekviena siena ar riba reiškia galą. Mes 
kalbame apie 
našumo ribas 
ten pasibaigia 
galimybės.

Savo bendrame pareiškime apie Oderio- 
Neissės liniją Lenkijos ministeris pirmininkas 
Cyrankiewiczius ir jo demokratinės Vokieti
jos draugas Ulbrichas tą liniją pavadino „tai
kos ir draugiškumo siena". Tai reiškia, kad 
ten baigiasi taika ir draugiškumas.

Albanija ieško kontakto su Vakarais?
Roma (L). Čia kalbama, kad Romoje viešį 

žymūs albanų politikai, jų tarpe kompartijos 
CK narys Mihailas Prifti, prekybos ministe- 
ris Kiro Gena ir policijos pulkininkas Jusufas 
Kamaba, turėjo pasimatymą su specialia ang
lų misija, kuriai vadovauja buv. britų ry
šininkas prie maršalo Tito, ats. generolas ma
joras, dabar Žcm. Rūmų narys McLeanas.

Pietų Kinijoje dar chaosas
Pekingas (L). Kinijos prezidentas Maoce- 

tungas pareiškė, kad Mandžurijoje ir šiaurės 
Kinijoje, kur gyvena 160 milijonų žmonių yra 
pravesta žemės reforma, atstatyta socialinė 
tvarka ir atkunta pramonė bei prekyba. Pie
tinėje Kinijoje, kurioje gyvena apie 300 mili
jonų žmonių, žemės reforma dar nepravesta. 
nedarbas auga, pramonė ir prekyba merdi. 
Ten dar esą apie 400 000 Ciangkaišeko pasie
kėjų, kuriuos

Svarbiausi 
viniai: žemės 
atgaivinimas,

reiks išnaikinti.
Maocetungo vyriausybės užda- 
reforma, prekybos ir pramonės 
valstybės išlaidų sumažinimas.

400 metų Helsinkiui
Helsinki (L). Visa Suomija ir Skandinavija 

šiomis dienomis mini Helsinkio 400 metų su
kaktį. 1900 metais tas miestas turėjo 90 000 
gyventojų, šiandien turi per 400 000, ir lai
komas vienu gražiausių šiaurės Europos 
miesų, turinčiu daug pasigėrėjimo vertų gra
nito statinių, iš kurių stoties ir seimo rū
mai laikomi vieni gražiausių visoje Europoje.

Iškilmės, kurios prasidėjo birželio 12 d. tę
sis visą savaitę. Į ją suvažiavo daug svečių 
ir iš užsienio. Tos iškilmės padeda suomiams 
kiek apmiršti rūpesčius dėl ateities. Suomijos 
biudžetas rodo 15 milijardų suomių markių 
deficitą. Neseniai darbininkų iškovotas vy
riausybės pažadas 20% padidinti atlyginimą, 
biudžeto deficitą padidins 
Kuo jį padengti?

* Naktį į ketvirtadienį 
sunaikino Helsinkio stoties

(Ziūr. Lietuvio 30/31 Nr. 1949 m. „Ir aš ne
pasakė Churchillis" ir 21/66 „Albanijos ap
supimas").

Be to, albanai turėjo pasitarimų ir su spe
cialia graikų misija, kuriai vadovauja De
metrius Vlavienos, artimas ministeriui pir
mininkui generolui Plastiras asmuo. Savaime 
aišku, kad jie neva prekybiniais reikalais ta
rėsi ir su Italijos vyriausybe.

Tito nepatenkintas?
Korespondentai teigia, kad Albanija nori 

geresnių ne tik ūkinių, bet ir politinių san
tykių su Vakarais. . Sovietų netęsėjimas pa
žadų padėti Albanijai ūkiniai, net Albanijos 
kompartijos sluoksniuose sukėlė pasipiktini
mo. Nepasitenkinimas krašte visą laiką auga. 
Iš Belgrado pranešama, kad maršalas Tito j 
Albnijos „flirtą" su Vakarais žiūri su tam ti
kru nepasitenkinimu. Jis tikėjosi, kad Alba
nija jam atsiduos.

„Absurdas, nesąmonė ir visai nepagrįsta"
Albanijos telegramų agentūra ATA antra

dienį visas paskalas apie „flirtą" su Vakarais 
paneigė, išvadindama juos „absurdu, nesą
mone ir visai nepagrįštais". '

iki 40 milijardų.

didžiulis gaisras 
vidaus įrengimus.

Nenorėjo „kurstyti“?
Berlynas (L). Britų telegramų agentūros 

REUTER korespondentas Berlyne John Peetas 
atsistatydino ir paprašė vokiečių liaudies de
mokratijos respublikos leidimo joje apsigy
venti. Savo žygį Peetas motyvavo nenoru 
dirbti Vakarų karo propagandai.

Peetas, kuris yra 34 m. amžiaus, Reuterio 
agentūroje dirba nuo 1945 m. Nors jis buvo 
laikomas liberalu, tačiau kai kuriuose jo pra
nešimuose buvo galima įžiūrėti aiškias sim
patijas bolševizmui. Manoma, kad jis perėjo 
į Rytų stovyklą todėl, kad turėjo reikalų su 
jau nuteistu „atominiu" šnipu dr. Fuchsu ir 
bijojo suėmimo.

* JT patikėtinių taryba 9 balsais prieš 1, 
1 susilaikius, nutarė, kad nepajėgia išspręs
ti Jeruzalės sutarptautinimo problemos ir per
davė ją JT visuotiniaim susirinkimui.

1950 m. birželio 4 d., eidamas 84 amžiaus metus, Chicagoje mirė buvęs Lietuvos 
Respublikos Prezidentas, Ministeris Pirmininkas, Steigiamojo, I-jo, II-jo bei III-jo Lie
tuvos seimo narys, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto bendradarbis, antina- 
cinės ir antibolševikinės rezistencijos dalyvis,

Varpininkas Dr. Kazys Grinius
Liūdėdami drauge su visa tauta dėl šio didžio lietuvio mirties, velionio artimie

siem reiškia gilią užuojautą
VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS 

ir
VYKDOMOJI TARYBA

Tremtyje mirus buv. Lietuvos Respublikos 
Prezidentui, didžiam kovotojui varpininkui

Dr. Kaziui Griniui
reiškia gilią užuojautą našlei Kr. Grinie
nei ir sūnums — Liūtui ir Kaziui su šei
ma Varpininkai filisteriai.

Buv. Respublikos Prezidentui, LVLSąjun- 
gos Garbės Pirmininkui

Dr. Kaziui Griniui
tremtyje, drauge liūdi su velionies 

Kr. Griniene- ir sūnais — Liūtu ir 
su šeima
Valstiečiai liaudininkai 
Wiirttemberge ir Badene

mirus 
našle 
Kaziu

1



f pusi. 24 (69) Nr. Lietuvis 1950. TI. fl).

f

Sovietai susirūpino vandenimis
Amerikiečiai turi savo Viduržemio jūros 

laivyną. Ji šiuo metu sudaro vienas lėktuv
nešis, du kreiseriai ir dvylika naikintojų. Bet 
jis neturi savo namų, tiksliau tariant bazės, 
gali sakyti, yra DP tarp laivynu. Pereitų me
tų liepos 4 d. minint JAV nepriklausomybės 
šventę, ant kreiserio COLUMBUS pasirodė 
plakatas: „Wantend. Tiny Garage for tiny 
fleet. Wrire, mentioning homeless to Washing
ton D. C. Pentagon" (Ieškomas mažas gara
žas mažam laivynui. Rašyti ženklu „Bena
mis" Washlngtonas, krašto apsaugos minis
terija.)

Bet laivynas turi turėti savo bazę. Todėl 
JAV ekspertai jau seniai ieško jai tinkamos 
vietos.

Nebloga vieta būtų ispanų Balearų salyno 
Minorca sala su geriausiu natūraliu Vidurže
mio jūros uostu Mahonu. Ta sala dar turi du 
neblogus aerodromus, kurios palyginti leng
vai galima padidinti. Minorca priklauso Fran
co Ispanijai, o tas galėtų būti sukalbamas. 
Neseniai Minorcą aplankė JAV ekspertai.

Tiesa, ir dabar JAV Viduržemio jūros lai
vynas, oficialiai vadinamas JAV 6 laivynu, 
turi bazę, bet ją plauna ne Viduržemio jūros 
bangos, bet Atlanto. TaiprancūzųMarokko uos
tas Port Lyautey. Bet iš Viduržemio jūros ji 
ne taip lengva pasiekti.

Žinoma, amerikiečiai gali naudotis ir Gi
braltaru, tačiau ir ta tvirtovė šiandien turi 
trūkumų. Kai ją anglai 1704 m. užkariavo, 
laivų artilerija tesiekė 2500 m., šiandien Įsi
galėjęs Ispanijos teritorijoje priešas gali leng
vai visą uolų saugomą bazę suparaližuoti, ap- 
šaudydamas ją iš haubicų.

Amerikiečiam reikalingas ne tik uostas, bet 
ir aerodromai. 1948 m. jie pradėjo atstatinė
ti Tripolitanijos dykumose esančią Meilahos 
aviacijos bazę. Tam tikslui iš Amerikos atva
davo net 1600 Įvairių specialistų ir amati
ninkų. Bazė buvo perkrikštyta j Wheelus 
Fieldą. Karo metu iš čia buvo bombarduoti 
Rumunijos naftos laukai.

Tačiau pereitą rudenį darbų sparta sulėtė
jo. Kalbama, kad JAV strategai nutarė, kad 
tos bazės saugumas esąs per mažas. Pvz. iš 
Albanijos sovietų lėktuvai galėtų palyginti 
lengvai tą bazę užpulti ir sunaikinti, nes ji 
yra kaip sakoma, visai atviroje vietoje. Kiek
vienu atveju amerikiečiai atsisakė nuo per 
didelių savo kapitalo investicijų i Tripolita
nijos dykumą, šiandien Wheelu$ Reide tėra 
700 amerikiečių ir keliolika transporto lėk
tuvų.

Britai, po karo netekę Alexandras, savo 
laivynui šalia Maltos ir Cipro salų ruošia 
bazę Tobruke. Tačiau darbų sparta, nepaisant 
to, kad dirba keletą tūkstančių žmonių, nė- 

__ _ ra labai didejė. Modernios bazės per naktį 
nepaštaiysir ’’riė dabartinės spartos Tobruko' 
paruošimas Užsitęs apie 25 metus. Greičiau 
britai statyti negali. Dėl dolerių stokos.

Tuo tarpu britų generalinio štabo viršinin
kas maršalas Sir Wiiiiamas Slimas inspektuo
ja britų draugus artimuosiuose ir tolimuo
siuose Rytuose. Pereitą savaitę jis buvo Egip
te, kur kalbėjosi su karaliumi Faruku ir jo

Artimųjų Rytų tvarkymas
genštabistais. Beveik tuo pačiu laiku j Kairą 
atvyko ir naujas britų ambasadorius Sir Ral- 
phas Stevensonas. Jis turi direktyvas, kaip 
atstatyti pašlijusius britų-egiptiečių santy
kius.

1922 m. britai Egiptui, kuris iki to laiko 
buvo jų protektoratas, suteikė nepriklauso
mybę, tačiau ir 1936 m. sudaryta D. Brita
nijos — Egipto sutartis, sutelkė teisę britams 
laikyti Įgulas Sueco kanalo zonoje. 1946/47 
m. britų kariuomenė pasitraukė iš Kairo ir 
bazės Aiexandrijoje. Egiptiečiai pageidauja, 
kad britai išsinešdintų ir iš Sueco kanalo 
zonos. Jie sako: „Mes patys atmušime kiek
vieną užpuolimą", bet karas su Izraeliu pa
rodė, kad apie Egipto kariuomenę labai rim
tai kalbėti negalima.

Žodžiu padėtis yra tokia: jei britai pasi
trauks iš Sueco kanalo zonos, jis praktiškai 
liks neginamas, bet jei jie nepasitrauks, egip
tiečių nuotaikos bus nukreiptos prieš britus.

Apie tai buvo kalbama ir paskutinėje Lon
done konferencijoje, nors oficialiai tuojau po 
konferencijos nebuvo pranešta. Tik po trijų 
savaičių, gegužės 25 d. staiga buvo paskelb
ta, kad trys užsienio reikalų ministerial — 
Achesonas; Bevinas ir Schumanas — sutarė 
leisti arabų valstybėms Ir Izraeliui pirktis 
„pakankamai" ginklų.

