
(MINTIS) leidėjai J. Vualtli / LalkruU* beta* 
plnnadlulals, ireciuUcuiaia U puk- 
UdlenUb. t Preoum mėn 10.— KM 
atskiru Nr. M pin < Bin. pu
kšiu: Volksbank Memmingen s. C 
u. k. R. Nr. PU*. >Adraau: .JUs- 
da",'13b Memmlnpu. Postfack 110. 
Posudutfckonto MOndua Nr. U IIP

,Tka Tkoupkt" Uatuniaa Ntvapp- 
par / Uoeued kp ICO. Office ot 

Military Government tor Bavaria I 

editor and publisher: J. Vasaitb > 

hinted by Dnidtertf- and Vertays- 

icsosseuthaft p. G. m. k. H-. Men- 

Mlnren. Sdtrannenplau «. — 2.000 
Nsudietkkomo Mdnchen Nr. 14 210

Memmingen, 1947. L SI.Nr. 12 (249). n metei LAIKRAŠTIS LIETUVIU BENDRUOMENEI

, : , x A

Austrija pripažinta nepriklausoma
Londonas. DN. Užsienių reikalų ministe- 

rių ypantingieji patikėtiniai sutarčiai su 
Austrija paruosti pasiekė bendro susitari
mo dėl pirmo sutarties punktą Siame 
punkte skelbiama, kad sąjunginių ir nesą- 
junglnių jėgų yra pripažįstama Austrija 
kaip nepriklausoma ir su'verenė valstybė. 
Posėdžių metu Londono konferencijoje 
Australijos Ir Pietų Afrikos atstovai pripa-
žino 1937 metų Austrijos sienas. Pieįų Af
rikos atstovas dar iškėlė, kad būtų sutar
tyje sureguliuotas Italijos—Austrijos ginčas

Prancūzija Vokietijos klausimu
Paryžius. DN. - Reuteris. Prancūzijos valdytis yra nepribrendusi. Kurį laiką ji 

užsienių reikalų ministerijos sluoksniuose neprivalanti jokios vyriausybės tirėti.
diskutuojamas planas federalinės Vokieti
jos atstatymui. Sis planas buvo patiektas 
britų, amerikiečių ir sovietų vyriausybėms 
ir bus Londone greičiausiai svarstomas. 
Pagal šį planą Vokietija susidės iš ištisos 
eilės atskirų vienetų, kurie bendrai suda
rys vokiečių sąjunginę vyriausybę. Šios 
vyriausybės būstinė greičiausiai bus Ber
lyne. Projektuojamoji sąjunginė vyriausy
bė bus vokiečių atskirų kraštų keturiems 
metams renkama Prezidentas,.bus kasmet 
nauja! renkamas. Sąjunginė taryba susi
darys iš septynių ministerijų! Taip pat 
egzistuos parlamentas. Plane nenumatoma 
jokios kariuomenės. Atskiri kraštai galės 
turėti karines ir politclnes jėgas tik sau
gumui užtikrinti.

Austrijos delegatas Londono konferenci
joje pareiškė, kad Vokietija savarankiškai

Kova dėl Europos
Pastaruoju metu buvo visa eilė reiškinių, 

pirmu pažiūrėjimu palaidų, kartais tarp sa
vęs susikertančių, kurie betgi savo visumo
je yra būsimųjų Maskvos derybų uvertiūra. 
Maskvos konferencijoje kovo mėn. bus spren 
džiamas Vokietijos klausimas. Diplomatinės 
— publicistinės uvertiūros motyvai rodo, 
kad tenai bus stengiamasi pasiekti Europos 
patvarkymą. ,

• Monumentaliąja) Europos tvarkos skulptū 
rai dar „tik plikas akmuo teišdalintas"; jos 
visumos koncepcijos dar neturi ir valstybės 
vyrai. „Į Maskvos konferenciją mes einame 
be visuotinio plano, kuris Vokietiją ir Aus
triją įterptų į Europinį patvarkymą”, skun
džiasi Walter Lippmannas. Sau artimiausiuo
se tos didžiulės problemos sektoriuose, nely 
ginant mėgėjai skulptoriai, bando šį tą su
kurti atskirų Europos sričių diplomatai, mig
lotai tikėdami, kad iš tų dalinių pastangų, 
kaip nors susiklijuos visas europinis kūri
nys. Blumo Londone pradėtieji pasikalbėji
mai dėl britų — prancūzų sąjungos sutarties 
turi sukurti premisas išspręsti Vokietijos 
problemą, kiek ji susijusi su Prancūzijos 

\ saugumo interesais ir su bendraisiais Vaka
rų Europos reikalais. Mažųjų Vokietijos kai
mynų vyriausybės „keturių didžiųjų” pava
duotojams Londone įteikė savųjų tiesioginių 
interesų padiktuotus teritorijų bei reparaci
jų reikalavimus ir išdėstė savo specifinius 
sumetimus. „Pravda” kategoriškai pabrėžė, 
kad rytinių Vokietijos sienų su Lenkija klau 
simas jau galutinai išspręstas, ir trims va- 
karietiniams sąjungininkams dėl tų proble
mų nebeteksią burnos aušinti; priešingai. 
Sovietų S-ga turėsianti savo svarų žodį vi
sais kitais Vokietijos klausimais, taigi ir tais, 
ktirie špecifiškai lies Vakarų Europos intere
sus.

Pastarasis motyvas jau išeina iš siaures
nių vietinės reikšmės rėmų ir įeina į sritį, 
kurioje „didieji” turi sutartinai kombinuoti 
bendrojo patvarkymo planą. Marš. Montgo
mery draugiško vizito misija Maskvoje buvo 
pabandyti nutiesti psichologinį tiltą tarp 
Rytų ir Vakarų. Maskvos atsakymas buvo 
„Pravdos” užsipuolimas ant prieškalėdinės 
Bevino kalbos ir jos išaiškinimas, kad jis 
tokios minties nė iš tolo neturėjęs. Ką tai 
reiškia? —■ klausia britų liberalų „Manches
ter Guardian”. „Kovo ir*n. užs. reik, minis
terial Maskvoje svarstys JAV pasiūlymus dėl 
saugumo sutarties taikai Vid. Europoje už
tikrinti. Ligi šiol Rusija tiems pasiūlymams 
buvo labai vėsi... Ar ji vėl nori nusigrįžti 
į senojo stiliaus ekskliuzyvines sąjungas, ku- 

dėl Pietų Tirolio. Jis pabrėžė, kad sąjun
gininkų okupacinės kariuomenės būtų ati
trauktos ne vėliau, kaip per 6 dienas po 
sutarties pasirašymo. Lenkų vyriausybė 
įteikė memorandumą, kuriame išdėsto savo 
ūkinius reikalavimus Į Austriją.

Austrijos užsienio reikalų ministeris Gru- 
beris spaudos konferencijoje pareiškė šiuos 
tris pagrindinius punktus?" 1. Austrijos sie-
nos privalo būti tokios, kaip 1937 m. 
2. Austrija privalo būti pripažinta kaip 
tarptautinis vienetas ir iš okupacijos pe-

Komunizmas nori susukti sau iizcta Pietų Amerikoje
Tiek dėl savo geografinės padėties, tiek ir 

dėl socialinės gerovės sąlygų Amerikos kon
tinentas yra sunkiausiai prieinamas komu
nizmo agentams. Retą tik galima sutikti pra
muštgalvišką Jungtinių Amerikos Valstybių 
arba Kanados darbininką, kuris susižavėtų 
„rojaus” gėrybėmis. Todėl, jei negalima 
čionai patekti per paradines duris, einama 
aplinkui. Daug geresnę dirvą, komunizmas 
randa Pietų Amerikoje. Čia darbininko pra
gyvenimo lygis daug žemesnis, todėl čia leng 
viau ieškoti pasekėjų.

Praėjusių metų rugsėjo m. pirmomis die
nomis Bolivijoje buvo susektas sąmokslas nu
versti valdžią, bet pavojus buvo laiku paste
bėtas. Vien tiktai Bolivijos sostinėje La Paz, 
sąryšyje su tuo suimta 800 asmenų. Dabar 
tenai ramu.

rios pasauliui yra padariusios tiek žalos?”
Tiesa, toji pati „Pravda” pusiau burnos 

pareiškė pritarimą britų — prancūzų są
jungos minčiai. Bet to pritarimo motyvas 
perdėm negatyvus. „Pravda” atsiremia į 
ankstybesnį Stalino pareiškimą, kad „mes vi
siems laikams būsime sutramdę vokiečių ag
resijos dvasią, jeigu greta (sovietinio) Ry
tų barjero bus pastatytas toks pat barjeras 
Vakaruose”. Walter Lippmannas pataria ne
pasitikėti, kad sutartinai su sovietais Vokie
tijai primesti varžtai galėtų ilgam laikui lai
duoti Europos saugumą. „Mes užmirštam, 
rašo jisai, kacf Vokietija tikrai atgys kaip 
didžioji Europos galybė, ir jeigu prieš tai 
aplink Vokietiją nebus sukurta europinė sis
tema, mūsų, primestos Vokietijai sąlygos ne
bus vertos to popierio, ant kurio jos sura
šytos”. /

Tokią europinę sistemą vienoje iš pasku
tiniųjų savo kalbų primygdamas piršo John 
Foster Dulles, vienas iš JAV respublikonų 
užsienių politikos šulų. Besprendžiant Vokie
tijos klausimą paaiškėsianti Europos ateities 
linkmė, kuri galinti būti dvejopa: arba bus 
pasukta ,4 Europos ūkinį susivienijimą, arba 
bus grįžtama į senąją atskirų tarp savęs ry
šio neturinčių struktūrą”.

„Reino baseinas, kalbėjo Dulles, su savo 
anglim ir darbo jėga, yra natūrali Vakarų 
Europos ūkinė širdis. Iš čia turėtų plaukti 
gyvybė ne tik Vokietijai, bet ir jos vakari
niams kaimynams... To nebus, jeigu Vokie
tija tebus atstatyta kaip atskiras ūkinis vie
netas, pajungtas vien vokiečių politinei kon
trolei, kuri, iš pradžių decentralizuota^ gali 
vėl pasidaryti stipriai centralizuota. Jeigu 
taip bus patvarkyta, Vokietijos vakariniai 
kaimynai vengs organizuoti savo ūkį taip, 
kad jis pasidarytų priklausomas nuo šaltinio, 
kontroliuojamo ambicingų ir revanšo trokš
tančių Vokietijos valdovų. Vietoj to Vakarų 
Europos kraštai veikiau stengsis prisijungti 
ko stambiausius Vokietijos gabalus, o kas iš 
jos liks, bus palikta ūkinei izoliacijoi. Tatai 
gi vestų Europą į nesveiką ir pauįingą 
ateitį”.

Antrąją, pozityviąją alternatyvą — ūkinį 
Europos suvienijimą — Dulles perša kaip 
JAV užsienių politikos tikslą Europoje. Tu
rint galvoj Dulles svorį, yra pagrindo tarti, 
kad jo žodžiai gali tapti JAV už*, politikos 
programos dalimi. Bet šį sprendimą jis re
komenduoja vaduodamasis nevien ūkiniais 
sumetimais, į jį jis žiūri kaip Į realų ir kon
kretų punktą . „pasaulinko JAV dvasinio ir 
intelektualinio vadovavimo” plane, Jo žo
džiais,. dėl pasaulinio vadovavimo rungty
niauja JAV ir Sov. S-ga, kuri į jį eina dviem 

reiti į laisvą ir nepriklausomą valstybę.
3. Austrija privalo aiškiai ir visiems lai
kams būti atskirta nuo Vokietijos ne tik 
politiškai, bet ūkiškai ir finansiškai.

Gruberis dar pabrėžė, kad Austrija jokių 
teritorinių ar reparacinių reikalavimų Vo
kietijai nekelia ir kad pagrindinio nusta
tymo Vokietijos klausimu neturi.

Bambergas. (AP) Amerikiečių okupacinės 
policijos viršininkas ir 3-čios armijos vado 

' padėjėjas generolas majoras Ernest N. Har
mon viename pasikalbėjime su spaudos žmo
nėmis vokiečių policijos tarnautojus pagyrė 
už'jų padorumą ir pareigingumą. Jo nuomo
ne būtų labai pageidautina jų teises praplės
ti ir neyokiečiams t y. jų kontrolei pavesti 
ir užsieniečius.

