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Reikalauja sovietams pasakyti aiškiai

Papildomos žinios 
apie DP įsileidimą j JAV

Washingtonas (Dena). Kaip praneša JAV 
užsienio reikalų ministerija, senato teisių 
komisija kovo 1 d. pasiūlė priimti įstaty
mo projektą, kiiris įgalintų į JAV įvažiuoti 
100.000 DP per dvejus metus, pradedant 
tuo 1948 m. liepos 1 d. Paminėtas skaičius 
turi būti abejiems metams padalytas pu
siau, tačiau yra negalima pirmaisiais me
tais neišnaudotų leidimų perkelti į antruo
sius metus.

Europos DP, kurie pagal įstatymą gaus 
Įvažiavimo leidimus, yra subordinuojami 
Amerikos reguliaraus ištrėmimo įstatymui, 
kaip ir visi kiti imigrantai.

Jei tas Įstatymas bus priimtas, tos prie
monės Įgyvendymas bus perduotas iš trijų 
asmenų sudarytai komisijai, kuri bus įga
liota pasirūpinti įsileidžiamųjų žmonių 
„kiek galint lygesniu paskirstymu ir įkū
rimu”. Mažiausia 50% DP imigrantų tu
rės būti nukreipti darbui į žemės ūkį.

Teisių komisija dėl vadinamajo „Stratto- 
no biliaus”, kuris irgi numato nustatyto 
skaičiaus DP įvažiavimą į JAV, nedarė jo
kią kitų tolesnių žygių. • '

Oro
manevrai Vokietijoje

Frankfurtas (DPD). Amerikiečių vyr. 
būstinė praneša, kad Fritzlar Marburgo 
srityje kovo 10 ir 11 d. amerikiečių karo 
policijos daliniai padarys oro desantų nu
leidimo manevrus. Juose dalyvaus trys ba- 
talijonai, kurių du bus panaudoti žemėje, o 
trečias iš Mūnchend bus atgabentas oro 
kelia.

Tie daliniai bus panaudoti prieš partiza
ne, kuriuos vaizduos vienas pagelbinės po- 
licijos batalijonas.
Afanevruose bus panaudoti okupacinės 

žvalgybos lengvieji ir kovos lėktuvai.

Vyksta sunkios kovos
Atėnai (E^D/Reuteris). Pagal spaudos 

pranešimus iš, Salonikų pirmadienį Make
donijoje, netoli sienos, buvo apšaudyta vie
na JT Balkanų komisijos narių grupė.

Siaurės Graikijoje sukilėliai pirmą kartą 
panaudojo mūšyje su vyriausybės daliniais 
liepsnosvaidžius. Graikijos generalinis šla
itas praneša apie sunkias kovas su sukilė
liais. ’

Washingtonas (Dane/INS). Tennessee se
natorius, demokratas, R. Mc Kellaras, pir
madienį kalbėdamas Marshallio plano 
klausimu senate, paprašė JAV perspėti So
vietų Sąjungą, kad Amerika kariaus, jeigu 
sovietai dar bent vieną tautą prievartos 
būdu įjungs arba bandys įjungti į savo 
įtakos sritį.

Mc Kelleras toliau pareikalavo Amerikos 
karines pajėgas laikyti paruoštas, kad JAV 
galėtų perimti Europos laisvųjų tautų gy
nimą. Sovietų Sąjunga gali neabejoti, kad 
JAV padės visoms Europos tautoms — D. 
Britanijai, Pi "izijai, 3 vakarinėms Vo
kietijos zonoms, Ispanijai, Italijai, Šveicari
jai, Olandijai, Belgijai, Danijai, Norvegi
jai, Švedijai, Graikijai, Turkijai, Austrijai ir 
visoms kitoms — kurios norės eiti iš vieno 
su J. A. Valstybėmis.

Aš esu įsitikinęs, pareiškė Mc Kelleras 
toliau, jog Sovietų Sąjungos valstybininkai 
jaučia, kad jų kraštas nėra dar visai pasi
ruošęs karui, bet jie tikisi, kad ateis laikas, 
kada jie galės padikuoti karą ir nugalėti 
pasaulį.

JAV vyriausybė paprašė kongresą Euro
pos pagalbos planą svarstyti pirm prezi
dento Trumano pasiūlyto Kinijos pagalbos 
plano; taip pat ir pirm visų kitų, finansi
nių klausimų.

Tik Amerika gali išgelbėti
Londonas (DPD/Reuteris). D. Britanija, 

Marshallio plano remiama, turi išlaikyti 
savo gamybinį pajėgumą ir surasti naujus 
pagalbinius šaltinius savo krašte bei ster
lingo valstybių bloke, sakoma išsamiame 
britų vyriausybės pranešime apie ūkinius 
D. Britanijos sunkumus.

Wallace geriau žino (
Yorkas (Pensylvania) (DPD). H. Wallace 

viename rinkiminiame susirinkime Yorke 
pasakė, kad JAV eikvoja tautos turtą be
protiškam ginklavimuisi, neturėdamos ma
žiausio pagrindo bijotis karo. Nėra jokio 
pagrindo kalbėti apie karą. Taip pat maži 
yra pagrindo 79% Amerikos mokesčių ; 
naudoti karui pasirengti.

Paminėjęs demokratų partiją, jis ] 
reiškė, kad ji yra „politiškai tariant”, i 
rusi. Jis niekada į tą partiją negrįšiąs. •
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Popiežius prieš komunistus

Jeigu Marshallio plano pagalba neateis, 
D. Britanija savo dolerių ir 
sus turės taip suvaržyti, kad 
nedarbas, gamybos trukdymai 
nimo standartas.

JAV pareiškimas Europos 
klausiniu

Washingtonas (Dena/INS).
reikalų ministerija pirmadienį pareiškė, 
kad Jungtinės Valstybės netrukus ketina 
paskelbti pareiškimą apie Vakarų Europos 
karinės ;r

Užsienio 
rius M. J. 
būti, jog 
drauge su
ne L. Douglasas yra paruošęs apie 
rimus Londone.

Douglasas po pasitarimų atvyko 
shingtoną ir ketina ten pasilikti iki ba
landžio 1 d., kad pagreitintų Europos pa
galbos programą kongrese. Grįžęs į Lon
doną Douglasas ketina toliau tartis su 
Europos valstybėmis dėl Vokietijos ūkinio 
ir politinio atstatymo.

aukso resur- 
kils visuotinis 
ir kris gyve-

federacijos

JAV užsienio

politinės federacijos kūrimą.
reikalų ministerijos informato- 

Mc Dermottas pranešė, kad gali 
šis pareiškimas bus paskelbtas 
kitu, kurį JAV atstovas Londo- 

pasita-

į Wa

Rymas (UP). Vatikanas kreipėsi į Italijos 
katalikus ir pareikalavo, kad jie visuoti
niuose rinkimuose balsuotų už tokias poli
tines partijas, kurios gina religijos laisvą 
ir Bažnyčios teises.

Tai yra pirmas atsitikimas, kad Vatika
nas oficialiai Įsikiša Į italų rinkiminę kam
paniją. Yra laukiama, kad tas Vatikano 
pareiškimas rinkiminiams pasirengimams 
padarys didelę įtaką ir antagonizmą tarp 
komunistų ir katalikų dar labiau sustiprins.

Tą pareiškimą padarė konsistorijos kon
gregacija, kurios pirmininkas yra pats Po
piežius, nariai — 17 kardinolų. Vietiniai 
stebėtojai Vatikano priemonėse įžiūri kata
likų Bažnyčios reakciją į paskutinius įvy
kius Čekoslovakijoje.

Viename bendrame ganytojiniame laiške, 
kuris buvo pasirašytas Neapolio arkivys
kupo Ascalosio bei 17 kitų arkivyskupų ir 
55 pietų Italijos vyskupų, buvo panašiu 
būdu išreikštas tas pats nusistatymas.

Šveicarai apsivylę Londonu
Beroniūnsteris (DPD)... Londono ’konfe

rencijos Vokietijos klausimu pasitarimų 
I rezultatais šveicerų spauda pirmadienio

Švedams atsivėrė akys
Stockholmas (DPD). Švedijos ministeris 

pirmininkas Erlanderis sekmadienį pareiš
kė, jog paskutinių dienų jokiai parodė 
švedų tautai, kad gąlvojimo ir žodžio lais- 
vė yra svarbiausi vakarų demokratijos pa
grindai.

PerVersmas 'Čekoslovakijoje, nurodė jis 
toliau, nutraukė puikią demokratijos per- 
siformavimo eigą, bet yra labai reikšminga 
tai, kad Švedijos komunistai pripažįsta šį 
antidemokratinį veiksmą. Po to ministeris 
pirmininkas kalbėjo apie švedų socialdemo
kratų partijos uždavinius kovoje su komu
nistais. Jis pareiškė, kad bus laikomasi tos 
pačios linijos, kurią nustatė Norvegijos 
ministeris pirmininkas Gerhardsenas.

Kanada nepageidauja komunistų
Londonas (DPD/Reuteris). D. Britanijos 

komunistų partijos gen. sekretorius H. Pol- 
littas gavo iš Kanados aukštojo komisaro 
pranešimą, kuriame pareiškiama, kad jam 
nebus duota leidimo vykti į Kanadą.

Iš komunistų partijos sluogsnių patiria
ma Pollittą norėjus nuvykti į Kanadą ir ten 
padaryti visą eilą pranešimų.

puslapiuose yra nusivylusi. „Neuer Ziirl- 
cher Zeitung” kalba apie „labai liesus re
zultatus”.

Londone buvo draugiškai tariamasi apie 
tai, ar Vokietiją traktuoti kaip pajėgų są
jungininką, kaip priešą ar kaip neutralią 
valstybę, rašo laikraštis.

Europos pagrindinių problemų sprendime 
ta konferencija turėjo tiek pat sėkmės, kaip 
visi ankstyvesnieji tos rūšies susitikimai.

Padaryta didelė pažanga
Briuselis (DPD). Po pirmadienio penkių 

valstybių delegacijų posėdžio buvo pareik
šta, kad padaryta didelė pažanga.

Pirmadieni po pietų turi susirinkti penkių 
valstybių teisės patarėjai, kurie, kaip tei
sės komisija, turės paruošti tekstą septy
nių straipsnių, dėl kurių susitarta.

Vengrijos socialdemokratai jungiasi sn 
komunistais

Budapeštas (DPD). Vengrijos socialdemo
kratų partijos 36. kongresas, pasak AFP, 
nusprendė jungtis su komunistais ir valyti 
savo partiją. Nutarė pašalinti iš partijos 37 
dešiniojo sparno narius. Šitame 37 skaičiu
je yra 12 parlamento narių 
vadovybės nariai. Opoziciją 
mui nepasipriešino.

Kongresas toliau priėmė 
siųsti sveiHinimo telegramas 
lotovui, Nenniui, generolui
Ispanijos egzilinei vyriausybei.

ir 5 partijos 
šiam nutari-

nutarimą pa-
Stalinui, Mo- 
Markosui ir

/

Sovietai atmeta nutarimus Vokietijos 
klausimu

Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų Sąjun
gos vyriausybė pirmadienį pranešė, kad 
Sovietų Sąjungos pasiuntinys Londone G. 
Zambinas įteikė Britanijos užsienio rei
kalų mirlisterijai notą) kurioje sakoma, kad 
Sovietų Sąjungos vyriausybė nepripažįsta 
Londono konferencijos nutarimų ir kad šie 
nutarimai neturį'teisės , ir tarptautinės ga
lios.

18 kunigų evangelikų išvyko į nelaisvę 
Prancūzijon,- kur rūpinsis belaisvių dvasios 
reikalais. Jie Įsipareigojo išbūti lig šių 
metų gruodžio 31 d. Gaus leitenanto atly
ginimą. (DPD).

Pagerbė ambasadomis. Sovietų S-gos ir 
Vengrijos vyriausybė nutarė savo pasiun
tinybes Maskvoje ir Budapešte pakelti Į 
ambasadas, o atstovus—į ambasadorius. W.

Taiko Hitlerio metodu
Londonas (DPD/Reuteris). Graikų suki

lėliai iš sukilimo apimtų Graikijos plotų 
pergabeno vaikus į kaimynų kraštus. Pir
madienį britų užsienio reikalų ministerijos 
informatorius tas priemones labai aštriai 
kritikavo. „Tie patys metodai Lenkijoje ir 
kituose kraštuose buvo taikomi vokiečių, ir 
mes juos pasmerkėme”. Toliau jis nurodė, 
kad nėra pagrindo tuo netikėti, nes tą 
nią perdavė sukilėlių radijas.

Komunistai neskiria
Paryžius (DPD/Reuteris). Generolo 

Oaullės kalbą Compiegne komunistinis 
Soir” pavadino „karo paskelbimu respubli
kai”; Kita visa spauda tą kalbą įdėjo pir
muose puslapiuose.

„Generolas de Gaullė taria atėjus valan
dą”, rašo laikraštis. Tarip de Gaullės ir 
Blumo bei Schumano, komunistinio laikraš
čio nuomone, tėra maža skirtumo. Jų yra 
tas pats antikomunistinis tikslas ir noras 
atsiduoti imperialistinei JAV politikai. Ge
nerolas tai tik aiškiau išreiškė.

ži-
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Griežtas
Londonas (Reuteris). Paskutiniai įvykiai 

Čekoslovakijoje ir Suomijoje sudarė darbo 
partijai progą komunistams ir jų idėjos 
draugams paskelbti atvirą kovą. Savo pa
čių eilių valymas turįs įvykti pagal demo
kratinius metodus, pavyzdžiui, slaptu balsa
vimu nutarus. Taip pat britų valstybės tar
nautojų profesinės sąjungos viena grupė 
mano, kad komunistams nebeturi būti vie
tos valstybės tarnautojų eilėse. Bus geriau, 
jei jie patys pasitrauks, ir bus dar geriau, 
jei jie išsinešdins iš krašto.