Trys ministerial pamatė, kad Nilo ir Jor
dano linija yra lygiai taip pat svarbi, kaip 
Reino linija. Jei sovietai galėtų palyginti grei
tai užimti retai apgyventus arabų kraštus ir 
dasimušti iki Sueco kanalo, Vakarai Indiją 
turėtų visai nurašyti. Kad tokio pavojaus ne-

Filmas prieš IR1
Kad sovietai nejaučia ypatingos pagar

bos tiems, kurie jiems pataikauja — žino
ma jau ne nuo šiandien. Tą tiesą labai 
ryškiai patvirtino Berlyno sovietų sekto
riuje Sekminių sąskrydžio proga pradėtas 
rodyti filmas „Jie turi tėvynę“. Filmą suk
ta Maskvos Maksimo Gorkio studijoje. 
Berlyne rodoma vokiškai sinchronizuota 
kopija.

Tas filmas siekia Įrodyti:
1. .kad amerikiečių tvarkoma IRO prie

varta laiko karo metu j Vokietiją pateku
sius rusų valkus ir savo biurokratine siste
ma apsunkina sovietams ieškojimo akciją;

2. pagrobti rusų vaikai atiduodami Įsū
nyti vokiečiams:

3. rusų vaikai, laikomi našlaičių prieg
laudose negauna progos mokytis, jie dva
siškai maitinami amerikiečių kriminali
niais romanais; jiems neleidžiama kalbėti 
gimtąja kalba;

4. vaikai yra slapta gabenami | Ameriką 
ir Australiją — kaip pigūs darbo vergai.

f* ■'■užmokcsnls IRO už jos -draudimą 
nerašyti nieko prieš sovietus!

Veiksmas vyksta specialiai atelje pasta
tytam vokiečių miestelvje ./K’riegenberg'e". 
Ir normaliai naktį. Naktį vaikai slapta 
„pakraunami“ į laivus, pasiruošusius iš
plaukti užjūrin. Naktį amerikiečių karinin
kas suskaito žmogiškąja prekę. Naktį ame
rikiečiai šokoladą ir cigaretes smuklėje 

būtų, trys ministerial sutarė vieningiau kaip 
iki šiol laikytis vieningos politikos Art. Ry
tuose. O tai reiškia, kad tiek arabų valsty
bės, tiek ir Izraelis bus remiamos ginklais, 
tačiau kartu bus žiūrima, kad jos tuos gink
lus nesunaudotų tarpusavio kovai.

Todėl Slimas inspektuoja tas valstybes, o 
sir Ralphas Stevensonas vėl pradės daug kar
tų nutrūkusias derybas britų-egiptiečių savi
tarpio pagclbos paktui sudaryti.

(domu, kad ministerių nutarimas teikti vėl 
Art. Rytams ginklus, labai maloniai buvo su
tiktas Izraelyje. Mat, tuo pačiu Vakarai pri
pažino jau po paliaubų padarytus jėga sienos 
pakeitimus Izraelio naudai. Žydai už tai pa
darė nuolaidų iš savo pusės. Jie sutiko, kad 
JT globotų Jeruzalės šventąsias vietas (apie 
visos Jeruzalės sutarptautinimą jie nenori 
kalbėti), jie padarė mandagų gestą sumokė
dami atlyginimą už grafo Beradottės nužu
dymą ir pasižadėdami toliau ieškoti jo žudi
kų. Be to ir gauti ginklai būsią naudojami 
tik apsigynimui.

MAPAM-Izraelio kairieji socialistai ir ko
munistai dėl to kelia dideli triukšmą. Jie tei
gia, kad Izraelis atsisakė nuo neutralios pozi
cijos tarp Vakarų ir Rytų bei viešai perėjo 
imperialistinio bloko pusėn.

Visa tai reiškia, kad tarp Turkijos sienos ir 
Adeno ramiai tekės ne tik anglo-amerikiečių 
nafta, bet bus statomi, Įtvirtinimai, aerodro
mai ir strateginiai svarbūs keliai. Achesono 
„totalinė diplomatija" dabartinę raidą Art. 
Rytuose gali užsirašyti i laimėjimų skilti.

D ... už 8,5 pf.
maino 1 gėralus, ir čia pat smuklę visiškai 
sunaikina. Stora šeimininkė vadinasi Frau 
Wurst (vokiečių žiūrovai, išgirdę tos nelai
mingos išpurtusios dažytos blondinės pa
vardę, sunkiai susivaldo nesijuokę). Ji turi 
pasiėmusi iš prieglaudos jauną rusaitę, 
kuri turi sunkiai dirbti. Tik sovietų misija 
ją išgelbsti. Visados besišypąs sovietų re- 
patrijacinės misijos pulkininkas leitenan
tas ją pažada grąžinti motinai — Char
kovo gydytojai. Tuo tarpu amerikiečiai 
visą laiką didžiuojasi savo prekybiniais 
gabumais. Vienas jų filme sako: „Ameri
koje širdis nevaidina jokios rolės, tik do
leris“. Ir veidmainis anglų pulkininkas pa
sakęs: „Mes skaitomės su svetima nuo
mone, net ir tuo atveju, jei su ja nesutin
kame“, liepia šūviu 1 pakauši nušauti dorą 
vaikų priveglaudos prižiūrėtoją latvę. Ją 
nušauna jos tautietis, kuris po to eina 
pasimelsti i bažnyčią. Ir anglų pulkininkas 
rankoje laiko bibliją. Taip pat daug kry
žių pakabinta toje prieglaudos salėje, kur 
vaikai gauna pasrėbti skystos sriubos. Va
karų Vokietijoje' doroji vokiečiai pagal 
Išgalės priešinasi vakariečiams ...

Filmos gale sovietai daug pagrobtų ar 
ištremtų vaikų grąžina motinom. Visa tai 
rodoma už 60 pf. (ost) t. y. tokios Almos 
pasižiūrėjimas Vakarų Berlyno gyvento
jams kainuoja tik 8,5 Vakarietiškus pfeni- 
gius. >

Neseniai Įvykusių Vakarų Europos karo 
laivynų manevrų metu Biskajos įlankoje pa
sirodė keliasdešimt sovietų žvejų laivų, 
plaukiančių 1 Juodąją jūrą ir Tolimuosius Ry
tus. Aplamai manoma, kad tai nebuvo vien 
paprastas supuolimas. Tas įvykis duoda pro
gos plačiau panagrinėti sovietų pastangas 
Įsigalėti jūrose.

Šių metų vasario 25 d. jie (steigė specia
lią laivyno ministeriją. Iki to laiko tuos rei
kalus tvarkė specialus „ginkluotų jėgų mi
nisterijos" skyrius. Tai pirmas kartas istori
joje, kad Rusijos laivynas būtų laikomas ne
priklausoma ginklų rūšimi, lygia kariuomenei 
ir aviacijai. Laivyno ministeris yra admirolas 
I. Jumaševas, kuris 2. D. karo metu buvo 
laivyno skyriaus viršininkas generaliniame 
štabe.

Toks laivyno iškėlimas sukėlė nepasitenki
nimo kariuomenės ir aviacijos vadų sluoks
niuose. Mat, iki šiol, bent administraciniu 
žvilgsniu, atskiros ginklų rūšys buvo sutelk
tos j vieną stipriai centralizuotą krašto ap
saugos ministeriją.

Karo patyrimas paskatino sovietus 1 avia-

I
Kartu lengviau

Vengrai ir čekai, kaip tai paprastai bū- į 
na tarp kaimynų, vieni kitų nekenčia. Ta Į 
neapykanta nepranyko net ir abiem tau- Į 
tom patekus 1 raudonąją vergiją. Kad taip Į 
yra, parodo sekantis atsitikimas.

Viename Vengrijos kaime Cekoslovaki- j 
jos pasienyje vyko sekmadieninis „poli- Į 
tinis parengimas". Agitatorius, išaiškinęs Į 
buvusios santvarkos neigiamybes ir da- Į 
bartinės teigiamybes, klausia ūkininkų, į 
kodėl jiems dabartinis režimas geriau pa- j 
tinka. Atsakymai (vairūs. Vienam bolše- Į 
vikinis režimas geriau patinka, kad jis ža- ; 
da vaikams nemokamą mokslą, kitas jti- Į 
kinėja, kad jam režimas patinka dėl paža- : 
do aprūpinti traktoriais, Pagaliau atsakyti į 
teko ir vienam iki šiol nuošaliai stove- i 
jusiam ūkininkui. „Aš džiaugiuos — sakė Į 
jis — kad liaudies demokratija yra ne tik į 
pas mus, bet ir Čekoslovakijoje". Jo at- Į 
sakymas skambėjo tikrai nuoširdžiai. į

ciją žiūrėti, kaip j atskirą strategini ginklą. 
1945—1950 m. tai buvo stengiamasi įgyven
dinti. Iš pradžių j aviacijos skatinimą ir plė
timą palankiai žiūrėjo ir sovietų karuomenės 
generolai. Nebuvo jokios abejonės, kad so
vietai turi turėti stiprią aviaciją. Tačiau jau 
1947 tn., kada'aviacijos'"vadai p/adėjo pla
nuoti ir didžiųjų bombonešių statybą, kad 
pavijus šioje srityje amerikiečių ir anglų pa
darytą pažangą, pasigirdo ir kritikos žodžiai. 
Esą, tiksliau būtų visas jėgas sutelkti tokios 
aviacijos sukūrimui, kuri bendradarbiautų su 
sausumos kariuomene ir laivynu, bet neturė
tų savo atskirų uždavinių.

Sovietų noras sukurti tolimojo skridimo 
bombonešių junginius privertė ieškoti ir 
jiems tinkamų bazių, šiaurės ašigalio srity
je, Rytų Vokietijoje ir kt. Tam tikslui turėjo 
būti panaudotas laivynas. Automatiškai jo 
reikšmė tuojau pat pakilo.

Įsigiję Kiniją, sovietai dar labiau pasidarė 
reikalingi laivyno, kuris padėtų kontroliuoti 
Jau užimtas teritorijas ir įsigalėti pietryčių 
Azijos salose. Tam tikslui jis turi būti toks 
pat pajėgus, kaip anglų arba amerikiečių.

Toki laivyną galima būtų sukurti, tik ji at
palaidavus nuo kitų kariuomenės rūšių pri
klausomybės ir paaukavus jam daug lėšų. 
Tam tikslui ir buvo sukurtas laivyno penkme
čio planas, (nuo 1950 m. kovo 1 d. iki 1956 
m. sausio 1 d.).

Tą planą š. m. balandžio 14 d. paskelbė 
pats generalinio’štabo viršininkas Stermenko. 
Jis tarp kitko, pareiškė, kad laivynas stipri
namas specialiu poiitbiuro pageidavimu, kuris 
taip pat pageidauja ir atvirų Tarybų Sąjun
gos krantų sutvirtinimo. Pirmaisiais metais 
laivynui buvo paskirta 1385 milijonai rublių. 
Balandžio mėn. prasidėjo savanorių laivynui 
telkimas, kuriam labai daug padėjo partinės 
instancijos, panašiai, kaip ankščiau aviacijai. 
Laivyno žiniai perduota ir daug įmonių, iki 
šiol dirbusių tik sausumos kariuomenei ir 
aviacijai.

Daug dėmesio kreipiama povandeniniams 
laivams, kadangi jų statyba palyginti yra'ne
brangi ir greita. Skubia sparta ruošiamos 
naujos bazės Port-Arturo ir Daireno uostuo
se, kur prie įtvirtinimo darbų dirba apie 
100 000 darbininkų.

Laivyno penkmečio plano pildymo priežiū
ra yra pavesta komitetui, kuri sudaro kraš
to apsaugos ministerio pav. maršalas Soko
lovskis, admirolas Jumaševas, atsakingas už 
„ginkluotas pajėgas" politbiure maršalas Bul
ganinas ir generalinio štabo šefas maršalas 
Stermenko. Darbo jėgas pristato MVD.

Tokiu būdu laivynas šiuo metu yra myli
miausias sovietų kūdikis. Didžiausiam avia
cijos pasipiktinimui. Bevalgant auga apetitas, 
todėl laivynas dabar pareikalavo, kad jam 
būtų pavesti ir tolimojo bombardavimo dali
niai. Tokiu būdu aviacijos žinioje bus tik nai
kintuvai ir taktiniams reikalams naudojami 
lėktuvai. Didieji bombonešiai bus laivyno ži
nioje ir, karui ištikus, iš lavyno bazių per 
jūras jūrininkų vadovaujami skris bombar
duoti Anglijos ir Amerikos.

Kai kurie vakarų kariniai specialistai Iš 
sovietų užsimojimo sukurti galingą laivyną 
daro optimistinės išvadas. Girdi, laivyno kū
rimui be lėšų dar reikalingas ir laikas. Labai 
daug laiko. Laivyno sukūrimui, greičiausiai, 
nepakaks suplanuoto penkmečio. O nepasls- 
tatę laivyno, sovietai karo tikrai nepradės.