Šiomis dienomis panašią krizę pergyveno 
Paragvajus. Tai nedidelė valstybė, esanti 
tarp Brazilijos ir Argentinos ir turinti tik 
vieną milijoną su viršum gyventojų. Iš Pa
ragvajaus prezidento Morinigo paskelbto 
dekreto aiškėja, kad buvo susektas komunis
tų sąmokslas, kurio tikslas buvo nuversti 
valdžią ir įvesti Paragvajuje komunistinę 
santvarką. Ryšium su tuo prezidentas visame 
krašte paskelbė išimties stovį, o komunistų 
partijos tolimesnį egzistavimą uždraudė.

Po Turkijos tai bus jau antroji, demokra
tiškai besitvarkanti valstybė, kur komunisti
nis veikimas yra uždraustas.

Gal ilgainiui pradės susivokti ir kiti kraš
tai, kad partijos yra tokios organizacijos, 
kurių nariai sielojasi ir gyvena savo krašto 
rūpesčiais, o tie, kurie veikia pagal užsienių ' 
nurodymus, yra sąmokslininkai. rb. _

keliais, per pasaulinę revoliuciją ir per na
cionalistinę ekspansiją. Pastaroji 1946 m. 
buvo sulaikyta; „sovietai, dabar penorėdami 
karo, pasitraukė”. Bet antrojoj, „ideologinėj 
revoliucijos fazėj sovietų (šūkis ir veržimą- 
sis pasidarė nepalyginti galingesnis”. Jam 
užtvenkti Dulles ir siūlo JAV užsienių poli
tikai paremti minėtąjį ūkinio Europos su
vienijimo planą.

Vargiai ar toks užsimojimas atrodys pri
imtinas Sov. S-gai. Jie urgzdami gali sutik
ti, kad būtų sudaryta britų — prancūzų są
junga: D. Britanija yra, šiaip ar taip, euro
pinė valstybė, svarbiausia — menkesnio pa
jėgumo veiksnys kaip JAV. „Daily Mail” iš 
Maskvos praneša, kad sovietų viršūnės su
sirūpinusios „militarizmo įsigalėjimu” JAV; 
paskutinysis „Pravdos” straipsnis atvirai pa
reiškia Kremliaus baimę, kad tarp D. Bri
tanijos ir JAV štabų esama slapto susitari
mo. Atviras JAV užsimojimas vadovauti kad 

^ir tik'ūkiniam Vakarų Europos suvienijimui 
gali būti Maskvoj išaiškintas kaip JAV im
perializmo žingsnis, kaip antisovietinio va
karų bloko organizavimas. Walter Lippman
nas, tatai numatydamas, sako, jog ana siū
lomoji „europinė sistema” „tepavirstų Va
karų blokų tada, jeigu ją tokią paverstų pa
tys sovietai. Ji tepavirstų Vakarų bloku ta
da, jeigu jie neleistų vokiškųjų šalių (Laen- 
de) įsijungti į tą (Europos) konfederaciją, 
jeigu jie priverstų Lenkiją ir Čekoslovakiją 
toje Europos sistemoje nedalyvauti”. Bet 
Lippmannas tiki, kad iš dalies gali pasisekti 
Maskvos įtarinėjimus išsklaidyti diplomati
niu keliu, iš dalies pats gyvenimas, patys 
Vakarų sukurtieji faktai parūdysią sovietams 
kokie nepagrįsti jų būkštavimai, ir priversią 
juos pačius į tą sistemą įsijungti ar lojaliai 
su ja bendradarbiauti.

Savotišką gaidą šiose užuominose, kurios 
žada būti išplėtotos Maskvoje, sudaro 
„Jungt. Europos Valstybių komiteto” įsteigi
mas, privati antpartinė Churchillio vadovau
jama britų iniciatyva, „praktiškas žingsnis į 
galutinį tikslą — pasaulinėj valdymo siste
mos sukūrimą”. Jungt. Europos Valstybių 
koncepcijoj sovietai paliekami kaip išorinis 
veiksnys, kuris toje sistemoje nedalyvauja, 
bet su kuriuo bendradarbiauja. Maskva jau 
pareiškė savo priešiškumą šiai idėjai: „Dai
ly Telegraph” sako, jog jeigu būtų atsisaky
ta daryti, kam sovietai yra pasipriešinę, tai 
iš viso nebūtų buvę nieko padaryta. „Jung
tinių Europos Tautų” skeptikams netiesiogi
niai atsako pats Churchillis: „Man vieni sa
ko, kad reikia pasitikėti JTO; kiti sako, kad 
reikia pasitikėti savo apsiginklavimu; aš sa
kau: pasitikėkim ir vienu ir antru”.

„Astrus Latviškas uždegimas“
Praėjusių metų pabaigoje Prez. Trumanas 

surengė vaišes užsienio valstybių atstovams 
pagerbti. Pakviestųjų svečių tarpe buvo ir 
Lietuvos pasiuntinys JAV, ministeris P. 2a- 
deikis. Jo dalyvavimas buvo gana karti pi
liulė Maskvai, kurią ji niurnėdama prarijo.

'Tačiau Vašingtone yra toks didelis diplo
matinis korpusas, kad visi atstovai vienu kar
tu negalėjo būti pakviesti. Todėl buvo su
rengtos pakartotinos vaišės ir į jas pakvies
ti likusieji, kurių tarpe buvo ir Latvijos pa
siuntinys JAV, ministeris dr. A. Bilmanis. 
Tai jau buvo Maskvai per daug. Šios pilių-, 
lės ji nebenorėjo priimti ir SSSR ambasado
rius Vašingtone Novikovas, pasiteisindamas 
liga, vaišėse nedalyvavo. Sį Novikovo atsisa
kymą tuojau komentavo JAV spauda, nusta
tydama ir jos ligos rūšį. „Chicago Sun” re
port Novikovo diplomatinę ligą pavadino 
„Acute case of Latvian inflatnation” (aštrus 
latviškasis uždegimas).

TRUMPAI
Londonas. „Sunday Times”, rašydamas ' 

apie britų — sovietų santykius, pastebėjo, 
jog rinkimų pravedimo Lenkijoje būda* re
do, kad Sovietų s-ga nesilaikė savo duotų 
pasiiadėjimų. Laikraštis primena Bevino 
žodžius, kuriuose pastarasis pabrėžė, kad D. 
Britanija Lenkijos vakarų sienas pripažln- 
sianti tik su laisvų rinkimų pravedimo sąiy- 
ga. Kadangi ši sąlyga jau neišpildyta, Bevi- 
nas, greičiausia, nebegalės laikytis savo1 žo- 
i^ių.

Naujorkas. Naujasis JAV užsienio reikalų 
ministeris, susipažinęs su pranešimais apie 
Lenkijos rinkimus, paskelbė jog JAV laiko 
Lenkiją neištesėjusią savo pažadų, kurie bu- 

~vo padaryti sąlygą Lenkijos pripažinimui.
„Londonas. „Observer” viename savo 

straipsnių, skirtų vokiečių problemai tarp 
kito <rašo:

Europos vidurio valstybės dėl ūkiško silp
numo nėra pajėgios save ginti. Ateinantieji 
Maskvos pasitarimai Vokietijos klausimu 
šio reikalo iškėlimui teikia nepasikartosian
čią progą. Europos vienybės problema yra 
surišta su Vokietijos problema, nors vien šio 
klausimo sprendimae dar neprisidės prie Eu
ropos Jungtinių valstybių sukūrimo. „Ob
server” nuorhone, reikėtų Vokįętijos pramo
nę įterpti į naujuosius tarptautinius Europos 
ūkio rėmus.

Maskva. (NF). Sovietų karinės valdžios še
fas Vokietijoje maršalas Sokolovskis sovietų 
spaudoj paskelbė paaiškinimą, kuris tik vy
riausiai kontrolės tarybai tepriklausė pada- - 
ryti. Jame D. Britanijai ir JAV primetama, 
noras jų bendrą pranešimą užsienio reikalų 
ministeriams apie Vokietiją užtęsti. Prane
šimas turi būti patiektas Maskvos konferen
cijai ir turi apimti Vokietijos nuginklavimo 
ir reparacijų ligšiolinį stovį.

Naujorkas. JAV užsienio reikalų ministe
rija oficialiai paskelbė atsisakanti nuo toles
nio tarpininkavimo pilietiniam karui Kinijo
je išvengti. Todėl naujo atstovo, išvykus 
Marshalliui, į trijų tikrinimo komisiją, su
darytą iš komunisto, nacionalisto ir Ameri
kos prezidento įgaliotinio nebeskirsianti. 
Taip pat tuoj atšauksianti savo narius ir iš 
egzekutyvinio komiteto abiejų besivaidijan
čių pusių: komunistų ir nacionalistų paliau
bų sąlygoms peržiūrėti. Drauge pranešta ir 
apie greitą atitraukimą likusių 10.000 Ame
rikos jūrų pėstininkų.

Londonas. Lenku pasiuntinys Londone, at
sakydamas į Hynd kaltinimus dėl blogo elge
sio su išgyvendinamųjų transportai buvę ne
pilnai kelionei paruoštam stovyje paskubomis 
dar Lenkijos teritorijoje pačių britų priimti. 
Todėl atsakomybei už tų ešalonų maitinimą 
ir vagonų apkūrenimą tenkanti vien britams. 
Pastarieji ir grąžinamųjų laivais iš Liubeko 
vieną lenkų transportą taip blogai buvo pa
ruošę kelionei, kad to pasėkoje apie 20 mirė, 
o daugelis susirgo.

Londonas. Per lėktuvo katastrofą olandų 
oro susisiekimo linijoje Roterdamas — Stok
holmas žuvo 21 keleivis — jų tarpe švedų 
kronprincas ir žymi Amerikos filmų artistė. 
Lėktuvas vairuojamas geriausio ir daugiau
sia patyrusio oro susisiekimo bendrovės pi
loto nukrito Danijoje netoli Kopenhagos. 
Įvykio priežasčiai nustatyti į nelaimės vietą 
bendrovė pasiuntė tyrimo komisiją.
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STALINO PRIEKAIŠTAI JAV VYRIAUSYBEI
Kremlius dirba visais frontais: šiandie, ka

da visur plačiausiai kalbama apie SSRS pa
stangas (statyti savo karines bazes šiaurinės 
Arktikos srityje, t y. Špicbergene, — buvu
siojo JAV valstybių prezidento sūnus, Eilio
tas Rooseveltas, paskelbė savo pasikalbėjimą, 
kur( jis turėjo su Stalinu, jam lankantis 
Maskvoje praėjusiame gruodžio mė'nesyje. 
Šiuo metu sovietai iš vienos pusės plečia sa
vo Įtaką karinėmis priemonėmis, o iš kitos 
pusės varo nenuilstamą propagandą, kad pa
greitintų savo tikslų Įgyvendinimą. Todėl 
laikas nuo laiko pats Kremliaus generalissi
mus randa galimybės per savo svečius arba 
■per svetimas agentūras perduoti kapitalisti
niam vakarų pasauliui savo daromus prie
kaištus. > rikiečiai būtų linkę žiūrėti pro pirštus (

Visi tie jo interview sukasi apie vieną ir tarptautinių (vykių raidą. O tie aktyvesnės 
tą pat( tikslą: nuraminti ir prijaukinti pa
saulį, kad pavojaus atveju jis ne taip greit 
pabustų. Jis puikiai žino dabartinius žmoni
jos troškimus, todėl į visus jam statomus 
klausimus jis visuomet savo atsakymus taip 
formuluoja, kad paslėptų savo tikruosius ke
tinimus ir kad parodytų neva turimus vien 
tiktai gerus norus. Todėl neišmanėliai jam 

, visuomet priskaito daug nuopelnų už „nuo
laidas”.

