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Atmete Jugoslavijos protestą
Vašingtonas. JAV ir D. Britanijos pa

siuntiniai Belgrade įteikė Jugoslavijos vy
riausybei vienodo turinio notas, kuriose 
atmetamas Jugoslavijos kaltinimas, esą, ju
goslavų karininkai ir kareviai Liucijoje Ve
necijoje anglų amerikiečių zonoje yra ne- 
korektingai traktuojami.

Toje pačioje notoje reikalaujama,® kad 
Jugoslavijos vyriausybė užkirstų kelią pra
gaištingai proslaviškų teroristinių elemen
tų veiklai toje zonoje.

NAUJAS'JAV LAIVYNO VADAS 
EUROPOJE

Londonas. JAV laivyno štabas Europoje 
pranešė, kad nuo rugsėjo 23 d. vyriausiu 
JAV karo laivyno vadu Europoje ir 12-sios 
JAV laivyno grupės vadu paskirtas vicead-
mirolas Richardas L. Connollys.

MINISTERIO RAGINIMO NEPAKLAUSĖ
Londonas. Prancūzijos finansų ministe- 

ris Schuhmannas’ išleido atsišaukimą į 
savo ministerijos streikuojančius finansų 

1 tarnautojus, ragindamas nesitikėti atlygi
nimo pakėlimo ir vėl imtis darbo. Tačiau 
šis žygis, matyti, nepadarė tikėtosios įta
kos, nes prie jau streikuojančių po jo 
kalbos prisidėjo dar ir bankų tarnautojai.

DEMONSTRACIJA HAIFOJE BE AUKŲ
Londonas. Haifoje per žydų protesto 

demonstraciją dėl nelegaliai atvykusiųjų 
neįsileidimo protestuojančių minia buvo 
be kraujo praliejimo, paleidus kelis įspė
jamuosius šūvius, kariuomenės dalinių 
Išsklaidyta prieš komisarijato rūmus. Per 
įvykusį išsiunčiamųjų Kipran laive inci
dentą vienas žydas užmuštas, tačiau lai
vas esąs jau pakeliui.

Raudonoji Armija perkrikštyta
Berlynas. Sovietų karinė valdžia oficialiai 

pranešė amerikiečių karinei valdžiai, kad 
ateityje raudonoji armija vadinsis „sovietų 
armija”. Raudonarmietis vadinsis „soldat” 
ir raudonasis jūreivis „matros”. Šiuos pa
vadinimus prašoma naudoti kalbant apie 
aovietų kariuomenę ir laivyną.

SPARTINS NAMŲ STATYBĄ
Londonas. Anglijos sveikatos ministeris 

savo įik ką pasakytoje kalboje ragino sa
vivaldybių butų skyrius pasistengti iki 
naujų metų užbaigti jau pradėtų statyti 
ar remontuoti namų įrengimą gyvenimui

JŪRININKŲ STREIKAS BAIGTAS
Naujorkas. Sulyginus atlyginimą visiems 

jūrininkams, vis viena kuriai profesinei są
jungai jis priklausytų, dvi savaites trukęs 
jūrininkų streikas nutrauktas.

HARRIMANAS-BYRNESO IR TRUMANO 
POLITIKOS SALININKAS

Londonas. JAV pasiuntinys Anglijai 
Harrimanas prieš išvykdamas į savo nau
ją .prekybos ministerio postovį, pareiškė 
remsiąs Trumano ir Byrneso politinę lini
ją ir stengsiąsis gyvinti tarptautinius pre
kybinius santykius su Azija ir Europos 
kraštais, kuriuos jis ’gerai pažįstąs iš savo 
kelionių lydint velionį prezidentą Roose- 
veltą ir Trumaną.

RIAUŠES PELOPONESE
Londonas., Pranešimu i£ Atėnų per ko

munistų sukeltas riaušes Peloponese už
mušta 16 asmenų. Šis įvykis graikų vy
riausybei buvo staigmena, nes Pelopone
sas iki šiol buvo laikomas pačia monar- 
chiškiausia’ pr^";ncija.

Čekoslovakija aiškinasi
'Paryžius. Čekoslovakijos užsienio reika

lų ministeris Masarykas viename pasikalbė
jime su žurnalistais paneigė Čekoslovakijai 
daromą priekaištą, kad ji, esą, pasikeitusi 
Čekoslovakija buvusi visuomet ta pati, .tik 
pasaulis aplink ją pasikeitęs. Čekai yra sla
vai ir dėl to sutinka su naująja slavų poli
tika, tačiau nori ir su visais savo kaimy
nais gerai sugyventi. Jis atmetė priekaištą, 
kad Čekoslovakija neteisingai ir žiauriai 
elgiasi su mažumomis. Jo nuomone, čekų 
politika mažumų atžvilgiu buvusi visuomet 
lojali.

VOKIEČIŲ FABRIKAI AUSTRIJAI
Viena. Amerikiečių karinių pajėgų vado

vybė Austrijoje pranešė, kad 12 buvusių 
vokiečių nuosavybėje pramonės įmonių yra 
perduota valdyti Austrijos vyriausybei.

HIROCHITO NEKALTAS
Tokiją. Didelė dalis iš 27 Japonijos ka

ro nusikaltėlių, jų tarpe ir buvęs ministeris 
pirmininkas Tojo, savo gynėjams pareiškė, 
kad jie yra geriau pasiryžę mirti, negu įvel
ti imperatorių į karo nusikaltėlių bylą.

