
Projektas jsįleisti 100.000
Washingtonas. Senato teisių komisija pri

ėmė įstatymo projektą Įsileisti 100.000 DP 
iš Europos, po 50.000 per metus. Imigran
tams nustatoma sąlyga, kad atvykę rastų 
parūpintą darbą ir būstą, tačiau tuo neda
rant skriaudos patiems amerikiečiams. (NF).

DP j Belgiją ir D. Britanija
Darmstadtas (Delia). Tarptautinės Pabė

gėlių 'organizacijos Įkurdinimo biuras pa
skelbė išvietintiesiems išvykimo galimybes 
iš bizonos J Belgiją ir D. Britaniją.

Į Belgiją gali išvykti pirmiausia vyrai 
17—40 metų amžiaus, turį DP statusą. Dar-, 
bas anglių kasyklose. Po trijų mėnesių ban
domojo laiko galės atsigabenti žmonas ir 
vaikus.

Į D. Britaniją galės išvykti viengungiai 
vyrai ir moterys 18—45 m. amžiaus. Dar
bas vyrams žemės ūkyje, anglių kasyklose, 
fabrikuose ir kiti sunkūs fiziniai darbai. 
Moterįms numatomi darbai tekstilės pra
monėje, ligoninėse ir namų ruošoje.

Nebūtų laiko
Londonas (DPD/Reuteris). Viename pri

ėmime britų ministeris pirmininkas Attlee 
penktadienį pareiškė, kad karo atveju „ne
būtų laiko ruoštis” ir dėl to D. Britanijai’ 
yra reikalinga stipri teritorinė armija. Mes 
garbingai dirbame taikai ir tikimės, kad bus 
galima išvengti naujo karo, tačiau mes pri
valome būti pasiruošę.

Nori išsprogdinti Svenf«” •riestu?
New Yorkas (Dena/Reuteris). Arabų aukš

tasis komitetas apkaltino Jewish Agency, 
esą, ji ketina išsprogdinti krikščionių ir 
arabų šventas vietas Jeruzalėje, tikėdamasi, 
kad pasaulis tuo kaltins arabus.

To sąmokslo užkulisiai, pareiškė aukšta
sis komitetas, aiškėja iš Jewish Agency 
vieno informatoriaus pareiškimo,, kuriame 
jis teigė, esą, netoli Omar/Moschel arabai 
atgabenę trisdešimt tonų sprogstamosios 
medžiagos. Tapiau kvočiant paaiškėjo, kad 
tie kaltinimai yra visai nepagrįsti.

./ Nevykdo įstatymo
Bad Nauheimas (Dena). Pranešimai iš 

daugelio bizonos miestų patvirtina, kad ūkio 
tarybos išleistą maisto sandėliavimo (Spei- 
sekammer) įstatymą gyventojai ignoruoja.

Iš 32.000 Darmstadto miesto namų ūkio 
anketas apie maisto atsargas padavė tik 3 
ūkiai, kurių bendras leistų atsargų pertek
lius tesudaro 4,2 kg miltų ir 3 cnt. bulvių. 
Tas pats buvo ir Mannheime.

Puidoje, kur anketos buvo išnešiotos į 
namus, iš 15.175 namų ūkių atsakė tik 415. 
Panašiai yra ir kituose miestuose.

Nužudytas Yemeno valdovas
Kairas (Dena). Princas Seif ui Islam 

Ahmedas, nužudyto įmano Yehiro sūnus, 
per Kairo radiją painformavo Arabų lygą- 
apie savo tėvo mirties smulkmenas.

Pagal jo pranešimą, Irnanas važiavo auto
mobiliu drauge su savo ministeriu pir
mininku į karaliaus dvarą. Jiems bevažiuo
jant Irako policijos viršininkas savo auto
mobiliu užtvėrė gatvę, o joz palydovas ap
šaudė karaliaus automobilį iš kulkosvaidžio. 
Po to žudikai Įsibrovė Į karaliaus rūmus ir 
ten nužudė įmano du sūnus. Princas toliau 
nurodė, kad jo tėvas buvo karaliaus sosto 
uzurpatorius ir davė laisvę kriminaliniam 
elementui.

Sovietų aviacija
Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų valdinė 

Tasso žinių agentūra sekmadienį padarė 
apžvalgą apie sovietų orinio susisiekimo 
pažangą. Sovietų aviacijos pramonė nuo ka
ro pabaigos kasmet gaminanti po 40.000 
lėktuvų. Daugelis oro linijų yra aprūpinti 
su naujais lėktuvų tipais, pvz., IL—12 ir 
LI—2, kurie pagaminti Vadovaujančiųjų 
aviacijos konstruktorių Iliušino ir Nikulino. 
Tie lėktuvai nė kiek neatsilieką nuo ame
rikiečių „Dakotos” lėktuvų.

Negali atstovauti
Briuselis (Dena/Reuteris). Bulgarijos pa

siuntinys Belgijoje \V. Yourdukovas savo 
laiške spaudai pranešė, kad jis negali at
stovauti susovietintam Bulgarijos režimui, 
kuris yra jėga primestas prieš tautos norą.

Sulaikė lenkų auksą. Quebecko provinci
jos vyriausybės galva Įsakė sulaikyti Len
kijos auksą, bijodamas, kad Ottawos vy
riausybė neatiduotų jo Lenkijai. Taip pasi
elgęs nenorėdamas bendradarbiauti su Sta
liau. (NF).

Suomija siunčia delegaciją i Maskvą
New Yorkas. (DPD). Kaip praneša New 

Ycrko radijas, Suomijos vyriausybė nutapė 
pasiųsti į Maskvą delegaciją, kurši tarsis 
Jėl maršalo Stalino pasiūlyto gynimosi ir 
draugiškumo pakto sudarymo.

Komunistai Įkalbinėja ir verčia
Helsinkis (Dena/INS). Respublikos pre

zidentas J. Paasikivis, trečiadienį priėmęs 
formalų Suomijos komunistų partijos rei
kalavimą pradėti derybas su Sovietų Są
jungą dėl karinės sutarties užmezgimo, 
tuojau pat sušaukė kabinetą pasitarti.

Siame reikalavime toliau nurodoma, kad 
komunistų partija vienu balsu pritaria 
šioms deryboms. Draugiškas Suomijos ges
tas Sovietų Sąjungai būsiąs daugeriopai 
atlygintas. Komunistai smarkiai priešinsis 
konservatyviam elementui, kuris esąs šiai 
sutarčiai opozicijoje. Toliau reikalavime 
nurodoma, kad praeitis parodžiusi, jog 
klaidinga esą oponuoti prieš Sovietų Są
jungą sudarinėti ateities planus. Jie pagel- 
bėsią išlaikyti pasaulio taiką.

Trečiadienį Suomijos užsienio reikalų mi
nisterija paneigė užsienyje pasklidusius 
gandus, jog Paasikivis informavęs Sovietų 
Sąjungą, kad tokio pakto, koks jis pasiū
lytas, Suomija negalinti pasirašyti.

Maskva (Dena/INS). Sovietų vyriausybės 
organas „Izvestijos” penktadienį pareiškė 
nuomonę, kad sovietų siūlymas sudaryti su 
Suomija savitarpio pagalbos paktą atitinka 
abiejų tautų pagrindinius interesus. „Reak
cionieriai”, teigia laikraštis, „būtų padarę 
iš Suomjos užsienio agresorių Įrankiu”.

Tas paktas, rašo „Izvestijos” turėtų būti 
sudarytas apsaugai nuo valstybių, kurios 
stengiasi atgaivinti vokiečių militarizmą.

Partijų pasisakymai
Helsinkis (Dena/Reuteris). Trys iš septy

nių Suomijos partijų penktadienį pareiškė 
prez. Paasikiviui, kad jos pasisako prieš to
kią Suomijos Sovietų Sąjungos karinę su
tartį, kokia ji1 yra Stalino pasiūlyta. Prezi-

tijos atstovai pareiškė, kad nėra jokio pa
grindo pradėti kokias nors derybas dėl to
kio pakto. Bet šie atstovai padarė. užuomi
ną nesipriešinti sudaryti panašų paktą, tik 
kitokiais pagrindais. Ūkininkų partijos at
stovas prezidentui pareiškė, kad Suomija 
yra sudariusi sh Sovietų Sąjungą taikos su
tartį, kuri numato savitarpio santykių pa
grindus. Todėl mes nematome reikalo, pa
reiškė jis toliau, sudaryti naują paktą.

Iki šiol generalisimo Stalino siūlymą rė
mė komunistai ir kairieji liaudies demokra
tai.

Tuo klausimu dar nepasisakė Suomijos 
socialdemokrataį ir Švedų liaudies partija.

Pagal Suomijos konstituciją visos Suomi
jos partijos turi pareikšti pritarimą, kad 
vyriąusybė galėtų pradėti svarstyti tokius 
klausimus, kaip pasiūlytąjį Suomijos Sovie
tų Sąjungos paktą.

Pasiryžimo nestigo
Helsinkis (Dena/INS). Suomijos socialde

mokratų partijos generalinis sekretorius V.

Leskinenas vienam korespondentui pareiš
kė, kad Suomija nori likti laisva ir neutra
li ir dėl to nepageidauja jokių derybų dėl 
karinio pakto.

Suomijos socialdemokratai savo tuo nu
sistatymu, kad Suomija nenori būti Įtrauk
ta į tarptautinį konfliktą, parodėme, kad 
neturime baimės. Mes nesame tie patys so
cialdemokratai, pareiškė S. Leskinenas, 
kaip anie Čekoslovakijoje arba kitose Ry
tų Europos valstybėse. Suomiai yra laisvi 
ir nepriklausomi ir suomių socialistai yra 
pirmiausia suomiai.

Stalino pageidavimus dėl karinio pakto 
mes išklausysime, bet nieko daugiau. Jokių 
pasitarimų. Mes neturime jokių abejonių. 
Mes nuodugniai apsvarstėme ir žinome, jog 
Suomija negali sutikti susisaistyti kariniu 
paktu, kad kada nors netektų kariauti, net 
su Kinija.

Mes pageidaujame, kad visos taiką my
linčios tautos žinotų, kad, nepaisydami sa
vo sunkumų, mes iki paskutiniųjų kovosime 
dėl savo nepriklausomybės išlaikymo.

Sovietu manevrai Pabaltijyje

dento priimti konservatorių ir liberalų par-

Vasario viduryje Įvyko sovietų dalinių 
didieji žiemos manevrai. Pratimuose daly
vavo dideli šarvuočių daliniai, kuriems va
dovavo sovietų generolas Bagriamianas. 
Manevrai truko iki vasario 20 dienos ir už
sibaigė kovų eigos Baltijos rajone strate
gine analize.

Pratimams buvo panaudoti naujos kon
strukcijos šarvuočiai, kurie pasirodė 
esą ypatingai gerai pritaikyti žiemos 

sąlygoms.

Manevrų žiūrėti buvo įsileisti tik kai ku
rių satelitinių valstybių, kaip antai, Lenki
jos ir Rumunijos, kariniai stebėtojai.

Tie žiemos pratimai buvo dar ir tuo {do

riniai, kurie iki pereitų metų rudens buvo 
rytų Vokietijoje, jų tarpe garsi antroji šar
vuočių armija, kuri laikoma dideliu sovietų 
šarvuotų dalinių pavyzdžiu.

Ryšium su tuo kai kurie užsienio stebėto
jai mano, kad daug rusų armijos elito da
linių po Įvykdyto perorganizavimo iš rusų 
okupuotos Vokietijos zonos ir Austrijos bei 
Lenkijos bus atitraukti už vadinamojo „Cor
don sanitaire” į vakarines Sovietų Sąjun
gos sritis,

nes jų buvimas okupuotuose kraštuose 
žymiai palengvintų „kapitalistinės re
akcijos agentams” patirti sovietų kari

nes paslaptis. (Die Tat).

Sveikina pažantja
Londonas (Dena/INS). Amerikos amba-t 

sadorius Londone L. Douglas šeštadienį pa-, 
sveikino JAV, D. Britanijos, Prancūzijos ir, 
Benelukso kraštų konferenciją, kuri tarėsi 
dėl Vakarų Vokietijos ateities, ir pareiškė* 
kad paskutiniųjų dešimties dienų būvyje 
daugiau buvo pasiekta, negu per paskutii 
niuosius trejus metus.

Vienas Amerikos informatorius pareiškė* 
kad, esą, sunku numatyti, ar Prancūzija su
jungs savo zoną su bizoną, tačiau Londono 
konferencija tame klausime reiškia didelį 
žingsni pirmyn. Jos dalyviai stengiasi iš 
pat pradžių pasiekti- sėkmingų susitarimų. 
Paskutinieji Įvykiai Čekoslovakijoje ir Suo
mijoje dar labiau paskatino spręsti tas sku
bias problemas.

PROTESTO 2ENKLAN BIDAULT PA
LIEKA PRANCŪZIJOS TAUTINIO 

KONGRESO SUSIRINKIMĄ
Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos už

sienio reikalų ministeris Georges Bidault 
protesto ženklan penktadenio vakare pali
ko tautinio kongreso posėdį, po to kai ko
munistų atstovas Marius Patinaud apkalti
no jį ir vyriausybę vergiškumu anglosaksų 
pajėgoms. Po to kai Patinaud šitą apkalti
nimą pareiškė, Bidault pašoko ir pareika
lavo formalaus šios pastabos atšaukimo. 
Patinaud atsisakius tai padaryti Bidault pa
reiškė, kad Prancūzijos vyriausybė negali 
priimti tokio įžeidimo ir tuojau paliko 
posėdžio salę.

