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Ginklas pries sovietų pogrindžio karą
Wuhingtonas (Dena/Rėuteris). Generolas 

Williamas Donovanas, kuris karo metu bu
vo JAV karo ministerijoje vieno specialaus 
skyriaus direktorius, senato užsienio reikalų 
komisijoje pareiškė, kad Sovietų Sąjunga 
šiuo metu prieš JAV veda požeminį karą, 
tam naudodama gerai paruoštus šnipus ir 
slaptos tarnybos karininkus.

„Marshallio planas”, tęsė gener. Donova- 
ui, „turi būti tam tikslui išnaudotas, kad 
būtų (veiktas sovietų požeminis karas.” Pa
vojus mums yra štai koks: jei mes sovie
tams leisime užimti atramos punktus, ku
rie priklauso mums draugiškai nusiteiku
sioms tautoms, ir jei mes jiems leisime per- | 
kirsti mūsų susisiekimo linijas bei leisime 
jiems sukelti nesutikimus mūsų vidaus sau
gumo klausimuose, tada mes jau būsime tais 
virvagaliais stipriai surišti. Ir tada, nutarę 
kovoti, mes jau nebegalėsime ant savo kojų 
atsistoti Ir priešintis.

JAV galėtų sutrukdyti karą, jei paims Į 
savo rankas iniciatyvą. Tam tikslui Mar- 
shallio planas yra gyvybiškai reikšmingas.
KOMUNISTAI IŠNAUDOJA MAISTO 

TRUKUMĄ
Washingtonas (Dena/INS). Generolas Lu

cius D.Clayus po savo atvykimo iš Vokia- 
tijos pareiškė, kad komunistai savo tikslams 
išnaudoja maisto trūkumą Vakarų Vokieti
joje. '

Oen. Clayus pasiryžęs, prašyti kongresą 
padidinti Vokietijai kreditus, kad gal’ma 
būtų pakelti maisto racioną iki 1800 kalo
rijų.

JAV TIKSLAI
Washingtonas (Dena/INS). Prezidentas 

Trumanas pareiškė, kad JAV turi du tiks
lu: sukurti pasaulio taiką ir išlaikyti sveiką 
krašto ūkį.

JAV LAIVYNO JĖGOS VIDURŽEMIO 
JUROJE

New Yorkas (Dena/Reuteris). Amerikos 
viceadmirolas Forrestas P. Shermanas, 
prieš išvykdamas į Viduržemio jūrą perimti 
vadovavimo amerikiečių laivynui, pareiškė, 
kad Viduržemio jūroje Amerika laiko 18 
laivų, kurių tarpe yra „Midway” lėktuvne
šis, trys kreiseriai, dvylika naikintuvų ir 
pagelbinių laivų. Toliau korespondentams 

| jis pastebėjo, kad laivynas nuolatos bus lai— 
1 komas paruoštyje. /•
'ir achesonasapkaltino sovietus

Atlantic Citys (Dena/INS). Buv. Ameri
kos užsienių reikalų ministerijos valstybės 
sekretorius Deanas Achesonas apkaltino 
Sovietus, kad jie visomis jėgomis stengiasi 
Europos atkutimą sutrukdyti. Achesonas Eu
ropos pagalbos planą pavadino „paskutine 
gera viltimi pasaulio atkutimui ir amerikie
čių saugumui savo krašte.”

HOOVERIS ĮSPĖJA
Washingtonas (Dena). Buvęs prezidentas 

H. Hooveris įspėjo JAV dėl Marshallio pla
no. Jo nuomone, eksporto ir finansiniai įsi
pareigojimai gresiančią infliaciją galėtų dar 
labiau paskubinti. Tas planas apsunkintų 
JAV pasigydyti nuo karo padarinių, versįą 
krašto pagalbinius šaltinius netiksliai išnau- 
----------------- !

doti ir aukštą apkrovimą mokesčiais palikti 
toliau. Visa tai JAV gali sukelti ūkinę de
presiją ir tuo būdu sužlugdyti vienintelį pa
galbos šaltinį chaotiškai pasaulio būklei 
švelninti.

TRIJŲ PASITARIMUOSE DALYVAUS 
BENELUKSAS

Londonas (Dena/Reuteris). Trijų didžiųjų 
pasikalbėjimuose dėl Vokietijos, kurie įvyks 
Londone ar Paryžiuje, greičiausiai dalyvaus 
ir Belgija, Olandija bei Luksemburgas.

Benelukso vyriausybės šio mėnesio pra
džioje pasiuntė Į Washingtoną, Londoną ir 
Į Paryžių notas, kuriose nurodoma, kad 
Londono konferencijai visiškai nepasisekus, 
jos yra labai suinteresuotos visais būsimais 
pasitarimais Vakarų Vokietijos klausimu.

TRUMANAS ATMETĖ HOOVERIO 
SIŪLYMĄ

Washingtonas (Dena/Reuteris). Hooverio 
siūlymą pirmo Europos pagalbos periodo 
6,8 milijardų dolerių sumą sumažinti Į 4,0 
milijardus, dolerių prezidentas Trumanas 
atntėtėuss iltį, •

- 6sld '(Dėtiii). Kitas Skandinavijos užsienio 
reikalų fninisterių susitikimas įvyks vasario 
rrien? Oslo mieste.

e r. T

I amerikiečiu viešbuti mete
< 4 6

bomba
Niirnbergas (Dena). Trečiadienį apie 18 

vai. nežinomi asmens Nūrnberge į ameri
kiečių gyvenamą „Grand Hotel” viešbutį 
įmetė iš gatvės rankomis gamintą mažą 
bombą. Bomba Įlėkė per langą į valgomąją 
salę ir nukrito kertėj; kur pargriovė vokieti 
kelnerį, bet nesužeidė. Kiti nuostoliai labai 
maži. Sprogimo metu salėje buvo apie 100 
asmenų. Nukentėjusių nėra. Amerikiečių 
ir vokiečių policija įvykį tiria. Saugumo 
įstaigos yra nuomonės, kad pasikėsinimas 
neturi ryšio su organizuota banda. Du as
menys, kurie įvykio metu pastebėti gatvėje, 
suimti.

Kriminalinė policija pastebi, kad Nūrn- 
bergo atentatai pasikartoja, esant vis tai 
pačiai mėnulio atmainai. Manoma čia vei
kiant psichopato rankos. Sulaikytųjų tarpe 
kaip tik yra vienas psichopatas. Galimas 
daiktas, kad atentatai yra jo darbas.

BENDEROVICAI PALEISTI IR BUS 
ĮJUNGTI Į DP.

Heidelbergas (Dena). Vienas aukštas ame
rikiečių karinės būstinės karininkas pa
tvirtino amerikiečių žinių agentūros prane
šimą, kad 200 ukrainiečių sukilėlių iš ame
rikiečių okupacinės policijos priežiūros yra 
paleisti ir bus įjungti į DP stovyklas.

Stos dienos numeryje
♦
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dalyvaus kontrolės tarybos

Austrijos vyriausybei savo 
vadinamojo vokiečių turto

Protestai yra bereikšmiai
Karo' laivai į laužąi-lpėTfc .....

Londonas. Atsakydamas į vieno komunisto 
Hiusimą žem. rūmuose, ar buvo atsiklausta 
Marshallio nuomonės dėl britų sovietų 
prekybos derybų, valstybės ministeris 
McNeilas paaiškino, kad JAV užsienio rei
klių ministerijai apie derybas nebuvo nieko 
oficialiai pranešta; tačiau Marshallis buvo 
apie jas painformuotas, bet tai neturi reikšti, 
kad britai prieš derybas būtų prašę Mar
škinio leidimo. Atsakydamas į kitą klausi
mą, ar britai nemano protestuoti prieš ne
seniai J Bulgarijos ministerio pirmininko 
Dimitravo kalbą Bulgarijos - parlamente, 
kurioje jis žadėjo pakarti Petkovo pavyz
dini ir kitus opozicininkus, McNeilas pa
reiškė, jog Dimitrovo tonas neįtikino Be
rino, kad britų protestas turėtų Įtakos.

Britų vyriausybė nutarė 4 kovos laivus, 
jų tarpe tokius pagarsėjusius kaip „Nelson”, 
„Queen Elizabeth” ir „Rodney”, 1 šarvuotą 
kreiserį, ,6 lengvuosius kreiserius -ir eilę 
mažesnių laivų parduoti kaip plieno laužą. 
Tokia būdų britai dabar turės tarnyboje 
tik 5 kovos laivus. Ta proga pareikšta, kad 
dėl to britų laivyno galia nesumažėjo, nes 
išimti iš tarnybos laivai buvo pasenę ir 
neatitiko dabartinių reikalavimų.

ITALIJOS IR VAKARŲ EUROPOS INVA
ZIJOS PLANAS?

Roma (Dena-Reuteris). Italų . dešiniųjų 
mėnesinukas „La Penna,, buvo konfiskuotas 
dėl to, kad paskelbė tariamą komunistų pro
tokolą, kuriame esąs Italijos ir Vakarų Eu
ropos invazijos planas. Protokole numato
ma ir Italijos komunistų pareigos agresijai 
paremti.

Vyriausybės šaltiniai šį pranešimą apie 
tariamą komunistų protokolą nei patvirtina, 
nei paneigia, tačiau nurodo, kad panašūs 
pranešimai yra pasiekę Italijos vyriausybę. 
Vyriausybė yra ėmusis priemonių apsaugo
ti viešajai tvarkai.

Niirnbergas (Dena). Iki šiol Niirnberge 
jau yra Įvykę penki bombų atentatai. Poli
cija tiria, ar jie turi sąsają tarp savęs.

CIO PRIES TRECIĄ PARTIJĄ
Washingtonas (Dena/Reuteris). Profesinių 

Sąjungų CIO vadovybė po aštuonių valan
dų tarimosi 33 balsais prieš 11 balsų priė
mė rezoliuciją, kurioje pasisakoma prieš 
trečią partiją šių metų rinkimuose. Rezoliu
cijoje Henryo Wallaces vardas neminimas.
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Sparčioji pagalba suteikta Austrijai, Prancūzijai ir Italijai. Paveiksle pagalbos su
tarties pasirašymas Paryžiuje. Kairėje: JAV ambasadorius Prancūzijai J. Cafferys, 
Prancūzijos užs. reik. min. G. Bidault (pasirašo) ir Prancūzijos finansų min. Renė 

Mayer (Dena/INP-Bild)

Pagalba buvo suteikta
Wwhingtonas (Dena/OANS). Paliesdamas 

1039—1941 m. slaptuosius sovietų vokiečių 
dokumentus, kuriuos dabar paskelbė Ame
rikos užsienio reikalų ministerija, „Daily 
News” rašo, kad

sovietų išdavikiškumas ir jų agresyvi 
elgsena nebėra jokia naujiena. Stali
nas padalijo Lenkiją, užgrobė Pabal
tijo kraštus, pavergė Balkanus, ver
žiasi Įsiviešpatauti Dardaneluose ir 

Artimuosiuose Rytuose,
jis nusiteikęs prieš demokratiją — visa tai 
yra vienos istorijos epizodai, kurie pateikti 
amerikiečiams, lyg jie būtų juos pamiršę. 
Tačiau tie slapčiausi valdiniai dokumentai 
paties Stalino ir Hitlerio buvo ciniškiausių 
būdų pažeisti.

Kada Hitleris naikino Lenkiją, kuri dabar 
valdoma Maskvos patikėtinių, Stalinui tai 
buvo paranku. Molotovo perduoti Sovietų 
S-gos vyriausybės sveikinimai vokiečių 
wehrmachto pergalės Prancūzijoje proga 
turėtų dominti ir prancūzus, kurie dabar 
įtemptai kovoja, norėdami apsaugoti savo 
kraštą nuo sovietų Įtakos. Vakarų sąjun- 

'ttinkams išgelbėjus Sovietų S-gą, Stall
’s ne tik pergyveno karą su Hitleriu, kad 
suktų savo „naujuosius sąjungininkus”,

išdavikui
bet ir kad išsikovotų Pabaltijo ir Balkanų 
kontrolę. Maža to, jis dar bando paimti sa
vo kontrolėn Artimuosius Rytus, Vakarų 
Europą ir Vokietiją.

Paskelbtuosius slaptuosius dokumentus 
apie vokiečių sovietų santykius komentuo
damas „New York Times” rašo, kad sovie
tai jau 1939 m. rūpinosi laimėti teritorijų 
ir suskaldyti Europą.

„New York Herald Tribune” paskelbimo 
komentarui davė trijų skilčių antraštę: 
„Amerika paskelbia Stalino Hitlerio są
mokslą pasauliui padalyti.”

ATEINA EILĖ SUOMIJAI
Londonas (Dena/Reuteris). „Daily Tele

graph” korespondentas praneša iš Helsinkio, 
jog laukiama, kad Suomija bus priversta 
prisidėti prie išplėstos Sovietų gynimosi 
sąjungos. Korespondentas iš patikimų poli
tinių šaltinių patyrė, kad Maskva numato
mos sutarties sąlygas „padiktavusi” Suo
mių komunistų vadams ir davusi suprasti, 
kad ji nepakęs bet kokios kitų partijų ar 
vyriausybės opozicijos tuo klausimu.

