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Klaikus balsas is Maskvos:
„Visi keliai veda i komunizmą“

Maskva (Dena/Reuter). Ryšium su spa
lio revoliucijos 30 m. sukaktuvėmis Raudo
nojoje aikštėje, Maskvoje, įvyko didžiau
sias po paskutiniojo karo paradas, kurį 
priėmė maršalas Bulganinas drauge su ko
munistų partijos atstovais ir kitais vado
vaujančiais asmenimis.

MOLOTOVO KALBA
Sukaktuvių išvakarėse kalbėjo Molotovas. 

Jis plačiai palietė Vokietijos klausimą. Kaip 
ir visomis senesniomis progomis, taip ir 
dabar, jis iškėlė reikalą atstatyti vieningą ir 
demokratišką Vokietiją. Iš šio atžvilgio 
Jungtinės Amerikos- Valstybės ir Didž. Bri
tanija esančios pažeidusios Jaltos ir Pots
damo susitarimus, ypač kiek tas liečia su- 
demokratinimą, demilitarizaciją ir repa
racijų mokėjimą. Anot Molotovo, Sovietų 
S-ga’ negalinti sujungtąsias zonas traktuoti 
Vokietija, Vokiečių tauta turinti „visišką 
teisę į savą valstybę”. Anglų - amerikiečių 
principai esą bazuojami imperializmu, o 
tuo tarpu Sovietų Sąjungos principai esą 
paremti demokratija.

JIE TURI ATOMINĖS BOMBOS 
PASLAPTĮ?

Savo tolimesniuose išvedžiojimuose už
sienio ir vidaus politikos klausimais Molo
tovas tvirtino, jog atominės bombos pa
slaptis nebesanti vien tiktai Jungtinių Ame
rikos Valstybių rankose.

Jis kvietė „antiimperialistines” jėgas su
sivienyti „galingon armijon”, prieš kurią 
kapitalistai neįstengtų pastatyti nieko pana
šaus. Molotovas iškėlė klausimą, kodėl da
bar negalimas sąjungininkų bendradarbia
vimas toks, koks buvo karo metu. Tai esą 
todėl, kad šiandien „imperialistai” nebe
jaučia tvirtos žemės po savo kojomis, o tuo 
tarpu kai „demokratiškosios tautos” diena 
iš dienos stiprėjančios.'

SOVIETŲ SĄJUNGOJE NĖRA KRIZIŲ
Molotovas pabrėžė, kad Sovietų Sąjun

gai visai negresia ūkio krizė, o kapitaliz
mas, matomai, be to negalįs gyventi. Esą 
aišku, kati Vakarų valstybės įvairiose pa
saulio dalyse daro karinius įsitvirtinimus 
ne apsigynimo tikslams, bet norėdamos, pa
siruošti agresijos veiksmams. Pasaulio 
tautos turėtų būti užtikrintos, jog Sovietų 
Sąjunga ginsianti taikos interesus iki pat 
galo. Pasaulinis karas esąs sukrėtęs impe
rializmo pagrindus.

Jis pasigėrėjo kominformo įsteigimu • ir 
džiaugėsi jog dabar būsiąs organas, kuris 
koordinuosiąs tam tikrų valstybių komunis- 
tių partijų veikimą, nes jis ateityje paska
tinsiąs komunistinio judėjimo vystymąsi.

Bendrąją pasaulio situaciją Molotovas 
charakterizavo šiais žodžiais: „Mes gyve
name amžiuje, kuriame visi veltai veda į 
komunizmą”.

TEISINGAS MOLOTOVO KALBOS 
VERTINIMAS

Naujorkas (Dena). Molotovo pareiškimas, 
kad atominės bombos gamyba nebesuęla- 
ranti paslapties, Jungtinių Tautų sluoksniuo
se nesukėlė nusistebėjimo ir sensacijos. Į 
Molotovo gąsdinimus esą reikalinga žiūrėti 
kaip į blefą tol, kol Sovietų S-ga nesu- 
ruošanti „Bikini” (įlanka Atol saloje, kur 
amerikiečiai įvykdė atominės bombos mė
ginimą) ir nejrodysianti, kad ji iš tikrųjų 
turi atominę bombą. Tas priešlaikinis pasi
gyrimas yra traktuojamas „politine atomine 
bomba”, kurios pirmiausias tikslas yra pa
veikti Jungtinių Tautų visuotinąjį susirin
kimą.

Vienas amerikiečių kalbėtojas pasakė: 
„kad nebėra atominės paslapties, nėra nau
jas dalykas. Bet yra klausimas: ar jie gali 
ją pagaminti? Jei, pavyzdžiui, aš jiems 
perduočiau savo rankinį laikrodį, jie irgi 
turėtų jo gamybos paslaptį, bet ar jie gali 
tokį laikrodį pasigaminti?” Vadovaują 
amerikiečių . valdžios atstovai pareiškė di
delių abejonių, ar Sovietų Sąjunga turi tokį 
pramonės pajėgumą ir technikinį sugebė
jimą, kad ji galėtų įruošti įmones, taip 
kaip Jungtinėse Amerikos Vąlstybėse, kad 
yra įrengti atominių bombų gamybos fa
brikai išleidžiant tam reikalui 2,9 milijar
dus dolerių.

DP klausimas Jungtinėse Tautos
Naujorkas (Dena-INS). Amerikiečių de

legatė Mrs. Eleonora Rooseveltienė Jung
tinių Tautų' Socialinėje Komisijoje pa
reiškė, jog Jungtinės Amerikos Valstybės 
atmeta reikalavimą prievarta repatrijuoti 
vieną milijoną išvietintųjų asmenų Euro
poje. JAV darys žygių juos įkurdinti ki
tuose kraštuose.

Eleonora Rooseveltienė priminė sovietų 
delegatui, kad Jungtinės Tautos yra sutvė- 
rusios Tarptautinę Pabėgėlių Organizaciją 
(IRO), kurią Sovietų Sąjunga boikotuoja. 
Tos organizacijos tikslas yra grąžinti pa
bėgėlius į jų tėvynes, o tuos, kurie grįžti 
atsisako, įkurdinti kituose kraštuose. Ka
dangi didžioji pabėgėlių ir išvietintųjų da
lis nenori grįžti, tai viena praktiška šiam 
klausimui išspręsti galimybė esanti jų 
įkurdinimas kituose kraštuose.

PC IRO — nedemokratiška?
Ženeva (Dena—Reuter). Protestuodamas 

dėl Tarptautinės Pabėgėlių Organizacijos 
Paruošiamosios Komisijos „nepakankamai 
demokratiškos veiklos” Olandijos atstovas 
Hilda V. Jonker pasitraukė iš komisijos.

Naujorkas (Dena/Reuter). Egiptas, Irakas 
ir Libanonas įteikė Socialinei Komisijai 
bendrą re/oliuciją, kurioje reikalaujama tuč 
tuojau sušaukti tarptautinę konferenciją ir 
paskubinti išvietintųjų asmenų bei pabė
gėlių problemos sprendimą.

Paryžius (Dena—INS). Spalio 30 d. vaka
re Louis Philippe gatvėje esančio „Pran
cūzų sovietų organizacijos” biuro langai 
buvo išmušti akmenimis.

stos dienos numeryje:
RUHRO KRAŠTAS TARPTAUTINES 
POLITIKOS PLOTMĖJE
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ŽEMIAU JAU NEBENUKRISIME!
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APIE KĄ KALBA PARYŽIUS 
*

IR VĖL ŽIAURUS SKRYNINGAS
*

KAIP PAKLIŪTI KANADON?
*

SIAURĖS VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE
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GALUTINI BALSAVIMO DUOMENYS
Paryžius (AP). Prancūzų vidaus reikalų 

ministerija oficialiai paskelbė galutinus sa
vivaldybių rinkimų duomenis, kurie atski
romis partijomis šitaip pasiskirsto:

Dešiniųjų partijų grupė savivaldybių ta
rybose gavo 151.778 vietas, kas sudaro 31,9 
% visų vietų. (1945 metais ta grupė buvo 
gavusi 33,5% vietų). Generolo de Oaull tau
tinis susivienijimas gavo 51.514 vietų, arba 
11% (1945 m. rinkimuose nedalyvavo). Ra- 
dikalsocialistai — 115.829 vietas, 24,7% (1945
— 27,7%). Socialistai — 65.548 v., 14,5% 
(1945-133%). MRP, Bidault partija — 
41.413 v., 8,8% (1945 — 7,8%). Komunistai
— 32.703 v., 6,9®/. (1945-8,9%). Įvairūs— 
7.424 v., 1,6% (1945-8,4)%. Tuo būdu de
šiniųjų grupė ir gen. de Gaulle tautinis 
susivienijimas savivaldybėse turės 42,9% 
atstovų.

Sovietu Šilingą kaltinama už smurtą Lietuvoje
(Zinutės „Vokiečių radijas apie Lietuvą” pa
pildymas. Pr. žiūr. „Mintis” 126 Nr. 4 psl.)

Naujorkas (Dena/INS). Lapkričio 4 dieną 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse įteikė Jungtinių Tau
tų generaliniam sekretoriui Trygvė Lie 
memorandumą, kuriame kaltina Sovietų 
S-gą už priespaudą, žmogžudystes ir Lie
tuvos piliečių grobimą. Jungtinės Tautos 
yra reikalaujamos užkirsti kelią šiam so
vietiniam terorui.

Memorandume sovietai yra kaltinami už 
išvežimus lietuvių į Sibirą, už ūkininkų 
apiplėšimus ir naikinimą, o taip ir už bru
talų elgesį su lietuvių dvasiškija.

Komitetas įsakmiai reikalauja Jungtines 
Tautas — ūkio Tarybą ir Socialinę Tary- 
bą-šiuo atveju panaudoti savo aukštesnės 
galios teisę, nes tai esąs vienintelis kelias 
apsaugoti lietuvių tautos teisėms ir pagrin
dinėms laisvėms.
IR LENKAI REIKALAUJA JT GLOBOS

Naujorkas (Dena-INS). Amerikos lenkų 
kongresas, kuris atstovauja šešis milijonus 
lenkiškos kilmės amerikiečių, lapkričio 
5 d. kreipėsi į JAV užsienio reikalų mi
nister! George C. Marshallį reikalaudamas 
perduoti Jungtinėms Tautoms sovietų pa
vergtos Lenkijos klausimą.

Savo detalizuotame memorandume kon
gresas reikalauja sudaryti organą, kuris 
nepriklausytų nuo Varšuvos, bet atstovau
tų lenkų tautą ir veiktų jos vardu. Lenki
joje turėtų būti įvykdyti nauji rinkimai 
Jungtinių Tautų priežiūroje.

Sovietai boikotuoja JT darbus
Naujorkas (Dena-Reuter). Jungtinių 

Tautų visuotinojo susirinkimo Politinė ir 
Saugumo Komisija 43 balsais prieš 6 bal
sus, 6 balsams susilaikius nuo balsavimo, 
priėmė amerikiečių pasiūlymą dėl suda
rymo tarpinio komiteto arba „mažojo vi- 
suotinojė susirinkimo“. Sovietų delegatas 
Višinskis paskelbė, jog Sovietų Sąjunga 
boikotuosianti „mažąjį visuotinąjį susirin
kimą“. Jis pareiškė, jog to komiteto suda
rymas pažeidžiąs Jungtinių Tautų Chartą. 
Ukrainos, Baltgudijos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos ir Jugoslavijos atstovai paskelbė, 
jog jie naująjį komitetą taip pat ketina 
boikotuoti.

Naujorkas (Dena-Reuter). Politinėje Ko
misijoje priimtoji amerikiečių rezoliucija 
numato sudarymą Korėjos komisijos iš de
vynių narių. Ton komisijon turėtų skirti, 
atstovus: Australija, Kanada, Kinija, Sal
vadoras, Prancūzija, Indija, Filipinai, Si
rija ir Ukraina. Komisija turėtų vykti į 
Korėją. Bet Ukrainos atstovas Manuilskis 
pareiškė, kad Ukraina komisijoje nedaly
vausianti, kadangi amerikiečių politika 
esanti „žalinga Korėjai ir gresianti pasau
lio taikai“.

Amerikiečių projektas numato, kad toji 
komisija turi įvykdyti Korėjoje rinkimus, 
o išrinktieji atstovai drauge su komisija.

SERBŲ MEMORANDUMAS JUNGTI 
NEMS TAUTOMS

Naujorkas (Dena-INS). Serbų tautinis 
komitetas, vadovaujamas buvusiojo jugosla
vų pasiuntinio Vašingtone Konstantino Fo- 
ticho', Jungtinių Tautų pirnfininkui Aranha 
įteikė memorandumą, kuriame nurodo, jog 
Tito režimas sudaro didžiausį pavojų tai
kai. Serbų tautinis komitetas reikalauja, kad 
Jugoslavijoje būtų sudaryta laikinoji pati- 
kietinių valdžia. Be to, reikalaujama, kad 
Jugoslavijoje būtų įvykdyti’ rinkimai tarp
tautinės kontrolės priežiūroje.

PRASIDĖJO LONDONO KONFERENCI
JA

Londonas (UP) Lapkričio 6 d. Londone 
prasidėjo užsienio reikalų ministerių pa
vaduotojų konferencija. JAV atstovauja 
pasiuntinys Murphy, D. Britanija — Sir 
Williamas Strangas, Sovietų S-gą — gene
rolas Smirnovas ir Prancūziją — M. de 
Hardoninas. Konferencija vėl pradės Vo
kietijos ir Austrijos taikos klausimų svars
tymą.