JO interwiev pagrindinės mintys yra be
veik visuomet tos pačios: karo nejius, jo nie
kas nenori, tik reikia sudrausti karo kursty
tojus. O tais kurstytojais jis skaito visus tuos 
„kurie galvoja lygiai kaip Churchillis.” Būtų 
galima jo paskutiniojo pareiškimo nė nelies- 

, ti, jei šį kartą jis nebūtų vietoje Churchillio. 
užsipuolęs JAV vyriausybę. Kai E. Roosevel- 
tas j| paklausė, ar SSRS pritaria tam, kad 
prie Saugumo Tarybos tučtuojau būtų suda
rytos tarptautinės policijos pajėgosf kurios 
neatidėliojant visuomet reaguotų ten, kur ka
riniai užpuolimai gresia pasaulio taikai, — 
jis į tai atsakė vienu vieninteliu žodžiu: 
„Aišku”.

Bet kai jam buvo užsiminta dėl pablogėju
sių. rusų — amerikiečių santykių, tai jis at
sakydamas į tai išdrožė JAV vyriausybei vi
są notaciją, kad tarp rusų bei amerikiečių 
tautų santykiai nėra pablogėję, bet priešinu 
gai jie esą pagerėję. Tik jo nuomone, santy- 
kiai yra pablogėję tarp abiejt) vyriausybių, 
nes esą buvę' nesusipratimų. v Bet kadangi, 
kaip jis kad sako,' nė viena vyriausybė šiais 
laikais negali sudaryti ir pastatyti kariuome
nę prieš kitą sąjunginę pajėgą,, nenugalėjus • 
pirmiau savo tautą, o tautos, girdi, yra ka
riškai išvargusios ir be to nesą suprantamo 
tikslo, kuo būtų galima naują karą pateisinti, 
tai šiais išvedžiojimais pasiremdamas, jis da
ro išvadą, jog dabar nėra jok’o karo pavo
jaus, nežiūrint, kad kai kurie JAV vyriausy
bės atstovai ir kalba apie santykių pablogė
jimą.

Paprašius pareikšti savo nuomonę dėl lap
kričio mėnesyje Įvykusių JAV rinkimų, jis at-

sakė: „..rinkimai parodė, kad dabartinė vy
riausybė išaikvojo moralinį ir politinį kapi. i 
lą, kurį buvo sudaręs mirusis prezidentas, ir 
tuo būdu palengvino respublikonų pergalę”.

Šiose Stalino mintyse ■ aiškiai slypi noras 
sukelti amerikiečių tautę prieš savo vyriau
sybę. Bet mums atrodo, kad jis šį kartą ne 
ten pataikė. Kaip tik. JAV vyriausybės nuo
laidos ir tolerancija SSRS atžvilgiu privedė 
prie demokratinio bloko pralaimėj'mo todėl, 
kad amerikiečių tauta pradėjo ieškoti naujų 
kelių tarptautinėms problemoms spręsti. Tur
būt respublikonai jaučiąsi turį savo tautos 
(galiojimus, jei paskutiniuoju laiku yra Įvy
kę visa eilė reikšmingų patvarkymų ir pa
keitimų, kurie jokių būdu nerodo, kad a mes 

Ko- 
„pa-

politikos simptomai yra šie: a) Įsteigimas 
vienos atskiros krašto.apsaugos ministerijos 
ir sujungimas visų ginklų rūšių Į vieno mi- 
nisterio rankas, b) Generolo O. C. Marshal- 
lo paskyrimas užsienių reikalų ministeriu, c) 
Oen. J. Mc Narney paskyrimas Į atsakingas 
pareigas prie Saugumo Tarybos, d) Gen. D. 
Eisenholerio pareiškimas, kad turimas ame
rikiečių Įgulas Vokietijoje, Japon'joje ir 
rėjoje reikalinga padidinti, nes jos yra 
vėjingai mažos” ir tt. ir tt.

Kažin ar būtų Stalinas šiandien taip drą
siai kalbėjęs prieš JAV vyriausybę, kada jam 
jau yra žinomi išsireiškimai Įtakingų ameri
kiečių tautos atstovų po to, kada dabar su
sirinko naujasis kongresas. Tas pats senato
rius A. H, Vandeiibergas, kuris lydėdamas J.

Pasaulis komunisto akimis
Vienas komunistų veikėjas PPR susirin

kime, savo referate apie tarptautinę būklę 
pareiškė —- Komunistų partija žengia Į di
delį antpuoli prieš JAV. Svarbiausias užda
vinys ten yra padidinimas narių skaičiaus, 
kontrolės profesionėse sąjungose ir (takos be
darbių masėse (gijimas. Pasaulio politika 
žengia Į sprendčiamąją stadiją bręsta kon
fliktas tarp kapitalizmo, atsirėmusio Į abi jū
rines valstybes, ir komunizmo tėvynės. Pa
saulis aiškiai suskilo Į du blokus. Vidutinės 
valstybęs darosi vis mažiau nepriklausomos, 
o mažos valstybės lyg ir nebuvusios. Britų 
salos panėši Į Veneciją. Jaunos Rytų ir Pie
tryčių Europos tautos susijungs su Azijos 
tautomis, vadovaujant SSSR, kuri daro viską, 
kad privesti prie geltonosios ir juodosios ra-

, šių emancipaciją. Galutinė kova tarp JAV ir 
SSSR Įvyks dėl ūkinio ir visuomeninio Ki
nijos ir Azijos veido. Imperialistai bando Įsi
sukti Į Aziją per Aliaską, Turkiją, Persiją, 
Afganistaną, Tibetą ir Kiniją.

Tad SSSR turi turėti stiprią poziciją Va
karuose ir savo kontrolėje Rytų ir Pietryčių 
Europą, kad turėtų laisvas rankas Rytuose, 

Byrnesą visose taikos konferncijose buvo ga
na tolerantiškas, dabar, kaip pasidarė senato 
pirmininku dėka respublikonų laimėjimo, sa
vo išsireiškimuose yra žymiai griežtesnis. 
Šiomis dienomis; kalbėdamas per radiją apie 
JAV užsienių politikos gaires, jis taip išsi
reiškė SSRS atžvilgiu: „Amerika ir Rusija 
simbolizuoja pasaulio skilimą ( dvi lenkty
niaujančias ideologijas... Užgrobimų palin
kimą mes negalime nei toleruoti, nei pajėgti 
tą jėgą, kurr Į užgrobimus yra pasinešus,* 
vien žodžiais paveikti. Mes turime „fair play” 
iš abiejų pusių reikalauti. Yra riba, už kurios 
mes nesame linkę Į kompromisus beiti.”

Vandenbergas yra respublikonų partijos 
lyderis. Todėl jis šiuo metu yra kartu ir ame
rikiečių tautos daugumos pirmaeilis atstovas. 
Jo žodžiai ir jo pareiškimai visuomet yra 
JAV vyriausybei jei jau neprivalomi, tai bent 
(sidėmėtini. Todėl tvirtinimas, kad santykių 
pablogėjimas paeina ne iš amerikiečių tautos, 
o iš vyriausybės, yra visiškai klaidingas. Tur 
but nėra kito tokio krašto, kur rinktieji ats
tovai tiksliau vaizduotų savo tautos opiniją, 
kaip JAV, nes per demokratines partijas vi
suomet su savo tauta jie palaiko nenutrau
kiamą ryšį.

Taip pat klaidingas yra tvirtinimas' kad 
JAV vyriausybė išaikvojo prezidento Roose- 
velto „moralini >r politinį kapitalą”. Pati 
amerikiečių visuomenė jau seniai neigia Jal
toje padalytus Roosevelto Įsipareigojimus 
Stalinui. Jau ne pirmą kartą spaudoje kelia
ma nuomonė, kad Rooseveltas tuomet jau 
nebebuvo sveikas. VI. Bs.

kur pusė žmonijos laukia signalo stoti j 
kovą.

Dalį referato jis paskyrė ir Vokietijai. Vo
kiečių komunistų partija nemokėjo išnaudoti 
politikos situacijos, susidariusios dėl sunku
mų, kuriuose gyvena vokiečių tauta. Schu- ~ 
macherio ir nacių Įtaka auga. Į britų zoną, 
kur turime 5 800 partijos poskyrių, išsiuntėme 
per 6000 asmenų darbui. Tačiau ašdavos yra 
menkos, panašiai kaip , ir amerikiečių zonoje, 
kur reiškiasi stiprus oportunizmas. (Conti
nent. News Service.)

Budapeštas. Vengrijos parlamentas pašali
no savo 8 narius, priklausančius smulkiųjų 
ūkininkų partijai, kadangi jie yra patraukti 
atsakomybėn už dalyvavimą suokalbyje prieš 
dabartinę Vengrijos vyriausybę. Suimtas ir 
vienas iš vyriausybės narių, būtent krašto at
statymo ministeris Endre Mlsteth. Pastarasis 
kaltinamas valdžios pinigais rėmęs suokalbi
ninkus. Taip pat suimtas ir buvęs generolas 
Dalnoki Veres, kuris pavogtų iš sovietų lėk
tuvu ruošėsi skristi Į Vokietiją. Kariu su 
juo suimtas ir lėktuvo pilotas.

Apie Prancūzijos kolonijos 
sukilimą «

„New York Times” rašydamas apie Roma- 
dier kabinetui prieš stovinčius sunkumus, ku
riuos pastarasis turės nugalėti, užsimena ir 
apie prancūzų konfliktą Indokinijoje su Viet
namu. Pasak laikraščio, prancūzų daliniai In. 
dokinijoje yra pradėję sausumos, jūrų ir oro 
ofenzyvą tikslu išplėšti strateginiai svarbų 
Hue miestą iš sukilusių vietnamiečių. Jeigu 
ofenzyva pavyks, tai generolo Lecler daliniai 
galės kontroliuoti abiejų Vietnamą sudaran
čių provincijų — Tonkino ir Annamo sosti
nes Hanoi ir Ano. Paėmus žemėlapį aiškiai 
matosi, jog prancūzai nori sukilimą užslopin
ti. Pagaliau iš jų vadovaujančių Įstaigų pra
nešimų sukilimo numalšinimas yra būtina są
lyga tolimesnėms deryboms su Vietnamu. Ta
čiau vien karinė akcija problemos neišspręs 
ir taikai sąlygų neparuoš. Sis konfliktas yri 
vienintelis iš visų Europos kolonialinių kon
fliktų, kuris atvirai tebeegzistuoja Olandų In
dijoje, Burnoje ir Indijoje. Nuomonių skirtu- 
mai yra taikingais pasitarimais jau išlyginti 
arba išlyginimo stadijoje. Todėl kova Inde* 
kintjoje rodo ugningą pasiryžimą kolonialinių 
azijos tautų, bet kokiom's priemonėmis at
siekti laisvės nelaukiant iki kiti pripažins jų 
pribrendimą savarankiam gyvenimui.

Kolonialinė sistema rytuose eina prie galo. 
Prancūzija yra numačiusi ir daug pastangų 
parodžiusi pripažinimui Vietnamo respublikoi 
unijos su Prancūzija, rėmuose. Tačiau šie 
modus vivendi, ieškojimo (vedimai iš pran
cūzų pusės nebuvo vietnamiečiams užtenka
mi ir šiandien Prancūzija yra vien'nįelis krai 
tas', kurią jėga stengiasi tai išlaikyti ką geru
mu nebesitiki išlaikyti. < .

Vienok pergalė atviruose mūšiuose tokiam* 
kare dar nėra užtenkama tikslui pasiekti. Neu
tralių stebėtojų pranešimu sukilimui numal
šinti Prancūzija turėsianti panaudoti daugiau 
negu pusę milijono gerai apmokytų ir apgink
luotų karių. Antra, vertus, tų pat stebėtojų 
pranešimais, jei nebus pradėtos derybos, ka
ras gali nusijęsti neribotą laiką,, nes vietna
miečiai" yra geriau pasirengę ir geriau apsi
ginklavę partizaniniam karui nei prancūzai

Londonas. Londone vėl prasidėjo Palesti
nos konferencija kurioje be Arabų Lygos at
stovų dalyvauja ir Palestinos arabų atstovai 
„Jewish Agency” savo atstovų neturi. Kas 
konkrečiai atstovaus žydus tuo tarpu neaišku. 
Arabai nusistatę prieš Palestinos padalinimą 
Tuo tarpu Palestinoje neramumai tebesitęsia. 
Britų valdžios siųstuvas Palestinoje para
gino visus civilius .britų piliečius pasilikti 
namuose, kad nepakliuvus žydų įkaitų grobi
kams į nagus, nes pastaromis dienomis kele
tas tokių pagrobimų jau įvyko.