Haaga (Dena/INS). Vasario 26 d. Tarp
tautiniame tribunole prasidės britų albanų 
bylos svarstymas dėl Korių kanalo užmina- 
vimo.

Naujausia trumpai
D. Britanija, Prancūzija ir JAV sutarė, kad 

Saaro krašto anglies iškasena nuo 
1948 m. pradžios atitenka Prancūzijai.

Anglams amerilyečiams Prancūzija pateikė 
savo siūlymus dėl Vokietijos okupacinių 

. zonų tvarkymo.
Gen. Lucius D. Clayus grįžta iš Amerikos ir 

sausio 30 d.
„ posėdyje.

Sovietai pateikė 
siūlymus dėl 
Austrijoje.

Irako ministerių kabinetas atsisakė dėl opo
zicijos prieš naujai sudarytųjų sutarti su 
D. Britanija. Regentas pareiškė, kad su
tartis nebus ratifikuojama.

Vokietijos okupacinės zonos administravi
mą nuo birželio 1 d. iš JAV krašto ap-

- saugos ministerijos perims užsienio rei
kalų ministerija.

Nacionalinis susirinkimas atmetė Prancūzi
jos ministerių kabineto projektą laisvos 
devizų prekybos reikalu. Vyriausybė 
gvildena pasidariusių padėtį.

DJMITROVAS ĮSPĖJA IR GRASINA
Sofija (Dena/INS). Bulgarų ministeri* pir

mininkas G. Dimitrovas apkaltino „vakarų 
imperialistus” kad jie Į pietus nuo Bulgari
jos rengia atramos punktus, iš kurių jie 
nori vieton „liaudies demokratijos” Įvesti 
„savo demokratiją”.

Dimitrovas, kuris kalbėjo masiniame 
komunistų susirinkime, tvirtino, kad ameri
kiečių karinė misija ir britų daliniai siekia 
Graikijoje sudaryti valdžią iš Hitlerio se
kėjų ir kolaborantų. Vienok Bulgarija, tęsė 
Dimitrovas, yra pakankamai stipri sutruk
dyti, kad - „bet kieno svetima koja Įžengtų 
į jos žemes.”

JAV .dalyvaus Vakaru Europos gynimosi pakte
Paryžius (Dena/INS). Kaip pranešama iš 

gerai informuotų diplomatinių sluoksnių, 
anglų prancūzų gynimosi planų ruošime 
Vakarų Europai veikliai bendradarbiaus ir 
JAV. Tuose sluoksniuose pareiškiama, kad 
Bevinui JAV parama buvo laiduota, kai jis 
žemuosiuose rūmuose kalbėjo apie Vakarų 
Europos valstybių karinę sąjungą.

Planai apie Atlanto gynimosi bloką turį 
būti toliau pažengę, negu viešai buvo skel
biama, ir jie pasiekė stadiją, kada netrukus 
bus galima įvykdyti anglų, prancūzų ir 
amerikiečių karinių specialistų planus.

laisvę. Mes esame galinga tauta, bet mes 
negalime tik patys sau gyventi ir likti ga
lingi. Mes esame reikalingi draugų ir, bū
tent, tokių, kurie pripažįsta tokią pat visuo
menės santvarką, kaip ir mes.

MARSHALLIO PLANO KRAŠTAI GAUS 
15 MILIJONU BALŲ MEbviLNĖS

Atlanta (Dena). Amerikos užsienio reika
lų ministeris G. C. Marshallis pareiškė, kad 
tie kraštai, kurie bus remiami Marshallio 
plano, gaus iš JAV 15 milijonų balų med
vilnės. Pirmo periodo metu tiems kraštams

ARGENTINA NORI PARDUOTI DAUG 
MAISTO

Buenos Aires (Dena/INS). Argentinos se
nato užsienių reikalų komisijos pirmininkas 
Diegas Luisas Molinaris pareiškė, kad, no
rint Įveikti komunistų plėtimąsi pasaulyje, 
reikia tuojau suburti 3,1 milijardų dolerių 
kreditų ir už juos pirkti badaujantiems 
kraštams maisto. Tie kreditai, Molinario 
nuomone, turėtų būti sunaudoti maistui 
pirkti tik Argentinoje

Ta žinia sutinka su pranešimais apie Ar
gentinos kviečių derlių, kuris šiemet siekė

MARSHALLIO PLANO SĖKMINGUMUI 
REIKALINGA VIENINGA EUROPA

Atlanta (Dena/Reuteris). Amerikos užsie
nio reikalų ministeris G. C. Marshallis pa
reiškė, jog sėkmingam Marshallio plano 
Įgyvendymui „yra būtinai reikalinga”, kad 
šešiolika pagalbą gaunančių valstybių ir 
toliau veiktų Europos sujungimo kryptim, 
kaip kad buvo pradėta praeitais metais Pa
ryžiuje. Jo planas, tęsė Marshallis, yra iš
raiška bendrų pastangų Vakarų civilizaci
jai gelbėti. Tų pastangų vaisius bus ne tik 
Europos gerovės kilimas, bet turės didelę 
Įtaką amerikiečių saugumui ir jų gerovės 
pažangai.

Sutartimis tarp JAV ir šelpiamųjų kraštų 
bus rūpinamasi sulaikyti infliaciją, grąžinti 
pasitikėjimą atitinkamo krašto valiuta ir 
Įgalinti laisvą prekių, pinigų ir darbo jėgų 
pasikeitimą. Tos sąlygos negali būti verti
namos, kaip kišimasis į Europos kraštų 
teises.

Marshallis paaiškino, kad „galingos jė
gos” bando Vakarų Europą paveikti pri
imti politinę sistemą, kuri paraližuotų jos

bus pateikta apie tris milijonus balų med- 17 mil. tonų, iš kurių 4 miL tonų ketinama 
vilnės. eksportuoti. 4

Ginklai komunistu sandėliuose

kaltinamas 
teisingumo 
kiek laiko

Praha. Čekoslovakijos teisingumo minis
teris pranešė parlamento posėdyje, kad 
Prahoje suimtas vienas komunistų partijos 
parlamento atstovas, kuris yra 
sąmokslo ruošimu. Tas atstovas 
ir dar dviem ministeriams prieš 
buvo pasiuntęs pragaro mašinas.

Beieškant pėdsakų susekti dideli ginklų ir 
muUicijos sandėliai, priklausą komunistų 
partijai. Už tas atsargas prokuratūrS laiko 
atsakingu komunistų atstovą Sosnarą. Tarp 
rastų ginklų yra daug kulkosvaidžių, auto
matinių ginklų,''gausybė šautuvų ir ranki
nių granatų. Medžiaga yra vokiečių gamy
bos ir puikiausiai išlaikyta.

Prancnzija nuvertina trankau
Bad Nauheimas (Dena). Sausio 24 d. va

kare Prancūzijos vyriausybė paskelbė fran
ko nuvertinimą 80%. Nuvertinimas Įsiga
liojo sausio 26 d. Naujas oficialus dolerio

kursas yra 214,4 frankų. Savaitės būvyje bus 
Įvesta laisva rinka auksui ir auksu parem
toms valiutoms, kurioje pirmiausiai bus 
prekiaujama doleriais ir eskudomis (Portu
galijos).

Tarptautinis valiutų fondas, atmesdamas 
Prancūzijos siūlymą, pareiškė, kad eksporto 
pajamų dalies perkėlimas į laisvą devizų 
rinką galįs sukelti negerovių prekyboje ir 
nepagrįstų abejojimų, kiek esančios tvirtos 
kitos

D.
liūtų
name
šią imtis finansų techninių priemonių, kad 
kiek galint būtų mažesni nuostoliai šterlin- 
go iy franko blokų kraštuose.

valiutos.
Britanija pareiškė sutinkanti su va- 
fondo pareikštąja kritika. Kaip vie- 
komunikate sakoma, abu kraštai turė-

Berlynas (Dena). Amerikiečių zonoje iki 
1948 m. pradžios nukalta 4 milijonai vokiš
kų monetų.
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Su elgetomis grįžo j Estiją Savaitinė apžvalga
Stockholmas (Deha/INS). Stockholmo laik

raštis „Tidningen” rašo, kad buvusiojo 
paskutinio Estijos prezidento Konstantino 
Paetso anūkas, kuris prieš septynis metus 
buvo ištremtas į Sovietų Sąjungą, dabar su 
„rusų elgetaujančiais vaikais” grįžo Į Esti
ją. Kaip pranešime toliau sakoma, tas anū
kas yra dabar trylikos 'metų, gimtąją kalbą 
yra pamiršęs ir nieko nežino apie 
nei savo tėvų nei savo senelio.

likimą

DOL.

JAV 
banko

FASITAR1MAI ££L 310 MILIJONŲ 
« PAGALBOS KINIJAI

Washingtonas (Dena / INS). Tarp 
tarnautojų ir buv kiniečių centrinio
gubernatoriaus Pei Tsu Li vadovaujamos 
specialistų misijos prasidėjo pasitarimai 
dėl 310 milijonų dolerių pagalbos progra
mos Kinijai. JAV užsienių reikalų ministe
rijos nuomone, pasitarimų tikslas išsiaiškinti 
Kinijos ūkio nepriteklius. Kiniečių misijos 
atstovai pabrėžia, kad iš gautos paramos 
bus galima įsigyti lėktuvų ir kitų reikmenų,

kurie reikalingi vesti kovai su kiniečių ko- 
munstais.

NEW YORKE 13.580.000 GYVENTOJŲ
New Yorkas (Dena). Nuo 1940 m. New 

Yorko mieste, kartu su priemiesčiais, gy
ventojų skaičius priaugo vienu milijonu. 
Tuo būdu dabar New Yorkas . turi 
13.580.000 gyventojų.

VIS TEISIA SNIPUS
Belgradas (Dena/Reuter). Skoplėje prasi

dėjo byla septyniolikos vyrų, priklausiusių 
teroristų ir špionažo organizacijai.

Organizacija įsteigta po išlaisvinimo. Ka
ro metu jos nariai dirbo Hitlerio naudai. 
Šiuo metu ta organizacija turi ryšius su 
vienos galybės atstovu Belgrade.

Paryžius (Dena). Prancūzų vyriausybė 
uždarė Paryžiuje išeinantį sovietų savai
traštį „Sovietų Patriotas”.
• * Anot Vatikano radijo, daug Kroatijos 
dvasiškių nuteista ilgiems metams priver
čiamiesiems darbams.

Liūdnos
Vienu laiku amerikiečių licencijuotas 

laikraštis „Abend” įsidėjo nuotrauką, kuri 
vaizdavo Staliną ir Ribentroppą, 1939 m., 
pasirašant draugiškumo sutartį

Žinoma, rusai labai pasipiktino ir „Berlin 
am Mittag”, po trijų dienų, pirmame pus
lapyje patalpino nuotrauką su buv. britų 
min. pirm. Neville Chamb^jlanu ir. Hitleriu, 
Mtincheno konferencijoje su įrašu: „Iš di
delės draugystės fašistinių agresorių laikų”.

Žinomieji rusų zonos SĖD šulai Wilhelm 
Piek ir Otto Grotewohl prieš Londono 
Konferenciją išleido „garsų” manifestą, ku
rio pabaigoje šaukė:

— Jūs stovite ne vieni! ,
Toje kovoje, kuri vokiečių tautą Į taiką 

Ir demokratiją veda, kovoja pažangiosios 
jėgos visame pasaulyje ...

Pergalė bus jūsų laimėta!
O praeitų metų rugpiūčio mėn. 8 d. Za

grebe, įvyko, dalyvaujant pačiam Tito, 
(P. I. O.) KP Jugoslavijos viršūnių 16 slap
tas posėdis, kuriame taipgi buvo išplatin
tas panašus manifestas:

...Partiečiai! Jūs visi gerai žinote, kad 
tauta ne mūsų pusėje stovi ... Tačiau kada 
vieną dieną kunigai varpų šauksmais sukels 
valstiečius sukilimui, jūs būkite tikri, kad 
mes. šitą sukilimą 100% pasisekimu 
šinsime ... Ir ginklų/valstiečiai turi

Buvęs Hitlerio ūkio vadovas F. 
ward, „nunacinimo” teisme, turėjo 
keti 1000 RM atstatymo fondui

Antroji žymi nacė tame pačiame 
buvo nubausta 100 RM bauda.

Laikraštis klausia, kas būtų
Goebbelsu, jeigu „durnelis” 
raganų lauže?

Aišku:'būtų paskelbtas tikru
Panašus įvykis buvo kitame vokiečių 

teisme;
Vienas „vaizbūnas” tik už vieną ameri

konišką cigaretę (kurią „nupirko” krim.

numal-

Borg- 
sumo-

teisme

padaryta su 
nesusidegintų

antifašistu.

Šypsenos
policijos tarnautojas) buvo nubaustas 4 
mėn. kalėjimu ir 500 RM. bauda o .T.

kitas tik už .. 11 cent cukraus, 6 cnt. 
miltų, 1,5 cnt. medaus, 240 dėžių pieno, 15 kg. 
sauso pieno, 5 kg. sviesto, 10 kg. rūk. mė
sos, 80 butelių aliejaus, 50 butelių vyno, 550 
kiaušinių, 100 pok. sacharino ir vieną mei
tėlį, 60.000 RM. vertėje buvo nubaustas 
10.000 RM. tik pinigine bauda.