ANGLAI LEIDŽIA LAIKRAŠTĮ 
LENKIJOJE

Londonas. Užsienio reikalų ministerija 
pranešė, kad Lenkijoje pradėtas leisti aš- 
tuonių puslapių- savaitraštis lenkų kalba.

TREMIA KAIRIUOSIUS '
Atėnai. Be jau anksčiau į Egėjos jūros 

salas ištremtųjų kelių dešimtų kairiųjų ša
lininkų, šiomis dienomis graikų vyriausy
bė ištrėmė dar 29 karininkus, jų tarpe 5 
generolus.

ANTRASIS EKSKARALIUS EGIPTE
Kairas. Į Egiptą atvyko Bulgarijos ka

raliaus šeima, kuri Bulgariją turėjo palikti 
24 valandom praėjus nuo respublikos pa
skelbimo. - Jaunojo ekskaraliaus Simeono 
motina yra Italijos ekskaraliaus Viktoro 
Emanuelio III duktė.

SUIMINEJ1MAI ISPANIJOJE
Vašingtonas. Jspanų respublikonų vyriau

sybės atstovas Vašingtone Meana viename 
pranešime nurodė pavardes Ispanijos pilie
čių, kurie Franco įsakymu buvo nuteisti 
mirti ar kalėjimo bausmėmis. Neseniai is
panų respublikonų vyriausybė įteikė JT 
generaliniam sekretoriui raštą apie Ispa i- 
jos kalėjimuose vykstančias žudynes ir k' i- 
kinimus. Jame nurodoma, kad paskutiniųjų 
3 mėnesių būvyje Ispanijoje suimta apie 100 
asmenų.

ALIASKA BUS APGYVENDYTA
Vašingtonas. JAV>vyriausybė numato per

leisti naujakuriams 18.640.000 margų žemės, 
kuri 1943 metais buvo vyriausybės pasilai
kyta ir kur buvo tikėtasi rasti naltos.

MARŠALO PETAINO BYLA
Paryžius. Petaino gynėjas spaudos- ats

tovams pareiškė, kad jo mandantas parei
kalavo tuojau pradėti bylą jo reabilitacijos 
reikalu. ✓

STOVYKLŲ SANTYKIAI DAROSI 
RYŠKESNI

Londonas. „Manchester Guardian” savo 
vedamajame: „Bevino Šansai” mano, jog 
ministeris sugebėsiąs sudaryti Anglijai po
litinį kapitalą iš atsiradusio demokratinio 
bloko valstybių visuomenės susiskaldymo į
dvi stovyklas, būtent: J vis stiprėjančią ir 
gausiausią fašistiškai reakcionierinę stovyk
lą (vadinant sovietų terminais) ir negausią 
komunistinę bei komunistams simpatizuo
jančią stovyklą. Jis esąs vienintelis iš ke
turių didžiųjų, kuris iki šiol dar nėra vie
šai kalbėjęs paskutinių politinių Įvykių klau 
simu. Anglija turinti siekti tarptautinio 
santykavimo pagyvinimo ir masių perkamoj 
sios galios pakėlimo, nes tik tai „tegalį su
stiprinti vienų kitais pasitikėjimą ir panai
kinti skurdą, kaip svarbiausią karų priežas
tį.

PALEIDO SUIMTUOSIUS KOMUNISTUS
Miunchenas. Amerikiečių karinės vai* 

džios potvarkiu paleisti 5 Bavarijos komu
nistų partijos pareigūnai, kurie birželio mė
nesį buvo nubausti 4 mėnesiais kalėjimo ui 
nelegalų sovietų amerikiečių zonos peržen
gimą
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Įtampa Dardaneluose
Sukaustytas milžinas. Kai šių paliaubų 

metu Tarybų s-je kalami ginklai, diplo
matinis ginklas valdomas neregėtu mik
lumu ir akiplėšiškumu. Kremliaus akys 
seka visą pasaulį,, ausys nugirsta ir tai, 
kas dedasi tolybėje, o rankos* visu įkarš
čiu dirba ypač Balkanuose ir Artimuo
siuose Rytuose, kad vienu metu duotų 
smūgį į du sąsiaurius — Suesą ir Darda
nelus. Dardanelai vėl pasidaro Kremliaus 
aistringa svajone. Ją nori paversti tikro
ve. Klastingas rugsėjo 8 d. ultimatumas 
Turkijai, reikalavimas sovietams pripa
žinti vyravimą sąsiauryje, dvišalies sutar
ties su Ankara sudarymas, o buvusios 
Otomanų imperijos branduolio paverti
mas klusniu tarnu ir viešpatavimas Arti
muosiuose Rytuose, laisvas karo laivyno 
judėjimas, ne vien Juodojoje jūroje, bet 
ir rytinėje Viduržemio jūroje — štai tos 
svajonės įkūnijimo apybrėžos.

Maskvos ultimatumas ne atsitiktinybė, 
bet šiandienykštės tikrovės padarinys. 
Sovietai — eurazinis junginys, sukausty
tas milžinas, neturįs laisvo išėjimo į jū
ras. Jie turi Baltijos, Juodąsias jūras, bet 
jų išėjimai uždaryti, tarytum būtų sausu
mos apsupta Kaspijos jūra.

Baltijos jūra, nors ji ir taptų maskviš
kiu ežeru, yra atkirsta didžiojo, mažojo 
Beito ir Kielio kanalo. Danija Londono 
įtakoje valdo Beitus if Kategatą, nors jie 
normaliai laivininkystei ne visai tetinka. 
Kielio kanalas, kuris tuo tarpu yra miręs, 
dabar yra kitų rankose.