Laikraštį, žudo
tas, kuris laiku neatsiskaito
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Bronys Raila

Mūsų dabartis-ji
Tačiau „1948 metai" jau turi aiškų savo 

pirmapradininką. Ne dėl to, kad ateities fan
tazijas yra bandęs vaizduoti nebe vienas ra
šytojas. Bet ir pati politinė bei filosofinė min
tis Orweilio veikale jau nebėra naujiena ar 
jo vieno išradimas. Kiek panašaus turinio ir 
žymiai panašios minties romaną dar 1923 me
teis Paryžiuje išleido ano meto rusas emi
grantas rašytojas Eugenijus Zamiatinas. Jo 
knyga buvo pavadinta „Mes", išversta angliš
kai ir prancūziškai, vaizdavo ateities santvar
ką, kur žmonija taip pat patenka j diktato
riaus rankas. Kad Orweills tą knygą skaitė ir 
buvo labai sužavėtas, parodo jo paties para
šyta Zamiatino veikalo recenzija 1946 m. 
Londono savaitraštyje Tribune, kur jis bu
vo tuo metu literatūrinis redaktorius.

Zamiatino ateities totalitarinė fantazija buvo 
(kvėpta pirmųjų bolševikinės revoliucijos Įs
pūdžių ir naujojo sovietinio režimo pirmųjų 
apraiškų. Diktatūrinė valstybė, aišku, turi 
būti policinė valstybė. Zamiatinas vaizdavo 
ateities gadynę, kai visi žmonės jau gyveno 
stikliniuose namuose, ir visagalės valstybinės 
policijos agentams buvo lengva matyti ir sek
ti kiekvieno gyventojo veiksmus. Orweliis sa
vo knygoje panaudoja kitą netolimos ateities 
labai patogų technikini išradimą, „teleskry- 
ną“, — bet policinio sekimo ir piliečių veiks
mų kontrolavimo principas yra visiškai tas 
pats. Zamiatinas tos ateities valstybės vy
riausią vadą ir diktatorių pavadina Gerada
riu, gi Orweills — Didžiuoju Broliu, bet prin
cipas irgi tas pats. Ir viename ir kitame vei
kale savotiškos meilės istorijos nuveda he
rojus i nelaimę. Jie maištinlnkavo prieš vals
tybę, prieš diktatūrą, buvo sugauti, nubausti 
ir dvasiškai sutriuškinti.

Zamiatinas mirė Paryžiuje 1937 metais, 
kaip nesuprastas, neišgirstas ir visų užmirš- 
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?ms fantazija...
tas „baltasis caro emigrantas". Kiekvienas ži
nome, kiek ano meto Europa ir Amerika te
suvokė ir tenorėjo žinoti apie konkretų dik
tatūros ir raudonojo totalitarizmo tikrąjį 
vaizdą bei esmę komunistinėje Rusijoje. GPU, 
Cekos veiklą, tiesa, kartais parodydavo ame
rikoniškose filmose, bet tokiu pat titulu, kaip 
šiandien teberodo cowboys. Tai tik sensaci
jos dėmesio puspadžiams pakasyti, o ne tota
litarinės valstybės esmei ir žmoniškumo de
gradacijai pavaizduoti. Jei ne pabėgusieji žy
dai prieš karą, tai ne ką daugiau pasaulis 
būtų susidomėjęs ir Hitlerio koncentracinė
mis stovyklomis bei Gėštapo išmonėmis. Tik 
kai manijakiškasis kancleris sugalvojo per
daug jau greitai užkariauti visą pasauli, atsi
rado reikalas gintis ir miiitariškai ir idėjiš
kai. Ir tuo laikotarpiu enkavedistinė Rusija, 
kaip mielas sąjungininkas, buvo dar daugiau 
išbaltinta. Kur čia daug bekalbėsi apie „liau
dies demokratijos" vidaus santvarkos meto
dus ar užsienio atžvilgiu užsimojimus eiti tais 
pačiais nusišovusiojo kanclerio keliais, jei net 
pabėgėlius iš Rusijos okupuotų teritorijų ne
buvo išdrįsta pavadinti politiniais emigrantais 
ar stačiai pabėgėliais, o tik šveliučiu „išvie- 
tintųjų", arba Displaced Persons vardu . . . 
Juk negalima buvo nei prileisti, kad žmonės 
gali bėgti iš tokios kilnios bei narsios šalies 
ir nuo tokio genialaus jos valdovo ... Aš 
gerai nežinau, ar anuos rusų pabėgėlius po 
pirmojo pasaulinio karo kas ragino nebūti 
„fašistais" ir kvailiais ir nieko nelaukiant 
gr|žti namo, — bet visi gerai žinom, kad po 
antrojo pasaulinio karo tai visus pabėgėlius 
ir dargi labai uoliai ragino grįžti ir ne kartą 
net prievarta mėgino vežti . . , Vėliau jų pa
dėti pagerino tik pasakiškai atkaklus visų jų 
užsispyrimas nepasinaudoti siūlomais malo
numais ir geriau pasirinkti elgetos lazdą ir 
benamio stogą, negu „liaudies demokratiją",

pasaldintą okupacijomis ir genocidu (Vaka
ruose tą žod| opinija vis, matyt, dar tebemai- 
šo su sacharinu) . . .

Man visgi gerokai nuostabu, kad Orweilio 
knyga Amerikoje ir gal Anglijoje atkreipė dė
mesio, turėjo ir dar turi pasisekimo. Aš nesu 
linkęs girtuokliauti iliuzijomis, kad laisvojo 
pasaulio valdančiųjų protai, pramatymas ir 
sąžinė taip greit galėtų suaktyvėti, kol jiems 
negresia tiesioginis užpuolimas, betarpis pa
vojus ar net apčiuopiamas „Didžiojo Brolio" 
generalissimo santvarkos metodų paragavi
mas . . , Juk turime gerą trisdešimti metų 
praktikos ir turėtume išmokti daugiau kliau
tis ne žodžiais, o veiksmais ir (vykių eiga. 
Juk „Didysis Brolis" su palaiminimu gavo de
šimti nepriklausomų Europos valstybių ir da
bar vėl dar dešimti kartų daugiau robotų Ki
nijoje. O gal ir čia galvojama pagal seną at
sargos puskarininkio honoravą strategiją: 
„Kas čia tokio, daugiau priešų — daugiau 
garbės" . . .

Naujoji pasaulio ir visuomenės santvarka
Bet palikime nuobodžią dabartį ‘r žvelkime 

į ateltĮ, kaip mums ją įdomiai priešia Orwel
iis.

Tiršto jo knygos turinio man būtų visai 
neįmanoma atpasakoti, nes tada išeitų nebe 
straipsnis, o nauja knyga apie jo knygą. Be 
to, aš norėčiau gundyti, jog juo didesnis skai
čius, kuris tik geba paskaityti angliškai, pa
sistengtų š| veikalą perskaityti ištisai, nes tai 
knyga, teikianti be galo daug pašaro.mintims 
ir mąstymui (žinoma, tiems, kurie dar nėra 
atsisakę šio nepelningo verslo . . .). Neabe
jotina taip pat, kad, nežiūrint kultūrbolševi- 
kų „tylos sąmokslo" ir boikoto, Orweilio ro
manas gal jau yra ir tikriausiai bus išverstas 
i visas didesniųjų civilizuotų tautų kalbas. 
Čia pasitenkinsiu tik fabulos griaučių, veiks
mo rėmų ir kai kurių epizodų atpasakojimu.

Autorius tik trumpai Ir gana miglotai pri
simena 1960—1979 metų laikotarpio pervers
mus pasaulyje ir iš karto mus (veda ( 1984 
metus, kurie nieku necharakteringi, o tik yra 
normalūs naujosios jau nusistovėjusios sant
varkos metai. Pasaulyje tada nebuvo likusios 
tik trys didelės valstybės: Okeanija, apėmusi 
abi Amerikas. Angliją, dali Vakarų Europos 
ir dal| Afrikos; Euražija, valdanti dabartinę 

Rusiją su Sibiru, dalį centrinės Azijos, besis
kverbianti j Mažąją bei Afriką, o Vakaruose, 
kaip atrodo, tebestovinti maždaug ant Jaltos 
konferencijos nustatytų pagrindų; Rytų Azi
ja, susidedanti iš Japonijos, Kinijos ir neaiš
kiai nužymėtų teritorijų toliau j pietus (mū
šiai laikas nuo laiko eina Indijoje . . .). Pa
saulyje tačiau nėra jokios taikos, eina nuola
tinis karas tarp dviejų valstybių, o trečioji 
būna sudariusi sąjungą su viena katra. Re
guliariai kas ketvirti metai karas su priešu 
nutraukiamas ir tuojau pat pradedamas su 
buvusiu sąjungininku. Vartęjami pagerinti 
ginklai, bet ne tokie, su kuriais visa žmonija 
susinaikintų. Karas yra virtęs normalia tarp
tautinių santykių būkle.

Visose trijose valstybėse nusistovėjo sant
varkos, visiškai panašios savo filosofija, mo
rale, tikslais ir metodais. Jos tik vadinasi 
skirtingais vardais: Okeanijoje naujoji tvar
ka ir mokslas vadinasi Ingsoc, išvestas iš 
angliškųjų sąvokų „Eengllsh Socialism", Eura
zijoje — ncobolševizmas, o Rytų Azijoje — 
kinų kalbos terminologijoje „mirusiųjų diev- 
maldystė", kas | kitas kalbas verčiant reiškia 
„savęs pasinaikinlmas". Pastebėsime, kad kas 
pažjsta dabartinio bolševizmo tikrąją, ne vie
šai skelbiamą, bet vykdomą valstybinę ir mo
ralinę filosofiją, tai Ingsoc'as nuo jo praktiš
kai savo dėsniuose labai mažai tesiskiria.

Orweills mums vaizduoja tik Ingsoc sant
varką, |o visuomenę ir paskiro žmogaus gy
venimą viename Okeanijos krašte, buvusioje 
Anglijoje, tiksliau Ir siauriau — Londone 1984 
metais.

Si santvarka yra lobuliai įkūnytas ir į mis
tikos laipsni pakeltas totalitarizmas. Viršū
nėje stovi vadas ir diktatorius, kurio vardu 
viskas daroma ir kurio paveikslai visur iš
kabinėti su užrašu: „Didysis Brolis tave ste
bi". Jis jau nebeturi nei vardo, nei pavardės 
ir vadinasi tik Didysis Brolis; nežinia net, 
kur jis gyvena Ir ar tikrai tebėra gyvas. Jo 
valią vykdo ir atstovauja Partija, susidedan
ti iš dviejų grupių: vidujinė partija, privile
gijuotas elitas, kuris daro visus sprendimus 
ir prižiūri jų vykdymą, tai smagenys ir II- 
kristalizuotas NKVD; išorinė partija — tai 
režimo rankos, vykdančios įsakymus ir at
liekančios visą krašto administracinį darbą 
pagal Partijos valią. Partijos nariai dėvi spe

cialias uniformas. Likusieji daugiau kaip 80% 
gyventojų vadinasi broliai, t. y. proletarai, 
kurių vienintėlė pareiga yra dirbti ir veistis. 
Jie neturi jokių teisių, jų intelektas užmuš
tas, niekas nežiūri ir neklausia jų valios, o 
tas, kuris daugiau prasikiša | prieki ir pra
deda samprotauti, nedelsiant būna sunaiki
namas.

Laisvės, lygybės, teisingumo sąvokos visai 
nebeegzistuoja, net ir patys žodžiai yra išny
kę. Policinė sistema (vesta visoje tobulybėje. 
Žmonės suimami, paskiriami sunkiems dar
bams stovyklose, iš kurių nebegrįžta, kiti ka
lėjimuose tardomi, kankinami, kol „prisipa
žįsta" nusikaltę. Žmonių dingimas yra natū
raliausias reiškinys, dingusiam pažymėti var
tojama net speciali sąvoka — „išgarintas". 
Šnipinėja visi, pradedant dviejų metų vaiku. 
Ne tik aikštėse, bet visuose kambariuose ir 
slapčiausiose vietovėse pastatyti „teleskry- 
nai" — aparatai, kurie užregistruoja kiekvie
ną garsą ir per kuriuos budrioji policija ste
bi kiekvieną žmogaus judėsi. Nereikia nusi
kalsti veiksmu, užtenka nusikalsti mintyje, 
kad būtum sunaikintas. Pati policija vadina
ma Minties Policija. Okeanijoje įvesta nauja 
oficiali kalba, „Newspeak", kurios bazę su
daro anglų kalba, trumpinant žodžius ir nau
jadarams suteikiant speciales prasmes. Bene 
pats svarbiausias žodis ir naujosios sistemos 
mąstymo būdas yra pagerinta dialektika, va
dinama „Doublethink", dvigubas mąstymas, 
kuris moko vienu ir tuo pat metu suderinti 
priešginybes ir didžiausias nesąmones, pvz., 
kad baltas yra juodas arba kad du ir du yra 
penki ar trys, — jeigu taip galvoti pareika
lauja Partija. *

Visi gyventojai turi rodyti ne tik begaliną 
meilę Didžiajam Broliui, absoliutini paklus
numą Partijai, bet gyventi nuolatinėje bai
mėje ir terore, kad kiekvieną minutę gali bū
ti išgarinti. Mat, yra ir nuolatinė opozicija re
žimui, dirbtinai palaikoma, kad vis būtų ga
lima visuomenę terorizuoti ir jos vardan ne 
tiek esamus, kiek galimus atsirasti priešinin
kus naikinti. Opozicijos vadu paskelbtas kaž
kur dingęs Emanuelis Goldsteinas, kuriam 
niekinti ir masinei baimei skiepyti per ra
diją kasdien yra įvestos dvi „neapykantos 
minutės", o tam tikrais protarpiais būna skeU 
biamos net „neapykantos savaitės".
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Apie dvi pasaulines moterų organizacijas PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
Birželio 6—10 d. Paryžiuje įvyko Pasauli

nio Motinų Sąjūdžio Kongresas, kuriame da
lyvavo ir lietuvės atstovės.