Londonas. Sovietų atstovas Londono mini- 
sterių įgaliotinių pasitarimuose pareikalavo 
Vokietijos centrinės valdžios sudarymo, nes 
kitaip nebūsią su kuo tartis ir nebūsią kas 
Vokietijos nuomonei atstovautų.

N
eatsimenu, kaip ilgai karste gulėjau 
be sąmonės. Ar tik minutę, ar visą 
amžinybę — aš praradau bet kok( 
laiko ‘ supratimą.

Pamažu ir iš lėto grįžo sąmonė Paraly
žius dar vis neapleido manęs. z

Šioj būsenoj kilo nuostabiausi, baisiausi' 
fantazijos paveikslai, o aš su dideliu malo- 

. numu | juos žiūrėjau.
Aš įsikalbėjau sau, kad mes vis dar tebe

gyvename namie, mūsų kaimely. Žmona lau
kia manęs, o aš, kad greičiau ją pasiekus, 
važiuoju greituoju traukiniu. Kai mes važia
vom per tunelį, jis užgriuvo mūsų traukini 
ir viską palaidojo aukštame kalne po akme
nimis ir žemėmis. Prasidėjo ilga, ba’si mir
ties kova. Nepaprastos mašinos ir daugybė 
darbininkų valė iš tunelio žemių mases, kad 
mūs išvadavus. Ar jie suspės? Ak, kaip daž
nai mano fantazija buvo užsiėmus šia ,tema. 
Nieko .kitų šitie traukinio keleiviai po žeme 
nesulaukė, kaip palengvėle vienas po kito 
išmirti šiurpe mirtimi

Pagalba ateina! — iš toli į mano ausis 
skambėjo džiaugsmingas šauksmas.

Tolimas triukšmas darosi vis labiau girdi
mas — tikrai, jie kasasi mus išvaduoti! 
Tikrai! Jau matyti maža plėmė mėlyno dan
gaus. O! šis begalinis džiaugsmas, šis mažy
tis šviesos taškelis mane išbudino! Išgelbėti! 
Išgelbėti! — šaukiau 
Su tikru nuoširdumu 

'šauksmo stippimą —
Kur aš buvau? Aš 

ilgai kažkur gulėjęs.
Pagaliau viską atsim’niau, kas per pasku

tines valandas įvyko. Viskas buvo nepanrastai 
aišku: aš gulėjau karste ir mano slant's, ku
ris taip ilgai mane laikė šioje mirusiojo bū
senoj, pagaliau apleido. Aš vėl ga’ėjau ju
dinti lig šiob sustingusius sąnarius ir rauko- . 
mfs apčiuopti karsto sienas. Pa^ndžiap kal
bėti, šaukti mylimosios vardą. Bet m;no bal
sas šitame dualiame karste skambėjo kaip 
koks kranksėiimas. ,

Mano Dieve, kain V'skas.huvo bėjau! Aš 
gyvenau, nebebuvau daim’mi aitsch-ns ir 
tylus: vaisiau ka’bėtt h«44t>! T-a'sn v'-’^as 
buvo ba’vfa, — e«" "!!iai žemėje ir niekas

negali man pagelbėti

garsiai džiūgaudamas, 
aš šaukiau ir per šio 
pabudau.
jaučiau, kad esu labai

Beviltiškai gulėjau ir bandžiau ramiai ap
galvoti savo padėtĮ. Argi nebūtų jokių ga
limybių išeiti iš šio šiurpaus kalėjimo? 
Karštligiškai plakančia širdimi ir išplėsto
mis akimis Įsistebeilinau Į tamsą, kuri'gaubė 
mane. Ar nėra plyšio ar skylės, pro kurią 
šviesuos mirgėjimas ar oras galėtų Įeiti pas 
mane? Paskutinė oro atsarga labikausiai 
mane gąsdino. Sustingimo metu visi gyvybės 
pasireiškimai neveikė, aš tada nejaučiau šio 
reikalo. Bet dabar kvėpuojanti plaučiai pir
miausia reikalavo oro, oro!

Kad neįkristi Į 
beprotybę, aš vis 
iš naujo Įsikalbė
jau drąsos. Aš .tu 
rėjau rasti išsigel
bėjimą, aš turėjau 
iš šio baisaus ka

po išsivaduoti, vėl 
grąžinti sau ' gyve
nimą! Vėl pama
tyti Margaritą! —

O, mintis apie ją 
padrąsino mane!

Aš turiu ją vėl pamatyti! —
Mano laidutuvės buvo paruoštos kaip ga

lima pigiau ir tai davė man vilties: su ma
nimi daug ceremonijų nedarė, bet pakasė pa
prastoje karstų eilėje.

Pirmiausia turėjau pabandyti slopinanti 
karsto dangti nustumti. Tada aš galėčiau iš 
žemės išsikasti ( viršų. Bet tai tačiau buvo 
visai negalima. Paryžiuj buvo paprotys mi
rusius la'doti šešių pėdų gilume. Aš, kad ir 
būčiau galėjęs karsto dangtĮ nustumti, nebū
čiau Įstengęs persikasti per šią žemės masę. 
Arba, jeigu man_J<okiu būdų pavyktų nu
kelti karsto dangti tai tuojau Į karsto tuštu
ma suvirstu žemė ir mane u’s’nnintn. Si var- 
gikn^a mirties rūšis šiuo būdu būtų užtik
rinta!

Aš turė'au kitą srnnan’ma. Savo tėviškėj 
buvau n’stebė'es, kad kapinėse, norėdami, 
kad gre'čiau eitųsi 1a’do"mas, karatus <nt!dy- 
davo ant vienas k:to crilioie duobĮėe. ?emA- 
m!s an'rUMaw, t'.k v’-ūn, o kr>’n ga’”* bū
davo visai laisvas. Jei mano mažame kaime

EMILE ZOLA

Vert. A. Meka*

taip darydavo, tai čia, Paryžiuj, kur reikėjo 
laidoti masės žmonių, viskas vyko dar pavir- 
šutiniškiau.

Mano .norus išeiti iš karsto, savaime su
prantama, buvo toks stiprus, kas jis mane 
pripildė nepaprastos jėgos. Aš nutariau šį 
būdą išbandyti. •

Karstas, kaip pirmiau pastebėjo,'buvo per 
didelis'ir, mano laimei, aš galėjau laisviau 
jame judėti.4 Apsigraibiau Į visas puses, ar 

. nėra kur siauio plyšio. Karsto lentos buvo 
storos ir kietos ir jokio plyšio jose. Staiga 

ties galva pajutau 
šakos skylutę. Su 
pirštu pabandžiau 
ją prasmeigt; ir 
pajutau minkštą 
žemę, kuri gulėjo 
virš karsto. Bet 
daugiau nieko ne
galėjau padaryti, 
tik per skylę ant 
veido byrėjo žemė.

Krumpliais dau
žydamas bandžiau 

kaip nors išlauščiau. 
— visur dundėjimas

ploną lentą, kurią gal 
Bet viltui, aš neradau, 
buvo tas pats.

įsitempiau iš visų kūno jėgų, (rėmiau’ ke
lius, rankas, bet lentos buvo tvirtos ir ne
pasidavė.

Betikslis nuovargis sukėlė manyje didelį 
nusivylimą, tokį didelį, kad aš savo kalė
jimo pradėjau šaukti. Tai nebuvo žmogaus 
šauksmas, kurs mirties pavojuje šaukia, tai 
greičiau 'buvo žvėries, skambąs, nepažystamas 
balsas. Aš nenorėjau mirti, aš_ gyniaus nuo 
šios mirties. Aš mušiau aplink save, kaip be
protis, k’bau nagais Į medi trumpai — pra
garinės kančios tuo ak'mirksniu buvo taip 
didelės, kad aš ir šiandieną dar jaučiu.

Po šio šėlimo v’s'škai nuvargau ir gulė
damas laukiau greičiau ateinant mirties, kuri 
pašalins visą skausmą.

Prie šitos kla'kumos V’tnef
Jr oro tr-’ *** A®
’r gerti savo kraują 

bet tam nebeturėjau jėgų.

Mano vienintelis noras bebuvo, — kaip 
galima greičiau mirti įr išsivaduoti iš kančią 
ir baimės, ir amžinai miegoti ramybėje! O, 
kaip dangiška turėjo būti ši ramybė! Aš, 
kurs visą gyvenimą drebėjau prieš mirtį, da
bar su sielvartu ilgėjaus josi —

Iš savo bejėgiškumo it; nusilpimo pradė
jau kumščiu mušti Į karsto sienas. Staiga 
pajutau stiprų skausmą, kurs mane pabudino 
iš letargo, kurs vėl buvo pradėjęs mane 
apimti: į ilgą vin| Įsidūriau savo kairį delną 
Si vinis buvo ilga ir aštri. Ji, kalant karstą, 
nepataikė Į lentą ir pralindo pro šalį, taip, 
kad ją buvo galima lengvai sučiupti ir su
kioti. Aš vėl gavau trūputį vilties: galbūt, ši 
vinis man bus labai naudinga! •—

Iš visų jėgų pradėjau ją sukioti — pirma 
dešine ranka, o kai ji pavargo, kaire. Mano 
pdėty tas darbas buvo sunkus ir varginantis. 
Kol aš darbavaus, apgalvojau savo išsigel
bėjimo planą Su šituo menku, bet be galo 
man vertingu Įrankiu, aš turėjau ką norą 
padaryti. Bet jei, prie geriausių norų, išseks 
jėgos? Kenčiau badą ir troškulį ir, kad visai 
nenusilpus, gėriau iš savo rankos tekantį 
kraują, dar giliau kandau į delną, kad tik 
daugiau atsigėrus.

Sis mažas atsigavimas mane padrąsino Ir 
' aš Įgavau vėl naujos jėgos. Aš bandžiau sa 

aštria vinimi padaryti karsto ir dangtyje 
plyšį ar skylę. Darbau su nepaprasta ener
gija, medis girgždėjo, mano rankos krau
javo, bet nedaviau sau rymybės ir. pagaliau, 
dangtyje padariau gilų grioveli. Dabar su 
dideliu vargu apsigręž'au šiek tiek erd
viame karste ir pabandžiau pečiais ir nu
gara suplėšyti dangti. Tačiau ir ši syki lai
mės nbuvo: medis subraškėjo, bet nelūžo. 
Turėjau vardinanti darbą iš namo pradėti 
ir griovelį dar giliau pagilinti. NepaVauia- 
mai d:rbau su vinimi, ir — naujas bandy
mas. Sukand-'i dantis ir dar karta sutelkiau 
visas iė<ras. §Į sykį pavayko — dangtis sus
kilo Išilgai. | *'

Neapsakomas džiaunamas per”<"o‘ mane 
-m nirmo ir. mano padMv ta'p d'de’io, pa- 
;:e®V!mo. Aš tnavan vilėi-i ir mano jėgos 
veržėsi baigti šį išsigelbėjimo darbą
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Vieno lenkų pulkininko kelionės Įspūdžiai
Praėjusių metų pabaigoje prancūzų savait

raštis „San:edi-Soir” paskelbė vieno lenkų 
pulkininko kelionės Įspūdžius po sovietų Ru
siją. Pagal rusų lenkų susitarimą lenkai ga
li būti repatrijuojami iš sovietų Rusijos, o 
rusai — iš Lenltajos. Lenkų pulkininkas bu
vo narys lenkų komisijos, kuri važiavo iš 
Varšuvos Į Rusiją lenkų repatriacijos reika
lais? Pats straipsnio autorius, laikraščio ži
niomis, esąs darbininko sūnus ir prieš savo 
kelionę 4 Rusiją simpatizavęs komunizmui.

Į traukinius Lenkijoje esą galima patekti 
tik per kovą. Traukiniuose nesą nei šildymo 
nei apšvietimo. Kiek keleivių važiuoja vago
nų viduje, tiek pat važiuoja ant stogų. Ko
misijos nariai, kaip vykstą oficialiais reika
lais, turėję teisę atsisėsti.