Kadangi kiekvienas vokietis, pagal nuga
lėtųjų sąskaitą, turįs sumokėti po 10.000 
RM. karo nuostolių, tai reikia skaityti, kad 
pastarasis savo skolą jau išlygino.

Šešias savaites tūlas Helmut Rigge pės
čias traukė iš M^deburgo. Jisai ieškojo 
žmonių su „tauf harakteriu ir jausmais. 
Jis juos rado Thuringijoje, Bavarijoje ir 
Hanoveryje ir jam tas žygis atnešė 
50.000 RM.

Jis, kaip daugelis vokiečių žinojo ir tikė
jo, kad Hitleris su Eva Braun turėjo vaiką. 
Kalbos ėjo, kad jisai buvo laikomas Sakso
nijoje, vienoje pilyje. Rusai dėjo daug pas
tangų Hitleriuko suradimui, kad galėtų iš 
savo 'lionos išeksportuoti ...

Patvirtinimui fakto, Helmut Rigge neti- 
kinjiajam patiesdavo dvi nuotraukas: vieno
je Eva Braun laikė berniuką, turintį visišką 
panašumą į tėvą.

Aišku, kad busimajam Hitleriukui — jo 
išlaikymui buvo reikalingos lėšos. Tokiu 
būdu „apaštalas” Rigge surinko daug tūk
stančių markių iki Braunšveige neįkliuvo.

Pasirodo, kad Eva Braun originale buvo 
tikros rožės, o vaikas „gimė” tik Rigge 
dėka tačiau labai vykusiai „įmontuotas”.

Tačiau gudrusis Rigge, prieš pasprukda
mas dar spėjo palikti „testamentą” kokio 
nespėjo parašyti pats Hitleris.

Jisai nejuokom pasakė vienam pramonin
kui.

— Jums išgaruos kiekvienas nacinis jaus- 
masl Sudarė: Al. Kėdainis.

•Britų žemųjų rūmų diskusijos užsienių 
politikos reikalais nustelbė kitus pereitos 
savaitės Įvykius. „Daily Herald” britų dar
bo partijos oficiozas, rašydamas apie Bevi
no kalbą, kuria diskusijos buvo pradėtos, 
pastebėjo, kad užsienių reikalų ministeris 
retai gali sau leisti liuksusą kalbėti griež
tai. Mes pridėtumėmez’ir atvirai! Ernestas 
Bevinas pereitą ketvirtadienį kalbėjo griež
tai ir atvirai. Mums jau dešimt metų įpra- 
tusiems girdėti, ypačiai iš totalinių valsty
bių pusės, griežtus ir riebius pareiškimus, 
naujas Bevino tonas nustebino. Mažiau se
kantiems politinius įvykius pasirodė, kad Be
vinas staiga praregėjo, pamatė tai, ko ne
matė ar nenorėjo matyti. Kai kam atrodė, 
kad britų atsakingieji politikai nenorėjo 
drąsiai žiūrėti pavojui į akis, bet it strau
sai kišdavo galvas į smėlį. Ta strauso po
litika nedavė gerų rezultatų. Pavojus taip 
priartėjo, jog jį teko pajusti ir galvą smė
lyje paslėpus. Tas praregėjimas neįvyko 
staiga. Mums, nukentėjusiems" nuo raudo
nojo maro, rodėsi, kad tas procesas eina 
per lėtai. Tačiau akys vis dėlto atsivėrė. 
Jau to paties Bevino pranešimai po Mask
vos ir Londono konferencijų, ministerio pir
mininko Attlee kalba per radiją 65 m. su
kaktuvių proga, nesenas Morrisono pareiš
kimas, rodė, 
nors dar ir ne visus taškus ant i pastatė. 
Dabar Bevinas pasakė tai, ką mes jau ži
nojome. Būtent, kad sovietai nepasitenkino 
vien į savo įtaką patekusiose šalyse įvedę 
policinį režimą, bet jei galima, mielai no
rėtų tvarkyti ir visą likusį pasaulį. Štai 
Bevino kalbos esencija. Jei taip toliau eis 
— teigė jis — karas neišvengiamas. Kaip 
minėjome, užsienio reikalų ministgrisų: ypa
čiai Vakarų krašto, ‘retai gali saušileisti 
prabangą kalbėti visai aiškiairir.^ii^i.(§e- 
vinas nesudaro išimties. Jis tai,p Raibėjo 
tik tada, kai buvo visai aišku, kgdf<jonĮ$-i 
reiškimą seks visuotinis pritarimas. Tas iri 
įvyko.

Suprantama, kad W. Churchillis negalėjo 
praleisti progos nepabrėžęs, kad jis tat se
niai sakęs. Tam negalima prieštarauti, jo 
Fultono kalba tai įrodė, bet ta proga vis 
dėlto knieti iš savo pusės karčiai pastebėti, 
kad senelis Churchillis tapęs karališkos opo
zicijos vadu, nors ir anksčiau pradėjo kal
bėti apie raudonąjį pavojų už kitus, tačiau, 
deja, nepakankamai anksti, kad Išgelbėtų 
tūkstančių žmonių gyvybes Rytų Europoje. 
Galimas daiktas, kad tuo metu, karui siau
čiant, ir nepaprastais karo meto įgalioji
mais aprūpintas ministeris pirmininkas ne
galėjo drįsti pasakyti teisybės. Tai išaiš
kins istorija. Dabar pasitenkinsime tik dar 
kartą konstatavę, kad dėl Bevino nustatyto 
padėties diagnozo niekas ginčų nekelia. Ko
kių vaistų reikia griebtis? Na, jei plėšikai 
arti namų, apie teises diskutuoti4 neverta — 
reikia pasiruošti antpuoliui atremti. Tai pa
darė Bevinas, siūlydamas Vakarų Europai 
ir Churchillis, reikalaudamas, kad su sovie-

Bevinui praregėjus

kad britai pavojų suprato,

glaudžiau bendradarbiauti. Tą patį tvirtino 
tais nebūtų vedama diskusijų, tačiau .to
liau kalbama ne viešai, diplomatiniu būdu, 
konkrečia faktų realybės kalba. Jiems pa
aiškinant, kad jei jie padarys taip, tai mes 
padarysime štai kaip! Pasak Churchillio, 
tokią kalbą reikia pradėti tuojau kol dar ne
vėlu. Iš tikrųjų atrodo, kad atsidūrėme to- 
kiame_la.ikotarpyje, kada karas, ir visiems 
jo nenorint, gali įsiliepsnoti netyčia. Pa
saulio suskilimas į dvi dalis, su kuriuo da
bar oficialiai sutiko Bevinas, veda tik į ka
rą. Įdomu, jei prieš metus dar visų kalbų 
vedamąja mintimi buvo noras jokiu būdu 
neprileisti karo, tai dabar vis dažniau ir 
dažniau su rezignacija konstantuojama, jog 
jei jau nėra kito išėjimo, tai reikia ruoštis 
karui, kad jį laimėjus. Todėl Bevinas pa
teikė konkretų siūlymą — sudaryti Vakarų 
Europos santarvę. Vėliau kalbėjęs min. 
pirm. Attlee tą mintį praplėtė, aiškindamas, 
kad britai nenori savo ryšiams su kitais už
dėti uniformos. Britų amerikiečių santykiai 
parodė, kad iš tikrųjų bendros mintys yra 
tvirtesnės už sutarčių paragrafus. Bevino 
siūloma santarvė turėtų suktis, kad ir kaip 
nemoderniškai tas vardas skambėtų apie 
Londono Paryžiaus ašį. Suprantama, kad ji 
pirmiausia turėtų pritraukti mažas Olandi
jos, Belgijos ir Luksemburgo šalis. Tie, nors 
maži, kraštai turi galingą pramonę, o kartu 
su Belgijos bei Olandijos užjūrių nuosavy
bėmis sudaro galingą ūkį. Aplamai D. Bri
tanija, Prancūzija ir vadinamosios Beneluk- 
so šalys, į krūvą jas sudėjus, sudaro nema
žą galybę su daugiau kaip 100 milijonų kul
tūringų gyventojų, galinga pramone ir įta
ka visame pasaulyje. Tiesa, Vakarų Europos 
kraštai iš karo išėjo dvasiškai ir materialiai 
sujaukti, komunizmas kaip įmanydamas pa
sistengė, kad tą chaosą dar daugiau padi
dintų, tačiau paskutiniuoju metu vis dau
giau ir daugiau ryškėja, jog jie vis dėlto yra 
pakankamai gajūs, kad pavojui pažiūrėtų į 
akis. '

Sovietai visai teisingai Marshallio plane 
įžiūrėjo mirtiną pavojų savo kėslams. Isto
rija moko, kad ūkinį sujungimą lydi poli
tinė santarvė. Tuo metu, kai JAV vyksta 
gyvos diskusijos, kurias dar pakaitina bū
simų rinkimų aistros, kokiu mastu suteikti 
pagalbą Europai. Bevinas, pasiūlydamas 
Vakarų Europos santarvę, norėjo nušauti iš 
karto du zuikius. Jis visų pirma nori iš
mušti argumentus plačios pagalbos prieši
ninkams,'kurie teigia, kad Europa vargu su
sitvarkys ir be reikalo kišam dolerius, iš 
kitos pusės, suprasdamas, kad bolševikinio 
pavojaus akivaizdoje „Europa vis tiek turės 
susijungti amerikiečių vadovybėje, jis sten
giasi užbėgti Įvykiams už akių ir savo ini
ciatyva suorganizuoti Europą į didesnį vie
netą, su kuriuo ir Amerika turės daugiau 
skaitytis, ir tuo pačiu iškelti Londono pres
tižą. Atrodo, kad tai jam pavyko. Jo kalba 
tiek Europos sostinėse, tiek ir Washingto
ne buvo sutikta palankiai.

Sovietų reakcija į tą „praregėjimą” pavo
jaus supratimą, buvo savotiška. Jausdami 
ant savo galvų besirenkančius audros debe
sis, jie griebėsi atsargas priemonių. Nese
niai į Washingtoną nuvykęs jų naujas am
basadorius Paniuškinas pranešė Valstybės 
D-tui, jog sovietai esą pasiruošę atnaujin
ti derybas savo 11,3 milijardų skolos pa
gal „Nuomos ir Paskolos Įstatymą” likvi
dacijai. Dviem dienoms po Bevino kalbos 
praslinkus, sovietai įteikė nuolatiniam už
sienio reikalų ministerių tarybos sekretoria
tui, kurio pareigas dabar eina britų uis. 
reik, min., savo naujus siūlymus dėl vokie
čių turto Austrijoje sąvokos nustatymo. At
seit, mes ne tokie blogi. Savaime supranta
ma, kad, to nepaisant, Bevinas bus pasta
tytas kiek aukščiau Višinskio rūpestingai 
vedamoje 
tai lydės 
neesminės 
susilauks 
įvykiai parodė, kad jie vengia atviro karo. 
Mažai kas ir anksčiau galvojo, kad jie sie
kia karo. Mes jau prieš kelis mėnesius sa
vo skaitytojams citavome buv. Prancūzijos 
ambasadoriaus Berlyne Fr. Poncet straips
nį iš paryžiškio „Figaro” skilčių. Ten jis 
teigė, kad sovietai nenori nei karo nei tai
kos, jie nori kažkokios trečios stadijos, ku
rią norėtų išnaudoti savo labui. Tą patį 
teigimą dabar galima sutikti ir kitų politi
kų kalbose. Respublikonų partijos užsienio 
politikos specialistas Johnas Fosteris Dulle- 
sas neseniai irgi teigė, kad sovietai nenon 
nei taikos nei karo, o 1947 metų JT visuo
tinio susirinkimo pirmininkas, Brazilijos 
diplomatas Oswaldas Aranha, rado ir pa
prastą tai trečiajai būklei pavadinimą. Jis 
teigė savo paskutiniame pasikalbėjime (pe
reitą šeštadienį) spaudos atstovams, kad so
vietai nenori nei taikos. nei karo, jie nori 
revoliucijos. Prie to tikslo jie eina 
atsargiai, kad nesusidurtų su persvara. Ta 
galima persvara juos visą laiką baidė k 
tebebaido. Jie bandė įvykius pagreitinti, bet 
tas procesas neišėjo jos naudai. Prancūzija, 
Italija ir iš dalies Vokietija — ryškūs pa
vyzdžiai.

Bevino kalba parodė, kad komunizmo tiks
lai yra kiaurai permatomi. Jei kitaip ne
galima — plėšikams grasinama lazda. Tat 
padarė Bevinas, grasindamas sovietams ka
ru. Tačiau kuprotą tik karstas teišties. At
rodo, kad tai tinka ir sovietams. VM

karo kurstytojų lentelėje, tačiau 
mūsų ką tik nurodyto pavyzdžio 
nuolaidos. Tos jų pastangos nt. 
ypatingo pasisekimo. Graikijos

Washingtonas (Dena / INS). Diplomati
niuose amerikiečių sluoksniuose Robertas D. 
Murphys laikomas labiausiai galimu kandi
datu vieton generolo Clay, kada amerikiečių 
zoną perims administruoti užsienių reikalų 
ministerija.

Istambulas (Dena/Reuter). Turkijos res
publikos prezidentas Inoenue prezidentūro- 
e turėjo ilgesni pasikalbėjimą su JAV am

basadorium. Pasikalbėjimuose dalyvavo it
Turkijos užsienių reikalų ministeris.