* Portugalijos generalinio štabo karinin
kai yra atvykę vizito į amerikiečių zoną 
Vokietijoje ir lankėsi Frankfurte. (Dena)

• Atsistatydino Čekoslovakijos ministe- 
rio pirmininko pavaduotojas Jan Ursiny. 
Jo privatinis sekretorius ir trys kiti jo val
dininkai yra suimti. (Dena).

turėtų aptarti krašto nepriklausomybės bei 
tautinio susirinkimo sudarymo klausimus. 
Tautinis susirinkimas turėtų sudaryti Ko
rėjos vyriausybę ir tada būtų galima oko- 
pacinių pajėgų evakuacija.

„PRIVERSTINO DARBO” AUTORIAI 
KELIA VISINSKIUI BYLĄ

Naujorkas. Knygos „Priverstinas darbas 
Sovietų Sąjungoje” autoriai D. J. Dailinąs 
ir Borisas Nikolajevskis pavedė advokatui 
Louis Waldmabui iškelti sovietų užsienio 
reikalų ministerio pavaduotojui A. Višins
kiu! bylą už jų apšmeižimą.

Abu autoriai per savo advokatą konsta
tavo, kad š. m. spalio tnėn. 25 d. savo kal
boje taip ’apie juos pasakė: „Jie yra arba 
tikri idijotai arba plunksnos banditai, ar 
aplamai banditai”. Apie pačią knygą Vi
šinskis pasakęs, kad „tai esą netiesa, ir 
tėra tik kolekcija įvairių šmeižtų, kurie su
rinkti penktos kolonos ir Hitlerio agentų”.

L. Wald manas rašo, kad jo klijentai in
formavę jį, juk jų knygoje aprašomi faktai 
apie priverstinų darbų padėtį Rusijoje ir 
Višinskio puolimas dėl šaltinių autentiš
kumo. kelia „pasaulinės reikšmės” reikalą.

(NYKT)

Tylos sąmokslas dėl Baltijos tautų likimo 
pasaulyje netvers amžinai!

PROF. GEORGES MATORĖ KALBA TARPTAUTINIAME PRISPAUSTŲJŲ TAUTŲ MITINGE PARYŽIUJE, WAGRAM SA

„Pirmiausia turiu padėkoti Paryžiaus bal
tams už man suteiktą garbę leisti kalbėti 
čia jų vardu.

Tačiau ir tas faktas, kad gyvenau Balti
jos kraštuose tragiškiausiame jų gyvenimo 
perijode ir taip pat buvau vienas iš jų pri-. 
spaustųjų aukų, gal būt, mane čia įgalina 
kalbėti vardu tų, kuriuos laikau savo bran
giausiais draugais.

Baltijos kraštai reikalauja savo nepriklau
somybių. Per pastarąjį istorijos dvidešimt
metį jie parodė ne tik savo gyvybingą eko
nomiją, ne tik savo sugebėjimus vaidinti 
tautų koncerte naudingą rolę, bet taip pat, 
kad jie įkvėpti aukšto idealo, kur žmogiško
sios asmenybės pagarba buvo suderinta su 
socialinio progreso siekimu.

Istorija dar papasakos, kiek Baltijos tau
tos iškentėjo po vokiškuoju batu ir kaip šių 
mažų tautų patrijotai kovėsi prieš nacių įsi
brovėlius. Ji papasakos kančias ir šimtų 
tūkstančių žydų, kurie Vilniuje, Rygoje, Ta
line buvo išžudyti „Naujosios Europos” su
manytojų.

Šiandien betgi aš jums norėčiau kalbėli 
apie kitos rūšies kankintojus.

Dabar dažnai visur vartojamas išsireiški
mas — „geležinė uždanga”, tikslu atžymėti 
neperžengiamą sieną, kuri civilizuotąjį pa
saulį skiria nuo nelaimingųjų TSRS gyven
tojų. Bet už šios užtvankos yra dar kita 
uždanga, ne mažiau stora ir sunki, nelei
džianti pasiekti mūsų ausis šauksmui tų, 
kurie kenčia anoje pusėje. Tai plieninė už
danga, apgaubianti. Baltijos kraštus!...

Joks užsienietis negali nuvykti į šią tarsi 
prakeiktą sritį, joks laisvo žmogaus nevar
žomai rašytas laiškas iš ten neateina. Bene 
vienintelės mūsų turimos žinios apie šiuos 
kraštus ateina iš žmonių, kurie, nugalėję 
neįsivaizduojamus sunkumus, vienu ar kitu 
būdu dar prasiveržia į laisvąjį Vakarų pa
saulį.

Pirmosios okupacijos balansas buvo tra
giškas. Faktai visiems žinomi: naudodamie
si Europos sąmyšiu Prancūzijos griuvimo 
akivaizdoje ir pasitikrinusi savo anuometi
nio sėbro, hitlerinio Reicho palankią tylą, 
Sovietų Sąjunga, sulaužydama savo iškil
mingiausias sutartis su Baltijos valstybė
mis, užkrovė Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
bolševikinį režimą. Po „rinkimų” karikatū
ros, kurių grofeskiškumas prilygo šlykštu
mui, liaudies seimai, „išrinkti” pagal vie
nintelį kandidatų sąrašą, komunistų partijos
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sudarytą, nubalsavo Baltijos valstybių pri
sijungimą prie Sovietų Sąjungos. Tuo ko
medija pasibaigė, — prasidėjo tragedija...

Nuo pat okupacijų pražios prasidėjo 
tūkstantiniai areštai bet kokiais prasimany
tais motyvais: vieni buvo suimami dėl to, 
kad nepriklausomybės laikotarpyje priklau
sė studentų organizacijoms ar buvusių ka
rių sambūriams, kiti dėl to, jog priklausė 
„buržujų” sluoksniui, taip pat daugybė vals
tiečių, nes buvo įtariami nepalankiai nusi
teikę žemių kolektyvizacijai ... Eilę mėne
sių kalinami, parazitų ėdami, blogiausiai 
traktuojami, GPU kankinami, atiduoti teis
mo karikatūrai („teismas” be advokato ir 
kur pats kaltinamasis nedalyvauja!), jie bu
vo nusmerkiami 3, 5, 8 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo. ,

Tuo pat metu J Baltijos kraštus atėjo 
skurdas, — į kraštus, kadaise taip klestėju
sius ir per 20 metų davusius pasauliui tvar
kos ir našaus darbo paveikslą. Tuojau po 
bolševikų atėjimo gyvenimo lygmuo krito 
pasibaisėtinomis proporcijomis, skurdas ta
po bendras visiems. Nežiūrint diriguojamos 
spaudos falsifikacijų ir postringavimų be- 
liaupsinant vadinamąsias stachanovietiškas 
„normas”, kasdien atsidengdavo brutalesnė 
ir vis liūdnesnė tikrovė.

Visuotinis nepasitenkinimas vertė sovietų 
valdžią naudoti šnipinėjimo ir teroro meto
dus, pralenkiančius bet kokį įsivaizdavimą. 
Tačiau ir tokios priemonės pasirodė neuž
tenkamos. Kadangi Baltijos tautos, taip sa
kant nesuprato savo pačių interesų, kadan
gi jos nerodė džiaugsmo priklausyti didžia
jai socialistinei tėvynei, — buvo nutarta jas 
išnaikinti.

1941 metų birželio pradžioj prasidėjo ma
siniai trėmimai. Kas buvo jų aukomis? De
portuojamieji priklausė visokiems įsitikini
mams, visiems sluoksniams, iš vsokių so- 
calinių grupių tarpo. „Perkeldinimui” nu
matyti asmenys, kurių sąrašus GPU patei
kė vietos kompartijos vykdomiems orga
nams, apėmė net filatelistus ir pašto atvi
rukų kolekcionierius, įtariamus palaikant 
šnipinėjimo ryšį su užsieniais. Kaip trėmi
mai buvo vykdomi? Žmonės buvo pakrauti 
J gyvulinius vagonus nuo 40 ligi 100 asme
nų į kiekvieną, be oro ir šviesos, su mais
tu, kurį patys tesuspėjo pasiimti, ir tokiais 
ešalonais dienomis ir ištisomis savaitėmis 
buvo vežami per Rusijos plotus: moterys 
gimdė, seneliai mirė, žmonės duso, o trau
kiniai riedėjo vis toliau į rytus... 250.000

Baltijos kraštų gyventojų šitaip buvo iš
tremti J Sibirą arba į tolimąją šiaurę. Tik 
kilęs rusų — vokiečių karas staiga sustab
dė šitą pasibaisėtiną tautų „perkeldinimą”.

Kaj Raudonoji Armija antrą, kartą, 1944 
metais, įžengė j Baltijos kraštuą, daug 
baltiečių apleido savo tėvynes. Didžiumoj 
jie pateko į Vokietiją, į labai vargingą vad. 
„išvietintų asmenų” situaciją, — bet jie 
yra pasiryžę greičiau pakelti bet kok| skur
dą ir vargą, negu repatrijuotis į savo oku
puotas tėvynes. Jie nenuleido rankų, jie 
dirba savo tautų išlaisvinimui, kaip ir vi
sų kitų už geležinės uždangos atsidūrusių 
tįfatų emigrantai.
/ Betgi didžiuma baltiečių paliko savo tėvy
nėse. Visi priešinasi, rezistuoja, vieni pa
syviu būdu, - kiti atvirai kovingai; kaipo 
partizanai. Pavyzdžiui, vien Lietuvoje apie 
20.000 lietuvių laisvės kovotojų yrą susi
grupavę aplink B.D.P.S. — Bendro Demo
kratinio Pasipriešinimo Sąjūdį (pranc. teks
te — Mouvement Unifi.ė de la Resistance 
Dėmocratiųue), kuris apjungia be skirtumo 
visas patrijotines pajėgas, leidžia laikraš
čius, aprūpina ginklais, praveda baudžia
muosius veiksmus. Panašūs sambūriai ku
riasi Latvijoje bei Estijoje.

Mano žodis eina galop. Būčiau galėjęs 
su daugiau detalių nupiešti skaudų vaizdą, 
kuris ištiko Baltijos tautas 1940 ir 1941 me
tais. Galėčiau kalbėti apie O.P.U- atliktas 
žudynes, pvz., Pravieniškėse. Galėčiau jums 
papasakoti, kaip politinė policija nukanki
no nieko nekaltus žmones Panevėžyje, Rai
niuose ir kitur. Bet nebekeisiu aikštėn dau
giau tos rūšies baisenybių.

Man lieka dar čia perduoti mano broliš
ką pasveikinimą visiems Baltijos patrio
tams, kurie su ginklu rankoje kaunasi už 
savo krašto nepriklausomybę, su susijaudi
nimu nusilenkti prieš tuos, kurie krito ko
voje garbinga mirtimi, ir atsiminimu pa
sveikinti tuos, kurie tebegyvena Sibiro ka
torgoje arba jau mirė ten nuo bado, nuo 
šalčio ar iš nevilties...

Šių visų bevardžių herojų aukos nenueis 
veltui: jie liks didvyriais atviros viso pa
saulio kovos tarp žmogiškosios laisvės ša
lininkų ir tarp diktatūrų bei barbaruos ne
šėjų. Dabartinis tylos sąmokslas pasaulyje, 
gaubiąs Baltijos tautų likimą, nesitęs am
žinai.

Baltijos kraštų nepriklausomybė bus už
antspauduota jųjų kankinių kraujui”

t
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Ruhro kraštas tarptautinės politikos plotmėj / DB. S. TYLA

Dažnaj skaitome spaudoje, kad įvairios t mų, įvežti iš JAValstybių kasyklų įrengimų 
konferencijos, kuriose dalyvauja Vakarų ■ ir transporto sutvarkymo reikalams 100.000 
Europos kraštai (be Sovietų S-gos ir jos Į to plieno, atidėti kasyklų nacionalizavimą, 
satelitų), 
ypatingų 
la arba 
susėda prie stalo prancūzai su anglosak
sais ir pradeda svarstyti Prancūziją ir Vo
kietiją liečiančius klausimus, ypatingai Va
karų Vokietijos pramonės reikalus, jie taip 
pat pradeda nebesusikalbėti ir dažnai iš
siskiria nepriėję vieningos nuomonės, daž
niausia nustumdami neišspręstas problemas 
į ateitį. Nesutarimo priežastis yra skirtin
gos pažiūros į Vakarų Vokietijos pramonės 
centrą, vad. Ruhro kraštu.

Mes žinome, kad Vokietija yra pramonin
gas kraštas. Tačiau didžiausia jos sunkio
sios pramonės koncentracija yra natūraliai 
išaugusi labai mažame plote Vakarų Vokie
tijoje, prie Reino upės, Ruhro krašte. Kraš
tas nedidelis, vos 3.316 kv. km. ploto, turįs 
virš 6.000.000 gyventojų arba apie 1.800 
žmonių vienam kv. km. Tai tirščiausiai pa
saulyje gyvenamas žmonių kampelis, ne
imant dėmesin miestus. Ant šio trikampio 
formas žemės sklypo stovi žinomi Vokieti
jos metalo pramonės miestai: Essen, Dort- | 
mund, Duisburg, DUsseldorf, Solingen, Bo- 
ehum, Remscheid, Wuppertal ir kt. Vokiečių 
literatūroje šis kraštas vad. Reino — West-

praeina sklandžiai, darbingai, ir 
nuomonių skirtumų retai teišky- 

visai jų nebūna. Tačiau kaip tik

' Greta kontrolės įstaigos suplanuota vokiš
ka Anglies Valdyba, kurios valdytoju nu
matomas Dr. Roelen, prieš kurį tačiau 
smarkiai pasišiaušė komunistai. Vokiečių 
pramonės specialistai išdirbo savo planą, 
vad. Dr. Vits planu, nes jis yra plano au
torius. Bendra tendencija yra ta, kad ame
rikiečiai būtinai nori turėti savo svorį Ruh
ro anglies reikalą tvarkant. Jie atmeta ang
lų socializacijos pastangas, vargu priims ir 
vokiečių planą, kuris nors ir palieka kasyk
lų nuosavybės klausimą atviru, siekia ta
čiau patenkinti pirmoje vietoje vokiečių in
teresus. Realiai imant, JAV šiuo metu vie
nos tegali efektyviai medžiagiškai padėti to 
krašto ūkio reikalus išspręsti. Suprantama, 
kad jų žodis yra ir bus labai svarus.