Prieš karą traukinys iš Varšuvos J Lvovą 
nueidavo per 6 vai.; dabar Lvovas yra rusų 
teritorijoje ir traukinys eina, pustrečios pa
ros.

Niekas man negalėjo paaiškinti, toliau, ra
šo straipsnio autorius, kodėl visose stotyse 
tiek daug rusų kareivių. Susidaro Įspūdis, 
kad rusų kariuomenė visą laiką kažin kur 
judi. Tuo būdu rusų kareiviui stotis pasida
ro kaip ir nuolatinė gyvenamoji vieta. Ru
sų kareivis tik iš dalies gauna maistą iš ka
riuomenės: stotyse jis pasirūpina pats papil
domu maistu. /

Komisijai laukiant traukinio stotyje, Įvy
ko scena, kuri, tačiau, pulkimnko nuomone, 
nėra būdinga rusų drausmei. Prie mūsų va
gono stovėjo rusų kareivis, atrodo, sibirie
tis, ilžsipietęs ant pečių, gražius kailius, ku- 

-. rials jis maloniai didžiavosi. Prie jo priėjo 
sovetų majoras, nuplėšė kareiviui nuo pečių’ 
kailius r, kaip vaikas, pasileido bėgti aplink 
traukini. Kareivis ji vijosi šaukdamas. Jis 
karininką^pasivijo, išplėšė kailius' ir porą 
kartų jam tvojo Į žandą. Majoras, tuos smū
gius priėmė filosofiškai...

' Parazitų medžioklė
Mūsų kelionė nebūtų buvusi nuobodi — 

rusas, jei tik jis g'erai pavalgęs ir išgėręs, 
; visai simpatingas bendrakeleivis — jei tik 

nebūtų buvę traukinyje tiek daug parazitų. 
Po valandos kelionės mes visi buvome jų 
apipulti. Prieš mane sėdėjęs rusas agrono
mas rūpestingai rinko juos j degtukų dėžu
tę. Kai ji būdavo pilna, jis ją išberdavo ant 
grindų ir stengdavosi parazitus sunaikinti 
batu.. Joks rusas keleivis tuo nesistebėjo ir 
nesišlykštėjo. Bet vienas mūsų komisijos na
rys leitenantas vos neišėjo iš proto. Per vi
są 60 vai. užtrukusią kelionę jis išstovėjo 
koridoriuje.

Lvove mes buvome apgyvendinti prieš ka
rą, buvusiame pirmos -

Lvove mes buvome apgyvendinti prieš ka- 
. ’ ' ".... s eilės „Europos”, vieš
butyje, po keturis viename kambaryje. Apie 
vjenuoliktą vai. nakties kažin kas ėmė bala
doti t mūsų duris. Tai buvo rusų kapitonas, 
drebąs iš pykčio ir atsiduodąs degtine. Jis 
keliavo su savo žmona. Jam buvo nurodytas

Kaip kas pokštą supranta. Tai buvo 1940 
metais. Vokiečių leidžiątnas „Goniec Kra- 

. kowski” Įsidėjo tokj apmokamą skelbimą: 
„Specialistas, Wladyslav Sikorski, išdirba 
plėšriųjų žvėrių odas — specialybė ueber- 
allesai. Krokuva, Veit Stoss-str. 34”

Aišku, skaitytojai suprato: W. Sikorski — 
tai egzilinės Lenkijos vyriausybės vadas. 
Laikraščio tiražas buvo kaip mat išpirktas. 
Gestapo tuo skelbimu susirūpino, bet kalti
ninko nesurado ir nutilo.

Kaip dabar „Dziennik Zachodni” praneša, 
to skelbimo reikalu surasta visa didžiulė 
byla. Ir taip, Myslenicų Landkomnfssar, ne
supratęs pokšto, susirūpino, kodėl W. Sikorski 
skelbiasi.laikraščiuos, bet nėra išpirkęs pa
tento. Generalinės gubernijos Bewirtschaf- 
tungsstelle fuer Leder und Pelze davė Įsakymą 
policijai uždaryti tokią įmonę, o nelegalų odų 
išdirbėję W. Sikorski patraukti į teismo at
sakomybę. Dienst ist Dienst, Krokuvos Stadt- 
hauptmann po dviejų metų tyrimų priėjo 
išvadą, kad Krokuvoj W. Sikorskio nėra, tad 
ant bylos užrašė „unbekannt” ir persiuntė Į 
archyvus.

A — kaip ataka, B — kaip „baltagvardie
tis”: — toks elementorius netrukus išeis So
vietų okupacinėje Vokietijos zonoje. „Daily 
Mail” pranešimu, naujojo elementoriaus tira
žas — 5000 000 egz. Visos raidžių iliustra
cijos yra tokio antimilitarinio pobūdžio: P — 
parakas, K — kulka, O — Lenino ord’nas, 
S — šaudymas iš „Staliott vargonų”, T — 
tankas ir 1.1.

’ Kuriais motyvais? Lenkijoje, kaip oficialiai 
pranešta, cenzūra panaikinama. Pašto mini- 

■’ sterio dr. Puteko pareiškimu, už cenzūros 
panaikinimą kalbėjo šitos aplinkybės: 1. fi
nansų kontrolė iš užsieninių laiškų išimdavo 
dolerįus, už kuriuos bankas turėdavo sumo
kėti zlotais (už viena dolerį 100 zlotų), tai 
tačiau sukė'ė bereikalingą audrą Amerkoje; 
2. tolimesnis cenzūros buvimas pasidarė ne
paprastai sunkus ir komobkuotas. kasdien 
tektų peržiūrėti 170 000 la’škų, vadinasi, tu
rėtų dirbti mažiausia 4 000 cenzoriu; -3. dėl 
cenzūros suvėluodavo laiškai, pvz., Krokuvos

Nuo Varšuvos iki Stalingrado
kambarys, kuriame, tačiau, jau miegojo ke
turi rusų karininkai. Kai jie pasibeldė Į 
kambarį, karininkai leidę įeiti jo žmonai, o 
jam panosyje užtrenkę duris. Straipsnio au
torius priėmė kapitoną pernakvoti savo lo
voje.
» Pabudus rytą, kapitonas dingo. Taip pat 
mes neberadome nei savo drabužių, nei ba
tų, nei portfelių. Visi pasilikome tik balti
niuose. Mes užaliarmavome kitus komisijos 
narius, kurie nuėjo ieškoti kapitono žmonos. 
Ji atėio juokdamasi, kaip beprotė.

— Jis bent turėjo šiokią tokią kompensa
ciją už vienos nakties susilaikymą, — pareiš
kė ji.

Mus ” aprengė lenkų patrijotų komitetas 
kad mes galėtume važiuoti toliau.

Penkios dienos kelionės per siaubo kraštą
Meš išvažiavome Charkovo link. Penkios 

dienos kelionės per siaubo kraštą. Prieš ka
rą Ukrainoje buvo lengviausias ir pigiausias 
pragyvenimas, kaip bet kur kitur. Bet Uk
raina buvo dukart nudeginta: pirmą kartą, 
kai raudonoji armija traukėsi, o paskum kai 
traukėsi vermachtas. Pakeliui apiplyšę žmo
nės tiesia rankas išmaldos. Per vieną dieną 
kelionės neprivažiavome nė vieno miestelio. 
Įdubusiais žandais ir- mėlynomis nuo šalčio 

. rankomis. Skurdžiai išlenda iš žemėje iškastų 
duobių ir eina elgetauti.

Vinicos stotyje vienas rusų darbininkas, 
pažinęs mūsų uniformas, spiovė Į mūsų pusę 
ir pagrūmojo kumščiu:7

— Lenkai, šunsknukiai, jūs mus išvarote iš 
Ukrainos, bet mes dar grįšime.

Mes apstulbpme. Paimta pusę Lenkijos 
Ukrainai pad'dinti, ir ukrainiečiai, kurie ma
siškai išvežami į Aziją, yra rusų propagan- , 
dos įtikinti, kad lenkai atvyksta įs’kurti jų • 
vietoje. Kodėl sėjama neapykanta tarp abie
jų tautų,, paslaptis. Ukraina, milžiniška Uk
raina, vakarų aruodas, tuštėja, jau yra-, ištuš
tėjusi. Prieš karą iš 67 mil.-Ukrainiečių 27 
mil. jau buvo deportuoti į Himalajų šiauri
nes pašlaites, kur kuriasi milžiniški miestai, 
kurių vardų pasaulis dar nežino. Po karo 
žmonių gabenimas vėl buvo pradėtas fantas
tiniu mastu. Išdeginta žemė, kuri galėtų taip 
greit atsikurti dėl savo nepaprasto derlingu
mo, paverčiama dykuma.

1 Kayo grobis gryname lauke

Netoli Vinicos, gryname lauke, mąp matė
me kalnus telefono aparatų, fantastiškas krū
vas brangių baldų, vaikų vežimėlių, rašomų
jų mašinėlių, .šaldytuvų, elektrinių virtuvių, 
radiątorių, automobilių, fotelių, spausdinimo 
mašinų, ligoninių įrengimų, radijo aparatų. 
Visa tai suversta prie geležinkelio, gryname 
ore, po lietumi, dešimtimis kilometrų, ir vis
kas jau genda ir rūdija. Nuo Vinicos iki

ĮVYKIAI pro šypsena
astronominė observatorija laiškus, prašančius 
stebėti šį ar aną dangaus reiškinį, gaudavo 
po 2 mėnesių, kai tie reiškiniai būdavo be 
reikšmės; 4. iki tol nebuvo galima surasti, 
kas -kaltas už pinigų iš vokų išvogimą: „cen
zoriai kaltindavo paštininkus, o paštininkai 
cenzorius.”

Dr. Puteko pareiškimu, dabar laiškai tebus 
tik tada cenzūruojami, kai to pareikalaus 
„saugumo ministerijos sluoksniai”.

Informacija Prasowa pranešimu, neseniai 
vienas lenkas karininkas, gyvenąs D. Brita
nijoje, gavo laišką iš tėvynes. Atplėšė voką 
ir, deja, laiško nerado. Vokas cenzūros nu
meriu paženklintas, o voke — siuntėjo byla 
iš cenzūros kartotekos, kurioje stropiai 
sužymėta, kas necenzūriško buvo rašyta ank- 
styvesniuosiuose laiškuose. Cenzorius gal 
būt, buvo išsiblaškęs, o gal... likviduojantis 
cenzūrai, nutarta sulikviduoti ir cenzūros 
archyvai.

Skonio dalykas ... Kai Australijos atstovas 
Paryžiaus konferencijos metu pasiūlė sudaryti 
EuropinĮ Žmogaus Teisių Tribunolą, Vyšinski 
pareiškė: „Esu nuomonės, kad šiai propozi
cijai tinkamiausia vieta yra . . . šiukšlių 
dėžė”. .

Nėr padėties be išeities. Misijos, kurią ali- 
jantai 1941 metais pasiuntė Į TSRS, narys 
Balfour savo atsiminimuose pastebi: „Gen. 
Mason .Mac Farlane yra mūsų karo attache. 
Kaip ir visiems aukštiems užsienių pare’gū- 
nams, priskirta jam 2 NKVD agentai. Vieną 
dieną, kai jis Metrojaolio viešbutyje, valgė 
pietus, kažkoks girtas raud. armijos pulkinin
kas bandė šlitiniuodamas eiti jo staliuko 
linkui, matyt, norėjo surasti duris. Pulkinin
kas ar nepulkininkas, sargybiniai pašoko, 
stvėrė už pakarpos, spyrė ir išmetė už durų.

... Mūsų viešbutyje, jei norima kas nors 
pasakyti, prieš tai, pilnu garu paleidžiama 
radijas, ieškant labiausia triukšmingos muzi
kos, o po to pažnibždonfs kalbamasi, kad 

tesugautų 
ne mūsų 

sienose užmaskuoti nvkrofonai 
Maskvos -radijo muziką, bet 
paslaptis

Atsarga visada praverčia. Hamburgo

Charkovo mes privažiavome šešias tokias 
vietas.