Šiaurėje — Barento, Sibiro ir Rytų Si
biro jūros plaukioti netinka. Šiaurės aši
galis ateityje gali virsti oro kovų vietove, bet 
ne jūrinio susisiekimo keliais. Murmanskas 
vienintelis gali būti bėdos atveju panau
dotas jūriniam susisiekimui. Sis uostas 
neapsaugus ir nepatogus, nes iš jo išplau
kus neturima papildomų atsparos taškų. 
Karo metu tas uostas taptų mirusiu. So
vietai stengiasi kieta ranka vaidyti Šve
diją, reikalui esant Norvegiją, bet ir tuo 
atveju jūrinio susisiekimo problema ne
būtų išspręsta.

Tolimuosiuose Rytuose Kremlius ver
žiasi į šiaurę ir Į rytus, bet ten visur susi
duria su milžinišku JAV pasipriešinimu, 
ir Mc Arthuro gelžine valia, kuri ardo 
visus sovietų planus Beringo ir Japonijos 
jūrose.

Kas gi bedaryti sovietiniam sausumos 
milžinui? Jam lieka sutelktomis jėgomis 
smogti, kad prasiveržtų pro Bosforą, Mar
murą, Galipolį, Dardanelus, Lesbaką. Tas 
kelias dar nelaiduoja tolesnės judėjimo 
laisvės, nes prieš akis Suesas, o toliau 
Gibraltaras. Dardanelai yra pirmas žings
nis, kurio nepadarius kiti užsimojimai yra 
tuščia svajonė. Po ano karo jauni ir silp
ni sovietai sąsiaurį perleido Turkijai. 1923 
m. Lausannes sutartimi Kemal Ataturkas 
įgyja teisę tvirįą koja atsistoti Konstan
tinopolyje. Montreux sutartis, sudaryta 
1926 m. sudomina kitas jėgas, bet Turkija 
lieka vyraująs veiksnys. Vieton šio veiks
nio. dabar panoro atsistoti Maskva ir va
ryti toliau ankstesnę carų politiką.

Galybės raktas. Pasaulyje yra daug 
geopolitinių problemų, bet sunku būtų 

spręsti, kas nusveria: Dardanelai, Vokie
tijos vapsvų lizdas ar Japonijos ir Toli
mųjų Rytų nuolatinė įtampa. Tolimieji 
Rytai yrą žymūs plačiu mastu, Vokietija 
— dinamiškumu, o Dardanelai yra tary
tum geopolitinė bomba, kuri graso pasau
liui — taika ar karas. O ta grėsmę sudaro 
sovietų politika, kurią diktuoja jos šian
dienykštis būvis.

Juodoji jūra yra maskviškis nervų cen
tras. Į ją įteka Dunojus, Dniestras, Bugas, 
Dniepras, Donas ir Kubanė. Aplink ją 
išdėstyti ūkio centrai, kurie iš šiaurės 
europinės Rusijos perkeliami į pietus' ar 
Užuralį, kuris taip pat linksta į Juodąją 
jūrą. Dunojus yra Rytinis Reinas, kuris 
skrodžia daug turtingų šalių. Sovietų po
žiūris suprantamas, kad jie stengiasi Du
nojaus laivininkystę padaryti vidaus 
klausimu, kaip ir prasilaužti pro Darda
nelus. Tarp Bosforo ir Dardanelų yra 
Marmuro jura, kurion įteka sraunios 
upės, panaudotos jūrų minoms transpor
tuoti.

Toks yra Dardanelų šiandienykštis svo
ris. Kas juos valdo, tas turi ūkinį centrą 
ir lengvai gali naudoti apsaugos ir ant
puolių karines priemones. T. y. Artimųjų

DP statuso nustatymas
Prieš kiek laiko pradėtas amerikiečių 

zonoje DP patikrinimas dar nepasibaigė. 
Patikrinimą vykdo amerikiečių karinė 
valdžia'per specialiai tam reikalui skirtas 
komisijas. Patirta, kad pagal duotas in
strukcijas DP statusas pripažįstarpas ir 
tuo būdu Unrra globa teikiama šioms 
asmenų kategorijoms:

a) žydams; taip pat ir tiems, kurie da
bar bėga iš rytų j vakariečių valdo-

/ mas zonas;
/b) Jungtinių Tautų piliečiams, karo iš- 

/ blaškytiems nuo 1939 m. rugsėjo 1 d.,
t. y. nuo II Pasaulinio karo pradžios;

c) Karo išblaškytiems apatridams (as
meninis be pilietybės);

d) Žmonėms, kuriems jų valstybių vy
riausybės atėmė pilietybę, bet dar 
naujos pilietybės neįsigijusiems.

