
LM

MEMMINGENAS
1948 M. GEGUŽĖS 4. D.

ANTRADIENIS
NR. 430 (47) III. METAI

LAI K RASTIS LIETUVIU VISUOMENEI

J Palestiną Įžengė arabu kariuomenė
2. mėlt) tarnybos projektas

Washingtonas (Dena). Atstovų rūmų ka
te reikalų komisija 28 balsais prieš 5 pir
madieni priėmė įstatymo projektą, kuriuo 
numatoma dvejų metų karo tarnyba taikos 
metu visiems vyrams nuo 19 ligi 25 m. am
žiaus.

JAV krašto apsaugos ministeris Forres- 
talis pabrėžė, kad šis įstatymo projektas 
yra kuo puikiausias, ir pasakė, kad kraštas 
tari būti dėkingas šiai komisijai už darbą. 
Teks įstatymas esąs labai reikalingas kraš
to gynybai.

Komisijas pirmininkas W. G. Andrewsas 
(republ.) pareiškė, kad rūmų pirmininkas 
j. Martinas prasitaręs, jog atstovų rūmai 
imsią ateinančią savaitę svarstyti projektą.

Duos ginklu Europai
Washingtonas (Dena/Reuteris). „New 

York Tribune” penktadienį iš Washingtono 
informuoja, kad JAV vyriausybė netrukus 
bandys kongrese prašyti Įgaliojimų aprėž
tais kiekiais teikti karo medžiagą 16. Mar- 
shallio plano valstybių.

šiuo metu ruošiamuose įstatymuose dėl 
ginklų teikimo bus prezidentui palikta lais
vė kiekvienai Marshallio plano valstybei, 
jei reikalinga, leisti duoti ginklų.

Tų įstatymų tikslas bus apsaugoti Euro
pos atstatymo rėmuose amerikines investi
cijas ir sudaryti sąlygas organizuotis ati
tinkamų kraštų kariuomenėms.

Didžiąją dalį ginklų gausiančios penkios 
Briuselio pakto valstybės.

Ginčas dėl paskirties
Rymas (Dena/Reuteris). Pasaulio profesi

nių sąjungų valdybos posėdyje sekmadienį 
įvyko smarkus ginčas tarp britų ir sovietų 
delegacijų vadų A. Deakino ir Kuznecovo.
Deakinas pažymėjo, kad sąjunga yra pikt- 

aaudojama komunistų partijos tikslams. 
Kuznecovas Į tuos britų priekaištus atsakė 
valandą trukusia kalba. Deakinas dar pa
brėžė britų pažiūrą, kad pasaulinė sąjunga 
yra gryna profesinė organizacija, bet ne 
politinis sambūris.

Norėjo apsaugoti amerikiečiu vėliava
Viena (Dena/Reuteris). Kaip informuoja 

amerikiečių sluogsniai, sovietų kareiviai 
pagrasino apšaudyti ant amerikiečių, tarny
boje Dunojumi plaukiančio ekskursijų lai
vo pakeltą amerikiečių vėliavą, jeigu jos 
tuojau nenuimtų. Amerikiečiai sovietų rei-. 
kalavimą atmetė.

Netoli Linzo sutriko laivo mašinos, ir jis 
buvo užneštas ant seklumos prie sovietų 
upės kranto.

Apie tą įvykį iš amerikiečių sluogsnių
informuojama, kad sovietai amerikiečių per-, 
sonatai pareiškę, kad jie laivą susprogdin
tų, jeigu būtų bandoma jį nuo seklumos 
nutraukti.

Tačiau jie nesiėmė jokių kitų priemonių, 
išskyrus protesto žodžių, kai atvyko vienas 
vilkikas ir nusitempė laivą atgal į Linzą.

Teisia .Tiso šalininkus
Bratislava (Dena). Čekoslovakijos liaudies 

teismas pradėjo bylą, iškeltą buvusiems Slo
vakijos prezidento Tiso bendradarbiams. 
Jie kaltinami valstybės išdavimu ir bendra
darbiavimu su naciais. Jau prieš Mūnche- 
no sutarties sudarymą jie buvę sdsiuostę 
su vadovaujamais naciais Berlyne ir Vie
loje.

Maldos mėnuo
Vatikanas (Dena/Reuteris). Popiežius Pi

jus XII pirmadienį išleido encikliką, kuria 
kreipiamasi į visus pasaulio katalikus, kad 
Dievo pagalba pašalintų naujos nelaimės 
pavojų. Popiežius prašo visus tikinčiuosius 
vieno mėnesio maldas skirti taikai. Tik 
krikščioniškojo gyvenimo atgaivinimu, ra
šoma enciklikoje, tesą įmanoma su Dievo 
pagalba 'tikėtis Įvykius vyksiant tvarkingai 
ir žemiškosios bei dangiškosios palaimos.

Enciklikoje toliau sakoma: „ypač vienas 
įvykis dabar kelia didelį rūpestį. Mes turi
me omenyje šventąsias vietas Palestinoje, 
kurios jau ilgesnį laiką yra baisių įvykių 
scena ir beveik kiekvieną dieną derkiamos 
kruvinų kovų.

Tad maldos gegužės mėnesį turėtų turėti 
ypatingą tikslą — išmelsti teisingą spren
dimą Palestinai ir vienybės bei taikos 
triumfą.

Kitas MINTIES numeris išeis penktadienį, 
gegužės 7 d., dėl vidury savaitės išpuolan- 
bos šventės.

Telavivas (AP). Balandžio 30 d. rytą J 
šiaurės Palestiną įžygiavo Sirijos ir Liba- 
nono kariuomenės daliniai. Priešpiečio va
landomis jie smarkiai puolė tris žydų nau
jakurių vietoves. Tai pirmoji kaimynų ka
rinė invazija į Palestiną.

Arabų kariuomenė įžengė iš dviejų pusių: 
viena kolona peržengė Palestinos sieną iš 
Libanono, kita — įsiveržė iš Sirijos. Trys 
užpultosios žydų vietovės Dainė, Ramot 
Naftalis ir Danas yra Palestinos teritori
joje. Arabai panaudojo artileriją, granat
svaidžius, kulkosvaidžius, šarvuočius ir 
lėktuvus. Arabų invazinėje armijoje esą 
per 12.000-kareivių.

Arabų agentūros žiniomis karalius Ab
dulla įsakė tuo pat laiku pradėti invaziją 
visoms arabų armijoms. Invazinių armijų 
vyriausiuoju vadu jis paskyrė Irako ka
riuomenės štabo viršininką gen. Sayebą ir 
davė jam pašos titulą. Ir karalius Ibn Sau
dis paskelbė savo daliniams įsakymą vieti
niame fronte susijungti su Egipto daliniais.

Nesuveda tartis
New Yorkas (Dena). Saugumo Taryba 

ketvirtadienį uždarame posėdyje priėmė tri
jų narių konsuliarinės Palestinos komisijos 
pranešimą, kuriame nurodoma, kad komisi
ja nepajėgė sukviesti susitikimą tarp žydų 
ir arabų, kuriame būtų priimtos ginklų pa
liaubos. Toliau komisijos pranešime sako-.

Atentatas
Atėnai (AP). Gegužės 1 d. prieš Graiki

jos teisingumo ministerį Ladosą buvo įvyk
dytas atentatas. 22 metų amžiaus komunis
tas, „Opia” komunistų organizacijos narys, 
į ministerio automobilį įmetė granatą. Mi
nisteris sunkiai sužeistas. Palydovai taip 
pat sužeisti; vienas policininkas užmuštas.

Ladosui esant ministeriu už žmogžudys
tes nuteisti mirti 125 asmenys, daugiausia 
kairysis elementas. Jo sveikatos būklė la
bai rimta.

Atėnuose ir visame Kirėjuje, Attikoje, 
Paleponese, Kretoje ir kitose Egėjaus jū
ros salose įvesta karo būklė.

Oficialūs šaltiniai pareiškė, kad komu-

Komunistai yra reakcininkai
i Gegužės pirmoji pasaulyje

Washingtonas (Dena). „Nėra didesnės 
klaidos kaip ta, kai tikima, kad komunistų 
partija yra kairė partija, nes daugeliu at
žvilgių ji yra kraštutiniškai reakcinė”, ge
gužės 1 d. darbo partijos manifestacijos 
proga šeštadienį Plymouthe pareiškė britų 
ministeris pirmininkas C. Attlee.

Mano jaunystėje Rusija buvo geriausios 
policinės valstybės pavyzdys. Tas pat yra 
ir šiandien, Rusija buvo taip pat geriau
sias imperializmo pavyzdys, ir šiandien 
Rytų Europos kraštai gyvena po jos impe
rialistine valdžia.

Attlee, užsiminęs apie anglų ir sovietų 
santykius per paskutiniuosius keleris me
tus, pastebėjo, kad D. Britanija dėl taikos 
kūrimo ir Jungtinių Tautų yra nusivylusi. 
Tam priežastį sudarė Sovietų Sąjunga, ku
ri nenori atsisakyti nuo savo siekimo visus 
kraštus komunistų valdžioje į krūvą sulie- 
liedinti.

Be to, ministeris pirmininkas apkaltino 
„aktyvius pradininkus” Nenniui siųstos te
legramos, ir tai buvęs britų užsienio poli- 

Graikų karalius Povilas (tamsiais akiniais) karo veiksmų srityje vienoje vado- 
vietėje. Karo veiksmai vyksta tarp Patraso golfo ir Tesalijos. (Dena—INP—Bild)

ma, kad Palestinoje kursuoja atkaklūs gan
dai, pagal kuriuos numatoma arabų kariuo
menės tiesioginė invazija. Komisija aš
triausia forma apeliavo į Transjordanijos 
karalių Abdullą, reikalaudama susilaikyti 
nuo visų karinių sprendimų ir žygių.

Tirs JAV Palestinos politiką
Washingtonas (DerVlNS). Penktadienį 

JAV kongresas nutartį ištirti vyriausybės 
vestą Palestinos padalijimo politiką. Res- 
publikininkų atstovas I. K. Javitsas pareiš
kė, kad atstovų rūmų užsienio politikos ko
misija šią savaitę pradės nagrinėti tą klau
simą iš pagrindų. Pirmaisiais liudininkais 
būsią pakviesti užsienio reikalų ministeris 
Marshallis ir JAV atstovas Jungtinėse Tau
tose Warrenas Austinis.

\ . -----------------

Komunistai veržiasi Kinijoje
Nankingas (Dena/Reuteris). Kinijos ko

munistų kariuomenė J?holo provincijos pie
tuose pirmadienį pradėjo puolimą 55 km 
ilgio frontu, į pietus nuo Cengtės provin
cijos sostinės. Patiriama, kad vyriausybės 
kariuomenė lig šiol atlaikė savo pozicijas.

Santungo provincijos šiaurėje, ties Cing- 
tavo Cinano geležinkelio linija, taip pat 
vyksta smarkios kovos tarp komunistų ir 
vyriausybės kariuomenių.

Atėnuose
nistiniam terorui įveikti bus imtasi drastiš
kų priemonių.

Nuo ofenzyvos pradžios vidurinėje Grai
kijoje išvesta iš rikiuotės pusė visų suki
lėlių jėgų. Dėl gilaus sniego kai kuriems 
sukilėlių daliniams pasisekė pasitraukti. 
Ofenzyva įvairiose vietose varoma toliau.

Rumunija 17 valstybė?
Viena.' (Dena/NS). Britų licenzijuotas 

„Weltpresse” laikraštis informuoja iš Bu
karešto šaltinių, kad Rumunijos ministeriu 
kabinetas yra nutaręs šią vasarą paruošti 
Rumunijos prisijungimą prie Sovietų Są
jungos kaip septynioliktą respubliką.

tikos sabotažas. Jie norėtų linkėti ir Itali
jai tą patį kelią, kuriuo nuėjo Rumunija ir 
Čekoslovakija. 

Nuo tam tikro laiko darosi vis aiškiau, 
kad darbo partijoje yra tokių narių, kurių 
elgsena labiau sutampa su komunistų sieki
mais, negu su lojalumu darbo partijai. Jie 
sutinka su visomis komunistų priemonėmis, 
nors komunistinės idėjos yra „be galo skur
dūs ir suklastoti socializmo minčių varian- 

! tai”.
Baigdamas Attlee pareiškė: „kur yra 

grėsmė demokratijai, mes turime viską da
ryti, kad ji būtų apginta”.

Bad Nauheimas (Dena). Londone, pasak 
BBC, įvyko gausios dirbančiųjų manifesta
cijos. Tik Hydės parke neleista buvo da
ryti susirinkimus.

Darbiečių atstovas Konnis, vienas iš Nen
niui siųstos telegramos iniciatorių, Blay- 
done pareiškė, kad nei darbiečių partija nei 
vyriausybė neprivalo vesti „šalto karo su 
karštu oru”, kuriam priešinasi visos Euro
pos darbininkų partijos.

proga maršalas Bulganinas išleido raudo
najai armijai įsakymą, kuriame sakoma, kad 
Sovietų Sąjungos kariuomenė turi būti nuo
lat pasiruošusi. Vyriausybė ir komunistų 
partija nepamiršta tarptautinės reakcijos 
intrigų, kurios yra nukreiptos prieš mūsų 
kraštą ir prieš kitas naujas demokratijas 
bei prieš pasaulio taiką. Todėl sovietų ka
riuomenė turi būti nuolat pasiruošusi so
vietų tautas apginti.

’ Gegužės 1 d. paradą Maskvoje ant Leni
no mauzolėjaus laiptų Raudonojoje aikštė
je priėmė Stalinas. Parade dalyvavo gausios 
aviacijos eskadras, jų tarpe ir sprausnri- 
niai naikintuvai.

Už šnipinėjimą komunistų naudai Salo
nikuose teista 30 asmenų. Žymioji dalis pa
smerkta mirti. (D/R).

Amerikos komunistai jaudinasi
New Yorkas (Dena/DANS). Amerikos 

žurnalistų partijos pirmininkas W. Z. Tos
teris pareiškė, kad JAV komunistų partija 
atsisakys paskelbti pavardes partijos veikė
jų ir narių, jeigu į įstatymą bus įtrauktas 
toks straipsnis, kuris to reikalauja.

Tosteris pasisakė prieš atstovų rūmų ne- 
amerikinei veiklai tirti komisijos siūlymą, 
kuriame numatoma visų komunistų partijos 
narių registracija. Nevykdant to įstatymo 
numatoma iki 5 000 dolerių baudos ir iki 
penkerių metų kalėjimo bausmės.