Anglies srityje pramonės centrai smarkiai 
dirba. Matyti daug statomų naujų fabrikų. 
Bet niekur nematyti nė vieno statomo gyve
namo namo. Darbininkai gyvena griuvėsiuo
se arba barakuose, pastatytuose prie dirbtu
vių.

Juo gilyn Į Rusiją, juo mažiau kareiviu 
matėsi stotyse. Jie čia atrodė mandagūs ir 
drausmingi. Mūsų bendrakeleiviai buvo man
dagūs, simpatingi,, ekspansyvus, bet ligi tik 
kalba pakryjxlavo į politinius klausimus, jię 
staiga atšaldavo ir nutildavo.

Stalingradas — dumblo jūra^
Pagaliau Stalingradas. Čia mūsų laukia pir

moji >“nkų grupė
Stalingradas yra dumblo jūra. Stoties laip

tai nusileidžia į dumblą, kuris jums apsemia 
pusę kojos. Mūšiai išardė gatvių grindinius, 
jei jų buvo, nes miesto gyventojai dumblą

Nauji leidiniai
A. Vytė-Nenyunėlis Mažoji Abė

cėlė. Iliustravo A. Vaičaitis. „Patrios” lei
dinys. Vilnius — Tuebingen. 32 pusi. Kaina 
6 Rm.

„Mažoji Abėcėlė” — tai Vytės Nemunėlio 
eilėmis parašytas elementorius. Vytė Nemu
nėlis vaikų atmintyje liks kaip neužmiršta
mas jų poetas. Jis moka poetiškai kalbėti | 
vaikų širdis. Tiesa, Vytė Nemunėlis, kaip 
gamtos apdovanotas poetas, galėtų dar leng
viau kurti eilėraščius vaikams. Šioje abėcė
lėje jaučiama daug dirbtinumo. Štai pačioj 
pirmoj strofoj apie akinius skaitome: 

Akiniai tėvelio mano 
Mato daug gražių daiktų, 
Ką jie veikia, kaip gyvena, 
Pažiūrėkim čia kartu, 
dvi eilutės prilipdytos prie pirmųjų 
nenatūraliai: nei akiniai gyvena, nei

Antros
visiškai __________  __  _____ ___ ,
veikia, nei apie juos yra kas elementoriuje 
žiūrėti. Apie batą taip pat eiliuojamą dirb- 
tinai. O apie hipopotamą vaikams ir dirbti
na ir sunku. Kam ten reikėjo ponios Afri
kos, taip ir neaišku.

Tačiau „Mažojoj abėcėlėj” yra daug gra
žiai sueiliuotų, natūralių posmų. Gražūs pos
mai apie malūnėlį, apie zdikį, apie žemuogę. 
Kai kurios raidės sukels vaikų patriotinius tane, o aš jau vedžiau kitą. Su kok'ais pažy-
jauąmus, Apskritai imant, Vyt. Nemunėlio mėjimais peržengei Vokietijos sieną? Su šrap

Mums nėra ko pasakoti „Dievo Paukšte
lio” jumoristinių šaunybių, te kiekvienas pa- 
siskaifo ir nors valandėlę teatsikvepia su 
šypsena atitrūkęs nuo rūpesčių ir vargų.

Watenstedt’o choras „Dubysa0
Š. m. sausio mėn. 18 d. Watenstedt’o (prie 

Braunšveigo) Lietuvių Bendruomenės mišrus 
choras šventė vienerių metų savo darbo su
kaktį ir krikštą. Choras pradėtas organizuoti 
1945 m. rugsėjo mėn. Pradžioje jis buvo tik-v 
tai mergaičių, bet vėliau pritraukti ir vyrai. 
Pirmą kartą choras pasirodė 1945 m. gruo
džio mėn. 31 d« Jo pirmasis organizatorius ir 
dabartinis dirigentas yra aviacijos kapt. Alek
sandras Soldatenkovas.

Watenstedt’o DP stovykla yra bendra pa- 
baltiečių ir Unrros yra laikoma pavyzdine. 
Joje yra 600 lietuvių, 520 latvių ir 25 estai. ' 
Kadangi nei latviai, nei estai meninių pajė
gų čia neturi, tai lietuvių chorui tekdavo sun
kiausia reprezentavimo našta. Ir tikrai, ręikia 
pripažinti, kad jis šią pareigą su entuziazmu 
visada atlikdavo. Chorui per metus laiko te
ko atlikti 22 atskirus pasirodymus. Per tą lai
ką choras tiek sustiprėjo ir išsitobulino, kad 
šiandien jau vienas, be kitų meninių jėgų pa
galbos, gali atlikti visą programą.

Satisio mėn. 18 d. choras surengė harmoni
zuotų liaudies dainų koncertą. Prieš koncer
tą buvo a*' ktos choro krikšto ceremonijos. 
Apylinkės Tomiteto pirmininkas P. Stankų 
vičius trumpai paminėjo šios šventės reikšmę. 
Chorui suteikta „Dubysos" vardas, o nenuils
tamam choro organizatoriui ir dirigentui kap. 
Aleksandrui Soldatenkovui Įteikta dovanų. ’ 

Tuojau po šio pras:dėjo koncertas. Buvo 
sudainuota 15 dainų, kurios vykusiai suskir
stytos Į 3 skyrius. Koncertas pradėtas St. 
Šimkaus daina „Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka”. Harmonizuotos dainos buvo parinktos 
šių muzikų: St. Šimkaus, Karoso, Bendoriaus, 
Žilevičiaus. Banaičio. Paulausko ir Gudavi
čiaus. Koncerto pabaigai pasirinkta J. Guda- 
viičaus „Kur giria žaliuoja”. Ypatingai ' 
kruopščiai buvo paruošta „Stikliūkėlis (J. Ka- Į 
roso), „Aš pasėjau linelius” (J. Karoso), „Už 
jūrių marių” (K. Banaič’o), „Valiok, dalgeli, 
valiok” (J. Sfrolio). „Vakarinė daina” (St. 
Šimkaus). Dauguma dainų buvo "atl'kta visai 
švariai. Choras jau gerai susigyvenęs su diri
gentu. jautriai reaguoja i jo vėd'mą.

Tuojau po koncerto svečiai buvo pakviesti 
į pačių choristų parengtas jaukias vaišes, ku
riose dar nas'keista sveikinto žodžiais ir 
paFnkėta „DubVsos” chorui gaivinti tremtinių 
širdis, graž-’al reprezentuojant Fetuvišką dai
na pssauVo tautų arenoje, o jo chorvedžiui -i- 
ilgiausiu metų. K.

Kai kurios raidės sukels vaikų patriotini 
jausmus. Ąnskritai imant, Vyt. Nemunėlio. i 
„Mižoji abėcėlė” bus malonus vaikų pra; helio pažymėjimu pakaušyj . 
džiamokslis vadovėlis. ■ ”

Dailinftiko A. Vaičaičio spalvotos iliustra
cijos šią abėcėlę žymiai pagražina. Nors 
vietomis iliustracijom stinga gyvumo, spal
vų kultūros, meningumo, tačiau jos padary
tos natūraliai ir vaikams bus Įdomios. Be 
abejo, dailininkas būtų visai kitaip pailius-

„Echo” praneša, kad vienoje ligoninėje suti- 
nirhai nuo bado pradėta gydyti „Cystin” pre
paratu. Tai iš žmonių plaukų padaryti milte
liai. Kaip žinome, naciai vien per 1942 m. 
pusmetį š Tręblinkos' koncentracijos stovy
klos Į Reiąhą išsivežė 25 vagonus moteriškų 
plaukų.

Goeringo palikimas žmonai, ' „Neue Lue- 
becker Presse” pranešimu, sudaro viso 
750 Rm. pinigais ir. įvairia, jau pavilkėta, 
apranga. Kronikininkas priduria: arsmenant 
Goeringo aukštį ir plotį, jo apranga šiuo metu 
sudaro rimtą vertybę. 1

Nežinomi piktadariai. ,(Žycie Warszawy” 
korespondento pranešimu, išvageliojo Buka
rešto gatvėse elektros lemputes ir miestas 
ąkendi tamsybėse. Rumunija šiuo metu neį
kandama netgi „sunkiojo svorio vabutos kil
notojams”: rūbų eilutė atsieina 5 000 000 le- 
jų, buto persinuomojimas 3 mėnesiams — 
*/« milijardo lejų, 600 gramų juodos duonos — 
10 000 lejų. Kvalifikuotas darbininkas geriau
siu atveju per mėnesį teuždirba 500 000 lejų.

Bet „Sunday Times” žiniomis, Bukarešte 
esama ir nenormuotų gėrybių, tai marksizmo 
— leninizmo kursai.

Sieg Heil! IP žiniomis, Hamburgo denacifi- 
kacinės komisijos pirmininkas pasitraukė, o 
buvęs miesto burmistras pareiškė: „Visi, Wv 
kiečiai yra tos pačios nuomonės, kad ligšio
linis šio reikalo traktavimas visiškai apvylė. 
Netikrumo jausmas, o gal tapsi denacif'kaci- 
jos auka, pas milijonus vokiečių paraližavo 
betkokį norą dirbti”. Naujasis Hamburgo 
burmistras pareiškė: „Denacifikacųa negali 
būti keršto politika. Šiuo ar anuo būdu 05’/o 
vokiečių tautos bendradarbiavo su nacional- 
socializmu. Su likusiais 5% negi galima sta
tyti nauia valstybė”.

Fašistinis atsakymas.. „Karo kurstytojo 
Wienstono” sūnus. Randolph Churchill, pas
kutiniojo savo viešėjimo Isnanijoje metu už
klausė generolą Franco, kodėl jis neatsisako 
nuo valdžios. "

„Bet gi, mano jaunikaiti” — atsakė d’ktato- 
rius — „aš nepralaimėjau rinkimų, kaip kad 
tavo tėvas”. 

laiko visai natūraliu dalyku ir niekas iš to 
nesistebi. Dumblas ir griuvėsiai. Visur' iš 
griuvėsių kyšo rūkstą kaminaėliai.

Lenkus mes radome gyvenančius dviejuose 
barakuose. Jie laukė traukinių nuo Sekminių. 
Jie išgyveno Stalingrado apsupimą ir kovojo 
kartu su rusais. Jie čia, prie Volgos, įsikūrė 
1905 m. ir buvo maždaug surusėję. Niekas 
jais nesirūpino. Jokių vaistų. Dvi Stalingra
do vaistinės pardavinėja viską, išskyrus vais
tus. Lenkų čia radome 1.800 žmonių.

Lenkams' repatrijuoti gavome vagonus, atė- 1 
jusius iš Varšuvos Jie visi buvo atviri. Jiems 
uždengti reikėjo rasti lentų, vinių, plaktukų, 
reikėjo taip pat parūpinti ir ma:sto kelionei, 
kuri turėjo trūkti 15 dienų per Ukrainos dy
kumą.

. Tai buvo milžiniškas darbas. Ir kitur, ne 
Stalingrade, — mes turėjome progos patirti, 
kad čia plaktukas, vinis, piūklas yra pasakiš
ki turtai, kuriems Įsigyti reikia dešimties Įs- ’ 
taigų sutikimo, pradedant žemiausia ir bai
giant valstybės prezidentu. Laimei, mūsų 
pionieriai buvo tvarkoje. Pagaliau, transpor
tas galėjo pajudėti iš vietos su puse uždeng
tų vagonų.’.. I. K.

travęs, jei būtų leidusios spaustuvinės Ir me- \ 
ninės sąlygos. 1

Ši „Mažoji Abėcėlė” ' bus džiaugsmingas i 
leidinys visiems mažiesiems skaitytojams. 
„Patria" už tai nusipelno tėvų ir vaikų dė
kingumą.

D i>e v o Paukštelis. Jumoro neperio
dinis leidinys. Pošimtspypkingenas. Redak
cija pasislėpusi, kad negautų nuo priešų 
mušti, o kaina — nespekuliatyvinė.'