Britų vyriausybė, kaip pareiškiama ofi
cialiuose sluogsniuose, nors ir solidarizuo
ja darbo partijai, nerems jokių priemonių, 
dėl kurių galima būtą tarti, kad Anglija 
nori įveikti komunizmą jų pačių ginklais.

Įspėjimą komunistams vyriausybės var
du, padarė ir lordas F. Pakenhamas išsa-

darbo partijos požiūris Maskviškė „Pravda” taip vaizduojasi Vakarų 
Europos atkūrimą pagal Marsltallio planą. 

Vyr. architektorius Dullesas.

Priesaika slavams
Praha (Dena/INS). Naujoji Čekoslovaki

jos vyriausybė pirmadienį paskelbė, jog Če
koslovakijos karinių pajėgų nariai turės pri
imti naują priesaiką, kad niekuomet nebus 
Sovietų Sąjungos bei kitų slavų valstybių 
išdavikai

Pagalba su klauzule
Washingtonas (Dena). Senatas vienu bal

su pirmadienį priėmė klauzulę Europos 
pagalbos plane, kuria Marshallio plane da
lyvaujančioms valstybėms draudžiama be 
JAV prekybos ministerijos leidimo į Sovie
tą Sąjungą išvežti gėrybes, pagamintas iš 
Amerikos žaliavų.

Aitilinčo įstatymas, pasiūlytas prezidento 
Trumano, atstovų rūmų teisių komisijos 
priimtas 18 balsų prieš 8. (W).

Už 5 mil. lirų maisto dalykų pateiks Ka- 
Ofc ftSkUžL daugiausia mėsos. (NF).

miuose užsienio politikos klausimais deba
tuose aukštuosiuose rūmuose. Jis apkaltino 
komunistus ir nurodė pavojų, kuris kyla 
ryšium su komunistų smelkimusi Į britų 
profesines sąjungas ir kitas pramonės or
ganizacijas. Turi būti sutrukdyta komu
nistams paimti į rankas pradmės pozicijos.

Vakarų valstybių santykiai su Sovietų Są
junga yra rimčiausia ir pasibaisėtina mūsų 
amžiaus problema. „Kaip galima pasaulį be 
karo išgelbėti nuo komunizmo, kada mes 
negalėjome jo išgelbėti be karo nuo nacio- 
halsocializmo?” paklausė Pakenhamas. Pir
miausia atsakymas yra apsigynime. Turi 
būti ir optimistiškesnių nuomonių. Nerei
kia vengti jokių pastangų rasti 'su Sovietų 
Sąjunga taikingam sugyvenimui. „Tai nėra 
mūsų nuomonė”, baigė lordas, „nuo

nors nusigręžti, bet įneš norime vijomis 
mūsų galioje esančiomis priemonėmis 
nas kitam padėti.”

vie

ko

prezidentasJAV
sas, kuris pasitraukė iš prezidento piloto pareigų, dešinėje

• liamsas, naujasis pilotai.

Harrys S. Truma'nas su savo pilotais. Kairėje — pik. Itn. H. Meyer- 
' ’ pik. leitn. F. W. Wil- 

(Dena/NYT-Bild)

Turkija stovi sargyboje
Washingtonas (AP). JAV užsienio 

kalų ministerija pranešė kongresui, 
graikų armija pavasarį ir vasarą kovoje su 
sukilėliais turės geresnį pasisekimą, nebent 
jei įvyktų nenumatyti įvykiai.

Turkija „laiko frontą” prieš Rusiją ara
bų valstybių ir visos Viduržemio jūros 
srities gerovei. Rašte, be kita ko, sakoma: 
„Po augančiu sovietų spaudimu Turkija yra 
viena iš nedaugelio valstybių sovietų peri
ferijoje, kuri gali atsilaikyti prieš agresi
jos grėsmę. Britų dalinių buvimas Graiki
joje daro stabilizuojamą įtaką ir, gali būti, 
atbaičlo užpuoliką įš šiaurės”. .

Buvęs Rumunijos karalius Mykolas pir
madienį Queen Elizabeth laivu- atvyko į 
JAV. (D).

rei- 
kad

Pakeistas JAV atstovas Atėnuose
Washingtonas (AP). Prezidentas H. Tru- 

manas iki šiol buvusį Atėnuose JAV am
basadorių. McVeagh atšaukė ir paskyrė 
ambasadoriumi į Portugaliją. Amerikiečių 
Graikijos pagalbos misijos vadas P. Oria- 
woldas kartu eis ir ambasadoriaus parei
gas.

Sukilėlių radijas pranešė apie daugelio 
tūkstančių vaikų iki 14 m. amžiaus, girdi, 
jų tėvams pritariant, išgabenimą Į Jugo
slaviją, Vengriją, Čekoslovakiją ir Rurfiu- 
niją.

Gal ne bolševikų ginklai. Pasak Panditą 
Nehrų nesą pagrindo tarti, kad Kaštniro 
sukilime naudojami sovietų ginklai. (NF).

Švedijos karalius Gustavas Adolfas išvy
ko iš Švedijos praleisti savo pavasario ato
stogų Prancūzijos Riveroje. (D/R).

Austrija reikalauja taikos sutarties
Viena (Dena/Reuteris). Užsienių reikalų I atstovas atmetė atskirų anglų ir prancūzų 

ministeris Dr. K. Gruberis tautinės tary- 
bos vyr. komisijoje išdėstė Austrijos pa
žiūrą į nesėkmingus iki šiol užsienio rei
kalų ministerių pavaduotojų pasitarimus 
Londone. Jis įspėjo didžiąsias valstybes dėl 
konferencijos nutrūkimo.

Buvusių vokiečių turtų perdavimui sve
timai valstybei, pareiškė Gruberis, Vienos 
vyriausybė tik tada pritars, jeigu tie ob
jektai aiškiai bus palikti austrų įstaigų 
globoje.

Taikos sutartis, sako Gruberis, turi duo
ti aiškų sprendimą, kuris nuomonių skir
tumus tarp didžiųjų dėl Austrijos pašalins 
visiems laikams. Austrijai turi būti leista 
laikyti pakankamą ginkluotą pajėgą savo 
sienoms ginti.

Keturių pasitarimai Londone dėl Austri
jos taikos sutarties nutrūko, nors Vakarų 
valstybių stengėsi pasiekti pažangą. Sovietų

tarpininkavimo siūlymus.

Sutarta Vokietijos klausimu
Londonas (NF). Pasitarimai tarp D. Bri

tanijos, JAV ir Prancūzijos dėl vakarų 
Vokietijos ateities pasibaigė. Iš principo 
susitarta dėl federalinio Vokietijos charak
terio, dėl būsimo Ruhro krašto sutarptau- 
timmo ir dėl politinio bei ūkinio visų tri
jų vakarinių zonų sujuhgimo.

Iš Londono gerai informuotų pluogsnių 
patiriama, kad svarstant Ruhro klausimą, 
susitarta jį sutarptautinti. Klausimas kyla 
tik dėl tų priemonių taikymo laiko, kontro
lės organo, kuris vadinsis 
Control 
tutinai 
krašto 
kad tas 
vokiečiams referendumo būdu nutarti.

.International
Agency”, kompetencija taip pat ga- 
nenustatyta. Dėl galimų Ruhro 
įmonių suvalstybinirrjų manoma, 
klausimas bus perleistas patiems
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- TRUMPOS ŽINIOS Iš Mikolaičiko atsiminimu
® Wi®|a konferencija MaskvojeAUSTRIJA

Komunistų komitetai. Austrijos vidaus 
reikalų ministerija praneša, kad komunistų 
mėginimas sukurti fabrikuose vykdomuosius 
komitetus, yra nelegalus ir bus visais bū
dais persekiojamas. (D/INS).

Amerikiečių okupacinės Įstaigos Vienoje 
•praneša, kad sovietų sargybinis sunkiai su
žeidė vieną Amerikos karį. (D/INS).

GVATEMALA
Uždarė sieną. Gvatemala uždarė sieną į 

britų Hondūrą ir pasienyje sustiprino ka
riuomenės dalinius. Susisiekimas neįmano
mas dėl kkriuomenės sutelkimo abiejose 
sienos pusėse. (DPD).

BULGARIJA
Bulgarijos pasiuntinys Londone, prot. 

Nikita Dolapčevas, pasitraukė iš savo pa
reigų, kad būdamas privatus asmuo galėtų 
laisvai pagal savo Įsitikinimus tarnauti 
bulgarų tautos interesams, svarbiausia — 
laisvei ir demokratijai atstatyti ten. (D/R).

Bulgarijos tautinė taryba nutarė .savo 
ankstyvesniems pasiuntiniams Belgijoje ir 
Anglijoje atimti pilietybę ir konfiskuoti jų 
turtą. (D). .

ČEKOSLOVAKIJA
230 parlamento atstovų davė pasižadėji

mus raštu, kad rems naująją Čekoslovaki
jos vyriausybę. (D/R).

D. BRITANIJA
‘Karo pavojus artėja su kiekvienu rusų 

Imperialistiniu veiksniu — pareiškė Chur- 
ch'llis papildomųjų rinkimų kalboje Croy- 
uje. (D/R).

Britų užsienio reikalų ministerijos infor
matorius aštriais žodžiais pasmerkė Graikų 
vaikų deportavimą iš sukilėlių užimtos sri
ties. (D, R).

GRAIKIJA
Graikų armija pasmerkė mirti 350 asme

ns per š. m. pirmuosius mėnesius. Graikų 
f '.ilėlių priekaitoma iki 175.000. (UP).

ITALIJA
Italų socialai, kurie laikomi neofašistais, 

pradėjo leisti ORDINE SOZ1ALE dien
rašti. ,(D). *

Italijos užsienio reikalų mlnisferifos in
formatorius pareiškė,’ kad Italijos Prancū
zijos muitų sąjungos protoko'o pasirašymas 
(vyks kovo 20 d. Turine. (D).

Savaitine politikos apžvalga

Pavoiaus ženkle
Čekoslovakijos Londone leidžiamo infor

macinio biuletenio redaktorius, prieš pasi
traukdamas iš savo pareigų, paskelbė 

. straipsnį: „Tragiška pamoka”. Jis teigia, 
kad Čekoslovakijos tragiškas likimas įro
dė, jog, nepaisant geriausios valios, ben

dradarbiavimas su komunistais bei Sovietų 
Sąjunga yra neįmanomas, nes kiekvieną su
sitarimą jie yra iš anksto nusistatę sulau
žyti. Sį kartą tokias pat išvadas pasidarė 
Ir pačių britų spauda bei jų visuomenė. Tas 
nuotaikas ypač ryškiai parodė paskutinės 
diskusijos lordų rūmuose.

Tenka pastebėti, kad nors teoriškai lor
dų rūmų darbuose gali dalyvauti kiekvie
nas lordas, kurių šiuo metu yra apie 800, 
tačiau, praktiškai kieviename posėdyje da
lyvauja tik apie 20—30 lordų. Nors jie, 
kaip nerinkti, ir neatstovauja tautai moder
nine prasme, tačiau faktas, kad jų eilės nuo
lat yra papildomos naujais vyrais iš pasi
žymėjusių politikų, karių, mokslininkų ir 
tt. tarpo, leidžia jiems neblogiau, kaip dau
gumai rinktų žemųjų rūmų atstovų, paro
dyti visuomenės nuotaikas. Ir šį kartą savo 

.nuomonę pasakė, pvz., lordas Tempelwoo- 
das (platesnei publikai žinomas kaip sir 
Samuelis Hoarė), buv. ambasadorius Mad
ride, lordas Halifaxas, buv. užsienių reika
lų ministeris ir ambasadorius Vašingtone, 
lordas Douglas, kuris prieš savo pakėlimą 
į lordus sir Sholto Douglaso vardu buvo 
britų zonos karinis gubernatorius, lordas 
Vansittartas, buv. eilės užs. reik, ministe- 

' rių tarėjas ir ministerijos generalinis sek
retorius, lordas Pertsas, buv. ambasadorius 
Romoje, lordas Salisburrys ir pan., kurių 
ilgametis patyrimas garantuoja svarią nuo
monę. Visi tie garbingi vyrai vienaip ar 
kitaip, prieidami i iš vieno ar kito geogra
finio taško, kalbėjo apie labai tamsius ho
rizontus, apie atslenkančius audros debesis. 
Taupant laiką ir vietą, jų įspėjimus ir to
lesnio veikimo receptus galima būtų suben
drinti lordo Vansittarto žodžiais. Būtent,

1. | Staliną reikia žiūrėti kaip Į Hitle
rį, kuris kiekvienu metu gali sulaužyti 
kiekvieną sutartį ir 2. nesusiskladyti, at

seit, susivienyti.
Jei taip bus padaryta, tai Vansittartas ta
riasi matąs tamsiame horizonte šviesias 
properšas.

Tačiau ne tik lordai, bet ir visa britų 
spauda nenuilstamai diskutuoja susidariu
sią padėtį ir aiškiai įžiūrimą bolševizmo 
pavojų. Tos diskusijos eina jau trečią sa
vaitę ir nėra jokių ženklų, kad jos greit 
baigsis.. Atvirkščiai, atrodo, kad jos dar 
neįpusėjo. Jei anksčiau tos visos nuomo
nės buvo daugiau staigios impulsyvios, to
kios kaip kad mūsų praeitą savaitę cituotos 
prancūzų spaudos charekteringos nuotru
pos, tai dabar jos savo vietą užleido šal

tiems samprotavimams. Dabar ieškoma ge
riausio pasipriešinimo būdo tam pavojui, 
dėl kurio, egzistavimo niekas nebesiginčija. 
Kairiųjų „New. Statesman and Nation” ma

J. A. VALSTYBES
Tarptautinė kviečių sutartis. JAV ir 35 

kiti kviečių eksporto bei importo kraštai 
pasirašė sutartį, pagal kurią numatoma iš 
pasirašiusių kraštų per metus eksportuoti 
500 mil. bušelių kviečių. (D/INS).