Bet Ruhro kraštas svarbus ne tik savo 
anglimi, bet ir geležimi bei plienu. Juk yra 
žinoma normali ūkinė taisyklė: kur yra ak
mens anglis, ten yra ir geležies bei plieno 
gamyba. Mat, geležies ir plieno gamyboje i cūzų dėl Vokietijos p: 
anglis sudaro du trečdaliu, o metalų rūda | kių pasitarimų buvo

tik likusį trečdalį. Todėl „anglis pritraukia Į saksai mano, kad Vokietijos pramonė turi 
rūdą”, santykį suprantant svoriu. Ruhro | 
krašte 1938 m. buvo pagaminta 13 mil. to 
geležies ir 16 mil. to plieno, kas sudarė 
70°/o viso Vokietijoje pagaminamo geležies 
ir plieno kiekių. Taigi, anglis, geležis ir 
plienas, tai trys produktai, kurie suteikia 
Ruhro kraštui tokios reikšmės, kokią sunku 
ir suvokti. Tuo atžvilgiu Ruhro reikšmė yra 
tokia didelė, kad ji ne tik Vokietijos karo 
pramonę ar aplamai Vokietijos pramonę 
nulemia, bet ji labai svarbi visos Europos 
ūkiui. Nors Vokietija stambius anglies kie
kius eksportuodavo, bet praktiškai didžiau
sios reikšmės turėjo Europai Vokietijos 
geležis, plienas ir jų išdirbiniai, žinomi vi
soje Europoje. Ruhro metalo pramonė yra 
tiek pajėgi, kad ji nuo 1933 m. iki 1939 m. 
visiškai iš naujo apginklavo Vokietiją ir 
padarė ją stipriausia karine mašina pasau
lyje. Neveltui šiandien Vokietijos kaimynai 
bijo istorijos pasikartojimo.'

Rugsėjo pirmoje pusėje įvyko Londone- 
pasitarimai tarp anglų, amerikiečių ir pran
cūzų dėl Vokietijos pramonės atkūrimo (to-

> ir anksčiau) Anglo-

būti tuojau sustiprinta ir atstatyta, prancū
zai stato pirmoje vietoje atstatymą tų kraš
tų, kurie šiame kare nuo vokiečių nukentė
jo. Konkrečiai klausimas sukasi' apie Ruh
ro anglį, būtent, kiek tos anglies, duoti Vo
kietijos kaimynams (anglies ar kokso for
moje) ir kiek jos palikti pačiai Vokietijai. 
Pačiai Vokietijai tenkantis kiekis nulemia ge
ležies ir plieno gamybos kiekius. Prancū
zija čia labiausiai suinteresuotas kraštas. 
Ji dar 1945 m. bent keliais memorandumais 
savo nuomonę išdėstė sąjungininkams. Pa
galiau, Ruhro krašto ir žaliavų paskirsty
mo reikalais Prancūzijos 
ministeris įteikė notą 1946 
keturių didžiųjų užsienių 
rių konferencijai Paryžiuje 
sario 1 d. memorandumą 
reikalais.

Prancūzija siūlo visą Ruhro kraštą paves
ti valdyti JI specialiai institucijai, o ang
lies reikalų administravimui įkurti priklau- 
jsorną nuo pirmosios atskirą įstaigą. Ang
lies kasyklų savininkas būtų JT, o vokiečiai 

(Perkelta į 4 pusi.)

užsienių reikalų 
m. liepos 10 d. 
reikalų ministe- 
ir 1947 m. va- 
specialiai ūkio

DIDŽIAUSIAS GARVEŽYS PASAULYJE 
Sis elektrinis garvežys yra laikomas di
džiausiu pasaulyje ir šiuo metu kursuoja 
vakarų Amerikoje. Garvežys yra 80 mtr. 
'ilgumo ir varomas 2-jų elektros motorų.

(Dena-NYT-Bild).

Žemiau jau nebenukrisime!
falijos akmens anglies sritimi, kadangi Ruh
ro vardas yra susijęs su 1914—1918 m. ka
ro pralaimėjimu ir tn krašto okupacija bei 
demilitarizacija, — vardas jiems ne
maloniai skamba, nes Vakarų Sąjungininkų 
oficialiai vartotas ir dabar tebevartojamas. 
Ruhro kraštas — turtingiausias Europoje 
kraštas akmenine anglimi. Bendras apskai
čiuotas akmens anglies kiekis tame rajone 
yra 563 milijardai to iš bendro žemės ru
tulio prieinamo žmonėms kiekio 521 mili
jardų to arba ll°/o. Atkritus nuo Vokietijos 
Aukštosios Silezijos ir Saaro akmens ang
lies sritims, Ruhro krašto akmens anglis 
teliko beveik vienintelė Vokietijai, sudaran
ti 90% visos kasamosios anglies Vokietijoje, 
o 1938 m. ji sudarė taip pat 70%. Prieš šį 
karą čia iškasdavo 128 milijonus to per 
metus. Dabartiniu metu iškasa tiek, kad 
metinis vidurkis išeitų 70 milijonų to. Ang
lies iškasimo sumažėjimas pilnai supranta
mas: pirmiausia, ši sritis nuo karo smar
kiai nukentėjo, ir dabar sakoma, kad Ruh
ro kraštas yra bombų išrausta sritis, dar
bo jėgos trūkumas, maitinimo sunkumai ir 
kasykloms įrengti medžiagos trūkumas bei 
transporto sunkumai neigiamai veikia į iš
kasamos anglies kiekį. Anglai ir amerikie
čiai labai suinteresuoti anglies iškasimą pa
didinti. Jau nuo rugpiūčio 12 d. abiejų kraš
tų specialistai ilgai tarėsi Vašingtone tuo 
reikalu. Rugsėjo pradžioje jie susitarė tik 
bendrais bruožais, o galutinų nutarimų ir 
dabar dar nepadaryta. Pagal šios konferen
cijos rezultatus numatoma vietoje anglų 
įkurtosios kontrolės įstaigos, steigti jungti
nę anglų — amerikiečių įstaigą, kuri per
imtų visos Ruhro srities kontrolę, padidinti 
maisto normas angliakasiams ir jų šeimoms, 
gerinti įsikūrimo sąlygas, statant naujų na-

E. A. Mowrer yra vienas iš žymiau
sių Amerikos žurnalistų. Politiniu at
žvilgiu tai — Roosevelto mokinys ir 
įsitikinęs liberalas. Ryšium su Marshal- 
lio — Višinskio dueliu JT Pilnaties 
posėdžiuose, jis parašė šį straipsnį, 
kuris Europos spaudoje pasirodė 1947 
m. X. 3 d. prancūzų laikraščio „Le 
Monde” pirmame puslapyje. Mūsų Pa
ryžiaus korespondentas čia prisiuntė 
to straipsnio vertimą iš prancūzų kal
bos. Red.

Kada jūsų pasistatytasis namas sugriūva 
ir jūs pasijuntate besėdįs apatiniame aukšte 
ant grindų, tai jums lieka dar viena pa
guoda: kad žemiau jau nebenukri'site

Čia, Flushing-Meadows, šiame ^plačiame 
pasaulinės mūgės angare, kuris apgaubia 
Jungtinių Tautų organizacijos įstaigas, 
lehgva suprasti, kad tarptautiniai reikalai 
jau yra pasiekę pačią apačią.

To liudininkais tapo visi delegatai, kurie 
nėra Višinskio ekipos nariais. Jie nerodo 
tamsios minos — jie juokiasi. Kai dalykai 
pasiekia tokį tašką, nuo kurio jie jau nebe
gali pasidaryti blogesni, tai nebėra pras
mės dūsauti ir dejuoti. Tokiu momentu 
žmonės, kurie turi dar šiokios ar tokios 
vertės, visa tai palieka nuošalėje ir pra
deda šypsotis.

Šioje sesijoje viešpatauja šauni, džiaug
sminga nuotaika, kurios visiškai trūko pra
ėjusiais metais. Tuomet žmonės žemu balsu 
leido' tamsiausias pranašystes, o diskutavo 
pakeltu tonu., Šiais metais gi jokios širdgė
los ir jokių karštų diskusijų.

Apie ką, beje, dar diskutuoti? Čia kiek-

RAŠO JAV ZURNALISTA

vienas, jei dar truputį beturįs atminties ir 
politinio jausmo, žino, kad pasaulis yra at
sidūręs į blogiausią padėtį, kuri buvo ži
noma nuo MUncheno kapituliacijos Hitle
riui. Paveikslas yra visiškai aiškus: rusai 
ir jų bičiuliai, jei tik galės, yra apsispren
dę kliudyti bet kokiam pasaulio atsistaty
mui, kuris nesudarytų sovietams plačios 
zonos ekskursijai.

Praėjusiais metais, kadangi dėl to trūko 
visiško tikrumb, daugelis buvo susirūpinę, 
net įsibaitfunę. Šiais metais nebėra ko bi
joti, nes jau mes pažįstame patį blogiausią. 
Mažų mažiausia, kai kurie jau ruošiasi 
naujai padėčiai — su sovietų dalyvavimu, 
jeigu tat galima; be jų, jeigu reikės ...

Komunistinės Rusijos imperialistinė kar
jera prasidėjo, po „flirto” su Hitleriu 1939 
metais, agresija prieš Lenkiją. Nuo to laiko 
ji varoma toliau matematiniu tikslumu.

Prieš metus Amerikoje dar buvo „Walla- 
cistų”, pasirengusių tikėti, kad jei mamytei 
Rusijai būsiantį suteikta graži vietelė stalo 
viduryje, o fašistai bus suvyti į uždarą 
gardą, tai senoji dama pasidarysianti vie
nas malonumas.

Gi1 šiandien niekam nebeliko jokios abe
jonės. Sovietai yra apsisprendę dominuoti, 
„o jei ne, tai” ... gal būt, jų motyvas yra 
tik saugumo troškimas elastinėje plotmėje. 
Arba tai galėtų būti ir geidulys per komu
nizmą išgelbėti pasaulį. Arba tai galėtų 
būti senojo caristinio imperializmo atsi- 
gaivelėjimas. Kaip ten bebūtų, čia dabar 
prileidžiama, jog tai maža beturi svarbos. 
Arba pasaulis, atsisakęs pasiduoti Hitleriui, 
pasiduos Rusijai — arba jam reikės grieb
tis priemonių apsisaugoti.

S EDGAR ANSEL MOWRER

Į Penkiadešimt su viršum čia atstovaujan
čių vyriausybių žino, kad kai.kurios prie
monės jau yra panaudotos. Jos žino, kad 

! praėjusiais metais JAV išgelbėjo šiaurinį 
Iraną (Azerbeidžaną) ir kad šiandien 
gelbsti Graikiją ir Turkiją. Jos žino, kad 
mes garbingai stengiamės padaryti visa, ką 
galime, tai Europos daliai, kuri yra reika-

I linga išgelbėjimo. Jos žino, kad ' artimoje 
ateityje mes dėsime pastangas, jog būtų 
prieita sprendimo Kinijos, Korėjos ir Vo- 

i kietijos reikalu.
| Žinodamos visa tai, kai kurios iš jų yra 
pasidariusios gana nelaimingos dėl tos 
amerikoniškosios „apsaugos”. Būtų nau
dinga mums patiems suprasti reiškinio 
priežastis. Be abejonės, tai ne dėl simpati
jų Rusijai arba sovietiškajaį „demokratijai”. 
Nei dėl Jungtinių Amerikos Valstybių bi
jojimo ...

Pirmoji priežastis ta, jog šios šalys bijo, 
kad ta diplomatinė kova nesibaigtų kon
fliktu, į kurį jos pačios būtų įveltos.
* Antra priežastis ta, kad kai' kuriuose iš 
tų kraštų egzistuoja stambios komunistinės 
partijos ir politinis įtempimas, kurį tusų — 
amerikonų konfliktas dar pasunkintų ir 
padarytų stačiai nebepakenčiamu.

Bet trečioji priežastis — ir pati Svarbiau
sioji — kad tie užsieniečiai nepasitiki Ame
rikos Kongresu ir amerikiečių tauta, jei jie 
palaikys savo vyriausybę ilgoje ir bran
giai kaštuojančioje priešsovietinėje rezis
tencijoje. Ir kaip jie rodys pasitikėjimą, kai 
vienas iš mūsų labiausiai skaitomų ir pro
tingiausių žurnalistų beveik be paliovos 
lieja savo energiją įrodymui, jog Jungtinės

Valstybės stinga reikiamos jėgos, idant 
joms pavyktų „sulaikyti” (prasme — su
tramdyti) rusų politiką.*)

Amerikiečių delegacija dabartiniame 
visuot. susirinkime pasiryžo šį visą skepti
cizmą pašalinti, — ir mano nuomone, la
bai laimingu būdu. Ir štai dėl ko p. Mar- 
shallio pareiškimai atskleidžia didelę svar
bą. Viso žemės rutulio atstovams jie pa
daro aiškią amerikoniškojo mentaliteto pa
grindą evoliuciją.