SILVERIS PRANAŠAUJA ŽYDŲ VALS
TYBES ĮKŪRIMĄ NUOSAVA INICIATYVA

New Yorkas (Dena). Jewish Agency at
stovas A. H. Silveris, pasak INS, Palesti
nos klausimu pareiškė Saugumo Tarybai, 
kad Šventojoje žemėje žydai savo iniciaty
va įsteigs žydų valstybę. Silveris padarė 
intervenciją britų vyriausybei dėl leidimo 
įkurti žydų miliciją prieš pasibaigant man
datui, t. y. prieš gegužės 15 d.

Paskutinis įspėjimas prancūzamsmūs, kad juose išlindo keli šarvuočių da-

Vaizdas po bombų atentato (įvykdyto vasario 21 d.) Jeruzalėje. Griuvėsių 
krūva liko iš visos eilės namų Ben-Jehudos g-je, kuri yra didžiausioji žydų

kvartale. (Dena—INP—Bild).

Compiegne (Dena/Reuteris). Generolas 
De Gaullė, prancūzų tautinės unijos RPF 
vadas, sekmadienį reikalavo aiškios ir be- 
atodairinės Amerikos pagalbos Europai. Ji 
turėtų būti’ pakankama ir gynimosi ir ūkio 
srityje. Perkūnas Prahoje, sakė generolas, 
buvo paskutinis įspėjimas prancūzų tautai 
apie sovietų veržimąsi pasaulio valdyti.

KOMUNISTŲ GYNIMOSI KOMITETAI 
PRANCŪZIJOJE

Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzų laik
raštis „France Soir” informuoja, kad Pran
cūzijoje yra sudaryta tokia pat komunistų 
gynimosi komisija, kaip ir Čekoslovakijoje.

Pasak „France Soir”, gynimosi komisijos 
apima visokius prancūzų sluogsnius: darbi
ninkus, ūkininkus, menininkus ir prekybi
ninkus.

Prancūzų vidaus reikalų ministerijos in
formatorius pareiškė, kad toks komunistų 
gynimosi komisijų sudarymas savaime nėra 
nieko nauja. Prancūzijos policija ir saugu
mas apie tų gynimosi komisijų paplitimą

Prancūzijoje yra nuodugniai painformuoti. 
Prancūzų įstaigos iš tų komitetų veiklos 
artimiausioje ateityje nesitiki rimtų Įvykių,

BENEŠĄS YRA BELAISVIS
Praha (Dena/INS). Bandant pereiti į 

Vokietiją, suimta 5000 čekų studentų, kurie 
norėjo patekti į amerikiečių zoną prieš pra
sidedant numatytam universitetų valymui.

J. Chekova, amerikiečių solistė, kuri iš
gyveno Čekoslovakijos vidaus krizę, pa
reiškė, kad visi Įstaigų ir fhbrikų darbinin
kai naujos vyriausybės sudarymo dieną bu
vo priversti žygiuoti gatvėmis, kad Įtikintų 
pasaulį, jog čekoslovakai su simpatija pri
taria naujai santvarkai.

Prezidentas Benešąs yra belaisvis sava 
namuose.

KITOS SAVAITES PRADŽIOJE BENEŠĄS
• GRĮŠ Į PRAHĄ

Praha (Dena/Reuteris). Prezidento Bene- 
šo lankytojai, gyvenant jam dabar savo 
ūkyje Sezimove Usti, pareiškė, kad jo svei
katos stovis yra žymiai pagerėjęs ir jis lau
kiamas sugrįžtant kitos savaitės pradžioje

t:::;;::;:::::::::::::

Vakarų gynimasis realizuosis
Briuselis (Dena). Britų ambasados tar

nautojai šeštadienį pasisakė dėl britų am
basadoriui G. Reudeliui priskiriamo vieno 
pareiškimo, kad, esą, Vakarų paktas neturi 
jokių karinių klauzulių. Kaip vėliau britų 
ambasada paskelbė Briuselyje svarstomi 
principai bendro gynimosi, bet nebuvo ta
riamasi dėl atskirų karinių priemonių. Pa
sak BBC korespondentą, yra galima, kad 
išsamesni kariniai pasitarimai) Įvyks kiek 
vėliau, kada britų generalinio štabo virši
ninkas lauko maršalas B. Montgomery šio 
mėnesio gale atvyks į Belgiją.

Londonas (DPD/Reuteris). Galimas daik
tas, kad Vakarų Europos Sąjungos sutartis 
bus pasirašyta jau sekančią savaitę Briu
selyje. Tačiau vis dar neaišku, ar britų už
sienio reikalų ministeris Bevinas ir pran
cūzų Bidault dar prieš atidarymą šešioli
kos Europos valstybių konferencijos kovo 
15 d. Paryžiuje dėl Marshallio plano galės 
į Briuselį atvykti, pidault kovo 13 d. yra 
numatęs kelionę Į Turiną, kur jis nori pa
sirašyti muitų unijos sutartį su Italija. Po
litinių sluogsnių Londone nuomone, šios 
savaitės ketvirtadienis, yra vėliausia data 
pasirašyti sutarčiai Briuselyje.

Bevinas, tarp kita ko, politinių stebėtojų 
Londone nuomone, Paryžiaus konferenciją 
pasistengs išnaudoti užmegsti tvirtus ry
šius su Europos valstybės vyrais, kaip pv., 
Italijos užs. reik. min. grafu Sforza ir Šve
dijos — Undenu.

Iš Briuselio nurodoma, kad naujoji pen
kių valstybių sutartis yra atvira kiekvienai 
Europos valstybei, kuri pageidauja prie jos 
prisijungti.
BUS IŠSPRĘSTOS VISOS PROBLEMOS
Londonas (Dena). Ambasadorius R. Mas- 

sigli, Prancūzijos delegacijos pirmininkas 
Londono pasitarimuose apie V. Vokietiją, 
šeštadiėnĮ pareiškė: „Aš esu Įsitikinęs, kad 
sekančiame mūsų susitikime balandžio men. 
bus galima pasiekti visų problemų sprendimo, 
kuris mus sujungs ir leis pasiekti bendrojo 
sprendimo, jeigu mes dirbsime toje pačio
je dvasioje, kuri mus gaubė dabartiniuose 
pasitarimuose.

REIKALAUJA SUVALSTYBINTI
Londonas (Dena/Reuteris) Britų darbo 

partija sekmadienį paskleistoje bro
šiūroje reikalauja, kad visos neūkiš
kai veikiančios privatinės įmonės būtų 
suvalstybintos. Brošiūroje pasiūlyta suvals

tybinti šias 4 įmonių kategorijas: raktines 
įmones, pvz., plieno ir chemijos pramonė, 
monopolines Įmones, trestų valdomas Įmo
nes, dėl kapitalų trūkumo neūkiškai vei
kiančias arba blogai vadovaujamas. Toliau 
— tokias įmones, kurios privalo ypatingai 
didelių kapitalo investicijų, pagaliau tokias 
įmones, kurios yra bloguose santykiuose su 
likusiuoju ūkiu.

Į Prahą. I
Užsienio laikraščių pranešimai, kad pre-i 

zidentas guri mirties patale ir kad jo įpė-. 
diniu numatomas auklėjimo ministeris prof. 
Zedenekas Nejedlys, buvo Čekoslovakijos 
valdinių įstaigų paneigti. .

Iš gerai informuotų sluogsnių irgi pra-i 
nešama, kad prez. Benešąs yra nusprendęs 
netrukdyti dabartiniams įvykių išsivystę 
manų ir greičiau iš pareigų pasitraukti.

Laisvės judėjimas Afrikoje. Prancūzų ir 
ispanų šiaurinės Afrikos nepriklausomybės 
klausimas būsiąs pateiktas spręsti artimiau-! 
šiai JT visumos susirinkimo sesijai. (W).

5 didiesiems teks pasisakyti dėl Palestinos
New Yorkas (Dena/INS). Amerikos ats

tovas Saugumo Taryboje trečiadienį iškėlė 
Palestinos klausimą. Penki didieji turės pa
sisakyti, ar padėtis Palestinoje sudaro pa
vojų taikai, o jeigu taip, kokių priemonių 
griebtis šiuo atveju. Toliau rezoliucijoje 
siūloma patvirtinti Palestinos padalijimą ir 
bendradarbiauti su britų bei vietinių gyven
tojų įstaigomis, kad būtų grąžinta ramybė 
Šventoje žemėje. Prieš Palestinos padaliji
mą protestavo Egipto atstovas.

Likviduoti kolonijas Vakarų pusrutulyje, 
kurias ten turi Europos valstybės, busimoje 
konferencijoje Bogotoje ketina siūlyti Gva
temala. (W).

PASAULIO PROFESINES SĄJUNGOS 
PROTESTUOJA PRIEŠ SUĖMIMUS 

GRAIKIJOJE
New Yorkas (Dena/Reuteris). Pasaulio 

prof, sąjungos generalinis sekretorius Lo-< 
uis Saillant pasiuntė JT pasaulio prof, 
sąjungų vardu telegramą protestuodamas 
prieš suėmimus ir pasmerkimus Graikijoje.

Telegramoje sakoma,' kad prof, sąjungos 
sužinoję apie Atėnų vyriausybės įvykdytą 
800 demokratų suėmimą ir pasmerkimą. 
Todėl pasaulio prof, sąjungos energingai 
protestuoja JT prieš šitokius veiksmus it® 
prašo, kiek galint greičiau imtis žygių suitn-i 
tiesiems išlaisvinti.
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Prieštaravimai JAV politikoje
Praėjusių metų lapkričio mėn. nepasise- 

J<us Londono konferencijai ir didėjant tarp
tautinės būklės įtempimui, pradėjo plėstis

Krašto apsaugos ministerijos strategų 
nuomone, taiką laiduoti tegali realistinė 
programa, numatanti milžiniškos kariuome-

Iš Mikolaičiko atsiminimų
Karšuvos

spraga tarp dviejų Amerikos ministerijų, 
kurios daugiausia susiduria su užsienio rai
da. J. Forrestajio vadovaujama krašto ap
saugos ministerija ir G. Marshallio vado
vaujama užsienio reikalų ministerija veda 
kiekviena savo užsienio politiką, o jų di
rektyvos vis dažniau susikerta. Sis faktas 
itin išryškėjo Kinijos ir Palestinos politi
kos diskusijų proga.
Marshallis, iš karių tarpo atėjęs civilės minis

terijos viršininkas, abiem atvejais yra nuo
saikios politikos šalininkas, o Forrestalis, 
civilis, vadovaująs milžiniškai karinei or
ganizacijai, reikalauja ginti strateginius in
teresus, net nekreipiant dėmesio į duotu# 
tarptautinius įsipareigojimus.

Kinijoje krašto apsaugos ministerija 
norėtų sustabdyti komunistų veržimąsi, duo
dama daugiau ginklų ir tiesiogiai teikdama 
kariną pagalbą (per daug netriūbydama ji 
yra pasiuntusi Čiangkaišekui 1000 karinin
kų instruktorių, nusiuntusi 7. eskadrą patru
liuoti Kinijos teritorijos vandenyse ir 
įsteigusi daugelį aviacijos bazių.) Marshal
lis, kuris iš savo patyrimo nepasitiki Kini
jos generalisimu, atstovų rūmų užsienio 
reikalų komisijoje pasakė: „Kinijos netur
tingiausių klasių tarpe atsirado labai pri
slėgtas jausmas, kad vyriausybė nepaiso jų 
interesų, nors apie negeroves pakalbėjo, bet 
nieko nepadarė joms pašalinti”.

Tuo būdu Marshallis dar kartą išdėstė 
savo strategijos pagrindus kovai su komu
nizmu. Jis netiki ginkluotu įsikišimu prieš 
komunizmą, bet išgelbėjimą temato tik sa
nacijoje ūkinio liūno, kuris padeda veistis 
komunistinei sėklai.

Krašto apsaugos ministerijoje apie Mar
shall! kalbama (tai žino kiekvienas, kas su
kinėjasi Washingtone) su pašaipos šešėliu. 
Mat, į Amerikos užsienio reikalų minister! 
žiūrima kaip į geros valios, bet dėl savo 
plano pasisekimo ’pasaulyje apakusį iliuzi- 
ninką..

nės organizavimą ir jos išdėstymą visuose 
lemiamuose žemės rutulio strateginiuose 
taškuose. Kad įvykdytų šią „ginkluotos tai
kos” programą, J. A. Valstybėms nereikią 
varžytis jokiais diplomatiniais skrupulais.

Krašto apšaųgos ministerija sąmoningai 
vykdo savo politiką — steigti į priekį iš
kištas karines pozicijas Ispanijoje, Libijoje, 
Irane, prancūzų šiaurinėje Afrikoje, Vidu
riniuose Rytuose, vakarų Vokietijoje, Japo
nijoje, Formozoje, jei čia teminėsime tik 
keletą tarptautinio konflikto židinių. Ir vi
suose šiuose taškuose ji susikerta su užsie
nio reikalų ministerija, kuri norėtų visiš
kai atsargiai sustiprinti vietines jėgas ir 
savigarbą komunizmo gresiamose srityse. 
Užienio reikalų ministerija turi būti liudi
ninkė, kad nesivaržoma krašto apsaugos 
ministerijos politika tiesiog purena dirvą 
komunistų propagandai ir komunistinių pi
lietinio karo organizacijų vystymuisi.