Komunistų vingiai Korėjoje
Seoulas (Dena/INS). Amerikos okupaci

nės kariuomenės vyriausiasis vadas pietų 
Korėjoje gen. J. R. Hodgė pareiškė pra
ėjusią savaitę Pyongyange (sovietų zono
je) įvykusi® vadinamąją „visos Korėjos” 
konferenciją buvus komunistinį susirinkimą. 
Konferencija, kurioje buvo paskelbta „liau
dies respublika” visai Korėjai, esanti tik 
rūko uždanga, už kurios paruošta komunis
tinė konstitucija. Pyongyange susirinkusie
ji politikai bandę pavaizduoti pasauliui ir 
korėjiečių tautai, kad šioje konferencijoje 
tariamai dalyvavusios visos politinės Ko
rėjos partijos.

Laikinis pasaulinės profesinės sąjungos 
pirmininkas A. Deakinas Rymo Piazza dėl 
Popolo aikštėje 25.000 klausytojų pareiškė, 
kad tik visą pasaulį , apimąs darbininkų 
bendradarbiavimas gali padaryti įtakos tik
rai pažangai.

Prancūzijos profesinių sąjungų atstovas 
L. Saillantas pareiškė, kad sąjungos užda
vinys yra galutinai sunaikinti ^fašizmą. Są
junga kovoja dėl darbo visiems, laisvės vi
soms tautoms ir dėl pasaulio taikos”.

Amerikiečių CIO atstovas paminėjo sai
tus tarp Italijos ir JAV.

Ypatingo pritarimo susilaukė sovietų at
stovas Kuznecovas, kuris pasakė apie so
vietų darbininkų taikingą misiją.

Neapolyje įvyko susidūrimai tarp ne- 
ofašistinio „italų socialinio sąjūdžio” na
rių ir komunistų. Kelios dešimtys asmenų 
sužeista. Įvyko areštų. Tvarką grąžino po
licija.

Trieste gegužės L d. apie 200 jaunuolių 
užpuolė komunistų partijas būstinę. Tas 
įvykis mieste sukėlė priešdemonstracijas. 
Partizanų dalinys, žygiavęs lietuje per 
miestą, buvo karštai sveikinamas. Į vieną 
prieškomunistinį susirinkimą atėjo per 
20.000 žmonių. Įvyko smulkių susidūrimų. 
Padaryta areštų.

Tokijoje dešimtys tūkstančių darbininkų 
manifestavo prie mikados rūmų.

Britų vyriausias valstybės gynėjas sir H. 
Shawcrossas savo kalboje Rochdalėje pa
reiškė, kad jeigu Vakarų tautos nebendra
darbiautų, tai turėtų neišvengiamai žlugti. 
Tas žlugimas įvyktų ne dėl nukariavimų, 
bet dėl politinės infiltracijos, socialinių ir 
pramonės suiručių ir ūkinių sabotažų.

Nepaisydami gausaus lietaus, 5 000 Bel
gijos komunistų ir jiems pritariančių pro
fesinių sąjungų narių policijos apsaugoje 
žygiavo Belgijos sostinės gatvėmis.

Užuojauta išmestiesiems. Už Nennio svei
kinimą telegrama prieš rinkimus išmestas iš 
partijos darbiečių atstovas J. P. Millsas. 
Nannis su savo sekretoriumi jam pasiuntė 
užuojautos telegramą. (D/R).

Gegužės trečioji - 
lenku tautos šventė t

Po pirmojo Lietuvos Lenkijos padalijimo 
bendroji valstybė jau buvo tąsoma pasku
tiniųjų konvulsijų. Ateitis atrodė visai be
viltiška. Žymioji krašto bajorija savo nesu
gebėjimais ir ambicijomis privedusi valsty
bę prie katastrofos, į visą žiūrėjo rezignuo
tai, apatiškai. Visi jautė artėjant galą, bet 
nebuvo valios ■elaimer pasipriešinti.

O vis tik tauta negali taip lengvai žūti. 
Tuo kritišku momentu ėmė kristalizuotis 
naujos jėgos, kurios ryžosi gelbėti valsty
bę. Į jas įsiliejo mažiau reikšminga bajori
ja ir miestų inteligentija. Jie suprato, kad 
buvusi valstybės forma yra atgyvenusi ir, 
norint dar valstybę gelbėti, reikia jai nau
jų pagrindų, kurie išjudintų visas krašto 
vitalines jėgas, sujungtų jas naujais gyvy
bės siūlais ir, sužadinę tikėjimą, grąžiną 
viltį, vestų naujais keliais į laimėjimą, į 
nepriklausomą, laisvą ir gražesnę ateitį.

Tas naujas tautinis lenkų ^gimimas ir 
tvirtas noras ne žūti, bet gyventi ir kurti 
geresnę ateitį buvo dokumentuotas 1791 m. 
gegužės 3 d. konstitucija, apie knrią Ado
mas Mickevičius pasakė: „Ne kelių veikė
jų lūpomis padiktuota, net sukurta didelių 
masių širdimis”. •

Bet buvo jau per vėlu ... Lenkija buvo 
tiek nusilpninta, kad jai atsigauti reikėjo 
laiko, o priešiškos jėgos, stiprios ir ryž
tingos, tik ir galvojo, kaip užsmaugti naują 
Lenkijos valstybiškumo idėją.

Valstybė žlugo, bet naujos Lenkijos vals
tybiškumo idėjos, išreikštos gegužės trečio- 
siosios dienos konstitucijoje, liko nemarios. 
Per visą priespaudos laiką tos idėjos kėlė 
ir gaivino lenkų tautos jėgas, aiškiai hori
zonte apibrėždamos lenkų tautos tikslą. 
Sunkios kovos ir didelių aukų kelyje jos 
buvo tautos jėgas žadinančiu stimulu.

Ir jos tikrai atvedė tautą į laisvę.
Pirmasis atgimusios Lenkijos seimas 

1919 m. nutarė gegužės 3 d. — konstituci
jos dieną — padaryti tautos šventė. Prisi
kėlusi nepriklausomam gyvenimui lenkų 
tauta, kaip ir visos iš carų vergijos išsi
vadavusios tautos, šuoliais darė pažangą 
tiek kultūrinėje, tiek ekonominėje srityje. 
Platus tinklas universitetų ir kitų aukštųjų 
mokyklų, gausios muzikos, meno, ir mokslo 
draugijas — buvo tos gražiosios tautos 
kultūrinio vystymosi gėlės. Ekonominiam 
krašto rutulojimuisi didelę reikšmę turėjo 
Silezijos anglis ir krašto pramonė, ypač 
tekstilės branša. Kas negirdėjo puikiųjų 
Lodzės audinių?

Bet lenkų tautai nebuvo lemta laisvai 
vystytis ir ugdyti savo materialinių bei 
dvasinių Vertybių. „D rang nach Osten” 
turėjo vykti per Lenkiją. Kovose užgrū
dinta lenkų tauta, ištikima didžioms savo 
tautos tradicijoms, pasirinko garbės kelią: 
1939 m. rugsėjo 1 d. nacionalsocialistinė 
Vokietija ją puolė visa savo brutalia jėga. 
O čia dar durkle? smūgis į nugarą iš rytų 
kaimyno, ir lenkų tauta sukniubo po bai
siais smūgiais. Lenkija pralaimėjo, bet ji 
nebuvo nugalėta. Siame kare ji vedė pačią 
atkakliąją ir pačią didvyriškąją savo isto
rijos kovą. Ji paaukojo savo sostinę, neteko 
milijonų geriausių savo vaikų. Visas šia 
karas — tai ištisa lenkų tautos kančios, 
didvyriškumo ir pasiaukojimo epopėja.

Karas pasibaigė, bet Lenkija pažadėto
sios laisvės neatgavo: ją pasigrobė dar 
baisesnis, raudonasis, okupantas. Ir vėl 
Lenkija kovoja, kenčia ir aukojasi. Ko sie
kia, ji žino: gegužės trečios dienos konsti- • 
tucijos idealai giliai įsmigę į tautos sąmo
nę, ir reikale dėl jų gali numirti.

Su lenkų tauta praeityje mes buvome su
sieti glaudžiais saitais. Sunku tuos saitus 
vertinti keliais žodžiais. Ir neturime to • 
tikslo. Tačiau norėtume stabtelėti ties mū
sų pačių išgyventais laikais.

Minint lenkų tautos šventę, kaip kalei
doskope prabėga abiejų tautų santykiai nuo 
1918 metų, ir juos prisiminus nenoromis 
nuliūsta lietuvio širdis.

Mes neabejojame, kad lenkų tautoje yra 
daug sentimentų lietuviams, bet Visi tarp 
abiejų tautų buvusieji blogumai slypėjo 
fakte, kad vadovaują lenkų sluogsniai ne
galėjo sutikti su mūsų valstybiškumo idėja.

Nepaisant patirtos skriaudos ir priešiš
kumo, savo garbei mes turime pabrėžti, 
kad lietuvių tauta neištraukė kardo smogti 
į lenkų tautos nugarą, kada ši buvo jau be- 
parbloškiama, nors ir kaip buvo didelė pa- 

(Nukelta į 2 pust)
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TRUMPOS ŽINIOS
AUSTRALIJA

Nepritaria savanorių telkimui. Australi
jos ministeris pirmininkas J. Chifleys spau
dos konferencijoje pareiškė, kad vyriausy
bė nepritaria žydų ir arabų pastangoms 
buvusius australų karius telkti savo kovai. 
Vyriausybė nesiimsianti jokio atsakingumo 
dėl savanorių, kurie stotų į abiejų šalių ar
mijas. (D).

AUSTRIJA
Vėl pagrobė. Vienoje, sovietų sektoriuje 

sovietų uniformomis vyrai pagrobė vieną 
vyrą ir jį nusivežė. Pagrobtojo asmenybė 
nežinoma. (D).

ČEKOSLOVAKIJA
Bolševikiškas trafaretas. Čekų kareivis 

J. Volfikas nuteistas dvylika metų kalėji
mo už tai, kad jis, esą, padėjęs pabėgti į 
Vokietiją buvusiam Čekoslovakijos sveika
tos ministeriui A. Prochaskai su žmona.

Prašoko planą. Čekoslovakijos užsienio 
prekybos ministerija paskelbė, kad sutar
tus 600.000 to grūdų Sovietų S-ga prista
čiusi dar prieš numatytą terminą. (D).

D. BRITANIJA

Bulvės nebenormuojamos. D. Britanija 
nuo sekmadienio atsisakė nuo bulvių nor
mavimo. Iki šiol buvo skiriama asmeniui 
3 svarai bulvių per savaitę. (D/R).

Iš visur išmestas. Darbiečių atstovas P. 
Millsas prieš rinkimus pasiuntęs Nenniui 
sveikinimo telegramą yra išmestas iš dar
bo partijos. Su juo nutraukti visi santykiai 
ir jo rinkimų apylinkėje Londone. (D/R).

Britų pėstininkų dalinys iš Maltos iš
siųstas į jūrą Palestinos link. (D/R).

Prieš kolonijų grąžinimą. Londone buvo 
demontracijos prieš Eritrėjos ir Somalijos 
grąžinimą Italijai. (W).

Reikalauja unijos. Neseniai 200 atstovų 
pasirašė rezoliuciją, kuria reikalaujama Eu
ropos valstybių unijos sudarymo. Trečia- 
dietij žemuosiuose rūmuose tuo klausimu 
bus debatai: juose dalyvaus Churchillis ir 
Attlee. (D/R).

Susirinka imperijos atstovai. Attlee pra
nešė, kad visos britų imperijos visų parla
mentų atstovai rudenį suvažiuos konferenci
jos t Londoną. Bus svarstomi užsienio jxi- 
litikos, ūkio, migracijos ir gynybos klausi
mai. (D/R).

Fašistai atbunda. Britų vyriausybė už
draudė šeštadienį numatytą britų unijos 
sąjūdžio žygiavimą Londono gatvėmis. Uni
jos sąjūdžiui vadovauja buvęs britų fašistų 
vadas Mosleys. Tačiau jam leista padaryti 
platų .susirinkimą. (D/R).

GRAIKIJA
Suėmimai. Į pirmadienio naktj Atėnų 

priemiesčiuose suimta daug įtariamų ko
munistų. Suėmimas įvykdytas dėl apgulos 
būklės ir vyriausybės nusistatymo išvalyti 
mietus nuo komunistinio pogrindžio. (D/R).

Reikalauja persitvarkymo. JAV Graikijos 
pagalbos misijos vadas Oriswoldas parei
kalavo priimti įstatymą apie vyriausybės 
decentralizavimą, kad tuo būdu būtų pa
tenkinti graikų tautos pageidavimai ir kad 
būtų parodyta, jog JAV pagalba Graikijoje 
pritaikoma palankiausia prasme. Graikija 
bosianti padalyta į 12 apygardų. (D/INS).

IŠ VISUR
Dalį paleido. Praeitais metais balandyje 

Portugalijoje buvo suimtas 31 asmuo, įtar
tas perversmo rengimu. 16 iš jų paleisti. 
Kiti, vienas admirolas, 7 štabo karininkai 
ir 7 civiliai, bus jierduoti karo teismui.

Atlygins. Panamerikos konferencijas ūkio 
reikalą komisija nusprendė, kad nedelsiant 
ir teisingai būtų atlyginta užsienio akcinin
kams, kuriuos paliečia nusavinimo priemo
nės. (D/OANS).

ITALIJA
Atšaukė dėl nedrausmės. Italijos minis

terių kabinetas nusprendė iš Varšuvos at
šaukti ambasadorių A. Doninį, kadangi jis 
rinkimų metu buvo atvykęs į Italiją ir kaip 
komunistas kandidavo į senatą. Visiems Ita
lijos diplomatams buvo įsakyta* rinkimų 
metu pasilikti savo jx>stoviuose. (D/R).

Naujas rekordas. Italijos sjmrto lakūnai 
pasiekė naują pasaulinį tolimo skridimo 
rekordą. Jie startavo iš Udinės ir per Kai
tą pasiekė Masallą. Sukorė 4100 km. Se
nas rekordas 3318 km. (D).