Amerikos komunistas Gerhardas Eisleris 
ir dar 3 kiti vadovaują komunistai iš Ellis 
Islando paleisti už 350.000 dol. užstatą, kol 
išaiškins jų deportacijos klausimą. (D/INS).

Amerikos emigracinės įstaigos įsakė šve
dų jūrininkų sąjungos sekretoriui išvykti, 
kadangį jis priklausė Amerikos komunistų 
partijai. (D/R).

Generolas Wedemeyerls, JAV armijos 
operacijų štabo viršininkas, pasisakė už 
karinį Kinijos rėmimą. (D).

KANADA
Užsitvėrė nuo komunistų. Kanada uždarė 

komunistams savo 4.800 km ilgio sieną su 
JAV, nes jie bando slaptai patekti į šią do
miniją. (D/INS).

TOI. RYTAI
Indonezijai sudaryta provizorinė vyriau

sybė. (DPD).
Aukštasis teismas Rangoone atmetė 

siūlymą dar kartą panagrinėti, buvusio 
Burmos ministerio pirmininko ir kitų mi- 
nisterių, žudytojų bylą. (D/R).

VOKIETIJA
Pašto ženklai sąsiuvinėliais išleisti britų, 

amerikiečių ir sovietų okupacinėse zonose.
I Sąsiuvinėlis su 6 rūš. reikalingiausiais 
ženklais pardavinėjamas po 4 RM. (D),

Rytų Vokietijai sukurti savo vyriausybę ir 
tampriau ją sujungti su Rytų valstybėmis 
Čra pats laikas, pareiškė Stralsundo vyr. 

urmistras Frost, priklausąs SĖD. (DPD).
Bavarijoje valsčių savivaldybių rinkimai 

įvyks balandžio 25 d., o miestų savivaldy
bių — gegužės 23 d. (BLD).

Daug antkapių senuose žydų kapuose 
Karlsruhėje buvo išvartyti ir sudaužyti. (D).

Išdavimas iš JAV zonos asmenų, kurie 
buvo reikalaujami .Čekoslovakijos nubaudi
mui, jau kelios savaitės yra sustabdy
tas. (D). .

Amerikiečių paroda „Farmeris ir jo že
mė”. pavadinimu kovo 6 d. atidaryta Miln- 
chene. Bus ir daugiau parodų, kurios pa- . 
vaizduos amerikiečių darbo būdą. (D). 1

no galįs teigti, kad, jei sovietai norėtų, jie 
per keletą savaičių galėtų užimti visą Eu
ropą iki Lamanšo kanalo, tačiau sovietai 
nepuls,'nes tai reikštų atvirą karą su Jung
tinėmis Valstybėmis, ko jie tikrai nenori ir 
vengia. To laikraščio nuomone, (panašiai 
samprotauja ir kitas kairiųjų politinis sa
vaitraštis „Tribūne”) šiuo momentu svar
biau tartis, kaip kuo greičiausiai ūkiškai 
atstatyti Europą, negu svarstyti karines 
priemones ir sudaryti seno pavyzdžio kari
nę santarvę, nes bolševizmas tyko pasinau
doti ūkiniais sunkumais, bet ne savo gau
singomis pėstininkų divizijomis. Taip pat 
ir dešiniųjų „Yorkshir Post” konstatuoja, 
kad karinio pavojaus tuo tarpu nėra. Tą 
patį tvirtina ir nepriklausomas „Times”, 
kuris reikalauja ne ginklais barškinti, bet 
griebtis garbingo bandymo užpildyti tą va- 
eumą — tuštumą Europoje, kuri liko po 
karo. Liberalams artimas „Economist” daro 
išvadą, kad

komunistinis pučas Čekoslovakijoje bu
vo Rusijos ne ofenzyvinė, bet defenzy- 

vinė priemonė.
Girdi, Stalinas išsigando Marshallio plano 
ir dabar skuba užsikamšyti visas skyles sa
vo geležinėje uždangoje. Laikraštis tuoj 
pat pastebi, kad ta defenzyvinė, gynimosi, 
priemonė dar nereiškia, jog nėra pavojaus. 
Ta sovietų priemonė — teigia toliau „Eco
nomist” — reiškia kartu ir baimę ir pasi
ryžimą. Nėra jokios abejonės, kad dabar 
sovietai sustiprins savo spaudimą į Pran
cūziją ir Italiją. Po tokio konstatavimo šis 
laikraštis jau kalba visai griežtu tonu. Jis 
smarkiai smerkia’bet kokį neveiklumą, pa
sidavimą likimui.. Nė viena priemonė nėra 
per greita ar per toli einanti. Visų pirma 
reikia atstatyti Europos gerovę. Trfl bus 
geriausias atsakymas bolševizmui ir kartu 
priešpuolis.

Tas pats rimtas ir įtakingas britų politi
nis savaitraštis svarsto kitame straipsnyje 
sovietų aktyvus ir pasyvus jų užimtoje Ry
tų Europoje. Sovietų aktyvai yra: praplėsta 
įtakos sfera iki Adrijos jūros, nauji dideli 
darbo jVgos rezervai ir tam tikra ūkinė 
nauda. Pasyvai: 1) pasipriešinimas — ka
talikų bažnyčios, ūkininkų, laisvųjų profe
sijų ir net darbininkų, 2) tautinis rivalite- 
tas, pvz., Vengrija dabar yra daugiau ap
karpyta savo kaimynų naudai negu po 1. 
D. karo ir 3) visuotinis tautinio jausmo 
okupuotuose kraštuose pakilimas ir neapy
kanta okupantui. Su tokiais pat pasyvais 
turėjo 'skaitytis ir Hitleris, tačiau jis, bent 
iki 1943 m. nepaisydamas visų tų kliūčių, 
sugebėjo tuos kraštus išnaudoti savo nau
dai. Rusijos sistema yra daugelyje atvejų 
net geresnė, teisingiau tariant, griežtesnė ir 
baisesnė, už Hitlerio. Kad ir kaip būtų, kol 
kas sunku įspėti, kas nusvers — aktyvai ai 
pasyvai.

Tačiau Vakarai pavojaus ženkle ne tik 
filosofuoja. Kaip Aš gausybės rago pasipy
lė konferencijos. Sį mėnesį jų turėsime net

Mano vizitui Maskvoje 1944 m. rugpiū- 
čio mėn. pasibaigus be rezultatų, Londone 
padariau pranešimą apie savo nevaisingas 
pastangas susitarti su Stalinu dėl Lenkijos 
ateities ir pradėjau ruošti kompromisą, iš 
kurio tikėjausi, kad jis įgalins sutvarkyti 
lenkų sovietų santykius.

Padedamas londoniškės vyriausybės ir 
gyvai pasikeisdami mintimis su mūsų po
grindžio vadais kautynių replėse atsidūru- 
sioje Varšuvoje, sudarėme Lenkijai pokario 
planą, kuriuo turėjo būti pripažįstamos 
mūsų penkios didesnės politinės partijos — 
ūkininkų partija, socialistai, nacionaldemo- 
kratai, krikščionys darbininkai ir komu
nistai.

Kaip ministeris pirmininkas aš norėjau 
sudaryti pereinamąją vyriausybę, kurioje 
visos tos partijos būtų buvusios lygiomis 
atstovaujamos. Mes numatėme sudaryti 
naują konstituciją vietoje neliberalios seno
sios, išleistos 1935 m. Norėjome įvykdyti 
laisvus rinkimus. Išrinktasis seimas turėjo 
priimti naująją konstitutiją, sutvarkyti mū
sų bedidėjančius sienų ginčus su Sovietų 
S-ga ir pasirūpinti pareikalauti, kad, karo 
veiksmams pasibaigus, paliktų kraštą.

Pažadėjome toliau varysią sąjungininkų 
kovą su vokiečiais, sudarysią įsipareigo
jamąsias ir draugiškumo sutartis su visais 
sąjungininkais, taip pat ir su Sovietų S-ga, 
ir surinksią išblaškytas lenkų karines pa
jėgas.

Šį planą pateikiau rugpjūčio 22 d. sovie
tų ambasadoriui Lębiediovui. Mėnesį laiko 
negavęs jokios žinios, paklausiau jį, kaip 
Maskva priėmė planą?

— Jį perdavė Liublino komitetui, — at
sakė jis. — Kadangi negauta atsakymo, 
matyti, jį laiko nepatetokinamu.

Britai buvo malonesni.

visą 10. Svarbiausios iš jų jau įvykusios — 
3-jų konferencija Londone ir 5-kių kon
ferencija Briuselyje, — bei kovo viduryje 
Paryžiun sušaukta nauja „16-kos” konfe
rencija. Londone nors negalutinai susitarta 
Vakarų Vokietijos likimo klausimais, bet 
šiaip ar taip susitarta dėl visiems priimti
nų principų. Anglosaksai nusileido Pran
cūzijos bei Benelukso reikalavimams Ruh- 
ro krašte įvesti tarptautinę kontrolę. Pran
cūzija už tai pažadėjo savo zonos ūkį de
rinti su bizonos ūkiu. Pagaliau visi susita
rė, kad Vokietija ateityje bus tvarkoma fe- 
deraliniais pagrindais. Gera pradžia — pu
sė darbo. Briuselyje ieškota bendros for
mos, kuri leistų 5 Vakarų valstybėms ben
dradarbiauti politiškai, ūkiškai ir kariškai, 
čia tik rėmai, kuriuos reikės užpildyti ge
ra valia ir konkrečiais įrodymais. To pa
ties, tik dar elastingesne forma, nekalbant 
per daug apie politinius reikalus ir visai 
nutylint karinius, bus ieškoma Paryžiuje. 
„Pravdos” komentatorius Marininas nese
niai teigė, kad nepaisant viso maskavimosi, 
Marshallio planas ir tuo pačiu „16-kos” 
konferencija yra antra antikominferno pak
to, laida. Tur būt, todėl sovietai, bekamšy- 
dami savo uždangos plyšius, nori susidoro
ti Čekoslovakijos pavyzdžiu ir su Suomija.

Paryžiaus „L’Aurore” neseniai taip su
formulavo sovietų kėslus Suomijoje;

„Nota, kuri iš tikrųjų yra ultimatumas, 
Maskva kėsinasi Suomijos kariuomenę 
paversti raudonosios armijos vienetu”.

Tačiau, nepaisant visos Sovietų Sąjungos 
persvaros, tas uždavinys nėra labai leng
vas. Suomijos socialdemokratai, jų pačių 
žodžiais tariant, nėra kitų Rytų Europos 
kraštų socialistai,' kurie susidėjo su komu
nistais. O patys komunistai su jiems atsida
vusiais „liaudies demokratais” parlamente 
teturi */a visų vietų. Paskutinieji savival
dybių rinkimai parodė, kad jų įtaka smar
kiai mažėja. Komunistai, tiesa, savo žinio
je turi vidaus reikalų ministeriją kartu su 
vadima „valstybės policija”, tačiau nors jie 
gali kontroliuoti Suomijos gyvenimą, savo 
valios vis dėlto primesti negali, nes ka
riuomenė ir viešoji, savivaldybėms priklau
santi, policija jų neklauso, lygiai taip pat, 
kaip aiškiai prieškomunistiškai nusistačiu
si valdininkija ir net profesinės sąjungos, 
kurios Italijoje ir iš dalies Prancūzijoje yra 
komunistų įtakoje, čia yra komunistų ne
kenčiančių socialdemokratų vadovybėje. 
Gyvenimas Suomijoje, kuri jau sumokėjo 
pusę jai uždėtos 300 mil. dolerių reparaci
jų sumos, yra lengvesnis, negu kituose Eu
ropos kraštuose. Dėl visų tų sumetimų suo
miai su didesniu optimizmu žiūri J savo 
ateitį, negu Vakarų Europos spauda, kuri 
juos, pasak „Daily Mail”, jau nurašė. Suo
miai tikisi, kad sovietai ,savo karinės jėgos, 
bent šiuo tarpu dar nepanaudos, ir, gal būt, 
pasitenkins draugiškumo sutartimi, drau
giškumo, kuris yra pavojaus ženklas. VM

—■ Britanijos vyriausybė remia lenkų pla
ną, — pasakė man A. Edenas užsienio rei
kalų ministerijoje.

Spalio pradžioje gavau laišką iš Chur- 
chillio, kuris buvo išskridęs į Maskvą su 
Stalinu eilės klausimų svarstyti.

— Apgailestauju, — rašė Churchillis, — 
kad neturėjau progos su tamsta pasimatyti 
prieš išvykdamas į Maskvą. Bet norėčiau 
tamstai pranešti, kad užsienio reikalų mi- 
nisteris ir aš būdami Maskvoje tufime 
tikslą su Stalinu toliau gvildenti Lenkijos 
problemą. Mes stengiamės sudaryti sąly
gas, kad vėl galėtumei toliau vesti Mas
kvoje pradėtuosius pasikalbėjimus.

Jei mums pasiseks laimėti, tad tikiu, kad 
tamsta tuojau galėsi atvykti į Maskvą pas 
mus kartu su tais savo kolegomis, kurių bu
vimą laikai būtinu. *

Esu įsitikinęs, kad tai yra vienintelė ga
limybė išeiti iš dabartinio mirties taško ...

Jam atsakiau, kad sutinku skristi į 
Maskvą, bet tik ta sąlygą, jei Churchillis 
neketina derėtis ir su Liublino lenkais.

Edenas atsakė:
— Dabar laukiau tamstos. Pasitarimai 

įvyks, žinoma, su sovietų vyriausybe ir 
mumis, o taip pat ir lenkų (Liublino) ko
mitetu.