Marshallio viltis paimti į rankas strategų 
ėjimus ir planus neišsipildė. Tad ir toliau 
teks pastebėti, kad Amerikos užsienio po
litikoje yra du centrai, kurių planai ir me
todai vieni nuo kitų skiriasi kaip išeiginė 
eilutė nuo uniformos. (Die Tat). ,

šaltasis karas pasiekė pasau
linį MASTĄ

New Yorkas (Dena). „New York Times” 
rašo, kad vienas šio meto tarptautinės būk
lės aspektų glūdi fakte, kad Sovietų Sąjun
gos paskelbtasis demokratijoms „šaltasis 
karas” pasiekė pasaulinį mastą. Toje kovoje 
Sovietų Sąjunga, kaip Eurazijos šalis, tuo 
pačiu metu vaidina Japonijos ir Vokietijos 
tOtalirizmo ir agresijos čempiono rolę.

Galimas Vakarų Europos bloko įkūrimas, 
rašo „NYT”, bus ne kapitalistinio sąmoks
lo padarinys, bet, priešingai, pačių sovietų 
pagimdytas dalykas.

Stalinui atkartotinai siųstus prašymus, 
kuriuos buvau įteikęs sovietų ambasadoriui 
Londone, Lebiediovui, gavęs atgal neatida
rytus, paprašiau skubios pagalbos iš ame
rikiečių.

Mūsų nenusimenančiai krašto armijai 
Varšuvoje vokiečiai padarė didelius nuos
tolius. Su tigro tankais kovojo menkai kuo 
didesniais ginklais, kaip savo darbo ranki
nėmis benzino granatomis. Varšuvos civi
liai šimtais tūkstančių buvo velkami į Vo
kietiją. Stalinas 1944 m. pirmosiomis rug
pjūčio mėn. dienomis buvo patikinęs, kad 
raudonoji armija Varšuvą paimsiahti per 
keletą dienų. Tačiau rusai stovėjo prieš 
pat miestą ir nė piršto nejudino.

Churchllis buvo pirmasis, kuris ėmė veik
ti. Jam įsikišus RAF (anglų aviacija) pra
dėjo teikti aprūpinimą labiausiai reikalin
gais ginklais, maistu ir vaistais iš aerodro
mų Italijoje. Tuose skridimuose dalyvavo 
daug lakūnų lenkų.

RAF nuostoliai buvo dideli. Vokiečių 
naktiniai naikintuvai paimdavo aukų. Vo
kiečių sunkiųjų priešlėktininių pabūklų po
zicijos Varšuvoje nušaudavo daug lėktuvų. 
Ir raudonosios armijos pabūklai kai kada 
dalyvaudavo antpuoliuose ant pagalbą ne
šančių lėktuvų.

Aš papasakojau Churchilliui, kad prie 
pačios Varšuvos rusų užimtojoje pusėje yra 
lėktuvų nusileidžiamieji keliai, ir pasiūliau 
jam susitarti su Stalinu, kad RAF lėktuvai 
galėtų ten nutūpti. Mat, šiaip jie turėdavo 
bandyti nuskristi baisiai ilgą distanciją į 
Italiją, o daugumui pritrūkdavo benzino.

Kreipiausi Į J. A. Valstybes ir prašiau 
RoosevelTą, kad leistų 8. amerikiečių oro 
eskadrai aprūpinimą teikti iš anglų aero
dromų, kurie tada buvo naudojami. Tačiau 
aš pažymėjau, kad dėl didelio atstumo pa
sisekimas įmanomas tik tada, jei amerikie
čių lėktuvai galėtų nusileisti netoli Varšu
vos esančiuose lenkų aerodromuose.

Lordas Vamsittartas apie sovietus
Lordas Vansittartas, kuris nuo 1929 ligi 

1938 metų buvo nuolatinis valstybės pasek- 
h '• ‘retorius Anglijos užsienių reikalų ininiste- 
sn rijoje, o po to pirmasis Anglijos vyriausy

bės diplomatinis tarėjas, parašė „Daily 
Mail” laikraštyje straipsnį apie sovietus. 
Tame straipsnyje jis tarp kitko rašo:

Visos tironijos yra iš esmės lygios. Skir
tumo tarp dešiniųjų ir kairiųjų tironijos 
morališkai nėra. Jos abi yra'tironijos, ir 
visi laisvieji žmonės turėtų jas prakeikti. 
Plūsti Francą yra teisinga, nes jis yra^Ji- 
ronas ir yra to nusipelnęs. Bet sykiu ne
protestuoti prieš Titą Jugoslavijoje, Dimit- 
rovą Bulgarijoje, Grozą Rumunijoje ir Sta
liną Rusijoje yra gryna veidmainystė.

Trumpai palyginkime du svarbiausius to
talinės šeimos narius, būtent, nacius ir ko
munistus. Pagrindiniais bruožais jie, naciai 
ir komunistai, yra vieni ( kitus taip pana
šūs, kaip du žirniai. Pradėkime nuo jų 
žiaurumų.

Hitleris nužudė 6.000.000 žydų ir dar ke
lis milijonus kitų žmonių. Nužudytųjų nežy
dų tikslaus skaičiaus nebus galima niekad 
nustatyti'. Nužudytųjų žydų skaičių galima 
lengvai nustatyti, Yra apytikriai žinoma, 
kiek jų buvo, ir kiek jų yra likę.

Vergų darbo jėga yra pasidariusi esmi
nis sovietų, sistemos bruožas. Tariama, kad 
Rusijoje paskutinėje dekadoje vidutiniškai 

’per metus vergų būtą nuo 10 ligi 20 mili
jonų. Dvylika milijonų nebūtų per aukštas 
skaičius. Baisios nežmoniškos sąlygos, ku
riose jie yra laikomi, kelia negirdėtą mir
tingumą. Dešimtis procentų būtų atsargus 
sprendimas. Kada nors paaiškės, kad ko
munistų režimas bus laimėjęs slaptas bar
bariškumo lenktynes, kuriose nė viena ci
vilizuota valdžia nenorėtų dalyvauti.

Bet būkime nešališki ir nedarykime jo
kio skirtumo tarp šių dviejų diktatūrų. Bū
tų paprasčiau kalbėti apie „komunaciuš”. 
Dvynukams 1939 metais nebuvo sunku su- 

• sitikti ir sukelti karą su Vakarais, kurio 
jie abu norėjo įvairiais sumetimais. Hitle
ris ir Stalinas pasidarė draugais ir tiktai 
dėl to išsiskyrė, kadangi abu norėjo viso 
pasaulio valdžios. Kremlius pyksta dėl ru
sų vokiečių susirašinėjimo tarp 1939 ir 
1941 metų paskelbimo dėl to, kad buvo 
atidengtas pasauliui šis bjaurus faktas.

Tai mus priveda prie kito abiejų tironi
jų panašumo. Jos abi yra nepasotinami 
ekspansionistai. Hitleris prisijungė Austri
ją, Čekoslovakiją ir pusę Lenkijos ir oku
pavo Belgiją, Olandiją, Luksemburgą, Pran
cūziją, Daniją, Norvegiją, Vengriją, Bulga
riją, Rumuniją, Jugoslaviją ir Graikiją. Sta
linas prisijungė pusę Lenkijos, Estiją, Lat
viją, Lietuvą, Besarabiją, Bukoviną ir ge
riausią Rytprūsių dalį; jis valdo Jugosla
viją, Vpngriją, Albanija, Rumuniją, Bulga
riją ir pusę Korėjos ir nori valdyti Austri

ją, Graikiją, Turkiją, Prancūziją ir Italiją. 
Kas norėtų ar galėtų rasti skirtumą tarp 
konkuruojančių Berlyno ir Maskvos gangs
terių? Niekas, nebent jų neatviri pasekėjai.

Kaip dažnai laikotarpyje tarp abiejų ka
rų būdavo man nuolaidų šalininkų sakoma: 
„Hitleris tenori tiktai saugumo.” Tą patį 
kalba ir kairieji nuolaidininkai apie Stali
ną. Tie, kurie nori patenkinti totalistus 
yra kvailiai, jeigu ne kažin kas dar bloges
nio. Diktatoriai siekia be atvangos vis dau
giau ir daugiau galios. Jie yra apkvaišę 
reakciniu imperializmu. Tad Stalinas, ku
ris už savo sienų pavergė jau daugiau kaip 
šimtą milijonų žmonių, pamėgdžioja dabar 
Hitlerį, prarydamas mažąjį demokratinį 
Čekoslovakijos kraštą. Mes seniai žinojo
me, kad tai įvyks, kadangi komunizmas, 
kaip ir nacizmas, siekia ne mažesnio tikslo, 
kaip viešpatavimo pasaulyje. Visiems tiems 
primityviems totaliniams fanatikams „tiktai 
dangus tesudaro ribą”. Tatai išaiškina, ta
čiau nesumažina Čekoslovakijos antros tra
gedijos.

Visoje šioje raudonojoje eigoje nėra nie
ko nuostabaus. Stalinas ištikimai seka Le
ninu, o Leninas ištikimai Marksu. „Nėra 
absoliučiai jokio reikalo, kad Lenkija eg
zistuotų”, pareiškė žiaurusis komunistinio 
tikėjimo kūrėjas.

Dar keli panašumai tarp komunistų ir 
nacių: abeji yra iš pagrindų lygiai priešin
gi Vakarų civilizacijai; abeji sistemingai 
naudojasi melagyste; abeji lygiai naudoja 
demokratiją demokratijos sunaikinimui; abe
ji užsiima vergų ir kareivių gaminimu; 
abeji gyvena be jokios religijos.

Hitlerio Cekoslovakjos užėmimas buvo 
politinio karo paskelbimas. Taip pat yra 
dabar su Stalinu. Reikia sulaikyti, Kad po
litinė kova nepasidarytų militarinė. Nega
lima Kremliumi pasitikėti. Jis darys savo 
žygius tol, kol, jo manymu, neatsiras drą
siai pasipriešinančių. Vakarų civilizacija te
gali pasitikėti savimi. O kokiu būdu? Steig
dama skubiai Vakarų uniją. Negalima nė 
vienos dienos praleisti. Neturėkime jokių 
iliuzijų. Antrasis Čekoslovakijos grobimas 
yra visų pavojaus ženklų raudoniausias.

Derybos tarp Washingtono ir Maskvos 
prasidėjo 1944 m. rugpiūčio viduryje, kaip 
tik tuo metu, kada Bor-Komarowskio ar
mija buvo didžiausiame pavojuje. Daliniai 
laikėsi siuntiniais,' kuriuos numesdavo RAF. 
Kadangi RAF skrisdavo naktį, tai kai ku
rie tiekmenys nukrisdavo t ’p toli, jog juos 
su dideliu pavojumi reikėdavo gabenti į 
sostinę iš už 130 km.

Amerikiečių lėktuvai, kurie skraidydavo 
dienos metu, būtų gal turėję didesnę gali
mybę tiekmenimis pataikyti J „taikinį”. Bet 
čia reikėjo įveikti didžiulę kliūtį — Stalino 
nusistatymą.

Nekreipė dėmesio į visą eilę Washingto
no raštų, rugsėjo mėn. pirmomis savaitė
mis rusai pranešė sutinką leisti amerikiečių 
lėktuvams nutūpti.

Betgi net ir davps Kremliui savo sutiki
mą, praėjo vis dėlto laiko kol jie nustatė 
datą tiems nusileidimams. Dienos vis trum
pėjo, o skridimo galimybės blogėjo.

Rugsėjo viduryje atėjo iš Maskvos ži
nia, kad 8. amerikiečių oro eskadra galinti 
tuojau atvykti. Bet beveik tą pačią akimirką, 
kai lėktuvai buvo šildomi startuoti, pri
krauti ginklų ir kitų būtinų reikmenių, lei
dimą atšaukė. Įvykę „techninių sunkumų”. 
Reikia' atidėti trims ar keturioms dienoms.

To susitrukdymo metu, rugsėjo keiurio- 
liktos:os naktį — praėjus 44 dienoms po 
sukilimo — staiga virš Varšuvos pasirodė 
raudonoji aviacija ir numetė tiekmenų.

Bet šoviniai netiko į kartu su jais nu
mestus šautuvus. Jų atgabentasis maistas— 
amerikiečių nuomojimo skolinimo racionai 
— buvo numestas arba su defektais arba 
visiškai be parašiutų, sudužo Varšuvos 
griuvėsiuose ir išėjo niekais.

Kada amerikiečiai su pagalba Varšuvai 
buvo „pralenkti”, Maskvos propaganda pa
skelbė, kad Sovietų Sąjunga esanti ištikimas 
lenkų tautos draugas, o amerikonai — grei
ti pažadėti, tik lėti tesėti.

Pagaliau amerikiečiams leido atvykti 
rugsėjo 18 d. 104 lėktuvais B 17 tipo 
(„skrajojamosiomis tvirtovėmis”) nuūžė per 
viršų; jų kelio dalį lydėjo 200 naikintuvų. 
Du kovos lėktuvai su tiekmenimis ir du 
naikintuvai žuvo. Nepaprastai laimingi 
Varšuvos gyventojai išlindo iš savo griu
vėsių ir požeminių kanalų amerikiečiams 
ovacijų kelti. Dabar jie galėjo truputį il
giau kovoti su vokiečiais.

Tuo pat metu aš kalbėjau per Londono 
radiją ir pasakiau:

— Šiandien matėt amerikiečius, kurie ne
ša pagalbą kovojančiai Varšuvai. Tai yra

sąjungininkų pastangų simbolis, rodąs no
rą padėti jums beviltiškoje kovoje. Aš ti
kiu, kad ši pagalba palengvins šiek tiek 
jūsų istorinę kovąi su vokiečiais. ...Kovą 
dėl tikrai laisvos ir nepriklausomos Len
kijos.