Po Pasaulio Motinų Sąjūdžio pirmininkės 
p. d'Arcy pranešimo, svarstyti šie klausimai: 
I. Įstatymų ir papročių motinai skirta vieta 
šeimoje. II. Šeiminės motinų veiklos ekono
minė įtaka šeimoje ir tautoje. III. Socialinės 
pagalbos tarnyba motinoms. IV. Motinų var
gų ekonominės priežastys. V. Diskusijos ir 
nutarimai.
Kas tai yra W. O. M. A. N.?

Greta Pasaulinio Motinų Sąjūdžio (Mouve- 
rnent Mondial des Meres) daugeliui moterų, 
ypač visuomenininkių, yra žinoma antra or-

Šiurpi nelaimė
ENGLEWOODAS. — Gegužės 25 d. 6:30 

vai. vakare State St. tramvajus, eidamas 
į pietų pusę, gal 30 mylių greitumu per 
valandą, netoli 63rd St. nušoko nuo bė
gių, užgaudamas 8,000 • galionų gazolino 
sunkvežimį, kuris važiavo į šiaurę State 

. gatve. Sunkvežimiui sudužus, greitai gazo
linas užsidegė ir apliejo tramvajų. Per po
rą minučių tramvajus degė, nes naujųjų 
didžiųjų tramvajų durys užsidaro ir atsi
daro automatiškai. Tramvajaus priekiui 
sudužus, sugedo ir jo durų atidarymas. 
Žmonių buvo pilnas tramvajus, jie nega
lėjo išeiti laukan gaisrui kilus. Keleiviai 
bėgo prie šoninių ir užpakalinių durų gel
bėtis, bet durų negalėjo atidaryti. Susigrū
dę vienas ant kito, prie uždarytų tramva
jaus durų, keleiviai tirpo didelio karščio 
liepsnose.

Reginys buvo baisus. Degantieji rėkė, 
šaukė pagalbos. Bet per ugnį niekas nega
lėjo prieiti gelbėti. Šioje tramvajaus bai
sioje nelaimėje sudegė 32 keleiviai ir sunk
vežimio vairuotojas. Sužeistų yra 50.

Žuvę ir sužeisti lietuviai
P-lė Margaret Mary Jankauskaitė, 10117 

So. State St., sudegė mirtinai. Povilas 
Abelkis, 10701 So. State St., skaudžiai su
žeistas. Išmušus tramvajaus užpakalyje 
langą, Abelkis per jį išsirito, susižeizda- 
mas burną ir skaudžiai apdegęs bumą ir 
rankas. Povilas Abelkis yra tremtinys, 
apie 7 mėnesiai kaip atvažiavęs iš Vokie
tijos dirbo skerdyklose. Nelaimė jį ištiko 
grįžtant iš darbo namo. „N“

Atsiusta paminėti
R. Spalis. Trylika Nelaimių, feljetonai. 

Išleido PRADALGES leidykla Anglijoje 
1050 m. 168 puls. Įdomūs feljetonai iš trem
tinių ir emigravusių tremtinių buities.

KNYGŲ LENTYNA. Lietuvių Bibliogra
fines Tarnybos Biuletenis. Nr. N). Spauda 
rotatorinė. Išleista tjsa.

AIDAI. 1950 m. Nr. 4. Vakarų Vokieti
joj kurį laiką leisti AIDAI šiuo metu išei
na JAV. Šiame numeryje, be visos eilės 
kultūriniais klausimais straipsnių, pami
nėtini* išsamus Pr. Skardžiaus straipsnis 
,^T. Jablonskis kalbininkas“ ir prof. K. 
Pakšto gausiai dokumentuoto straipsnio 
„Keletas samprotavimų apie Lietuvos ri
bas“ tęsinys.
■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Pati krašto administracija sutvarkyta gana 
nepainiai. Salia.Minties policijos, yra tik ke
turios ministerijos: Taikos ministerija, kuri 
fafctinai .’ūpinasi tik karo vedimu; Meilės mi
nisterija, (turi rūpinasi tvarkos išlaikymu, nu
sikaltėlių „perauklėjimu", kankinimu, išgari
nimu ir "eapykantos skleidimu; Pertekliaus 
ministerija, kuri skelbia nesibaigiančius tri
mečio planus, rūpinasi vergų darbu ir kovoja 
su nuolatiniais nepritekliais; Tiesos ministe
rija, kurios uždavinys skleisti niekad nesi
baigiamą melą, fabrikuoti naujienas, ruošti 
pramogas ir prižiūrėti teisingą auklėjimą. Ki
tokių organizacijų tėra labai nedaug, jų tar
pe pažymėtinos: jaunimo organizacija, mo
kanti vaikus šnipinėti, o vėliau atrenkanti 
kandidatus į partiją; šalia jos — antiseksua- 
linė lyga, mokanti mergaites savyje sunai
kinti bet kokius erotinius bei romantinius 
jausmus, o į veisimosi reikalą žiūrėti, kaip į 
sausą pareigą Partijai, parūpinant naujų žmo- 
nių-

Trys svarbiausi Partijos šūkiai, visur skeD 
btami šviesos reklamomis, yra tokie: Karas 
yra taika, Laisvė yra vergija, Ignorancija yra 
stiprybė.. i. Pagal dvigubo mąstymo metodą, 
šie šūkiai yra giliai teisingi ir išmintingi. 
Jeigu išnyko sąvokos, kaip garbė, teisingu
mas, dorybė, demokratija, internacionalizmas 
ir mokslas, tai naujojoj visuomenėj juo labiau 
seniai išnyko bet kokia religija. Niekas nei 
apie ją, nei apie bet kokias bažnytines orga
nizacijas nė neprisimena . . .

Niekas nebeegzistuoja už Partijos ribų. 
Partija yra vienintelė, amžina, niekeno ne
kontroliuojama jėga. O jėga yra Dievas . . .

Liūdna Wlnstono Smltho epopėja
Tokioje santvarkoje, kurios tik labai trum

pus bruožus čia iškėliau, Londone, totalita
rinio košmaro sukūryje gyvena Winstonas 
Smlthas. Tai pusamžis vyras, vienišas, prieš 
kelis metus pasimetęs su savo partiete žmo
na, išorinės partijos narys, antraeilis valdi
ninkėlis Tiesos ministerijoje. Jis dirba do
kumentacijos skyriuje, kurio uždavinys — 
nuolat fabrikuoti partijai tinkamus melus, iš- 
tafsinėti prakalbas. laikraščių straipsnius, 
knygas, keisti bet kokią archyvinę medžiagą 
pagal tai. kas tai dienai reikalinga partijos in
teresams. Šio skyriaus darbą ir uždavinius 

ganizacija. „W. O. M. A. N." (World Organi
zation of Mothers of all Nations). Šios dvi 
organizacijos iš esmės yra skirtingos. 1947 
metais lapkr., mėn., tik įsikūrus Pasaulio Mo
tinų Sąjūdžiui Paryžiuje, netrukus Jungti
nėse Amerikos Valstybėse susiorganizavo 
„W. O. M. A. N.“ sąjūdis, vadovaujamas Miss 
Dorothy Thompson. Šis sąjūdis siekia jungti 
moteris ir motinas galingon organizacijon, ku
ri dirbtų taikai, panaudojant Jungtinių Tautų 
įtaką. Programinis tikslas: 1) skatinti JT at
statyti pasaulinį autoritetą, kad sutrukdžius 
agresinį karą ir ginklavimąsi agresiniam ka
rui; 2) kontroliuoti atominį grasinimą ir 3) 
suorganizuoti pasaulinės policijos pajėgą, ku
ri tačiau netarnautų Uranijai.

Šis sąjūdis pareiškia, jog jis nesąs socia
linio bei pilietinio pobūdžio. Tačiau jis kvie
čiąs asmenis Ir grupes paremti minėtų reika
lavimų įgyvendinimą. Šio sąjūdžio sekcija 
jau yra suorganizuota ir Vokietijoje.

Lietuvių suvažiavimas Venezuoloje
Per Sekmines visų Venezuelos kolonijų 

lietuviai suplaukė į Valenciją pirmajam 
suvažiavimui, kurio tikslas buvo arčiau 
pažinti vieni kitus, pasidalinti atsiektais 
laimėjimais, o ypač parodyti dėkingumą 
juos priglaudusiam kraštui, kurio prielan
kumą ypatingai patyrė lietuviai.

Pirmuoju suvažiavimo punktu buvo iš
kilmingos pamaldos Campo Carabobo kop
lyčioje, kurias atlaikė lietuvių kapelionas 
kun. A. Sabaliauskas, po to iškilminga ei
sena prie paties to vardo paminklo, kur, 
pasakius atitinkamas kalbas lietuviškai ir 
ispaniškai ir nuaidėjus Venezuelos ir lie
tuvių tautos himnams, buvo padėtas vaini
kas žuvusiems už Venezuelos laisvę. „Ma
rija, Marija“ giesmės žodžiais baigėsi ši

Ar gali būti?
* Vokietis pabėgėlis iš Liepojaus Arno 

Sabolensky, 19 metų, turi dėl nugarkaulio 
džiovos gulėti gipse vienoje LUbecko ligo
ninėje. Iš nuobodumo jis pradėjo... perėti 
du kiaušinius. Vienas sudužo. Iš kito dvi
dešimt pirmą dieną išsirito viščiukas.

* Vienas šoferis iš Ulmo buvo nubaus
tas pinigine bauda už tai, kad jo liudiji
mas neturėjo galios. Jis apsiskundė teis
mui. Ir bauda buvo nuimta. Mat, ant jo 
liudijimo buvo užrašyta, kad jis galioja 
iki 1946 m. vasario 16 d. arba karo galo. 
Jis įrodinėjo, kad apie taikos sudarymą 
jam iki šiol dar nieko nebuvo žinoma. Ir 
niekas nepajėgė įrodyti, kad tai netiesa.

♦ Mrs. Pearl Mesta, savo laiku pagarsė
jusi puošniais priėmimais Washingtone, buvo 
paskirta- JAV • ambaaadortom-Lukaemburga, 
Neseniai ji pareikalavo, kad jai būtų paskir
tas ir karo atachė. Washingtonas pasiuntė 
vieną majorą — iš kariuomenės moterų kor
puso.

♦ ,-,Ką turi bendro karvės su kultūra?" - 
klausia sovietų zonos žemės ūkio laikraštis 
LAND UND FORST ir pats atsako: Ranzino 
sovehoze 39 draugai ir draugės savo nuosa

autorius pavaizduoja labai įtikinamai ir su 
klaikiu sąmojumi,

Winstonas • jau tikras ir standartizuotas 
naujosios visuomenės narys. Tik kaip per 
miglą jis beprisimena savo vaikystę, motiną, 
kuri buvo išvežta į darbo stovyklą ir dingo, 
gi apie senuosius, t. y. mūsų laikus jis jau 
nebeturi jokio supratimo. Jis stengiasi sąži
ningai tarnauti partijai, atlieka visus reikala
vimus, bet vieną dieną jį pradeda graužti abe
jonės, kurias jis, kaip tikras beprotis, prade
da užrašinėti į slaptą dienoraštį. Ypatingomis 
aplinkybėmis jis susipažįsta su tos pat minis
terijos tarnautoja, taip pat partiete, Julija, su 
kuria slaptai užsimezga savotiškas idėjinis ir 
seksualinis romanas. Kadangi tokia „meilė" 
Okeanijoje yra griežtai draudžiama partijos 
nariams, jiedu kurį laiką susitikinėja miške 
ar užkampiuose, o vėliau Winstonas suranda 
seną antikvarininką, kuris jiems išnuomoja 
slaptą kambarėlį be teleskryno. Čia jie susi
tikinėja atvangai nuo kasdieninio įtempimo ir 
-fiziniams „meilės" reikalams atlikti.