Tą dalyką apsvarsčiau su savo vyriausy
be Londone ir, nepaisant mano priešingos 
nuomonės prieš tas derybas, buvau papra
šytas nuvykti. Spalio 12 d. atvykau į Mas
kvą, lydimas seimo pirmininko prof. Orab- 
skio, generolo Taboro (vieno mūsų krašto 
armijos aukštesnio vado) ir užsienio reika
lų ministerio Romerio.

Spalio 13 d. susitikome su Stalinu, Chur- 
chilliu, Edenu ir Averelliu Harrimanu so
vietų užsienio reikalų ministerijoje. Chur
chillis ir Edenas atvažiavo į užsienio rei- 
kalų ministertija atviru automobiliu, taip 
pat ir mes. Harrimanas atvažiavo papras
tu dengtu automobiliu. Stalinas atvyko ke
liomis minutėmis vėliau savo stipriai sau
gomu, neperšaunamu limuzinu.

Pirmininkavo Molotovas: nurodė mums 
vietas prie pailgo stalo ir pasveikino britus 
bei amerikiečius. Apie mus jis kalbėjo kaip 
apie „mūsų svečius lenkus”, o paskum pa
prašė mane kalbėti.

Aš dar kartą paaiškinau lenkų planą, 
kurį Stalinas buvo lig šiol ignoravęs, ir 
baigiau:

Mūsų tikslas yra sudaryti sutartį su Len
kija ir Rusija, o ne Rusijos sutartį su sau
jele lenkų.- ..

Keista, kad po to tuojau ėmė kalbėti 
Churchillis.

— Jūs minite, kad raudonoji armija tu
rės palikti Lenkiją, kai tik bus baigti ka
ro veiksmai, — tarė jis. — O kaip yra su 
raudonosios armijos susisiekimo linijomis?

— Mums būtų garbė paimti jų apsaugą,
— atsakiau aš. — Mes esame sąjunginin
kai, o ne priešai.

Dabar pradėjo kalbėti Stalinas.
— Tamsta sakai, kad tą planą remia 

lenkų pogrindžio judėjimas. Aš abejoju, 
kad jis būtų pastaruoju metu turėjęs pro
gą gvildenti tokius dalykus.

— Maršale Stalinai, gal tamsta užmiršai, 
kad būdamas jaunas dalyvavai pogrindžio 
judėjime ir randavai laiko planams ir pro
gramoms sudarinėti, kurie lietė tamstos 
kraštą..

Tai buvo sugalvota kaip savotiškas iš
šaukimas, bet Stalinas pasijuto kaip pa
teptas ir apsidžiaugė tuo.

— Taip, taip, atsakė jis. — Mano 
pogrindžio veikimo laikais turėjome šešius 
didelius kongresus ir 25 komunistų partijos 
centro komiteto posėdžius.

— Matote, — tariau aš, — mes padarė
me tą pat.

— O kaip su Liublino komitetu? — pa
klausė Churchillis. — Ar atsiklausta ir jo 
nuomonės?

— Aš' toli gražu neapsiribojau Liublino 
lenkais, — atsakiau aš. — Aš ėjau į len
kų tautą ... į lenkų tautos nuomonę. Ji 
pageidauja, kad pokarinėje vyriausybėje 
dalyvautų visos partijos.

— Liublino vyriausybei turėtų tekti di
desnis svoris pokarinėje vyriausybėje, — 
pasakė Churchillis.

— Tamstos planas turi dvi dideles ydas,
— tarė Stalinas. — Pirma, jame aplenkiate 
Liublino komitetą, kuris tiek daug padarė 
raudonosios armijos užimtoje Lenkijos 
dalyje, o, antra, kiekviena Lenkijos vyriau
sybė, kuri nori turėti santykius su Sovietų 
S-ga, turi kaip faktą pripažinti Curzono 
liniją. Šiaipjau tamstos planas gal būtų ir 
priimtinas, bet tas dvi grožio ydas reikia 
iškoreguoti.

Churchillis staiga pasidarė labai paten
kintas.

— Dabar aš matau naują viltį susitarti,
— tarė jis entuziastingai. — Dėl Curzono 
linijos kaip naujos sienos klausimo, turiu 
pareikšti britų vyriausybės vardu, kad šita 
linija, atsižvelgiant į didelius Sovietų S-gos 
nuostolius ir raudonosios armijos įnašą

atvaduojant Lenkiją, turi būti pastarosios 
siena.

— Mes pasirūpinsime, kad gautumėte 
kompensaciją rytų Vokietijos, Rytprūsių ir 
Silezijos srityse. Jūs gausite puikų priė
jimą prie jūros, gerą uostą Dancige ir 
neikaįnojamus mineralus Silezijoje.

— Pasidarys puiki, didelė šalis, ne fa 
pati, kuri kadaise buvo sukurta Versailles, 
bet tikra, solidi, nauja tėvynė, kurioje len
kų tauta galės gyventi įr rutulotis saugiai, 
taikoje ir gerovėje.

Kalbėdamas jis stebėjo mane ir po va
landėlės pridūrė:

— O jei man pasitaikytų dalyvauti tai
kos konferencijoje, panaudosiu tuos pačius 
argumentus.

Aš pažvelgiau į Staliną.
— Jūs man prikišate, kad ignoruosiąs 

Liublino komitetą, — tariau aš. — Prie- 
šingai, tamsta ignoruoji Lenkijos vyriauay- 
bę, kuri jau penkeri metai kovoja su vo- 
kiečiais ir sudarė stiprias armijas, laivyną 
ir lakūnų rinktinę, kuri dabar visuose 
frontuose dalyvauja kautynėse su vokie
čiais!

— Aš pripažįstu tai, — atsakė jis. - Ai 
tai ir įvertinau atitinkamai.

— Tamsta to nepadarei! — laikiniai 
užsispyręs.

Nenoriu ginčytis dėl to, — atsakė Stali
nas.

— Ir aš ne, — atsakiau. — Tik tamsta 
paminėjai Liublino komiteto „atliktus dar
bus”. Bet tamsta leidai įvykti, kad tamstos 
agentai suiminėjo ir deportavo kaip tik 
anuos krašto armijos vyrus, kurie gelbėjo 
raudonajai armijai atvaduojant Lenkijos 
dalį.

Stalinas nusijuokė.
— Nemalonių dalykų pasitaiko visur, - 

atsakė jis.
— Curzono linijos negaliu akceptuoti, — 

tariau aš. — Aš nesu įgaliotas perleisti 
48 °/o mūsų krašto ir 5 mil. lenkų.

Paskum ilgesniais išvedžiojimais Stalinu 
įrodinėjo, kad iki tol atvaduotosios Lenki
jos sritys iš tikrųjų esančios Gudija ir 
Ukraina. Jis kalbėjo apie didelius nuosto
lius, o aš priminiau Lenkijos patirtuosius,' 
kurie, palyginti, buvo didesni, negu kurio I 
kito sąjunginio krašto.

Jei sovietų nuostoliai duoda jiems „teisę” 
reikalauti pusės Lenkijos, tai Lenkijos 
nuostoliai — argumentavau aš, — mažę 

• mažiausiai duoda teisę savo kraštą atgauti'. 
O jei net ir sutiktumėme perleisti lią 
didžiulę sritį, tai kokias ga-antijas turėtu
mėme, — baigiau aš, — likusiosios Len
kijos dalies nepriklausomybei?

— O kas sudaro pavojų Lenkijos ne
priklausomybei ? — sušuko Stalinas. - So
vietų Sąjunga?

Aš atsakiau, kad mes nieko daugiau ne
norėtumėme, kaip tik laisvės, ir kad esame 
jos nusipelnę. Bet niekaip nebuvo galima 
išvengti Curzono linijos klausimo. Man 
bedėsiant tolesnius argumentus, Molotovas , 
šiurkščiai įsimaišė į kalbą ir pasakė - , 
oficialiai — kad trys didieji Teherano, kon
ferencijoje nutarė Curzono liniją būsiant 
Lenkijos Rusijos sieną, pasakė faktą, kuris 
lig šiol buvo slepiamas.

Žvalgiausi čia į Churchillį, į čia Harri- 
maną, savyje maldavau, kad pasakytų tai 
esant netiesą.

Harrimanas tylėjo. Churchillis pažiūrėjo 
man tiesiai į akis.

— Taip, aš patvirtinu, — tarė jis ramiai.
Paskum Churchillis pyktelėjo ir kreip

damasis į mane pareikalavo, kad tučtuojau 
pripažinčiau. Priminė man D. Britanijos 
pagalbą Lenkijai. Padėkojau jam užtai, bet 
tvirtai laikiausi, kad neturiu galios pri
tarti tokiam mano krašto padalijimui.

— Tamstai nereikės daryti viešo pa
reiškimo tuo reikalu, — pasakė Churchillis. 
— Bet aš visiškai nenoriu pastatyti jos 
j keblią būklę prieš jūsų tautiečius.

Jam pasakiau, kad privačių susitarta) 
daryti negaliu. Tada jis kalbėjo toliau:,

— Bet tamsta gali Curzono liniją bent 
pripažinti kaip de facto sieną, o taikos 
konferencijoje prašyti pakeitimo.

Dar nesuskubus man atsakyti Stalinas 
įsižeidęs atsistojo.

— Aš norėčiau tą dalyką išaiškinti ga
lutinai, tarė jis. — Mr. Churchillio mintis 
apie kokį nors būsimą šios sienos pakeiti
mą yra sovietų vyriausybei nepriimtini 
Mes nemanome savo sienų nustatinėti 
kartkartėmis! — Nebeturiu nieko daugiau 
prie to pridurti! (B. d.)

Abejoja pagalbos sėkmingumu. Anksty
vesnysis JAV krašto apsaugos ministeris ir 
pasiuntinys Kinijoje P. J. Hurleys pirma
dienį .pareiškė, kad, gal būt, nėra pakanka
mai dolerių komunistinei ekspansijai Euro
poje sustabdyti. Jis. taip pat pareiškė, kad 
komunistų ekspansija pasiekė tokį laipsnį, 
jog Marshallio planas vargiai ar ką padės 
ir, be to, pavėluos. D/INS).

Gaus naujus ginklus. Amerikiečių plana
vimo ir patarimo grupės vadas Graikijoje 
gen. J. Van Fletas pareiškė, kad reguliarūs 
Graikijos kariuomenės daliniai bus aprū
pinti naujais ginklais. (D/R),
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Pašnekesiai užjūrio temomis Sovietu DP nepasiilgo tėvynės
L Sis tas apie kalorijas ir geradėją Balfą 

Senutė Europa, nusiaubta dviejų pasauli
nių karų audros ir šiandien daug kur tebe- 
draskoma totalinių vėjų užmačių, labai nu
skurdo. Ji savo vaikams nebepajėgia, kaip 
anais geraisiais laikais, dalyti maisto ar 
kitokių pragyvenimui būtinų reikmenų di
desnėmis porcijomis. Vieton porcijų ger
biamoji senutė sugalvojo akimis neįžiūri
mų kalorijų dalijimo metodą. Reikia 
pripažinti, kad toks metodas tikrai praktiš
kas: juo aprūpinamas vartotojas nieku bū
du nepajėgia susigaudyti jo egzistencijai 
būtinų reikmenų reikaluose. Vartotojas, 
sakysime, jaučia nuolatinj alkį, o jo mai
tintojai, | jo, gal būt, visai pagrįstus de
javimus tuojau pakiša tūkstantinę 
kalorijų lentelę, kuri, nori nenori, totaliai 
sugriauna visokius alkio jausmus. Žiūrėk, 
sakoma, gauni 1000 ar 1500 gigantiškų ka
lorijų, ir vis nepatenkintas esi! Koks nedė
kingumas ir savo sveikatos reikalų nesu
pratimas! ...

Prįeš šitokią aritmetiką nublunka pačių 
išmintingųjų gabalinio maisto ša
lininkų argumentacija. Jeigu ši aukštoji ma
tematika pajėgia užčiaupti burnas žmonių, 
po savo kojomis turinčių gimtąją žemę, tai 
kaip tokiai išminčiai galėtų rasti atsvaros 
tašką tie, kuriems žemė išplėšta ir kurie 
minta evangelijos peršama išmintimi: „Žiū
rėkite į dangaus paukščius, kurie nei sėja 
nei piauna, o visuomet sotūs būna...” Ar
gi moderniausi Dievo Paukšteliai (DP) nė
ra ano evangelijos pasakymo ryškiausias 
Jsikanijimas? Nei sėja nei piauna, o tačiau 
Sotūs yra. Jie sotūs, nes turi būti sotūs. Ta
čiau evangelijos išmintis neišsenkama, to
dėl šalia dangaus paukštelių pavyzdžio ten 
randame žodžius: „Mylėk artimą savo, kaip 
pats save”. Mums, vegetuojantiems 
svetimame krašte, tas posakis ne visada su
kelia • džiuginančių ir paguodą keliančių 
minčių. Dažnu atveju šito svetimo krašto 
žmonės, vieton artimo meilės, palydi mus 
rūsčiomis grimasomis: „Kurio velnio mums

Kraugeriai lėbauja
Amerikos lietuvių „Draugas” ’rašo, kad 

Pimentelis Brandao, Brazilijos ambasado
rius Rusijoje, buvo pirmas ir paskutinis 
ambasadorius tame krašte.

„Už geležinės ‘uždangos darbininkai yra 
iaip galvijai ir yra traktuojami it šunes”, 
- sako P. Brandao. „Rusijoje yra 30.000.000 
benamių ir alkstančių...”

Už geležinės uždangos vien vargas, ta
čiau ne visiems. Kada milijonai žmonių 
badmiriauja, tuo tarpu politiniai komisarai 
plauko it inkstas...