Vienintelį antpuolį žemėje, kuriuo arti 
stovinčioj! raudonoji armija parėmė mūsą 
krašto armiją, atliko lenkų Kosciuškos di
vizijų generolas Berlingas. Raudonoji armi- 
ja keletą kartų apšaudė iš pabūklų vokiečių 
pozicijas Varšuvoje, kurias buvo nurodžiu
si krašto armija. Bet Kosciuškos lenkams 
veržiantis per Vyslą padėti savo kraujo 
broliams mieste, artilerijos ugnis staiga nu
tilo. Kadangi jie liko be artilerijos priedan
gos, tai besiveržiančius lenkus sunaikino 
vokiečių gynyba. Generolas Berlingas buvo 
pašalintas iš savo postovio ir pasiųstas į 
Maskvą „mokslo tęsti”.

Maskvos radijas rugsėjo mėnesį pradėjo 
piktai pulti generolą Bor-Komarovskį. Lie- 
pos 29 d. Maskvos radijas pats buvo suvi
liojęs krašto armiją sukilti prieš vokiečius, 
kad palengvintų įžygiuoti raudonajai arini, 
jai. Dabar jis kaltino generolą ir mane įsa
kius „beprasmišką sukilimą”.

Amerikiečiams nebebuvo leidžiama nusi
leisti. Britai taip pat buvo priversti rezig
nuoti. Antžmogiškai ištvėręs generolas Bor- 
Komarovskis 1944 m. spalio 3 d. pasidavė 
vokiečiams ir pranešė paskutinę žinią ii 
sostinės:

— Štai nuoga teisybė, — kalbėjo susijau
dinęs balsas. — Mus vis traktavo, kaip Hit
lerio satelitus, blogiau kaip Italiją, Rumu- 
niją, Suomiją. Tegu sprendžia teisingasis 
Dievas dėl baisios neteisybės, kurią turi 
patirti lenkų tauta. Tenubaudie jis kaltuo
sius atitinkamai.

Per Londono radiją pasakiau:
— Varšuvos didvyriai! 63 kovos dieno! 

nebus veltui buvusios. Iš jūsų didvyriško 
priešinimosi pasaulis ir vėl sužinojo, kad 
lenkai sutinka verčiau mirti ne kaip vergi- i 
joj gyventi.

Sukilimui prieš vokiečius prasidėjus, Var- 
šuvoje gyveno 1 mil. žmonių. Rugsėjo mėn. 
gale ketvirtis mil. žmonių buvo žuvusių, 
sužeistų arba dingusių. Apie 350.000 buvo 
deportuota kovos metu, daugiausia j Vo
kietiją. Kai pagaliau rusai įžengė kitą me
tų sausio mėn., žmonių gyvenant teberado 
tik Prahos priemiestyje... 120.000 lenkų, 
kurie buvo išlikę tenai, atsitraukiantiems 
vokiečiams miestą sistemingai lyginant su 
žemės paviršiumi. (B. d.).

TRUMPOS ZSIWOS

Ar atominė bomba tebėra dar paslaptis?
Praėjusiais metais Molotovas vienoje 

kalboje Maskvoje pasakė, kad atominė 
bomba nebesanti jokia paslaptis. Sis pa
reiškimas sukėlė šiek tiek susijaudinimo. 
Žmonės suko galvas, kaip tą pareiškimą 
suprasti. J. A. Valstybėse to pasakymo 
reikšmę imama kiek siauriau. Gali būti ži
nomi bendrieji principai, kaip gaunama ato
minė energija, bet Amerikos mokslininkų 
manymu praeisią ne mažiau kaip treji me
tai, kol Rusija galės gaminti atomines 
bombas. Klystama manant, kad fabriko sta
tymas ir įrengimas sudaro sunkiai spren
džiamą problemą. Rusai nėra suradę tech
ninių metodų, kad galėtų padaryti vartoti 
tinkamas bombas. Tam reikia visos eilės 
techninių priemonių, kurios privalo ilgų 
bandymų ir gerai įrengtų laboratorijų, ku
riose dirba gausios mokslininkų grupės.

Atominės energijos srityje JAV yra žy
miai pralenkusios kitus kraštus. Karo metu 
jos išleido 2 milijardus dolerių bandymams. 
Dabar jos kasmet išleidžia po 100 mil. do
lerių tam tikslui. Be institutų New Yorke 
ir Chicagoje dar trys centrai gamina ir 
vartoja šią energiją. Oak Ridgese (Ten
nessee steite) viena „stotis”, turinti 35.000 
gyventojų, gamina uraniją 235. „Henford 
Works” ties Washingtonu gamina plutoniją, 
o Santa Fe, Kolorado kalnuose, pramonės 
miestelis su 8.000 gyventojų sudaro ele
mentus, iš kurių sudedamos atominės bom
bos.

Svarbiausieji aparatai energijai gaminti 
vadinasi uranijo baterijomis. Be J. A. Vals

tybėse esamųjų viena tokių baterijų yra 
Anglijoje. Prancūzija ketina tokią bateriją 
pasistatyti, bet vis dėlto praeis ne vienas 
mėnuo, kol ji pradės veikti. Nežinoma, kad 
Rusija turėtų panašų aparatą. Jo garnin- 
sena yra nepaprastai paini, ir JAV dar 
tikrai keletą metų vienintelės teturės tą 
paslaptį. Be to, tenka dar paminėti ir tą 
faktą, kad reikia nepaprastų atsargos prie
monių, norint tuose fabrikuose dirbančiuo
sius apsaugoti nuo žalingo radijo aktyvu
mo veikimo. Tas veikimas yra toks didelis, 
jog darbininkai yra atskirti storomis be
tono sienomis nuo tų medžiagų, kurias jie 
apdirba. Tos priemonės yra neišvengiamos, 
jei nenorima aukoti šimtus žmonių gyvy
bių. Tai irgi yra paini problema, susijusi 
su atomo branduolio energijos naudojimu.

Todėl Amerikos vyriausybė yra įsitikinu
si, kad jos šuolį sunku bus pasivyti, ypač 
kad dabartinės bombos vartojamo plutoni- 
jo dėka yra daug veiksmingesnės už anas, 
kurios buvo išbandytos Japonijoje ir Biki
nio lagūnoje. Nors ir nereikia laukti šiuo 
metu antpuolių tuo naujuoju ginklu, bet ji 
taip pat žino, kad tai tėra tik laikinis sau
gumas ir kad tą klausimą reikia spręsti 
tarptautiniu matu. Remdamiesi savo moks
lininkų darbais, amerikiečiai nori išspręsti 
tą klausimą, kol dar neprasidėjo atominio 
ginklavimosi lenktynės. Todėl atominės 
energijos kontrolės klausimas yra vyraująs 
tarptautinės politikos klausimas, nors šiuo 
metu jis teužima ir antrąją vietą. (Journal 
de Geneve)

AUSTRIJA
Užsienio reikalų ministerial pavaduotojų 

konferencija Austrijos klausimais per dvi 
savaites nedavė dar jokių rezultatų. Britų 
diplomatiniuose sluogsniuose ryšium su tuo 
viešpatauja skepticizmas. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
Prahos valstybinės anglų gimnazijos di

rektorius čekų socialistas Dr. Ressleris iš 
pareigų atleistas ir kaip politiškai nepatiki
mas išsiųstas dirbti į kalnų kasyklas. (D/R)

D. BRITANIJA
Anglijos karalius Jurgis, karalienė Elž

bieta ir princesė Mąrgetrosė ketina» kitų 
metų pradžioje aplankyti Australiją ir Nau
jąją Zelandiją. (D/R).

GVATEMALA
Gvatemala sutraukė kariuomenę prie bri

tų Hondūro. Įtempimas padidėjo. Venecue- 
la pareiškė tikinti, kad ginčui bus rastas 
taikingas sprendimas. (D).

ISPANIJA
Ispaniją įtraukti į Europos atkūrimo prog

ramą „Times” laikraštyje reikalauja buvęs 
britų laivyno attache Ispanijoje. (D).

. ITALIJA
4 mil. dol. čekį praėjusią savaitę gavo 

italų įstaigos iš Amerikos kaip pirmą mo
kėjimų ratą už italų karo belaisvių atliktą 
darbą J. A. Valstybėse. (W).

JUGOSLAVIJA
Jugoslavijos žvalgybos daliniai, pasak 

ANSA, suėmė sąjungininkų šarvuotį, per
važiavusį jugoslavų demarkacijos liniją. 
Pranešime nenurodoma, ar šarvuotis buvo 
anglų, ar amerikiečių. (D/INS).

J. A. VALSTYBES
Buv. Rumunijos karalius Mykolas su mo

tina išvyko į New Vorką. (D).
Karališkas uždarbis. Detroito valstybinės 

operos direktorius pasiūlė buvusiam Rumu
nijos karaliui Mykolui 1000 dolerių savai
tėje, jei jis įstos į ansamblį. Jo sužadėtinei 
Onai Bourbon Parmai padarytas toks pat 
siūlymas. (D).

Amerikos senatas paskyrė 14 milijonų do
lerių karo reikalų ir 8 milijonus dolerių vė
žio ligos tyrinėjimams. (D/INS).

JAV pasiuntinys Graikijoje Lincolnas 
Mac Vearghas perkeltas tų pat pareigų į 
Portugaliją. (D/INS).

JAV prezidento sekretorius paneigė gan
dus, kad Trumanas, atostogaudamas Karai- 
bų Jūroje, susitikęs su Ispanijos sosto pre
tendentu Don Juanu ir Belgijos karaliumi 
Leopoldu. (D).

Palieka senas sutartis. JAV vyriausybė 
pranešė Rumunijai, kad ji norėtų palikti 
galioti eilę prieš karą sudarytų sutarčių. W.

Nepriėmė tartis. J. A. Valstybės nesutiko 
leisti dalyvauti Jugoslavijai, Čekoslovakijai 
ir Lenkijai šiuo metu vykstančiuose pasita
rimuose Vokietijos klausimu. (D/R).

JAV užsienio reikalų ministeris Marshal
lis pasiuntė Gvatemalos užsienio reikalųmi- 
nisterijai notą, kuria.jis išreiškia viltį, kad 
nesutarimas tarp D. Britanijos ir Gvatema
los dėl Britų Hondūro pasibaigs abiem pu
sėms patenkinamai. (D/R).

Prezidentas Trumanas, pasak AFP, penk
tadienį nutraukęs savo atostogas atvyko į 
JAV sostinę, kur jį pasitiko užsienio reika- i 
lų min. Marshallis. Trumanas nuvyko tuo
jau pat j numatytą kabineto posėdi. (D).

Prieš Wallacę. Pramonės organizacijos 
kongreso vykdomasis komitetas (New Yor- j 
ko steitui) nutarė steigti akcijos komitetą 
kovai su Wallaces rinkimine kampanija ves
ti ir demokratų partijos kandidatui remti j

JUNOT. TAUTOS

Saugumo Taryba, pasak AFP, penktadie
nį nutarė šaukti nuolatinius Saugumo Tary
bos narius padėties Palestinoje gvildenti.!), i

Penkių nuolatinių Saugumo Tarybos na- ! 
rių posėdis Palestinos reikalu įvyks sekma
dienį. D. Britanija atsisakė tame posėdyje 
dalyvauti. (D/R).

Saugumo Taryba, pasak AFP, nesutiko 
šaukti pilnaties posėdį Palestinos padaliji
mo klausimo svarstyti. (D).

KINIJA

Nankingo miesto taryba nutarė telegrama 
prašyti prezidentą Trumaną pagalbos ko
voje su kiniečių komunistais. (D).

LENKIJA
Lenkijoje ruošiama nauja konstitucija - 

pareiškė seimo vicepirmininkas S. Szvvalbė.
SOVIETŲ S-OA

Sovietų Sąjunga ketina iki 1948 metų pa
baigos paleisti visus Vokietijos karo be
laisvius — pareiškė Sovietų Sąjungos ats
tovas Kontrolės Taryboje. (D).

Prekybos sutartį sovietai pasirašė su 
Egiptu Kaire. (NF).

VENGRIJA

Budapešte prasidėjo 36. vengrų socialde
mokratų partijos kongresas, dW'W’' 
įvairių Europos kraštų atstovams. (LJ/KK

Graikijos našlaičius globoti pasisiūlė 
Vengrija. (D/R).

VOKIETIJA

Pasikeitimai. Nuo 1946 metų generolo 
Lucius D. Clayaus teisinis tarėjas ir JA* I 
karinių jėgų Vokietijoje teisės skyriausi di
rektorius Alvinas J. Rockwelhs, pasak 0M- 
GUS, pirmadienį iš Berlyno išvyksta i JAV. 
Jo vietą užėmė pulkininkas Johnas M. k j 
inondas. (D).
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Rašau jums, likimo broliai, iš anapus 
Atlanto vandenyno, per kurį plaukiant pa
prastai galioja jokiose knygose nepaskelbti 
Neptūno įstatymai, reikalaujantieji pamai
tinti žuveles, pasiskųsti apetito stoka, gal
vos svaigimu ir kitais negalavimais. Visi 
šie nelabai malonūs reiškiniai pasibaigia 
išvydus pažadėtosios žemės — Kanados — 
krantus. Halifaxe jau jautiesi visiškai o. k. 
ir, lipdamas į krantą, svajoji apie keptus 
karvelius, kurie pagal DP senų žmonių pa
davimus čia patys lekia į burną...

Jau greit du mėnesiai kaip mes, aukso 
ieškotojai, rausiamės po žeme. Per tą lai
ką spėjom atganyti savo sulysusius kūnus, 
užsiauginti barzdas ir užsiželdinti ilgus 
ūsus. Mūsų dabartines kalorines problemas 
geriausiai charakterizuoja ištrauka iš vieno 
DP miško kirtėjo laiško: „Pradžioj maistas 
buvo ir geras ir skanus ir įvairus, o dabar
— prastai pagamintas, neįvairus ir neįdo
mus. Ne vien tik duona žmogus gyvas 
esi”...