DP statusas nepripažįstamas ir Unrraos 
globa neteikiama: .

a) Jungtinių tautų piliečiams, asmenims 
be pilietybės ir italams, normaliai 
gyvenantiems Vokietijoje (ne karo 
išblaškytiems);

b) Karo nusikaltėliams, bendrininkams 
ir išdavikams;

o) Priešo ir neutraliųjų kraštų pilie
čiams, išskyrus persekiojamus dėl 
savo rasės, religijos x ar veikimo 
Jungtinių Tautų naudai;

d) Vokiečių tautybės žmonėms ir Pa
baltijo vokiečiams;

e) Buvusiam bet kurios tautybės Wehr- 
machto personalui, jei negalės įro
dyti į Wehrmachtą buvę įjungti prie
varta;

f) Jungtinių.Tautų piliečiams, išskyrus 
persekiojamuosius dėl rasės religijos, 
jef atsisako grįžti į tėvynę;

g) Išblaškytiems asmenims, atvykusioms 
į amerikiečių zoną po 1945 m. rug5- 

Rytų galybės raktas. Sovietams tas raktas 
tuo tarpu nepasiekiamas, nes jiems tik 
pirštus pajudinus, rytinėje Viduržemio 
jūroje sutelktos karo laivų ir lėktuvų 
eskadros. Jos tuo tarpu nuramino Maskvą, 
o Dardanelų klaus-.nu vėl įsivyrauja tyla, 
tarytum tos problemos pasaulyje nebūtų.

Kadaise, 15 amžiuje, tos problemos visai 
nebuvo. Turkijos, imperija anuomet valdė 
didžiules Rytų Europos sritis. Juodoji j,, a 
buvo jos ežeras. Bulgarija, Rumunija, 
Armėnija — Otomanų imperijos kolonos. 
Dardanelai tebuvo vidaus reikalas, nes 
jokia galybė negalėjo drįsti į juos kėsin
tis. Britanijai ir Prancūzijai tas sąsiauris 
nepasiekiamas, jei Konstantinopolis nepa
geidauja. Em. Ukraincevas štai ką dėsto 
Petrui I: „Sultonas laiko Juodąją jūrą 
savo ^lamais, į kuriuos nevalia niekam 
įsibrauti. Juodoji jūra yra tarytum ha
remo . gražuolė, kuria gėrėtis tik Sultonas 
turi teisę. Ir jis verčiau stos į karą, kaip 
leis kištis į jo vidaus reikalus“. Čia kal
bėta ne tiek apie Juodąją jūrą, o Darda
nelus, kurie anuomet buvo turkų imperi
jos centras. Tautų istorija slenka potvy
niais ir atoslūgiais, bet sąsiaurio proble
ma lieka neišpręsta. Turkijos imperija su
griūva, bet ji, pasitelkusi Vakarų Galybes, 
ir toliau valdo visuomet ginčus keliantį 
sąsiaurį.

piūčio 1 d., išskyrus: a) žydus, b) na 
žydus, bet persekiojamus dėl religi
jos ar rasės, c) organizuotu^ būdu 
perkeltus į amerikiečių zoną po 1945 
m. rugpjūčio 1d. ir dabar gyvenan
tiems stovyklose, jeigu jų pašalini
mas suskaldytų šeimą. Šeimos nariai 
laikomi seneliai, tėvai ir vaikai. Jei 
vienas iš šeimos narių turi teisę 
gauti DP statusą, tai jį privalo gauti 
ir visi šeimos nariai, nors jie būtų 
atvykę į amerikiečių zoną ir po 1945 
m. rugpjūčio 1 d.

DP statuso nepripažinus, nukentėjęs 
turi teisę paduoti skundą karinei valdžiai 
ir negali būti šalinamas iš stovyklos tol, 
kol jo skundas nėra išspręstas. Tačiau 
komisijos ne visur taip padarė. Iš Mem- 
mingeno stovyklos visi iš DP tarpo paša
lintieji tuojaus buvo išvežti į vokiečių, 
deportuotų iš rytų, stovyklas ir pamesti 
Jie ten pateko į labai sunkias sąlygas: 
sukimšti vienas prie kito, maistas nepa
prastai blogas, tuojau skiriami darbo 
dirbti pas vokiečių ūkininkus ir išstatyti 
vokiečių pasityčiojimui — net už darbą 
moka tik pusę to atlyginimo, kurį už tą 
patį darbą moka vokiečiui. Kas buvo vo
kiečių darbo įstaigos paskirtas darbo, 
gavo vokietinęs maisto korteles, o kas dar 
ne, tai iš stovyklos virtuvės gavo kavos ir 
tik vieną kartą per dieną sriubos. Komite
tams padarius aliarmuojančius žygius 
karinėse vietos įstaigose, išmestiesiems iš 
stoVyklų buvo leista grįžti į senas patal
pas, paduoti skundus ir laukti galutinio 
sprendimo. Kitose stovyklose, kur jau pa
tikrinimas baigtas, nepripažintiems DP 
statuso buvo leista ramiai gyventi, kol jų 
skundai bus galutinai išspręsti.

Dėl ko DP statusas kai kam buvo ne
pripažintas? Pasakyti labai sunku, nes 
kas komisija, tai vis kitos įvairybės.

/ (nukelta į 4 p.)

2



> p,

MINTIS Nr. 176 3 psi. Trečiadienis 1946 m. rugsėjo 25 d.

Henrikas Žemelis (4)

Paskutinioji apgaulė 
lygiagrečiai su V. Rinktinės formavimu, 

1944 m. balandžio mėn. pradžioje, kada 
aiškiai matėsi Vokietijos karo mašinos 
griuvimas, V. Rinktinės štabas pradėjo 
slaptai organizuoti Tėvynės Saugą, taip 
vad. saugūnus. Jų organizavimas buvo 
pavestas Komendantūrose esantiems žinių 
karininkams. Kiekviename valsčiuje ir mies
te kuriamos rinktinės, kurios apskrityse su
jungiamos j atskirus batalijonus. Batalijo- 
nai priklauso Apskr. Komendantams. Sau- 
gūnais buvo parenkami susipratęs patrijo- 
tinis Lietuvos jaunimas ir visi kiti geri 
tautiečiai, galį,_momentui atėjus, besąlygi
niai kovoti už Lietuvos laisvę. Jų >tarpan 
plačiai įsijungė pogrindžio organizacijų 
nariai ir kiti kovotojai prieš okupantus. 
Saugūnų skaičius buvo numatomas iki 
80,000. Jų organizavimas jau buvo pradė
tas vykdyti ir davė gerų rezultatų.