— Panaudot prieš savo vyrą?
— Nežinau.
— Pavartot prieš Paulą Kartraitienę?
— Nežinau, sakau jums. Veikiau impulso 

stumiama. Manau, kad tenorėjau tik ble
fuoti. 1 ; \

— Gerai. Kas atsitiko su revolveriu?
— Mano vyras atėmė jį iš manęs. \
— Vadinasi, jį parodėt jam?
— Taip.
— Kaip galėjot jam parodyti?
— Jis supykdė mane.

, — O, vadinasi, grasinot jam?
— Galima taip pasakyti. Išsitraukiau re

volverį iš rankinuko ir pagrasinau, kad ve.r- 
čiau nusišausiu, negu sutiksiu pasilikti kaip 
pamesta žmona, kuri nesugebėjo sulaikyti 
Savo vyro.

— Manėt taip padaryti? — paklausė Per
riš Meisonas, studijuodamas ją ramiomis ir 
kantriomis akimis.

— Taip.
■ *- Tačiau nenusnžudėt.
- Ne.

• — Kodėl?
— Jau nebeturėjau revolverio, kai tas at

sitiko. ,
— Kodėl?
— S'.’.riu, kad mano vyras buvo paėmęs.
— Tai. nkėt, tačiau maniau, kad jis vėl 

grąžino.
— Ne. Jis paėmė ir aš daugiau jo nema

čiau.

— Vadinasi nenusižudėt vien dėl to, kad 
neturėjot revolverio?

— Taip.
Meisonas vėl barbeno pirštų galais į stalą.
— Yra daug kitų būdų nusižudyti.
— Nepatogu.
— Aplink Santą Barbarą yra pakankamai 

vandenų.
— Nemėgstu skandintis,
— Jums patinka nusišauti?
— Prašau nebūkit toks sarkastas. Argi 

netikit manimi?
— Taip, — tarė jis palengva. — Žiūrėsiu 

į tą dalyką taip, kaip į tai žiūrėtų prisieku
sieji.

— Prisiekusieji tokių klausimų nekeltų, — 
karštai ji atkirto.

— Ne, — tarė jai Meisonas niūriai, — 
prokuroras to klaustų, o prisiekusieji klau
sytų. #

— Ką aš galiu padaryti? Aš sakiau tei
sybę. '

— Vadinasi, jū^ų vyras, pabėgdamas iš 
Santa Barbaros, pasiėmė tą revolverį su sa
vim? ' •

— Aš manau. Daugiau aš jo niekados ne
mačiau.

— Vadinas, galvojat, kad kas nors atėmė 
tą revolverį iš jo ir nušovė šunį bei jį patį?

— Ne.
— Tad kaip?
— Kas nors, kas galėjo prieiti prie ma

no vyro daiktų, paėmė tą revolverį ir laukė 
tinkamos progos jį nužudyti.

— Ka's tai jūsų nuomone galėjo būti?
— Tai galėjo būti Paula Kartraitienė ar

ba Arturas Kartraitas. •
— Kaip su Teima Benton? — palengva 

tarė Peris Meisonas. — Ji atrodo jausmo 
žmogus.

— Kodėl Teima Benton turėtų jį žudyti? 
— nustebo moteriškė.

— Nežinau, kodėl Paula Kartraitienė tu
rėtų jį žudyti, taip ilgai gyvenusi su juo?

— Gal būt ji turėjo kokių nors išskaičia
vimų, — tarė Bessie Forbsienė.

— Taip samprotaujant, ji būtų turėjusi 
pirma pabėgti su savo vyru, po to sugrįžti 
ir nužudyti Forbsą.

— Taip.
— Mano nuomone, lengviau įsivaizduoti, 

kad Arturas Kartraitas arba Teima Benton 
jį nužudė. Juo labiau įsigilinu, juo labiau 
linkstu manyti, kad tai buvo Teima Benton.

— Kodėl? — paklausė ji.
— Mat, ji liudija prieš jus, o visuomet 

yra pagrindo spėti, kad prokurorinis liudi
ninkas gali būti pats nusikaltėlis.

— Iš jūsų kalbos atrodo, lyg jūs nenorė
tumėt man- tikėti, ką aš sakau.

— Aš niekuomet nieku netikiu, kuo ne
galima įtikinti prisiekusiųjų. Aš gi nesu 
tikras, kad bus galima įtikinti prisiekusiuo
sius dėl tos istorijos su revolveriu, ypač jei 
jie tikės, kad važiavot tuo taksi; kad pama
čiusi ant grindų gulintį savo vyro lavoną, 
nė žodžio neprartešėt policijai, bet pabėgot 
ir, norėdama nuslėpti save, apsigyvenot C. 
M. Dangerfield vardu. ,

— Nenorėjau, kad mario vyras sužinotų, 
jog esu čia.

— Kodėl ne?
— Jis be galo žiaurus' ir beširdis.
Perris'Meisonas atsistojo ir pamojavo 

sargybiniui, kad pasimatymas baigtas.
— Gerai, aš viską dar pergalvosiu. Tuo 

tarpu parašykit laišką ir išdėstykit, kad vis

ką gerai pergalvojot ir norit viską papasa
koti laikraščių reporteriams.

— Bet juk jau papasakojau.
— Nieko nereiškia, — tarė jai Perris 

Meisonas tuo metu, kai prižiūrėtoja pasi
rodė einančiose į kalėjimą duryse. — No
riu, kad išdėstytumėt raštu ir pasiųstumėt 
man.

— Tai turės praeiti pro cenzūrą?
Žinoma. Sudiev.
Ji stovęjo spoksodama į jį, kol jis dingo 

iš lankytojų kambario. Ji atrodė lyg lauki
nė.

Prižiūrėtoja paėmė ją už rankos.
— Eikim.
— O, — atsiduso Bessie Forbsienė, — jis 

netiki man.
— Kas tokio? — paklausė prižiūrėtoja.
— Nieko, — sušnabždėjo ponia Forbsie

nė, tvirtai surakindama lūpas.
Perris Meisonas (ėjo į telefono būdelę, 

(metė pinigą į automatą ir paskambino į 
Pauliaus Dreiko įstaigon. Netrukus išgirdo 
tingų Dreiko balsą.

— Pauliau, — tarė jis, — kalba Perris 
Meisonas. Noriu truputį pakeisti pozicijas 
toje žmogžudystės byloj.

— Manau nėra jokio reikalo; juk kiekvie
na tos bylos vietelė yra puikiausiai užpil
dyta. ~ »

— Pradėkim iš naujo. Norėčiau, kad su- 
sikoncentruotumėt ties Teima Benton. Ji 
turi alibi kiekvienai minutei nuo to momen
to, kai išėjo iš namų ir grįžo atgal. Pa
bandyk surasti plyšį tame alibi.

— Nemanau, kad toks plyšys būtų gali
ma surasti. Labai atydžiai ištyriau. Atro
do, kad nė vanduo neprateka. Štai, keletas 
jums nemalonių žinių.

— Kas tokio?
— Prokuroras iškniso, kad detektyvai Ed 

Vyleris ir Džordžas Dokas buvo pastatyti 
saugoti Klintono Folio namus. Jie abu yra 
sekami.

— Matyt iš šoferio sužinojo apie tuos 
paukštelius, — iš lėto tarė Perris Meiso
nas.

— Ir aš taip manau, — sutiko Dreikas.
— Ar juos surado?
- Ne.
— Ąr suras?
— Nesuras, jei to norėsit.
— Tegu nesuranda, — atkirto Perrris 

Meisonas. — Po dešimties minučių atvyk į 
mano įstaigą su visa medžiaga apie Tetaą 
Benton.

Jis išgirdo, kaip Dreikas giliai atsiduso.
— Viską, sumaišysite toje byloje, brolau, 

— tarė jam Dreikas.
Perris Meisonas karčiai nusišypsojo.
— To aš ir tenoriu, — tarė jis ir paka

bino ragelį.
Perris Meisonas pagavo taksi ir jau rado 

Paulių Dreiką, belaukiantį su visu glėbiu 
popierių.

Meisonas linktelėjo Deltai Streetaitei, pa
ėmė Paulių Dreiką už rankos ir įsivedė | 
kabinetą.

— Gerai, Pauliau. Ką suradai?
— Yra tik vienas silpnas taškas jos ali

bi, — tarė detektyvas.
— Koks?
— Tai tas vyrukas Karolis Traskas, žy

mus sukčius, paėmęs Telmą Benton iš na
mų su ševroletu. Jie abu kartu bastėsi ligi 
aštuntos valandos. Ištyriau visas tas vietas. 
Plyšys yra tik tarp pusės aštuonių ir aš- 
fuonių be dešimt minučių. Aštuntą jie įsi
leido į kalbas ir truputį nugėrė. Traskas iš
vyko truputį po aštuonių, o mergina nuėjo 
į karčiamą ir papietavo. Kelneris ją labai 
gerai prisimena. Apie pusę devynių išėjo iš 
tos karčiamos pasigavo draugę ir nuėjo i 
paveikslų parodą. Jos abi priklauso nuo 
Karolio Trasko paliudijimo, kur ji buvo 
nuo pusės aštuonių iki aštuonių be dešim* 
Jos draugė gali paliudyti, kaip ji praleido 1 
laiką nuo pusės devynių. Tačiau mums ne 
svarbu alibi po pusės devynių. (B. d.)
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Raudonasis liaudies balsas
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'MOŠŲ SPEC. KORESPONDENTO KANADOJE

Kaip žinome, ir Kanadoj jau 15 metų 
eina lietuvių komunistų Maskvos pinigais 
leidžiamas laikraštis, pavadintas bolševiki
nės propagandos atstovų ypatingai mėgia
mu vardu — „Liaudies balsas”.

Jeigu geležinės uždangos tėvynėj gausu 
visokių „pravdų” (tiesų), kurios toli gražu 
neturi nieko bendro su paprasčiausia ele
mentarine tiesa, tai mūsiškių lietuvių komu
nistų labiausiai mėgstamas žodis yra „bal
sas” („Liaudies Balsas”—Kanadoj, „Tėvy
nės Balsas” — Vilniuj ir kt.). Nenuostabu. 
Kada saujelė šiaudadūšių žmonių už sve
timos valstybės pinigą naivaus idealizmo ar 
visiško durnumo dėka rausiasi savo tautos 
pamatuose, tam griaunamam darbui neras
dama pritarimo nei liaudyje, nei, pagaliau, 
tautoje (liaudis ir tauta komunistams dvi 
skirtingos sąvokos!), ji visada stengiasi 
užmaskuoti savo neskaitlingumą — mėgsta 
kalbėti kitų vardu. Tuo būdu vietoj „mano” 
ar „mūsų” balso atsiranda liaudies ir tė
vynės „balsai”. Tačiau vos tik paėmęs tokį 
laikraštį J rankas, tuojau matai, reikalą turi 
ne su liaudimi, tėvyne, o su paprasta ko
munistų partija, kurios siūlo galai neišven
giamai veda anapus geležinės uždangos, fr 
kodėl gi tokie laikraščiai negalėtų pasiva
dinti tikruoju savo vardu: — „Komunistų 
Balsu”? Visiems iš karto tada būtų aišku, 
kas už jų slepiasi. Tačiau tie, kurie rausiasi 
savo tautos pamatuose, benori vadintis 
tikruoju vardu. Nenori, nes bijosi nustoti 
Ir paskutinių pasekėjų.

Prisiminkim tik vokiečių komunistų par
tiją KPD, svetimos valstybės pinigais ant 
risto žirgo triukšmingai išjojusią į rinkimi
nes kovas. Rezultatas: žmonės nusisuko nuo 
jos ir ji šiandien beviltiškai bando atitaisyti 
padarytąją klaidą, siekdama išsižadėti 
tikrojo vardo ir pasivadinti netikru — 
— vienybės partija.

„Liaudies Balsui” panašus pavojus
tarpu negresia. Išmintingieji jo rašeivos 
laiku viską iš anksto numatė. Tačiau ir 
šitam svetimam kaily jie vis dėl to jaučiasi 
nepakankamai saugūs. Jau pastebimi aiškūs 
pirmieji nervinimosi reiškiniai. Pavojus 
jiems kyla iš naujai į Kanadą atvykstančių 
lietuvių pusės, nes tokie atvykėliai kiek- 
viena proga stengiasi demaskuoti vilką avi
nėlio kailyje. Kadangi mufns patiems savo 
akimis teko pažinti visus pirmosios sovietų 
okupacijos baisumus, tai tuo tarpu „L. B.”

savo
SĖD

tuo

atstovai dar ir dabar remiasi grynai teore
tinėmis žiniomis (teorija ir praktika čia tyaip 
ugnis ir vanduo!), aiškiai jaučiama, kad 
jiems jau slysta tvirtesnis pagrindas iš po 
kojų. Su melu toli nenueisi’. Prieš mūs visų 
teisius žodžius jie turi vieną vieni’ntėlj, tie
sa, bolševikinį, ginklą — fašisto vardą, ku
ris prikišamas kiekvienam, suabejojusiam 
plačiosios tėvynės (anapus geležinės už
dangos) demokratiškumu. Taigi, vienam 
savo vedamąjam („L. B.” Nr. 844) jie visus 
atvykėlius pagal šį išbandytą savo darbda
vių metodą suskirsto Į dvi kategorijas — į 
fašistus ir fašistų propagandos aukas arba, 
mūsiškai tariant, į tuos, kurie bendradarbiau
ja bet kokioj antikomunistinėj spaudoj, ir 
tokius, kur nesugeba rašyti. Ant pirmosios 
grupės galvų skaldomi karo nusikaltėlių ir 
tariamų fašistų atomai, o antroji grupė su
tinkama švelniau (iš jos pavojus mažesnis!) 
ir net reiškiama, vilčių, žinoma, visai berei
kalingų, kad jos atstovai įsijungs i „L. B.” 
„kultūrinį” darbą...