Taigi, ne vien duona žmogus gyvas esi. 
Kalorijos mums dabar atrodo kažkokia ne
įtikėtina retenybe priešistorinės eros mu
ziejuj —iš to laikotarpio, kai Europos že
mėj buvo laidojamas Adolfo Hitlerio po
karinis palikimas. Apie jas mes stengiamės 
negalvoti. Buvęs DP dabar jas prisimena 
tik nešdamas siuntinį į pašto įstaigą, — gal 
būt, todėl, kad ant tokio siuntinėlio papras
tai užrašomas anas nelemtasis žodis — Ger
many — atseit, lyg ir visų kalorijų tėvy
nės pavadinimas. Tokiu atveju mes prisi
menam jus, mieli likimo broliai, vargstan
čius totalitariniam kalorijų režime ir, užuot 
nubraukę ašarą nuo veido, pavydim jums. 
Visai rimtai. Žmogus toks kartais neįtikė
tinai keistas sutvėrimas. Net pats savimi 
stebies — kad ir dėl to pavydo. Rodos, bū
tų lyg ir negražu pavydėti ubagui lazdos. 
Čia, žinoma, aš žemai atsiprašau įsižeidu
sią vaizbūnų giminę. Ubago lazdą taikau 
ne jiems, o tiems paprastiems Dievo Paukš 
lėliams, kurie nevažinpja nuosavom maši
nom, neskraido iš vienos zonos į kitą, bet 
padoriai — kaip Dievas prisakė — gyve
na neramaus ir įnoringo tėvelio IRO paukš- 
tidėse, t. y. DP stovyklose, ir minta su- 
normuotais kalorijų likučiais. Nesipiktin
kit, gerbiamos ir gerbiamieji, mūsų, gal 
būt, nelabai rimtu pavydu, nes, pavydėda
mi jums, mes turim svarių savo argumentų, 
apie kuriuos dabar ir norėtųsi tarti porą 
žodžių.

Jau taip likimas lėmė — mes, į Kanadą 
patekusieji DP, atsidūrėm miškų gelmėse, 
pelkynuose, akmenų kalnuose (išimtis pa
daryta tik merginoms, siuvėjams ir afidevi- 
tininkams), kur išskyrus juodąsias meškas 
ir kalorijų perteklių daugiau beveik nieko 
nėra. Jumoristai — girdėjau — skelbia, 
kad ši dangaus bausmė (skirta 10 mėn.) mus 
ištiko už prabangų ir ištaigingą gyvenimą 
DP stovyklose. Tačiau aš su tuo nesutin
ku, nes mūsų tarpe, kaip žinote, yra 
beveik vieni viengungiai, kurie stovyklo
se lindėdavo rūsiuose, namų pastogėse, du 
kartus į dieną buvo kilnojami iš vienos 
patalpos J kitą, nuodijosi savo paties blo
gai pagamintais pietumis ir bendrai buvo 
traktuojami posakiu: „Iš ožio nei vilnų, nei 
pieno”... Taigi', priežastis turėtų būti kita
— rasi, Ponas Dievas nori visus DP vien
gungius papuošti šventojo aureole. Už tai 
ir perkelia dabar į dykumas, kur tik juo
dosios meškos saldžiu žiemos miegu snū
duriuoja ir daugiau nieko nebėra. Juk, ro
dos, visi šventieji savo šventumo pradžioje

bėgdavo į tyrus, į pūstynes. Tačiau mes, 
matyt, būsim labai prasti šventieji, nes tos 
pūstynės — miškai, pelkės ir akmens kal
nai su aukso gyslom — mums baigia per 
pakaušį išlįsti. Nuobodu nesvietiškai. Ro
dos, ėmė kažkas įkišo į maišą ir užrišo, 
kad atgal neišlįstum, o tam maiše ritmiškai 
taksi didelis laikrodis tuos pačius monoto
niškus žodžius: — Darbas! Doleris! Dar
bas! Doleris!... Vaikštom nuo darbo ir 
dolerio skaudančia galva ir širdies gelmė
se sprendžiam neišnarpliojamą problemą: 
negi žmogus tik darbu ir doleriu gyvas? 
Antai — vietiniai darbininkai kaip užsukta 
mašina (beveik perpetuum mobile!) ištisus 
mėnesius be jokios pertraukos „kala” do
lerius. Nežino jie nei sekmadienių nei šven
tadienių. Darbas ir doleris jiems visiškai iš
baigia nesudėtingą jų gyvenimą. O mums, 
buvusiems DP, darosi trošku. Trūksta kaž
ko...

Tokiomis valandomis mes prisimenam 
jus, likimo broliai, sudaužytos, nesvetingos 
Vokietijos kareivinių blokuose — antklodė
mis pertvertuose kambariuose ir (ar ne juo
kinga) pavydim jums. Pavydim, nes mes, 
DP, tenai sudarėm vieną didelę šeimą. Spė
jom susigyventi per tuos bendrus didžiojo 
laukimo ir kantrybės bandymų metus, o da
bar jaučiamės atskirti nuo jūsų, atitrūkę 
nuo ano laikinio lizdo, kuriame buvo pra
leista ne viena graži valanda. Sava tremti
nių spauda. Nesibaigiančios įvairių an
samblių gastrolės. Dramos, Operos ir Ba
leto atgimimas. Literatūrinių premijų lau
reatai. Kultūrinis gyvenimas tuomet užpil
dydavo mūsų laukimo ir darbo dienas. Bu
vo susidariusi net savotiška šeimyninio gy
venimo iliuzija. Mes buvom maža Lietuva 
DP stovyklų rėmuose. Dabar, nuo jūsų at
skirti, jaučiamės patekę į kitą pasaulį, kur 
daug, oi daug ko pasigendama.

Po darbo valandų būtų malonu paskai
tyti lietuvišką laikraštį. Deja, Kanada — 
ne Vokietija. Tenai mus kiekvienam užkam
py pasiekdavo lietuviškas spausdintas žo
dis. Čia, tiesa, turim Maskvos pinigais ko
munistų leidžiamą „Liaudies Balsą”, kuria-
me gausu piktų žodžių mums, naujai į Ka
nadą atvykusiems tremtiniams, netrūksta 
rusiškų filmų reklamų, vertimų iš rusų kal
bos, okupuotos Lietuvos naivių duobkasių 
propagandinių raštų.

Šių metų pirmame numeryje, randam drg. 
Justo Paleckio atsišaukimą: „Laimingų 
Naujų Metų, tautiečiai.” Na, ir ištverk ne
sijuokęs, kai tas, kuris jau seniai svetimie
siems pardavė savo sąžinės likučius ir žur
nalisto plunksną iškeitė į gerai apmokamą 
Judo etatą, Naujųjų Metų proga ant savo 
kruvinų budelio rankų užsimauna zomšines 
pirštinaites ir, lyg nieku dėtas, linkčioja sa
vo aukoms: — Laimingų Naujų Metų, tau
tiečiai!...

Nelengva ir nepavydėtina duona šiam 
mūsų tautos Ooebbelsui. Sunku dangstytis 
melu ir skelbti tiesą. Todėl ir jo visi 
straipsniai nerodo jokios pažangos. Kiek- 
viename iš jų garbinama dabartinė sovietų 
okupacija ir giriamasi tariama pažanga. 
Taigi, ir šio atsišaukimo turinys — tarybų 
Lietuvos „laimėjimai”. Iš jo sužinom, kad 
1947 m. buvo geri, nes Sovietų Sąjunga ir 
LTSR padarė didelę pažangą. Lietuvoj 
kiekvieną mėnesį buvo atstatomi nauji pa-

LAIŠKAS IŠ PAŽADĖTOSIOS
MOŠŲ SPEC KORESPONDENTO KANADOJE

statai. Tačiau jų pavadinimus drg. Palec
kis jau treti metai cituoja tuos pačius — 
tai Mariampolės cukraus fabrikas, Kauno 
„Drobė” ir Klaipėdos „Artojas”. Iš šito
kių pavyzdžių prašosi liūdna išvada. Bet 
girtis nesunku — girdi, kiekviename darbe 
jaučiamas didesnis tarybinių autoritetų 
(puikus pakaitalas „okupanto” terminui!) 
rūpestis piliečių gerove. Ak, vardan tos ta
riamos piliečių gerovės į Lietuvą nuolat 
plūsta rusiškos kilmės atėjūnai. Juk ir drg. 
Paleckio, kaip LTSR Aukščiausios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas yra rusas Pisarev.

Atsišaukimą Paleckis užbaigia komunis
tams įprastine forma: „Lietuvos žmonės su
tinka 1948 m. su skaisčiausiomis viltimis, 
kadangi jie yra įsitikinę, kad jie šiandien 
gyvena geriau, negu vakar gyveno ir kad 
rytoj jie gyvens dar geriau. Lietuvos žmo
nės siunčia savo tautiečiams užsienyje šir
dingiausius sveikinimus ir geriausius lin
kėjimus su Naujais Metais”.

Šiandien — geriau kaip vakar, rytoj — 
geriau kaip šiandien. Tai mūsų raudonojo 
Goebbelso propagandinis arkliukas. Apie 
užvakarykščių dieną, atseit, nepriklausomos 
Lietuvos laikus, drg. Paleckis vengia šnekė
ti. Sunku i patikėti, kad Lietuvos žmonės, 
kuriems sovietų valdžia neleidžia net laiško 
parašyti (be cenzūros!), siųstų mums linkė
jimus tautos išdaviko Paleckio lūpomis. Jau 
daug logiškiau būtų, jeigu eksžurnalistas 
Paleckis savo atsišaukimą užbaigtų šiais 
žodžiais: „Sovietų NKVD su visais savo 
padaliniais šiapus ir anapus geležinės už
dangos siunčia nuoširdiausią prakeikimą 
lietuviams, esantiems už komunistų raudo
nojo rojaus ribų”...

Taigi, Maskvos pinigais leidžiamas 
„Liaudies Balsas”, užuot numalšinęs lietu
viškos spaudos alkį, tik dar labiau suža
dina mūsų apetitą, o pasisotinti lietuvišku 
spausdintu žodžiu beveik nėra galimybės.

Montrealyje nuolatinių raginimų ir pini
ginių aukų dėka pasirodė keturi „Nepri
klausomos Lietuvos” spaustuvėj- spausti nu
meriai. Tai, be abejo, didelis smūgis komu

Reias atsitikimas — du kartus trejetuką s. Ši netikėta laimė teko Walkeriu šeimai
New Yorke. Atvaizde ponia Walkerienė ir vyresnysis trejetukas (3*/s m.) su ne

seniai gimusiuoju. (Dena—INP—Bild)

nistiniam „L. B.”, kuris ligi šiol reklama
vosi „vieninteliu lietuvių laikraščiu Kana
doj”. Tačiau naujagimis gimsta su labai di
deliais skausmais. Redakcija pradžioj žadė
jo laikraštį leisti kas dvi savaitės, o vėliau 
— jį paversti savaitraščiu. Deja, kartais 
tenka laukti daugiau, negu dvi savaites. 
Kaltės priežasčių daug: ir pinigų stoka, ir 
savos spaustuvės neturėjimas. Kaltas, gal 
būt, ir redakcijos kolektyvas, kuris kažko
dėl gana abejingai sutinka į Kanadą atvy
kusių spaudos darbuotojų pasisiūlymą pa
remti naujagimį straipsniais ir kitokia kū
ryba. Į tokius laiškus kartais net nesiteikia
ma atsakyti. „Nepriklausoma Lietuva”, reikia 
manyti, nugalės visas kliūtis, tobulės ir ga
lės patenkinti skaitytojo statomus reikala
vimus.

Lietuvių tremtinių Vokietijoje leidžiama 
spauda mus pasiekia pavėlavusi ištisą mė
nesį. Todėl daug aktualijų ir politinių ži
nių būna katastrofiškai pasenusių. Tačiau 
nepaisant to mes, buvusieji DP, su didžiau
siu malonumu imame tokius laikraščius į 
rankas ir skaitome nuo pradžios iki galo— 
net po du, tris kartus, nes kiekvienas žo
dis, rodos, iš mūsų pačių širdies paimtas.

Lengviau pasiekiama JAV lietuvių spau
da, bet ji vis dėlto negali mūsų patenkinti 
dėl savo stiliaus, kalbos, skelbimų ir turi
nio savotiškumų, kurie, gal būt, artimi 30 
metų JAV gyvenusiems mūsų tautiečiams, 
bet nevisada suprantami mums, naujai iš 
Europos atvykusiems.

Politinių įvykių raidą mėginam sekti iš 
Kanados didžiųjų dienraščių. Bet gi ir čia 
mūsų laukia nusivylimas — vietoj svarbiau
sių politinių žinių gausu akį rėžiančių rek
lamų, Pirmame puslapyje pusmetrinėm rai
dėm talpinama antraštė, kad kažkuriam 
miestely buvo nužudytas penkerių metų vai
kas, o, sakysime, apie padėtį Europoj be
veik nieko nėra.

Žurnalai taipogi panašiai sutvarkyti. Štai 
klasiškas pavyzdys: „Motina, grįžk namo! 
Abejotinos moralės motina katė išbėgo iš

ŽEMĖS
namų (Ontario), palikusi du mažus kačių* 
kus pasaulio gailestingumui. Švelnios šir
dies pusiau pomeraniškos veislės šuo pra
dėjo globoti kačiukus. Vienam nedavė pri
gerti ir apraudojo kitą, kai jis mirė"... 
(Hush Free Press). Tokios žinutės kartais 
randa daugiau vietos, negu politiniai įvy
kiai nuo kurių raidos priklausys viso pa
saulio — taigi, ir Kanados — likimas.