1944 m. balandžio 6 d., pirmasis genera
linis tarėjas pranešė generolui, kad von 
Renteln pareikalavo Vokietijos karo pra
monei duoti 80.000 darbininkų.

Tada generolas nusprendė atsistatydinti 
ir 1944 m. balandžio 12 d., pasiuntė atsista
tydinimo raštą reikalaudamas, chaoso iš
vengimui, leisti V. Rinktinę demobilizuoti. 

e 1944 m. balandžio 13 d., generolas buvo 
pakviestas pas von Renteln į posėdį. Tame 
posėdyje dalyvavo: Jeckeln, Harm, briga
defuehrer Hintze, Pabaltijo valstybių Ges
tapo viršininkas dr. Fuchs, von Staden, 
gen. komisaro padėjėjas Nabersberg, von 
Fritsch, aviacijos generolas Banze iš Ber
lyno, pirmasis generalinis tarėjas ir dar 
keli generalkomisariato ir Gestapo parei
gūnai. Pirmininkavo von Nenteln.

Tame posėdyje pareikalauta iš generolo 
duoti konkretų atsakymą, ar bus skelbia
ma mobilizacija, ar ne? Generolas parei
kalavo perskaityti jo raštą iš 1944. IV. 12 
d., apie atsistatydinimą. Visi sumišo ir pra
dėjo teisintis, nes, pasirodo, šis generolo 
raštas dar rfebuvo von Renteln žinomas. 
Jeckeln pradėjo kaltinti generolą susitari
mo laužymu. Tada generolas jam atsakė:

— Ne aš, bet Jūs laužote susitarimus ir 
kol nebus išpildyti visi susitarimo nuosta
tai dėl V. Rinktinės organizavimo, aš vi
siškai negalvoju skelbti mobilizacijos.

— Mes priversime tai padaryti — kalbė
jo Jecįeln.

— Ne — jam atsakė generolas. — Kol 
aš būsiu- V. Rinktinės vadas, tol ginsiu jos 
reikalus ir nesidosiu būti apgaunamas. 
Įvyko vėl aštrus susikirtimas tarp genero
lo ir Jeckeln.

Von Renteln taip pat sakė, kad 'tik gene
rolas turįs skelbti mobilizaciją. Generolas 
tylėjo, o pirmasis generalinis tarėjas, ma
tyt, paveiktas Gestapo pareigūnų dalyvavi
mo, pritarė von Renteln. Generolas pradė
jo įtikinėti, kad tokia mobilizacija neturės 
jokio pasisekimo, nes pašauktieji vyrai bus 
vežami į Vokietiją, o ne skiriami į Lietu-

Anapus geležines uždangos
Rašo J e r. Cicėnas

z Molto vietoje
galima būtų paimti žinomi Talleyrando 

žodžiai: „N^i čia giriu, nei čia peikiu, — 
tepaduodu faktus”. Mūsų liaudis, turi gra
žų priežodį: „Geros akys dūmų nebijo”, at
seit, šių dienų sąmoningam žmogui priva
lu viskas girdėti, tada, susumavus blogy
bes ir teigiamumus,- gaunama .pilnas gyve
nimo vaizdas. Toliau paduodamos žinios 
nėra lyrinio pobūdžio, ne sviestu teptos, 
jos rūščios, klaikios ir makabriškos. Bet 
čia galima pasiguosti Berhardo Shaw pa
reiškimu (reporteris jį klausia, ar jaučiasi 
laimingas?): „Visą laiką maitintis giedro
mis žiniomis? Nuolat būti laimės vaiku? 
Ne, joks žmogus to neištvers...” Kinietis, 
kiek spėjama, ramus ir lėtas, o savo dar
bų ir idėjų priešininką šitaip keikia: „O, 
kad tavo vaikai gyventų Įdomius laikus”.

1. Įdeginta geležimi per tekio snukį,
ir visas reikalas bus baigtas, — šitafp 

Leningrade spauda ir radijas pataria už
baigti literatūrinį skandalą, į kurį įmaišy
ta kai kurie vietinės partinės vadovybės- ir 
spaudos bei literatūros pareigūnai.

„Manchester Guardian” pranešimu, VKP 
(b) CK specialiu pareiškimu užatakavo Le
ningrado rašytojus, susitelkusius „Zviezda” 
ir. „Leningrad” laikraščių kolektyvuose, 
kam, girdi, savo skiltyse leidžia pasireikšti 
„gyvatėms tarybinių kūrėjų odoje”, būtent 
— Zoščenkai, Achmatovai, Komissarova: ir 
essejininkui Jakfeldui. Tuo pat ypū užala
kuota -ir. TSRS rašytojų organizacijos pir
mininkas Tichonov, girdi, toleruojąs „mo
derniškos buržuazinės Vakarų kultūros 
skiepijimą Tarybų Sąjungoje”. Tichonov 
jau atleistas iš pareigų, kas su kitais? 
Tuo tarpu nežinoma.