„Chicago Tribune” korespondentas E. R. 
Nederąs plačiai aprašo, kaip okupantai su
skirstė Lietuvos gyventojus į keturias ka
tegorijas:

pirmoji: politiniai komisarai ir aukšti 
kompartijos pareigūnai. Jie per mėnesi 
gauna 22 svarus mėsos, 9 svarus, riebalų ir 
sviesto, 4,5 svaro cukraus ir spec. davin| 
žuvies, drabužių, batų bei rūkalų.

antroji: universiteto profesoriai ir ordi- 
nuoti pirmaeiliai artistai. Jie per mėnesi 
gauna 13 svarų mėsos, bet sviesto jau tik 
2‘/s svaro.

„Mes apturėjome nuog jūsų knygų, tik
tai prašome jų daugiau mums nebesiųsti, 
nes čia, Amerikoje, mes popierių turime 
gana”. (Autentiška). Šitokios padėkos, aišku 
kiekvienam; labai didelio pasitenkinimo ne
sukelia, bet pykti dėl to nėra jokio pa
grindo. Ne kiekvienas mūsų tautietis yra 
visiškai pasirengęs dvasinių vertybių ka
loringumą suprasti, o, iš kitos pusės, dalį 
kaltės turėtų prisiimti užjūryje esančios 
nulietuvėjimo galimybės. Šiaip ar taip to
kios nuomonės mūsų pagamintų vertybių 
didumo nesumažina ir jokiu būdu neatlei
džia mūsų (čia esančių ir užjūryje gyve
nančių lietuvių) nuo pareigos jas i š - 
laikyti ir kuo plačiau skleisti savo 
tarpe, o ypač jaunosios kartos eilėse. Vi
sose pasaulio tautose buvo, yra ir bus 
asmenų, nepajėgiančių tinkamai įvertinti 
dvasines vertybes, bet tokius nepajėgiuo
sius visada atsveria tie, kuriems tos verty
bės yra lygiavertės ar didesnės galios už 
visokias materialines brangenybes. Šitą tei
gimą labai akivaizdžiai patvirtina mūsų 
pačių išgyvenimai okupacijų ir karo metu: 
kaip tada troškome (ir tebetrokštame!) 
laisvės, kasdieninio maisto, lygiai tokį pat 
alkj jautėme dvasinių turtų! Prisiminkime 
tuos jaudinančius pokario momentus, kai 
mūsų stovyklose pasirodydavo užklydęs 
rotarotinis ar spaustuvėje pagamintas lei
dinys. O ką kalbėti apie tokius momentus, 
kai išalkusiomis akimis „rydavome” lietu
višką knygą, kruopštaus • mylėtojo laga
mino kampelyje per visas karo audras iš
saugotą! Gal tokių momentų jaudinąs iš
gyvenimas toks jautrus būdavo dėl to, kad 
nepriklausomybės laikais, būdami pertekę 
knygų ir kitokių dvasinių vertybių, ne vi
sada paslankūs buvome jas prideramai 
įvertinti. Mūsų charakterio bruožas, deja, 
nepagirtinas, vėl raguotas iškyla: gailėtis 
ir garbinti tą, ko esame netekę, o apatiš
kai priimti tai, ką šiandieną turime. Vėl 
pradeda keroti mumyse tas bruožas: į kny
gų, dailės kūrinių ar kitokių meninių ver
tybių augimą žiūrime kasdieniškomis aki
mis ir priimame jas, kaip savaime supran
tamų būtinybę. Imdami jas į rankas, nepa
galvojame, kokius kryžiaus kelius turi jos 
praeiti, kol pasiekia mus; kokių pastangų | 
ir vargo reikia iki tos vertybės pasiekia 
dienos šviesą. Kai pasinaudojame jomis ir 
dedame į ankštą kampą, dažnai pamiršta
me pagalvoti apie tų vertybių tolesnę 
ateit}; pamirštame tą galimybę, jog ateis 
(ta ateitis, gal būt, nebe už kalnų) laikotar
pis smarkiai panašus į tą, kokį turėjome 
karo metu blaškydamiesi po Vokietiją arba 
pokarį, kai nebuvo nei sąlygų nei priemo
nių pasigaminti šiek tiek vertingesnių kū

po kojų painiojatės ir nevažiuojate į savo 
namus?” Pykti už tai gal ir nereikėtų la
bai smarkiai, nes tokių grimasų išdarina- 
tojai laikosi jų išminčiaus Nietzsches pa
mokymo: „Griūvantį pastumk... ir neap
kęsk savo artimo”... Kai šitos filosofijos 
išpažintojams buvo reikalingi vergai, ta
da jie mums visokias sankcijas taikė, norė
dami priversti mus vykti į šitą kraš
tą „stachanoviškų” karo pramonės darbų. 
Jie ir dabar, jeigu jų būtų valia, nė ne
mirktelėję sugrūstų mus į raudonąjį praga
rą, kaip karo metu sugrūdo į savo fabri
kus arba, kastuvais „apginkluotus”, j pur
vu pažliugusias apkasų duobes. Bet kol kas 
jiems valia apribota, todėl ir mes šiaip taip 
jų pakampiuose tūnoti galime. Ir ne vien 
dėl to. Visų labiausia dėkingi turime būti 
tiems užjūrio gyventojams, kurių širdy
se sruvena artimo meilės jausmai. į tų ge
raširdžių skaičių Įeina ir ten (tolimuose už
jūriuose) esantieji mūsų tautiečiai. Prisipa
žinkime: tik jų gailestingos rankos palai
komi nesuklumpame ir valingai žengiame 
per gyvenimo žiaurybes. Einame per j( 
šfneižiami, ujami ir visaip apspiaudomi, ta
čiau pajėgdami turėti galios būt kūry
bingi žmonės: mes kuriame vertin
gų literatūros, dailės, dainų, giesmių ir 
kitokių, kultūrinėmis svarstyklėmis 
sveriamų veikalų. O kokie impozantiški bū
tų skaičiai, jeigu kas nors tuos kūrinius 
apskaičiuotų kalorijomis! Šitokią apskaičia
vimo idėją jau praeitais metais yra kėlęs 
rašomosios plunksnos maestro Liudas Do
vydėnas (Žiūr. „Mūsų Kelias” nr. 47—107), 
siūlydamas siųsti Amerikos lietuviams 100,- 
000 tokių kalorijų siuntas, kaip atpildą už 
jų „Care” ar kitokius pakietėlius. Tatai bū
tų tikrai abipusio artimo meilės ir dėkingu
mo įrodymas: „Geru už gerą”! Ne vienas 
tremtinys tokiu siūlymu yra pasinaudojęs 
ar tebesinaudoja. Tačiau, būkime atviri, ne 
visi užjūriečiai mūsų siuntų kaloringumą 
pripažĮsta. Antai, mano kaimynas už dva
sinių kalorijų siuntą iš savo tetos apturėjo 
tokią atestaciją:

trečiai kategorijai priklauso darbo inte
ligentai, o ketvirtai — darbininkai, šeimi
ninkės ir seniai. Pastarųjų davinys: 2 
svarai mėsos, 2/s svaro riebalų ir sviesto, 
2/s svaro cukraus ir per dieną ’/s svaro 
duonos. (Argentinos Lietuvių Balsas).

Juokai juokais, tačiau praeitų metų įvy
kusioje medikų konferencijoje vienas pro
fesorius pasakė didelę naujieną:

— Žmogui per dieną visai pakanka 420 
kalorijų. Jeigu... pakankamai suvarto

ja sviesto, mėsos ir šokolado...
Reikia tikėtis, kad anapus geležinės už

dangos normaliam vartotojui (ne VKP(b) 
bus pagaminti geležiniai viduriail

Geležiniai pančiai ir apynasriai jau už
dėti.

„Argentinos L. Balse” randame laiško iš
trauką iš Lietuvos ’’...Jos brolis 1944 me
tais ir mirė taip, kaip Kristus, tik tiek kad 
ne ant kryžiaus... Kaime tokia kankinio 
mirtimi žuvo 10 žmonių — jaunų ir senų...”

Taip! Tik... ne ant kryžiaus... Nes 
kryžiai išniekinti! Al. Kėd.

rinių bei juos didesniais kiekiais paskleisti 
jų ieškančiųjų tarpe. Padėtis, visi, kas no
rime matyti — matome, panaši į pirmykštę: 
apžiūrinėjame, perkraustome kartonines ir 
medines dėžutes, patikriname lagaminėlius 
ir paliekame juose tik pačius reikalinguo
sius daiktelius. I nereikalingo ir per sun
kaus „balasto” tarpą patenka dažnu atveju 
dvasinio vertingumo brangenybės (knygos, 
dailės kūriniai ir pn.). Ką čia juos tam
pysi per jūras mareles? Geriau jų vieton 
pasiimti švarką, batus, o kas sugeba Įsi
gyti, — verčiausia — foto aparatą arba 
šiaip brangų blizgutį. Tai suprantama, nes 
tie daiktai garantuoja materialinių kalo-

Viena. Beveik prieš metus laiko Austri
joje buvo 8000 ukrainiečių, maždaug tiek 
pat rusų bei gudų Ir per 61.000 be piltie- 
tybės (tame skaičiuje ir emigrantai iš Pa
baltijo). Šiuo metu tas skaičius nėra žymiau 
pasikeitęs, nes emigracija | užjūrį eina 
siauru mastu, o iš kitos pusės, | sovietų 
Įstaigų repatriacijos raginimus nekreipiama 
dėmesio.

Kad j visus bandymus pargabenti Į tėvy
nes rusų ir Pabaltijo emigrantus paliestieji 
reaguoja ne tik abejingai, bet tiesiog agre
syviai, tai gavo patirti ir sovietų repatria
cijos misija, kuri amerikiečių leidimu da
bar važinėja po vakarinę Austriją, įkalbi
nėdama grįžti namo. Beveik visose pabė
gėlių stovyklose jos atsilankymas sudarė 
progą antikomunistinėms demonstracijoms, 
o Laxenfeldo stovykloje (ties Salzburgu) 
misija buvo apmėtyta net bonkomis ir ak
menimis.

Be tokių sunkumų geriau vyksta „sava
noriška repatriacija” Vienoje, kur raudo
narmiečiai — net sąjungininkų zonose — 
ateina Į slaptosios policijos suuostinėtus 
emigrantų butus ir pareikalauja, kad per 
penkias minutes pradėtų didelę ir pasku
tinę kelionę Į Rytus. Tik labai retais atve
jais tiems nesavanoriams sovietų pilie
čiams pasiseka duoti žinią amerikiečių ka
rinei policijai (ją atitraukti sovietai reika

rijų gavimą, bet tremties stovyklose pa
liekamų ar paliesimų lietuviškų kultū
rinių vertybių ten, užjūriuose, vargu ar 
stambiau šio vaizbūno piniginius išteklius 
siūlydamas gausi pirkti. Kol tokių savo
mis jėgomis ten, kur nebus nei specialiai 
įrengtų spaustuvių, atelje, dirbtuvių ir pn. 
įmonių pasigaminsime, praeis ilgas ir dėl 
to labai nuostolingas laikotarpis. Būdami 
tokios padėties akivaizdoje, argi negalime, 
kol dar turime laiko ir priemonių, tomis 
vertybėmis pasirūpinti, jas surinkti ir per- 
keldinti ten, iš kur jos lengviausiai mums 
ir seniau užjūriuose gyvenantiems tautie
čiams prieinamos, bus? Aišku, — galime!

Labai ąerai elgėsi tie tremtiniai, kurie 
siuntė užjūrio broliams dvasinių vertybių 
pakietus, bet dar geriau padarys tie, kurie 
jas pertieks i organizuot as ir pa
skirstymo darbe Įgudusias rankas. To
kioms pareigoms vispusiškai tinka mūfsų 
geradaris BALFAS.

Jei netolimoje praeityje ir Šiandien 
BALFAS buvo ir yra svarbiausias ir di
džiausias tremtinių šalpos ramstis, tai 
ateityje jis turi neginčijamą teisę perimti 
lietuviškos kultūros ir jos vertybių organi
zatoriaus bei jomis visų po pasauli išsi
sklaidžiusių lietuvių aprūpinimo pareigas.

Perimdamas lietuviškų kultūrinių verty
bių globėjo ir paskirstytojo pareigas, 
BALFAS nevirs bibliografine Įstaiga. Bib
liografinio pobūdžio įstaigos yra daugiau
sia registracinio, statiško charakterio; 
jų lentynose sukrauti įvairiausių leidinių 
pavieniai ar mažo kiekio egzemplioriai 
skirti būsimiems istorikams ar atskirų me
no bei mokslo sričių specialistams, o mūsų 
išsisklaidžiusiai tautai, greta bibliografinių, 
registracini atspalvi turinčių įstaigų, bū
tinai reikalinga judraus, paslan

lauja kontrolės taryboje), kuri juos dar 
kartą išgelbsti, kad nepatektų | plombuo
tus gyvulinius vagonus, kurie kas savaitę 
iš Wiener Neustadt išeina į Rytus. (Die 
Tat).

VEIKLUS LIETUVIS
Oldenburgas. Praeitų metų vasarą iš Oi- 

denburgo apylinkės Wehneno lietuvių sto
vyklos Į Braziliją išvyko J. Štreitas. Pra
džioje, kaip Ir kiekvienas emigrantas^ Štrei
tas parašė labai atbaidanti laišką. Jis tarp 
kitko rašė: „Mano nuoširdus patarimas 
/Visiems — nevažiuokite čia!”

Tačiau ilgainiui S. laiškų nuotaika via 
giedrėja ir šiandien rašo, kad „jeigu kitur 
išvykti negalėsite, tai galite atvažiuoti Bra
zilijon”.

š. prašo siųsti bet kokią periodinę spau
dą, neišskiriant ir stovyklinio biuletenio. 
Bet labiausiai prašo atsiųsti scenos veika- 
liukų, tarpe kitų „Inteligentus”. Jis rašo,kad 
nors turi keltis 5 vai. ryto ir iš darbo su
grįžta 17 vai., tačiau mėginsiąs ir toje ii-' 
peiktoje Brazilijoje pajudinti tenykščių tau
tiečių kultūrinį veikimą.