Be abejo, mums, iš Europos atvažiavu
siems, tokia spauda daugiau, negu ne
įprasta. Tačiau kanadietis nesidomi Euro
pa. Anądien vienas iš mūsų nunešė laišką 
į paštą ir norėjo jį išsiųsti į Belgiją. įsi
vaizduokit vyruko nustebimą, kada mūsų 
simpatiškoji paštininkė paklausė: — O kur 
Belgija yra? Europoj?...

Kanadiečiui daugiau rūpi ledo ritulio 
sportas, futbolas (amerikoniškas — h la 
rugby), vietinės žinios, biznis ir tie rekla
miniai .skelbimai (jie sudaro */> laikraščio), 
kuriuose žemiausiomis kainomis siūlomos 
dangiškos gėrybės.

Tenka nusiskųsti nelauktai iškilusiomis 
korespondencijos problemomis. Pavyzdžiui, 
mūsų tarpe gyvenantieji hanaviškiai siun
čia laišką po laiško (oro paštu) Hanau sto
vykloj palikusioms šeimoms ir artimiesiems. 
O iš ten ateina graudūs laiškai, kuriuose 
skundžiamasi, kad jie negauna nei vieno 
laiškelio. Iš 10 laiškų maždaug tik vienas 
tepasiekia adresatą. Atrodo, Hanau vokie
čių paštininkai bus susigundę dolerių ieš
kojimu ir todėl atplėštus laiškus pasiun
čia... į krosnį. Ką gi — laiškas iš aukso 
kasyklų daug kam iš tolo auksu kvepia... 
I kitas Vokietijos vietoves siunčiami laiš
kai, berods, visi tvarkingai pasiekia adre
satus.

Kaip matot, mūsų gyvenimas Kanados 
miškuose, pelkėse ir aukso kalnuose nepa
sižymi didesniu įvairumu. Diena prasideda 
darbu — doleriu ir baigiasi nakties poil
siu lovoj. Jeigu nebūtų kalendoriaus, iš vi
so, negalėtumėm dienų viena nuo kitos at
skirti. Kartais, skaitydami apie IRO poli
tinį patikrinimą, mes pasigendam net anos 
skryningų gadynės. Vis būtų įvairiau — 
kiek nervinimosi, lakstymo: išmes, neišmes, 
išmes, neišmes... O dabar nieko — net ir 
skryningo nėra...

Neaiškios ateities perspektyvos nevienam 
iš mūsų neleidžia užmigti naktimis. Miškai, 
pelkynai ir akmens kalnai mums perdaug 
troškūs ir žemi horizontai. Norėtųsi patekti 
ten, kur daugiau žmonių, kur gyvenimas ne 
vien tik darbu ir doleriu ribojasi.

Po dešimt mėnesių galėsim važiuoti kur ‘ 
tik norim. Bet čia vėl prieš akis atsistoja 
darbo problema. Šiuo mettt Kanadoj yra di
desnė darbo paklausa, negu jo pasiūla. Mū
sų miškininkai skundžiasi, kad bendrovės 
jau ir juos norėtų atleisti. Kanadiečiai be
veik visi atleisti, nes bendrovės jau pasiekė 
užplanuoto iškirsti miško (šiais metais) nor
mą. Mūsiškiams tuo tarpu gelbsti sutartis 
— vyriausybė įpareigoja bendroves atsi
vežtuosius DP dešimt mėnesių laikotarpy 
aprūpinti darbu.

Kas bus po dešimt mėnesių? Tai didžiau
sia mūsų problema. Kanadoj nėra nei Un- 
rros, nei IRO. Kiekvienas minta iš savo 
darbo. Kaip mums pavyks susitvarkyti, pa
sibaigus sutarties įsipareigojimams, parodys 
ateitis, o taipogi, gal būt, ir politinių įvy
kių raida. Vyt. Kastytis.
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— Nieko prieš, gerbiamas teisėjau.
— Labai gerai, teismas skelbia dešimt | 

minučių pertrauką. Prisiekusieji prisimins, 
kad teismas įspėjo nesikalbėti apie bylą ir 
neleisti ginčytis tuo klausimu jų akivaiz
doje.

Teisėjas atsistojo, permetė žingeidžiomis 
akimis Perrį Meisoną ir nuėjo į kabinetą.

Perris Meisonas pasižiūrėjo į savo lai
krodį ir susiraukė.

Nueik prie lango, Frankai, — tarė jis 
jaunuoliui, — ir pasižiūrėk, ar nėra kokio 
nors nepaprasto sujudimo prie laikraščius 
pardavinėjančių vaikų.

Valdininkas priėjo prie teismo lango ir 
žvilgterėjo į gatvę.

Perris Meisonas nekreipdamas dėmesio 
žingeidžių žiūrovų j jį nukreiptus žvilgs
nius, krito į savo kėdę ir susimąstė. Jo 
stiprūs, išmiklinti pirštai barbeno į kėdės 
atramą.

Frankas Everlis atsigręžė nuo lango ir 
pabėgomis nuskubėjo prie advokatų stalo.

— Gatvėje susijaudinimas. Stovi vežimas, 
pardavinėjantis laikraščius. Atrodo, lyg 
ekstra laida. Vaikai šaukia.

— Nueik ir nupirk porą laikraščių.
Jis pakreipė galvą ir linktelėjo poniai 

Bessie Forbsienei.
— Atsiprašau, ponia Forbsiene, už tą 

kankinimą, bet manau, kad tai nebeilgai 
truks.

Ji pasižiūrėjo j jį abejojančiomis akimis.
— Atvirai sakant, — tarė ji, — šian

dienykštė bylos eiga labai nepalanki man.
Šerifo pavaduotojas, kuris saugojo ją, 

pasislinko arčiau jos. Klaudijus Drumas, 
surūkęs cigaretę koridoriuje, išdidžiai įėjo 
į teismo salę, vėl atgavęs visišką lygsvarą. 
Jis buvo gana gerai apsivilkęs, daug ge
riau negu kriminalinių bylų gynėjas, kuris 
turi gyventi iš savo klientų, o ne iš mėne
sinės algos, sumokamos valdininkams lai
krodžio tikslumu.

Frankas Everlis įsiveržė į teismo salę 
dviem laikraščiais nešinas, išplėstomis aki
mis ir prasižiojęs.

— Surasti lavonai!'— sušuko jis ir puo
lė prie Perrio Meisono.

Perris Meisonas paėmė vieną egzemplio
rių ir laikė jį taip, kad nustebusios Klau- 

Idijaus Drumo akys galėjo matyti antraštes.

„Milijonieriaus vila — žmogžudžių vie
ta”, skelbė didžiulės, per visą puslapį, rai
dės. Žemiau ir truputį mažesnėmis raidėmis 
buvo parašyta: „Kartraito ir jo žmonos 
kūnai surasti po Forbso garažo grindimis”.

Klaudijus Drumas sėdėjo palinkęs į 
priekį, spoksodamas apstulbusiomis akimis. 
Teismo sargas įsiveržė į teismo salę laiky
damas laikraštį ir bėgte nubėgo į teisėjo 
kambarį. Vienas žiūrovų įėjo f teismo salę 
atskleistu laikraščiu skeryčiodamas ranko
mis iš susijaudinimo. Jį apstojo ratu ir vist 
klausėsi sulaikydami kvapą.

Klaudijus Drumas staiga ištiesė ranką.
— Malonėtumėte truputį laikraštį?
— Mielai, — tarė Perris Meisonas it 

padavė jam antrąjį egzempliorių.
Teima Benton skubiai priėjo prie Klau

dijaus Drumo.
— Noriu valandėlei su jumis pasikalbėti.
Perris Meisonas peržiūrėjo laikraštį ir 

perdavė jį Frankui Everliui.
— Prašau, perskaityk, Frankai. Atrodo, 

kad „Kronika” turėjo1 savų šaltinių.
— Bet kodėl valdininkai apie tai neži

nojo?
— Matyt, buvo panaudojami palankūs 

valdininkai ir jiems buvo užrištos burnos, 
kol nepasirodys laikraščiai gatvėje. Jei bū
tų buvę kreiptasi į štabą, kiekvienas miesto 
laikraštis būtų tai žinojęs.

Perris Meisonas pasižiūrėjo į laikrodį, 
pasikėlė, pasiraivė, nusižiovavo ir tingiai 
nuėjo į teisėjo Markhamo kabinetą.

Teisėjas sėdėjo prie stalo, skaitydamas 
laikraščio extrą laidą. Jo akyse matėsi ne- 

| suprantamas nustebimas ir painiava.

— Nenoriu jūsų varginti, teisėjau, noriu 
tik pastebėti, kad pertraukos laikas pasi
baigė. Esu labai susirūpinęs, kad tos liu
dininkės apklausinėjimas būtų užbaigtas 
ligi vakaro. Aš manau, kad visiškai įmano
ma bylą užbaigti dar šiandien.

— Stebiuos. Kodėl? ... — jo balsas pa
mažu nutilo.

— Tikrai stebitės? — paklausė Perris 
Meisonas.

— Taip, — sausai patvirtino teisėjas 
Markhamas.

— Kodėl jums nuostabu, teisėjau? — pa
klausė Perris Meisonas.

Teisėjas Mekhamas susiraukė.
— Nežinau, ar beverta klausti, tačiau 

stebiuos, kodėl jūs taip užsispyrusiai rei
kalaujate, kad būtų leista baigti tos liu
dininkės apklausinėjimą dar šiandie.

Perris Meisonas patraukė pečiais ir 
nieko neatsakė.

— Arba esat laimingiausias arba gu
driausias advokatas. Negalėčiau pasakyti 
kuris.

Perris Meisonas nedavė aiškaus atsaky
mo: — Aš visuomet įsivaizdavau, kad 
kiekviena byla panaši į ledyną — tik dalis 
jos matoma paprastai akiai, didžiausia jo 
dalis tūno po vandeniu.

Teisėjas Markhamas atsistojo.
— Gerai, advokate, kas bebūtų, turit tei

sės tęsti toliau.
Perris Meisonas sugrįžo į teismo salę. 

Beveik tuoj pat išėjo iš savo kabineto ir 
teisėjas Markhamas. Teismo sargas kelis 
sykius šaukė tvarkos, kol galų gale jis buvo 

išgirstas. Teismo salėje virė gyvas pasi
kalbėjimas, karšti komentarai, sujudimas.

Pamažu tvarka buvo atstatyta. Prisieku
sieji užėmė savo vietas. Perris Meisonas 
krito į savo kėdę, matomai visiškai nepa
liestas nuostabių paskutinių kelių minučių 
įvykių.

— Teima Benton toliau apklausinėjama, 
ramiai pradėjo teisėjas Markhamas.

Klaudijus Drumas nervingai atsistojo.
' — Gerbiamas teisėjau, įvykiai staiga pa

sisuko nuostabia ir nelaukta kryptimi. At
sižvelgiant šių aplinkybių, aš žinau, kad 
gerbiamas teisėjas nereikalaus manęs dės
tyti visos įvykių eigos prisiekusiųjų aki
vaizdoj. Būdamas valstybės valdininkas, 
prokuroro pavaduotojas, susipažinęs su by
los faktais, šiuo metu turiu būti kitur. Dėl 
to reikalauju atidėti bylą ligi rytojaus ryto.

Teisėjas Markhamas pro akinius žvilg
terėjo į Perrį Meisoną.

— Nieko prieš advokate?
Perris Meisonas atsistojo. — Kaltinamo

ji turi teisės reikalauti, kad šis kryžminis 
apklausinėjimas būtų užbaigtas dar šioje 
teismo sesijoje. Tai priminiau prieš pradė
damas apklausinėjimą, ir dėl to buvo susi
tarta.

— Teisingai, — tarė teisėjas Markha
mas. — Reikalavimas atidėti atmestas.

— Tačiau, — vėl pašoko Klaudijus Dru
mas, — gerbiamas teisėjas turi suprasti ...

— Taip, — šaltai tarė teisėjas Markha
mas. — Siūlymas atidėti atmestas. — Pra
šau. pone Meisonai.

(Bus daugiau))
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Skryningas privačiai gyvenantiems tremtiniams AKIMIRKSNIU KRONIKA
Šiomis dienomis IRO Mūncheno Area 

"vadovybė buvo sukvietusi minėtoj Area 
gyvenaničų visų tautybių atstovus į infor
macinį pasitarimą, - kuriame buvo aptarta 

(Privačiai gyvenančių tremtinių reikalai, 
i Pasitarime dalyvavo IRO Miincheno Area 
skryningo skyriaus viršininkė Miss Neufeld, 
Kvalifikacijų skyriaus viršininkas Mr. Van 
Eck, Emigracijos skyriaus viršininkas Mr. 
Gruber ir tautybių atstovai. Lietuvius at
stovavo L. T. B. Miincheno Apygardos Pir
mininkas A. Kalvaitis.

Pasitarimo metu Area administracijos pa
reigūnai pranešė, kad yra gautas iš IRO 
vyriausio komiteto Ženevoje įsakymas sure
gistruoti visus privačiai gyvenančius trem
tinius. Skryninguojami bus visi asmens nuo 
16—65 metų amžiaus, išskiriant tuos, kurie 
jau yra atlikę anksčiau kariuomenės admi
nistracijos vykdytą skryningą emigracijos, 
darbo ar kitais reikalais. Atlikusienis skry
ningą bus suteikiamas DP statusas. Tokio
statuso neteiks karo nusikaltėliams ir kola
borantams. Kariams, patekusiems į vokie
čių kariuomenę po 1943 m. sausio mėn. 1 d. 
DP statusas bus teikiamas, nes tariama, 
kad po minėtos datos iš užimtų kraštų 
niekas savanoriškai į vokiečių kariuomenę 
nestojo, o buvo paimti prievarta.