Gruodžio mėn. „Liaudies Balsas” atšventė 
15 metų sukaktį, ją paminėdamas savotišku 
budu — kaip iš gausybės rago pasipylė 
straipsniai nukreipti prieš tremtinius. Cha
rakteringiausia, kad tokių straipsnių auto
rius, anot redakcijos pastabos, yra vienas 
miško kirtėjas, neseniai atvykęs { Kanadą. 
Tačiau jis kažkodėl minėtuosius straipsnius 
pasirašinėja ne savo tikrąja pavarde, bet 
slapyvardžiais — Kaunietis, Tauragiškis ir 
kt. Be abejo, mums, kovojantiems su so
vietine Lietuvos okupacija, nepatartina pa
sirašinėti tikrosiomis pavardėmis, kad so
vietai neišvežtų į Sibirą Lietuvoj pasilikusių 
artimųjų. Bet {domu, kokios priežastys mi
nėtąjį autorių — aiškų komunistą ir neabe
jotiną prosovietą — verčia dangstytis slapy
vardžiais? Negi baimė, kad nenukentėtų gi
minės, esantieji amerikiečių, anglų ir pran
cūzų kontroliuojamose „fašistų” JDP) sto
vyklose Vokietijoj? Priežastis, savaime 
aišku, kita — greičiausiai tų straipsnių 
autorius sėdi šiltoj „L. B.” redakcijos kėdė) 
ir nieko bendro neturi su mūsų tautiečiais 
D.P., atvykusiais į Kanados miškus. Arba, 
labai galimas dalykas, jo reikėtų ieškoti 
anapus geležinės uždangos — Vilniaus ko
munistinių marionečių tarpe. Tai tik įpras
tas komunistams triukas — „sprogdinti 
priešą iš vidaus”, siekiantis {nešti nesutari
mo į mūsų tarpą ir, suprantama, juodinti

mus senųjų Kanados lietuvių akyse.
Straipsnių turinys tik dar' labiau patvirti

na šitokius samprotavimus tai ta pati visam 
pasauliui ligi koktumo {grisusi propagan
dinė plokštelė, kurią {dainavo rytinės Euro
pos politikos vyrai, JT visuotiniam susi
rinkime puldami beginklius tremtinius. Tie 
iš piršto išlaužti kaltinimai tada (ir jau 
dešimtis kartų po to!) buvo atremti demo
kratinių tautų atstovų. Taigi, „L. B.” taria
masis miško kirtėjas vergišku klusnumu 
kartoja.savo ponų žodžius ir tuo pats nesą
moningai patvirtina mūsų spėjimus. Štai 
kad ir tokia citata:

„Taip, žygiuojant apdulkėjusiems Raudo
nosios Armijos pulkams į Lietuvą, ją pasi
tiko darbo žmonių minios su džiaugsmo 
ašaromis akyse,' su gėlėmis rankose ...” 
(„L. B.” Nr. 846)

Dabartiniams Lietuvos okupantams įpras
tinė uvertiūra ■ — gėlės, džiaugsmo ašaros 
ir darbo žmonių minios ... Kai tuo tarpu 
tada sovietų tankai riedėjo tuščiomis gat
vėmis. Tiesa, žmonės verkė, tik jau - ne 
džiaugsmo, o skausmo ašaromis, kad „de
mokratiškasis” rytų 
sulaužė tarpusavio 
paktus ir ginkluotu 
tuvos suverenitetą.

Po tokios uvertiūros seka ištisa keiksmų 
ir juodinimo simfonija, nukreipta tremti
nių adresu.' Jos turinys mums jau tūkstan
čius kartų girdėtas todėl 
kartoti. Pasitenkinsim kita, 
ištrauka, kur autorius dar 
esąs kominformo tarnyboj:

kaimynas akiplėšiškai 
pagelbos, nepuolimo 

spaudimu laidoja Lie-

neapsimoka nei 
charakteringesne 
labiau išsiduoda

„Tačiau, kada sovietai’ pamatė, kad hitle
rininkų gaujos rengiasi užpulti mūsų ža
lias sodybas, jie, nenorėdami palikti mūsų 
tautos širdyje parsidavėlių ir išnaudotojų, 
juos visus surankiojo ir išvežė „Sibiran”. 
Tas buvo vienas iš pačių kilniausių darbų, 
padarytų Sovietų Sąjungos Lietuvai 
(„L. B.” Nr. 846).

Prieš tokių tvirtinimų akiplėšiškumą nu
blunka bet kokie komentarai. Penkiasdešimt 
tūkstančių vyrų, moterų ir vaikų pasiunti
mas į šaltį, badą ir mirtį jam yra „vienas 
iš kilniausių Sovietų Sąjungos darbų”. Tik
rai — istorijos eigoje pavyzdžio neturin
tis „kilnumas” ...

Straipnių autorius stengiasi tremtiniams 
suversti ir žydų išžudymo kaltę. Jis klausia, 
kodėl nūdienė mūsų spauda nieko nerašo 
šiuo klausimu, ir iš to daro toli siekiančias 
išvadas. To dar betrūko, kad žydų tautos 
persekiojimo kaltė būtų ..nuimta nuo Hitle
rio pečiu ir primesta DP „fašistams”. Gali
mas dalykas, ir karą pradėjom mes, DP. Ta
čiau, jeigu jau Hitleris nebuvo antisemitas, 
o tokiais buvom mes, DP, kaip gi tie žy
dai Lietuvoj nebuvo išžudyti dar Smetonos 
„fašistinio viešpatavimo” laikais?

Tiesa, mūsų spaudoj apie žydų žudynes 
maža tebuvo rašyta. Bet argi1 laikas kalbėti 
apie tai dabar, kai dar tebežudomi mūsų 
pačių tautos nariai (žydų žudynės jau lio
vėsi!), kada kiekviena okupacijos diena 
neša mirtį šimtams lietuvių? Be abejo, to
kių faktų akivaizdoj kiekvienam laikraščiui 
daugiau rūpi savos tebekenčianč:os tautos 
likimas.

Naujoji vergija ir naujas projektas
Amerikos populiaraus žurnalo „The Rea

ders Digest” redaktorius Eug. Loyons pa
skelbė New Yorko žurnale „New Leader’' 
atsišaukimą „Naujoji vergija ir naujas pro
jektas”, kuriame rašo, kad geriausias Įro
dymas moralinio mūsų laikų nusjnukimo 
yra toleravimas besiplečiančios vergijos. 
Žmonių, kurie dar atskiria gėrj nuo blogio 
ir vergiją nuo laisvės, svarbiausia pareiga 
turėtų būti padaryti tam toleravimui galą. 
Vergija sovietuose yra simbolis ir padari
nys totalitarizmo, kuris gresia visam pa
sauliui. Siūlau tuojau {steigti Tarptauti
nę komisiją kovai su vergija,

kuri užfiksuotų faktus, atkreiptų į juos pa
saulio dėmėsi ir pasiūlytų priemones, ku
riomis galima būtų panaikinti tą blogi. Tolis 
pasiūlymus, rašo toliau Eug. Lyons, atrodo 
man realus. Jis reikalauja tam tikrų, neper- 
didelių lėšų. Esu tikras, kad mano atsišau
kimo pasekmėj, padorių žmonių centai ir 
doleriai pradės plaukti iš visų kraštų.

„New Leader” redakcija, iš savo pusės, 
prašo skaitytojus pareikšti nuomonę dėl to 
Eug. Lyons sumanymo ir rašyti laiškus 
šiuo adresu: 7 East. .15 th Street, New York 
3, N. Y.

„L. B.” randame ir dabartinių LTSR poe
tų kūrybos. Žinomasis kritikas Kostas Kor
sakas talpina savo eilėraštį — „Plytos”. 
Apie eilėraščio meninę vertę tesprendžia 
skaitytojas:

„Dabar čia atėjo kiti darbininkai K
Su dalbom, kastuvais ir špatais.
Jiems reikia čia molio ir kalkių dėl tinko 
Griuvėsiams, kuriuos jie atstato”.
Teofilis Tilvytis apdainuoja stalininės 

epochos ... naująjį Vilnių:
„Vilnius širdžiai lietuvio sutvertas, 
Aikštės — liaudies kovų palaikai.
Čia gyvens mūsų ateinančios kartos, 
Stalininės epochos vaikai ...”
Negeriau laikosi ir trečioji LTSR tary

binės poezijos „žvaigždė” — A. Churginas. 
Ir jo eilėraštyje „Rudens džiaugsmas” dau
giau prozos, negu poezijos,, kas, be abejo, 
garbės tarybiniams-poetams nedaro. Skaity
damas šiuos eilėraščius, prisimeni LTSR 
siaučiančią tarybinių rašytojų mirties epi
demiją ir nejučiomis pagalvoji, kuri iš jų 
bus sekančioji auka ...

„Tiesos” bendradarbis J. Daubaras patie
kia ilgoką reportažą — „Vėl savo tėvynėje” 
— kuriame jis vaizduoja judėjimą Vilniaus 
repatriaciniam punkte. Reportažas tvirtinimų 
sąmojingumu" primena feljetoną, o vietomis 
savo išradingumu prašoka net ir mūsiškio 
Pulgio Andriušio feljetonus iš palaiminto
sios DP buities. ,

Grįžusiųjų minios J. Jurevičiaus, J. Le-' 
bevičiaus, A. Jokūbaičio ir ,Br. Liepos pa
vardės. Visi jie skundžiasi, kad turėjo pa
bėgti iš stovyklų ir slapta susirasti sovietų 
ryšių karininkus.

Daugiausia bėdavoja J. Jurevičius:
„Mūsų komiteto pirmininkas inžinierius 

Vladas Liatukas daug nekaltų žmonių nu
skriaudė. Už mažiausią nepasitenkinimą sto
vykloje apkaltinama spekuliavimu, išprovo
kuojamos muštynės, ko pasėkoje norintieji 
grįžti lietuviai atiduodami į policijos ran
kas ...” („L.B.” Nr. 843).

Ir tuo dar norinčiųjų grįžti vargai nesi
baigia: 
žiausia 
kenčia 
tėvynę.
mušami stovyklose ...” („L.B.” Nr. 843).

Toliau tas pats drg. J. Jurevičius šitaip 
atestuoja LTB teismo teisėjus:

„Negeresni ir lietuviški teisėjai. Schwein- 
furte teisėjauja Sudavičius, buvęs Smetonos 
laikais darbo žmonių ėdikas. Dabar jis po 
kelis mėnesius išlaiko tardydamas daug lie
tuvių savo namų rūsyje ...” (,,L. B.”
Nr. 843).

Skaitydamas panašias eilutes apie DP gy
venimą Vokietijoj aš visada įsignybu sau į 
ranką, kad įsitikinčiau ar nesapnuoju. Juk, 
rodos, mums visiems teko pažinti stovykli
nius „DP” vergus. Tačiau tokio gyvenimo, 
kokį pagal politrukų Įsakymą stengiasi pa
vaizduoti į Lietuvą grįžusieji, niekas net 
sapne nesapnavom. Todėl savaime prašosi 
liūdna išvada: jeigu- namo grįžusieji tauš
kia tokias nesąmones (stovyklinį DP gyve
nimą jie pakankamai pažįsta!) tai daro "ne 
savo noru (kas gi norės apsijuokinti!), o 
tik politrukų verčiami.

J. Jurevičius savo išpažinties gale nė be 
reikalo apgailestauja: „Kad taip galima 
būtų susitikti su likusiais ir pranešti1, kaip 
mes grįžome ir kaip mus priėmė ...”

Deja, keliai į anapus geležinės uždangas 
atviri visiems DP (Bėgti nereikia!), o iš ten 
jau nebėra nei kelio, nei takelio ...

Vyt. Kastytis.

„Yra stovyklose ir teismai. Už ma- 
nusikaltimą teisia. Dažniausiai nu- 

tie, kurie prasitaria apie grįžimą l 
Visuomet Jie esti kalti ir būna pri-

Muši į federallsmo'konspektas (3)

Aisčiai ar baltai?
Ne vardas puošia žmogų, o žmogus var

dą. Bet vis dėlto sykį reikia galutinai nu
sistatyti ir dėl vardo. Vardas irgi turi savo 
aromatą, ir jis būtinai reikalingas kiekvie
nam mūsų gyvenimo reiškiniui.

Dr. M. Alseikaitė-Gimbutienė, rašydama 
lietuvių protėvynės klausimu, tarp kita ko, 
teigia: —

„Lietuvių visuomenėje ligi šiol labiau 
vartojamas aisčių vardas, o mokslininkų 
pasaulyje pastaruoju metu tesutinkamas 
baltų vardas.