Winstono opozicija, „minties nusikaltimai" 
vis auga ir didėja. Prie to jis paskatina ir Ju
liją, kuri bendrai į tuos reikalus žiūri tik 
ciniškai. Jiedu nutaria prisidėti prie Goldstei- 
no vadovaujamos opozicijos, kuri pagal gan
dus vadinasi Brolija. Jie iš tam tikrų reiški
nių įtaria, kad tos Brolijos dalyvis turėtų 
būti vienas žymesnis vidujinės partijos narys, 
Meilės ministerijos tarnautojas O'Brienas, su 
kuriuo Winstonas buvo prieš keletą metų pa
žįstamas. O'Brienas jam buvo pasakęs: „Mes 
dar susitiksime, kur nėra tamsos“, Ir Wins
tonas tai iškomentavo, kaip palankų ženk
lą opozicijai. Jiedu nuvyksta pas O'Brieną ir 
atidengia kortas. Taip, O'Brienas žino apie 
opoziciją ir, paėmęs iš jų žiauriausią prie
saiką, nurodęs visai neabejotinus mirties pa
vojus, priima į sąjūdį ir aprūpina svarbiau
siu teoretiniu Emanuelio Goldsteino opozici
nės veiklos teorijos veikalu: „Oligarchinio ko
lektyvizmo teorija ir praktika". Winstonas su 
Julija skaito šį veikalą slaptame antikvaro 
kambarėlyje. Iš jo ir mes giliau pažįstame 
Okeanijos santvarkos principus, ideologiją, 
ir matome, kad Winstonas savo beviltiškam 
siekimui ją pakeisti įžiūri tik „broliuose", 
kurie gal būt kada nors sukilsią ir panaikin

Gi Pasaulis Motinų Sąjūdis gimė po tre
čiojo Tarptautinio Kongreso apie Motiną 
Žmonijos Pažangos darbininkę. MMM (Pa
saulinis Motinų Sąjūdis.) siekia pagerinti gy
venimo sąlygas, kurios lengvintų motinoms 
atlikti žmonijos pažangos darbą šeimoj ir 
valstybėj. Sis sąjūdis tuojau po savo įsistei- 
gimo suredagavo Motinos Chartą. Ji yra są
jūdžio veiklos bazė. Nustato motinų atsakin
gumą ir prašo gerbti jų laisvę atitinkamai jų 
atsakingumui.

Iš čia kyla akcijos reikalas socialinio gy
venimo ir juridinėse srityse. Pasaulinis Mo
tinų Sąjūdis nesisavina politinio pobūdžio 
priemonių, kurias siūlo naudoti „W.O.M.A.N."

Taigi šių abiejų organizacijų veikla yra 
griežtai skirtingo pobūdžio. Amerikinė moti
nų organizacija metasi politinio gyvenimo 
sritin, gi Paryžiuje įsteigtoji tiesioginiai rū
pinasi sudaryti palankias teisines ir sociali
nes sąlygas, kurios'^Tengvintų motinoms at
likti jų didžius uždavinius. V. Karvclicnė.

programos dalis ir visi suvažiavimo daly
viai grįžo Valencijon.

Antrąją dalį sudarė atskirų lietuvių ko
lonijų meninis pasirodymas, trukęs apie 
dvi valandas ir ištisai transliuotas per Va- 
lencijos radiją. Programoje buvo keletas 
tautinių šokių, liaudies dainų, atliktų Va- 
lencijos lietuvių choro, taip pat solo ir 
duetų, pačių jauniausių baleto numeris ir 
eilėraščių lietuvių bei ispanų kalba. Gra
žiausią ir turtingiausią programą patiekė 
Valencijos lietuviai, jau iš seniau pirmavę 
ir tebepirmaują savo kultūrine veikla.

Sis pasirodymas buvo pirmas šio pobū
džio suruoštas krašte gyvenančių svetimša
lių iniciatyva ir vietos gyventojams pada
rė gilų įspūdį. D- 

vas karves atidavė sovehozui. Po to Ranzi- 
ne suklėstėjo kultūrinis gyvenimas, nes „lais
valaikis nuo šiol aukojamas ne karvei, bet 
kultūrai. Privati karvė sovehoze yra toks 
pats kultūros priešas, kaip kad sovehozinė 
karvė, keldama pieno našumą sovehoziniame 
tvarte, yra gyventojų geresnio aprūpinimo 
pionierius". Kur karvėm geriau — ten, kur 
žmonės rūpinasi jom ar „kultūra", laikraštis 
nerašo.

♦ Pfaffenhofen prie Ingolstadto bažny
čioje du vyrai susiginčijo, kuris jų pirmas tu
ri eiti išpažinties. Ginčas baigėsi muštynėmis. 
Abu turėjo pasišalinti iš bažnyčios.

♦ Anglų kurorto Weston-Super-Mare di
rektorius J. G. Biwtvris paprašė parlamento 
uždrausti skelbti pair radiją oro prognozus. 
BBC sekminėm pranašavo lietingą orą. Iš
kylautojai liko namuose, p. Brenneris be už
darbio, o oras pasitaikė visai gražus.

♦ Sovietinės Vokietijos propagandos mi- 
nisteris Eisleris paskelbė, kad amerikiečių 
lėktuvai išmėto bulvių kenkėjus.

sią esamą vergiją.
Tačiau jau, berods, po antro knygos skai

tymo seanso abu sąmokslininkai suimami. 
Antikvarininkas, pasirodo, buvo tik užsimas
kavęs Minties policijos narys, į slaptąjį kam
barėlį po paveikslu buvo įvedęs teleskryną, 
kontroliavęs visus Winstono bei Julijos dar
bus ir žodžius.

Trečioji knygos dalis rodo Winstoną kalė
jime, kur jis vedamas prie prisipažinimo ir 
„pagydymo". Autorius labai stengiasi gąs
dinti tardymo ir kankinimų scenomis, vaiz
duoja specialų kambarį,'kur įmantriais kan
kinimais kiekvienas be išimties kaltinamasis 
prisipažįsta prie visų nuskaltimų, kurių iš jo 
pareikalauja, tačiau sėdėjusiems bolševikų 
kalėjimuose tie visi vaizdai ir metodai, be 
abejo, atrodys tik eilinis feljetonas ir gana 
nedidelė naujiena. Aišku, Winstonas, kaip ir 
Julija, prisipažįsta prie visko, ko buvo iš jų 
pareikalauta, pavaizduodami absoliutinę to
talitarinės santvarkos sugraužto žmogaus mi
zeriją ir niekybę.

Be mažiausios abejonės, ir vienas ir antras 
būtų buvę išgarinti, jei ne ta speciali aplin
kybė, kad jų bylos tardytojumi buvo . . . 
pats O'Brienas. Šia gana protingas vyras, pa
sirodo, buvo besąlygiškai ištikimas Didžiojo 
Brolio tarnas, jis ir tą knygą Goldsteino var
du buvo paruošęs, kaęi, -rieikalui atsitikus, į 
„minties nusikaltimą" palinkusius partiečius 
galėtų geriau iššifruoti. Winstonas dabar jam 
buvo tik bandomoji kiaulytė patikrinti kai 
kuriems tardymo ir „perauklėjimo" metodams. 
Todėl jis nenorėjo jo sunaikinti, bet nutarė 
„perauklėti" ir, išniekindamas dar likusias 
taurumo ir žmoniškumo žymes Winstono sie
loje, iš tikrųjų jį ir Juljją perauklėjo . . . 
Abu buvo išleisti iš kalėjimo, o po kurio 
laiko Winstonas gavo net tarnybinį paaukšti
nimą. Meilė Julijai išgaravo, jis tik kiek dau
giau gėrė, pasidarė dar vienišesnis ir po „gy
dymo" Meilės ministerijoje pasijuto radikaliai 
pakeistas. Dabar jam „viskas buvo gerai", jis 
jautė „pasiekęs pergalę prieš save", jis įsiti
kino, kad balta yra juoda, kad du ir du yra 
penki, kad bloga yra gera ir pagaliau pajuto, 
kad jis jau tikrai „myli Didįjį Brolį" . . .

Tai yra tik Orwellio veikalo fabulos griau
čiai, neperduodantiefl visos atmosferos ir

Nevyksta pavasario sėja
1950. V. 14 d. „Tiesa“ korespondencijoje iš 

Širvintų rašo: „Pernai Korvės tarybinis ūkis 
pavasario sėją atliko nepatenkinamai. Dėlto 
buvo gauti labai žemi grūdinių kultūrų ir pa
šarinių šakniavaisių derliai. Tačiau tarybinio 
ūkio vadovai šią pagrindinę klaidą kartoja 
ir šiais metais. Tiek grūdinės kultūros, tiek 
bulvės ir pašariniai šakniavaisiai sėjami ne
prisilaikant pagrindinių agronomikos taisyk
lių. Dar iki šiol ariama be priešplūgių, trak
toriai dažnai genda, prastovi be darbo, dėl ko 
praleidžiami geriausi sėjos terminai. Tar. ūkio 
mechanikas Kalionovas, būdamas girtas, su
daužė traktorių ir sėjamąją mašiną. Dėl to 
sėja ūkyje nutrūko. Tarybinio ūkio direkto
rius drg. Ščeglokovas iš to nedaro rimtų 
išvadų, nesudraudžia mechanika.
Kolchozų vadovai prie alučio

„Tiesa" V. 14 d. iškelia Joniškio valsčiaus 
Kuisių kaimo kolchozo „Artojo" laimėjimus. 
Laikraštis pažymi, kad tai esąs vienas ge
riausiai susitvarkiusių kolchozų visoje apy
linkėje. Tačiau laikraštis negali užslėpti, kad 
esą ir neigiamų reiškinių:

„Nuėmus derlių, užuot tuoj suorganizavus 
javų kūlimą, dalis kolūkiečių su tuometiniu 
pirmininku priešakyje gal kokią savaitę pri
sėdo prie alaus ąsočių, kol užėjo lietūs. Liko 
daugelis javų nekulta, tame tarpe iš sėklinių 
sklypų. Ilgą laiką mūsų kolūkyje buvo įsi-

Prieš 10 metų
„Valstiečiai, valstietės! Neklausykit mū

sų liaudies priešų skleidžiamų nepagrįštų 
gąsdinimų, esą Lietuvos vyriausybė ver
siantį jus kurti kolchozus ir persekioti ti
kinčius. Tai yra pikti prasimanymai ir 
šmeižtas.. .**

LIETUVOS ŽINIOS, 1940. VII. 12.

galėjusi netikusi darbo tvarka: nariai iš va
karo jokiu būdu negalėdavo sužinoti, ką ir 
kur sekančią dieną reikės dirbti.'Reikia tik 
pagalvoti, prie ko prieveda tokia „tvarka" 
karščiausių lauko darbų metu — ar tai per 
pavasario sėją, kai kiekviena uždelsta valan
da neša tik nuostolius, arba derliaus nuėmi
mo. kai javas prašyte prašosi pjaunamas". 
Toliau laikraščio korespondentas atvirai pri
sipažįsta: „Dėlto išėjo taip, kad tinginys ga
vo pašaro lygiai tiek pat, kiek ir stropus, pa
reigingas artelės narys. Be to, per metus neį- 
sitaisėme jokių žemės ūkio mašinų, nepradė
jome statybų ir gavome maža pinigų už dar
badienius. Fermose nėra lovių. Mūsų artelės 
meistras tuč tuojau galėtų pradėti dirbti lo
vius, bet neturi tam reikiamų įrankių, o val
dyba jam nepadeda įsigyti."
Kupiškėnai nenori sportuoti

— „Kupiškis. Artėjančiam vasariną sporto 
sezonui visiškai nesiruošiama. Sporto aikšte
lės nesutvarkytos, stadionas apleistas.' Dar 
iki šiol nesudaryta nė viena futbolo, krepši
nio ar tinklinio komanda. Taip pat kolektyvo 
valdyba niekad nešaukia viešų susirinkimų, 
neplečia sportos agitacijos masėse, nesirūpi
na kolektyvo eilių augimu".

Mums atrodo, kad ligšiolinės bolševikų 
pastangos išjudinti kupiškėnus ir toliau ne

gausybės įvairių ir vietomis labai įdomių de
talių. Joms suvokti pamėginsiu čia perduoti 
bent pora epizodėlių,

Busimoji romantika . s.
Visa mūsų ateitis yra viena didžiulė ro

mantika, —orwelliška, ar ne. Tačiau jo atei
ties romantika yra klaiki. Tai visiškas pri- 
vatiškumo ir intymumo išnykimas, tai nuo
latinis triukšmas, paradavimas partijos ir Di
džiojo Brolio garbei, preciziškas metalo pjaus
tomos mašinos įtempimas, pavojaus suklysti, 
nepataikyti ir išgaruoti košmaras, žmoniško
sios asmenybės susinaikinimas, visokio jaus
mo degradavimas, neapykantos triumfas, ne
sibaigiama isterija . . . Reikia iš anksto pa
brėžti, kad romantikai jausmine ar erotine 
prasme ateities totalitarinėje santvarkoje, po 
trisdešimties metų, nenumatoma jokios viete
lės. Todėl carpe diem, broliukai, kol dar kiek 
laiko ....