Prieš du metu ir dar net prieš vienerius 
metus amerikonai troško „vieningo pasau
lio”. Jie vis jo tebetrokštą. Bet dabar jie 
yra pasiruošę imti dalį pasaulio, perpjauto 
į du pasauliu, — jeigu taip jau reikalinga. 
Dar prieš metus „Pravdos” grasinimas, kad 
Rusija apleisianti Jungt. Tautas, jei būsiąs 
keičiamas JT statutas, amerikiečiams būtų 
sukėlęs savo kaltumo jausmą. Taip nebėrą 
šiandien! Jei rytoj Sovietų Sąjunga susi
pakuotų savo bagažą ir išvyktų namo, 
maža amerikiečių dėl to daug besirūpintų.. 
Niekas nepageidauja tokio galimumo, — 
bet daugelis iš mūsų statosi sau klausimą, 
ar nebūtų labiau pageidaujama organizaci
ja, nors ir mažiau reikšminga, bet galinti 
dirbti pagal politikos principus, priimtinus 
didžiajai žmonijos daliai, vietoje dabartinio 
falšyvo universalizmo, maskuojančio susi
skaldymą, tikrai nebepakenčiamą, pridergtą.

*) Čia autoriaus turima galvoje JAV žur
nalistas, be abejo, yra Walter Lippmann, 
nuolatinis New York Herald Tribune ben
dradarbis, „Atlantiko bendruomenės” mito 
skelbėjas. Vertėjo pastaba.
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STAUGIĄS ŠUO
IŠVERTĖ T. V.

Pavyzdžiui, buvo daug atsitikimų, kad 
mirštą vyraį paliko savo turtą savo žmo
noms, o vėliau pasirodė, kad jie nebuvo 
teisėtai vedę. Buvo atsitikimų, kad kas 
nors paliko turtą sūnui, nors vėliau pasiro
dė, kad tai ne sūnus...

— Visa tai man nerūpi, — piktai tarė 
Arturas Kartraitas. — Man terūpi tik tas 
vienas atvejis. Ar būtų koks nors skirtu
mas?

— Nebūtų jokio skirtumo, tarė Mei
sonas.

— Tai gerai, — tarė Kartraitas, gudriai 
nusišypsodamas. — Leiskime, kad ta mo
teris būtų tikrai ponia Folienė. Vadinas, 
leiskime, kad Klintonas Folis teisėtai ve
dęs ir niekados nebuvo teisėtai išsiskyręs, 
ir aš palikčiau turtą poniai Folienei?

Perryo Meisono balso tonas buvo toks, 
lyg, rodos, jis norėtų nuraminti savo kli- 
jentą nuo nepagrįstos baimės.

— Sakiau, kad svarbiausia yra testato- 
riaus valia. Jei jūs pažymėsite, kad savo 
turtą paliekate moteriškei, kuri dabar ten 
gyvena kaip Klintono Folio žmona, to vi
siškai pakaks. O Klintonas Folis ar dar gy
vas?

— Taip, taip, — atsargiai tarė Meisonas, 
jausdamas prie ko tai veda, ir t/čia pakėlė 
balsą. — O Mr. Klintonas Folis ar žino,

kad jūs rengiatės palikti savo turtą jo 
žmonai?

— Aišku, ne, — karštai atrėžė Kartrai
tas. — Jis nieko apie tai nežino. Jam ir nė
ra reikalo žinoti, ar ne? '

— Ne. Man tik šiaip sau buvo įdomu.
— Taip, jis nežino apie tai ir nesužinos, 

— atrėžė Kartraitas.
— Puiku, — tarė Meisonas, — su tuo 

baigta. Dabar dėl šuns.
— Reikia kas nors daryti dėl šuns.
— Ko jūs norėtumėt, kad būtų padaryta?
— Noriu, kad Folis būtų suimtas.
— Kokiu pagrindu?
— Dėl to, kad jis mane varo iš proto. 

Negalima laikyti tokio šuns. Tai sąmonin
gas persekiojimo planas. Jis žino, kaip aš 
reaguoju į šuns staugimą. Jis įsigijo tą šu
nį ir išmokė jį staugti. Seniau jis nestaug
davo. Jis pradėjo staugti praeitą ar už
praeitą naktį. Jis taj daro' norėdamas er
zinti mane ir savo žmoną. Jo žmona guli 
lovoje, o šuo staugia. Reiškia, kaimynystėje 
kas nors mirs.

Kartraitas kalbėjo greitai, jo akys degė, 
skeryčiojo rankomis, be tikslo grabaliojo 
ore.

Meisonas kramtė lūpas.
— Manau, kad aš negalėsiu pravesti to 

reikalo, Kartraitai, — tarė jis ramiai. —

Kaip tik dabar esu labai užmtas. Turiu 
vieną žmogžudystės bylą ir ...

— Žinau, žinau, — tarė Kartraitas, — 
nemanykit, kad aš pamišęs. Nemanykit, kad 
tai smulkus reikalas. Ne. Tai viena jūsų 
didžiausių bylų. Dėl to pas jus ir atėjau, 
kad jūs turite tą žmogžudystės bylą. Seku 
ją. Buvau teisme pasiklausyti. Tamsta pui
kus advokatas. Matyti, kad tamsta geresnis 
už apylinkės advokatą. Aš viską žinau.

Perrys Meisonas šyptelėjo.
— Ačiū, Kartraitai, bet suprantat, mano 

darbas yra daugiausia tardymo darbas. 
Mano specialybė tardymas. Testamento ra
šymas nėra tiesioginis mano užsiėmimas. 
Gi to staugiančio šuns reikalas gali būti 
sutvarkytas be advokato...

— Ne, tai negalima, — tarė Kartraitas. 
— Tamsta nepažįstate Folio. Tamsta neži
nai su kokiu tai žmogum turi reikalo. Ma
tyt manai, W’d Tamstai neužsimokės. Bet 
aš užmokėsiu. Gerai užmokėsiu.

Jis įkišo ranką į kišenę ir ištraukė pilną 
piniginę, atidarė ją ir drebančia ranka išė
mė tris banknotus. Jau norėjo paduoti pi- 
nigus advokatui, bet jie išslydo jam iš pirš
tų ir nukrito ant spaudo.

— Trys šimtai dolerių. Tai' rankpinigiai. 
Kai užbaigsime bylą, bus daugiau — žy
miai daugiau. Dar iš banko nepaėmiau, bet 
paimsiu. Turiu banke — daug turiu.

Perrys Meisonas lūkuriavo valandėlę ir 
savo stipriais, įgudusiais pirštų galais tapš
nojo J rašomąjį stalą.

— Kartraitai, — tarė jis tyliai, — jei aš 
sutiksiu tą bylą vesti, ją vesiu kaip galima 
geriau jūsų labui, suprantate?

— Žinoma, to tik ir tenoriu.
— Kas bebūtų, jei sakau, kad visa pa

darysiu jūsų labui, tai padarysiu, — pri
dėjo Meisonas.

— Puiku, kad tik jūs sutiktumėt vesti 
bylą.

Perrys Meisonas paėmė tris šimtus do
lerių, sulankstė ir Įsikišo Į kišenę.

— Labai gerai, sutinku. Taigi norit, kad 
Folis būtų areštuotas, ar taip?

— Taip.
— Puiku, tai nėra labai sunku. Reikia tik 

skundo su priesaika, ir valdžios organai 
Įsakys areštuoti. Bet kodėl norit mane už- 
angažuoti tam reikalui. Ar norite, kad bū
čiau kaltintojas?

— Nepažįstate Klintono Folio, — su at
kaklumu kartojo Arturas Kartraitas. — Jis 
veiks prieš mane. Jis apskųs mane už me
lagingą skundą. Gal būt, jis išmokė šunį 
staugti tik tam, kad įtrauktų mane į spąs
tus. 1

— Koks tai šuo? — paklausė Meisonas.
— Didžiulis policijos šuo.
Perrys Meisonas nuleido akis ir kurį 

laiką žiūrėjo į barškinamų pirštų galus. Po 
to žvilgterėjo į Kartraitą su raminančia 
šypsena.

— Pagal Įstatymus visada yra lengva 
gintis nuo apkaltinimo už melagingą skun
dą, Jei pasitariama su patikimu advokatu, 
jam nupasakojama visi faktai ir elgiamasi 
pagal jo nurodymus. Sutvarkysiu taip, kad 
nieks negalės jūsų apkaltinti melagingu 
skundu. Supažindinsiu jus su apylinkės ad
vokato įstaigos pavaduotoju, kuris užsiima 
tais reikalais. Jam galėsite papasakoti visą 
istoriją; turiu galvoje šunį. Nėra reikalo 
su juo kalbėti apie testamentą. Jei jis ras, 
kad suėmimo įsakymas gali būti duotas nie
ko daugiau nereikia. Tik įspėju apylinkės 
advokatui privalote papasakoti visą istoriją. 
Vadinasi, visus faktus. Išaiškinkite jam vis
ką atvirai ir pilnai. Tada galėsite būti ra
mus prieš . kiekvieną Folio bandymą jus 
skųsti.

Kartraitas su palengvėjimu atsiduso.
— Dabar supratot reikalą. Tokios rūšies 

nurodymų ir tenorėjau. Kur-surasti tą apy
linkės advokato padėjėją?

— Jei atleisit valandėlę, pažiūrėsiu gal 
galėsiu jam paskambinti telefonu, — atsakė 
Meisonas. — Pasėdėki! čia ir jauskitės kaip 
namuose. Staj dėžutė cigarečių ir...

— Nereikia, — tarė Kartraitas ir čiup
telėjo savo kišenę. — Turiu savo. Prašau 
susitarti dėl vizito. Negaiškime. Reikia tai 
padaryti galimai greičiau. Nebepakelsiu dar 
vienos nakties su tuo staugiančiu šunimi.

— Puiku, — tarė Meisonas, pastūmė ju- 
domąją kėdę ir nuėjo prie durų, vedančių 
į biurą. Kai jo galingi pečiai. prasiūbavo 
pro duris, Arturas Kartraitas užsidegė ant
rą cigaretę, bet jo ranka taip drebėjo, kad 
jis turėjo ją prilaikyti kita ranka.

Meisonas įėjo į biurą.
Jo sekretorė Della Streetaitė, , dvidešimt 

septynerių metų panelė, pasižiūrėjo į jį ir 
intymiai nusišypsojo. Matyt, kad jie buvo 
labai gerai susigyvenę. — Kvaištelėjęs? — 
klaustelėjo ji. \ ,

— Nežinau. Sužinosiu. Sujunk mane su 
Pitu Dorku. Perleisiu visą bylą jam.

Mergina linktelėjo. Telefono diskas zvim
bė tarp jos pirštų, taip greitai ji rinko 
numerius. Perrys Meisonas priėjo prie lan
go ir atsistojo plačiai išžarginęs kojas, pla
čiais pečiais užstodamas šviesą, ir paniu
ręs žiūrėjo į gatvę, iš kur sklido automobi
lių signalų garsai ir mašinų burzgimas. 
Popiečio šviesa, nušviesdama grubius jo 
veido bruožus, jam teikė audrų užgrūdinto 
žmogaus išvaizdą.

— Prašau kalbėti, — tarė Della Stree
taitė.

(Bus daugiau)
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Labai gerb. Attlee nuolat prisispyręs 
tvirtina, kad labai gerb. Churchillis jau 
persenęs ir nebežino ką daro. Persenęs jis 
ar ne, sunku pasakyti: viena aišku, kad se
nukas ir žino ir daro, ką nori. Prieš dve-

Apie ką kalba Paryžius
(SPECIALUS LAIŠKAS „MINČIAI”)

site jo pavardės juodu šriftu (rašytos, ne
rasite net daugiau penkių eilučių šiam įvy
kiui pažymėtt Tylios instrukcijos tylėti de
mokratiškai spaudai: tokia pat tyla, kuri 
prieš du mętu gaubė visa, ką galinu botų

jus metus jo Fultone pasakyta, „atominio” 
Įspūdžio padariusi kalba, buvo lyg signa
las dviem armijom pradėti rikiuotis vienai 
prieš kitą. „Kas ne su manimi, tas prieš 
mane” — šūkis, pagal kurj viena kitą puo
la dvi „skirtingo tipo” demokratijos, pagal 
kurĮ savo šalininkus skaičiuoja ir Laisvės 
Žibinto ir Kremliaus Žvaigždės adoratoriai.

Šviesų miestas kiek pritemęs. Prožekto
riai nebeapšviečia, nei pasibaisėtinų Dievo 
Motinos chimerų, nei išsigandusio Respub
likos veido Triumfo Arkos bareljefe. Gy
ventojai apsiblausę ir neramūs: Thorezas 
ir de Gaulle reikalauja pasirinkti, ir kiek
vienas savaip žada išsigelbėjimą. O rinktis 
nesinori: taip gera būtų likti paryžiečiu, 
kad ir Seinės pakrančio valkata, ir nieko 
negirdėti, nei apie demokratiją, nei apie 
Prancūzijos didybę, ir nusispiauti ant visų 
tų didelių žodžių ųr riebesniu sakiniu pa
prašyti višus „juos” eiti po velnių. Garbin
gi žmonės — yra ir tokie — užsikemša au
sis ir akis ir kartoja kasdien per visų gar
bingų laikraščių vedamuosius: „karo ne
bus, nes mes nenorime, kad jis būtų!”