Aisčių vardas.paimtas iš romėnų rašytojo 
Tacito veikalo „Germania”, I a. po Kr., kur 
jis utini Aestiorum gentes. Aisčių 
vaidas istoriniuose šaltiniuose dar pasikar
toja VI ir IX amžiuje ... Tuo pačiu vardų 
vadinti dabartiniai estai ... Spėjama, kad 
visas pajūris į rytus nuo germanų, nuo 
Vyslos iki Narvos, germanų galėjo būti va
dinamas Aestii vardu.

Bendro vardo visoms baltų tautoms ank
styvaisiais laikais greičiausia iš viso nėra 
buvę. Baltų vardas visoms šios padermės 
tautoms naujai pasidarytas iš Baltijos jūros 
vardo, kuris pirmą kartą paminimas XI am
žiuje. Pirmą kartą literatūroje baltų vardas 
tepavartotas XIX a. pirmoje pusėje ... Vė
liau prof. K. Būga aisčių vardą perkėlė vi
soms baltų tautoms. Būga baltų vardą pa
teisina tik tuo atveju, jei baltų gyventa prie 
Baltijos jūros. Paskutinieji proistorikų, kal
bininkų ir kt, tyrinėjimai parodė, kad baltų 
gyventa Baltijos pajūry. Paprastai vardas 
tautai ar tautų grupei pavadinti prigyja 

'nebūtinai jai labai charakteringas. Baltų 
vardas mums yra charakteringas, nes vienos 
giminės tautos, apėmusios didesniąją Balti
jos pajūrio dalį, visai pagrįstai gali būti 
pavadintos tos jūros, vardu. Sekant mūsų 
didžiojo kalbininko nuomonę šiuo klausimu 
ir atsižvelgiant į baltų vardo įsigalėjimą 
pasaulinėje literatūroje, tenka pasilikti prie 
baltų vardo.”

Dėl šių ar panašių teigimų būtų galima 
diskutuoti be galo. Faktas, kad svetimieji mus 
pamėgsta taip, o ne kitaip vadinti', toli gra
žu dar nereiškia, kad ir mes patys turime 
save taip vadinti, kaip kiti įpranta. Jei mū
są visuomenėje labiau buvo mėgstamas var-

tėti aisčių vardas, tai ne vien dėl mūsų 
lokalinio patriotizmo, ne vien iš respekto 
tam pirmą kartą istorijoje pavartotam 
„Aestiorum genies” terminui, bet ir dėl to, 
kad šis vardas mums tapo tam tikra etinė 
sąvoka ir gal dar dėl to, kad joks kitas 
vardas negalėtų konkuruoti savo estetišku- 
mu. Aš asmeniškai, mūsų tarpusavio reika
luose ir santykiuose, niekad negalėčiau išsi
žadėti šių dviejų taip be galo gražių ir 
prasmingų žodžių — aistis, Aistija ... 
Neišsižadės to daugumas lietuvių ir latvių. 
Artimas jis būtų ir estams, nes juk ■ jie 
vieninteliai ir šiandien tebenešioja tą pat{ 
vardą, kuriuo mus visus prieš devyniolika 
šimtmečių senis Tacitas pavadino. Nesveti
mas jis galėtų būti ir tam regijonui, kuris 
vėlesniais laikais prisiėmė Gudijos vardą, 
sritys, kur tiek buvo ir išliko mūsų gimi
nės kraujo žmonių, kurios daugelį šimt
mečių natūraliai ir teisėtai sudarė integra
linę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos da
li, {dedamos tokių vertigų {našų į mūsų 
kultūrinę ir valstybinę praeitį. Oi mūsų tę
sinys į vakarus, Mažoji Lietuva ligi Kara
liaučiaus, toji „Prūsija”, tas kitas Aestio
rum genies istorinis komponentas, čia ne
galėtų kelti jokių diskusijų. Žmonės, kurie 
čia buvo iš svetur įsibrovę ir per šimtme
čius keitė šios vietos veidą ir sielą, šian
dien sausai yra išsidanginą ar išdanginti 
kitur. Grįžti čia teturi teisės tik tie 
žmonės, kuriems tos erdvės buvo tikroji tė
vynė ir protėvynė.

Štai kontūrai, be abejo, maksimaliniai ir 
tuo tarpu „romantiniai”. Bet jau ne vienas 
iš mūsų intuityviai jaučiame, kad čia su
minėtos giminiškos padermės atkurs žmo
giškai ir valstybiškai prasmingą buitį Euro
poje tik šitokiuose ar maždaug panašiuose 
kontūruose, — arba jos nieko nebeatkurs ir 
žlugs viena po kitos, kaip istoriniai epizo- 
dėliai, gausingesnių ir agresyvesnių kaimy
nų uždovytos, sudegeneruotos, užgraužtos ir 
pasmaugtos. Tad arba realizuoti mūsų „ro
mantiką”, — arba pasyviai susipilti { mūsų 
erdvės istorinės dinamikos girnas, kurių 
malimo dėsniai mums per pastaruosius 
šimtmečius ir dešimtmečius, pagaliau, juk 
turėjo paaiškėti. Tai yra rimčiausias klau-

varpinės bokšto 
joks politikas ir 

mūsų tautų atei-

vardo .. Man

simas! Ir kuris iš mūsų baltiškų politikų į 
šį klausimą dar nėra suradęs objektyvaus ir 
šaltai realistinio atsako, tas, gal būt, yra 
labai šaunus šių dienų 
kronikos politikierius, bet 
net kenksmingas politikas 
ties likimo perspektyvoje.

Bet dar nebaigėme dėl
rodos, šiuo klausimu drąsiai galėtume pa
sikliauti lietuviškąją patarle: „Kaip pava
dinsi, taip nepagadinsi”. Šiuo atveju dabar 
esame liudininkai naujo argumento, kuris 
ne tik pateisina, bet stačiai triuškinančiai 
papildo ponios Gimbutienės tezę. Kas seka 
anglosaksų, prancūzų ar kitų spaudą ir 
publicistiką tuo reikalu, beveik su nustebi
mu turės konstatuoti, jog nebevien moks
lininkų pasaulyje, bet visose viešosios opi
nijos srityse kelių pastarųjų metų laikotar
pyje „suvereniškai” įsigalėjo mūsų tautoms 
pavadinti vienas ir bendras baltų vardas. 
Mūsų valstybės ir kraštai bevadinami daž
niausiai vien Baltijos valstybėmis ar Balti
jos kraštais, o lietuviai, latviai ir estai — 
baltų tautomis, stačiai baltais. Aisčių 
žodis čia veik niekur net nežinomas.' Ir tai 
yra įvykę savaime, spontaniškai, maždaug 
be mūsų pastangų, be noro, be specialios 
propagandos. Taip mus visur vadina laik
raščiai ąr knygų autoriai, su kurių dauge
liu mūsų „propagandistai” niekad nieko 
bendro nėra turėję. Atsukti tą propagandą 
ir visuotinai įsigalėjusį Įprotį atgal dabar 
būtų ne tik labai sunku, jeigu ne neįmano
ma, bet vargu ir prasminga. Kol Baltijos 
jūra skalaus mūsų tėvynių krantus, atrodo, 
be skriaudos ir sąžinės graužimo mes visi 
galime sutikti su šiuo mums teikiamu ir 
mums visiškai būdingu baltų vardu.

Sis 'faktas labai simptomingas ir platesniu 
politiniu požiūriu. Ne paslaptis, kad didieji 
užsieniai daug vargdavo ir painiodavosi su 
mūsų trijų respublikų ir jų sostinių vardų 
išrninėjamu.' Dabar paprasčiau, ir jie pa
tys neraginami greit tarsi susitarė dėl 
mums teigtino bendro vardo. O per tai in
stinktyviai atsiskleidžia ir jų tarsi pagei
davimas matyti mus susivienijusioje Baltijos 
federacijoje... Bronys Raila

Lietuvių tarpe beveik nėra žmogaus, ku
rio vienas ar daugiau šeimos narių nebū
tų prievarta išvežti ir kankinami Sibire. To
dėl mes turėtume ypatingai susidomėti tuo 
Eug. Lyons atsišaukimu ir kiekvienas mūsų 
atskirai ar per organizacijas turėtumėm ra
šyti jam laiškus, reikšdami juose padėką ir 
pritarimą dėl to jo sumanymo {steigti Tarp
tautinę komisiją kovai1 su vergija. Mes dau
giau kaip kitos tautos esame nukentėję nuo 
tos vergijos ir gal daugiau kaip kiti galė
sim duoti medžiagos apie ją. Būtų labai 
naudinga, kad visi mūsų laikraščiai per
spausdintų Eug. Lyons atsišaukimą ir ra
gintų į j{ atsiliepti, kad Sukelti žmoniją prieš 
šitą XX amžiaus barbariją, kuri turi būti 
sunaikinta, o kaltininkai turi būti nubausti, 
kaip buvo nubausti naciai.

V. Lozoraitienė |

Lietuvių Draugijos Švedijoje atstovų 
II-sis metinis suvažiavimas

S. m. sausio mėn. 4 d. Stockholme, Fol- 
kets Huset įvyko L. D. S. skyrių atstovų II- 
sis metinis suvažiavimas. Švedijos lietuvių 
gyvenama, galima pasakyti, ypatingose są
lygose. Ypač jos yra juntamos, kada susi
buriamą visuomeniniam darbui; jos buvo 
pajustos ir suvažiavimo metu. Suvažiavime 
gausiausiai dalyvavo Stockholm©, pačios di
džiausios Švedijoje lietuvių kolonijos, sky
riaus atstovai. Eskilstuną, antrą savo didu
mu Švedijoje lietuvišką koloniją, atstovavo 
3 skyriaus atstovai ir Hallstahammarą — 2. 
Iš tolimiausio L. D. Š. Lundo skyriaus ne
atvyko nė vienas atstovas. Taigi, taip lauk
tas suvažiavimas nepasižymėjo dideliu da
lyvių gausumu. Su svečiais jų tebuvo 25.

Suvažiavimo atidarymo kalboje C. Valdy
bos pirmininkas pik. V. Blažys nusakė vi
sas tas aplinkybes, trukdančias Švedijos lie
tuviams gyvai organizuotai pasireikšti. Svar 
blausios jų — tai jog mūsų iš viso čia la
jai maža esama, švedų įstaigos priskaičiuo- 
a net ligi 460, mūsų pačių -statistika rodo, 
<ad lietuvių Švedijoje skaičius nesiekia net 
400. Iš ių koks šimtas yra Latvijos pasienio 
žvejai, kurie patys nežino, kam jie turėtų 
būti priskirti. Pati Lietuvių Draugija Šve
dijoje teturi 120 narių. Iš jų tarpo gal at
sirastų nemaža norinčių visuomeniškai pa
sireikšti, bet jie yra varžomi bendrų gyve
nimo sąlygų. Esame labai išblaškyti po šio 
didelio ir retai apgyvento krašto kampus 
po kelis ar kelioliką asmenų. Kiekvienas pa- 
ėgus dirbti yra įjungtas į kasdieninį dar- 
aą už duoną. Norint atkeliauti pav. iš Lun
do į Stockholmą, reikia sumokėti visos sa
vaitės uždarbį už kelionę ten ir atgal ir 
porą ar trejetą dienų nedirbti, už jas atly
ginimo negaunant. Šitokia prabanga Švedi-

jos lietuviui yra labai retai įkandama., To
kiu būdu pasitenkinama tik raštišku susiži
nojimu su centrais, o tai jau gyvam orga
nizaciniam darbui į naudą neišeina. Paga
liau ir tie, kuriems visas tas darbas palie
ka ant savo pečių pasiimti, nėra išlaikomi 
tik Dievo palaimos. Visuomeninius barus 
apeiti reikia ■ atliekamomis po kasdieninio 
darbo keliomis vakaro valandomis, grįžus iš 
fabriko, restorano, lėkštes plovus, ar kokios 
nors kitos darbo vietos. Jokioje srityje to
kiomis sąlygomis neįmanoma labai efekty
viai pasireikšti, silpniausia gi mūsų vieta 
yra tai, kad mūsų čia labai ir labai maža 
ir esame labai išblaškyti.

Savo atidaromąjį žodį p. Blažys baigė, 
siūlydamas eiti prie sekančio darbotvarkės 
punkto ir palinkėdamas suvažiavimui dar
bingos nuotaikos.

Pagal darbotvarkę sekė prezidiumo rin
kimai, į kurį vienbalsiai išrinkti: pirm-ku 
— pik. O. Urbonas ir sekretorium — Kl. 
Gmnauskas.

Išrinkus mandatų komisiją ir patikrinus 
mandatus, praėjusių metų suvažiavimo pre
zidiumo sekretorius p. J. Lingis perskaitė 
praėjusio suvažiavimo protokolą.