Ši registracija atliekama darbo ir emi
gracijos reikalams. Tokia materialinė glo
ba, kurią gauna gyvenantieji stovyklose, 
privačiai gyvenantiems nebus teikiama. 
IRO administracijoj gyvenančiais privačiai 
tremtiniais''yra tam tikras nepasitikėjimas. 
Ten manoma, jog kai kurie tremtiniai į 
stovyklas nėję dėl tam tikrų priežasčių, 
kaip pav. karo nusikaltėliai. Šis nepagrįs
tas samprotavimas iš dalyvaujančių tauty
bių atstovų buvo atremtas nurodant, kad 
vieni nėję į stovyklas todėl, kad t urėję

Wangeno lietuviai
Wangene f. A., kur kadaise buvo nemaža 

lietuvių tremtilnių kolonija, dabar gyvena 
vos kelios dešimtys lietuvių, daugiausia su
sispietusių pačiame mieste ir jo apylinkė
se, prie kurių prisiskaito ir keletas lietu
vių iš.Lindau apskrities. Bendruomenės gy
venimas po ilgos pertraukos ir nesklandu
mų vėl įeina į normalias vėžes. Naujai dar 
pereitų metų rudenį išrinktam komitetui, 
kuriam vadovauja adv. F. Mackus, perėmus 
vadovavimą, bendruomenės veikla ir sugy
venimas atgijo ir yra nuolat palaikomas 
visuotiniuose bendruomenės susirinkimuose, 
kurie dažnai šaukiami bendriems reikalams 
aptarti.

Šiais metais komiteto iniciatyva Wange
no lietuviai pirmą kartą minėjo vasario 
16 — 30 metų Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį su atitinkama šiai di
džiajai šventei programa", nuotaika ir or
ganizuotumu. Minėjimas pradėtas pamal
domis vietos vienuolyno bažnyčioje, kurias 
laikė iš Libenau atvykęs kun. Dominaus- 
kas, pamaldų metu Avė Maria giedojo so
listė p. Latonaitė-Demidovienė ir čelo iš
pildė Schuberto ir Largp bažnytinės muzi
kos porą dalykų muzikas A. Gilandas. Vė
liau minėjimas vyko per bendrą pobūvį — 
pietus, kurių metu adv. F. Mackūs pasakė 
kalbą apie vasario 16 akto reikšmę, kuri 
yra didžiausia, nes juo buvo pačio lietuvio

(Darbo ir Emigracijos reikalams)
darbą ir. butus toliau nuo stovyklų, kiti — 
bijojo sunkių stovyklų sąlygų, ankštų pa
talpų ypač šeimos su silpnesnės sveikatos 
asmenimis ir mažais vaikais.

Po skryningo ir kvalifikacijų nustatymo, 
tremtiniai čia pat • bus registruojami emi
gracijai į Belgiją, Angliją ir Prancūziją. 
Į šias šalis gali vykti neribotas tremtinių 
skaičius. Belgijon registruojami vyrai nuo 
18 m. iki- 40 metų amžiaus į anglių ka
syklas. Į Angliją priimami baltai, ukrainie
čiai iš Lenkijos ir jugoslavai iki 55 metų 
amžiaus su šeimomis. Į Prancūziją bus ve
žami į anglių kasyklas ir ūkio darbams. Į 
kasyklas priimami vyrai iki 40 metų am
žiaus, gi į ūkio darbus — iki 55 metų su 
šeimom. Šeimos bus vežamos vėliau, po 3 
mėnesių vyrui atkeliavus.

Baleto vakaras Kasselyje
Vasario 14—15 dienomis „Laisvės” kolek

tyvo branduolys Kasselio-Mattenbergo sto
vyklos teatro salėje davė visuomenės seniai 
lauktą baleto koncertą. Malonu paminėti, 
kad nežiūrint kolektyvo sumažėjimo — ta
lentingosios G. Šlepetytės išvyka ir kt. — 
nenuleista rankų ir toliau išlaikant Matten- 
bergo tremties baleto; tvirtovės vardą.

Dviejų dalių programoj pasirodė A. Lie
pinas, I. Adomavičiūtė ir J. Puodžiūnas. 
Choreografija — A. Liepino. Orkestrui va
dovavo Z. Jonušas, prie fortepijono L. 
Stankevičius.

Centrinė vakaro figūra A.. Liepimas žavė
jo publiką savo išbaigtais šuoliais ir pi- 
ruetėmis. I. Adomavičiūtė ir J. Puodžiūnas, 
nenutrūkstamo darbo dėka, rodo akivaiz
džių pažangos žymių.

paskelbta laisva demokratinė Lietuva, ypač 
kad mūsų didieji kaimynai kūrė ir skelbė 
taip pat savo „Lietuvas”, nesuprasdami, kao 
tegali būti tik viena Lietuva — vasario 
16 Lietuva. Kiti kalbėtojai savo kalbomis 
papildė šios šventės iškilmingas nuotaikas, 
biro tautiečių aukos laisvei — Tautos Fon
dui. Patriotinės dainos, primindamos tau
tos siekimus ir mylimos tėvynės lankus — 
baigė‘šios šventės minėjimą, kuris parodė 
Wangeno lietuvių vienybę ir solidarumą 
kovoje dėl tautos laisvės.

Wangeno lietuvių kolonija dar sumažė
ja, nes šiomis dienomis 9 kolonijos nariai 
išvyksta darbams į Angliją.

Nuo okupacijos pradžios čia gyvenąs 
jaunas dailininkas Jonas Aleksandravičius, 
nežiūrint sunkių vietos sąlygų, ėmęsis in
tensyviai dirbti meno srityje, savo darbais 
atkreipė meno kritikų ir publikos dėmesį. 
Pirmas jo pasirodymas — laimėjimas kon
kurso prancūzų karininkų klubo dekoraci
joms, kuriame dalyvavo čia gyveną užsie
niečiai dailininkai akademikai ir turį ke
liolikos metų, praktiką. Pereitais metais J. 
Aleksandravičius su peizažais jau dalyvavo 
parodose Ravensburge ir Konstancoje, kur 
iššaukė gyvą meno žinovų susidomėjimą ir 
atsiliepimą. Žiauri tremtis nepalaužia jo 
kūrybinės dvasios, bet žadina dar dides
niam lietuviškam kultūros darbui.

: Negi mes izoliacionistai?
J šitokia įkyri mintis skverbiasi Į galvą, kai skaitai žmogus apie sutelktines p 
J stangas Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvei ir nepriklausomybei atstatyti, j 
f iš ten mes kilę, ten — aname žemės rutulio ruoželyje — musų Tėvynė, į ten ve 
J žiasi širdis. Tad kas priežastis mūsų politinio nepaslankumo?
I 1. Pernai D. Britanijoje įvyko tarptautinis liberalų ir radikalų kongresas. D 
I lyvavo šie kraštai: Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Olandija, Irakas, Ine
♦ jos, Jugoslavija (serbų valstiečių sąjunga), Vokietija, Norvegija, Palestina (ara 
J jaunimo lyga), Lenkija, Šveicarija, Švedija, Triestas, Turkija, Italija, D. Britani
♦ ir Baskai.
♦ Stebėtojus atsiuntė: Australija, Kamerūnas, Nigerija, Pietų Afrikos Unijos ir 
; estai politiniai emigrantai.
J Lenkams politiniams emigrantams pasiūlius, buvo priimta tokia rezoliucija: 
t Konferencija išreiškia giliausi įsitikinimą, kad vyriausias gyvenamojo meto u 
J davinys yra sugrąžinti politinę ir ekonominę laisvę šešiolikai Rytų ir Vidur 
? Europos tautų. Konferencija šiuo reikalu yra nuomonės, kad Jungtinių Tautų O
♦ ganizacijos pastangomis anapus geležinės uždangos butų atlikti laisvi ir nesuva
♦ žyti rinkimai. Tuo tikslu JTO turi pašalinti iš anų valstybių teritorijos svetimų 
5 kariuomenę ir jų politinę policiją. Tarybų Sąjunga turi atsitraukti į savo prie
♦ karines sienas. Taip pat konferencija išreiškė įsitikinimų, kad ko greičiau bū
♦ imamasi tarptautinio masto žygių politiniam terorui ir masiniams deportavimams
♦ anapus geležinės uždangos sulaikyti.,.
Z 2. Vašingtone įvyko vadinamojo Žaliojo internacionalo CK pasitarimas.
J Deklaracijoje, tarp kita ko, pasakyta:
į Vyriausias Valstiečių Internacionalo uždavinys — kovoti už Rytų ir Vidur 
J Europos tautų laisvę, kurią panaikino Maskvos primestas komunistinis režimas. 
J - Iš Amerikos Lietuvių Tarybos pranešimo esame patyrę, kad su Valstiečių I
♦ ternacionalū užmegsta tamprūs ryšiai. „Lietuvių Žodžio” Nr. 8 skiltyse J. Audėn
♦ praneša, kad Lietuvos valstiečiams aname internacionale atstovauja buv. Respubl 
; kos Prezidentas dr. K. Grinius.

Gerbiame dr. K. Grinių, tačiau jo sveikata ir amžius šaukiasi į pagelbą ta 
į kos. Ir apie talką nieko negirdėti. '

Maža to. Londone įsikūrė europinė Valstiečių Internacionalo sekcija. Sekcij
♦ nutarime pasakyta, kad greitesniam Rytų ir Vidurio Europos tautų išlaisvinimui
♦ raudonojo totalizmo vergijos reikia burti ne tik valstiečių kovotojus iš anapus g 
J ležinės uždangos, bet stengtis į sąjūdi įtraukti ir visų Vakarų Europos valstyb 
t valstiečių veikėjus. Į sekciją jau įsijungė Prancūzijos ir Kinijos valstiečių sąjūdž
♦ vadai. Šiam tikslui telkiasi Japonijos, Korėjos ir Indijos valstiečiai.
t Europinėje sekcijoje iš Pabaltijo valstybių tedalyvauja... estai politiniai em 
f grantai.
t Vašingtonas toli, bet Londoną galima juk pasiekti. Deja(<mūs ten nėra.
J 3. Neseniai Londono radijas lenkų kalba žinių laidoje pranešė, kad Paryžių 
I sudaryta Nepriklausomųjų Socialistų Rytų Europai Vaduoti Sąjunga. Į CK. įein 
J Z. Zaremba (lenkai socialistai emigrantai), K. Peyer (Vengrai socialistai emigran 
J tai), Z. Topalovič (Jugoslavijos socialistai emigrantai) ir Zissu (Rumunijos sočia
♦ listai emigrantai).

To paties radijo pranešimu, į minimąją sąjungą įeina tie socialistų sambūria
♦ kurie neįsileista pilnateisiais nariais i tarptautinį socialistų komitetą, kuris nes
♦ niai posėdžiavo Belgijoje. Naujoji socialistų sąjunga kreipėsi į viso Vakarų pašau
♦ lio opiniją, kad bendromis pastangomis „anapus geležinės uždangos butų atstaty
♦ ta nepriklausomybė, laisvė ir demokratija.”
♦ „DPiDŽ” išreiškia viltį, kad j sąjungą turėtų įstoti Pabaltijo valstybių ir UI
♦ rainos socialistai šiuo metu esą tremtyje.

Kyla didelio susirūpinimo padiktuotas klausimas:
Ką šiuo reikalu yra nutarę mūsų socialdemokratai tremtiniai?
Galimas dalykas, kad kas nors atšaus, jog mūsų liberalai, valstiečiai liaudiniai-

♦ kai ir socialdemokratai man kaip auklėtiniai yra per seni, o aš jiems kaip auklė-
♦ tojas per jaunas. Dalyko esmė visai kita! Ji jau romėnų buvo išreikšta šiais žo- 
J džiais: „Salus Rei — Publicae suprema lex”.
; Ir niekas negali abejoti, kad visos musų partijos, atseit — jų ekspozitūros
♦ tremtyje, veikia vyriausiam Respublikos reikalui —- Lietuvos laisvei atstatyti. A
♦ siekė jos savo fronte laimėjimų, bet sutinka ir kliūčių. Yra dalykų, kurie neskel- 
; biami, yra betgi ir skelbtinų dalykų. Kodėl jie nutylėti ar tepaskelbti savo rota- 
; toriniuose oficiozuose?
į Gali mane neapdairūs piliečiai apšaukti eretiku, tačiau esu griežtos nuomo- 
į nės: — jei kan. Kapočiaus Delegatūros pranešimams duodama vietos visuose 
t tremtinių laikraščiuose, jei paminima katalikų akcijos, ateitininkų, šviesiečių, var- 
I pininkų ir kudirkiečių pasiekimai ir nutarimai, kodėl platieji politinės emigracijos 
į sluogsniai nepainformuojami apie krikščionių demokratų. liaudininkų, soclaldemo-
♦ kratų ir kt. politinių partijų žygius dėl Lietuvos laisvės ir dėl lietuvių DP teisės
♦ žmogišką egzistenciją Vakaruos iki Rytų Europa bus išvaduota iš komunistų bar- 
; bari jos. Mūsų laikraščiai, reikia manyti, šiam reikalui visada suras vietos. Ta
♦ koks paslapties reikalas? Ne Lietuva egzistuoja politinėms partijoms, bet polit 
J nės partijos egzistuoja Lietuvai padaryti ją turtingesnę viduje ir pajėgesnę už- 
J sienių atžvilgiu.
t Izoliacionistai iš principo nesam, neutralumo politika yra pasauliniu masi 
J subankrutavusi, tad geros valios žmonėms belieka veiksmas, veikimas ir dar kar- 
I tą veiksenas. Ir gera yra liaudies patarlė: Jei ne pro duris, tai’ pro aukštinį, bet 
t kiekvienais mūsų veiksmas turi palenkti Vakarų opiniją mūsų Tėvynės laisvės 
I naudai.
t Kalbėkime pavyzdžiais. „Britanijos Lietuvis” Nr. 7 Vasario 16-tosios proga 
J pajėgė Lietuvos vargų ir tikslų informacijai sutelkti kardinolą Griffiną, gen. 
t Morganą, Lordą Beveridge, Darbo Partijos atstovą į parlamentą, R. R. Stokes, Ca-
♦ therin Attoll ir kt. Šių politikų ir žinomų kovotojų už Rytų ir Vidurio Europos 
į tautų laisvę atsiliepimai apie Lietuvos vargą ir laisvųjų lietuvių rezistencinę veik- 
į lą per anglišką „Britanijos Lietuvio” laidą ne šį—tą, bet, drąsiai galima teigti, 
1 daug atsieks.
t Yra pagrindinis kovos dėsnis:
J — nespėjančių nelaukiama, atseit — būkime ausyli, akyli ir esantieji visur 
J ten, kur galime atstovauti pavergtai Tėvynei ir laitriėti jai simpatijų ir pritarimo. 
J J. CICĖNAS
♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Skryningas, kvalifikacijų nustatymas ir 
registracija emigracijai bus atliekama per 
vieną dieną tuo pačioj įstaigoje. Kasdien 
bus sikryninguojama po 100 asmenų.