JAPONIJA

Tekstilės pramonės suvaržymas. Anglų 
amerikiečių medvilnės konferencijoje japonų 
tekstilės pramonei teleidus turėti 3,5 mil. 
ričių, japonų tekstilės pramonės nuomone, 
to suvaržymo nebus galima įgyvendyti ne- 
numušus jajx>nų gyvenimo lygmens. (D/R).

J. A. VALSTYBES

Konferuoja. Amerikiečių karo aviacijos 
attache Maskvoje Carteris atvyko j Berly
ną ’ ir konferuoja su Clayumi. Carteris iš
vyks nežinoma kryptimi gegužės 3. .d. (D.)

Tik čia pagalba. Ne JAV afisiginklavimas 
gali suteikti taiką ir saugumą, bet tiktai 
pasaulinė vyriausybė, pareiškė žymus fizi
kas Einšteinas. (D/OANS).

Sustabdys algas. Atstovų rūmai nutarė 
sulaikyti algų mokėjimą valstybės tarnau
tojams, priklausantiems profesinėms sąjun
goms, kurių vadai pagal Tafto Hartleyo 

Gegužės . . .
(Atkelta iš 1 pusi.) 

ir prievarta iš šalies. Mes trokštu- 
kad tuo mūsų pavyzdžiu būtų pa- 
abiejų valstybių ateities santykiai,

gunda 
mėme, 
grįsti 
kada nusikratysime vergija ir iš naujo 
kureimės savo žemėse. O sena lietuvių sos
tinė Vilnius tebūnie ateityje abi tautas ri
šančiu ir taikančiu veiksniu.

Abiejų tautų vyrai kovoje su raudonąja 
vergija krauju atžymėjo dviejų tautų drau
gystę ir vyriausią jų tikslą: vėl atgauti sa
vo suverenumą. To suverenumo, kurio sie
kė 1791 m, gegužės m. 3 d. konstitucija, 
dėl kurio tiek kentėta ir aukotasi', bet ne 
dabartinės suverenumo fikcijos, ta proga 
lenkų Jautai mes nuoširdžiai linkime.

G. Noreika.

įstatymą nėra padavę pareiškimo apie pri
klausymą komunistams. (D/INS).

Susekti iŠ tolo. Amerikos „Newsweek” 
rašo, kad Enivetoko atole daryti atominės 
bombos sprogimo bandymai turėjo tikslą 
sukurti sistemą atominei ekspliozijai iš to
lo susekti. JAV stengiasi sudaryti metodą, 
pagal kurį slapta atominių bombų, bandy
mas būtų susektas bet kurioje pasaulio da
lyje. (D/INS).

Pasmerktas mirti. Pranešama 
kad buvęs Dancigo gauleiteris 
timus prieš žmoniškumą lenkų 
smerktas mirti. (D/R).

LENK1JA 
iš Lenkijos, 
už nusikal- 
tėismo pa-

PRANCUZ1JA

„Metro” streikas. Požeminio traukinio 
tarnautojai nuo šeštadienio streikuoja dėl 
atlyginimo padidinimo. Direkcijos derybos 
su profesine sąjunga pirmądienį baigėsi 
be vaisių. Komunistų įtakoje esanti profe
sinė s-ga streike nedalyvauja. (D/R).

Gaidos tos pačios. Prancūzijos komunis-- 
tų partijos politinis skyrius apkaltino JAV, 
kad jos Marshallio plano valstybėms orga
nizuoja ginklų tiekimą, kad tuo būdu su
darytų palankią atmosferą karui kilti. Ko
munistai aštriai kritikuoja ir socialistų pa
siryžimą Marshallio planą remti. (D/INS).

SOVIETŲ S-GA
Nutilo. Sovietų laikraščiai jau kelios die

nos nieko nebeinformuoja apie Palestiną. 
Paskutinė žinia buvo balandžio 24 d, apie 
Gromykos pareiškimą JT. (D/R).

Vidaus paskola 20 milijardų rublių nu
tarė imti sovietų ministerių kabinetas. Pa
skola būsianti sunaudota sovietų ūkiui at
statyti. (D/R).

ŠVEDIJA
Benzino racionaVimas. Dėl dolerių stokos 

Švedijos vyriausybė įvedė benzino racioiia- 
vimą. (D/INS).

TURKIJA
Pagalba plaukia. Į Turkiją ir vėl atvyko 

laivas su 2500 tonų karo medžiagos. Siun
toje esama sunkiųjų šarvuočių, džypų, pa
trankų ir susižinojimo įrengimų. Į Bursą 
atskraidinta antra grupė amerikinių naikin
tuvų. (D/R).

VOKIETIJA

Prašo apsaugoti paminklus. Sovietų įs
taigos kreipėsi į britų okupacines įstaigas, 
firašydamos saugoti britų zonoje sovietų 
piliečių kapus ir paminklus nuo fašistinio 
elemento. Sovietų inspektoriai Hannovery- 
je konstatavo 386 paminklų pažeidimus. (D).

Nepatenkintas. Spaudos konferencijoje 
Frankfurte generolas ClayUs pareiškė, kad 
vokiečių savivaldybių rinkimais jis nėra 
patenkintas. Dėl valiutos įvedimo trijose 
Vakarų zonose yra tiek pat galimybių, kaip 
ją įvesti ir tiktai bizonoje. Labai maža 
vilties valiutos reformą įvesti visose ketu1- 
riose zonose. (D).

Savaitinė politikos apžvalga

Nori taikos ruoškis karui

likti 
visa 
rei-

pasiro- 
tas ne

beveik 
demo-

Ta sena rymiečių taisyklė po pirmojo 
D. karo neteko savo populiarumo. Girdi, 
kai pasiruoši karui, patrankos pačios pra
dės šaudyti. Ir vietoje senosios buvo nu
kalta nauja taisyklė: „Jei nori taikos — 
ruoškis taikai!” Tai taisyklei atsidavusios 
JAV ir D. Britanija galvotrūkčiais nusigin
klavo, JAV paskendo izoliacionizme, D. 
Britanija atsisakė karinės sutarties su Ja
ponija. Kellogo paktas, smerkiąs karą kaip 
politinę priemonę, nuo naujų karo veiksmų 
neišgelbėjo. Dėl tokios politikos padarinių 
W. Churchillis galėjo papasakoti tokį epi
zodą iš 2. D. karo:

„Vieną dieną prezidentas” Rooseveltas 
man pranešė, kad jis paraginęs vi
suomenę duoti siūlymų, kaip tą karą 
pavadinti. Aš tuojau atsakiau: „Ne
reikalingasis karas!” Niekados nebu
vo galima lengviau išvengti kokio 

nors karo, kaip šito ...”
Štai prie ko privedė senosios rymiečių 

taisyklės paniekinimas. Žinoma, idealistai 
pasiskubins paaiškinti, kad, jei visi būtų 
buvę ištikimi naujajai taisyklei, ji 
dytų esanti teisinga. Gal būt, jei ne 
laimingasis „jei”. —

Po „nereikalingojo karo” istorija 
atsikartojo. JAV vėl galvotrūkčiais 
bilizavosi, kas įgalino sovietus užskleisti 
savo uždangą. Maža to, šiandien Visiems 
aišku, kad sovietams pasijudinus pirmyn, 
neilgai truktų iki visa Europa atsiduriu už 
tos uždangos. Tiesa, JAV zonų Austrijoje 
ir Vokietijoje peržengimas automatiškai į 
ginkluotą konfliktą įveltų ir JAV, todėl 
vargu ar sovietams toks žygis apsimokėtų. 
Tačiau tokia komplikacija negali visai iš
naikinti sovietų užpuolimo baimės, nes 
istorija moko, kad diktatoriai, pvz., Hitle
ris ir Mussolinis, ne visados nori ar gali 
paklusti logikai. Pasitaiko veiksnių, kurie 
verčia mestis į avantiūras, negalvojant apie 
galutinį padarinį. Kaip ten būtų, šiandien 
sovietų užsienio politikos dėka galimo už
puolimo baimė egzistuoja ir neigiamai vei
kia visas moralinio ir ūkinio atstatymo pas
tangas. Apie tai viešai kalbama, ieškoma 
išeities ir atsiminta senoji romėnų taisyklė. 
„Jei nori taikos — ruoškis karui”. Aišloi, 
visos Vakarų Europos valstybės karą baigė 
smarkiai nualintos, bet vis dėlto į Vaka
rus ir Pietus nuo geležinės uždangos gyve
na apie 270.000.000 žmonių, kurių civiliza
cijos lygmuo yra auikštenis už sovietų ži
nioje esančių 280.000.000 žmonių lygmenį. 
Jei jie galėtų tarp savęs susikalbėti ir stotų

j talką, joks sovietų pavojus nebūtų baisus. 
Šiandien tokia idėja yra dar sunkiai įgy- 
vendoma. Be to, Vakarų. Europos padėtį 
pablogina tas faktas, kad, kaip pastebėjo 
neseniai britų „Observer”, jos frontas ne
turi vadinamos gilumos. Tiesa, tą . gilumą 
gali atstoti britų užjūrių dominijos ir JAV, 
tačiau šiandien nėra jokio juridinio ryšio, 
kuris įgalintų tą įpilžinišką sistemą už
puolimo atveju automatiškai veikti. JT pa
sirodė dar 
goti. Nors 
kad negalį 
ideologinę
kiečių generalinių štabų ryšis visą laiką 
palaikomas, tačiau tai nėra pakankama. 
Sovietai galėjo Berlyne pademonstruoti sa
vo „adatos dūrių” politikos išdaigą ir 
nenubausti. Šitie įvykiai, o kartu ir 
pokario istorija, prikištinai įrodė, kad
kia susirūpinti, kad taip toliau būti negali. 
Ir štai jvereitą penktadienį, pirmą kartą ka
ro veiksmams pasibaigus, oficialios konfe
rencijos susirinko D. Britanijos, Prancūzi
jos ir Benelukso kraštų apsaugos ministe
rial. Akstiną davė JAV ankieta, klausianti 
iki kokio laipsnio tos valstybės yra pasi- 
ryžusios kariškai bendradarbiauti ir kokios 
pagalbos jos yra reikalingos iš JAV. Kon
ferencija sudarė nuolatinę karinę -komisi
ją rūpintis Vakarų Europos Unijos saugu
mo reikalais.

Tie kraštai, kartu suėmus, turi 106.000.000 
gyventojų ir galingą pramonę, pralenkian
čią sovietų pramonę. Jų karinė galybė pa
veiks raminamai ir kitus, dar laisvus Eu-‘ 
ropos kraštus. Suprantama, kad Kremliui ir 
jo pakalikams tai labai neparanku. Pran
cūzų komunistų „L’Humanitė” organas rašo:

„Kas čia vyksta? O gi norima visai 
paprastai šventosios Santarvės ka
riuomenės pavesti Amerikai. Kai tai 
bus padaryta, Trumanas paragins kon
gresą dalyvaujančioms šalinis pasiųsti 

ginklų ir šaudmenų”.
Ir iš tiesų, Marshallis vienoje iš pasku

tiniųjų spaudos konferencijų jau pranešė, 
kad užsienio reikalų ministerija studijuoja 
„Paskolos ir nuomos” įstatymo, kuriuo ka
ro metu visi santarvininkai buvo aprūpinti 
karine medžiaga, atgaivinimo klausimą. 
Kaip tyčią tą dieną pasklido gandai, kurie 
vėliau buvo paneigti, kaip per ankstyvi, kad 
posėdžiaujanti „6” konferencija nutarė 
griebtis konkrečių žygių Vakarų Vokietijos 
atstatymui ir iš princijxi sutarė rudenį su
šaukti steigiamąjį seimą. Tą nutarimą var

MINTIS

Izoliacija ar aliansas?
Skandinaviški apmąstymai

Užsienyje dažnai kalbama apie „Skandi-- žasčių tam yra keletas. Pirmiausia danų ir 
naviją” lyg tai būtų tam tikra integralinė 
ekonominė politinė jungtis, kurią riša isto
riniai, rasiniai bei. kultūriniai veiksliai. Ši
ta prasme suprasta Skandinavijos sąvoka, 
pridedant dar skambius šūkius — „Siaurės 
idėja” ir pan., dažniau ar rečiau panaudo
jama ir skandinavų spaudoje bei propagan
dinėse kalbose. Tačiau iš tikrųjų tokia skan- 
dinavinė jungtis, be tam tikrų robotų ben
dradarbiavimo formų, nei formaliai nei 
praktiškai šiandien neegzistuoja. „Skandi
navija” šiuo metu bėra tik geografinė kul
tūrinė sąvoka, o tie vienybės ir solidaru
mo šūkiai reikia vertinti kaip daugiau pro
pagandinę prasmę turį istoriniai sentimen
tai. Tie šūkiai tuojau nutyla, kai tik bet ku
ri didžioji valstybė pareiškia savo nepasi
tenkinimą ar nepritapimą tokiai Šiaurės 
vienybės ar bloko idėjai, ar tiesiai pasi
glemžia vieną ar keletą iš to „bloko” na
rių. (Taip, pvz., prisimename, kaip praei
to karo metu tylomis buvo paliktos žiau
riam likimui palaijjsniui — Suomija, Nor
vegija, Danija, kol, pagaliau, paliko tik vie
na Švedija su savo „skandinavišku solida
rumu”). Šitas realybes mums reikalinga 
žinoti, kad geriau galėtume suprasti dabar
tinį Skandinavijos kraštų elgesį. Todėl, jei 
šitame straipsnyje vis tik kalbama apie va
dinamąją Skandinaviją, tai tik dėl to, kad 
šiandien trys Skandinavijos kraštai — Šve
dija, Danija ir Norvegija — yra panašio
je tarptautinėje situacijoje, užsienio politi
kos klausimuose pastatyti prieš tas’ pačias 
problemas ir ieško tam atitinkamos išeities. 
Centrinį ir tam tikra prasme lemiamą vaid
menį Skandinavijos užsienio politikoje dėl 
didesnio savo ekonominio ir karinio pajė
gumo, žinoma, vaidina Švedija. Jos elgsena 
todėl ir parodys, ar Skandinavijos valsty
bės, kurios šiuo metu yra vadovaujamos 
socialdemokratų vyriausybių, įstengs išlai
kyti savo bent idėjinį politinį solidarumą, 
ar bus ir vėl priverstos individualiai ieš
koti geriausios išeities.