Paryžius, taip kaip koks no man’s land’ 
as: didelių mūšių čia dar nevyksta: vienas 
kitas pasikoliojimas surrealistų susirinkime, 
vienas kitas antausis radikalų partijos kon
grese tarp dviejų Eduardų (Herriot ir Da- 
ladier) šalininkų. Naivūs žmonės mano, 
kad karščiuojasi piliečiai dėl meno ar dėl 
duonos kasdieninės permažo kiekio. Iš tiesų 
gi kariauja Vašingtonas su Maskva.

kuri vadinsis Vienumos įkurdinimas, tos 
vienumos, į kurią jis, jei tikėti piktais lie
žuviais, nori būtinai sutalpinti ne tik žmo
ną, bet ir mašininkę. Iš vienatvės | viešumą 
šią kuklią ypatą tempia už rankos Franęois 
Mauriac’as, parašęs jam gražią Įžangą ir 
pasiruošęs dar daug tokių įžangų parašyti. 
Keli metai nuoširdaus bendradarbiavimo su 
komunistais Tautiniame Fronte — tokios' 
pat rūšies ir tikslų, kaip kad Tito vadovau
jamas frontas Jugoslavijoje — duoda jam 
dabar, praregėjus, teisių kalbėti apie am
nestiją ir valymo metodų peržiūrėjimą.

Jei Bernardas Grasset leidžiasi, kad jį ki
ti išvestų ir apgintų, Sacha Guitry, drama
turgas, savo pjesių režisierius ir aktorius, 
Goncourt’ų Akademijos suspenduotas na
rys, pats grindžia sau grįžimo kelią, džiau
giasi galėsiąs gerokai patriukšmauti, dėko-

ja likimui už tokius (domius ir audringus 
šešiasdešimtuosius savo amžiaus metus. 
Viską apgalvoju — tokia jo pirmosios ata
kos antraštė — jam paaiškėjo, sakosi jis, 
kad visų paskutinių metų nelaimių pagrin
dinė priežastis esanti ta, kad jam perdaug 
gerai sekėsi gyvenime. Pagalvokite tiktai: 
keturios žmonos, viena už kitą gražesnės, ir 
penktoji jau pakeliui, garsaus tėvo palik
tas vardas, triuškinantis sąmojus, su kuriuo 
bematant užvaldai kiekvieną salioną, vila 
Eliziejaus laukuose, prikimšta istorinių re
tenybių, mijijonai, garbė, pasitikėjimas sa
vimi, arogancija... Net ir artimiausias 
draugas pajus tokiam laimės vaikui pavydą! 
O ką gi bekalbėti apie priešus, kurių Sa
cha tiesiog'mėgo turėti. Tačiau ir kontr
ataka vystosi palankiai: iš kalėjimo jis jau 
išleistas dėl „(rodymų stokos”; Rašytojų

prikišti Maskvai.
Pirmieji gaidžiai jau praneša valymo sis

temos peržiūrėjimą. Tolimas tai dar kelias 
ir sunkus, nes jis reikštų komunistų pra
laimėjimą dar viename fronte. Padėtis kol 
kas dar tokia, kad vidaus reikalų ministe- 
ris nedrįsta surasti iš kirto tik vieną, rau
doną ginklų sandėli kartu, žūtbūt, turi bū
ti atidengtas ir „juodųjų sutonų” sąmoks
las. Tuo būdu išsaugojama lygsvara tarp 
dviejų demokratijų. Ir taip darosi ne tik su 
sąmokslų atidengimu, bet ir su parodų ati
darymu: jei Rudens Saloną iškilmingai ati
daro SvieĮimo ministeris ir Belgijos amba
sadorius, faktiškai pirmajam atsiveria du
rys liaudies sūnui, Maurice Thorez’ui, ne 
tik Descartes’o tradicijų saugotojui, bet it

Valymo Komitetas irgi nesurado ko jam 
prikišti. O grįžimą į Paryžiaus sceną jam 
turi garantuoti Talleyrand’as, filmą, kurią 
jis ruošia statyti, įkūnydamas ar, geriau 
pasakius, sutapdindamas savo išdidžią po
vyzą su tuo paslaptingu vyskupu, numetu
siu į dilgėles savo- sutaną ir sugebėjusiu 
tarnauti iš eilės keturiems besipiaunantiems 
režimams ir vis tik pasitarnavusiu, galų gale 
Prancūzijai.

Jau antri metai smulkias komedijas vai
dina Montmartre’o teatrėliuose kitas dide
lis prancūzų aktorius, Pierre Fresnay. Sun
kus jo kelias į rehabilitaciją, ir publikos 
aplodismentus jau antri metai prislopina 
kažkieno diriguojama spaudos tyla. Staj kad 
ir dabar: laimėjo jis pirmąją vietą kaip 
vyriškas filmų aktorius Venecijos festivaly- prancūziškojo meno rėmėjui ir gerbėjui, 
je. Pavartykite Paryžiaus spaudą, ir nėra- ‘ A. B. G.

Ir vėl žiaurus skryningas!

O JIE GRĮŽTA
Visais keliais ir visokiais būdais — le

galiais ir nelegaliais — jie grįžta atgal j 
gyvenimą, tie kolaborantai, susitepą ištiki
mybe maršalui, nederančiom draugystėm ar 
patrijotų žudymu. Tai dienos tema ir, tur 
būt, naujų vėjų ženklas. Su dideliu vargu 
ir labai slaptai, penkių tūkstančių respubli
kos gvardiečių gaudomi grjžta milicininkai, 
anti-bolševikiški legionieriai, išdavikai ir 
šnipai, išlaužę iš karto net dviejų kone, la
gerių vartus. Drauge su kilbukais, bet jau 
įstatymų leistais keliais, grjžta ir stambes
nė žuvis, nusikaltusi ar nenusikaltusi, taip 
sakant, daugiau moraline — taigi, sunkiai 
iTemidos pasveriama — prasme.

Su Santjago valdovu, krikčioniškų prin
cipų įkvėpta ir aukštos moralės dvejojimais 
užtaisyta pjese, kurią tarpusavy plėšosi de
šimts Paryžiaus teatrų, grįžta Henry . de 
Montherlandt’as, Nietzschės gerbėjas ir po
nių garbinamas; Rašytojų Apvalymo Komi
tetas buvo paprašęs jį patylėti vienerius 
metus, ir grįžta jis, kaip matyt, neskubė
damas ir orumo kupinas.

Grįžta ir Bernardas Grasset, knygų lei
dėjas iš profesijos ir rašytojas laisvalaikiais. 
Jo penkių metų apmąstymo rezultatai su
telpa j netrukus pasirodysiančią knygutę,

DP problema kaip skaudi rakštis neduo
da Maskvai ramybės. Ir visai^^prantama 
kodėl. Ryšium su šia problema nuolat iš
kyla Maskvos padarytos ir daromos žaizdos 
jos pavergtoms tautoms. Nežiūrint skanda
lingo pasaulio istorijoje tylos s ą m o k s - 
1 o, kuris vykdomas pavergtos mūsų tau
tos ir okupuoto krašto atžvilgiu, nuolat 
vienokia ar kitokia forma iškyla jai daro
mos skriaudos tarptautiniuose forumuose. 
Vienas didžiausių veiksnių šioms skriau
doms kelti esame kaip tik mes patys, DP. 
Mes, degdami tėvynės ir savo pavergtos 
tautos meile, būdami gyvi liudininkai besti- 
jališkiausių okupanto darbų ir giliausiai 
atjausdami savo naiknamos tautos kančias, 
keliame aikštėn pasaulio istorijoje negir
dėtą barbaro elgesį, šaukiamės pagalbos | 
pasaulio sąžinę ir reikalaujame savo tautai 
laisvės. Iš kitos pusės — ir mūsų paverg
tos tautos vienintele viltis išlikti gyvai,z su
laukti pagalbos rankos, esame tik mes, ma
ža dalis visos tautos, kurie, nors ir sus
pausti lageriuose, bet dar dvasiniai tvirti ir 
nepalūžę ir turime pakankamai laisvės kelti 
aikštėn okupanto darbus. Mūsų už gele
žinės uždangos likusių tautiečių didvyriška 
laikysena ir masinė kova už laisvę ikj mir
ties gali būti paaiškinama tik dvasine san- 
veika tarp mūsų ir jų. Jų išgąstingi veidai 
nukreipti į mus laukia pagalbos. Mūsų gi 
pareiga — aukotis už juos.

Šita sanveiką ir iš jos kylančią jėgą 
pastebi ir jaučia Maskva. Nenuostabu todėl, 
kad DP problema; likviduoti yra sutelktas 
visas Maskvos dėmesys. Nebus DP — ne
bus kam kelti balso už jų pavergtas tautas. 
O pačios tautos už geležinės uždangos, 
kaip tai praktiškai jau matyti, nepajėgia net 
aiktelėti — taip jos yra prispaustos. Todėl 
DP klausimui likviduoti yra panaudojamos

visos rafinuočiausios priemonės ir suk-'karo valdžios saugumo organai, kurie, esant 
čiausi būdai.
i Tačiau ir mūsų, DP, egzistencinis in
stinktas pagal bendrą gamtos dėsnj žūtbū
tinei kovai intensyvėjant yra pasidaręs 
gana budrus. Mes pastebime visus priešo 
manevrus ir randame būdus atsistoti gyni
mosi pozicijom Atviro priešo apsisaugoti' paskutiniuosius 12 metų ir ką veikei; smul- 
yra lengviau. Ypatingo budrumo reikia su kiai — kaimas, vietovė, apskritis ir kraš- 
tariamais draugais, globėjais.

Nesenai nuėjo niekais Unrros mums 
ruoštas „likiminis” skryningas laiku ir 
energingais žygiais demaskavus jo tikruo
sius tikslus. Štai naujasis mūsų globėjas 
PCIRO vėl pradeda Muo skryningų. Sį kar
tą skryningo planas yra jau daug rafinuo- savo giminių pilnus vardus ir pavardes, 
tesnis: 
išdalintos per tautinius komitetus kiekvie
nam individualiai, kiekvienas DP galės jas 
užpildyti, turėdamas pakankamai laiko pa
galvoti ir su kitais pasitarti, kaip atsakyti 
j klausimus. Kaip gi, rodos, begalima dar 
švelniau ir humaniškiau žmones skrynin- 
guoti? O tačiau kaip tik tame' „švelnume” 
ir glūdi visas skryningo anketos sudarytojo 
gudrumas.

Šitą prieš akis guli viena tokių PCIRO 
paruoštų anketų. Imdami ją į rankas be 
jokių užkulisinių minčių galvojame, kad 
pagaliau tikrasis mūsų globėjas kreipiasi į 
mus su nuoširdžiais klausimais, kurie pa
dės jam išspręsti mūsų nelaimingos būklės 
klausimą, padės mus patogiai įkurdinti ir 
grąžinti mums žmogiškąsias teises. Be abe
jonės, sakome, šitas mūsų globėjas yra 
susipažinęs su mūsų nelaiminga praeitimi 
ir žino, kad mes esame šio karo nekalčiau
sios aukos. Jam nerūpi klausimai, kurie 
nieko bendro neturi su globa bei mūsų 
įkurdinimu. Politinio patikrinimo uždavi
niai globėjui tikriausiai Berūpi. Tam yra

Į reikalui, savo uždavinį atliks. Globojančiai 
organizacijai rūpi tik karitatyviniai tikslai

1 ir juos afatinkantieji klausimai..
Imkime dabar studijuoti pačią anketą: 

Pavardė. Kaip dar;,kitaip vadiniesi, kokių 
aliuzijų turi pavardė? Kur gyvenai per

tas, datos nuo kada iki kada, užimama vie
ta, alga, darbdavys, priežastys dėl ko keitei 
gyvenamą vietą, darbovietę ir užsiėmimą, 
kur mokeisi, smulkus mokyklos adresas ir 
pavadinimas. Kokius turi finansinius re
sursus, kur turtas randasi, vertė? Paduok
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: nebus jokių komisijų, anketos bus giminystės ryšį ir pilnus adresus. Kas re
ntos oer tautinius komitetus kiekvie- j mia pinigais ar kitais dalykais, nurodyk 

adresus ir pavardes, per kiek laiko ir kiek 
i paramos gavai, kiek gavai iš Unrros ir 
Tarpvyriausybinės organizacijos, iš kur dar 
gavai? Kokioms organizacijoms priklausei 
ir kokiu tikslu, nurodyk smulkiai, datomis? 

Ar nori repatrijuoti į savo kilmės kraštą; 
jeigu nenori, tai kodėl? Ar norį Vokieti
joje pasilikti? . '•

Kaip matome anketos pobūdis yra grynai 
politinis. Tiesioginiai su globa ir emigra- 

Į cija susiję klausimai yra tik tarp kita ko 
įrašyti. Pagrindiniai anketos klausimai ati
tinka tipiškiems saugumo organų klausi
mams. Iš tų klausimų galima nustatyti as
mens politinė kryptis, surasti jo 
nustatyti ryšį per kurį Amerikoje 
esantį giminę jis susirašinėja su 
krašte likusiais artimaisiais ir 1.1.
rodos, gali prisireikti globos organizacijai 
atsakymo | klausimą — kokias dar kitas 
pavardes ar slapyvardes vartoji, kur per 
dvyliką metų gyvenai ir ką veikei, kokioms 
organizacijoms priklausei ir kokiu tikslu,

gimines, 
ar kitur 

savajame 
Kam gi,

kur gyvena giminės, kur turtas randas! 
(aišku, kur turtas, ten if giminės). Bet gi 
kvailiausias klausimas ir tai iki gyvo kaulo* 
įkyrėjęs — ar nori grįžti | savo kraštą, jei 
ne, kodėl? O gal nori Vokietijoje pasilikti?. 
Ir tik paskutinėj vietoj klausiama, ar nori 
emigruoti? Rodos, jau tiek gerai yra žino
mas DP nusistatymas dėl grįžimo | savo 
kraštą ar pasilikimo , Vokietijoje, kad jį 
statydama PCIRO dar kartą iš mūsų tyčio
jasi ir nori mus sukvailinti.