Sekė veiklos pranešimai'. C. V-bos pirm- 
kas perskaitė metinės Draugijos veiklos ap
žvalgą, iš kurios paaiškėjo, kad ir turimo
mis tikrai ne per puikiausiomis sąlygomis 
yra nudirbta visa eilė nemažų darbų. C. 
V-bos parašyta ir atsakyta į eilę įvairių 
kraštų lietuviškų organizacijų raštus, su
sirišta ir bendradarbiauta su jomis ir su 
mūsų vykdomaisiais organais, daugeliu at
vejų belstasi 1 vietines švedų ir kitatau
čių organizacijų duris ir išspręsta lietuvių 

(Perkelta į 4 pusi.)
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BALF gerybių paskirstymo klausimu (AKIMIRKSNIŲ KRONIKA^

H (vairių pranešimų, oficialių ir privačių 
(laiškais ir žodžiu), tenka patirti apie pasi
taikančius lietuvių tremtinių Vokietijoje nu- 
siskundimus dėl BALF gėrybių paskirsty
mo. Vienur kitur metamas įtarimo šešėlis 
gėrybių skirstymo komisijų atžvilgiu, pri
kibant joms šališkumų. Antra nusiskundimų 
rūšis — girdi, spaudoje skelbiama apie di
deles BALF gėrybių siuntas, o tremtyje pa
šalpos reikalingieji labai mažai jų gaugą.

Pirmiausia, dėl šališkumo. BALF vado
vybė skirstyme tiesiogiai nedalyvauja. Skirs
tymą atlieka mišrios komisijos, kurios na
riais yra pačių tremtinių organizacijų iš
rinkti asmens. Kiek čia žinoma, komisijose 
dalyvauja įvairių pažiūrų ir užsiėmimų 
žmonės, tad negalėtų būti jokio šališkumo 
kokios nors vienos grupės naudai.

Antra, dėl pašalpos davinių mažo kiekio.
Vokietijoje yra apie 65.000 lietuvių trem

tinių. Beveik visiems jiems trūksta ir reikia 
papildomo maisto. Jei kiekvienas asmuo kas

štai visai neseniai jam pavyko iš Amerikos 
kat. vyskupų vardu vykdytos maisto rink
liavos gauti 460.000 svarų maisto. Ši stambi 
parama jau yra pakelyje į paskirstymo vie
tas. Tai tik vienas pavyzdys.

Visi BALF valdybos ir Direktorių Tary
bos nariai daro viską, kas tik įmanoma ir 
galima. BALF skyriai visu uolumu talkinin
kauja. Visuomenės vadai, dvasininkai ir pa
sauliečiai, nuoširdžiai bendradarbiauja BAL 
Fui. Lietuviški laikraščiai ir lietuvių radi
jo programos be jokio atlyginimo užleidžia 
savo skiltis ir brangų laiką atsišaukimams 
ir prašymams duoti daugiau ir daugiau au
kų.

Tenka atsiminti, kad Amerikoje viešų ir 
privačių rinkliavų yra daugybė, jos viena 
kitą veja, štai, sausio mėnesį per visą šalį 
yra plati March of Dimes rinkliava vaikų 
paralyžiaus fondui. Vasario mėnesį — vė
žio ligos ir kitiems fondams.'Kovo mėn. —

Amerikos Raudonojo Kryžiaus didysis va 
jus. Po to seka kiti. Be to, kiekvienas mies 
tas turi savo labdarybės ir šalpos įstaig 
vajus. Įvairios tikybinės organizacijos vė 
turi savo šalpos programoms vykdyti va 
jus. Darbininkų unijos kasmet kelis kartu 
apdeda savo narius dienos uždarbio mokes 
čiais savo pašalpos reikalams, ir t.t. ir t.t

Visa tai labai aiškiai rodo, kaip sunku 
aukų gauti. Turint tai dėmesyje, lietuvia 
galėtų suprasti, o jų dauguma tai aiškia 
supranta, kodėl BALF negali pristatyti tiek 
gėrybių, kad kiekvienas jų būtų patenkintas.

Daug lengviau yra su drabužiais — jų 
daugiau gaunama, tad daugiau tremtiniams 
ir tenka. BALF centras gauna daiktinių gė
rybių paskirstymo komisijų pranešimus, ku
rie rodo, kaip kruopščiai ir tiksliai gėrybės 
yra skirstomos.

Juozas B. Laučka 
BALF Reikalų Vedėjas

mėnuo iš BALF gautų maisto bent 10 do
lerių vertės, tikrai nebūtų jo perdaug. Pa
prastas skaičiavimas rodo, kad BALF va
dovybė, norėdama nusiųsti maisto, trem
tiniams kas mėnuo bent po 10 dolerių ver
tės kiekvienam, turėtų maisto pirkti kas mė
nuo už 650.000 dolerių. Tada per metus tek
tų išleisti 7 mil. 800 tūkst. dolerių...

BALF metinis biudžetas pernai nesiekė 
nė 300.000 dolerių (neskaitant suaukotų 
daiktinių gėrybių). Tad kaip lietuviai trem
tiniai gali tikėtis daug maisto iš BALF,, kai 
jo turimi šaltiniai yra baisiai maži, palygi
nus su reikalui

Pašalpos skirstyme pirmenybė duodama 
vaikams, kurių Vokietijoje yra apie 14,500. 
Norint vaikams parūpinti maisto bent 10 
dolerių vertės per mėnesį vienam, reikėtų 
per mėnesį ..skirti 145.000 dolerių arba ,pe» 
metus — 1 mil. 740 tūkst. dolerių!

štai kur glūdi visa .paslaptis”, kodėl 
tremtiniai taip mažai maisto iš BALF gau
na. . Gauna jo mažai todėl, kad BALF iš
tekliai yra labai ir labai riboti.

BALF vadovybė dėjo ir deda visas pas
tangas ko didesnėms pinigų sumoms sukel
ti. BALF pirm. kun. Dr. Juozas B. Kon
čius nepraleidžia jokios progos didesnei pa
ramai laimėti. Jis varsto durų duris, laužo 
kliūčių kliūtis, kad tik lietuvių tremtinių 
medžiaginė ir teisinė padėtis būtų geresnė.

. Sudegė politrukų masina
Yra žinoma, jog rusų repatriacijos kari- pratę skaityti laisvą spaudą, nutarė propa-

ninkai nekliudomai važinėja po DP stovyk
las ir telkia norinčius grįžti namo.

Kiek ta jų propaganda padaro ' įtakos, 
mums, DP, nereikėtų aiškinti, nes po kiek
vieno tokio propagandinio pranešimo pasi
pila „prelegentams” tiek klausimų, jog jie 
dažniausiai neatsakę dumia iš salės.

Panašų nepasisekimą, tik žymiai paįvai
rintą nuotykiais, turėjo rusų repatriacinė 
komisija Munchene sausio 20 d., Freimanno 
D P stovykloje.

Minėtą dieną į stovyklą atvyko vienas so
vietų karininkas su politruku, lydimi ame
rikiečių pareigūnų. Politrukas liko kieme 
prie mašinos, o karininkas administracijos 
patalpose ruošėsi priiminėti norinčius re
patrijuoti interesantus, kurių beveik neatsi
rado. Kita didžioji „interesantų” dalis susi
spietė apie pasitikusįjį mašinoje. Miniai pa
rūpo, ką „sovietiniai apaštalai” yra atsiga
benę savo pu i kame 8-nių cilindrų „Opely- 
e”. Politrukas buvo paprašytas iš mašinos 

išlipti. Nors ir spyrėsi, bet vėliau iššoko ir 
spruko pas savo „šefą”. Minia patikrino ba
gažą. Buvo rasta didžiulis kiekis propa
gandinės literatūros įvairiomis kalbomis, 
paveikslų, obuolių ir... silkių. DP pri-

gandinį šlamštą paleisti dūmais ir taip supleš
kėjo visa „literatūra”.. Gal tuo ir baigtųsi 
šios „ceremonijos”, jei netikėtas įvykis. Tarp 
degančių laikraščių buvo rasta fotografijų, 
pagal kurias buvo atpažinti šios stovyklos 
gyventojai. Sis laimikis įširdino DP. Ir at
sitiko taip, kad mašina ramiai stovėjusi nor
malioje padėtyje, apvirto aukštyn ratais ir... 
suliepsnojo. MP pareigūnai, pamatę, jog 
padėtis rimtėja, išsikvietė talkininkų. Tuo 
pačiu laiku atvyko aukšti amerikiečių ka
rininkai. Jie pareiškė, kad suprantą DP 
jausmus ir kvietė visus būti drausmingais 
ir korektiškais. Minia laikėsi gan draus
mingai, tik įvairiom kalbom buvo girdimi 
šūkiai: „Paduokite mums politruką”. Bet 
nenurimo ir pradėjo „šturmuoti” adminis
tracijos namą. Tuo pačiu metu pasirodė 
virtinė mašinų. Ir prasidėjo... visos šios 
įdomios scenos fotografavimas ir filmavi
mas.

Po to, džipais buvo sudarytos barikados, 
kurių priedangoje nekviestieji svečiai iš
spruko iš Freimanno.

Kieme liko apdegusi juoda mašina.
J. Viekšnelis

ištremti komiteto nariai
OOttingena*. Jau buvo spaudoje ra

šyta, kad š. m. sausio mėn. 8 d., Odttinge- 
ne, tapo uždaryti letuvių, estų ir latvių sto
vyklų tautiniai komitetai. Prieš šį uždary
mą didžiausią pasipirešinimą parodė lietu
vių buv. komiteto nariai — J. Janulionis, 
V. Lazdausaks, V. Bartkus ir P. Palubins
kas. Jie pasitarę su estų ir latvių buv. ko
miteto Dariais, sušaukė keletą informacinių 
susirinkimų per kuriuos painformavo bend
ruomenę apie esamą rimtą padėtį ir pa
ruošė keletą memorandumų, kuriuos su 
bendruomenės parašais pasiuntė atitinka- 
tnorns įstaigoms. Gbttingeno 55 DPAOS di
rektorius p. Varommander šią veiklą pri
skaitė prie visuomenės kurstymo ir š. m. 
sausio mėn. 15 d. visus buv. lietuvių taut, 
komiteto narius iš Gdttingeno ištrėmė į See- 
dorfo lietuvių stovyklą. Po šių tautiečių iš
trėmimo tas pat direktorius, pakvietė pas 
save kitus 2 tautiečius — K. Povilaitį ir 
P. Pleskaitį ir pasiūlė jiems užimti komen
danto patariamosios tarybos vietas nuo lie
tuvių grupės. Bet šiems be rinkimų tokias

vietas užimti atsisakius, š. m. sausio mėn. 
20 d. buvo į tą pačią Seedorfo stovyklą iš
tremti ir jie. Visiems ištremtiesiems paskel
bė, kad ilgiau kaip iki nurodytos išvyki
mui dienos pasilikti Gdttingene’ ar jo apy
linkėse griežtai draudžiama, bet susisiekimo 
priemonių, nuvykimui į ištrėmimo vietą ne

davė. Jas nelaimingieji turėjo samdytis sa
vo lėšomis ir-už nuvežimą apie 400 kilo
metrų kelio, labai brangiai sumokėti'. Skau
du, kai demokratinių šalių IRO tarnautojai 
vartoja diktatoriškas priemones nelaimin
giesiems skriaustu

J. Tilionis

Šveicaru laikraštis apie Pabaltijo valstybes
Įtakingas šveicarų laikraštis „Journal de suniokojo, ir kad Rooseveltas ’ir Cnurchillis

Geneve” paskelbė žinomo lietuvių draugo 
Henri de Chambon knygos „La tragedie dės 
nation baltiqes” vertinimą. Ta proga laik
raštis rašo:

„Karui pasibaigus buvo laikas, kada at
rodė stačiai bloga valia kalbėti apie politi
nį Baltijos valstybių nužudymą. Argi sovie
tai nebuvo nusipelnę daug pagarbos prie
šindamiesi Hitleriui? Ar nebuvo norima sa
ve įtikinti, kad jie pasiruošę bendradarbiau
ti su anglosaksais ir Vakarų Europa? Atro
dė netaktiška tvirtinti, kad Maskva Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybę

tuo metu buvo akli, kad leido tai padaryti. 
Šiandien šydas jau suplėšytas, ir bolševiz
mas visų akim pasirodė kas jis tikrumoje 
yra: tarptautinio imperializmo Įmonėl Da
bar to nemato tik tie, kurie to iš viso ne
nori matyti.

Mirties tyla slegia Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Ką daro Europa toms trims agonijoj 
besiblaškančiom aukom padėti? —' Nieko”.

Laikraštis apibūdina Henri de Chambon 
knygos turinį, pamini juridinį Baltijos vals
tybių suniekinimą iš Sovietų Sąjungos pu
sės ir plačiai atskleidžia dabartinį Pabal
tijo tautų naikinimą. (—d—)

Lietuvių Draugijos Švedijoje
Atkelta iš 3 pusi.) 

Švedijoje naudai eilė klausimų, gautas vals
tybės apmokamas archyvinis' darbininkas 
lietuvių reikalams, ieškota visokių kelių ir 
būdų patikrinti Draugijos finansinį stovį ir 
jos organo „Pragiedrulių’ gyvavimą ir jie 
atrasti. Centro Valdyba per praėjusius metus 
turėjusi 53 posėdžius, į kuriuos, reikia ma
nyti, nebuvo veltui susirenkama.

Iš C. V-bos iždininko K. Kuprėno pra
nešimo paaiškėjo Draugijos veikla skaičiais. 
Paaiškėjo taip pat liūdnas faktai, kad G 
Valdybas leidžiamas laikraštis „Prgiedru- 
liai” iš prenumeratorių Švedijoje tėra su
rinkęs per metus tik apie 370 kronų, kas pa
dengia tik apie 10-tą dalį jo spausdinimo 
išlaidų. Laikraštis išsivertė iš aukų, gauna
mų daugumoje iš kitataučių organizacijų.

