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„PADĖTIS PAVOJINGA, BET NE BEVILTIŠKA“
Debatai žemuosiuose rūmuose

Išnaudoja visas progas pabėgti
Viena (Dena/INS). Čekoslovakijos „fašiz

mo aukų” delegacija, sudėta iš 30 atstovų, 
kuri praeitą sekmadienį trejų metų nuo iš
vadavimo iš Maųthauseno koncentracijos 
ilovyklos atvyko iškilmių į Vieną, kaip in
formuojama iš patikimų amerikiečių šalti
nių, pabėgo ieškotis prieglobsčio amerikie- 
črų zonoje.

20 vengrų, kurie buvo atvykę j Vieną 
žaisti futbolo su austrų komanda, atsisakė 
grįžti j Budapeštą.

Išvyks 18.000 DP
Bretnerhavenas (Dena).' Kaip informuoja 

IRO, nuo trečiadienio per ateinančius du 
mėnesius l JAV, Kanadą, Argentiną ir 
Australiją išvyks 18.600 žmonių. Suintensy
vėjus DP išvykimas yra įmanomas pagerė
jus laivininkystės sąlygoms. Priešingai 
inkstyvesniems transportams, į JAV gali 
išvykti tiktai 1600 asmenų, kadangi 1947-48 
metų kvotos yra išnaudotos.

DP važiuos } Brazil!Ja
Ženeva (Dena). Pasak PCIRO informaci

ją, su Brazilija yra pasirašyta sutartis, ku
ria Brazilija įsileidžiamųjų pas save imi
grantų skaičių sutinka padidinti.

Tą sutartį pasirašė Rio de Janeire Bra
zilijos vyriausybė ir PCIRO atstovai.

Vatikanas (Dena/Reuteris). Popiežius Pi
jus XII pirmadienį atkreipė Brazilijos tau
tos dėmesį J tai, kad ji turinti būti pasiruo- 
iusi sutikti visomis savo jėgomis pasiprie- 
iinti atvirai arba paslėptai invazijai, kuri no
ri sužlugdyti krikščioniškąsias vertybes ir 
pažeisti žmonių sąžinės laisvę.

Tas apsigynimas turi būti sujungtas su 
krikščionių socialiniu mokslu, kad dirban- 
tiosioms klasėms patikintų jų teisėtas pre
tenzijas.

Popiežiaus pareiškimas buvo padarytas 
naujo Brazilijos ambasadoriaus prie Vati
kano kredencialų įteikimo proga.

Dingės vėl atsirado
Londonas (Dena/Reuteris). Sovietų gvar

dijos pulk, leitenantas J. D. Tassojevas at
vyko į D. Britaniją kaip politinis pabėgė
lis. Britų oficialūs sluogsniai susilaiko nuo 
nuomonės pareiškimo. Manoma, kad Tasso
jevas pabėgo, kai gavo įsakymą grįžti į So
vietų S-gą. Tassojevas buvo sovietų trans
porto grupės Bremene inspektorius. Iš ten 
dingo balandžio 23 d.

Nutraukė santykius su Sovietais
New Yorkas (Dena/Reuteris). Kolumbi

jos vyriausybė, pasak Kolumbijos radiją, 
nutraukė diplomatinius santykius su Sovie
tų Sąjunga. Jau prieš kurį laiką buvo pa
sklidę gandai, kad Kolumbija nutraukė dip
lomatinius santykius su Sovietų Sąjunga dėl 
tariamo sovietų dalyvavimo Kolumbijos 
perversme, bet vėliau buvo oficialiai demen- 
tuota. Šiuo metu Kolumbijos radijo pa
skelbta žinia seka iš to, kad sekmadienį so
vietų įstaigos pareikalavo nuostolių paden
gimo dėl tariamų kratų sovietų pasiuntiny
bės tarnautojų butuose Bogotoje. Per tas 
kratas, kaip teigia sovietai, dingę vertingų 
dokumentų.

Gražios perspektyvos
Bogota (Dena/INS). Panamerikos konfe

rencija ketvirtadienį nutarė atsisakyti Ame
rikos kraštams nuo pasų ir vizų. Tas nu
tarimas bus įgyvendytas eile sutarčių, ku
rios įgalins kiekvienos valstybės Amerikoje 
gyventoją su asmens pažymėjimu lankytis 
bet kurioje kitoje Amerikos valstybėje.

Atsisako kandidatuoti
Rymas. (Dena/Reuteris). Italijos valsty

bės prezidentas de Nicola, kuriam dabar 
yra 71 metai, pranešė ministeriui pirminin
kui de Oasperiui, kad jo sveikatos būklė 
neleidžia toliau prisiimti bet kurių viešųjų 
pareigų. Iš to daroma išvada, kad de Ni
cola ateinančiuose rinkimuose į prezidentus 
atsisako kandiduoti. Tačiau manoma, kad 
prašomas visų partijų, jis prisiimtų prezi
dento pareigas.

Neišsilaiko. Prancūzų socialistų partijos 
laikraštis „Le Populaire” prasiskolino 
spaustuvei ir dėl to turėjo parduoti savo 
automobilius. (D/R).

2778 maišai pašto sudegė arba sugadinti 
laive kilus gaisrui. Paštas buvo vežamas 
amerikiečių okupacinėms įstaigoms Vokie
tijoje. (D).