Zoščenko liepto galą priėjo su „Vienos 
beždžionės nuotykiais”, kuriuose, Maskvos 
korespondento teigimu, tarybinė santvarka 
ir tarybinį gyvenimą parodęs „baisiai iš
kreipta forma”, o pačią TSRS tautą, kaip 
„primityvią, nekultūringą ir kvailą”. „Kom- 
somolskaja Pravda” pareiškimu, Zoščenko 

vos kariuomenę. Toliau svarstė, koks nuo
šimtis stos į Lietuvos dalinius ir koks į pa
galbinę vokiečių kariuomenę. Tolimesniuo
se pasikalbėjimuose generolas nedalyvavo 
ir taip 3 valandas trukęs posėdis, be re- 
zūltatų, pasibaigė.

1944 m. balandžio 15 d., apie 11 vai., į 
V. Rinktinės štabą atvyko generalkomisa
riato politinio skyriaus viršininkas von 
Staden ir von Renteln vardu, įteikė gen. 
Plechavičiui tokį ultimatyvinį reikalavimą. 
Tuojau paskelbti mobilizaciją, nes vokiečių 
vyriausybė laiko generolą vieninteliu lie
tuvių tautus reprezentantu, o Jeckeln yra 
vokiečių valdžios atstovas ir santykių nu
trūkimas bei reikalo neišpildymas reikštų, 
kad lietuvių tauta aktyviai įstoja į karą 
prieš Vokietiją.

(bus daugiau) 

et Co šlykščiai atvirai laukia kapitalizmo 
atstatymo Tarybų Sąjungoje”.

Ar tikėt j literatūrinio pobūdžio prie
kaištus? — klausia Londono „DP ir DZ” 
ir čia priduria: „skandalas” yra įdomus 
visai kitais atžvilgiais. TSRS saitai su Va
karų dembkfitijomis ir jų kultūra netgi 
karo metu buvo reliatyvūs, o dabar... at
statoma „status quo”, kuris buvo ligi 1941 
VI 22. TSRS pradeda naują vidaus gyveni
mo kursą ir naują penkmečio planą. Ry
šium su tuo partinė propaganda metė šū
kį, kad po karo reikia grįžti prie „grynojo 
mokslo”, kurį skelbia Marksas, Engelsas, 
Leninas ir Stalinas. „Valymas” pradėta visu 
griežtumu, visų pirma nuo savo „apatinių 
marškinių”, t. y. nuo partijos, į kurią ka< 
ro metu subėgo per 3 milijonai žmonių 
(ji išaugo iš 2 mil. iki beveik 6 mil. narių). 
Savaime aišku, „valymas” negali aplenkti 
„darbo klasės” „smogiamojo dalinio”, at
seit, rašytojų ir spaudos. Jau ne sykį rašy
tojai ir žurnalistai buvo visų ideologinių 
nukrypimų ir kitų klaidų atpirkimo ožiu. 
Tas pats ir šiuo atveju. VKP(b) CK pareiš
kimą Leningrado partinė vadovybė, pjyša- 
ky su sekretoriumi Ždanovu, priėmė kaip 
„naujas kovojančio komunizmo gaires” ir 
įsižadėjo budėti, kad rašytojai stropiai 
realizuotų partijos nurodymus ir teramin
tų tokią literatūrą, kuri atitinka gyvybinius 
TSRS tikslus ir uždavinius. Rašytojai, ku
rie to nesupras, bus „išmesti už borto” — 
priduria „Novoje Vremia”.

TSRS rašytojus sutinka trečias smūgis 
(ne saulės, bet... partijos): pirmasis buvo 
1930 m., anrasis — 1937 m. Kas šių dienų 
„nusikaltėliai”? Zoščenko? — žinomas 
TSRS humoristas ir satyrikas klumpa nebe 
pirmą kartą. Jis žadą teatgavo karo metu, 
atrodė, gal būt, išsikapstys iš partijos ne
malonės, tačiau... negras savo padarė, neg
ras gali pasitraukti. Achmatova? — žinomo 
poeto simbolisto Gumilovo žmona. Gumi
levas sušaudytas už „chuliganizmą”. Ach
matova karo metu aktyviai organizavo ir 
pati dalyvavo Leningrado gynime, iš tų 
dienų surašė ir atskiru leidiniu paskelbė 
įdomų dienoraštį,- tačiau neišpirko vyro 
„nuodėmių”. ^Komissarova? — populiari 
apolitinė lyrikė. Jos poezijos pavyzdžiai 
karo metu dėta į kariams skiriamus laik
raščius, deklamuota fronto -teatruose.