štreitas būdamas Wehneno stovykloje, bu
vo nenuilstanfas kultūrinio veikimo variklis, 
vadovavo stovyklos vaidybiniam būreliui ir 
tik jo dėka Wehneno lietuvių stovykla pir
mavo iš visų lietuvių stovyklų Oldenburgo 
apylinkėje. Al, Kd.

kaus pobūdžio institucija, pajėgsianti 
dvasiniu maistu aprūpinti po pasauli išsi
sklaidžiusias tautiečių mases, ir atskirai 
įvairių šalių užkampiuosna nusiblofckusius 
narius.

Jau šiandien iš tolimo užjūrio tremtinių 
ausis pasiekia maldaują balsai: „Pensilva
nijos Universitete, JAV., kai kurių profe
sorių Iniciatyva • ir pastangomis, norima 
įsteigti lituanistikos skyriui Iniciatoriai 
tikrai džiaugtųsi autorių ir leidėjų paauko
tais leidiniais”. („T. Garsas” nr. 110), Da
bartiniu metu šis kreipimasis bus išgirs
tas, bet | kurią pasaulio šal| panašiais 
maldavimais reikės kreiptis ateityje, kai 
tremtiniai išslblhškys, Ir jei Ilgesni laikę 
mūsų Tėvynė vergijos pančiuose pasiliks? 
Kas išklausys Indokinijon, Australijon ir | 
panašias tolumas išvykusių mūsų paskirų 
tautiečių prašymus? Ir | ką jie kreiptis ga
lės, alkdami lietuviškų žodžio bei lietu- 
viško rašto? \

Geradaris BALFAS išgirdo fr tebegirdi 
tremtinių aimanavimus. Jis>rado būdų ir 
priemonių tiems aimanavimams sumažinti; 
jis ir toliau tebevaro tą kilnųjį duonos 
rinkimo vajų, bet „ne viena duona žmonės 
yra gyvi.” Jie gyvi iš savo tautos kilniųjų 
kūrybinių gelmių plaukiančiu vaisiumi. To
kių vaisių mes esame apsčiai prisiaugimę, 
kai kur| laiką jų derlius dar didės, bet 
nunokusių vaisių surinkimas ir varto
tojams paskirstymas turi būti pla
ningas, organizuotas Ir nukreiptas llnkme„ 
vedančia | įgudusias rankas. O to
kias neabejotinai turi geradaris BALFAS. 
Bet ar jis panorės ir šitą naštą tomis 
įgudusiomis rankomis sau ant pečių už 
s ik e 11 i ? Tačiau tremtiniai šiuo reikalu 
kreipia savo akis | j|, tikėdamiesi imsiant 
organizuoti š| didžios svarbos reikalą. B. d.
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Perris Meisonas ilgokai žiūrėjo j Telmą 
Benton veriančiu kaltinančiu žvilgsniu.

Ji nuleido akis ir susijaudinusi stovėjo 
liudininkės vietoje. Jos veidas buvo baltas 
baltutėlis, kaip'siena už jos.

— Taigi, — pamažu pradėjo Perris Mei
sonas, — pagal jūsų liudijimą išeina, kad 
Paula‘Kartraitienė išvyko iš Milpaso Plen
to autompbiliu spalio 17 d. rytą.

— Teisingai.
— Ar matėt ją išvykstant?
— Taip, — tarė ji tyliu balsu.
— Vadinas, — tarė Perris Meisonas pa

keldamas balsą, — šių metų spalio 17 d. 
rytą jūs matėt Paulą Kartraitienę gyvą?

Liudininkė sukando lūpas ir nesiryžo.
— Prašau užprotokoluoti, kad liudininkė 

svyruoja, — mandagiai paprašė Perris 
Meisonas.

Klaudijus Drumas pašoko.
— Tai neteisinga. Aš j>rotestuoju prieš 

tok| klausimą. Jis nieko neĮrodo, toks klau
simas jau buvo, duotas ir atsakytas; tai 
neturi nieko bendro su kryžminių apklausi
nėjimu.

— Protestas atmetamas, — nutraukė tei
sėjas Markhamas. — Bus užprotokoluota, 
kad liudininkė atsakydama ilgokai svyravo.

Teima Benton pakėlė akis. Nuo išgąsčio 
jos pasidarė dar juodesnės.

— Negaliu pasakyt, kad aš asmeniškai 
ją mačiau. Girdėjau tik žingsnius laiptais 
žemyn iš jos kambario. Mačiau taksi aik
štėje ir įlipant l ją moterišką. Po to auto
mobilis nuvažiavo. Aš buvau įsitikinus, kad 
tai buvo ponia Kartraitienė.

— Vadinasi nematėt jos? — spyrė Per
riš Meisonas.

— Ne, nemačiau.
— Sakot, kad tas laiškas parašytas po

nios Kartraitienės ranka.
— Taip, pone.
Perris Meisonas ištraukė fotografinę te

legramos kopiją parašytą taip pat Paulos 
Kartraitienės ranka?

Liudininkė pasižiūrėjo į telegramą ir 
susvyravo kramtydama lūpas.

— Ar tas pats braižas tuose abiejuose 
dokumentuose?

Jai atsakant, jos balsas buvo toks tylus, 
kad vos buvo galima girdėju

— Taip, atrodo, kad tai tas pats braižas.
— Abejojat? Kalbant apie laišką, jūs 

aiškiai! pasakėt/ kad tai Paulos Kartraitie
nės ranka rašytas. O kaip su telegrama? 
Kaip, ar Paulos Kartraitienės ranka ra
šyta, ar ne?

— Taip, — tarė liudininkė beveik pa
šnibždomis, — tai ponios Kartraitienės 
raštas.

— Vadinasi ponia Kartraitienė pasiuntė 
tą telegramą iš Midviko spalio 17 d. rytą?

— Aš manau, — sušnabždėjo liudininkė. 
Teisėjas Markhamas sudavė plaktuku.
— Ponia Benton, kalbėkit taip, kad pri

siekusieji galėtų suprasti. Prašau balsiau 
kalbėti.

Ji pakėlė galvą, pasižiūrėjo į teisėją ir 
truputj susiūbavo.

Klaudijus Drumas paliko.
— Gerbiamas teisėjau, atrodo, kad liu

dininkė serga. Aš pakartotinai prašau ati
dėti dėl tos liudininkės. Ji gavo labai 
stiprų nervų smūgi.,

Teisėjas Markhamas pamažu papurtė 
galvą.

— Manau, kad apklausinėjimas gali bū
ti tęsiamas.

— Jei, — tarė Klaudijus Drumas be
viltišku balsu, — ta byla bus tęsiama, yra 
šansų, ją panaikinti.

Perris Meisonas smarkiai pasisuko ir at
sistojo, tvirtai išžarginęs kojas. Jo galva 
palinko 1 prieki, balsas, atrodo, atsimušė 
| teismo salės lubas.

— Jei teismas sutiktų, — sugriovė jis, — 
kaip tik to norėčiau išvengti. Buvo pa
darytas viešas apkaltinimas, ir kaltinamoji 
turi teisės būti prisiekusiųjų išteisinta. By-

I los panaikinimas iš prokuratūros pusės pa
liktų dėmę jo vardui.

'■ Teisėjo Markhamo balsas buvo silpnas, 
vos girdimas, palyginus su Perrio A|eisono 
griausmingais žodžiais.

— Tas pasiūlymas taip pat atmetamas. 
Byla tęsiama.

— Taigi, — vėl pradėjo Perris Meiso
nas, — malonėkit paaiškinti, kaip Paula 
Kartraitienė galėjo parašyti laišką ir pa
siųsti telegramą spalio 17 d. rytą, kada 
jūs pati žinote, jog Paula Kartraitienė bu
vo nužudyta spalio 16 d. vakare?

Klaudijus Drumas pašoko.
— Advokatas verčia liudininkę daryti 

išvadas, tai nesutinka su kryžminiu ap
klausinėjimu. Ponai, klausimas ne vietoj.

Teisėjas Markhamas valandėlę palaukė, 
žiūrėdamas į baltą, ištįsusi liudininkės 
veidą.

— Palaikau tą priekaištą.
Perris Meisonas paėmė laišką, kuris bu

vo pripažintas, kaip 'parašytas ponios 
Kartraitienės ranka, bloškė jį ant stalo 
prieš liudininkę ir trenkė kumščiu.

— Ar ne jūs parašėt šį laišką? — rik
telėjo liudininkei.

— Ne! — karštai atkirto.
— Ar tai ne jūsų rankraštis?
— Jūs patys matot, kad laiško braižas 

visai nepanašus į mano.
— Spalio 17 d. jūsų ranka buvo parišta, 

ar ne?
— Taip.
— Buvo |kandęs šuo?
— Taip. Princas buvo užnuodytas. Kaip 

bandžiau jam įduoti vaistų, jis staiga 
įkando man.

— Taip, — ramiai sutiko Perria Melio
nas. — Jūsų dešinė ranka spalio 17 d. 
buvo aprišta. Ji buvo aprišta ir keletą die
nų po to, ar ne?

— Taip.
— Jūs negalėjot rašyti ta ranka, ar ne?
Po trumpos tylos liudininkė staiga karštai 

pradėjo: — Ne. Ir tas rodo, kad jūsų kalti
nimas, jog aš parašiau tą laišką ir tą te
legramą yra neteisingas. Mano ranka bu
vo tiek sužalota, jog aš negalėjau išlaikyti 
plunksnos.

— Ar spalio 17 d. buvot Midvike?
Liudininkė svyravo.
— Ar, — toliau kvotė Meiaonas, nelauk

damas jos atsakymo, šių metų spalio 17 d. 
nepaėmėt lėktuvo ir nenuskridot |Midviką?

— Taip, aš tikėjausi tenai rasti ponią 
Kartraitienę. Buvau ten lėktuvu nuskridusi.

— O ar nesiuntėte tos telegramos iš te
legrafo įstaigos nuskridusi | Medviką?

— Ne, jau sakiau, kad negalėjau para
šyti tos telegramos, jei būčiau ir norėjusi.

— Puiku, — vėl ramiai pradėjo Perris 
Meisonas, — grįžkime prie jūsų apmaitotos 
rankos. Ji buvo taip apmaitota, kad negalė
jot paimti plunksnos | ranką?

— Taip.
— Tai buvo šių metų spalio 17 d.?
— Taip.
— Taip pat ir 18 d.? s
— Taip.
— Ir 19 dieną?
— Taip.
— Puiku. Ar tiesa, kad vedėt dienorašti 

tom dienom?
— Taip, — nespėjusi pagalvoti tarė ji, 

po to staiga sulaikė kvėpavimą, prikandus 
lūpą ir karštai sušuko: — Ne. (B. d.)
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Zš JAV lietuvių spaudos

Į nelaimę patekusių žmonių išnaudojimas "E AKIMIRKSNIU KRONIKA

neturėdami
britų siūly-

purvinas ir

— „Chicago Daily Tribune” korespon
dentas Gwenas Morganas Londone rašo, 
kad D. Britanija į kraštą įsileido keliolika 
tūkstančių tremtinių fiziniam darbui, ku
rio britai nenori dirbti. Korespondentas 
toliau rašo, kad D. Britanija nenori tobu
linti ir modernizuoti įmones ir anglių ka
syklas, kad patys britai turėtų' geresnes 
darbo sąlygas, bet vieton to, įsileidžia 
nuskriaustus tremtinius, kurie 
kitos išeities, priversti priimti 
mus.

Atvykę tremtiniai skiriami į
nehigieniškas medvilnes verpimo įmones, ir 
primityviškai įrengtas anglių kasyklas. 
Šiuos darbus jie privalo dirbti ne trum
piau, kaip vienerius metus. Nekvalifikuo
tiems darbininkams į savaitę mokama 10 
dolerių, o inžinieriams — 20 dol. Baigda
mas korespondentas pažymi, kad tuo būdu 
britai išnaudoja į nelaimę patekusius trem
tinius. ,

— Amerikos nacionalinė švietimo są
junga pradėjo vajų norėdama surinkti pi
nigų įsteigtam „Užjūrio mokytojų bendra
jam fondui”, remti Europoje vargstančius 
mokytojus. Norima surinkti 1 mil. dolerių. 
Kadangi Amerikos mokytojų algos nedide- 

, lės, todėl Amerikos mokytojų pastangos 
profesijos draugams padėti, vertos dėmesio.

— Amerikoje pradėta rodyti Hollywoode 
pagaminta filmą iš tremtinių gyvenimo 
įvairiose Vakarų Europos stovyklose. Dau
giausia rodomas žydų tremtinių gyveni-

mas, bet yra kelios nuotraukos ir iš lietu
vių stovyklų gyvenimo. Filmoje parodytas 
stovyklų gyvenimas, amatininkų gaminiai, 
vaikų gyvenimas ir tt.

— Išgarsėjęs JAV Įvairių tautinių šokių 
žinovas -V. F. Belajus iš Chicagos, dažnai 
lietuviams ir kitataučiams pasirodo su tau
tiniais šokiais. Jis suorganizavęs tautinių 
šokių grupę iš 70 asmenų, kuriai vadovau
ja Ona Ivaškienė. Ši grupė su Lenciūgėliu, 
Malūnėliu, Rugučiais, Žąsele, Blezdingėle, 
Kubilu ir Rit. šokiais sėkmingai pasirodė 
Philadelphijoje, Clevelande, St. Louise, 
Bostone ir kit. vietovėse. Paįs Belajus iš
pildo įvairins arabų, žydtpi havajiečių ir 
indusų tautinius šokius. Su tautiniais šo
kiais parodomi aktualūs vaizdeliai. Pasta
ruoju laiku rodomas vaizdelis „ Lietuva 
vergijos pančiuose”. Lyrinis sopranas Char- 
lote Shork-Šarkiūtė atlieka įvairias dainas 
solo.