Abu Orwellio knygos Įsimylėjėliai yra visai 
nenormalus reiškinys, išimtys ir savo rūšies 
išsigimimas, taigi nusikaltimas. Partija skel
bia ir reikalauja pilno lytinio puritoniškumo 
iš savo narių. Jaunuolių Ir suaugusių anti- 
seksuaiinė lyga yra labai svarbus socialinio 
auklėjimo instrumentas. Winstono žmona bu
vo tą kursą išėjusi ir gerai įsisąmoninusi. 
Lytiniam aktui ji pasiduodavo be jokio savo 
asmens ar jausmo dalyvavimo, ir tik tam. kad 
būtų vaikas. Tai meilei ji turėjo ir vartojo 
du pavadinimus: „vaiko darymas" arba „mū
sų pareiga partijai" ... Kai vaikas vis ne
atsirado, ji vyrą paliko.

Antroji moteris, Julija, buvo visai kitokia. 
Ji taip pat buvo išėjusi antiseksualinį kursą, 
puikiai žinojo teoriją, bet nemėgo jos laiky
tis. Kartą ji Winstonui paaiškino, kodėl par
tija taip moko mergaites žiūrėti į meilę:

— „Jei jūs užsiimate meile, tai eikvojate 
energiją ir vėliau pasijuntate laimingas ir nie
kuo nebekvaršinate galvos. Jie, partijos na
riai. negali jums leisti taip jaustis. Jie nori, 
kad iš jūsų visą laiką trykštų energija. Vi
sas tas maršfravimas, džiūgavimas, vėliavo
mis plevėsavimas yra paprasčiausias lytinės 
rūgšties išėjimas. Jei jūs esate laimingas sa
vo viduje, argi tada jaudintumėtės dėl Di
džiojo Brolio ir Trimečio planų ar dėl dvie
jų neapykantos minučių transliacijos ar dėl 

bus sėkmingos, nesgi geriausieji sportininkai 
yra deportuoti, o likusieji, šeriami vien „po- 
litgatovka", neturi noro užsiiminėti sportu.
Vėl kalti profesoriai

V. 8 d. Lietuvoje buvo sušaukta Lietuvos 
TSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo 
dr-jos narių suvažiavimas. Si ft" iiįlja, kuriai 
vadovauja prof. Matulis, yra pasistačiusi sau 
tikslu ruošti įvairias paskaitas ir įrodinėti 
Lietuvos žmonėms bolševikinės santvarkos 
reikalingumą. Ji turi 16-ą narių kolektyvų ir 
netoli 2.500 narių. Prof. Matulis nusiskundė, 
kad į ją nestoja lietuviai agronomai, inžinie
riai, gydytojai ir iš viso inteligentija. Gi švie
timo ž. ūkio, ir sveikatos ministerijas, kurios 
neprievartauja savo žinioje esančių lietuvių, 
jis apkaltino beveik sabotažu. Kiti gi inteli
gentai, jeigu ir skaitą paskaitas, vengią' 
marksizmo ir kitų politinių temų. Jie nesis- 
tengią „išplėsti tematiką paskaitų, demas
kuojančių buržuazinę-nacionalistinę, klerika
linę ideologiją". Didžiausi kaltinimą metė 
Profesoriams K. Šalkauskui, J. Balčikoniui, 
Jablonskiui, docentams Bielinskiui ir Galic- 
kiui, kurie neskaitę nė vienos paskaitos. Esą 
ir fabrikų direktorių (Stankevičius, Kapla- 
nas), kurie nekviečia paskaitininkų.

Suvažiavimas išrinko naują valdy
bą. Valdybon išrinkti: A. Abeciūnaitė, 
Anuškinas, M. Babiauskas, J. Banaitis, B. Ba
ranauskas, K. Baršauskas, G. Baronas, F. Bie
liauskas, K. Bieliukas, J. Bučas, J. Bulavas, J. 
Cygas, K. Davtian, V. Germanas, V. Girdžius, 
A. Jurevičius, V. Kadžiulis, A. Knyva, P. 
Kolcovas, J. Kriščiūnas, V. Kuzminskis, J. 
Kupčinskas, A. Liolytė, J. Macijauskas, J. Ma
tulis, M. Mickis, R. Mironas, M. Nedzinskaitė, 
V. Niunka, A. Novodvorskis, I. Podživalovas, 
K. Preikšas, A. Raguotis, P. Samulionis, P. 
Slavėnas, J. Šimkus, V. Taurinskas, V. Vit
kauskas, G. Zimanas, J. Žiugžda, A. Žukaus
kas. Pirmininku ir toliau liko Prof. Matulis. 
Net komunistai vengia politgramatos

„Tiesos" V. 11 d. numeryje paskelbtas ilgas 
laiškas iš Klaipėdos, kuriame daug rašoma 
apie tai, kad vis dar nepavyksta suorgani
zuoti „politgatovkos" kursus. Matyt, kad „po
litinis mokslas" visiems yra įgrisęs iki gyvo 
kaulo: ,

„Partinio švietimo tinklas pradėjo dirbti vis 
blogiau ir blogiau, Apie 300 komunistų, kaip 
buvo nurodyta paskutiniame partijos Klaipė
dos miesto plenume, nustojo mokytis, iširo 
kai kurie rateliai ir politinės mokyklos „Trin
čių" fabrike, Upių uoste, Neringoje, nustojo 
beveik dirbti rateliai faneros fabrike, FGA 
mokykloje Nr. 7 ir kitur. Propagandininkai 
vis rečiau ir rečiau lankyti seminarus. Bū
davo nemaža užsiėmimų, kuriuose dalyvau
davo vos keletas propagandininkų. Semina
rai neįdomūs. Mums prikalbėdavo dauį^ft. 
žiu žodžių, bet jų niekaip suprasti negalėda-' 
vome".

Ir patys komunistų vadai, netgi maskoliai, 
nežiną partinių mokslų:

„Nesimoko ir uosto partinio biuro sekreto
rius drg. Kirpičnlkovas, ir Jis nesirūpina, kad 
mokytųsi uosto komunistai. Visiškai nesimo
ko ir daugelis kitų komunistų."

viso kito jų kruvino puvėsio?“ , , ,
Okeanijos galantiški santykiai bei jų mo

tyvai taip pat ne visai paprasti. Po antrojo 
lytinio kontaktavo su Julija, Winstonas pap
rastų paprasčiausiai ją paklausė:

— „Ar tu darei tai anksčiau?"
— „Žinoma. Šimtus kartų, — na, kiekvie

nu atveju daugybę kartų“.
— „Ar su Partijos nariais?"
— „Taip, visados su Partijos nariais."
— „Ar su vidujinės Partijos nariais?“
— „Ne su tais kiaulėmis, ne. Bet ir iš Jų 

daugelis tai darytų, jei tik pasitaikytų nors 
kokia proga. Jie ne tokie šventuolėliai, kaip 
save vaizduoja."

Ir po tų žodžių Winstono širdis pašoko iš 
džiaugsmo! Ach, kad ji būtų galėjusi juos 
apkrėsti raupsais ar sifiliu, ach, kad tik bū
tų galima juos labiau susilpninti, pagraužti, 
supūdinti! ... Ir arti prie Julijos veido pri
sikišęs tarė:

— „Klausyk. Juo daugiau vyrų turėjai, jur 
labiau aš tave myliu. Ar supranti tai?"

— „Taip, puikiai".
„Aš neapkenčiu grynumo. Aš neapkenčiu 

dieviškumo. Aš nenoriu, kad bet kokia dory
bė kur nors egzistuotų. Aš noriu, kad kiek
vienas būtų supuvęs Ugi kaulų."

— „Tada gerai, aš privalau tave sekti, 
brangusai. Aš esu supuvussi ligi kaulo sma- 
genų".

— „A tau patinka tai daryti? Nenoriu pa
sakyti, kad su manimi; aš turiu galvoje patį 
dalyką, savyje?"

— „Aš garbinu tai" . . ,
Naciai ir bolševikai buvo bailūs . . .

Bet paleiskime dar vieną atmosferos dū
melį, kurį Orwellio romane mums papučia 
busimųjų laikų enkavedistas O'Brienas. Jis 
tardo ir auklėja Winstoną gana neblogai, sa
vo argumentams sustiprinti laikas nuo laiko 
paleisdamas per jį elektros srovę ar įkišda
mas jo galvą į narvą, idant išalkusios žiur
kės galėtų jį gyvą sugraužti. Šių praktinių 
pratimų metu O'Brienas supažindina Winsto- 
ną arčiau su kai kuriais Ingsoc'o teoretiniais 
nuostatais, kurių šis nebuvo dar tinkamai 
supratęs ir todėl taip kvailai davėsi įpainio
jamas į Goldsteino opozicinį judėjimą.

(Nukelta į 4 pusi.)
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Dr. Kazys Grinius

mėnesio 15 dieną Sovietų Sąjunga didelėmis, persveriančio-

Nori likviduoti stovyklą

š. m. gegužės 31 d. lietuvių

Ligoniai dėkoja geradariams

Skelbimai - paieškojimai

taip

Ednntndstlwrl, 1950 bn. 1 d.

sunaikinti civilizaciją; šita valstybė — Sovietų Sąjunga — lai- 
mindžiodama Lietuvių tautos teisę ir valią būti laisvai ir ne-

Jis redaktorius Varpo, Lietuvos Ūkininko, 
Sveikatos, Medicinos, Lietuvos Žinių, visos 
eilės knygelių.

iš 3 
jam 
jos 

mes

turi 
mc- 

1893

Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos Diplomatijos šefas

Jau \emigravo 44505 lietuviai
BALFo atstovybės Europoje pateiktais 

duomenimis iki

’.Ąl

Liūdna žinia
Šiomis dienomis apskriejo lietuviškąjį pa

saulį žinia, kad birželio 4d. Chicagoje mirė 
trečiasis mūsų prezidentas dr. Kazys Grinius. 
Jo mirtis kiekvienam tautiečiui sukelia įvai
riausių asociacijų, bet visos jos telpa pagrin
dinėje minyje: mirė didis kovotojas, mirė 
daugelio mylimas, o kai kieno, gal, ir neap
kenčiamas politikas, virš 60 metų aktyviai 
dirbęs, kad tauta būtų laisva, jos šalis ne
priklausoma, kad tauta būtų šviesi, sveika ir 
pasiturinti. Visiems gaila kovotojo, kad šį 
sykį jis jau nebesulaukė savo tėvynės laisvės 
ryto ir nepriklausomybės.

Brendimo dienos
Kazys Grinius gimė 1866 m. gruodžio 17d. 

Suvalkijos 18ha ūkininko tikrai gražioje šei
moje, išauginusioje 7 sūnus ir dvi dukteris. 
Tad tėvai negalėjo galvoti apie išleidimą į 
mokslus. Tačiau laimė lydėjo Kaziuką. 1879 
m. jis jau Marijampolės gimnazijoj. Ten jis 
suranda žinomojo Petro Kriaučiūno lietuviš
kąją širdį ir valią. 1887 m. Grinius baigė 
gimnaziją, išsinešdamas su savimi savo mo
kytojo mintį, kad kiekvienas lietuvis 
dirbti savo brolio šviesesnei ateičiai, jo 
džiaginei gerovei, savo tautos laisvei.
m. jis jau baigęs medicinos mokslus Maskvos 
universitete. Būdamas nepaprastos atminties, 
darbštus ir gabus — gana lengvai išsilaiky
davo geriausiai besimokančių ir bestudijuo
jančių eilėse.

Visuomenininkas
Visuomenininkas yra drauge ir kovotojas. 

Jau 1884 m. moksleivis K. Grinius drauge su 
savo draugais, tokiais pat mokiniukais: Jonu 
Mačiu, Simu Petrausku ir Kaziu Zalnieriuky- 
nu bene pirmieji iš lietuvių moksleivių pa
daro „demaršą" pas kapelioną kun. Mikne- 
vičių, kačl tas per moksleivių pamaldas pa
mokslus sakytų ne lenkiškai, bet lietuviškai. 
Pamokslai visai nesakomi. 1888 m. birželio 
29. d. jis dalyvauja greta V. Kudirkos, J. Stau
gaičio,'J. Kasakaičio, P. Leono ir P. Kriau
čiūno pirmajame varpininkų sąjūdžio suva
žiavime. Nuo to laiko jis dalyvauja įvairiau
siose organizacijose, kurių tikslas — vieno
kiu ar kitokiu požiūriu pakelti ir padėti lie
tuviui. Jau 1894 m. jis aktyvus organizato
rius laisvojo pagrindžio Suvalkijos organiza
cijos „Sietynas“ ir viešos — „Šviesa". Gy
vendamas Marijampolėje jis jau buvo Suval
kijos tautiniu vadu, o jo namai — tautiniu 
židiniu. Varpininkų sąjūdžiui politiniai išsi- 
diferencijuojant — į kairę nubyrant social
demokratams, į dešinę vlltininkams — tautip 

'r krikščionims demokratams, — dr. 
K. Grinius pasilieka to sąjūdžio kamiene, pa
silikdamas tautiniu demokratu. Sąjūdžio po
litinė mintis realizuojama 1902. m. Lietuvių 
Demokratų partijos, greta kurios kiek vėliau 
išauga Valstiečių Sąjunga. Pagaliau, jos abi 
virsta Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjun
ga. Dr. Grinius nuolatinis CK narys, pirmi
ninkas, o nuo 1927 m. Garbės Pirmininkas.