Esamoji padėtis, deja, teikia mažai vilčių, 
kad Skandinavijos valstybės šitoje pasiruo
šimo fazėje, galėtų prieiti vieningą, solida
rų nusistatymą sprendžiant klausimą — 
neutralumas ar bendradarbiavimas. Prię-

padėtyje 
kaip kad

ir išori-

norvegų tautos turi tą pirmenybę prieš šve
dus, kad jos, ypač paskutinio karo metu, 
įgavo didesnį politinį patyrimą, visiškai re
aliai išgyvendamos neutralumo politikos 
bankrotą ir skandinavinio bendradarbiavi
mo nerealumą. Be to, minėtos dvi tautos 
tiek viešos, tiek ir pogrindžio kovos su 
okujrantu metu parodė drąsą ir pasiryžimą 
ginti savo tautines politines teises bei as
piracijas; tuo jie įrodė aiškų savo tautinį 
susipratimą ir apsisprendimą. Tai sunku 
būtį teigti apie švedus. Pagaliau politinis 
beiNcarinis danų, o ypač norvegų, bendra- 
darbavimas su anglosaksais karo metu pa
liko tose tautose pasitikėjimo, simpatijos ir 
idėjų bendrumo sentimentą didžiosioms Va
karų demokratijoms. Šilo konkretaus išgy
venimo trūko švedams. Čia reikėtų dar pri
dėti ir vienas išorinis faktorius, — kad 
Daniją ir Norvegija yra daug nepatogesnė
je ir pavojingesnėje strateginėje 
(Zundas, arba Atlanto pakraštys)
Švedija.

Jau vien šitie suminėti vidiniai
niai skirtingumai tarp Norvegijos ir Da
nijos iš vienos pusės, ir Švedijos — iš ki
tos, gali kelti rimtų abejonių dėl bendros 
visų trijų linijos galimybių, sprendžiant to
kios svarbos klausimą, kuris reikalauja tiek 
tautinio politinio tautos susipratimo, tiek 
ir drąsos bei ryžtingumo, nebijant prisiim
ti tam atitinkamą riziką bei atsakingumą. 
Atrodo, kad paskutinių dienų faktai šitą 
sjJėjimą vis labiau ir labiau patvirtina: kai 
Švedijoje visos politinės partijas, su vyriau
sybe pryšakyje išsijuosusios gina neutralu
mo išlaikymo principą (komunistams plo
jant) ir vidaus kovoje prieš komunistus ap
siribojama žodinėmis priemonėmis, tai 
Norvegijoje ir Danijoje jau pradedama eiti 
praktišku keliu, — per daug nediskutuo
jant neutralumo principą, išjungti pirmu
čiausia penktąją koloną — komunistus iš 
atsakingų postovių ir toliau, patiems for
suojant ginklavimąsi, siekti karinio bendra
darbiavimo su Vakarais (tai ypač paryškina 
paskutinė Norvegijos užs. r. min. Langės 
kalba ir JAV karo laivyno vizitas Norvegi- 
jon ir Danijon). Palyginimui pravartu čia 
suminėti faktą, kad Švedijoje komunistai

per silpnas įrankis taikai išsau- 
daugumas kraštų jau pasisakė, 
abejingai žiūrėti į vykstančią 

kovą nors tarp britų ir ameri-

tik sutarčių tekstams, 
ne prieš vokiečių už
tik bus panaudoti iš

gu būtų galima padaryti, jei Vakarų Euro
pos Unijos karinė santarvė nebūtų suma
žinusi prancūzų ir kitų kaimynų baimės. 
Kartu nužengta gerokai į priekį, stengiantis 
vokiečiams grąžinti normales gyvenimo są
lygas. Tiems patiems, prieš kurių eventualų 
užpuolimą dabar sudaromos visos Vakarų 
ir Rytų Europos karinės santarvės sutartys. 
Prieš tokį užpuolimą susitarė britai su 
prancūzais Dūnkirchene, prieš jį sudaryta 
ką tik Prahoje pasirašyta Čekoslovakijos 
Bulgarijos sutartis, pagaliau ir Suomijos 
Sovietų Sąjungos karinė santarvė. Na, pa
dėtį teisingoje šviesoje parodo faktas, kad 
WUrttembergo — Badenb seimas priėmė 
įstatymą, kuriuo draudžiama versti pilie
čius stoti į aktyvią karinę tarnybą! Prieš 
taikingai nusiteikusius švabus ginkluojasi 
visas pasaulis! Tenka pastebėti, kad pasaka 
apie vokiečių grėsmę, kaip ir kievienas per 
dažnai kartojamas humoras, gerokai įgriso 
ir liko rezervuota 
Skubiai ruošiamasi 
puolimą. Vokiečiai 
abiejų pusių.

Šių faktų šviesose maršalo Bulganino, 
sovietų krašto apsaugos ministerio, kalba 
„Raudonojoje Aikštėje” gegužės 1. d. 
proga, kurioje jis ragina ypatingai budriai 
budėti „demokratinės” taikos sargyboje, at
rodo loginga. Sovietai būkštauja, kad sykį 
sukūrus galingą įrankį savo saugumui, jis 
bus anksčiau ar vėliau panaudotas tvarkai 
ir kitur atstatyti. Kaip toje pasakoje: „Va
gie, kepurė dega!”

Taip senasis rymiečių posakis vėl atgavo 
savo pilietines teises. Iš JAV ir Prancūzi
jos, iš Turkijos ir Jugoslavijos, iš Skandi
navijos ir Sovietų Sąjungos ateina žinios 
apie pasiruošimus karui taikai išlaikyti. 
Tas žinias rausva šviesa kiek paspalvina 
pranešimai apie karo veiksmus Palestinoje. 
Neseniai Beviną žem. rūmuose užklausus, 
ar nevertėtų uždrausti ginklų eksportą į 
Palestiną, jis melancholiškai atsakė: „Kiek 
aš žinau, žydai yra apginkluoti geriausiais 
ginklais. Ir ne arabai yra tie, kurie mūsų 
seržantus riša prie medžių”. Atseit, jei ara
bai būtų buvę, geriau apginkluoti, žydai 
gal nebūtų pasinaudoję tarptautinėmis in
trigomis (kurių auka jie, atrodo, tajx>) savo 
svajonėm įgyvendinti. Gal būt! Šiandien 
Vakarams atrodo, kad tik pasiruošimas ka
rui gali sulaikyti nuo 3. „visų nereikalin- 
giausio” karo, jei, žinoma, tai padės ati
taisyti 2. D. karo metu rr po jo padarytas 
klaidas. VM.

IMS T. 4

šituo gyvybinės

būdami palyginti negausūs (60.000 partijoj 
narių) , ramiai sėdi policijoje (net kai ku
riuose atsakinguose postoviuose), parla
mentarinėje gynybos komisijoje, kuri svars
to labai konfidencialaus pobūdžio kariniu 
klausimus, ir, pagaliau, karo pramonėje 
(pvz. Boforso ginklų fabrike apie 40% dar
bininkų komunistai arba komunistuoją).

Ryšium su šitokia faktine Skandinavijoj 
valstybių savitarpio padėtimi ir savotiška 
švedų opinija neutralumo klausimu, ne per 
seniai visų trijų kraštų min. pirmininkų 
pasakytoms kalboms Stookholme, kurios bu
vo nukreiptos prieš komunizmą, netenka 
skirti jokios didesnės praktinės reikšmės. 
Tą faktą reikia daugiau vertinti kaip tam 
tikrą propagandinio pobūdžio manevrą, kad 
sustiprintų politinę socialdemokratų padėtį 
vidaus kovoje su komunistais ir iš kitoj 
pusės, bent teoriniu skandinavinio solidaru
mo pademonstravimu, šiek tiek „atbaidyti” 
sovietus, o taip pat ir įsiteikti Vakarams.

Na, bet dabar pereikime prie Švedijos, 
kuri, kaip jau minėjome, Skandinavijos ap
sisprendime turi raktinę padėtĮ.

Švedų spaudoje ir politinėse diskusijose 
šiandien dominuoja vienas pagrindinis klau
simas: „izoliacija ar bendradarbiavimas”, 
„neutralumas ar aliansas”? Šiose diskusijo
se atspindi tiek švedų mentalitetas ir vi
suomenės opinija, tiek ir partijų bei vy
riausybės nusistatymas 
reikšmės klausimu. Jau iš pat pradžių rei
kia iškelti vieną įdomų faktą, kad šitame 
klausime prieita tokia padėtis, kur visuome
nės opinija, kiek jai atstovauja politinės 
partijos, visiškai sutampa su vyriausybės 
pozicija ir čia visos partijos randa bendrą 
sutarimą (neišskiriant nė komunistų) Ir tuo 
būdu lyg ir bazę artimesniam bendradarbia
vimui. O tas bendras nusistatymas yra toksi 
bet kokia kaina išlaikyti neutralumą (ev. 
net ir pirmojoje karo fazėje) ir nestinga- 
žuoti į jokį priešingų ideologijų bloką. Ko
kie gi yra argumentai tokiam nusistatymui 
paremti? * Analizuojant tuos argitmeota 
žmogus ir nustembi tiesiog nesuprantam 
švedų visuomenės ir jų politikų naivumu 
ir nerealumu. Štai keletą pagrindinių:

Valdančių sluogsnių (socialdemokratų ar
gumentai: 1.

1. Kadangi yra pasisekę du kartus pra
eityje išlikti neutraliems, tai įmanoma iš
laikyti neutralumą ir trečiu kartu.

2. Švedijai gresia didesnis pavojus btti 
užpultai iš Vakarų nekaip iš Rytų, kadangi 
anglosaksai yra suinteresuoti įsirengti Šve
dijoje puolimo bazes.

3. Švedija turi stovėti nuošaliai nuo bei 
kokio karo tarp ideologijų.

4. Alianse su Vakarais Švedija būtų pri
versta sekti paskui kai kurias didžvalsty- 
bes jų varge bei džiaugsme. Tas reikštų, 
kad švedai galėtų būti įtraukti Į karą si- 
kysim, dėl grynai kokio interesų konfliktu 
Azijoje(l).

5. Kadangi ateities karo pagrindinis b 
lemiamas frontas būsiąs labai toli nuo Šve
dijos (Viduržemio jūros srityje), todėl šiuo 
atveju esą Švedijai daug didesni galimumai 
palikti konflikto nuošalėje, nekaip tat buvę 
galima praeito karo metu.

Soc. dem. spauda, žinoma, drausmingi 
seka šitais vadovaujančių vyrų argumentais.

Liberalų partijos (folkpartiet) vadovin- 
čių asmenų ir spaudos argumentai yra vi
siškai panašūs į soc. d-tų, tačiau kai ta 
ne taip kategoriški ir daugiau lankstūs:

1. Pagalbą karo atveju mes gausim kiek
vienu atveju( ar būsim prisijungę prie Va
karų, ar ne), jei tas bus Vakarų sąjungi
ninkų interesas.

2. Vakarų valstybės karo atveju, ypatin
gai jo pradžioje, neįstengs mums efekty
viai padėti.

3. Savitarpio pagalbos sutarties sudary
mas su Vakarais didina riziką būti rusą 
užpultiems.

Konservatorių (dešiniųjų) spaudos argu
mentai yra gan mišrūs, tačiau oficialioji 
partijos linija yra tokia pat, kaip ir vy
riausybės. Štai vienas būdingesniųjų kon
servatorių argumentų:

Švedija neturėtų sudaryti jokio bendra
darbiavimo pakto, tačiau taip pat neturėtą 
būti ir per daug surišta savo neutralumo, 
nes pakto sudarymas sukeltų rusų nepasi
tenkinimą, o per daug kietas neutralumo 
principo laikymasis vestų į riziką sueiti I 
konfliktą su Vakarų valstybėmis. A K.

Susitarė dėl prekybos balansų
Briuselis (Dena/Reuteris). Penkių Vaka

rų pakto valstybių finansų ministerial 
penktadienio rytą užbaigė dviejų dienų pa
sitarimus. Juose buvo susitarta pasiekti iš
lyginimo tų įlenkiu kraštų užsienio preky
bos balansuose.

Konferencijai artimi asmenys. pareHkė, 
kad dalykų žinovai ir toliau liks Briuselyje, 
kad paruoštų to plano smulkmenas.

Ministerių penktadienį paskelbtame ta 
munikafe sakoma, kad buvo apsvarstyta 
bendrosios ūkio ir finansų problemos, Mo
jusios Europos atstatymo programoje.
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Su slaptais uždaviniais į Vakarus

Lenkijos žemėje
5. DP spaudos konferencija

Apie trejetą kilometrų dar tęsėsi miškas. 
Pamiške ėjo kelias, šalia jo — lenkų gy
ventojų trobelės. Eidami pro jas laikėme 
ginklus rankoje, pasiruošę į kiekvieną pa
sipriešinimą atsakyti ugnimi. Nustebę gy
ventojai žiūrėjo pro langus į mus, nes mes 
javo baltomis maskiruotėmis ir ligi dan
tų ginkluoti teikėmė jiems atitinkamo Įs
pūdžio. Užėję pas vieną ūkininką pasitei
ravome, kaip vadinasi ši vieta. Mes turė
jome pakankamai pagrindo manyti, kad jau 
ir lenkų pasienio sargybiniai ir vietinė mi
licija galėjo būti rusų aliarmuota. Mes jų 
per daug nebijojome. Jie paprastai vaikš
čioja po du, tris, ginkluoti rusiškomis 
„klerkutėmis” (PPS). Pirma serija dar iš
lenda, o po to galima su kepurėmis muštis. 
Be to, jie kautynėse mėgsta ir atgal pa
judėti, o mums patiems pasiryžusiems nesi- 
traukti, tektų susidūrus jiems nešdintis iš 
kovos lauko. Su lenkais muštis neturėjome 
jokio noro. Jie mums dar karts nuo karto 
ir „uniją” pasiūlo; jie nėra dar tikri bol
ševikai, o tik jų baudžiauninkai.