Tokia jau tarybinė logika: nauji penkme
čio planai, nauji ir darniai. 1930 m. nusižu- 
džius poetui Sergejui Jessieninui, nusišovė 
ir didysis revoliucijos dainius Vlodimiras 
Majakovskis, „Lefo” redaktorius, nes fiebe- 
galėjo pakęsti VKP(b) užsiundyto plokščio, 
bet užtat rėksnio kritiko Averbacho. Ma- 
jakovskiui nusišovus, čia pat likviduota 
azefo rolę lošęs Averbachas ir dar apie 40 
rašytojų, kritikų ir publicistų. Jie buvo pa
kaltinti kairiuoju nukrypimu ir... Maiakovs- 
kio nužudymu. 1937 metais „valymas” buvo 
irgi masinis. Snecialiame Uralo kalnuose 

(nukelta į 4 p.)
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Kolonijos is Italijos atimamos
Paryžius. Paskelbtas bendras komunika

tas Italijos kolonijų klausimu. Italija turinti 
atsisakyti bet kurių pretenzijų j savo bu
vusias kolonijas, kurios po metų, atsižvel
giant { gyventojų norus ir gretimų bei su
interesuotų kraštų interesus, būsiančios pa
dalytos ar padarytos savarankiškomis vals
tybėmis. Klausimai, kurie tų*kolonijų liki
mo reikalu nebūsiu išspręsti, nutarta ati
duoti JI sprendimui. Italijos politinėje ir te
ritorinėje komisijoje Italijos atstovas Bo
bomis energingai reikalavo Italijai turėtų 
prieš fašistinį režimą kolonijų globą pa
vesti Italijai, kuri jas išugdytų į savaran
kiškas valstybes greičiau, nei kitos, jų ne
pažindamos.

GRĖSMINGI ŽENKLAI
Šia antrašte lenkų informacinis biuletenis 

Byle prędzej” nr. 92/206 teikia žurnalisto 
brew Pearsoųo straipsnių, paskelbtų Ame
rikos spaudoj po jo grįžimo iš Paryžiaus 
konferencijos santrauką.

Sis žurnalistas ne kartą buvo pultas 
Maskvos radijo už „nepagrįstą melą”, o 
JAV jis naudojasi didele pagarba. Jis rašo:

Įvykiai Artimuosiuose Rytuose gali mus 
Įtraukti į baisesnį karą, nei žmonės įsivaiz
duoja. Užkulisiuose manevruoja štabai, 
kurie taria karą esant mėnesių, netgi sa
vaičių, klausimą. Štai keletas faktų: Stali
nas Juodosios Jūros srityje turi 3 galingas 
oro laivyno armijas, kiekvieną po 120 tūks

Anapus ...
(atkelta iš 3 p.) 

esančiame kalėjime atsidūrė Borysas Pilnia- 
niakas, Brunas Jasienskis, Demianas Bied- 
ny, Seifulina ir kt. Jiems prikišta trockiz- 
mas, ryšiai su Tuchačevskiu, „tuščios poe
tuos gamyba ir savo tarybinės tėvynės rei 
kalų nesupratimas”. 1937 m. „valymas” pa
lietė visų TSRS tautų kūrėjus. Gudas Fo
min 1942 m. dar tebesėdėjo Uchtos koncen
tracijos stovykloje, ukrainas Chvilovyj — 
nusišovė ir t. t.

„Observer” nesistebi, kad Zoščenko ir jo 
likimo draugai yra vadinami šlykščiausiais 
rafinuotais keiksmažodžiais. Juk savo metu 
Vyšinskis, kaltindamas reunliucijos teoreti
ką Buchariną, į jį kreipėsi šiais malonybi- 
niais žodžiais: „Tu veršio ir kiaulės sū
nau”. Metodai pas komunistus paveldimi...

2. Bet aš to nemačiau
JAV žurnalistas William L. White, grį

žęs iš kelionės po TSRS, parašė įspūdžių 
knyąą „Report on the Russians”. Įžangoje 
šit ką rašo: „TSRS turi visame civilizuota
me pasaulyje aštriausią politinę cenzūrą. 
Mano pirmas susitikimas su cenzoriumi 
Įvyko tada, kai aš pateikiau patvirtinti re
portažą iš Leningrado. Reportaže buvo toks 
sakinys: „Suomiai atkakliai kovojo, dėl Vli- 
purio, kuris anksčiau, iki 1939 mėtų, buvo 
antrasis savo didumu Suomijos miestas”. 
Cenzorius du paskutinius žodžius nubrau
kę nors jie savyje neturi jokių karinių in

tančių žmonių. Politbiūras nusistatė iš
spręsti sąsiaurių klausimą. Politbiūro na
riai tuo tikslu Odesoje turėjo trijų dienų 
pasitarimus su maršalais, po to išsiųsta ži
noma nota Turkijai. Sovietų karo laivynas 
koncentruojamas Sevastopolyje ir Teodezi- 
joje. Britų žvalgyba nustato, kad Tarybų 
s-goj paskubomis dirbama prie atominės 
bombos ir kosminių spindulių. Robotinės ra
ketos šiandien skrenda virš Švedijos, lygiai 
taip pat gali greitai pasiekti Angliją, arba 
skristi per Siaurės ašigalį. Būtų gana pa
vojinga duoti Tarybų s-gai dar metus laiko. 
JAV, tiesą sakant, nėra dar visai pasiruo
šusios, bet gali būti. trumpu laiku pasiruo
šusios po konflikto įsiijiebimo tarp anglų 
ir sovietų. Britų generalinis štabas perkėlė 
į Iraką 3 divizijas (pagal Maskvos radiją— 
5 divizijas) eventualiam susivaržymui dėl 
Persijos. Britų karo laivynas yra pakeliui 
į Viduržemio Jūrą. Persijos apsaugai yra 
paruošta mažiausia 9 divizijos ir visas RAF 
(aviacija). Stipriai įstiprintas Bagdadas. 
JAV fOrtifikuoja Aliaską ir bendrai su Ka
nada organizuoja Arktikos gynimą. So
vietai stiprina Albanijos pakrantes, kad už
darytų kelią į Triestą. Raudonoji armija 
Europoje persigrupuoja ir gauna pastipri
nimų. Ji priskaito Vokietijoje 750 tūkst., 
Rumunijoje vieton 90 tūkst., pakelta iki 350 
tūkst., 4- divizijos stovi sudėtuose. Lenki
joje ir Rumunijoje sovietai laiko 6.000 lėk
tuvų. Vokietijos ir Škodos fabrikai dirba 
raudonajai armijai.
formacijų, netgi nieko to, ko nėra kiekvie
name vaikams geografijos vadovėlyje. Už
sieniečiai korespondentai paaiškino man, 
kodėl šie žodžiai nubraukta. Kai JSRS pre
tenduoja į kokią nors teritoriją, tai joks 
Maskvos žurnalistas neturi teisės užsiminti 
to fakto, kad šioji teritorija kadaise pri
klausė kitai tautai. Pvz., Baltijos valstybės, 
Lietuva, Latvija ir Estija, — dabar yra 
TSRS dalys ir nei užuominomis negalima 
iš Maskvos telegrafuoti, kad jos neseniai 
dar buvo nepriklausomos valstybės.