Revizijos komisijos pranešimas, po kurio 
kalbėjo „Pragiedrulių” redakcinės kolegi
jos vardu laikraščio redaktorius p. I. Lm- 
gls, nušviesdamas suvažiavimui Red. kol- 
jos darbo eigą, jos sąstato pasikeitimus ir 
darbo sąlygas. P. Lingis apgailestavo, kad 
L.D.S.C. V-bai dėl pinigų trūkumo yra ne- 
.įmanoma išleisti „Pragiedrulius” spausdina
mus spaustuvėje. Nusiskundė taip pat per 
mažu bendradarbių skaičiumi. Ir tikrai, Šve
dijoje gyvežtą lietuviai, ar jie neturi apie ką 
rašyti, ar nesidomi vietos lietuvišku laikraš
čiu, išskyrus porą atvejų, su „Pragiedru
liais” visiškai nebendradarbiauja. Labai 
dažnais atvejais Red-nei Kol-jai, susidedan
čiai iš 4 asmenų, tenka užpildyti visas laik

raščio skiltis ir atlikti visą technišką jo iš
leidimo darbą.

Po trumpų diskusijų sąryšyje su C V-bos 
'veiklos pranešimais Prezidiumo pirminin
kas pasiūlė suvažiavimui pareikšti C. Valdy
bai padėką už per ištisus 1947-sius metus 
dirbtą darbą.

Pagal C. V-bos pasiūlytą projektą su
važiavimas pakeitė kelioliką Draugijos įs
tatų punktų. Įstatų taisymo metu kilo il
gesnės diskusijos, po kurių prieita prie fon
dų klausimo. Suvažiavimui perskaitomas 
Vykd. Tarybas raštas, kuriuo kreipiamasi į 
lietuvius Švedijoje, prašant prisidėti prie 
Tautinio Solidarumo Fondo. Sis klausimas 
Švedijos lietuvių tarpe ir anksčiau jau buvo 
iškilęs -ir diskutuojamas. Vienintelės Švedi
jos lietuvių organizacijos metinis suvažiavi
mas turėjo tą klausimą galutinai išspręsti ir 
pasisakyti. Nutarta, solidarizuojant viso pa
saulio lietuviams ir gyvai jaučiant ir žinant 
tokio fondo svarbą kovoje dėl Lietuvos lais
vės. prisidėti prie Tautinio Fondo, o Lie
tuvių Draugija Švedijoje privalo iš kiekvie
no dirbančio lietuvio šiame krašte išgauti 
į Tautos Fondą !•/• jo mėnesinio atlygini
mo.

Sekė centro organų rinkimai. Į C V-bą 
išrinkti: pik. V. Blažys, J. Pajaujis, K. Kup- 
rėnas, J. Leščinskas, Pr. Dūda ir J. Kriau
čiūnas, kandidatai — J. Lingis, Stonkus ir 
Gumauskas; į Rev. k-ją: N. Zabulionis, I. 
Mališka ir J. Siurna; į Garbės Teismą: Ig. 
Kazlauskas, Arūnas ir Daugelavičius.

Po C. organų’rinkimo kalbėtasi einamai
siais reikalais. Nutarta sumažinti nario mo
kestį, iškeltas įvairių vajų klausimas ir pa
tiekti apytikriai jų įvykdymo projektai. Daug 
šnekėtas: dėl Draugijos kultūrinės veiklos 
pagyvinimo, tartasi dėl 30 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties minėjimo, bend
rai iškelta daug naujų klausimų. Suvažia
vimui baigiantis dalyviai vienbalsi^ priėmė 
pateiktas rezoliucijas ir sveikinimus: Vykd. 
Tarybai, VLIKUI, Amerikos Lietuvių Tary
bai, BALFUI, švedų valdžios organams ir 
eilę kitų.

Suvažiavimas, praėjo tikrai darbingoje 
nuotaikoje. Pagal perskaitytą praėjusio su
važiavimo protokolą.palyginus jį su šiuome
tiniu tenka konstatuoti, kad Draugija yra 
įėjusį Į darbo vėžes. Savo iškeltų klausimų 
ir reikalų gausumu, savo atliktais darbais, 
išspręstomis ir sprendžiamomis problemo
mis Draugija padarė didelį šuolį pirmyn. 
Sis suvažiavimas tai aiškiai parodė. Viena 
tik tenka apgailestauti, kad toKiam suvažia
vimui vienas popietis buvo labai trumpas 
laikas. Suvažiavimo metu jautėsi skubėji
mas ir nervingumas dėl laiko stokos ir dau
gelis klausimų buvo iškelti ir apgraibom 
apšnekėti, per daug ( juos besigilinant ir jų 
pagrindiniai neišdiskutuojant Kaltos vis 
tos gyvenamosios sąlygos ir darbai, kurie 
suvažiavimo dalyvius turėjo pasitikti su 
ryt diena. Ypatingai gyvenančius provinci
joje, ar už Stockholmo miesto ribų. K. M.

Propagandos reikalu
Nusibodo mums propaganda. Visi geros valios žmonės tikėjo, kad po šio kar 

jau nereikės propagandos. Gana ji visokių blėdžių pridarė, mulkino žmones, tarian 
šeiminių mūsų laikų terminologija. Propaganda mūsų sąmonėje — visokių totai 
tarinių režimų išmislas. Propagandos pagalba, esą, galima iš juodo padaryti ba 
ta. O žmogus visvien netiki, kad juoda pavirstų į baltą. Atsimenu važiuojant iš P 
sos į Genovą ištisais kilometrais ant uolų ir ant sienų buvo prirašyta: duče, duč 
duče. O tereikėjo nušalinti Musoninį nuo valdžios, žmonės su nepaprastu įnirtim 
plėšė ir trypė kojomis to paties dievinamo inksčiau dučės paveikslus. Be reika 
buvo milijonai lirų išmesti propagandai. Nepadarė ji iš italų senųjų romėnų, nors t 
pats Musollinis kalbėjo ir ant tanko ir ant lėktuvo pasilipęs. Taip yra ir su viso
mis propagandomis.

O vis dėlto kol kas propagandos nepasisekė išveisti iš gyzcu mo. Iš vienos yn 
sės ja užsiima visokie „karo kurstytojai” iš antros — kominformai ir kitokios j 
čeikos. Garsusis Walteris Lippmanas paskutinę savo brošiūrą pavadino „šaltu k 
ru”. O tai ir yra propagandinis karas. Labai supyko Molotovas Londone, kai ka 
kas iš jo kolegų pasinaudojo to pagarsėjusio „karo kurstytojo” terminologija laba 
iškilmingose diplomatinėse derybose. Iš antros pusės, seniau mes galvojome, kai 
tik atsiprašant „mikes kvailučius” galima su propaganda apmulkinti. Dabar gi 
ministerial mano, kad propagandos priemonėmis galima savo kolegas įtikinti. Ti 
rai kartais pagalvoji, kaip neseniai rašė vienas okupacinis prancūzų laikraštis, k 
žln ar Neandertalio žmogus nebuvo kultūringesnis už išdidaus XX amžiaus žmogi 
Tikrai galima paklausti kartu su Senkevi-čium: „Quo vadis?”

Ne, tegu ir ministerial pasiduoda propagandai, bet mes, praėję kelias viena ■ 
kitą geresnes propagandos mokyklas, netikime propagandai. Nors tu kuolą ant ga 
vos tašyk. ‘Esame didesni skeptikai negu anasis Tomas Netikėlis. Mes išmokom 
atvirkščiai skaityti. Sako, kad „išlaisvino” mes galvojame „pavergė”, sako „darb 
ninku ir valstiečių valstybė”, mes galvojame biurokratų ir partinių bonzų valsf 
bė”, sako „naujo tipo demokratija”, mes galvojame Viduramžių pradžios' Europ 
Nieko čia nepadės nei tokie konkretūs argumentai, kaip „arbūzų vagonai", arb 
„pusbonkiai”, nei Sibiras, nei Saksonija.

Bet nereikia pamiršti, kad ne visi turėjo progos tuos mokslus išeiti. Ne visu 
taip radikaliai buvo kovojama su „analfabetizmu”, kaip pas mus. O gal ne visi 
tokie gabūs, kaip mes. Mat, pagal aną anekdotą: „nelygu galva, tamysta pulk 
ninke”. Nežinau, kiek prieš karą Italijoj šaukė „Viva ii , duče” (kiekvienu atvej 
labai daug), bet faktas, kad šiandien apie pustrečio milijono šaukia „Togliati pri 
valdžios”. Atrodo, ir Prancūzijoje dar ne taip seniai senukas maršalas Pelenas bu 
vo pasitinkamas karštais katučiais, o šiandien net Blumas ir Ramadier pasidar 
tikrais fašistais, ir tuo pačiu metu apie du milijonai žmonių kumščius iškėlę reikalau 
ja Torezo prie valdžios vairo. Žodžiu, pagal lietuvišką priežodį 7gyvą ir valstybi 
nes tradicijas palaikančioje tremtinių bendruomenėje) „be pusbonkio nesuprasi”.

Galima būtų ir toliau juokauti, jeigu reikalas nebūtų toks tragiškas. Propagan 
dos nereikia, tai „nomen odiosum”. Dėl to turime tik informacijų tarnybą; nor 
visi iš pripratimo ir dėl didesnio orumo vadiname tai propagandos ministerijai Tu 
rime ir kelius informacijos centrus. Lietuvoj nieko panašaus neturėjome. Blogai už 
tat buvo ir su informacija apie mūsų kraštą. Mat, ūkininkų, o ne biznierių krašta 
buvome ir reklamos nemėgome. Vienas kitas užsienietis parašė vieną kitą knygą 
apie Lietuvą. Ačiū jiems už tai. Ir dabar jų apibūdinimais naudojamės ir tikime, 
kad dabartinės tarnybos ir centrai užpildys tą spragą, kurią savo laiku neužadėme.

Deja, ligi šiol pasiektais rezultatais negalime labai pasidžiaugti. Sutinkame 
kad buvo tam tikros tylos boikoto laikotarpis, tikime, kad ir priemonių trūksta 
Vienu tik netikime, kad žmonių truktų. Kiek tų žmonių turėjo Lietuva 1917—21 
m., o kiek buvo padaryta! Nebuvo ministerijų, o darbas ėjo. Yra ministerijos, 
darbas neina. Gal mes truputį anarchistai. Gal ir ne be reikalo rusų emigrantai — 
anarchistai New Yorke V. Tamulaitį išsirinko savo garbės nariu. Paliksime ko
kas tuos klausimus neatsakytus. Konstatuosime tik, kad su informacija Jcažkas ne
tvarkoje. Nenorime čia ir jokių receptų siūlyti, nes lygiai kaip nuo propagandos 
esame atmokyti, atmokyti esame ir nuo visokio planavimo. Kiek žinia, planų ir ga
na grandijozinių netrūksta. Tur būt, ne čia šuo pakastas. Ne daug visokie man- 
driausi projektai padėjo Bremo miesto muzikantams. Matyt, išeities reikia ieškoti 
kitur. V. TRUMPA

DP BRITŲ ZONOJE
Londonas (BBC). Nuo karo pabaigos iki 

dabar iš britų zonos išvyko apie 2.000.000 
DP, jų tarpe 1.939.000 repatrijavo. Iš šiuo 
metu britų zonoje gyvenančių mažiau kaip 
200.000 DP, 101.000 yra darbingų. 69.000 
DP dirba, iš jų 20.000 vokiečių ūkyje. Bri
tų zonoje dabar yra 351 DP stovykla.

Dipl. teisininkei

Irenai Garmiūtei-Eitutienei 1 
netikėtai mirus, reiškiu nuoširdžiausią i 
užuojautą jos giminėms ir artimie
siems.

J. Vasaitis.

NAUJAS ŽURNALAS
S. m. vasario 12 d. išeina estų leidžiamas 

anglų, vokiečių ir estų kalbomis iliustruotas 
žurnalas „Our Life” („Mūsų gyvenimas”), 
kuriame bus liečiami bendrieji lietuvių, lat
vių ir estų klausimai ir keliamos mūsų f«s- 
tangos sunkoje kovoje už mūsų tautų lais
vę. Sj žurnalą, kuris eis du kart į mėnesį, 
jau galima užsisakyti. Prenumerata 1 mė
nesiui — Rm. 12.—. Užsisakant reikia pa
žymėti, kurios kalbos laida yra pageidau
jama. Kviečiami visi Baltijos tautų rašy
tojai, menininkai, žurnalistai šiame žurnale 
bendradarbiauti.

„Our Life” 
Estonian Camp Nr. 615 

(14a) Geislingen/Sttg.

Lietuvos Teisininkų Tremtinių Drau
gijos Kempteno Skyriaus Narei

Irenai Garmiutei-Eitutienei 
mirus, jos giminėms ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia 1

, L.T.T.D. Kempteno Skyrius

Langwasserid LTB Apylinkės Komi
teto Pirmininkui

Bacevičiui Juozui
Lietuvoje mirus Jo Mamytei, gilios 
užuojautos reiškia

Langwaserio LTB Komitetas ir
Bendruomenė
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