Nors ir buvome nuvargę, tą naktį reikė
jo nueiti apie 40 km kelio. Rytojaus dieną 
buvo galima laukti „ablavos”, medžioklės, 
kurios vyriausias komandiras yra tas pats 
rusų MGB šefas. Rusai sieną saugoja ge- 
risusiai pasaulyje, ir tai yra mongolo dė
ka, kuris labai dažnai pralenkia ir savo ke
turkojį draugą. Lenkai dar neturi tokių dvi
kojų šunų išsiauginę. Jų sargybiniai ne
mėgsta stovėti kaip .robotai postoviuose; 
jie vaikšto po apylinkės sodybas, nepamirš

Australinės nuotrupos
PIRMIEJI ŽINGSNIAI 5. KONTINENTE

L Taigi, manėme, kad Vokietijoje, Bre- 
tnerhaveno uoste mes galutinai atsisveiki
nome su „dipine’ stovykline buitimi. Ir vis 
dėlto apsirikome! Tik atvykome Australi
jon ir vėl patekome stovyklon. Apie du mė
nesius gyvenome Bonegillos (Viktrijos vals
tybėje) stovykloje. Valgėme, gėrėme, gavo
me po 5 šilingus savaitėje ir mokėmės. 
Taip, mokėmėsl Australijos vyriausybė 
mums įrengė specialią mokyklą, net su 30 
klasių. Vargo mokytojai australai, kaldami 
naujokams į galvą: „This is an egg”, ar
ba, kad Australijoje reikia, vaikščioti kaire 
puse. Pagrindinis mokyklos uždavinys bū
ro išmokyti mus bent anglų kalbos pradme
nų ir, apskritai, duoti vaizdą apie Austra
lijos gyvenimą.

2. Pasitiko mus — tai jau tikrai karališ
kai Pats Australijos imigracijos ministe
ris Mr. Calldwelis net du kartus mus pats 
sveikino, Melbourno arkivyskupas teikėsi 
atvykti mūsų palaiminti, o nuo žurnalistų 
atsiginti visiškai neįmanoma buvo.

Ir pasipylė Australijos laikraščiuose mu
lų nuotraukos ir straipsniai, kuriuose vi
sos mūsų tobulybės išskaičiuotos buvo. Net 
nustebome — ir patys nežinojome tokie ge
ri esą.

Pasireiškė ir reakcija. Komunistinė spau
da mus apšaukė fašistais, kuo mes, be abe
jo, visiškai nenustebome. Staigmeną mums 
padarė vienas straipsnis, aiškinęs, kad pa- 
baltiečiai Australijoje nepageidaujami, nes 
jie tai tikri ... komunistai. Pasipylusi 
įtraipsnių kruša (iš australų ir pabaltiečių 
pusės) minėto straipsnio autorių visiškai 
sutrempė.

3. Kažkuris DP humoristas, dar Vokie
tijoje, „DP” (laikraštyje) paskelbė, kad 
DP gyvena krepšinio ir lenciūgėlio ženkle. 
Pasiryžo neužmiršti senų tradicijų ir čia 
Europos meisterio palikuonys — lietuviai 
krepšininkai

Tik atvykę Bonegillon pradėjo ieškoti 
krepšinio aikštelės. Jos neradę taip ilgai 
vargino stovyklos vadovybę, kol du krep
šiai nepuošė stovyklos rajono. Lietuvių 
penketukas, lengvai įveikęs vietos latvius ir 
estus, nerado priešų ir apylinkės australų 
komandose. Apskritai, čia krepšinis nėra 
perdaug populiarus sportas, o kai kurie 
lietuviai krepšininkai net turi vilties ginti 
Australijos spalvas ateinančioje pasaulinėje 
(olimpiadoje).

Australai, matydami puikius mūsų krep
šininkų derinius, linguoja galvomis ir sa
ko: „Taip, tai yra jūsų „national game”.

4. Kai imigracijos ministeris Mr. Calld- 
welis mus aplankė Bonegillos stovykloje, 
naujokai suruošė koncertą. Visiškai pagal 
DP koncertų Vokietijoje šabloną: visų trijų 
tautų chorai, tautiniai šokiai, solo dainos 
ir pan.

Koncertas buvo transliuojamas per radi
ją, o po koncerto Mr. Calldwelis, net su
sijaudinęs mus stengėsi Įtikinti, kad tai 
buvo labai aukšto meninio lygmens pasi
rodymas ir kad DP mėgėjai viski prilygsta 
australų profesionalams.

Mes manėme, kad ministeris yra labai 
mandagus, bet kai išgirdome, kad Austra
lija su 7 mil. gyventojų ir dviem moder
niais milijoniniais miestais neturi savo ope
rų ir kai j mūsų stovyklą atvyko koncer- 
tuoti vienas geriausių Australijos daininin

dami ta proga aplankyti ir kaimo mergai
čių. Jie mėgsta ir ekstra pajamas, tačiau 
mongolui nė mėgink siūlyti.

Nužiūrėję didesnį ūkį, užsukome pasitei
rauti, ar negalėtume gauti rogių su pora 
arklių. Pas ūkininką užtikome savo tautie
tį, tremtinį, kaip dabar įprasta pabėgėlių 
tarpe vadintis. Jis buvo apie trisdešimt me
tų amžiaus, kilimo iš kažin kur nuo Kau
no. Bolševikams į Lietuvą artėjant, jis nu- 
sitrėmęs iki Lenkijos. Toliau nebepaspėjęs, 
tad čia ir apsigyvenęs. Jis atvirino mums, 
šeimininką paprašius, kavos; pasispirgino- 
me lašinių su svogūnais, stiprokai užkan
dome. Išsipylėme iš batų vandenį, pasikei
tę autus, pradėjome kalbinti tautietį, kad jis 
suorganizuotų roges mums pavėžinti. Sis 
reikalas ir jam ir šeimininkui atrodė sun
kesnis, negu išvirti kavos. Teko ir mums 
sunkiau užgulti, kol kieme atsirado rogės 
su pora bėrių.

Apie 15 km pavažiavę atleidome tautietį 
su rogėmis namo, o patys traukėme po to 
pėsčiomis Pšeroslio pusėn. Kelionė ro
gėmis mums labai patiko. Tuo pačiu rei
kalu užsukome pas kitą ūkininką. Pasiro
dė, kad jis esąs kaimo seniūnasj pradėjo 
aiškinti mum tvarką, kaip čia galina užsi
sakyti roges. Mes jam aiškinome, jog mes 
nemėgstame šios tvankos, lygiai kaip Ir jos 
tvarkdarių, ir kad mes turime per mažai 
laiko, kad leistumės į ilgesnes diskusijas. 
Jis mus nuvežė iki Pšeroslio. Sužinoję, kad 
miestelio policija sudėta iš aštuonių vyrų, 
pravažiavome gatve pro būstinės langus.

kų, mes įtikėjome, kad ponas ministeris 
kalbėjo nuoširdžiai.

5. Tik atvykome į Australiją ir pradėjo
me.., tuoktis. Vargino ateiviai vietos kle
boną, prašydami sutuoktuvių metrikų ir 
kartais imdami, o kartais ir neimdami san
tuokos. Net stebėjosi australai, matydami 
šią šeimų kūrimo karštligę ateivių tarpe. 
Atvažiavo viengungių transportas, — kalbė
jo australai, — o tuoj turėsimu visus ve
dusius.

Nejaugi aiškinsi jiems, kad kita pora jau 
antrą kartą tuokiasi?

6. Gyventi krašte, kur krautuvės visko
pilnos, ir gauti tik 5 šilingus savaitėje yra 
tragiška. Jų rūkalams vos užtenka, o jeigu 
nori dar vieną kitą laišką Europon pasiųs- 
ti, tai galą su galu sudurti jau visiškai ne
beįmanoma. \

Nėra padėties be išeities. O „dypukas” 
tris badnięčius Vokietijoje nugalėjęs, išeitį 
lengvai surado. Išeina rytą į mokyklą, o 
pas kaimyninį ūkininką, patenka. Vakare 
gi aiškinasi vargšas mokyklos direktoriui, 
kad buvo ,siok”, o kišenėje už dienos darbą 
uždirbtą sumą gniaužo.

Net piktinosi „dypukai”: „Atvažiavome 
dirbti ir dirbti neleidžia”.

7. Nedaug Australijoje yra lietuvių. Nie
kas jų neskaitė ir tikro skaičiaus nežino. 
Provizoriniais duomenimis jų turėtų būti 
apiė 500—1000. Sidnėyje veikia Lietuvių 
Draugija. Tai labai siauros apimties pasa
kyčiau, net daugiau šeimyninio pobūdžio 
organizacija. Draugija jungia kelias, Sid- 
neyje gyvenančias lietuvių šeimas. Nors ir 
nežymi (bent ligi šiol), bet grynai Ijetuviš- 
kos dvasios, draugija, su mumis tuojau už
mezgė ryšį. Draugijos pirmininkas Bauža 
su žmona atvyko mūsų pasveikinti į Bone- 
gillą, papasakojo apie Australiją, davė pa
tarimų. Tikimasi šitą draugiją išugdyti, kad 
ji jungtų visus Australijos lietuvius.

Teko sutikti ir daugiau pavienių lietuvių. 
Daugumas jų yra atvykę po 1. D., karo, 
kai kurie visai neblogai įsikūrę.

8. Argi tai nėra tragiška, jeigu jaunas, 
pilnas jėgų ir energijos vyras turi atvyk
ti iš senosios Europos J tolimąją Austra
liją ir mirti. Neįtikėtina mums buvo, kai 
sužinojome, kad A. Vasiliauskas baseine 
besimaudydamas paskendo.

Visi buvome prislėgti, matydami supiltą 
naują kapą Australijos žemėje. Stovyklos 
komendantas, Australijos vyriausybės re
prezentantas, baigdamas savo trumpą žodį 
prie kajx>, išsireiškė:

„...Argi negaila šitos jaunos ir žydin
čios gyvybės? Prieš kelias dienas jis šau
niai maudėsi, sportavo ir juokėsi, dabar tik 
šis kapas jį mums teprimena. Kaip gaila, 
kad jx> metų ir šito antkapio žymės bus vė
jo užpustytos ir dingusios...”

Paskutiniai žodžiai pakuteno lietuvio sa
vigarbą. ,

Dėjo bedarbiai, neturtingi lietuviai šilin
gą prie šilingo, iki surinko reikalingą 
svarų sumą.

O po metų A. A. A. Vasiliausko kapas 
ne tik kad nebus vėjo užpustytas, bet ten 
stovės puikus lietuviškas paminklas, kuris 
bylos ne tik apie tragišką jauno imigranto 
mirtį, bet ir apie lietuvių solidarumą. Skai
tys australai paminkle Iškaltus žodžius: 
„Pasakykit gimtai šaliai, kad aš ją mylėjau!”

Romualdas Marius 

Tamstą naktį niekas į mus neatkreipė dė
mesio. Pavažiavę su juo taip pat apie 15 
km, liepėme jam važiuoti namo ir įsidėmė
ti, jog gali būti jam blogai, jeigu jis apie 
šį pasivažinėjimą praneš valdžiai.

Užsukome pas trečią, lenką. Pakratę iš 
kuprinės maisto, skubiai užkandome, įsi- 
metėme į roges šeimininką, ir vėl leidomės 
toliau, į Fornetkos pusę. Jis taip pat kal
bėjo mums apie savo pareigą, pranešti val
džiai pasirodžius partizanus. Ypačiai pa
reiginga atrodė jo antroji pusė. Už dešim
ties kilometrų paleidome jį atgal, padėkoda
mi už pavėžinimą ir patardami priminti 
savo žmonai, kad ji pirma Aferai pagalvotų 
prieš eidama į policiją su pranešimu, — 
jeigu ji dar nebuvo ten išėjusi. Mes jai 
garantavome, kad po trijų valandų jos vy
ras bus namie.

Judėjome nuošaliai kelio, prie upelio 
kranto, kur matėme ūkininko sodybą, gana 
patogią mūsų poilsiui. Buvo ankstyvas 
rytas. Sodyboje pragydo gaidžiai, tvarte 
bildėjo arkliai, laukdami šeimininko su pa
šaru. Šeimynėlė, mums pasibeldus, sutiko 
gana maloniai. Paprašėm leisti pasilsėti. 
Seimininkė nuvedė mus Į seklyčią ir pa
klojo lovas. Apsiprausę ir paruošę gink
lus, mano draugai nespėjo atsigulti, kai 
ėmė knarkti. Aš iš paskutinių maisto at
sargų moterų padedamas paruošiau stip
rius pusryčius. 12 vai. pasikeitėme su Min
daugu pareigomis, aš ėmiau knarkti, o jis 
budėti ir tęsti toliau autų ir drabužių džio
vinimą.

Ilgai man neteko miegoti. Įbėgusi šeimi
ninkė pranešė svarbią naujieną: Suvalkų 
komendantas skambinęs Rutkos, Vyžuonių 
ir Pšeroslio milicijos ir UB komandoms, kad 
ginkluoti vyrai prasilaužę iš Rytprūsių į 
Lenkiją ir traukią Fornetkos lime. Kaimy- 
ninkystėje jau užsakytos trejos rogės-pasto- 
tės UB ir milicijos dispozicijai.

Buvo' aišku, ko jie ieško. Tu >ja:i pas:- 
ruošėme kelionei, paprašėme šeimininkės 
pakinkyti arklius ir duoti Vežiką. Susėdo
me Į roges, apsirengę gautais civiliškai^ 
drabužiais, savo žygio apdarą paslėpę šiau
duose. Pagal gautas žinias, mums grėsė 
pavojus iš trijų pusių, dėl to pasileidome 
ketvirtąja kryptim, į Smolnikų pusę. Va
žiavome kiek galint lėčiau, kad kaip nors 
sulauktume vakaro tamsos. Smolnikuose 
jau buvome ketvirtą valandą. Atleidę vežė
ją, susimetėme pas pirmą pasitaikiusį prie
miesčio trobelninką. Čitf suvalgėme gero
sios šeimininkės į kuprinę sudėtus pietus. 
Kada norėjome atsilyginti vežikui dole
riais, jis mandagiai atsisakė ir prisipaži
no, kad ir jis buvo antibolševikas partiza
nas, ir kad laiko savo pareiga mums padėti.

Sulaukę sutemos, pradėjome teirautis, kur 
čia būtų galima gauti vėl roges su pora 
arklių. Tik pas ketvirtą ūkininkų pasisekė 
sutvarkyti šį reikalą. Prieš Kalėdų šventes 
iš tikrųjų buvo nelengva užtikti laisvus 
arklius. O daugelis iš tų, kurie ir galėjo 
duoti, bijojosi valdžios įsakymų, o gal ir 
mūsų pačių.

Suvalkų komendantui aliarmavus kaip tik 
tų vietų milicijas, kur mes buvome, galėjo
me suprasti, kad kuris nors mūsų vežikų 
bus spėjęs patarnauti valdžiai ir nurodęs, 
kuria kryptim mes traukiame. Gailėjomės, 
kad čia ne mūsų veikimo sritis. Būtume 
greit juos atpratinę nuo vergavimo bolše
vikiniams uzurpatoriams. (B. d.)