.Ypatingu jo rūpesčio objektu buvo tautos 
sveikatingumas, mirtingumo sumažinimas, 
kūdikių ir vaikų galbėjimas, motinų apsauga, 
kova su ligomis, ypatingai su džiova. Todėl 
jfe medicinos žinių populiarintojas, redakto
rius mūsų pirmojo medicinos laikraščio Svei
kata, daugele knygelių autorius ir vertėjas iš 
kitų kalbų. Tais reikalais jis kalba iš seimų 
tribūnos, steigia ir pirmininkauja Pieno Lašo 
Draugijai. Jo kūrinys — Draugija Kovai su 
Tuberkulioze, kurios pirmininku jis išbuvo 
iki pat išvykimo iš Lietuvos.

Valstybinis darbas
Kai visos mūsų tautos pastangomis buvo 

atkurta Lietuvos nepriklausomybė, dr. K. Gri
nius aktyviai dalyvavo ir valstybiniam dar
be. Jis visų keturių seimų narys, jis minis- 
teris pirmininkas, jis prezidentas. Sunkių mo
mentų, ypatingai būnant ministeriu pirminin
ku, jam teko išgyventi, sunkių problemų 
spręsti. Ryžtinga valia, šviesus protas, pasi
tikėjimas tauta, jos išmintimi ir patriotizmu 
lengvino jo darbą: bermontininkai ir bolševi
kai buvo nugalėti, su lenkais susitarta, deja, 
nesėkmingai, su latviais konfliktas likviduo
tas ir susitarta dėl sienų. Nenorėjo jis krau
jo praliejimo tada, kai turėjo nusilenkti sa
vųjų sukurtam faktui. Kai kas laiko jo silp
nybe, kad jis nekovojo dėl valdžios sau.

Tremtis
Jau prieš pirmąjį D. Karą Grinius buvo su

iminėjamas ir tremiamas. Jis tada buvo du 
kartu suimtas Ir du kartus tremtas. Vokiečių 
okup. laikotarpy taip pat trėmė už memoran
dumo Rentelnui įteikimą. Dabartinė tremtis 
per ilgai užsitęsė. Tremties dienas jis pralei
do pozityviai dirbdamas. Parašė ir išleido sa
vo atsiminimų I tomą, paliko nebaigęs rašyti 
kitus du tomus. Dalyvavo mūsų spaudoje, 
pasisakydamais politiniais klausimais, duo
davo pasikalbėjimus svetimųjų laikraščiams 
ir telegramų agentūroms mūsų tautos dabar
tinių nelaimių reikalais. Iki pat mirties buvo 
Valstiečių liaudininkų atstovu Vidurio Euro, 
pos valstiečių partijų politikų susibūrime 
Washingtone (Lietuvis Nr. 22). Senelis ir ve
teranas nenurimo iki paskutinės dienos, kad 
jo tauta yra pavergta, kad tautiečiai išgy
vena genocidą, kad kraštas neturi laisvės ir 
nepriklausomybės. B. Bicliukas.

Nr. 24 (69) 1950. VI. 16.

Schw. Gmūndas. jau kuris laikas IRO 2- 
osios aerijos vadovybė nori likviduoti lietu
vių stovyklą Schw.-Gmunde. įsikūrusią Bis- 
mareko vardo kareivinėse. Birželio pirmomis 
dienomis buvo duotas parėdymas persikelti j 
Heilbronną, į vienas lenkų administruojamas 
ir labai apleistas kareivines. Perkėlimas turė
jo būti įvykdytas birželio 13 d. Liet, stovyk
los atstovai siuntinėjo delegacijas į IRO Area 
2 vadovybę-ir netgi į Bad Kissingeną, kur bu
vo gauta gerų vilčių. Ir tikrai, nespėjus de
legacijai sugrįžti namo, stovyklos kėlimas 
buvo atšauktas — atidėtas neribotam laikui. 
Tačiau po poros dienų vėl buvo gautas įsa
kymas persikelti į Heilbronną birželio 14 die
ną. Kaip žinia, ši diena lietuviams yra tauti
nio susikaupimo ir gedulo diena. Vietos lie
tuviai jau seniai ruošiasi ją tinkamai atžy
mėti. Lietuviškoji visuomenė, patyrusi apie 
stovyklos perkėlimo datą, čia įžiūrėjo jų 
tautinu) jausmų įžeidimą ir pataikavimą ko-

valstybių.
Per tą laiką lietuvių repatriavo: iš Britų 

zonos 731, iš Prancūzų zonos 7, iš US zonos 
211 ir iš Italijos 1. Iš viso lietuvių iki š. m.

išemigravo į: X
1. Argentiną 568
2. Australiją 8 725 ir 3 Liet, žydai.
3. Angliją 3 361
4. Belgiją 716
5. Boliviją 18
6. Braziliją 381
7. Kanadą 7 739 ir 22 Liet, žydai.
8. Čilę . 56
9. {Kolumbiją 224 . ,

10. ’Kubą 2 ir 1 Liet, žydas.
11. Prancūziją 390 ir 24 Liet, žydai.
12. Pr. Maroko 24
13. Izraelį — ir 1107 Liet, žydai.
14. Italiją 3
15. Luxemburgą 6
16. Olandiją 28
17. N. Zelandiją 177 '
18. S. Rhodeziją 1
19. Panamą 3
20. Paragvajų 11
21. Perų 4
22. P. Rhodeziją 3
23. Švediją 25
24. Šveicariją 8
25. Pietų Afriką 12 ir 5 Liet, žydai.
26. Turkiją 4
27. USA 21 191 ir 302 Liet, 'žydai.
28. Urugvajų 9
29. Venezuelą 791
30. Kitas valst. 25

viso: 44 505 / 1464
iki š. m. gegužės pabaigos išemigravo į 30

Spauda
Jau 1883 m. rudenį, būdamas 5-oj klasėj, 

skaito ir platina Aušrą. Kartu su J. Mačiu 
slaptai leidžia „Prieaušrį . Spaudos darbą gegužės 31 d. repatriavo 949. Pažmėtina, 
pradėjęs jaunose moksleivio dienose, plunks- kad Lietuvos žydų per tą laiką nė vienas 
nos iš savo rankos nepaleido iki pat mirties, nėra repatrijavęs į Lietuvą.

Birželio mėnesį likviduojama DP džiovinin
kų sanatorija Edmundsthalyje. Ligoninė yra 
30 km nuo Hamburgo, prie Elbės, gražioje 
vietoje. Ji buvo viena iš gražiausių ligoninių 
Slesvig-Holsteino srityje. Ją britų įstaigos 
įrengė 1945 m. specialiai tremtiniams.

Pradžioje vadovavo anglų gydytojas Wor
ker. Tuo metu ligoninė turėjo įvairius sky
rius. Nuo 1946 metų ligoninei vadovavo lietu
vis gydytojas K. Vyšniauskas. Nuo šio meto 
kiti skyriai buvo panaikinti ir įrengta džio
vininkams sanatorija. 1948 metais dr. Vyš
niauskui išemgravus į JAV, sanatorijos šefu 
paskirstas vokietis gyd, dr. Lemberger, Moli
no sanatorijos vedėjas, gi administracijai va
dovavo DP gydytoja estė Pert.

Sanatorijoje dirbo šie gydytojai: lietuvė dr. 
Matiukaitė, estė Gontan, latvė Zinnis, estas 
dr. lįste, vokiečiai dr.: Bruning, Vogei ir Kar- 
stedt. Šią sanatoriją, kuri turėjo 209 lovas, 
perėjo 2600 pacientų. Lietuvių visą laiką bū
davo 20—40, kurie buvo organizuoti. Lietuvių 
grupės seniūnais buvo adv. Lukošius, Ma- 
karskas, V. Kažemėkaitis ir inž. A. Funkas.

Lietuviai ligoniai visą laiką buvo globoja
mi Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, kuris atsto
vavo ir BALFą. Be to, pačios ligoninės nuo- 
itiniu globėju buvo Britų Raudonasis Kry- 

ui: Guide International Service, katalikų 
įžnydnė* organizacijos, pasaulinė evangeli-

kų federacija, YMCA ir YWCA taip pat daug 
prisidėjo prie sudarymo palankių sąlygų be
sigydantiems.

Lietuvių grupė visą laiką lietuviškomis 
knygomis ir laikraščiais buvo aprūpinama 
mūsų leidyklų bei atskirų leidėjų.

Visiems, tiek paskiriems asmenims, tiek or
ganizacijoms, lengvinusioms ligonių būtį, čig 
reiškiama lietuvių besigydančių grupės nuo
širdi padėka. Ypatingai ligoniai dėkoja gydy
tojams, išgelbėjusiems gyvybę daugeliui trem
tinių. Kitiems sveikata buvo tiek pataisyta, 
kad jie galėjo išemigruoti.

Taip pat dėkojama užjūrio lietuviams už jų 
šalpą, aukas ir ypatingai už siųstus vaistus, 
kurie ne vieną tautietį išgelbėjo nuo mirties 
ir lengvino jų kančias.

Dabar ši ligoninė perduodama vokiečiams. 
Tuo pačiu likviduojama ir lietuvių tautinė 
grupė. Lietuviai ligoniai perkeliami į Neu- 
stadto ir Lūbecko ligonines. Likviduojantis 
lietuvių tautinei grupei, buvusios mūsų ka
sos likučiai persiunčiami LIETUVIUI, jam 
reiškiama padėka už nuolatinį ligonių lan
kymą ir prašoma toliau jį siuntinėti lietu
viams ligoniams, besigydantiems Neustadto ir 
Lūbecko ligoninėse.

Visų Edmundsthalio lietuvių vardu
A. Funkas.

munizmui iš kai kurių IRO pareigūnų pusės. 
Daromi žygiai, kiek tai pareina nuo stovyk
los vadovybės, kad perkėlimas būtų atšauk
tas arba bent atidėtas. Tenka pažymėti, kad 
šiuo metu Amer. zonoje Schw. Gmūndo lietu
vių stovykla yra vienintelė grynai lietuviška 
ir jos netekimas būtų didelis nuostolis visai 
tremtinių bendruomenei.

— Nors IRO vadovybė ir nutraukė moky
tojams algas, tačiau tas nesustabdė lietuvių 
švietimo įstaigų veiklos. Tuo tarpu čia dar be 
pertraukos veikia lietuviška gimnazija, vaikų 
darželis ir pradžios mokykla.

— VI. 11 d. iš Romos sugrįžo šios stovyk
los gyventojai — Dr. J. Grinius ir rašyt. P. 
Jurkus.

Atvyko Kan. Končius
Šios savaitės pradžioje iš JAV į Europą 

atvyko BALFo vyr. direktorius prof. kan. 
Končius. Čia jis turės pasikalbėjimų su 
IRO atstovais dėl tolimesnės tremtinių 
emigracijos ir susipažins su pasiliekančių 
Europoje lietuvių tremtinių, įjungiamų 
vokiečių ūkin, gyvenimo sąlygomis.

Lietuvaitė viršelyje
Didysis anglų iliustruotas savaitraštis PIC

TURE POST savo gegužės 27 d. numerio vir- 
’ šelį papuošė tautiniais rūbais apsirengusia 
lietuvaite. Tai Liaudinskaitė. išvykusi su mo
tina į JAV. Pasak laikraščio jos tėvą Lietu
vos kariuomenės majorą sovietai ištrėmė į 
Sibirą. Ji su motina penkis metus gyveno DP 
stovykloje. Eaikr&štisppaskelbė ilgėlesnį re
portažą apie vad. „kietąjį branduolį“ antraš
te „Paskutinieji 70 000".-

Zuffenhausene tik vienas lavonas
Stuttgartas (L). Kasinėjimai Zuffenhauscno 

kareivinių kieme iki šiol nedavė jokių rezul
tatų. Viso rasta, kaip jau buvome pereitame 
numeryje pranešę, tik vieno ruso lavonas. 
Tiesa, iš kareivinių sienų matyti, kad ten bu
vo daug šaudoma, taip pat iš liudininkų pa
rodymų galima konstatuoti, kad sovietų re- 
patrijacinė komisija su priemonėm nesiskai
tė, tačiau masinių žudynių palikimo nerasta.