„Dievo Paukštelis’’ — vienintelis ' jumoro 
leidinys, kuris moka pajuokti, žino savo ju
moro taikinį ir sugeba pasiekti gerų vaisių. 
Jis nešauna pro šalj ir netaiko Į žvirblius, 
bet pataiko Į la Guardia, | tikrinimo komisi
jos stalą, Į'anketąs, J komendantą .valdžią su 
bizūnu, su kuriuo pratina prie naujausios 
Europos. Štai atsakymai Į anketas: Kada gi
mei ir kaip gimei: prievarta ar savanoriškai? 
Dėl karo aplinkybių. Ar nedirbai prieš san
tarvininkus? Dirbau. Pabėgdamas iš trauki
nio Į Kazachstaną. Ar nedirbai ašies valsty- . 
bių naudai? Dirbau. Ginklų fabrike Tiurin- 
gijoj. Užsiėmimas? Diplomuotas pabėgėlis. 
Gal net pabėgimo profesorius ar daktaras. 
Ar nori važiuoti Į namus? Tiktai ne Į savus. 
Šeimos padėtis: labai bloga: žmona Kazache-
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Visi aukokime Raudonojo Kryžiaus vajui

Kempteno Lietuviu, Kolonijos Peticija
Paskutiniuoju metu Unrra ir USA Karinės 

Valdžios Vokietijoje vadovybių ir atskirų jų 
pareigūnų yra dedamos pastangos ir išdir
bamas planaę paveikti pabaltiečius, taigi ir 
lietuvius, kad jie dabartinėmis sąlygomis 
grįžtų j savo kraštus.

Kadangi pirmuoju to plano punktu yra 
numatomos pastangos padaryti į pabaltit- 
čius, taigi ir lietuvius, atitinkamą spaudimą 
apsunkinant čia jų gyvenimo sąlygas ir pa
varyti. propagandą už jų repatrijavimą | sa
vo kraštus ir tam tikslui net siųsti iš čia 
esančių pabaltiečių, jų tarpe ir lietuvių, ati
tinkamus delegatus i savus kraštus arba net 
leisti iš ten atvykusiems SSSR atstovams ves
ti propagandą, Kempteno lietuvių bendruo
menė atstovaudama daugiau kaip 1.200 lie
tuvių tremtinių savo susirinkime 1946 m. 
gruodžio mėn. 8 d. nutarė pareikšti ir pra
šyti Unrra ir Amerikiečių Karinės Vadovy
bės sekant):

1. Lietuviai prašo ir toliau vadovautis kil
niu žmoniškumo laisvės ir demokratiškumo

' jausmu, globojant mus tremtinius ir toliau 
taip pat, kaip iki šiolei.

-Juk mes netekome savo tėvynės, turto, 
laisvės ir visko kas žmogui yra brangu ne 
dėl savo kaltės, bet dėl to,, kad mūsų kraštą 
okupavo bolševikai

Taigi pastangos versti mus dabartinėmis 
sąlygomis grįžti | savo svetimų okupantų 
kraštus, ten kur nėra žmogaus teisių, spau
dos laistės, kur viešpatauja nežmoniškas te
roras ir kur likę tėvynėje .lietuviai be jokios 
kaltės masiniai vežami | Sibirą, būtų betiks- 
lios 'ir nesuderintos su USA Karinės Val
džios, Unrra ir visos USA garbingos ir ga
lingos tautos taip aukštu žmogaus teisių ir 
laisvės gerbimu, kurią mes čia patyrėme 
mus globojant. Lietuviai per ši karą labai 
daug nukentėjo materialiai ir moraliai, daug 
vargo pakėlė, taigi dar koksai nors expere- 
mentalua jų varginimas ir gyvenimo apsun
kinimas, būtų tik beprasmis žmonių kanki
nimas ir sveikastos ardymas, naujas atida
rymas tų žaizdų ir skaudžių prisiminimų, 
kuriuos mums teko išgyventi 1940—1941 m. 
kada bolševikai pirmą kartą okupavo Lietuvą 
ir kada keliasdešimt tūkstančių nekaltų lie
tuvių buvd ištremti | Sibirą, ties niekas da
bartinėmis sąlygomis negali grįžti i savo 
kraštus, kad iš ten tuojau būtų ištremtas l 
Sibirą, badui ir mirčiai.

2. Jei dabartiniu metu žydai iš rytų kraštų

irra priversti bėgti i U.S.A. zoną Vokieti- 
oje, kur jie čia randa garbingą globą, tai 
mūsų padėtis nėra geresnė, tofiėljapie mūsų 

grąžinimą | tuos kraštus iš kur kiti priversti 
bėgti, neturėtų gimti net mintis, o to labiau 
pastangos. Vietoje, kad dėti pastangas pa
veikti | mus lietuvius, kad mes dabartinė
mis aplinkybėmis grįžtume |( saVo kraštus, 
mes tremtiniai iš gilumos šledies prašome 
visų U.S.A. Karinės Valdžios ir Unrra aukštų 
garbingų vadovaujančių pareigūnų ir (staigų 
ir visų geros valios žmonių dėti pastangas 
ir daryti žygius, kad:
a) pirmiau būtų pašalintos iš mūsų kraštų 

pačios negrįžimo priežastys;
b) kad būtų atstatyta mūsų tautai padaryta 

neteisybė, laisvė ir nepriklausomybė, pa
šalinant sovietų sudarytą beteisę būklę 
Lietuvoje;

c) kad būtų pašalintas iš mūsų krašto bolše
vikinis teroras, melas ir apgaulė;

d) kad mūsų nekaltai išvežtieji t Sibirą ver- 
gijon tėvai broliai, seserys ir giminės, 
būtų grąžinti -į savo kraštą ir nekęstų 
šalčio. ir bado;

e) kad būtų sustabdyti dabar Lietuvoje bol
ševikų vykdomi masiniai lietuvių areštai, 
žudymai ir tautiečių deportavimai.

3. Jeigu kai kurių aukštų pareigūnų yra 
manoma, kad mūsų 1940—1941 m. išgyventas 
bolševikų režimas Lietuvoje yra pasikeitęs, 
tai mes vienbalsiai galime pareikšti, kad jis 
yra pasikeitęs, tik deja blogojon pusėn, nes 
anuomet tas režimas nesuspėta pilnumoje 
įgyvendinti, o dabar jis pilnai įgyvendina
mas dar daugiau lietuvių ištremiant l Si
birą vergijon, badui ir mirčiai.

Jei bolševikai sulaužo tarptautines sutar
tis, jeigu yra užpuldinėjami svetimųjų val
stybių aukšti pareigūnai, jeigu nežiūrint 
Didž. Britanijos protestų buvo areštuoti ir 
teisti iš Londono nuvykę lenkų egzolinės 
vyriausybės delegatai, tai būtų sunku pasiti
kėti duodamoms Unrra pareigūnų ar atskirų 
amerikiečių karių garantijoms, kad eventua
liai išrinkti delegatai, kurie turėtų vykti | 
dabartinę Lietuvą susipažinti su būkle, ne
būtų išprievartauti ir, kad jie viską laisvai 
galėtų patirti ik saugiai vėl čia gr|žtų, lygiai 
taip pat, kad būtų garantuojama, kad ir tie 
žmonės su kuriais bus laisvai susiekta Lie
tuvoje nebus terizoruoti ir baudžiąml

pa
čia 
jei

ir 
ir

Jeigu jau manoma, kad mes klystamo ma
nydami, kad bolševikų režimas dabar Lie
tuvoje nėra pasikeitęs blogojon pusėn, tai 
mes manome, kad tiksliau būtų jei didesnis 
skaičius lietuvių, kurie čia turi giminių at
vyktų iš ištrėmimo į Sibirą ir čia Tamstoms 
ir mums galėtų laisvai papasakoti žiaurią 
realybę, kaip iš tikrųjų ten yra.

Tie atvykę lietuviai, žinant bolševikų 
žimo metodus, galėtų čia atvykę laisvai ] 
pasakoti su sąlyga, kad jie turėtų teisę 
pasilikti arba nebijojų bolševikų keršto, 
jie vėl būtų priversti gr|žtl

4. Jei manoma, kad bolševikų režimas 
intencijos Pabaltijos kraštuose, jų tarpe 
Lietuvoje, yra pasikeitusios, tai turėjo kar
tu su tuo pasikeisti ir tie padariniai žinomo 
visiems1 pagarsėjusio SSRS ir Nacių Vo
kietijos sudaryto—1939 m, rugpjūčio mėne
syje Maskvoje „Savitarpinio Pagalbos Pak
to“, kurio pasekmėje Pabaltijo valstybės 
sovietų buvo okupuotos ir niekšingu būdu 
įjungtos | Sovietų Sąjungą, tačiau kurio nė 
vienas nepriklausomas kraštas nėra pri
pažinęs.

Jei Sovietai anksčiau Pabaltijo kraštų 
okupavimą motyvavo tuo, kad jai reika
lingas placdarmas prieš nacišką Vokietiją 
kuri daugiau, kaip mtai yra nugalėta ir 
placdarmo reikalas pilnai yra atkritęs. So-

Skaitytojo žodis
Pasaulėžvalginių moksleivių organizacijų 

klausimu
Seku mūsų tremties spaudą, ypač domėda

masis pedagoginiais straipsniais. Jų, tiesa, 
labai negausu, bet ir tie patys neretai „pra
šauna pro šal|”. Labai pageidautina ir linkė
tina, kad'mūsų spaudos darbuotojai imtų la
biau domėtjs šia sritimi, ir kiek galima ob
jektyviau: be tendencijų, be pykčio ir neapy
kantos (;,Sine irą et odio”), perteiktų sveiką 
peną „alkstantiems ir trokštantiems” teisybės, 
šiuo atveju — pedagoginės teisybės.

Atsiranda žmonių, kurie, vietoj pozityvaus 
kūrybinio darbo, labiau mėgsta ardomąjį, 
griaunamąjį darbą. Čia turiu galvoj š. m. 
„Žiburių” 3 nr. 10 pusi. Įdėtą straipsnj: 
„Mokykla ir auklėjimas”. ■ Nors minimasis 
laikraštis, kiek teko pastebėti, daug nekvaršin-, 
damas sau galvos pedagoginėmis problemo
mis, apsiriboja „išganinguoju” dėsniu: „Vie
nam viešpačiui tetarnausi”, kuriuo yra pasi
rinkęs toli gražu ne Absoliutų Gėrį, — vis 
dėl to, užtikęs „Mintyje” M. Sargenio straips
ni, nesuderinamą su savo interesais bei „ne
klaidingaisiais keliais”, aštriai purkštaudamas, 
paskelbė ji, kaip perdėm eretišką.

Kur gi iš tikrųjų jis taip užrūstino „Žibu
rių” „neklaidinguosius”? M. Sargenio kalba
mojo straipsnio vedamoji mintis, kaip iš tek
sto-pareikštųjų minčių visumos aiškėja, perša 
ne „be pasauležvalgini auklėjimą,” o tik pir
mutiniu ir svarbiausiu uždaviniu laiko „fiziš
kai sveiko, morališkai kieto, gero žmogaus, 
gero tautiečio ir piliečio išugdymą, visa kita 
statydamas antroje vietoje. Argi tai netikslu? 
Bet kąž koks „neklaidingasis” prikibo prie 
atskirų žodžių, posakių kurie aiškiai matosi, 
kad pagrindinės, minėtos minties neanuliuoja, 
bet tik ją, gal ir ne visai tikusiai, ryškina,— 
ėmė savivališkai viską iškreipė, sukarikatū
rino, ką, jo paties žodžiais tariant, „tegalima 
laikyti piktu šmeižtu ir nesąžiningu dalyko 
nušvietimu.”