Atkalbinėja nuo vykimo i JAV
Nellingenas. Stuttgarto apygardos PCIRO 

Areaos Nr. 2 Chief of Refuge Reestablish
ment C. van Ribbinkas paskelbė' tremtinių 
stovyklose aplinkraštį, pavadintą „Emigra
cijai J JAV efidevito , neužtenka.” Siame 
aplinkraštyje rašoma: „Daugelis išvietintų- 
jų asmenų nežino, kokiu būdu vykdoma 
emigracija į JAV. Daugelis nesiregistruo- 
ja įkurdinimui kituose kraštuose, laukia 
leidimo imigracijai į JAV ir yra įsitikinę 
važiuosią tenai Tai yra klaidinga. Pagal 
dabartinę imigracijos kvotą dėl suvaržy
mų patekti į JAV labai sunku.” Toliau, 
nurodant įvairių tautybių metines kvotas, 
pažymima, kad 50% tų kvotų skiriama 
Amerikos piliečių tėvams ir vyrams. Iš li
kusių 50% išvietintiems asmenims skiria
ma tik pusė vietų. Šie 25% yra išdalyti 
penkiems JAV konsulatams Vokietijoje ir 
Austrijoje. Vieno mėnesio būvyje, kuriam 
nors kraštui gali būti panaudota tik 10% 
kvotos.

Tas pats Stuttgarto konsulatas pranešė, 
kad du trečdaliai gautų effidevitų yra per 
maži, tai reiškia, kad efidevitus sudarę as
menys skyrė nepakankamai lėšų kiekvie
nam asmeniui ar asmenų gruf>ei išlaikyti. 
Atsižvelgiant į ribotas emigracijos į JAV 
galimybes, sakoma aplinkraštyje, ir į fak
tą, kad PCIRO dėl finansinių sunkumų 
tęsti savo globos negalės, DP turi apsi
galvoti ir išnaudoti įsikurdinimo galimy-, 
bes kituose kraštuose. Privačiai gyveną 
DP turi taip pat kuo greičiau susisiekti su 
IRO atitinkamomis įstaigomis pasiinfor- 
muoti ir užsiregistruoti emigracijai, (jv).

Ši spaudos konferencija įvyko naujoje PC 
IRO buveinėje — Bad Kissingene. Atida
rydamas konferenciją p. Denlingens pasvei
kino susirinkusiuosius ir nurodė, kad iš 
Ženevos grįžęs p. Edwardsas padarys ben
dro jx>būdžio pranešimą.

Mr. Edwardsas: Neseniai grįžau iš Že
nevos ir galiu pareikšti nuomonę, kad PC 
IRO netrukus pakeis IRO. Galite pranešti 
savo tautiečiams, kad IRO yra beveik tik
ras dalykas. \

Nors praėjusiais metais teko kovoti su 
sunkumais, kaip antai: lėšų, narių stoka ir 
nesuprantamu kai kurių valstybių abejin
gumu, bet galima pasakyti, kad tai buvo 
geri metai. Iš amerikiečių zonos pagelbėta 
emigruoti apie 60.000 asmenų, įskaitant ir 
dabartinę operacijų būklę. Tolydžio stebi
me ir remiame į kitus kraštus emigracijos 
raidą. Reikia manyti, kad bus paspartinta 
j P. Ameriką emigracijos galimybė. Jau 
sudaryta sutartis su Vetnecuela, į kurią keti
nama įsileisti 50.000 žmonių. Paskutinės ži
nios iš Amerikos rodo, kad gal bus priim
tas įstatymas 200.000 ateivių Įsileisti. Vis 
dėlto tai nėra tiesioginis, ir galutinis spren
dimas. Jis tebus įgyvendytas tik per atei
nančiuosius dvejus metus. \

šia proga norėčiau paliesti DP proble
mos teisinę būklę ir kai kuriuos klausimus, 
kurie yra susiję su DP buvimu Vokietijoje. 
Mums dažnai prikaišiojama ir tolydžio tu
rime kovoti su tendencija, kuri sklido vie
šumoje per vokiečių, o gana dažnai ir per 
amerikiečių spaudą šioje zonoje. Mes su
rinkome statistinius duomenis ir oficialių 
įstaigų pareiškimus ir labai nudžiugome 
konstatavę, kad šį rytą J JAV pasiųstas te
legramos nuorašas, kuris patvirtina mūsų 
teigimą, jog DP įvykdomų nusikaltimų 
skaičius nėra didesnis, kaip vokiečių. Visų 
Vokietijoje padaromų nusikaltimų 1,3% 
tenka DP. O DP sudaro 3% gyventojų 
skaičiaus. Tą žinią vakar paskelbė AFN 
(kariuomenės siųstuvas).

Yra dar ir kita tendencija, kuri liečia 
DP Vokietijoje. Būtent, vokiečių įstaigos 
vis labiau stengiasi nusikratyti DP šelpi
mo. Mes kaip galėdami priešinamės šiai 
tendencijai, bet faktas, kad mažiau darbi
ninkų begalėsime turėti iš vokiečių biudžeto. 
Norėdami išlyginti šį apribotą skaičių, 
esame priversti našiau dirbti ir didelei 
darbo daliai pasitelkti pačius DP. Tą klau
simą gvildenome su oficialiomis Įstaigomis 
ir padarėme visa, ką galėjome. Okupacinė 
valdžia, vis labiau remdama vokiečių atsta
tymą, nebelinksta lėšų skirti. Vienintelis 
būdas prisitaikyti prie padėties — pasi
kliauti jūsų parama. Mes buvome garan
tavę užmokestį 49.000 DP iš vokiečių šal
tinių, o Unrros veikimo metu iš vokiečių 
atlyginimą gaudavo 30.000 DP.

Klausimas: Daug stovyklų skundžiasi gy
dytojų komisijų sveikatos tikrinimu. Dau
geliu atvejų reikalaujama jėgos ir miklumo 
bandymų. Deja, teisingas yra amerikiečių 
laikraščių palyginimas, kad DP' stovyklose 
vyksta scenos iš vergų laikų. Be to, išeiviai 
skundžiasi, kad gydytojų komisijose sani
tarinė būklė yra labai nerūpestinga, pvz, 
Maniiheime imant kraują vasermano reak
cijos adatos net nepakeičiamos įvairiems 
asmenims.
- Dr. Findlayus: Dėl medicininių tyrimų 
turiu pasakyti, kad įvairios gydytojų komi
sijos, dirbančios emigracijos stovyklose, 
nėra pavaldžios IRO. Jos dirba savo meto
dais. Anksčiau mes bandėme ir pasisekė 
pasiekti, kad tie tyrimai būtų suvienodinti. 
Tačiau galutinai tas dalykas priklaušo nuo 
komisijų. Kad kada būtų statyta kokių ypa
tingų reikalavimų, prašom pranešti turi
muosius faktus, pabandysim padaryti žygių.

Studijos ar emigracija?
Šiandien mūsų studentijos būrelis pradė

jo smarkiai tirpti. Emigracijos nuotaikos 
studentijoje rado palankią dirvą. Praėjusiais 
metais studentų buvo 2000, o 1948 metų 
vasaros semestrui jų susirinko gal tik pusė, 
ir jų eilės kasdien vis retės.^

Daugumas kolegų meta beveik baigia
mas studijas ir vyksta į užjūrius, pasiduo
dami nežinomam likimui.

Visa to priežastys yra kelios ir būtent: 
Dažnas atsitikimas, kad drauge su diplo

mu Įsigyjama ir tbc. Konkretūs daviniai 
rodo ir silpną užsieniečių studentų sveika
tos stovį atskiruose universitetuose.

Iš gaunamos Balto 150 RM. mėnesinės 
stipendijos yra įmanoma nusipirkti rašomų
jų priemonių ir įvairių kasdieninių reik
menų. Tačiau iš ko įsitaisyti pakenčiamą 
eilutę batus, su kuriuo galėtum rodytis uni
versitete r

Šiuo metu studento gaunamas iš IRO 
nedirbančio maisto davinys jokiu būdu ne
gali patenkinti jo iki 12 ir daugiau valan
dų paroje dirbantį organizmą. Pašalinių 
pajamų iš niekur nėra, o maisto prisipirkti 
reikia. Tenka apleisti paskaitas ir griebtis 
pašalinių darbų, kad būtų galima laiduoti 
savo gyvenimo minimumą ir tęsti mokslą.

Dėl kraujo ėmimo vasermano reakcijai 
Mannheime turėtų būti pateiktos smulkes
nės aplinkybės. O šiuo tarpu į tą klausimą 
negaliu nieko atsakyti.

Klausimas: Ankstyvesnėse konferencijose 
IRO buvo pareiškusi, kad kraujo grupių 
tatuiruotės nėra patikimas pažymys, jog 
atitinkamo asmens būta SS savanorio. Bet 
australų ir kanadiečių komisijos nepriima 
asmenų su šiais ženklais. Ar IRO štabas 
negalėtų painformuoti komisijos, kaip iš 
tikrųjų yra?

Mr. Deanė: IRO ir tebėra nuomonės, kad 
kraujo grupių tatuiruotės turi būtinai 
reikšti asmenį buvus kolaborantą arba SS 
savanorį. Tačiau mes turime pabrėžti, kad 
pasirinkdamos asmenis komisijos taiko sa
vo mastą.

Klausimas: Kaip aiškinti faktą, kad emi
gracijos pareigūnai stovyklose nepriima 
šeimų į Australiją, nors pasitaikė ne vienas 
atsitikimas, kad tiesiogiai kreipiantis į kon
sulą, patekti galima. O konsulas dar pa- * 
sistebėjo, kodėl taip mažai šeimų tesiregis- 
truoja emigruoti.

Mr. Deane; Čia jau nesusipratimas. Kon
sulas minimas kartu su delegacija. Aus
tralijos delegacija turėjo reikalą su didele 
grupe žmonių ir nustatė, kad teregistruoti 
tiktai pavienius asmenis.

Klausimas: Praėjusioje konferencijoje 
buvo iškeltas klausimas, kad Kanados de
legacija atsisakė vykti į Ambergo sto
vyklą. Ar teisybė?

Mr. Deanė: Kanados komisija nuo gegu
žės L d. pradės dirbti Ambergo stovykloje.

Klausimas: Teigiama, kad! už stovyklų 
dirbantieji DP ateityje nebegaus rūkalų 
Armijos atstovai pareiškė, kad darbo kuo
poms armija irgi nebegalės duoti rūkalų 
DP, o juos turi skirti vokiečių darbinin
kams. Vokiečių Įstaigos pasisakė neturin
čios skirtų rūkalų tam reikalui. Išvada: Ne 
IRO žinioje dirbantieji DP rūkalų negaus, 
bet užtat gaus vokiečių darbininkai. Ar IRO 
vyr. būstinė negali išaiškinti padėties?

Mr. Fulleris: Rūkalus iki šiol skirstė elri- 
jos direktoriai, kaip darbo akstiną. Kad 
darbo kuopose dirbantieji nebegaus rūka
lų, ne visai teatitinka teisybę. Kuopininkai 
kas mėnesį gauna po 5 dolerius Ir turi 
teisę iš jų pirkti rūkalų. Vokiečiai dolerių 
negauna ir pirkti negali. Rūkalų dalinimas 
ne IRO žinioje dirbantiems DP yra ne ma
no kompetencijoje. Jų skirstymas palieka
mas atskirų eirijų direktorių nuožiūrai. ■ ■

Klausimas: Stovyklų komitetai atlieka 
daug praktinio darbo, ypač globos srityje. 
IRO vyr. būstinė ir eirijų vadovybės nau
doja šiuos komitetus stovyklų administra
vimui Samdomajam personalui lėšas turi 
parūpinti komitetai. Būtų pravartu, kad tie 
darbininkai gautų dirbančiųjų maisto nor
mas ir rūkalų priedus. Ar vyr. būstinė ne
galėtų išleisti atitinkamo potvarkio dėl ko
mitetų personalo aprūpinimo?

Mr. Fulleris: Susitarus su IRO daliniais 
buvo nusistatyta padidinti apmokamųjų 
darbininkų skaičių ir sumažinti skaičių 
darbininkų, kurie gauna darbo priedus. 
Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad dir
bančiųjų priedai griežtai sumažinti, bet 
atidžiau įsižiūrėjus pamatysime, kad dabar 
yra daug daugiau darbininkų gaunančių 
atlyginimą, kurie dirba po 40 valandų sa
vaitėje IRO ar panašaus pobūdžio tarny
boje. Savo laiku Unrra iš savo lėšų teap- 
mokėdavo tik 10%, o dabar iš mūsų atly
ginimą gauna 49.000. Jei vokiečių markė 
įgys perkamąją galią, šis faktas DP dar
bininkų gyvenime bus reikšmingas dalykas. 
Tenka apgailestauti, kad nubraukyta dir
bančiųjų priedų, bet kita vertus, reikia pa
brėžti, jog turime laikytis biudžeto. (B. d.).

Studentijos saitai su mūsų stovyklų ben
druomene niekados nebuvo šilti Daugu
mas į studentą žiūri su neslepiama neapy
kanta, tik kaip j privilegijuotą asmenį, ku
riam nereikia dirbti stovyklos darbų. Apie 
kitokius pirmumus studentui netenka pa
galvoti, o prisiminus rūbų ar kitų gėry
bių skirstymą, tenka tik nugirsti karčių 
žodžių.

šiuo metu su WUrzburgo universitetu liet 
studentai turi veik atsisveikinti. Tuo tarpu 
erlangeniškiai, turėdami judresnę atstovy
bę, dar atsispyrė šio pavasario semestro 
eksmatrikuliavimut bet ar ilgam?

Kad mūsų tremties gimnazijas baigusių 
atestatai Bavarijos švietimo mųos nepripa
žįstami ir su jais negalima įetoti į u-tetą, 
jau įvykęs faktas ir raštu pranešta Bavari
jos universitetams.

Tautos nemirštamumuil išlaikyti vienas 
energingas intelektualas atstoja tūkstantį 
eilinių tautiečių (Spengleris). Mes neži
nome, kaip dar ilgai truks mūsų tremties 
metai? O kas gaivins tautinę sąmonę ir 
ruoš kelius mūsų tautiečių grupėms iš 
įvairių pasaulio kraštų į gimtąją tėvų že
mę? Ar senoji karta?, kuriai, gal būt, galt 
iir netekti grįžti (imu kraštutinį atvejį).