Jau tik paviršutiniai peržvelgus anketą 
matyti, kad čia turima reikalo ne su glo
bojančia ranka, bet su ranka, kuri nori 
smogti, tik smogimui ieško priekabės. Kur 
tokių užmačių centralė, manau, visiems DP 
bus aišku.

Dar vieną „gerą” anketos savybę tenka, 
paminėti. Kaip žinome, per ankstyvesnius 
skryningus atsitiko daug kurijozų, kai dalis 
tos pačios šeimos liko išskryninguoti, o ki
ta dalis — DPI Kad tokių faktų daugiau 
nebūtų, dabar anketą užpildys tik šeimos 
galva, apimdamas ir visą savo šeimą. Tai
gi, koks likimas teks galvai, tok| turės ir 
visa šeima.

Gal kam ateis | galvą, kad užpildant 
anketą galima visos tiesos ir nepasakyti, 
nes juk niekas netardys, neapklausinės. Ta
čiau čia ir yra visas anketos sudarytojo 
gudrumas, kad jis šitą atvėjl numatė. Kaip 
žinome, per ankstyvesnius 
nieko pikta negalvodami, 
žinias. Dabartinės anketos 
su ankstyvesnėmis (DP 2,
kitais dokumentais ir radus skirtingus atsa
kymus bus pagrindas braukti iš DP. O tai 
ir veda prie tikslo.

Dar daugiau išryškina šio skryningo 
tikslus PCIRO vyriausios būstinės Zene- 

(Perkelta | 4 pusi.)

skryningus DP, 
davė teisingai 
bus lyginamos 

Fragebogen) ir

2 
BALYS GRAŽULIS

^imalaju, auka
Davinių buvo nedaug. Anksti rytą tvarte 

randama užmušta moteris ir jos arklys. 
Policija įtaria Justiną ir jį suima. Tardo
mas Justinas prisipažįsta padaręs nusikalti
mą. Ir viskas. Nusikaltimo motyvai nežino
mi. Jie gali būti kerštas, plėšimas, pavy
das, nesusivaldymas ginče arba ir papras
tas nelaimingas įvykis. Tam svarbu žinoti 
kas tai per moteris buvo ir kokie jos san
tykiai su Justinu Vėgauda. Kad Justinas 
čia yra įsimaišęs, tai faktas, be jokios 
priežasties policija nesuims. Klausimas tik 
kodėl ir kaip. Jegu jis ją užmušė, reikia 
išaiškinti kodėl ir kokiomis aplinkybėmis. 

JJeigu ne, kuo jį policija įtaria. Jo prisi
pažinimo galima neimti dėmesin, nes esti 
atvėjų, kai suimtąjį reikia įtikinti, kad jis 
nėra to padaręs kuo pats tiki. įtarimas 
galėjo būti ir juoko vertas. Vokiečių poli
cija galėjo ir be rimto pagrindo suimti, 
kad ir tam, jog apjuodinti užsieniečius. Juk 
žinoma, kad nė mažiausios progos ji nepra
leidžia. Bet kokį vaidmenį čia suvaidino 
arklys, žuvęs kartu su šeimininke? Tik 
išaiškinus kaip žuvo arklys, galima išaiš
kinti ir šeimininkės mirtį. Neabejotinai 
arklys yra šios visos paslapties raktas, — 
nusprendė Ruginis.

Išlipęs Hauseno stotyje kurį laiką Rugi
nis negalėjo apsispręsti: ar eiti tiesiog į 
policiją sužinoti kuo remiantis Justinas 
suimtas ar skubėti paguosti jo šeimynos. 
Jam bestovint gatvėje pro šalį praėjo gar
siai kalbėdamiesi du jauni lietuviai. Išgir

dęs lietuviškus garsus Ruginis ir sumojo 
esant gerą progą sužinoti š| bei tą iš ša
lies. Bematant juos pasivijo ir pasisveikinęs 
paklausė Justino adreso.’ Adresą jis žinojo, 
bet tuo klausimu norėjo iš karto pradėti 
kalbą apie reikalą neišduodamas savo tikslo.

Jaunuoliai susižvalgė ir sumišo.
— Jo nėra namuose ... Ar ponas dar 

nieko nežinot? — pagaliau vienas jų atsakė.
Ruginis dėjosi nežinančiu:
— Ne. O kas yra?
— Čia atsitiko toks dalykas, kad ... To

kią moterį negyvą rado ... Na ir poną 
Vėgaudą suėmė.

Ruginis nustebo:
— Suėmė? Argi jis ją užmušė?
— Sako, — atsiliepė kitas. Kas teh žino. 

Laikraštis rašo, kad prisipažino.
— Pats?
— Taip rašo ...
— Negalimas daiktas! Už ką jis galėjo 

ją užmušti? Toks doras vyras, — netikėjo 
Ruginis.

Abudu patraukė pečiais. Paskui pirma
sis tarė:

— Taigi. Taip atrodo. Niekas nepatikėtų, 
visus baudė laikyti aukštumoje lietuvio 
vardą, dėl menkniekių mus koliojo, o kad 
padarė tai ir gatvėj nesirodyk. Visas mies
telis žvairuoja.

— Bet kodėl? — spaudė Ruginis.
— Kažkas tarp jų ten buvo ... 
—/Meilė? — domėjosi Ruginis.

— Ak, kur ten! — mostelėjo antrasis 
ranka. Ją tik z | miežius pastatyti paukš
čiams baidyti' — sena ir baisi. Taip ka- 
žinkokia draugystė. Sunku suprasti Vė
gaudą. Su savais jis visada nei šiaip, nei 
taip. Vis su įvairiais kitataučiais bičiulia
vosi. Ir jis su žmona pas ją lankydavosi, 
ir j! nuolat pas juos sėdėjo. Net keista 
būdavo: visi šaiposi iš jos, o jam nei į 
galvą. Net ir vokiečiai juokdavosi. Taip 
keistai apsirengusi būdavo, žinai, beprotė.

— Beprotė? — jau rimtai nustebo Ru
ginis.

— Taip. Nevisiškai, bet ir nenormali. 
Šiaip būdavo dar nukalba, bet kai tik pra
dės apie arklį tai ir nuvažiuoja į laukus. 
Tik pamanykit, pati nieko neturi, ubagauja, 
o arklį laiko. Ir kad nors kam nauda iš to 
būtų. Nei pati dirba, nei kitiems leidžia. 
Tik šeria myluoja ir niekam nė paliesti! 
neduoda. Girdi nesveikas, negali dirbti: pa
sak jos tik jojimui tikęs — bėgūnas.

— Tai kam jis jai reikalingas, jei ne
tinka darbui? — teiravosi Ruginis.

— Taigi. Siame punkte ir pasireiškia 
beprotystė. Laiko dvėseną arklį, badauja, 
dėl jo dirba — ir jokios naudos. Būdavo, 
kai kas pasako, kad reikia nušauti, tai ver
kia ir bėga šalin. Ir kad būtumėt matę 
kaip ji atrodo: sunykusi, sudžiūvusi, vos 
pakruta, o tempia pašarą, myluoja, šukuoja, 
saugoja dieną ir naktį, kad kas nepavogtų. 
Ir juokinga ir graudu pažiūrėjus. Taip ir 
gavo galą abudu kartu.

— Bet kodėl abudu? — lyg savęs 
paklausė Ruginis.

— Tur būt, iš gailesčio arklys pastipo, 
kaip tas šuva, ant šeimininko kapo, — su
sijuokė pirmasis.

Užstojo nejaukios tylos minutė. Jaunuo
lis lyg susigėdo nevietoj pajuokavęs, o 
Ruginis jo žodžių nustebintas susimąstė. 
Tik po valandėlės pakartojo, jau kelintą 
kartą, tą patį klausimą:

— Tai kodėl jis ją nužudė, jeigu taip 
gražiai sugyveno?

— Ir mes patys laužom galvas. Viskas 
čia taip neaišku, — atsakė iškalbingesnis 
palydovas.

— Gal ta moteris turtinga buvo? — vėl 
paklausė Ruginis ir pats susigėdo, kad 
toks įtarimas galėjo kilti.

— Kur ten galuose, bet vokiečiai taip 
sako.

— Ką vokiečiai žino, — suprieštaravo 
pirmasis — Apie mus visus jie taip kalba. 
Tik jie vargšai.

Ruginis nesuprato. • >
— Argi ji ne vokietė?
— Sunku pasakyti. Repatrijantė. Iš Ru

munijos būk tai. Kad vokiečiai jos nekentė, 
taj faktas. Bet, tur būt, daugiausiai dėl 
arklio, kad niekam nedavė dirbti.

Su tais žodžiais- priėjus namus, kuriuose 
gyveno Vėgauda Ruginis padėkojo jį paly- 
dėjusiems ir užbėgo į trečią aukštą, kur 
Justinas nuomavo porą palėpės kambarių.

Vegaudienę rado triūsiančią virtuvėje, 
susmukusią, raudonomis, užverktomis aki
mis. čia pat tylūs stovėjo ir abu vaikučiai 
— šešiametis Pranukas ir trijų mečiukų 
Alytė. Pamačiusi Ruginį, Vėgaudienė be 
žodžio prapliupo veikti. Jai pravirkus su
sigraudino ir abu vaikai. Graudus verksmas 
plėšė Ruginiui širdj ir spaudė ašaras. Kal
bėjo, bet nuraminti nesisekė. Tik rimtai 
pasakius, kad ašaromis Justino neišgelbės, 
Vėgaudienė susivaldė ir pakvietė svečią j 
kambarj.

Tik atsisėdęs Ruginis pareiškė neatvykęs 
guosti, bet veikti. Nežiūrint to, kad Justi
nas prisipažino, esą būtina išaiškinti visas 
aplinkybes ir, jei jis nekaltas, prieš jo 
norą grąžinti gyvenimam Po tokios įžan
gos jis ir pats vėl pasijuto tardytoju, blai
viu, sumaniu ir tiksliu.

Tačiau Vėgaudienė buvo tiek išsiblaš
kiusi, jog tegalėjo pasakyti, kad nieko ne

žinanti, kad Justinas nekaltas. Matydami! 
tiesioginiu apklausinėjimu nieko nepasiek
siąs, Ruginis pradėjo pokalbi, apie nužu
dytoj ą ir rado žodžių grąžinti jai atminti. 
Tyliai, vis dar šliukčiodama pradėjo ji pa
sakoti. Jos pasakojimą, Ruginio kruopščiai 
sukonstruotą, čia duosiu skaitytojui susi
pažinti ištisai.

3. Ponios Vegaudienės pasakojimas
Susipažinome mes su ja ankstyvą pava

sari. Tuo metu čia gastroliavo operos or
kestras,/ir tai buvo didelis (vykis mūsų 
mažame miestelyje. Justinui pavyko gauti 
bilietus ir mes nuėjome | koncertą. Nors 
perdaug neskubėjome, bet salę radome 
apytuštę — labai jau nepunktuali mūsų 
miestelio, publika. Sėdėjom ir stebėjom pa
mažu | salę besirenkančią publiką, (domu 
buvo pasižvalgyti. Ko tik nepamatysi 'pro
vincijos miestelio koncerte! Štai žengia 
galvas iškėlusi miestelio grietinėlė, vyrai 
juodais kostiumais, ponios prieškarinė! 
mados vakaro sukniomis, dirbtinai šypso
damosi sveikina paž(stamus ir svariai sa- 
sėda pirmose eilėse. Ir greta šito iškilmingu
mo pamatysi trumpomis odinėmis kelnėmis 
vyrą vedanti skrybėlėtą, tačiau be kojinių 
ponią. Greta rėkiančiai margo šilko, pa
matysi tautini apdarą ir baltas kojines. 
Greta stamantaus kalnieriaus, atlapui, 
marškinius. Vokiškas neskoningumas ir 
provincijos publikos, margumas mums jau 
buvo žinomas ir nestebino, bet. Į vieną mo- ■ 
ter| ne tik mes, bet ir kiti sužiūra.

Atėjo ji viena ir akis nuleidusi, nesižval- 
gydama susirado savo vietą. Mažytė, kaip 
šakalys sudžiūvusi, kulnis siekiančiu baltu, 
lininiu, suglamdžytu apsiaustu apsivilkusi ir 
tokios pat drobės apvalia kepuraite ant 
viršugalvio ji darė šmėklos įspūdi. Nešu
kuoti, ilgi ir pražilę plaukai, jai einant su
posi ant pečių ir kėlė ja stebinčio šiurpą.

(Bus daugiau)

3



Wr. 127 (361) 4 pust. I MINTIS

Kaip pakliūti Kanadon? I RAŠO J. V. Valickas, JAV
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Prieš kiek laiko „Mintyje” (Nr. 110 
ir 112) mūsų Paryžiaus koresponden
tas suteikė (platesnių informacijų iš 
J. V. Valicko laiškų apie gyvenimo 
sąlygas JAV-bėse ir Kanadoje. J. V. 
Valickas, šis nuoširdus Amerikos lie
tuvis, grybai savo iniciatyva šią va
sarą atlikęs studijų kelionę po Š. 
Ameriką ir Kanadą, patiekė daug 
faktų apie tenykštį gyvenimą ir ga
limas įsikurdinimo sąlygas.

Kadangi,po to. užplūdo J. V. Va- 
licką daug laiškų, į kuriuos jis, dėl 
jų gausumo, negalėjęs kiekvienam as
meniškai atsakyti rūpimais klausi
mais, todėl šį kartą J. V. Valickas 
konkrečiai aprašo apie įsikurdinimo 
galimybes, esančias kliūtis ir kokius 
reikalinga daryti žygius, norint 
pakliūti Kanadon.