STUTTGARTER ZEITUNG rašo, kad visas 
triukšmas dėl radinio Zuffenhausene būtų bu
vęs mažesnis, jei IRO ir amerikiečių įstaigos 
pirmom žiniom apie jį pasklidus, nebūtų už
draudusi spaudos atstovams įžengti į stovyk
lą ir surinkti reikalingas informacijas. Tas 
draudimas tik sužadino žurnalistų smalsumą, 
kurie visą reikalą išpūtė.

Išeina naujas savaitrastis
Nuo liepos 1 d. išeina naujas savaitraštis 

„Tremtis".
„Tremtį" redaguos žurnalistas Simas Migli

nas. Prenumerata Vokietijoje 1 mėn. 3 DM, 
iš anksto užsakant ir sumokant už du mė
nesiu — 5 DM. Britanijoj mėn. 5 šil. arba 8 
tarptautinių pašto ženklų kuponai. Kituose 
kraštuose mėn. 0,5 dol.

Prenumeratą siųsti šiuo adresu: „Tremties" 
Administracija, (13b) Memmingen, Postfach 2.

Schwabisch Gmūndo Lietuvių Stovyklos 
kooperatyvas „Parama", dėl netikėto stovyk
los išformavimo, likviduojamas.

Įmonės, knygų leidyklos ar paskiri asme
nys, turintieji bet kokias pretenzijas į ko
operatyvą „Parama", prašome jas pareikšti 
iki š. m. liepos mėn. 1 dienos šiuo adresu: 
Koop. „Parama", Schwab. Gmūnd, Bismarck- 
kaserne.

Į vėliau pareikštas pretenzijas nebus atsi
žvelgiama.

Kooperatyvo „Parama" Valdyba.
1950. VI. 6.

PADĖKA.
Mes, Gautingo lietuviai ligonys, dėkojame 

B. A. L. F'o Įgaliotiniui vakarų Vokietijoj p. 
Valaičiui, L. R. K. vyr. Įgaliotiniui p. Rugie
niu! ir visiems bendradarbiams už mums pa
rodytą nuoširdumą ir paslaugumą dirbant 

kilnų šalpos darbą.
Gautingo sanatorijos lietuvių 

ligonių valdyba.

Lietuviai!k
Esama tarptautinių nusikaltimų, kurie yra tokie sunkūs bei žiaurūs, kurie taip 

giliai bei skaudžiai pažeidžia pagrindines teisės ir moralės taisykles, kad net po dau
gelio metų jie ne tik nepasidaro mažiau smerktini, bet, priešingai, dar daugiau šau
kia į dangų atpildo, o žmones — į kovą su jais. Prie tokių nusikaltimų priklauso 
Sovietų Sąjungos elgesys Lietuvos atžvilgiu. Tokio nusikaitimo auka yra Lietuva. 
Valstybė, kuri, atmetusi bet kurias dorovės sąvokas, grindžia savo politiką siste
mingu tarptautinės teisės laužymu, o administraciją _ visų žmoniškumo dėsnių nie
kinimu; valstybė, kuri pati būdama milžiniška vergų kolonija siekia užvaldyti dar 
laisvą pasaulio dalį ir 
ko Lietuvą okupuotą, 
priklausomai.

1940 metų birželio
mis karo pajėgomis užpuolė ir okupavo taikingąją Lietuvą, sulaužydama iškilmingas 
sutartis ir teisės nuostatus, kuriais tvarkomas valstybių sugyvenimas. Šis biaurus 
smurto aktas buvo tąsa ir užbaiga agresijos, kurią Stalinas, susitaręs su savo ano 
meto sąjungininku Hitleriu, paruošė ir pradėjo prieš Lietuvą 1939 metais, prievarta 
primesdamas jai sovietų garnizonus. Karui baigiantis sovietai antrą kartą užėmė mū
sų kraštą ir po šiai dienai jį terioja, vykdydami visomis totalitarinės bolševikų vals
tybės priemonėmis tokią priespaudą, kokios Lietuva savo istorijoj nebuvo patyrusi. 
Bet kuri politinė laisvė yra panaikinta, tautinis jausmas lygiai kaip ir religinis laiko
mi baustini, Bažnyčia persekiojama be atodairos, ūkininkai paverčiami kolchozų 
baudžiauninkais, žmogaus gyvybė ir mirtis priklauso nuo policijos priežiūros, mo
kyklos tapo komunistinės propagandos įrankiu, kraštas rusinamas, tauta žudoma ma
siniais deportavimais į priverčiamus darbu us tolimojoje šiaurėje. Šitokiomis aplinky
bėmis sukanka 10 metų nuo didžiojo Sovietų nusikaltimo, ir dabar jis yra dar gė- 
dingesnė dėmė Europos istorijoj, o jo padarytoji mums žaizda — dar skaudesnė, ne- 
pakcnčianiesnė.

Bet birželio mėnesio 15 dienos data suteikia mums ir paguodos, nes ji yra taip pat 
mūsų tautos rezistencijos sukaktuvės. Nuo pat pirmos sovietų įsiveržimo į Lietuvą 
dienos lietuviai vieningai pasipriešino okupantui, pradėdami krašte ir užsieny atkak
lią kovą už nepriklausomybės atstatymą. 1941 metų sukilimas, subūręs visą tautą 
pasiryžime nusikratyti svetimu jungu, buvo vienas kilniųjų tos kovos etapų. Tokiu 
pat pasiryžimu Lietuva kovojo su Hitlerio okupacija ir atsigrįžo prieš sovietus, kai 
jie antrą kartą užplūdo mūsų žemę. Gausingi partizanų kapai žymi Lietuvos kry
žiaus kelią, kuriuo ji grįžta atgal į nepriklausomybę. Nuo pat okupacijos pradžios 
tauta parodė didelį dvasios atsparumą visam, kas sovietiška, komunistiška, rusiška. 
Lietuvių širdys priešui neprieinamos. Jos yra svarbiausias pogrindis, kuriame tauta 
išsaugos savo nepakeičiamą galutinę valią atstatyti savo seną garbingą valstybę.

Tarptautinė padėtis bręsta lėtai, bet ryškiai palankia mums kryptimi. Vis daugiau 
plinta įsitikinimas, Jog Sovietų Sąjungos įsiveržimas į Lietuvą nebuvo įvykis, liečiąs 
tiktai šias dvi valstybes, bet dalis milžiniško kriminalinio plano, siekiančio apgaule ir 
smurtu primesti komunizmą Europai ir visam pasaului. Tą planą vykdydami, sovietai 
pavergė dešimtis valstybių ir šimtus milionų žmonių. Visi jie, kaip ir mes, tetrokšta 
vieno: išsivaduoti iš tos vergijos. Vis aiškau suprantama, kad jokie susitarimai su 
Sovietų Sąjunga negalėtų sustabdyti jos ginklavimosi, kuris ilgainiui sudarytų mirti
ną pavojų net ir galingiausioms valstybėms. Todėl pasaulis su Jungtinėmis Valsty
bėmis priešaky vis sparčiau organizuoja pasipriešinimą prieš Sovietų Sąjungą ir bol
ševizmą. Neteisėtas Lietuvos įjungimas į Sovietų Sąjungą tarptautiniai nepripažintas, 
Lietuvos valstybė tebeegzistuoja de iure.

Šie faktai sudaro pagrindą mūsų vilčiai, įsitikinimui, tikrumui, kad Lietuva iš 
bolševikų okupacijos -išsivaduos.- -Bet svarbiausias mūsų laisvės grąžinimo laidas yr* 
tautos patriotinė dvasia. Jos vedami vertingiausi Lietuvos sūnūs ir dukterys aukoja 
savo gyvybę už tėvynę. Jos įkvėpti Amerikos lietuviai ir Lietuvos tremtiniui rūpi
nasi Lietuvos reikalais. Jie sukelia užsieny vis didesnių simpatijų mūsų teisingai by
lai. '

Šita tautos dvasia grąžins mus į mums priklausančią vietą laisvų civiKzvotųčas- 
tų tarpe.

Tegyvuoja laisva Lietuvių Tauta!
Tegyvuoja nepriklausoma Lietuvos Valstybė!
1950 metų birželio 4 diena.

Kan. Kapočius per Vatikano radiją
Šventųjų Metų proga kanauninkas Felik

sas Kapočius, Vyriausias tremtinių sielova
dos Tvarkytojas, lankėsi Romoje ir birže
lio 4 d. per Vatikano radiją pasakė kalbą 
viso pasaulio lietuviams. Pirmiausia pęr- 
žvelgęs religinį gyvenimą Lietuvoje jos 
laisvės metais, kan. F. Kapočius išblašky
tiems lietuviams primena: „Mus jungia 
bendroji mūsų motina Tėvynė. Vieni esame 
tenai gimę ir augę, kitų gimė tenai ir augo 
tėvai ar protėviai. Kokia kalba šiandien 
mes bekalbėtume, visur ir visada mes 
esame lietuviai. Daugis, ypač seniau išvy
kusių iš Tėvynės, paliko ją skurde ir var
ge. Tačiau Lietuva yra visų motina. Geras 
vaikas niekada neišsigina ir nesigėdina sa
vo motinos“. Toliau savo kalboje kan. Ka
počius iškėlė gimtosios kalbos grožį ir jos 
jungiamąją galią: „Mus jungia gražioji 
mūsų tėvų kalba, mūsų žavingieji papro-

čiai ir tradicijos. Žmogus pap eštai ne
vertina ir nebrangina to, ką jis 'turi, daž
nai susižavėdamas svetimais tuščiais bliz
gučiais ir pamiršdamas, kad jis turi ištisus 
kalnus tikrųjų perlų. Kai svetimtaučiai 
išgirsta lietuvių kalbos skambesį, jie negali 
atsigėrėti jos grožiu.“ Kiekvienio lietuvio 
pareiga neužmiršti didžiųjų savo tautos 
vertybių. Priešas atėmė mūsų namus ir 
mūsų tėvų žemę. Tačiau jis niekados ne
pajėgs išplėšti iš mūsų krūtinių lietuviš
kos širdies.

psl.)
0‘Brienas, „ieško 
pačios. Mes nesi- 
domimės tik val-

Ieškoma Marija BAUBONYTE, gim. 1923 
nletais, 1944 m. dirbo ligoninėje Spelle b. 
Rheine, Westfalen. Atsiliepti arba žinantieji 
apie ją prašomi pranešti seseriai:

fars. Ona Zamoiskis, c/o Dr. Russell, Na
pier Terrace, Wesbournc Park, South Austra
lia.

Skubiai paieškomas Algis VALIUSA1TIS, 
visą laiką tarnavęs darbo kuopose ir pasku
tiniu laiku dirbęs prie Darmstadto. Skubiai 
atsiliepti šiuo adresu: Paransevičius Jurgis, 
Sanatorium Spielberg, (13b) Post Gūnzelhofen 
liber Furstenfeldbruck.

Ieškomi BALANDINSKAS Antanas ir Kazys 
iš Mielaiškampio km. Šilavoto par. Marijampo

lės apskr. ir BALANADINSKIENE Agota su 
sūnumi, 
syti jų 
CIENE, 
USA.

prieš šį karą gyvenusi Alytuje. Ra- 
seseriai Mrs. Marijona NARUSEVI- 
1413 Elizabet st. SCRANTON, Pa.,

(Atkelta
— „Partija", kalba 

valdžios išimtinai dėl 
domime kitų gerove,
džia. Ne turtais ar prabanga, ne ilgu gyveni
mu ar laimės siekimu, o tik jėga, gryna jė
ga .. . Nuo visokių praeities oligarchijų mes 
skiriamės tuo, kad mes žinome, ką darome. 
Visi kiti, net ir tie, kurie buvo į mus pana
šūs, buvo bailiai ir veidmainiai. Vokiečių na
ciai ir rusų komunistai savo metodais buvo 
arti priėję prie mūsų, bet jie niekad neturė
jo drąsos prisipažinti savo motyvus. Jie skel
bė, o gal būt ir tikėjo, kad jie pasigrobė val
džią be noro ir tik ribotam laikui ir kad čia 
pat už kampo guli rojus, kur žmogiškosios 
būtybės bus laisvos ir lygios. Mes ne tokie. 
Mes žinome, kad niekas negriebia valdžios su 
mintimi jos atsisakyti. Valdžia nėra priemo
nė, ji yra tikslas. Diktatūra įkuriama ne 
tikslu apsaugoti revoliucijai, bet keliama re
voliucija tikslu įkurti diktatūrai. Persekioji
mo objektas yra pats persekiojimas. Kankini
mo objektas yra pats kankinimas. Valdžios 
objektas yra pati valdžia. Ar dabar pradedat 
mane suprasti? . . . Mes esam valdžios dva
sininkai. Dievas yra valdžia . . . Tikroji val
džia, už kurią mes kaunamės dieną ir naktį, 
yra ne valdžia ant daiktų, bet valdžia ant 
žmonių. Kaip vienas žmogus gali užsitikrinti 
valdžią ant kito žmogaus. Winstonai?"

— „Priverčiant jį kentėti", — atsako šis,
pagalvojęs. (B. d.)
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