J. Sūduvas,
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Alė Arbačiauskienė .

TREMTINIAI UŽJŪRYJE
Tremtiniai skęsta
Gali neigti, keikti aplinką, gali ją kriti

kuoti, jos nekęsti, vis tiek ji veikia tave. 
Dienos krinta kaip snaigės, ir nesuspėsi jų 
'nusipurtinti, jos glostys tave, glamonės ir 
dengs tave nauju paviršiumi. Ir skverbsis 
l tavo kaulus, j kraują, į smegenis, j širdį.

Nespėliosim apie kelių ar keliolikos me
tų ateiti. Dabartis mums rūpi.

' Vieni tremtiniai skęsta pasyvūs, kiti ap
linkos gelmėms perdėtai, kartais ir nepro
tingai, priešinasi. Vieni taip greit pasiduo
da dolerio magnetizmui, karjeros idėjai; ir 
pradeda užmiršti, ką pažadėjo išvažiuoda
mi broliams DP, ką prisiekė tėvynei. Gal 
neužmiršta, dar neužmiršo, bet jų laiškai į 
Europą retėja, jie teisinasi sunkia pradžia, 
aplinkybėmis, laiko stoka... Kiti pradeda 
niekinti aplinką, kad joje nepaskęstų. Nieki- 

, na grubiai, amerikiečiams girdint, o tai 
amerikiečius erzina. Esą, kaip jūs čia gy
venat, čia nieko gero nesą; jie čia nelik
sią, grįšią Europon. N‘et ir Vokietijoje, 
tremtyje buvę geriau, negu čia. Tremtyje 
jie vieną pakietą iš Amerikos valgydavę, o 
kitą pardavę ar iškeitę Į „šnapsą” užsiger- 
davę...

Ir tai ne pramanyta, tai inteligentų sū
naus, studento žodžiai...

Arba tremtinės, „ponios”, visur vaikščio
ja tik su „prašau”, „atsiprašau”, „ačiū” o 
pavalgiusios stalo nepajėgia nuvalyti, indų 
suplauti. Esą, čia nekultūringas gyvenimas, 
žmonės nemoką paskirstyti laiko darbui ir 
poilsiui.

Ir esti daug tokių paskendusių, užsimir
šusių tremtinių, kurie galvoja daugiau apie 
save, kaip apie buvusius DP dienų brolius 
ir apie kenčiančią tėvynę.

Ir juo daugiau tremtinių atvažiuoja, juo 
sunkiau išprašyti efidevitą likusiems, nes 
„jie ten visi ponybės prisigėrę, neįėkingi ir 
visokių nemalonumų mums pridaro atvažia-

— Ar mūsų žmogus?
Ir veikia tie „mūsų” ir „ne mūsų” veikė

jai, traukia lietuvišką vežimą, kaip gulbė, 
lydeka ir vėžys pasakėčioje, o vežimas ne
juda arba virsta.

O kad ateitų laikai tik su viena partija, 
lietuvių tautos partija, tik su profesi
nio lavinimo draugijomis. Juk pati tauta 
teigia, kad tik vienybėje galybė.

Tremtinių nuodėmės

Jau iš anksčiau minėtų faktų žymu, kad 
atvažiavę DP ne visi verti įvažiavimo į 

Ameriką teisės ir laimės. Sakau, teisės, nes 
ne visi patenka, nors visi trokšta, ir atva
žiavusieji yra tarytum neoficialūs delega
tai, kurių uždavinys kalbėti) ir veikti tų 
naudai, kurie juos delegavo, išleido į už
jūrį, palydėdami maldaujančiais, ašarotais 
žvilgsniais. Sakau, laimės, nes ne visi DP 
turi laimę išbėgti iš bado ir baimės zonos.
Patenka į ūžjurį tik laimingieji, ir jie tu-

retų savo laime pasidalyti su buvusiais var
go broliais DP bent ‘dirbdami ir kalbėda
mi jų naudai. O tremtiniai dažnai per 
lengvapėdiškai žiūri į savo pareigas arba 
atvažiavę užsimiršta, paskęsta. Gal jie pa
sakys, kad tai esąs jų asmeninis reikalas. 
Ne, tai yra šiandien jų mirtina nuodėmė.

Tremtinių misija

Iš klaidų mes mokomės, ir 'klaidų iškėli
mas reikalingas ateičiai. Ne visus liečia tos 
nuodėmės, ne visi jas kartos, o naujai at
važiavę gal iš pirmų žingsnių nesvyruos. 
Tremtiniai trokšta persikelti į užjūrį; duok, 
Dieve, kad jie visi persikeltų. O čia jų lau
kia lietuviškoji dirva. Kiekvienas ajvykęs 
čia tremtinys yra tartum šventas sėjėjas 
arba misijonierius minioje tikinčiųjų, trokš
tančių tiesos žodžio. Ir tremtiniai — in 
corpore — turi atlieti užjūryje misiją, 
kultūrinę, tautinę misiją, kuri vieningu 
žingsniu vestų mus į naują Lietuvos aušrą.

(Pabaiga)

Ar Kanadoje tikrai taip bloga
Kovo ketvirtosios dienos „Minties” Nr. 

24 įdėtas V. Rudzinsko viešas laiškas iš 
Kanados, kuriame gana plačiai aprašomas 
Kanados,, o ypač Kanados lietuvių ekonomi
nis ir dvasinis gyvenimas. Perskaičius mi
nėtą rašinėlį, susidarytų vaizdas, kad Ka
nada yra labai prastas emigracijai kraštas ir 
kad lietuviams Vokietijoje geriau būtų, be 
Kanados, rinktis kitus kraštus išvykimui! 
Dėl V. R. iškeltų keleto gerokai iškraipytų 
faktų, norima čia iš Kanados taip pat 
atsiliepti.

Pirmiausia, minėtas autorius, paduoda
mas kainas, gerokai prasilenkia su tiesa. 
Iš tikrųjų V. Rudzinskas tas kainas gero
kai perdėjo. Ir darbininkai paprastai daug

gą ūpą), slinku pasakyti. Viena betgi gali
ma visiems pasakyti, kad tai yra gryna ne
tiesa! Anksčiau čia- gyveną lietuviai ekono
miškai gyvena gana gražjai. Ypač su pa
garba apie juos kalba kiti kanadiečiai, lai
kydami lietuvius darbščiais ir sąžiningais 
žmonėmis. Apie 85% visų čia gyvenančių 
lietuvių turi savo nuosavus namus. Ir tai ne 
„mizernius nameliukus”, kaip nevykusiai V. 
R. bando aprašyti, bet gražius namus, ku
rie ypač pasižymi lietuvių šeimininkių šva
ros palaikymu ir net originaliu kambarių 
papuošimu lietuviškais paveikslais ar orna
mentais. Lietuvių namai Kanadoje ne tik 
kad nesiskiria 'nuo kitų kanadiečių, bet ne
kartą net savo gražumu pralenkia!

1948 V. 4.

AKIMIRKSNIUKRONIKA
Susipažinkime su naujuoju Vilniaus vyskupu

Kantriai laukiau, kada žinias rikiuojančioji Elta praneš mūsų bendruomenei, 
jog Popiežius naujuoju Vilniaus vyskupu sufraganu paskyrė lenkų kun. Wladyula- 
wą Suszynskį, ir nesulaukiu, nors nuo paskyrimo praėjo jau du mėnesiai. Žurna
listinė pareiga verstų pridurti, kad kun. W. Suszyntkis gana iš seno „pažįstamas” 
lietuviams lenkų okupacijos metais. Bet tiek to!

Kas tikslas slėpti? Turėkime drąsos ir iš Vatikano ateinančiai tikrovei pažvelgti 
į akis. Tai rimtas Įspėjimas, kad savo teritorinį (ir bažnytinį) integralumą turime 
ginti šiek tiek efektingiau. Panaši politinė „išdaiga” mūsų tautą ištiko prieš 27 me
tus. Tada kun. Tumas-Vaižgantas „Lietuvoje” rašė:

„Ar Vatikanas mano tuo savo pasielgimu greičiau suprovokuoti Lietuvos val
džią, kad ji veikiau atsiskirtų nuo Bažnyčios? Kieno tai bus tada naudai? Ar Va
tikanas mėgina Lietuvių Tautos pasyvumą?”

„Lietuvių Tauta gali reikalauti, kad tai būtų pasvarstyta aukščiausioje jos įs
taigoje (seimą Vaižgantas turėjo galvoje) ir pati pasiruoš tinkamai parodyti Va
tikanui, kad ji, nors ir tokia ištikima Šv. Tėvui Religijos dalykuose, politikos da
lykuose nepavelys pas save intryguoti”.

O gal, antra grįžus, Elta šitos žinutės .nepadavė ir nepaaiškino dėl kitų poli
tinių sumetimų? Veltui tas darbas. Žaizda "nuo to, kad Į ją bijoma ar drovimasi 
pažvelgti, nesugyja. Turime žinoti, kad mūsų tėvynės pietų kaimyno egzilinė vy
riausybė Londone nuo pretenzijų į Vilniaus kraštą neatsisako. Šįmet Londone pa
sirodė Dr. Wielhorskio knyga „Polska a Litwa”, kur ne lenkas, bet lietuvis vadi
namas Vilniaus krašto okupantu. Tokios nuotaikos yra visa dešinioji ir vidaus fa- 
šistuojapti lenkų politinė emigracija. „Orzel Bialy” (Pilsudskio palikuonių organas 
emigracijoje), berecenzuodamas tą knygą, viešai stebisi, kad lietuviai siekia Vil
niaus. Recenzentas iš visų lietuvių temato sukalbamus jaunuosius krikščionis de- 
mokratus. Se tau boba, ragaišis, ar ne komplimentas?

Elta knygą Įvertino gana keistu būdu, Įdėjo dviejų lenkų recenzentų atsiliepi
mus, negi „laisvosios tribūnos” principu?

Atvirai šią problemą stebint, prieinama išvada, kad iš visos politinės lenkų 
emigracijos mums priimtinu būdu Vilniaus žaizdą tvarsto D. Britanijoje veikian
čioji Koncentracja Demokratyczna ir Prancūzijoje prisiglaudę lenkai socialistai. 
Šit Z. Zarembos mėnraštis „Swiatlo”, bediskutuodamas šiuo reikalu su endekais ir 
pilsudskininkais, stačiai į akis pareiškė, kad kėslai Vilniaus krašte atstatyti 1939 m. 
status quo yra „dvarininkų fanaberija nepastebėti tautų, kurios su mumis (su
prask lenkais) susisiekia” ir aplamai „tatai jau sukelia pasibiaurėjimą tarp savųjų 
ir pajuoką svetimųjų tarpe”.

Iš anksto žinokime, kad Vilniaus reikalu nutylėjimo politika Į gera neveda. Iš- 
briskim pagaliau iš iliuzijų ir būkime visam kam pasiruošę, atseit, Vilniaus bare 
stebėkime visus (ir visų priešų) ėjimus. J. GARŠVA

o,,*,,,,,,,,,*,**,**,*,,,,«*•**•••*******♦♦*•«•••«*»*****»»•«•

vę...” Ir tai ypač skaudu, kai artėja „bi- 
liaus” priėmimas, kai taip reikalingi efide- 
vitai, kai išsigelbėjimo tiltas audrose taip 
siūbuoja...

Argi nesame patys kalti? ar ne mes pa
tys, „ponai” DP, užkertame sau kelius į 
užjūrį?

Lietuvių partiškumas
Vieną didelį panašumą senieji ir naujieji 

imigrantai turi — partiškumą. Pirmas klau
simas laukiančių, atvažiavus naujam lietu
viui:

geriau užsidirba, kaip V. Rudzinskas ma
no. Gal būt, 70 centų uždarbį jis turėjo 
omenyje tik naujai prie darbo pristoju
siems? Bet ir šių atlyginimas, padirbus 
kiek laiko, kyla. O seniau čia gyveną lie
tuviai per valandą uždirba vidutiniškai po 
vieną dolerį arba daugiau.
■ Dar labiau nevyksta V. Rudzinskui pa
vaizduoti lietuvių gyvenimą Kanadoje. Pa
gal autorių, daugumas seniau apsigyvenu
sių lietuvių Kanadoje „turi mažus mizer
nius namelius”. Kodėl V. R. taip bando 
rdšytj (ar iš nežinojimo ar turėdamas blo-

Klysta V. R. rašydamas, kad Kanados se
nieji lietuviai mėgsta „ūžti”. Jei šalia vyro 
ir žmona daugelyje lietuvių šeimų čia eina 
darbo dirbti, tai ne tam, kad užsidirbtų pi
nigų betiksliam „ūžimui”, |>et kad susitau
pytų ateičiai.

Neteisingas V. Rudzinsko apkaltinimas 
yra ir Kanados lietuvių ūkininkų, kad jie, 
girdi, „nenori tremtinių specialiai kviesti, 
nes daug kainuoja jų kelionė”. Ne kelionės 
mokesčiai čia vaidina rolę, bet Kanados 
valdžia, kuri ir ūkininkams teleidžia į savo 
ūkius atsikviesti tik ribotą skaičių tremti-
nių iš Europos. Lietuviai čia ūkininkai yra

Premijos už tremtyje sukurtus 
dailės kūrinius x

Lietuvių Tremtinių Bendruomenė, „Min
tis”, „Mūsų Kelias” ir „Žiburiai”, tarpinin
kaujant Lietuvių Dailės Institutui yra nuta
rę premijuoti geriausius Lietuvių Dailinin
kų tremtyje sukurtus kūrinius, kurie yra 
paruošti išsiuntimūi’į Amerikoje organizuo
jamą parodą. Numatytos skirti šios premi
jos:

Už tapybos darbus (kompoziciją, portre
tą, peisažą) šešios premijos po 1500 RM

Ruoškime jaunimą tautai sveiką ir pajėgą
Sportinis sąjūdis visame civilizuotame pa

saulyje yra pripažintas vienu iš ryškiausių 
tautos vitalinių jėgų pasireiškimų. Yra aiš
ku, kad sportu domisi judriausias tautos 
elementas, kuris per sportą baigiamas pil
nutinai auklėti.

Lietuvių tautos laisvės kova vedama vi
sais galimais būdais ir už tėvynės ribų. 
Kovotojų eilėse stovi ir sportininkas, re
prezentuodamas savo tautos patvariausiąjį 
elementą — jaunimą.