Jūs negalite' ginčytis su cenzoriumi ar 
nurodyti jam savo argumentus; ir jie nieko 
nepaaiškina, kai grąžina jums išbraukytas 
telegramas. Jų atsakymas visada esti tas 
pats: „Mes to negalime su jumis diskutuo
ti. Tai jau yra nuspręstas dalykas”. Cen
zūra išbraukia kiekvieną žodį, kuris galėtų 
pasaulyje sudaryti Tarybų Sąjungai nepa
lankų įspūdį. Korespondentai yra lydimi 
specialiai priskirto cenzoriaus, kurio viena 
iš pareigų patikrinti viską, kas nutiko. Jei 
cenzorius ko nors kelionėje nematė ar ne
girdėjo, to nevalia minėti: „Bet aš to ne
mačiau” — ir nebeišsiaiškinsi”.

W. L. White žiniomis, Tarybų Sąjungoje 
karo metu išleista anglų kalbos pradžia
mokslis, kurian įdėta tokie sakiniai: „An
gliakasiai Amerikoje gauna labai mažus at
lyginimus”, „D. Britanija yra kapitalistinės 
plutokratijos valstybė,” „TSRS yra apsupta 
priešų”, „Ivanovas išrado elektrą”, o „Pe
trovas pirmas pakinkė garą”

Štai tie grėsmingi ženklai naujo . karo, 
kuris gali įsižiebti prieš užgijant senoms 
žaizdoms, o gal prieš taikos sutarčių pasi
rašymą. •

SOCIALDEMOKRATŲ PAŽIŪRA
Londonas. Vokietijos socialdemokratų 

vadas Dr. Schumacheris pasisakė už 
Oderio Neissės sienos reviziją šu Lenkija 
ir prieš Saaro krašto atidavimą Prancū
zijai.

DP statuso ...
(atkelta iš 2 p.)

Apskritai kalbant, niekur ir niekam prie
žasčių pasakyta nebuvo — komisijos atsi
sakė naują kortelę užštampuoti, o senąją 
atėmė. Net nepaaiškino, kad galima duoti 
skundą, kam jį duoti ir kokia tvarka. 
Apie tai tenka komitetams sužinoti tik 
daug vargo padėjus, po karines įstaigas 
besilankant ir pagalbos beieškant. Reikia 
pabrėžti, kad nuo tokio neteisingo trakta
vimo, prasilenkiant su įsakmiomis karinės 
valdžios duotomis dėl pašalinimo iš sto
vyklos, kol skundai bus galutinai iš
spręsti, taisyklėmis, nukentėjo tik dvi lie
tuvių stovyklos — Memmingeno ir Dillin- 
geno. Kitose didžiosiose lietuvių stovyk
lose, kaip Hanave, Augsburge, tikrinimas 
dar nebaigtas ir rezultatai nepaaiškėję. .

Netiesiogiai įsitikinta, kad didžiausiai 
daugumai DP statusas komisijų nepripa
žintas dėl atvykimo į amerikiečių zoną po 
1945 m. rugpiūčio 1 d. Spėliojama, kad da
liai ir dėl to, kad anketose nurodė pas
kutinę darbo vietą buvus Vilnių ar Vil
niaus kraštą, daliai ir dėl to, kad būdaml 
mažai raštingi ir nesuprasdami anglų kal
bos ar duotų paaiškinimų, netinkamai 
prirašė anketas.

Vyriausios lietuvių tremtinių atstovybės 
padarė žygių aukščiausiose amerikiečių 
karinėse įstaigose ir atstovams buvo pati
kinta, kad visi nukentėjusių skundai, pa
duodami individualiai, bus patikrinti .ir 
palankiausiai sprendžiami nukentėjusių 
naudai. Ypač tų, kuriems DP statusas ne
pripažintas dėl atvykimo Į amerikiečių 
zoną po 1945 m. rugp. 1 d. — kas yra at
vykęs į amerikiečių zoną dėl rimtų moty
vų: studentai, susiradę šeimas ir kt., DP 
statusą atgaus.

Dėl Klaipėdos krašto lietuvių ir 1941 m 
lietuvių repatrijantų instrukcijos yra gau
tos iš Vašingtono ir vietinė karinė val- 
dia jų atžvilgiu negali padaryti jokių pa
keitimų. Tuo reikalu žygiai tenka daryti 
Vašingtone, State's Departamente.

E. B. Nr. 12
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