— Be Vyt. Belecko, aktualias lietuviškas 
filmas JAV lietuviams demonstuoja ir inž. 
A. ,J. Rudis. Jis paruošė ir demonstruoja 
spalvotą falmą „Į Lietuvą”, „Karo pasek
mės”, „Kariaujantis pasaulis”, „Įvykiai 
1946 m.”. Gaunamą iš to pelną jis skiria 
tremtiniams šelpti.

— Vasario 16. proga, kai kurių vietovių 
JAV lietuviai priėmė rezoliucijas: Lietu
vos laisvinimo reikaluose veikti vieningai; 
palaikyti dėl nepriklausomybės kovojančią 
lietuvių spaudą; visais galimais būdais pa-

mastu

kaip 
trem-

dėti vargstantiems Europoje tremtiniams ir 
rūpintis, kad JAV įsileisti plačiu 
tremtinius.

— Į Kanada atvykę tremtiniai, 
pareiškė vyriausybės atstovas, skirtas
tinių priežiūrai ir įkuEdinimui, Walteris 
Dawsonas, gerai save atestuoja. Nusikalti
mų ir nevykdymų nustatytos tvarkos buvo 
tik keli atsitikimai. Tremtiniai dirba Ka
nadai naudingose srityse, pav., 3.500 miško 
medžiagos 
270 prie 
elektrinėse 
mų ruošos

— Tėvynės Mylėtojų Draugija JAV pra
deda gyvinti savo veiklą. Waterburyje šios 
draugijos skyrius nutarė 'suruošti susipaži
nimą su atvykusiais tremtiniais. Tuo tiks
lu netrukus numatyta suoruošfi pramogą, 
pasiųsti Pabaltijo universiteto studentams 
Pinneberge Care maisto siuntinį, 
pasiųstas draugijos centrui siūlymas 
šiais metais Amerikos visuomenei 
kalba knygą apie Lietuvą.

gamyboje, 260 anglių kasyklose, 
geležinkelių darbų, 90 hidro- 
stotyse ir apie 700 merginų na- 
darbus pas atskirus asmenis.

Be to, 
išleisti 
anglų 
(vj)

re-

PASAULINĖS STALO TENISO PIRME
NYBĖS LONDONE

Tuo pačiu metu, kai St. Moritze buvo 
pats Olimpinių žaidimų įkarštis, Londone 

, prasidėjo pasaulinės stalo teniso pirmeny
bės, į kurias suplaukė virš 300 dalyvių iš 

■ ■ 22 valstybių, daugiausia Europos atstovų. 
Komandinėse vyrų varžybose dėl Sway- 
tling taurės finale susitiko ligšiolinis pa
saulio meisteris Čekoslovakija su Prancū
zija. čekoslovakai savo titulą apgynė, įvei- 

/ kę prancūzus 5:2. Pusfinaliuose laimėtojai 
nugalėjo pereitų metų finalistus amerikie
čius 5:2, o prancūzai austrus 5:1. Moterų 
grupėje, dėl Corbillon taurės, savo titulą 
apgynė Anglija, baigminiam susitikime su
kirtus! Čekoslovakiją 3:0.

Pavienėse varžybose pirmųjų eilėse ma
tėsi senieji veidai, bet ne visiems meiste
riams pavyko išlaikyti savo pozicijas. Vyrų 
vienete pasaulio meisteris čekas Bohumil 
Vana po įtemptos penkių setų kovos per
leido savo titulą austrui Richard Bergman,' 
kuris priėmęs Anglijos pilietybę, atstovavo 
savo naująją tėvynę. Jis laimėjo 21:12, 
18:21, 21:19, 14:21, 21:10. Tai buvo dviejų 
skirtingo žaidimo charakterio atstovų su- 

, sitikimas, kuriame ramumas laimėjo prieš 
temperamentą. Moterų vienete vengrė Gi
selle Farkas apgynė savo titulą prieš ang
lę Verą Thomas, taip pat įtemptoje penkių 
setų kovoje. Vyrų, dvejete Bohumil Vana 
dar kartą sužibėjo ir su savo partneriu L. 
Stipek išlaikė meisterio vardą, finale įveikę 
Haydon (Angį.) — Soss (Vengr.). Moterų 
dvejete anglių pora Vera Thomas ir Peggy 
Franks baigminiam susitikime laimėjo prieš 
Dora Beregi (Angį.) ir Helm Elliot (škot.). 
Mišriame dvejete pasaulio meisterio vardas 
teko užjūriui. Amerikiečiai Richard Miles

■ —Helma Thall finale įveikė čelįoslovakų 
porą Bohumil Vana—Vlasta Pokorno.

— Pasibaigus žiemos olimp. žaidimams, 
visi dailaus čiuožimo atstovai suvažiavo Į 
Davos, taip pat nemažiau garsią kaip St. 

' Moritzas, žiemos sporto vietovę, kur įv.yko 
dailaus čiuožimo pasaulinės pirmenybės. 
Olimpiniams laimėtojams pavyko ’pasiekti 
dar kartą didelę pergalę, laimėti pasaulio 
meisterio vardą. Taip Dick Button, Barba
ra Ann Scott ir belgų pora Micheline Lan- 
noy-Pierre Baugniet buvo pirmieji. Tech
niškos pasekmės: vyrų gr.: 1. Dick But
ton (JAV) 220,3 tšk.; 2. Gerschwillwer 
(šveic.) 216.5; 3 Kiraly (Vengr.) 213; mo
terų gr.: 1. Barbara Ann Scott (Kan.) 1643,4 
2. Eva Pavlik (Austr.) 1601,1; 3. Jerina Ne- 
kolova (Cek.) 1578,6. Bronzos medalio lai
mėtoja anglė Janette Altwegg buvo ketvir
toji. Poriniam čiuožime: 1. Micheline Lan-

noy-Pierre Baugniet (Belg.) 11,34; 2. An
drea Kekessy-Edi Kiraly (Vengr.) 11,12; 3. 
Suzanne Morrav - Wallace Diestelmayer 
(Kan.) 11,07 tšk.

— Europos greičio čiuožimo pirmenybės 
įvyko Hammare (Norvegijoje). St. Moritze 
skandinavai skundėsi per šiltu klimatu ir 
blogomis oro sąlygomis ir todėl tikėjosi 
užimti vigas pirmąsias vietas. Tačiau jų do
minavimui sukliudė amerikiečiai, kurie 500 
m. čiuožime buvo pirmieji, o olandas lai
mėjo 5000 m. Kitose varžybose, nedalyvau
jant keliems geriems švedų bei suomių 
čiuožikams, pirmavo norvegai. Bendroje 
dalyvių klasifikacijoje buvo geriausias nor
vegas Riedar Liaklev, surinkęs 198,078 tšk., 
toliau sekė: 2. Goethe Hedlung (Sved.) 
199,362 ; 3. Odd Lundberg (N.) 199,369; 4. 
Sverre Farstad (N.) 200,150; 5. Brokman 
(OI.) 201,162 tšk. Pirmieji paskirose varžy
bose: 500 m: l.Fitzgerald (JAV) ir Lamb 
(JAV) po 44 sek.; Farstad (N.) 44.2; 1500 
m.: Farstad (N.) 2:21,3; 2. Liaklev (N.)
2:22,3; 3. Lundberg (N.) 2:23,4; 5000 m.:
1. Brockman (OI.) 8:31,9; 10.000 m.: L
Liaklev (N.) 17:24,9; 2. Hedlund (Sved.)
17:39,5; 3. Brockman (OI.) 17:46,1 min.

— Pasaulinėse moterų greičio čiuožimo 
pirmenybėse Turku, Suomijoje, netikėtai di
delę pergalę pelnė rusės, užpakalyje paliku
sios buvusias pasaulio meisteres suomes ir 
norveges. Pavienėje klasifikacijoje trys pir
mosios buvo rusės: 1. Isakova 216,397 tšk.,
2. Selikova 222,557, 3. Holstevnikova 
223,147 tšk. Techniškos pasekmės: 500 m.:
l. Selikova 49,7; 2. Isakova 50,2; 3. Hols
tevnikova 50,7 sek.; 1000 m.: 1. Isakova 
1:42,8; 2. Selikova 1:45,3; 3, Thorwaldsen 
(N.) 1:45,5; 3000 m.: 1. Isakova 5:34,9; 2. 
Lesche (S.) 5:38,5; 3. Huttunen (S) 5:45,8; 
5000 m.: 1. Lesche (S.) 9:39,5; 2. Huttunen 
(S.) 9:49,6; 3. Isakova (Sov. Sąj.) 9:49,8 min.

— Garsi škotų Glasgovo Rangers futbolo 
vienuolikė viešėjo Lisabonoje, kur, prie 
50.000 žiūrovų pademonstravo gražų ško
tiško stiliaus žaidimą, nugalėjo Portugali
jos meisterį Benfica 3:0. Thornton du ir 
Waddel vieną kartą nuginklavo vikrų por
tugalų vartininką Machado.

—Tarptautinės ledo ritulio pasekmės: 
Šveicarija — JAV (AHA) 8:6, EH Arosa — 
JAV (AHA) 6:15; Zūricher HC — Kanada 
6:9; EH Arosa — Kanada 4:18; HC Da
vos — JAV (AHA) 6:3, SC Bern — Angli
ja 8:8; SČ Bern — Kanada 2:5.

— JAV lengvaa-tletų pasekmės pasiektos 
halėje: šuolis su kartimi — Richards 4,34
m. , šuolis i tol; — Douglas 7,56 m., į
aukštį — Phillipps 2,01 m. km.

Laiškai redakcijai
Didžiai Gerb. Pone Redaktoriau,

Maloniai prašau -išspausdinti Tamstos 
daguojamame laikraštyje „Tėvynės Sargo”
Redakcijai mano laišką, kadangi „Tėvynės 
Sargo” Redakcija ne tik nenurodė savo 
adreso, bet ir pareiškė žurnalą leisianti ne
periodiškai.

P. Voronežietis, straipsnyje „Ateitininkai 
Voroneže”, rašo: „kitaip buvo su aušrinin
kais. Nors jų skaičius buvo žymiai mažes
nis, bet užtat jų organizacijos visa eilė na
rių nuėjo su rusais komunistais”. Įsisma
ginęs toliau vėl porina:' „Voronežo ateiti
ninkų ir apskritai lietuviškos visuomenės 
didelį pasipiktinimą sukėlė moksleivių auš
rininkų — komunistų žygis; jų padarytoji 
krata pas lietuvių ir lotynų kalbos savo 
mokytoją J. Jablonskį. Ir pagaliau paryš; 
kiną kratos momentą: „Atvykę jo mokiniai 
(aušrininkai) Bendorius, Matusevičius ir 
kt.”

Pirmiausia turiu mūsų tremtinių visuo
menei paaiškinti, kad p. Voronežietis su-, 
plakė dvi principiškai skirtingas moksleivių 
organizacijas, t. y. visuomenininkus su auš
rininkais ir moksleivių visuomenininkų 
(bolševikų, kuri veikė Voroneže nuo 1915 
m.) organizacijos poelgius priskyrė socia
listinei moksleivijos aušrininkų organizaci
jai. Moksleiviai Bendorius, Matusevičius 
ir k)., kurie darė kratas ir areštus Voro
neže nebuvo aušrininkai, bet buvo visuo
menininkai. P. Voronežietis,' greičiausiai pa
daręs sąmoningai klaidą, aiškina, jog. visa 
eilė aušrininkų nuėjo su rusais komunistais. 
Moksleiviams visuomenininkams nereikėjo 
niekur eiti, nes jau jie buvo ir prieš 1917 
vasario (sen. stil), revoliuciją bolševikų or
ganizacijoje. P. Voronežietį prašyčiau Įsi
dėmėti, jog buvo kaip tik perėjusių revo
liucijos metu iš ateitininkų Į aušrininkus, o 
vėliau nukeliavo pas bolševikus, bet pažan
gioji visuomenė dėl tokių dalykų nekaltina 
bolševizmu ateitininkų. Pagaliau P. Voro- 
nežiečiui noriu priminti kunigų Vilūno ir 
Adomausko pavardes, kad ateityje galėtų 
pakaltinti Lietuvos kunigiją -parūpinus bol
ševikams veikėjų. Tiek tuo tarpu. „Tėvy
nės Sargas” brangindamas savo gerą vardą 
turėtų • 
dinti.

malonėti šią pataisą išspaus- 
Irgi Voronežietis.

Lietuviai laimi
SCHW. GMOND. Lietuvių šachmatinin

kai pakeliui Į Apygardos meisterius. Jie, 
kaip Rems grupės nugalėtojai, antrose 
baigminėse rungtynėse įveikė Waiblingeno 
vokiečius 5,5:2,5 ir Backnango vokiečių II 
5:3. Taigi, gražiai atsigriebė už skaudųjį 
praeitą pralaimėjimą. Rungtynės su Waib
lingeno vokiečius pasibaigė 3,5:2,5 +2 ne
baigtos partijos, kurios pagal vokiečių 
reikalavimą turėjo būti įvertintos. Rems- 
Murr Apygarda įvertino nutrauktas parti
jas lietuvių naudai, dabar laukiama Wūrt- 
tembergo centro patvirtinimo. Įdomu, kad 
dabar ir Waiblingeno vokiečiai pripažįsta 
tas partijas pralaimėję Renis - Murr apy
gardos meisteris paaiškės nuo sprendžia
mųjų kovo 20—21 d. rungtynių. Šachmatų 
apygarda paskyrė dar vienas rungtynes

lietuviams su tais pačiais vokiečių Waib- 
lingeno ir Back'nango klubais.

Lietuvių šachmatininkų laimėjimai buvo 
atžymėti ir vietos vokiečių spaudoje, tačiau 
prieš rungtynes neabejojo saviškių (vokie
čių) laimėjimu.