Atsižvelgiant į privačiai gyvenančių skai
čių, nustatyta kiek kurios tautybės tenka į 
dieną pasiųsti skryningam Lietuviams ten
ka per dieną 5 vietos. Prie skryningo bus 
prileidžiami tik su tautinių komitetų pažy
mėjimais. Lietuviams pažymėjimus duos 
L. T. B. Mūncheno Apylinkės Komitetas, 
Lamontstr. 21. Skryningas vyks Control 
Center Mūncheno IRO Area Team 1066 
būstinėj, Luitpold—Kąseme, Ingolstadter 
Str. 193. Skryningas prasidės š. m. kovo 
mėn. 8 dieną. Dis. P.

Tiek apie vakarą stovykliniu mastu. 
Manau, kad šie baleto darbuotojai, ypač A. 
Liepinas, kaip Kasselio teatro solo-šokėjas 
prasimušęs europinėn plotmėn, užsitarnau
ja išsamesnio negu parapijinių pagyrimų. 
O statant platesnius reikalavimus šiame 
baleto vakare kai ko pasigesta.

Didžiausias choreografijos minusas buvo 
vaizduotės stoka. Scena to organiškai ne
pakenčia bet kokiame mene, kas pasitvirtino 
ir baleto vakare. Ypač „Elegija” bei „Dai
na be žodžių” nukrypo į vienodumą, „Ven
grų rapsodija” tapo ištęsta. Kostiumai ir 
dekoracijos nepajėgė užpildyti iš to kilu
sios tuštumos.

Šokių išbaigtumui taip pat trukdė silpnoki 
visų šokėjų miminiai sugebėjimai, tepasi- 
reiškę šypsena ir suraukta kakta. Gal buvo 
manoma, kad mimika pakenks klasikiniam 
baleto stiliui? Anaiptol. Štai, Vokietijoj 
gastroliavusioj Paryžiaus Champs Elysėes 
baleto trupėje prancūzų įgimti gabumai mi
mikai įjungti į klasikinį baletą, davė pasi
gėrėtinų rezultatų.

Kaip ryškus klasikinio baleto atstovas, 
A. Liepinas turėtų rūpintis išlaikyti savo 
stilių /gyvą, praturtindamas jį naujais ir 
kitų krypčių elementais. Kol kas jis 
perdaug griežtai atmeta išraiškos šokį, 
kaip atnaujinimo įrankį. To pasėkoje 
buvo prieita ne prie kūno sudvasinimo 
šokyje, bet prie sumechaninimo. Diagilevas 
nedvejojo pasinaudoti Isadoros Duncaū pa
siekimais — klasikinio baleto naudai. Kla
sikinis baletas šiandien ne toks, kaip prieš 
20 ar 200 metų, ir kiekvienas jį interpre
tuojantis užsideda didelę atsakomybę nesu- 
stingdintii jo kuriam nors laikotarpy ar ku
riuose nors judėsiuose.
. Aišku, tas kelias sunkesnis. Mūsų publi
ka pernelyg dosni plojimais tikrai žaviai 
atliktoms, bet, deja, jau pavojingai arti prie 
akrobatikos ribos prisisukančioms „Varia
tion Classique” piruetėms. Tačiau mes ne
manome, kad A. Liepinas, sukėlęs pama
tuotų vilčių, pasitenkintų piruetėmis ir 
šuoliais. Mes tikimės, kad jis nesustos vie
toje ir plėtos, savo sugebėjimus, tapdamas 
tikrai visapusišku šokėju ir, svarbiausiai, 
menininku. Sekančiuose koncertuose tikimės 
netik pasismaguriavimo akiai, kaip šiame, 
bet ir išgyvenimo. A. L.

Estų nepriklausomybė šventė Miinchene
Š. m. vasario mėn. 24 d. sukako 30 metų 

kai buvo paskelbta Nepriklausoma Estjjos 
Respublika. Esantieji tremty estai, kurių 
čia, Mūnchene yra didesnis būrys, vykusiai 
atšventė šią savo tautinę šventę. Iškilmių 
diedą jų būstinėn susirinko didokas skai
čius’ estų ir latvių bei lietuvių atstovų. 
Šventę atidarė. estų k-to pirmininkas Dr. 
Kuus. Savo kalboje palietė estų tautos tra
gediją, jos pastangas išsilaikyti ir suminėjo 
dideles savo tautos aukas, kurių pareikala
vo šis karas. Kartu išreiškė viltį, kad rytų 
despotizmas su savo nežmonišku teroru tu
rės žūti, o visos, jų tarpe ir Pabaltijo tau
tos vėl atgaus laisvę. Ateity šių tautų ben
dradarbiavimas turės būti dar glaudesnis.

Vasario 16. vokiečių spaudoje
Vokiškasis Donau - Kurier 12 nr. Įdėjo 

straipsnį „Lietuvių nepriklausomybės die
na”. Straipsnio pradžioje labai glaustai pa
minėta, kaip Lietuvos valstybė buvo įsteig
ta Mindaugo laikais, kaip buvo prarasta 
jos nepriklausomybė ir vėl iškovota 1918 
m.

Labai gražiai autorius pamini Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpį, ypač ūkinę 
pažangą. Lietuvos ūkis veikiai atsistojo ša
lia kitų mažų kraštų, kaip Belgijos, Dani
jos ir Olandijos, ūkio. Ypač gerai buvo ži
nomi vakarų valstybių gyventojams Lietu
vos lašiniai, kumpiai, mėsos konservai, žą
sys, sviestas ir kiti produktai. Daugelis už
sieniečių tą nedidelę valstybę vadino „ma
žąja Amerika”,

Panašias mintis išreiškė latvių ir lietuvių 
sveikintojai.

Čia pat dvasininkas A. Abel atlaikė pa
maldas ir tarė žodį. Koncertinę dalį atliko 
žinAmas smuikininkas p. H. Aumere ir dai
nininkė ponia Virgas. Panelė M. Under pa
deklamavo „Sugrįžimą namuosna”. Koncer
to metu išpildyta estų kompozitorių kūri
niai, kuriuose buvo jaučiama šiaurės kraš
to tautos dvasia.

Prisidedant prie pasakytų minčių šventės 
proga tenka palinkėti tremty esantiems es
tams ištvermės, greit sulaukti savo tėvynės 
išvadavimo ir visiems laimingai sugrįžti į 
laisvą nepriklausomą Estiją.

Displaced Person

Straipsnyje su dideliu įsijautimu atžymė
ti ir mūsų kultūros laimėjimai bei apmesta 
mūsų švietimo sistemos schema. Pagaliau, 
kaip pavyzdys labai objektyviai pavaizduo
tas artimiausios lietuviškos stovyklos In- 
golstadte tremtinių gyvenimas, neaplenkiant 
kultūrinės veiklos ir ruošimosi nežinomai 
ateičiai.

Tą gražią šventę švenčia viso laisvojo 
pasaulio lietuviai, bet, deja, tautos kamie
nas tėvynėje negali jos švęsti, nes ji nuo 
1940 m. neša sunkų okupacijos, jungą.

Bet lietuvių tauta tiki, kad teisėtumas nu
galės ir bus įgyvendinti Wilsono 14 punk
tų, Roosevelto 4 laisvės, Atlanto charta ir 
Trumano 12 punktų, baigia autorius.

Atsakymas J stud. Kedžio atvirą laišką*)
Sutinkame su coli. Kėdžių, kad 3. stud, 

suvažiavimo pamaldų klausimo vėlyvesnis 
komentavimas galėjo prasilenkti su tikrai- 
siai faktais. Negalime tačiau suprasti, kad 
coli. Kedys, „norėdamas užkirsti kelią są
moningam ir organizuotam visuomenės 
klaidinimui... vardan, tiesos” daro netiks
lius arba tik išsisukinėjamus teigimus.

Mes, žemiau pasirašę, Mūncheno studentų 
atstovai 3. stud, suvažiavime, irgi vardan 
tiesos norime štai ką pasakyti:

1. Centrinė Studentų Atstovybė pamaldų 
nebuvo įtraukusi į suvažiavimo darbotvar
kę. Siam klausimui iškilus suvažiavime, nei 
pats prezidiumo pirmininkas jokių žygių 
nesiėmė pamaldų organizavimui nei jokio 
asmens tam neįgaliojo.

2. Pamaldos buvo suorganizuotos grupės 
studentų privačia iniciatyva, kada suvažia
vimo rengėjai pamaldų reikalu jokių žygių 
nesiėmė.

3. Coli. Kedžio teigimas, kad „nei vienas 
atstovas nėra pasisakęs prieš pamaldų lai
kymą suvažiavimo metu”, neatitinka tiesos.

Tiesa, niekas nepasisakė prieš, kad vietos 
kunigas, gretimai suvažiavimo salės esan
čiojo bažnyčioje, eitų savo pareigas. Ne
buvo taip pat protestuota prieš privačią 
iniciatyvą sužinoti (ar susitarti) dėl pamal
dų laiko, apie tai paskelbiant suvažiavimui. 
Tačiau pora suvažiavimo dalyvių aiškiai ir 
nedviprasmiškai pasisakė prieš pamaldas, 
kaip oficialią darbotvarkės dalį. (Prieš pa
sisakiusiųjų pavardžių beminime, nes jos 
coli. Kedžiui gerai žinomos).

4. Kedžio nurodyti motyvai, dėl ko pa
maldos nebuvo įtrauktos į darbotvarkę, ne
įtikina nei mūsų, nei, manome lietuvių vi
suomenės. Keli studentai nekatalikai, juo 
labiau, kad nė vienas iš jų nepasisakė prieš, 
tikrai negalį būti argumentu prieš pamaldas. 
Čia tebuvo keletos asmenų panaudota nau
joviška ateizmo taktika — nekovojant tie
siog su religija, stengtis ją išjungti iš vie
šojo gyvenimą

Norime visuomenę painformuoti, kad pa
maldų intencija, pasiūliusio atstovo žodžiais 
buvo „už Lietuvoje mirusius ir žuvusius 
studentus ir partizanus”.

5. Privačiai ar pusiau viešai diskutavu
sius šį nemalonų įvykį, coli. Kedys „ap
dovanojo” nemaloniais prisiminimais _ kve- 
piančiais epitetais, k. a.: „nesąmoningais 
asmenimis”, „vienos srovės žmonėmis”, 
„visuomenės klaidintojais ir studentijos kir
šintojais”, „propogandistais”, „absurdus 
kalbančiais” ir t.t.

Mes manome, kad plūdimų nėra verti net 
ir tie, kurie išsireiškė, jog, „viena studentų 
organizacija” pasisakė prieš pamaldas.

Juk tiek pats coli. Kedys, tiek kiti prieš 
siūlymą pasisakę, yra tos pačios organiza
cijos nariai.

O mes manome, kad ne visi tos organi
zacijos nariai taip galvoja, kaip pasisakiu
sieji. Labai gaila, kad coli. Kedys, kaip pre
zidiumo pirmininkas, to klausimo tąsyk ne
perdavė balsuoti.

6. Mums, šį pareiškimą pasirašiusiems, 
yra aišku, kad prievolė dalyvauti pamaldo
se kataliką saisto tik šventomis dienomis. 
Tačiau grupės studentų pastangos išjungti 
pamaldas iš suvažiavimo programos įžeidė 
mus kaip lietuvius. Mums yra žinomos Ne
priklausomosios Lietuvos studentijos ir lie
tuviškų organizacijų tremtyje tradicijos, nuo 
kurių 3. studentų suvažiavimas nusikreipė. 
Tad ne šio įvykio komentavimas žemina 
studentijos vardą, bet pats įvykęs faktas.
J. Alkevičius J. Kojelis Alg. Petrulis

J. Pikūnas J. Žiūraitis

*) Red. pastaba: „Minties” Nr. 7 buvo 
paskelbtas J. P. Kedžio atviras laiškas 3. 
studentų suvažiavimo reikalu, į kurį redak
cija gavo iš keleto asmenų priešingų pa
reiškimų. Dedami vieną iš tokių atsiliepimų, 
laikome diskusijas 3. studentų suvažiavimo 
reikalu baigtomis.

SKELBIMAS
Lietuviai vykstantieji iš Vokietijos bus 

aprūpinami lietuviška spauda: laikraščiais- 
knygomis. Kreiptis: International Exchange 
Agency. (24b) Neumunster, Farberstr. 39. 
British-Zone-Germany.
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