MIŠKŲ

ūkio ir 
didžiausi

KANADA - ŽEMĖS ŪKIO IR 
PRAMONES KRAŠTAS

Kanada yra milžiniškas žemės 
miškų pramonės kraštas. Yra
miško plotai, kur žmogus nebuvo įkėlęs 
savo kojos, gi popierio trūkumas yra gyvai 
jaučiamas ir jo pareikalavimas labai dide
lis. Tas pats ir su maisto produktais. Visur 
Jų trūksta. Žaliavų tiek popieriui gaminti, 
lygiai taip pat maisto produktams gauti — 
yra daug, bet trūksta darbo jėgos.

Per karą visas jaunimas buvo kariuome
nėje. Proporcingai imant, žuvusiais Kana
da neteko daugiau vyrų, negu kiti kraštai. 
Dalis grįžusiųjų neteko sveikatos, pasidarė 
pensininkais, arba gali dirbti tik lengves
nius darbus. Be to, kaip karo veteranai, jie 
kirsti miškų arba ūkininkauti nenori ir 

, valdžios patvarkymu, turi teisę pasirinkti 
sau tinkamą darbą.

Tokiu būdu, miško pramonė ir žemės 
ūkis liko be darbininkų.

Pasibaigus karui, BALF laikosi tik iš 
Amerikos lietuvių aukų, o kadangi tas lab
daros darbas jau tęsiasi kelis metus ir dau
gumoje jis gula tik ant tam tikros visuome
nės dalies pečių, tai jiems tas viskas tiek 
įkyrėjo, jog duosnumas pradėjo žymiai ma
žėti.

Štai neseniai didesniuose miestuose buvo 
vykdomos BALF rinkliavos tremtinių šelpi
mui ir jų rezultatai pasirodė gan liesi. Be 
to, ir pačios vadovaujančios įstaigos daž
nai tuos surinktus pinigus, naudoja ne vi
suomet numatytiems šelpimo uždaviniams.

Daug kas pradeda tremtinius šelpti indi
vidualiai ir organizuotas darbas darosį vis 
sunkesnis. Reikia tik stebėtis ir džiaugtis, 
kad iki šiol BALF išsilaikė.

Todėl ir kyla klausimas, ką darys Euro
poje alkani letuviai, kai ši parama pradės 
mažėti? Ar neatitiks daugiausiai tikrovei, 
jog tremtinjaį patys pradės šelpti Europoje 
likusius pažįstamus ir gimines.

Neseniai teko kalbėtis Kanadoje su įsi
steigusia lietuvių ekspedicine bendrove 
„Seagull Shipipng Co”, kuri tarpininkauja 
persiuntimui siuntinių Vokietijoje esantiems 
lietuviams ir sako, kad tik atvykę Kanadon 
lietuviai tuojau iš savo pirmutinių algų už
sakė labai daug siuntinių.

Tad, atrodo, ir būtų tikslu, jei lietuviai 
bandytų Įsikurti tokiame krašte, kur jie nuo 
pat pirmųjų dienų galėtų turėti pakenčia
mas, arba geras darbo, pragyvenimo ir už
darbio sąlygas, o toks kraštas Ir yra Kana
da.

t Bevažinėjant man šiais metais po Kana- 
| dą ir pavyko surinkti kai kurias informaci
jas.

Žemės ūkyje normaliai dirbama 8 vai. J 
dieną ir padieniams darbininkams mokama 
iki 5 dol. į dieną ir maistas. Mėnesiniai dar
bininkai gauna nuo 100 iki 160 dolerių J 
mėnesį, maistas ir kambarys. Žemės ūkyje 
darbas yra mechanizuotas. Visi ūkio darbi
ninkai apdrausti.

Mažesniuose miesteliuose veikia tam tik
ros draugijos „Chamber of Čommeręe”, ku
rioms priklauso ir ūkininkai. Kartą per mė
nesį šios draugijos daro susirinkimus ir ten 
gauna informacijų dėl žemės ūkio darbinin
kų pareikalavimo. Kaip tik nuo sekančių 
metų sausio mėn. ūkininkai pradės ieškoti 
darbininkų pavasario darbams. Todėl no
rintieji gauti darbo žemės ūkyje turi rašyti 
minėtoms draugijoms laiškus (anglų kalbo
je), duodant apie save smulkias žinias.

Tie laiškai — prašymai bus skaitomi mi
nėtuose draugijų susirinkimuose ir ūkinin
kai galės pasirinkti sau darbininkus.

Ar tai būtų visiškai garantuotas kelias 
greitam išvykimui į Kanadą — sunku iš 
anksto tvirtinti, tačiau juk bandyti galima.

Čia patiekiami adresai minėtų draugijų, 
atskirai miško darbams ir žemės ūkio dar
bams:

9. Geraldton Chamber of Commerce, 
Geraldton, Ontario, Canada;

Hearst Chamber of Commerce,
Hearst, Ontario, Canada; 

Kapukasing Chamber of Commerce, 
Kapukasing, Ontario, Canada; 

Smooth Rock Falls Chamber of Com-

10.

.11.

12.
marce,' Smooth Rock Falls, Ontario, Canada

13.

persekiojęs civilius gyventojus, 
padėjęs priešui, išduotinaa 

vokiečių kilmės, dalyvavęs or-t 
kurios tikslas ginkluota jėgai

14.

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

KONKRETŪS KELIAI
mus čia Amerikoje vadovaujantieji as- 
daug ginčijasi dėl garbės, vadovavi-

IEŠKO DARBININKŲ NE Iš PASIGAILĖ
JIMO ...

Darbo jėgos trūkumas Kanadoje pasi- 
■ darė labai rimta problema. Jeigu šiandien 

visokie agentai iš Kanados verbuoja dar
bininkus miško darbams, tai ryt greičiau
siai Verbuos ir žemės ūkiui. Ir jeigu žemės 
ūkiui tuo tarpu neverbuoja, tai tik todėl, 
kad žiemą ūkinį mažiau, reikalingi dar
bininkai, o miško darbai kaip tik pačiame 
sezone ir be to miško darbams reikalinga 
ratlmeningiausių žmonių.

Miško pramonės agentai, norėdami už
bėgti už akių žemės ūkio agentams ir iš
rinkti geresnius" raumenis rinkoje, pradėjo 
Europoje verbuoti darbininkus. Valdžia šį 
jų žygį turėjo užgirti, nes niekur kitur lais
vos darbo jėgos nėra. ,

Ir jeigu šiandien Kanada tremtinių sto
vyklose ieško darbo jėgos, tai ji daro ne iš 
pasigailėjimo ir be iš humaniškumo. Prie
šingai, Kanadoje visuomenės opiniją prieš 
ateivius yra labai nepalanki, ypač prancū
ziškai kalbantieji kanadiečiai tiesiog nepa
kenčia ateivių, bet kadangi valdžioje sėdi 
daugumoje pramonininkai 
gaminiams plačias rinkas 
ir iš to gražias pajamas, 
ko Europoje darbininkų.

Kaip gyvena pirmieji lietuviai Kanados 
miškuose, koks jų uždarbis ir darbo sąly
gos — buvo jau rašyta tremtinių spaudoje. 
Reiktų tik pažymėti, jog jų uždarbis yra 
pakankamas ir jie galį galvoti apie taupy
mą ir ateities kūrimą.

Pas 1 menys 
ino, ar užsiėmę kitais partinių „kromelių” 
reikalais, negu rūpinasi konkrečiais žygiais 
padėti tremtiniams įsikurti labiausiai pri
imtinoje šalyje. Tuo būdu, ir liko užmirš
tas Kanados reikalas. Kalba apie Aliaską, 
Pietų Ameriką, Kanadą, bet nė vienas ne
buvo vietoje ištirti ten esančių sąlygų ir 
įkurdinimo galimybių.

Iš to ir yra atsiradusi kai kurių asmenų 
privati iniciatyva padėti tremtiniams ir duo

tiems konkrečių patarimų.ti

1.

ir jie mato savo 
visame pasaulyje 
todėl jie ir ieš-

AR VERTA VAŽIUOTI I KANADĄ?
Norint į šį Mausimą atsakyti, reikalinga 

realiai apsvarstyti dabartinę padėtį. Visi'ems 
žinoma, jog. tremtinių būklė ir maitinimas 
eina žymiai blogojon pusėn, gi organizuota 
'parama iš Amerikos lietuvių pusės mažėja 
ir mažės.

L Miško darbams (ir popiero fabrikuose) 
Keewatin Chamber of Commerce, 

Keewatin, Ontario, Canada;
Kenora Chember of Commerce, 

Kenora, Ontario, Canada;
Fort Frances Chember of Commerce, 

Ft. Frances, Ontario, Canada;
Drayden Chamber of Commerce, 

Drayden, Ontario, Canada;
Sioux Lookont Chamber of Commer- 

Sioux Lookont, Ontario, Canada;
Bonheur Chamber of Commerce, 

Bonheur, Ontario, Canada;
Port Arthur Chamber of Commerce, 

Port Arthur, Ontario, Canada;
Ft William Chamber of Commerce, j 

Ft William, Ontario, Canada; Į

9.
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Cochrane Chamber of Commerce, 
Cochrane, Ontario, Canada;

Iroduois Falls Chamber of Commerce, 
Iroduois Falls, Ontario, Canada; 

Ramsay Chamber of Commerce, 
Ramsay, Ontario, Canada.

II. Žemės ūkio darbams
Sturgeon Falls Chamber of Commerce, 

Sturgeon Falls, Ontario, Canada; 
North Bay Chamber of Commerce, 

North Bay, Ontario, Canada;
Hantsville Chamber of Commerce, 

Hantsville, Ontario, Canada;
Bracebridge Chamber of Commerce, 

Bracebridge, Ontario, Canada;
Gravenhurst Chamber of Commerce, 

Ora venhurst, Ontario, Canada;
Lindsay Chamber of Commerce, 

Lindsay, Ontario, Canada;
Aurora Chamber of Commerce, 

Aurora, Ontario, Canada;
Alliston Chamber of Commerce, 

Ontario, Canada; 
Commerce, 
Ontario, Canada; 
of Commerce, 
Ontario, Canada; 
of Commerce, 
Ontario, Canada;

Exeter Chamber of Commerce, 
Exeter, Ontario, Canada;

Hanover Chamber of Commerce, 
Hanover, Ontario, Canada;

Shelburne Chamber of Commerce, 
Shelburne,. Ontario, Canada;

Blenheim Chamber of Commerce, 
Blenheim, Ontario, Canada;

Burlington Chamber of Commerce, 
Burlington, Ontario, Canada;

Dundas Chamber of Commerce, 
Dundas, Ontario, Canada;

Alliston, 
Arthur Chamber of 

Arthur, 
Waterloo Chamber 

Waterloo, 
Caledonia Chamber 

Caledonia,

Šiaurės Vokietijos lietuviu, kolonijose
LUEBECKAS / NĖRA KREPŠINIO NEI LENCIŪGĖLIO * PIRMIEJI ANGLIJON * UŽDRAUSTA TAUTINĖ VĖLIAVA 

TAUTINĖS BENDRUOMENES ARDYTOJAI * PAMINKLAS DP SILKININKUI y

Dar ne taip seniai lietuviai tremtiniai, 
pradėjus Tūbingenu baigiant Lūbecku, kaip 
mėgstama buvo juokaujant sakyti, šoko 
lenciūgėlį ir žaidė krepšinį. Jei šiais žo
džiais norėtume apibūdinti kultūrinę sto
vyklų saviveiklą, šiandieną apie anglų zo
ną reikėtų pasakyti, kad čia jau nebėra 
krepšinio nei lenciūgėlio. Pats judriausias 
elementas paliko stovyklas, išvykdamas 
Anglijon, Kanadon, Brazilijon ar net toli- 
mojon Australijon tikresnės dienos ieškoti. 
Stovyklose pradėjo irti chorai, ansambliai 
ir sporto, komandos. Todėl, jei anksčiau 
kuri stovyklą ir turėjo ką nors gražaus su
siorganizavusi, tai šiandieną to jau nebe
turi, ir apie ją tenka kalbėti kaip apie bu
vusią garsią stovyklą.

Lūbecko lietuviai, šiuo metu dar trijose 
vietose (anksčiau net dešimtyje) gyvenan
tieji tepriskaito vos tūkstantį savo ben
druomenės narių. Apie tūkstantį nutrupė
jo, tai į kitas stovyklas išsikeliant, tai emi
gruojant. O emigracijos atžvilgiu liubekie- 
čiai net pirmauja. Pirmajame pabaltiečių 
transporte, kuris šiemet balandžio mėn. 21 
d. per Seedorfą išvyko Anglijon, buvę lie
tuviai ir buvo, juk iš Lūbecko -r- Artillerie 
Kaseme stovyklos.

Emigracijos klausimas dar tebelaiko liu- 
bekiečius įelektrinęs. Čionai, gyvenant vi
sai arti sienos tarp vakarų ir rytų, kurie 
vis dar nuolatos įuri pretenzijų į pabaltie-

čius, emigracijos noras yra daug didesnis, 
negu kur kitur. Yra galimybių, nereikia pa 
sivogus bėgti į tarybinių karininkų būsti
nę, kaip kad šlykščiai meluoja sugrįžę J 
LTSR, gauti informacijų ir repatrijuoti, bet 
iš lietuvių mažai kas išvyko; daugiau grįž
ta latvių.