Kritikas savo straipsnyje išvedžioja, kad 
„reikia jaunimui perteikti sveiką, bei tvirtą 
pasaulėžvalgą ir jos plotmėje j| išauklėti”. 
Bet jis nėpasakė, kurios krypties turėtų būti 
toji pasaulėžvalga. Posakis, jog mūsų mokyk
la savo auklėjimą „bazuoja tautiškumu, 
krikščioniškumu ir demokratiškumu”, yra 
perdaug bendras. Šių trijų kraštinių rėmuose 
gali tilpti daugybė srovių srovelių, kurios 
tam tikrais atžvilgiais net viena kitai prieš
tarautų. Manau, kad kritikas tai irgi turėjo 
galvoje, nes jis mini, kad „sugyvenimo tarp 
įvairių įsitikinimų žmonių klausimas Vaka
ruose sprendžiamas ne kokio „bepasaulėžiū- 
rinio auklėjimo” propagavimu (ko tikrumoje 
ir p. M. Sargenio straipsnyje neįžiūriu), bet 
ugdymu demokratinių nusiteikimų ir toleran
cijos,-laidavimu, įsitikinimų laisvės ir kultū
rinės savivaldos. Tai čia, štai ir iškyla rei
kalas pirmutiniu ir svarbiausiu pedagogikos 
Uždaviniu laikyti ne žūtbūtinį brukimą l mo
kyklą pasaulėžiūrinių organizacijų, bet rūpin
tis „tobulo, gero žmogaus, gero lietuvio 
išugdymu”. Tik jaunoje sieloje įskiepijęs visų 
pažiūrų žmonėms reikalingąsias ypa‘ybes: 
žmoniškumą, toleraničijos dvasią, tėvynės 

vietų Sąjunga su Nepriklausoma Lietuva 
turėjo sudariusi visą eilę tarptautinių su
tarčių, kuriomis buvo pasižadėjusi gerbti 
Lietuvos Nepriklausomybę, nesikišti l 
krašto vidaus politinius, visuomeninius ir 
ekonominius reikalus, tačiau SSRS visame 
kame pasielgė priešingai

Lietuva anksčiau pasitikėjo tarptauti
niams susitarimams, todėl tvirtai tiki, kad 
Vakarų sąjungininkai, kurie sudėjo tiek 
daug materialinių ir gyvybės aukų, dėl 
žmonijos ir tautų laisvių, kovodama su dik
tatūromis, (gyvendins pasaulyje tokią talką 
ir tvarką, kuri paremta tikra kitų tautų, 
ypač mažų laisve numatyta ir paskelbta 
Atlanto Chartoje ir kitose USA prezidentų 
paskelbtose laisvės deklaracijose.

Kada Lietuvoje bus atstatyta Nepriklau
somybė ir pašalintas bolševikinis režimas, 
visi lietuviai tremtiniai esantiej Voketijoje 
ir kitur netik nereikalingi bus jokio para
ginimo grjžti | savo kraštą, bet visi kaip 
vienas niekeno neraginami, net pėsti sugrįš 
1 savo tėvynę, nesudarytam! mūsų globė
jams jokio rūpesčio ir vargo.

5. Žinodami, kad dabar dar tiek daug yra 
pasaulyje neteisybės ir kad tiek dar daug 
reikia kovos už tikrąją demokratiją, laisvę, 
taiką ir žmogaus prigimtų teisių respekto 

meilę ir tt — galima teikti medžiagą pasau
lėžiūros formavimuisi, galima leisti spiestis | 
pasaulėžiūrinio auklėjimosi organizacijas.

Dabar (domu, ar demokratinės Lietuvos 
laikais mokyklinis jaunimas buvo .pribrandin
tas pasaulėžiūrinėms organizacijoms, ar mo
kėjo gerbti tai, kas kitiems šventa, ar suge
bėjo draugiškumo, tolerancijos dvasioje eiti 
Lietuvos keliu?, Deja, ne, nors kritikas ir 
kitaip galvoja. Arba jis nepažįsta, arba jis 
nenori pažinti tuometinio Lietuvos mokyk
los veido. Kas tuo metu mokykloje dirbo, 
arba pats mokėsi, ar šiaip arčiau su mo
kykla susidūrė, pasakys visai ką kita, jei tik, 
žinoma, atviras iri teisingas bus. O šiandien, 
ar daroma kas nors, kad toji klaida nepa
sikartotų? Pasaulėžiūrinės organizacijos per
šamos, straipsniai apie jų „nepolitiškumą, 
nekaltumą” rašomi, o kas imasi ar imsis vi
su ryžtingumu, energija skiepyti tuos priva
lumus, kurie turi ruošti kiekvieną žmogų, 
kiekvieną lietuvi,, nežiūrint pasaulėžiūrinių 
įsitikinimų? Toji pareiga krinta ant moky
tojo pečių. Jis turi jaunimo sieloje statyti 
tvirtus žmoniškumo, tolerancijos ir kitų do
rybių pagrindus, ant kurių kiekvienas indi
vidas galėtų statyti savo įsitikinimus atitin
kanti pasaulėžiūroj rūmą. Taigi, mokytojas 
ir mokykla jau labai daug padarys, sakyčiau 
pilnai savo paskirti atliks, jei, nepūsdami 
vienos ar kitos pasaulėžiūros, apšarvos jau
nimą kiekvienam žmogui privalomomis do
rybėmis.

Šiuo savo rašinėliu nenoriu Įsitraukti | jo
kias diskusijas spaudoje,' nes neturiu tam nei 
laiko, nei noro, bet tik užtikęs „Žiburiuose” 
tokią pedagoginio straipsnio kritiką, kuri 
sprendžiant iš turinio ir formos, nepasižymi 
pedagogne nuovoka, juo labiau pedagogine 
nuotaika, — neiškenčiau netaręs „improviso” 
savo žodelio, kaip atstovas iš daugelio kuk
liai mėginančių dirbti jaunimo labui.

Mokyt J.

PRANEŠIMAS
1947 m. vasario 22 d Scheinfeldo lietuvių 

stovykloje šaukiamas Lietuvių Tremtinių 
Mokytojų Sąjungos atstovų suvažiavimas. 
Darbų tvarkoj: paskaita apie aktualiuosius 
mokytojo uždavinius tremtyje. Sąjungos įsta
tų projekto svarstymas, mokymo ir visuo
meninio brandinimo bei auklėjimo reikalai 
mokykloje. Sąjungos valdybos, kontrolės ko
misijos ir kitų organų rinkimai ir kl

Kiekviena vietovė, kur dirba ne mažiau 
kaip 10 mokytojų, į suvažiavimą renka vieną 
atstovą, o vietovė, turinti daugiau kaip 10 
mokytojų, — du atstovus. Mokytojų suairtn- 
kimus atstovams išrinkti prašomi sušokti 
vietos gimnazijos direktorius arba, kur gim
nazijos nėra, vietos pradžios mokyklos vedė
jas. Atstovai atsiveža jų išduotus pažymė
jimus.

Suvažiuoti reikia iš vakaro, vasario 21 d. 
Nakvynė bus parūpinta, maisto reikia pasi
imti savo. Vykstama iš Wuerzb-irgo arba 
Nuernbergo (paprastais traukiniais) ir išli
pama Markt Bibart stoty. Atvykus, informa
cijų kreiptis Į komiteto būstinę.

Kitokių pranešimų nebus.
Lietuvių Tremtinių Mokytojų 
Sąjungos Laikinoji Valdyba.

PAIEŠKOJIMAI
1) Kazimiera Sirvidai-tė-Vaitekūnienė, gyv. 

3442 & Lithuanica, Chicago 8, Ill, ieško bro
lių Sirvidų, gyvenusių Tauragės apskr. Pa
gramančiu parapijoje, Pūtvės kaime

2) Antanas Banaitis, gyv. 3442 8c Lithua
nica, Chicago 8, Ill, ieško motinos ir seserų 
Banaityčių, gyvenusių Vadžgiryje.

UNRRA’os PAIEŠKOJIMŲ IŠTAIGA 
AAROLSENE PRIE KASELIO IEŠKO ŠIŲ 

ASMENŲ
Šatkauskas Antanas, 36 metų, iš Mažosios 

Lietuvos,
Svarcienė Morta, 53 metų, iš Mecklenburgo, 
Sčiuka Albinas, 32 metų, iš Marijampolės, 
Sčiuka Antanas, 28 metų iš Rummelsburgo, 
Senkus Natas, 44 metų, gyv. Vilkaviškyje, 
Seputaitė Danutė, 9 metų, 
Seputienė Jonė, 39 metų,
Sidaravičienė Anastazija, 52 metų, gyv. Kaune 
Sidaravičius Leonas, 26 metų gyv. Kaune, 
Sidaravičius Česlovas, 25 metų, gyv. Kaune, 
Sidaravičius Vaclovas, 52 metų, gyv. Kaune, 
Sitnkūnienė Salomėja, 29 metų, gyv. Vilkaviš

kyje,
Sirutis Bronius, 60 metų, iš Tiuringijos, ' 
Šiugžda Jonas, 26 metų, 
Siuškienė Petronėlė, 33 metų, 
Sivcov Jurgis, 54 metų, gyv. Paryžiuje, 
Skaisgirytė Magdalena, 36 metų gyv. Vilniuj, 

- ■ Skaisgorys Vincas, 44 metų, gyv. Kaune, 
sifikuotų Šachmatininkų sąrašais prašoma Skirmantienė Elena, 23 metų, gyv. Telšiuose,
siųsti šiuo adresu: K. Marike?i čius, Skrifnlskienė Viktorija, 40 metų, gyv. Mari-
(14 a) Kirchheim/Teck, Steingaustr. 19. jampolėje,

K. Markevičius - Skandžiuvienė Marija, 23 meti(, gyv. Vifla-
LietSachm. S-gos atstovas amerikiečių zonai viskyje.

ŠACHMATININKŲ ŽINIAI
Amerik. zonos lietuvių šachmatininkai ra

ginami per vasario-kovo m. pravesti stovy
klose klasifikacinius šachmatų turnyrus, ku
riuose dalyvautų visi stovyklos lietuvių šach
matininkai.

Turnyro dalyviai, surinkę 50% galimų 
taškų bus skaitomi B klasės, likę — C klasės 
šachmatininkais.

Stovyklose, kuriose šachmatininkai jau sus
kirstyti, naujai rengiami paskirų klasių tur
nyrai, tikslu išaiškinti 1947 m. pajėgumo len
telę. .

Po šių turnyrų seks rajoninės, vėliau apy- 
gardinės ir zonos lietuvių šachmatininkų pir
menybės.

Lietuvių šachmatininkų- sekcijos prašomos 
prisiųsti žinių: kur ir nuo kada veikia sek
cija, jos adresas, turėtų rungtynių ar turnyrų 
pasekmės. Rungtynių lapus su žiniom ir kla- 

pa- 
rei-

ne-
fa- 
kad

įgyvendinlmą ir bijodami, kad Pabaltiečial 
nesulauktų pasėkoje apgaulingų Įtakų pa
našios prievartos repatriacijos, kokią, kad 
teko mums pergyventi ir matyti savo aki
mis, kada 1945 m.' rugpiūčio mėnesyje, 
prievarta buvo vežami iš Kempteno l Rusi
ją rusai, gyvenę greta mūsų lagerio, mes 
ryžomės iš anksto prašyti nukreipti visas 
tas betlkslias intencijas, kurios tik yra su- 
sirišusids su Pabaltiečių repatriacija | savo 
kraštus labiau j teisingą kelią, pirmiau 
rengiant Pabaltijo Valstybėse grįžimui 
kalingas sąlygas.

Mes visiškai suprantame, kad ilgai 
galės tęstis Unrra geradariška globa, 
čiau mes su viltimi tikime ir prašome,
USA prezidento Trumano viešas pareiš
kimas, kad tremtiniai neblogiau turi būti 
traktuojami už vokiečius, būtų kaip iki 
šiolei taip ir toliau taikomas iki tolei kol 
Lietuva vėl bus Nepriklausoma valstybė ir 
mes tremtiniai pareiškę didelę pagarbą ir 
padėką už mums telktą globą, galėsime 
laisvai ir mekeno neraginami ir nevaromi 
grįžti j savo kraštą. .

Šią peticiją pasirašė 714 Kempteno lie
tuvių kolonijos suaugusieji nariai

Si peticija Įteikiama: 
Unrra Area Team 1063 Direktoriui 
Unrra Vyr. Ameriekiečių zonos 
vadovybei
Amerikiečiu Karinės Valdžios Vokietl- 

- joje Vyr. Būstinei (
Sv. Sosto Lietuvių Delegatui Vokieti
joje ir Austrijoje.
USA Vyriausiai Lietuvių Tarybai

1.
2.

3.

4.

5.
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