SCHW. GMŪNDO STOVYKLOS 
KRONIKA

— Išraiškos šokio menininkė Jonė Kvie- 
cinskaitė kovo 6 d. stovyklos salėje suruo
šė šokio koncertą. Solo skambino ir šokė
ją palydėjo Doro Georgesohnas.

— Prie LRK skyriaus valdybos sudary
tas naujas Moterų komitetas iš — S. Mar
kevičienės, P. Rėklaitienės, E. Borjerienės, 
E. Daunienės ir B. Racevičiūtės,

Gerb. Pone Redaktoriau, 
„Minties” Nr. 14/397*) išspausdintas Vyt.

Alanto straipsnelis „Kai pranašų žodžiai 
paverčiami spekuliacijos objektu”, kuriame 
apkalbama ir „Gabijos” leidykla. Leiskite, 
Pone Redaktoriau, Tamstų laikraštyje pa
taisyti tą straipsnelį mažu paaiškinimu.

Maironio „Balades” mažo formato kny
gele „Gabija” išleido popieriaus (taip sun
kiai šiandien gaunamo) taupymo sumetimais. 
Antra vertus, toks formatas yra patogus 
šiandieniniame mūsų gyvepime. Vokiečių 
„Hyperion - Verlag Berlin” leidykla pa
našaus ir net mažesnio formato knygelėmis 
iš seno leidžia vokiečių ir pasaulinius kla
sikus ir dėl to niekas nekėlė jokio skanda
lo. Ta leidykla, matyt, rado, kad to for
mato leidiniais patarnaus visuomenei; o pa
tarnavimą , liudija šimtatūkstantinės tokių 
„knygeliūkščių”, pasak V. Alantą, ląidos. 
Latviai tremtyje savo klasikų taip pat išlei
dę tokio formato leidiniais. Kita vokiečių 
leidykla, „Thesaurus”, pasaulinius klasikus 
leidžia didelio laikraštinio formato brošiū
romis; jei „Baladės” būtų išleistos tokiu 
formatu, V. Alantui, tur būt, taip pat ne
patiktų, nes atrodytų neestetiškai.

Sutinkame su V. JUanto teigimu, kad pa
skelbtas balades randame bet kuriame Mai
ronio raštų rinkinyje, tačiau norime at
kreipti dėmesį į tai, kad tiek Maironis, 
tiek kita vertingesnė knyga ne kiekvienai 
lietuvių DP stovyklai prieinama. V. Alan
tui norėtume priminti jo paties šiuo rei
kalu nusiskundimus mūsų periodikoje pe
reitų metų pabaigoje. Maironio trūkumas 
ir buvo tikslas „Balades” išleisti atskiru 
leidinėliu, kad bent mokykliniam jaunimui 
mūsų didysis poetas šiandien būtų labiau 
prieinamas, bet ne, V. Alanto žodžiais ta
riant, „padaryti vaizbą”. Kokia „vaizba” iš 
mažo tiražo leidinių padaroma, V. Alantui, 
kaip spaudos žmogui, turėtų būti supranta
ma, nes jis labiau už eilinį DP žino šian
dieninius leidybos sunkumus. Pagaliau, pa
gal paskutinį V. Alanto tvirtinimą, ir pats 
V. Alantas prisideda prie panašios „vaiz
bos”, nes tremtyje yra išleidęs dvi savo 
knygeles.

Dėl autoriaus honoraro V. Alantas be 
reikalo jaudinasi ir besijaudindamas nušne
ka Į šalį: honorarap nuėjo ne į leidėjų ki
šenę, bet buvo perduotas visuomenės rei
kalams — Schw. Gmilndo lietuvių Aukštes
niajai Technikos Mokyklai. Neradome rei
kalo apie tai (specialiai V. Alantui, nes nie- 

■ kas kitas dėl to nereikalingai balso nekėlė)

Garbės troškulys ir vargšai
Neseniai vienas bičiulis, pasistojęs ant emigracijos slenksčio, „Mintyje” rašė:
— „Išskiriant vieną kitą, šiaip mes esame pilna prasme vargšai”. .4
Reti žodžiai mūsų spaudoje ir ypač mūsų gyvenime. Retas kuklumas ir nuo- 

širdumas. Taip, vargšo ,ir vargšelio žodį dažnai panaudojame mes visi, bet ne sau, 
o kitiems. Kitiems mūsų nelaimės broliams, draugams ir pažįstamiems, kitiems 
lietuviams. Bet aš, tai oho! — aš joks vargšas, labai atsiprašau... Aš dar atsi
menu, kas buvau, ir prašau gerbiamąjį nepmiršti, kas esu!...

Prieš kiek laiko iš vieno bičiulio gavau dar keistesnį laišką. Jis rašo:
— „Darbe, kurio dabar ėmiausi, esu naujokas. Prieš karą buvau visiškai ne

žinomas”. ..
O Jehova! Tai kaip basliu mane pritrenkė. Visokiuose santykiuose, kuriuos te

ko turėti su lietuviškais žmonėmis per pastaruosius trejetą metų, man tai buvo 
pirmas ir vienintelis atsitikimas išgirsti tokį kuklumo ir nuoširdumo zenitą. Pa
sisakyti, kad tame darbe esi naujokas, kad prieš karą buvai visiškai nežinomas, nie
kam negirdėtas, kad buvai nežymus, nereikšmingas, nenusipelnęs veikėjas, kad esi 
nepakankamai patyręs, kad tavo protas gali turėti šiokių tokių spragelių, kad 
nesi Bismarckas politikoje, dar ne Shakespeare literatūroje, o rezistencijoje ne Ko
lumbas, — na jau, -mūsų dienomis tai daugiau negu išimtis, tai stačiai stebuklas, i

♦
Garbės troškulys kankina daugumą žmonijos. Lygiai liaudį, lygiai diduomenę. : 

Tik monarchams ir didikams lengviau tas troškulys pasotinamas, kadangi jiems ; 
savaime aišku, jog jie privalo būti garbingi ir kad liaudis jų garbingumu neabejoja < 
kiekviename žingsnyje. ;

Daug sunkiau garbės troškulį numalšinti vargšams. Ir gal sunkiausia tos ka- ; 
tegorijos vargšams, kuriuos buvome pradėję versti į lietuvių kalbą labai jau i 
biauriu „išvietinto” žodžiu. O garbė toks dalykas, kurio beveik neįmanoma „iš- ; 
vietinti”. Garbe neprekiaujama, jos negalima išreikalauti: ji yra arba nėra.

Bet ji — baisus diktatorius, tironas, satrapas ir kraugerys. Jei jau kurj žmogų ; 
ji įsikimba, tai laikosi, kaip mopsas už padalkų. Nei lazda nei kitomis fizinėmis I 
priemonėmis jos nepašalinsi, neatsikratysi. j

Tik pažiūrėkime atidžiau į mūsų aplinką, visur ten, kur lietuvis išsiblaškęs ; 
po mėlynu pasaulio dangumi. Tai jis tapo kankinys, pasibaisėtino garbės troškulio 1 
džiovinamas. Saįkas, kuklumas, paprastumas, gero kataliko nusižeminimas — vie- ; 
šoje ir privačioje rinkoje visiškai nebekotiruojamos monetos. Jam ir 
apie Simano Daukanto „vargo pelę”. Jam nebeužtenka būti šiaipjau 
jis koks pirmininkas, tai pasitenkintų galiausiai tik prezidento titulu, 
kios kitos veiklos vairininkas, tai jau tuoj ministro geidžiasi. Jei į kokį nedar- ; 
nų sambūrį susirenka keli žmonės, tai sambūrio ar komiteto vardu nebepasiten- l 
kins, o ims suokti, kad tai jau seimas. Ir paprastos tautinės pareigos veiksmo ne- ; 
begali atlikti, kad netrokštų visai tautai vadovaujančio veiksnio rolės...

Visi nori būti dideli, svarbūs, reikšmingi, lemianfieji, sitverenūs! Visi būti ir l 
nebūti titulai atgimsta. Vargšas Jonas jau nebegali pasikalbėti su savo vargšais ; 
draugais Juozu, Mykolu ar Vitu. Jei kalba, tai vis kaip ministrai, direktoriai, pul- l 
kininkai, generolai, profesoriai. Daktaras tai čia būtų permaža — nebėr kur šunų ; 
karti ant daktarų. !

Taip povo plunksnomis vis atkakliau puošiasi mūsų vargšas žtnogus. To jam ! 
niekas nepavydi: kad tik botų patenkintas. Tegu kiekvienas savo kambarėlyje ar už ; 
paravano girtauja ir visiškai nusigeria garbe. Norėtųsi tik, kad kiekvienas tomis ! 
ambicijomis nekankintų mūsų, paprastų žmonelių, trokštančių atsigerti paprasto ; 
vandens, pagal formulę 1LO, o ne pagal tokio tūlo garbėtroškos iliuzijų miražo • 
formulę. ;

Psichologija ir ypąč psichopatologija yra jau seniai išsiaiškinusi ir šimtmečių ; 
eksperimentais patvirtinusi visų emigrantų elgsena asmeninės ir viešosios garbės l 
komplekso akivaizdoje. •

Kai žmogus išrautas iš daržo, kai jis netenka daug ko žemiško, dvasiško ir ; 
dieviško, kai kitur nenori ar negali būti tinkamai persodintas, tai jis pajunta tra- 
gišką tuštumą. Toje tuštumoje jis susikuria naują, kitą „tikrovę” kurią jis sufor- ; 
niuo j a pagal Jai, kuo jis buvo ar norėjo būti. Ir čia nebesiskiria — „buvo” ir l 
„norėjo būti”... ;

Jis pastebi, kad nedėkinga liaudis per greit ir per lengvai negližuoja. jo nuo- ; 
pelnus, reikšmę ir yolę. Todėl jis jaučia reikalą pabrėžti savo „aš”, ir visa, kas su ! 
to pobūdžio pretenzijomis susiję. Ir tuo pasiekiama labai teigiamų padarinių. ; 
Ko nėra ar nebėra — viskas mūsų vargšo sąmonėje yra, egzistuoja, klėsti, žydi... ! 
Jis nebepraranda pasitikėjimo savimi ir savo reikšme. Jis jaučiasi, kad „gyvena”, • 
„dirba”, net „kovoja”, aukojasi „tautai” ir žmonijai”. Nors kariais ne tik svetimieji, ! 
bet ir jis pats nebepajėgia atskirti, kur jis kovoja dėl savo idealo, o kur tik dėl ; 
garbės iliuzijų troškulio. Realybė ir iliuzijų pasaulis čia labai harmoningai susi- l 
jungia, ir taip gaunamas didelis meno šedevras — La Manšos riteris donas Kichotas. ;

O- garbe! O, donkichoferija! Tu nevystančioji gėlė, kuria visuomet puošiasi, ; 
fu nedingstąs parfumas, kuriuo visuomet kvėpinasi tam tikros veislės dvikojis gy- l 
vis, vadinamas žmogumi... ' BRONYS RAILA ;

nebeprašnek 
veikėju. Jei 
Jei jis ko-

IŠ SCHWABISCH GMŪNDOleidinyje žymėti, kaip lygiai, pvz., ir pasku
tinėje Lietuvoje išleistoje hiaironio „Pava
sario balsų”x laidoje nebuvo pažymėta kam 
ir koks autoriui priklausąs honoraras buvo 
išmokėtas. Dėl V. Alanto pasakymo „Čia 
spekuliacijos reikalas geriau paslėptas, nes 
Dievas, žino, kas po ta Gabijos iškaba sle
piasi” tenka pasakyti štai kas: niekas iki 
šiol (be V. Alanto) leidyklų pajamas nelai
kė spekuliacijos būdų gautas; kiek žinom, 
dar jokia leidykla tremtyje (taip pat ir Lie
tuvoje) savo leidinių dovanai niekam neda
lino, bet tai dar nereiškia „spekuliacijos”. 
O kas po „Gabijos” iškaba slepiasi, nėra 
reikalo V. Alantui aiškinti, kaip nesiaiški- 
na ir kitos leidyklos: „Patria”, „Atžalynas”, 
„Sudavija”.

Be. reikalo V. Alantas, kelia balsą prieš 
tariamąją „spekuliaciją” mūsų klasikų vei
kalais. Kaip valdąs plunksną, nors ir nė 
visados tiesiai, jis žymiai geriau laiką būtų 
sunaudojęs, parašydamas straipsnelį apie 
tai, kad mūsų knygų rinkoje pasirodytų 
daugiau lietuvių klasikų, vis tiek kokiame 
popieriuje ir kokiu formatu jie būtų išleis
ti. Klasikai, kaip auksas, bet kokiame rū
be žibės. Gaila tik, kad mūsų knygų rin
koje klasikus nustelbia Įvairių menkaverčių 
noveliūkščių ir tariamos poezijos knygelės. 
Žymiai daugiau naudos mūsų tremties vi
suomenė būtų turėjusi, jei, pvz., tokia „Su- 
davijos” leidykla vietoje V. Alanto jau pe
riodikoje matytų novelių „Ant siūbuojan
čios žemės” knygelės (taip pat labai nedi
delio formato ir siauros apimties) būtų iš
leidusi Žemaitę ar Vaižgantą, kaip tai pa
darė su Biliūnu ir Kudirka.

Neseniai spaudoje skaitėme dėmesio ver
tą straipsnį, raginantį mūsų leidyklas iš
leisti savuosius klasikus. Būtų labai gražu, 
bet kas šio darbo imsis, kai V. Alantas 
mirusių klasikų leidėjus išvadina spekulian-’ 
tais?

Priimkite, Pone Redaktoriau, aukštos pa
garbos pareiškimą.
______________ Leidykla „Gabija”

*) šiuo klausimu nuomonių pasikeitimai, 
baigiami. Red. i

— Stovyklos krepšininkai kovo 7 d. ttH 
rėjo rungtynes su Dornstadto stovyklos 
„Margio” komanda. Gana dideliu rezultatu 
61—24 (32—14) laimėjo gmiindiečiai.
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