Dėl sienos artumo liubekiečiai turi pakel
ti ir kai kurių, mus administruojančių įs
taigų, potvarkių keistumą. Taip, pvz., Lū- 
beckas yra vienintelė visoje anglų zo
noje vieta, kur neleidžiama stovyklų aikš
tėse iškelti tautinės vėliavos. Žinoma, ši 
savotiška išimtinė padėtis moraliai veikia 
lietuvius, ypač, kai tuo tarpu kitose lietu
vių stovyklose tautinė vėliava skautų iš
kilmingai pakeliama ir nuleidžiama. Ne
žiūrint to, tautinės stiprybės lietuviai dar 
turi iš kur pasisemti. Tremtinių bend
ruomenė tautiniai yra stipri ir nieko 
nepadeda kpi kurių asmenų varomas 
skaldymo darbas. Tie tautinio ka
mieno ardytojai, atrodo, yra puikiai išmik
linti savo darbe pagal naujausias instruk
cijas, kuriose įsakoma ardyti bendruome
nės vienybę, šmeižiant jos vadovaujančius 
asmenis, kompromituojant juos prieš vi
suomenę. Ir šmeižtų, o pagaliau net pasi
kėsinimų prieš atskirus vadovaujančius as
menis yra buvę ir ateityje, galimas daly
kas, jų pasitaikys, juoba, kad žinoma yra, 
su kokiais provakatoriais visuomenė turi

reikalo. Kaip vieningi tautiniai yra liube- 
kiečiai, rodo ir tai, kad į LTB suvažiavi-

Ruhro kraštas tarptautinės politikos plotmėj

Kiečiai, roao ir tai, Kaa ; bio suvažiavi
mą Kasselyje Lūbecką atstovauti buvo iš
rinktas ilgametis vietos visuomenės dar
buotojas rašytojas Faustas Kirša; nieko ne
padėjo prieš jį nukreipta įva'iri propagan
da ir šmeižimas, primetant jam iš piršto 
išlaužtus priękaištus.

Tai, žinoma, Juodulys Lūbecko gyveni
me, tačiau jis nepajėgia užtemdyti tų pra
giedrulių, kurie, kad ir tremties padan- , 
gėje, retkarčiais švysteli. Kultūrinis darbas 
kai kuriose srityse, deja, dėl emigracijos, 
apgesęs, bet vis dėlto rusena, o kaip kur 
eina pirmyn, rėždamas net gilią vagą. Ši
tai ir pažadina iš slėgiaųčių. minčių, ko
voje dėl buities. ,

Sunki yra ta buities kova. Katile seniai 
jau dugnas tebešviečia. Ypač žuvys čia yra 
ta kaloringoji vertybė, dažnas DP svečias. 
Pagaliau, Lūbecko rūkytosios silkės gar
sios juk net ir kitose zonose. Lūbecko ėstai 
sako, kad po visų tų karo audrų, kai bū
sime laisvuose savo namuose, nežinomam 
lietuviui silkininkui paminklą turėsime 
pastatyti, nes jis išgelbėjo DP nuo tikro 
bado. Tačiau lietuviai liubekiečiai kitaip 
aiškina. Jie nesutinka, kad šis paminklas 
būtų lietuviui, o siūlo jį statyti iš viso ne
žinomam DP silkininkui, nes ne visur lie
tuviai pirmieji pradėję silkių parūpinti; 
kitose vietovėse pradeda ir kitos tautybės.

Juokus metus šalin, vis dėlto silkė ang
lų zoną tikrai gelbsti nuo bado.

S. Narkėliūnaitė.

lakštais, 
neturė- 

Valdyba

(Atkelta iš 2 pusi.) 
būtų atlyginti, tuo tarpu paskolų 
išskiriant karo nusikaltėlius, kurie 
tų būti atlyginami. Ruhro Anglies 
skirstytų iškasamą anglį tarp paties Ruh
ro, likusios Vokietijos ir kitų Europos kraš
tų. Vokiečių pramonės įmonių gamyba, 
ypač špyžiaus, geležies, plieno, mašinų ir 
chemijos produktų, neturėtų prašokti ribų, 
nustatytų Taikos sutartimi. Prancūzija siū
lo, kad Vokietija turėtų apsieiti su žymiai 
mažesniu gaminamo plieno kiekiu, kaip 
prieš karą. Jei Vokietijoje būtų apribota 
gamyba plieno, mašinų ir chemijos pro
duktų, tai tuo pačiu būtų sutrukdyta Vokie
tijos karo prmonei atgyti ir sudarytos są
lygos kitoms pramonės šakoms plėstis: 
tekstilės, odos, medžio, turizmo ir Lt, kur 

, žymiai mažiau tereikia anglies ir nėra jo
kio karinio pavojaus. Vokietija prieš 1933 
m. didelius anglies kiekius eksportavo, o 
vėliau anglies eksportas smarkiai krito, 
nes ji ėjo vokiečių ginklų pramonei stiprinti.
Prancūzija turintį gauti vokiečių anglies už 
atlyginimą, atsižiūrint reparacijų mokėjimo 
galimumų, ir tuo padidinti savo plieno ga-

mybą, kuris prieš karą siekė iki 8 mil. to 
kasmet, iš to kiekio 2 mil. to ėjo eksportui.

Vokietijos pramonei atstatyti anglosaksų 
planas, paskelbtas Berlyne 1947 m. rugpiū- 
čio 29 d., prancūzų norų beveik visiškai 
netenkina.' Ten pagrindu paimta. 1936 m. 
vokiečių pramonės pajėgumas ir leistieji 
kontingentai gana aukšti. Plieno gamybos 
kiekis nustatytas 10.700.000 to, įrankiams 
gaminti mašinų kapacitetas prilygsta 1936 
m. kapacitetui. Turint galvoje rytinių ang
lies ir pramonės sričių atkritimą, pridedant 
dar Saaro kraštą, tai santykis dar pagerėja 
vokiečių naudai. Pagrindinis prancūzų prie
kaištas yra nukreiptas ne tiek prieš aukštą 
vokiečių pramonės pajėgumą, kiek prieš 
mažą jai tenkantį anglies kontingentą. Iki 
šiol Prancūzija labai nedaug vokiečių ang
lies tegavo, ir tai daugiausia iš Saaro. Vyk
dant anglosaksų planą, vokiečių pramonė 
pati suvartos žymiai daugiau anglies ir ki
tiems jos maža arba ir visai nebeteks. To
kiu būdu vokiečių pramonė būsianti atsta
toma tik sulaikant kitų kraštų pramonės iš
sivystymą. Pagal Maskvos susitarimą, Ruh
ro anglies išvežamasis kiekis yra 15%, o 
jei dienos iškasimas pakils iki 245.000 to,

tai ir išvežimui skirtas procentas galės pa
kilti iki 21%. Reiškia, anglies išvežimas yra 
labai aprėžtas, o vokiečių pramonė nors ir 
turi nustatytas ribas, tačiau gali laisvai 
plėstis ir atsikurti, neperžengdama tų ribų. 
Anglosaksų planas įgalina vokiečių pra
monę tiek atsikurti, kiek leis anglių ištek
liai, nedidinant proporcingai išvežimą. Tuo 
tarpu prancūzai mano, kad vokiečių pra
monės atsikūrimas, nesurištas su Prancū
zijos krašto ir jos ūkio atstatymu, vysty
sis pavojinga kryptimi ir vėl sukurs pavo
jų vakarų kaimynams. Trumpai ir papras
tai tariant, anglosaksai siekia atkurti vokie
čių pramonę leistose ribose be ypatingų są
lygų, gi prancūzai nori, kad atsikuriantis 
vokiečių ūkis padėtų atsikurti ir karo nute- 
riotiems kaimynams, neprašoktų jų pramo
nės pajėgumo, nesudarytų kaimynams pa
vojų, visai neleidžiant karo pramonei at
sikurti. ’ '

Kaip matyti, nuomonių skirtumai nėra 
nenugalimi. Turint galvoje būsimą valstybių 
sienų užtvarų panaikinimą ir vienos pa
saulio valstybės idėjos išplitimą bei prak
tiškas pastangas tai idėjai realizuoti, ang
losaksų planą tenka pripažinti racionaliu.

LIETUVIŲ STUDENTŲ VALDYBŲ IR 
STUDENTIJOS ŽINIAI

Dėl susidėjusių techniškų kliūčių metinis 
lietuvių studentų atstovų suvažiavimas įvyks 
ne š. m. lapkričio 14—15 d. d. WUrzburge, 
bet1 lapkričio 21—22 d. d. Augsburge. Su
važiavimo vieta: Lietuvių stovykla Hochfeld. 
Atvykę collegos registruojasi vietos lietuvių 
komitete. Suvažiavimo posėdžio laikas lie
ka tas pats.

, Lietuvių Studentų Centrinė 
Atstovybė Vokietijoje

„ATŽALYNO” PRANEŠIMAS
Neužilgo išeina iš spaudos mūsų sieniniai 

ir kišeniniai kalendoriai 1948 metams. Sie
ninio kalendoriaus lentelė 5 spalvų paruoš
ta dail./J. Firinausko, vaizduojanti mūsų 
pavergtąją tėvynę. Kalendorijumas ir įrašas 
lentelėje lietuvių ir anglų kalbomis ir to
dėl šis kalendorius tinka mūsų ir mūsų glo
bėjų kambariuose bei įstaigose kaip papuo
šalas bei kaip dovana mūsų užjūrio bro
liams lietuviams. Kainos: sieninis — 4,00 
Rm, kišeninis — 2.50 Rm. Užsakant pavie
niui prisiunčiama ir 0,50 Rm. pašto bei įpa
kavimo išlaidoms padengti. Užsakant dau
giau kaip už 50,00 
laidos. Pinigus ir 
ŽALYNAS”, (14a) 
L

Rm. duodama 10% nuo- 
užsakymus siųsti: „AT- 
Weilheim-Teck, Postfach

Ir vėl žiaurus skryningas!
(Atkelta iš 3 pusi.) 

voje išleista instrukcija, kuri nurodo, kokios 
rezolincijos ant anketų bus dedamos: re
patrijuotas, emigravęs, atsisakęs repatri
juoti ar emigruoti pagal duotą pasiūlymą, 
nerodąs pastangų pats save išlaikyti, karų 
nusikaltėlis, 
savanoriškai 
nusikaltėlis, 
ganizacijoje,
nuversti savo krašto ar kito kurio JT 
krašto vyriausybę, vadovaująs judėjimui 
priešiškam savo krašto 
judėjimui, skatinančiam 
ro ar civilinės tarnybos
užpildymo metu (turima galvoj darbo arbą 
sargybų kuopose tarnaujantieji, kuriuos nu
matoma braukti iš DP), miręs, nesuteikę! 
davinių, braukiamas del kitų priežasčių, 
kurios smulkiau išvardijamos.

Tuo būdu tikimasi iki minimumo suma
žinti DP skaičių, o neskaitlingus likusius 
DP paleisti emigracijos keliais ir taip pa
galiau likviduoti DP problemą.

Kad mūsų „globėjai” tokia linkme vai
ruoja mūsų likimą del to netenka stebė
tis. Juk PCIRO personalas daugumoj yra 
likęs mums jau gerai pažįstamos savo 
nusistatymu Unrros personalas, išskyrų! 
gal tik kaikurias vietas.

Tačiau mūsų „globėjai” bene bus pavė
lavę su savo „planais”, mūši; siekimų už
gniaužti jiems nepasiseks, o juodosios jė
gos, kurios veikė ir dar tebebando veikti 
prieš mus, šiandien jau nebeturi tos galios, 
kurią turėjo ankščiau. Tik drąsiai jas de
maskuokime! 1 J. Vasaitis.

vyriausybei, arbat 
Uerepatrijuoti, ka-« 
tarnautojas anketom

VID. EUROPOS FEDERACIJOS KLUBO 
MEMORANDUMAS

Vidurio Europos Federacijos klubas Lon
done 16-kos sovietų pavergtų Viyl. Europos 
tautų (tarp jų lietuvių) vardu įteikė memo
randumą JTO nariams. Jame pareiškiama, 
kad pastovios taikos nesukurs nei politinis 
nei ūkinis sovietų glostymas, kad Vidurio 
Europa turi būtį išvaduota iš sovietų oku
pacijos ir suorganizuota į Vidurio Europos 
Tautų Commonwealth^ taip, kad ji galėtų 
būti barjeras tiek prieš sovietų ekspansiją, 
tiek prieš galimą atstatytos Vokietijos ag
resiją. (E)

UKRAINIEČIŲ KONCERTAS
•Į Kasselį spalio 29 dieną buvo atvykęs 

ukrainiečių choras „Jarmalak“. Žiūrovų 
salė prisirinko pilnutėlė. Nors choras ir ne
priskiriamas prie pirmaeilių pajėgų, tačiau 
melodingos ukrainiečių dainos padarė vi
siems malonaus įspūdžio. Kai kurias dainas 
publika vertė kartoti po kelis kartus.

IŠKĖLĖ LENKŲ SEIMAS
Kasselio stovykloje buvo dar apie 100 

lenkų su šeimomis. Jas visas pereitą sa
vaitę iškėlė į kitas stovyklas. Tuo tarpu 
keletas šimtų lenkų yra tik pereinamoje 
stovykloje. Jie visi atvykę iš sargybų dar
nių ar grįžę iš Belgijos. A. Vii

GAILESTINGŲ SESERŲ KURSŲ 
REIKALU

LRK Rosenheimo Skyriaus Valdyba pra
šo pranešti', jog dėl ne nuo jos priklausančių 
priežasčių, gailestingų seserų kursai Rosen- 
heime neįvyks.

Mūsų mielą collegę med. seserį 
GAIŽAUSKYTĘ BRONĘ 

tragiškai žuvus — mirus mylimam 
broliukui Leonui, nuoširdžiai užjau
čiame.

Schw. Gmuendo Gail. Sės. M-los 
II-ji seserų laida
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