Būdami tremtyje, kur mūsų jaunimą ty
ko įvairiausi moralinio ir fizinio iškrypi
mo paivojai, mes turime į jį atkreipti ypa
tingą dėmesį, nes kovojančiam kraštui, ku
rio geriausieji sūnūs lieja savo kraują, rei
kia kuo daugiausia jokių iškrypimų nesu
žaloto ir patvaraus jaunimo. t

Vyr. FASK-tas, stovėdamas kartu su ki
tomis lietuvių organizacijomis šių reikalų 
sargyboje, rūpinasi mūsų jaunuomenei su
teikti sąlygas išeiti iš stovyklinės kasdieny
bės ir rasti gaivinančio džiaugsmo žaidi
muos. šiuo tikslu skelbiama gegužės mėn. 
sporto savaitė. Šios savaitės tikslas yra vi
sa mūsų jaunimą išvesti į aikštę, į saulę, j 
Visi sporto klubai ir rateliai yra įpareigoti I

atlikti platesnio masto žaidynes, įtraukiant 
į jas kuo daugiau jaunimo.

Vyr. FAS K-tas kreipiasi į lietuvių ben
druomenę, prašydamas paremti visus pa-' 
rengimus šios idėjos realizavimui. Tuo pri
sidėsime prie mūsų jaunimo auklėjimo ir 
jos sveikos bei nepalaužiamos dvasios iš
laikymo. Tuo atliksime mums uždėtą parei
gą, ruošti jaunimą tautai sveiką ir pajėgų.1

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas

PROF. DR. JURGIO KRIKŠČIŪNO 
PAGERBIMAS '

Prieš metus laiko mirusiam prof. Jurgiui 
Krikščiūnui pagerbti buvo suruoštas minė
jimas Pabaltijo universiteto mažojoje salė
je balandžio 23 d. dalyvaujant velionio šei
mai, artimiesiems ir liet, profesoriams bei 
studentams. Visa eilė kalbėtojų iškėlė ve- 
lionies nuveiktus 'darbus Lietuvai.

Balandžio 24 d. po gedulingų pamaldų, 
didelis būrys profesoriaus collegų, vienmin
čių ir studentų vyko į Hamburgo Ohlsdor- 
fo kapines, kur atidengta antkapis —■' pa
minklinė lenta. Sudėta visa eilė vainikų, 
gyvų gėlių puokščių.. A-is

tikrai daug effidavitų tremtiniams paruo
šę ir dabar vis dar ruošia.

Užsimena V. R. apie dvasinį Kanados 
lietuvių gyvenimą; matyti, daugiausia apie 
Toronto miestą. Jo manymu, lietuviai čia 
yra „susiskaldę grupėmis, grupelėmis, ir 
vienybės nesą nė už centą”.

Na, netaip jau tie torontiečiai lietuviai 
yra susiskaldę į grupes ir grupeles! Ben
druose reikaluose jie visi, be komunistų, 
randa bendrą kalbą: pavyzdžiui, kas liečia 
mūsų pavergtos tėvynės bendrus reikalus, 
arba tremtinių lietuvių šalpos ir įvažiavi
mo reikalai yra visiems lietuviams bendri ir 
artimi. Jei V. R. tą savo išsireiškimą geriau 
apgalvotų, ar neturėtų su gailesčiu jį at
šaukti!?

Stebint iš arčiau Kanados lietuvių gyve
nimą, su džiaugsmu tenka pasakyti, kad jie 
dar labai gražiai lietuviškai yra išsilaikę: 
visi lietuviai tarp savęs kalba (be labai ma
žų išimčių) lietuviškai. Apie 80% lietuvių 
vaikų moka taip pat lietuvių kalbą. Tad 
Kanados lietuvių vienybės bei susipratimo 
nė „už centą” nevertinti, būtų per skaudus 
pažeminimas, arba, geriau pasakius, paties 
rašytojo savęs išjuokimas...

Kanados lietuvių gyvenimas tiek ekono
mine, tiek dvasine bei kultūrine prasme yra 
vertas susidomėjimo ir teikiąs gražių vil
čių. Ypač malonu, kad čia daug paskuti
niuoju metu atvyksta lietuvių iš Europos,

(keturios L. T. Bendruomenės ir dvi „Mū-
sų Kelio”).

Už grafikos, darbus (kompoziciją, knygos 
iliustraciją) keturios premijos po 1 500 RM 
(dvi L.T. Bendr. ir dvi „Mintis”).

Už skulptūros darbus dvi premijos po 
1 500 RM (L.T. Bendr.) ir taikomosios dai
lės (audinius, keramiką ir kit.) dvi premi
jos po 1500 RM (L.T. Bendr.).

Jury komisija: dailininkai A. Valeška, V. 
K. Jonynas, A. Marčiulionis, A. Tamošai
tis, L. T. Bendruomenės, „Mūsų Kelio”, 
„Minties” ir „Žiburių” atstovai.

Premijos bus skiriamos parodos metu, 
kuri numatoma surengti Hanave' arba 
Frankfurte amerikiečių valdžios ir spaudos 
atstovams.

Lietuvių Dailės Institutas

IEŠKOJIMAI:
Leokadija BURSAITYTĖ - DAMBRAUS

KIENĖ, kilusi iš Vilkaviškio apskr., Pil
viškių parap., Baltrušių kaimo, prašo gimi
nes ar pažįstamus atsiliepti šiuo adresu:
L. Dambrauskienė; 15. E. 12. St. Linden,N, J, 

U.S.A.-
Elena STANCIAUSKAITfi-KARNIAUS- 

KIENĖ, kilusi iš Šiaulėnų parap., Virikaus- 
kų kaimo, prašo gimines ar pažįstamus at
siliepti šiuo adresu:
L. Dambrauskienė (perduot Karnauskiens)

15. E. 12. St. Linden, N. J. USA 
Juozas Sadluckis iš Vilniaus ieško savo se
sers Elenos ir motinos, taip pat Edmundo 
Vasiliausko. Prašoma atsiliepti ar žinan
čius pranešti:

J. Ivašauskienei,
(13b) Kempten (Bayerti) 

Posifach 229.

PRANEŠIMAS
Pranešu savo gerb klijentams, kad mano 

dirbtuvėje nauji užsakymai primauti ir at
likti darbai išduodami tik penktadieniais. 
Kreipiu į tai Tamstų malonų dėmesį, kad 
nesusidarytų bereikalingų kelionės išlaidų 
ir nebūtų veltui sugaištas laikas.
Batų dirbtuvė Memmingeno DP stovykloje

Radzevičius

Skautu šventėsf
Pabaltijo universiteto studentų skautų 

„Vyties” samb! šv. Jurgio dienoje šventė 
samb! vėliavos pašventinimo metines. Iš
kilmingoje sueigoje keli buvo pakelti į sen
jorus ir gavo samb! spalvas — juostas. Ta 
pačia proga atidarytas samb! būklas.

Vakare, studentiškai skautiškoje nuotai
koje buvo pasilinksminta prie kavutės stalo. 
A-is.

Rotenburgas. Balandžio 25 d. Vietininki- 
jos sueigoje, 10 mergaičių ir 4 berniukai 
davė jaunesniojo skauto įžodį ir 9 skautų 
įžodį. Turiningą referatą skaitė sk. vytis, 
stud. A. Gavelis.-21 vai. Vietipinkijos skau
tai surengė viešą laužą, kuriame dalyvavo 

■ beveik visi stovyklos gyventojai. Alb. Pocius
♦

Garmischas: Prieš šv. Jurgio šventę pa
sistengta užmegsti ryšius su vietos vokie
čių skautais. Sužinoję, kad čia yra idėjos 
draugų iš tolimos šiaurės, jie pakvietė mū
sų skautus į savo šventę. Šventėn nuvykę 
buvo nuoširdžiai priimti. Vokiečių skautų

.vadovas savo kalboje pabrėžė, kad skautas 
! kitam skautui yra brolis, nesvarbu kokios 
I tautybės ar rasės jis bebūtų, o kartu linkė
jo ir pageidavo glaudaus bendradarbiavimo.

Balandžio 25 dieną mūsų skautai iškil
mingai šventė šv. Jurgio šventę. Gal pirmą 
kartą gražiame slėnyje supleveno mūsų, tri
spalvė ir nuaidėjo himno • ir Marija, Mari
ja ... garsai. Po to — iškilmingos pamal
dos skautų išpuoštoje stovyklos koplyčioje, 
kurias laikė dvasios vadovas kun. Salavie- 
jus.

Skautai išėjo iškylauti Kramerio kalno 
papėdėje buvo skautų laužas su nuotaikin
gomis skautų dainomis, žaidimais ir pasi
rodymais. Laužan atsilankė ir vokiečių 
skautų vadovybė. Jie buvo sužavėti mūsų 
skautais, jų skautiška dvasia ir pasirody
mais. L. Gas.

Vak. Vokietijos planas. Reuterio diploma
tinio korespondento nuomone, 6 valstybių 
konferencijoje Londone būsiąs paruoštas 
bendras projektas dėl Vakarų Vokietijos 
ateities. (D/R).

kurie įsijungia į bendyą kultūrinį lietuvių 
gyvenimą. Bet būtų didelė klaida teigti, kad 
vien naujieji atvykstą lietuviai yra viso vei
kimo ir kultūrinimo šulai. Iš seniai čia gy
venusiųjų lietuvių, kurie visa širdimi yra 
ištikimi savo tėvynei, galėtų ne kartą ir 
naujai atvykę pasimokyti kai ko: ypač lie
tuviško paprastumo, ambicijų stokos ir ne 
kartą lietuviško darbštumo. K. M.

DŽIAUGIAMĖS PAMALDOMIS
Bamberge tėra palikusi maža saujelė lie

tuvių. Dabar nebeturime nė vieno kunigo 
lietuvio ir, jeigu ne kun. Alf. Sušinsko, gy
venančio Schweinfurte, pasiaukojimas lan
kyti mus kas sekmadienį, tai ir nebeturėtu
me Bamberge lietuviškų pamaldų. Džiau
giamės, kad galime ta saujelė lietuvių sek
madieniais susirinkti į bažnyčią pasimelsti 
savo kalba, ą.

Išplėšė banką
Telavivas (Dena/Reuteris). Žydų pogrin

džio Irgun Zwai Leumi organizacija antra
dienį iš Barclayo banko Telavive pasigrobė 
agie 250.000 svarų sterlingų.

„ATŽALYNAS”
Per savo skyrių Kanadoje atlieka visus lie
tuviškos spaudos užsakymus, platina Euro
poje išleistas knygas. Autoriai, knygų lei
dyklos, laikraščių redakcijos, kurios norė
tų savo leidinius paskleisti Kanados ir JAV 
lietuvių tarpe, prašome rašyti mūsų skyriui: 

„ATŽALYNAS” 
, 6642 3rd Ave., Rosemount

Montreal, P. Q., Canada

PADĖKA
Stovyklos komendantui S. Dumbliui, vie

tos LTB komitetui^ R. katal. skautų kape
lionui kun. J. Čeponiui, skautų evang. 
kapelionui kun. Keleriui, mokyklos ved. 
mok. J. Smieliauskui, stud. A. Gaveliui, me
no vadovui A. Masevičiui, vyrų chorui ir 
stovyklos visuomenei už nuoširdžią paramą 
rengiant stovyklos skautų šventę, tariame 
skautišką ačių.

Rotenburgo Vietininkija

SEA — GULL SHIPPING CO.
560 Grand St. Brooklyn 11, N. Y. 
Siunčia siuntinius Europon. Siuntiniai

gerai įpakuoti, persiuntimas garantuojamas. 
Siuntinys gavėją pasiekia 3 — 4 savaičių 
būvyje.

Standartiniai siuntiniai:
Nr. 1 — 11 svarų kaštuoja 7,— dol.
2 sv. cukraus, 1 sv. manų, 17 unc. taukų,
1 sv. kavos, 0,5 sv. kiauš. milt, 12 unc. 
bekono, 1 sv. mėsos, 0,5 sv. kakao, 1 dėž. 
pieno, 1 gabalas muilo.
Nr. 2 — 21 svarų kaštuoja 10,— dol.
5 sv. cukraus, 1 sv. manų, 12 unc. beko
no, 2 sv. kavos, 0,5 sv. kakao, 2 dėž. pie
no, 2 sv. mėsos, 0,5 sv. šokolado, 2 gab. 
muilo, 1 sv. ryžių, 50 unc. taukų.
Nr. 3 — 11 svarų kaštuoja 5,50 dol.
2 sv. cukraus, 2' sv. kavos, 34 unc. taukų,
2 sv. miltų, 1 sv. mėsos.
Užsakymai priimami asmeniškai ir paštu. 

Mielai patarnaujame Kanadoj ir An
glijoj dirbantiesiems.

Daromi žygiai, kad siuntiniai gavėją pa
siektų per 1—2 savaites.

Tautiečiai! Rašydami giminėms ir arti
miesiems nurodykit mūsų Bendrovės 
adresą, o ji greit ir sąžiningai Jums pa
tarnaus.

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
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in — Chief and authorised licensee: J. Va- 
saitis * Printed by Verlagsdruckerei Diet- 
rich & Schuster G.m.b.H- Memmingen

Vyr. Redaktorius — leidėjas J. Vasaifls. 
Redaktoriai: Henr. Žemelis ir St. Kalvaitii 
Leista Vyr. JAV kariuomenės būstinės Eu
ropoje * Laikraštis išeina pirmadieniai^ 
trečiadieniais ir penktadieniais * Prenume
rata mėn. RM. 10.—, atskiras numerisRM. 
L— * Prfcnumerata Į užsienį, išskyrai 
Japoniją, Ispaniją ir Austriją, su persiun
timo išlaidomis RM. 15.— mėn. * Einam, 
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Redakcija nesunaudotų rankraščiu nesau
go ir taiso savo nuožiūra * Honoraras 
mokamas tik nuolatiniams bendradarbiams 
iš anksto susitarus * Priimami skelbimai, 
tik iš anksto už juos apmokėjus * Skelbi
mai iki 10 petito eilučių RM',20',’a , 
už kiekvieną eilutę po RM. 1.50 UI 
skelbimų turinį redakcija neatsako Re
dakcijos ir administracijos telef. Nr.«ii 
* Nedarbo valandomis skambinti leiu

Nr. 2546.
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