Marsballis siūlo palikti veto teisę '
Washingtonas (Dena). Amerikos užsienio 

reikalų ministeris Marshallis trečiadienį 
atstovų rūmų užsienio reikalų komisijoje 
pasisakė esąs šalininkas palikti veto teisę, 
idant tuo būdu sutrukdytų, kad JT negalėtų 
disponuoti Amerikos kariuomenės daliniais 
be JAV sutikimo.

Jis esąs nusistatęs prieš JT chartos kei
timą ir Sovietų S-gos pašalinimą iš J. Tau
tų. Dabar pats pagrindinis JT uždavinys 
esąs sunaikinti ■ vadovaujančių sovietų poli
tikų klaidingas pažiūras ir paakinti juos 
realiai samprotauti.

JAV dabar svarstančios kariuomenės di
dinimą, kad atstatytų tarptautiniam saugu
mui reikalingą pusiausvyrą tarp valstybių. 
JAV suprantančios, kad laisvoms pasaulio 
tautoms turįs būti grąžintas saugumo jaus
mas.

Taikiu būdu likviduoti nesutarimus su 
Sovietų S-ga esąs pagrindinis JAV užsie
nio politikos tikslas. Marshallis pabrėžė, 
kad visos JT narės, įskaitant ir Sovietų 
S-gą, sudaro vieną bendruomenę, nors JAV 
vyriausybė ir esanti nuomonės, kad Sovie
tų S-gos vedamoji politika kai kuriais at
žvilgiais nesutinka/su JT charta.

Jei Sovietų S-ga išstotų iš JT arba būtų 
pašalinta, tai kai kurioms sovietų kaimy
ninėms valstybėms kiltų pavojus atsidurti 
nepakenčiamoje būklėje. Bet Amerika ne
norį tų valstybių stumti į tokią būklę be 
itin rimtos priežasties.

Amerikos nuolatinis JT delegatas W. 
Austinas dėl įstatymo projekto JT chartos 
revizijos klausimu pasakė štai ką: jis ma
nąs, kad dabar nepavyksiąs kiekvienas ban
dymas pakeisti JT chartą, norint susiau
rinti veto teisę. Mažiausiai 4 nuolatiniai 
Saugumo Tarybos nariai atmestų kiekvieną 
siūlymą tuo klausimu.

Pasaulio saugumo branduolį, pabrėžė 
Austinas, sudaro Rytų ir Vakarų santykiai. 
Nuo karo pabaigos plyšys tarp tų dviejų 
stovyklų vis didėjąs ir didėjąs. JT likvida
vimas šiuo metu galutinai nutrauktų saitus 
tarp Rytų ir .Vakarty

Sunku susikalbėti
Londonas (Dena/Reuteris).. Antradienį 

užsienio reikalų ministeris Bevinas atidarė 
žemuosiuose rūmuose dviejų dienų debatus 
užsienio politikos klausimais.

Darydamas politinę apžvalgą, Bevinas 
prisiminė sausio mėn. pasakytąją kalbą, 
kurioje jis pasveikino siūlymą sudaryti Va
karų uniją. Nuo to laiko buvo pastoviai ir 
metodingai žengiama pirmyn tų tikslų įgy- 
vendyti. Ta unija visai realiai mus daro 
„Europos dalimi”* Mes visi pageidaujame, 
kad ta sutartis taptų tikrai veiksmingu ins
trumentu bendradarbiauti visose srityse.

Mes tikime, kad vėliau ir kitos tautos 
įsijungs į Vakarų uniją. Visi unijos na
riai turi būti traktuojami vienodai. Ir ma
žiausia tauta, įstojusi j uniją, niekad ne
taps didesnės tautos satelitu.

Prisimindamas Berlyno įvykius, > Bevinas 
pasakė: mes teisėtai esame Berlyne ir ke
tiname tenai pasilikti; .
• Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad bandymai tą 
problemą išspręsti nervų karu vieną kartą 
prieis galą, ir vietoje reikalavimų bus pri
eita prie pasitarimų.

Mes remiame Vokietijos vienybę, kurios 
pasiekti esamomis aplinkybėmis neįmanoma. 
Tačiau vilčių dėl ateities mes nesame pra
radę. .Vokietijos politinei ir ūkinei vieny
bei paniekti mes darysime viską, ką galėsi
me. '

Užsiminęs Austrijos taikos sutartį, Bevi
nas pareiškė, kad ir čia kantriai bus sten
giamasi, jei tik tos pastangos ves į nusi
brėžtą tikslą: sukurti laisvą, demokratišką 
ir, suverenią Austriją.

Italijoje, Bevino nuomone, turėtų būti 
nugalėtos dar didelės kliūtys, kol paaiškės, 
kokia rolė pokariniame pasaulyje teks Ita
lijai. Triestas turi būti grąžintas Italijai.

Prisiminęs komunizmą, Bevinas pareiškė, 
jog jis visada jautęs, kad būtų galima su
sitarti, jeigu tektų reikalą turėti su Sovietų 
Sąjunga, bet ne su komunistų ideologija.

Rezoliucija dėl Europos Unijos
Po Edeno kalbos įvykusiuose debatuose 

buvo svarstoma 190 atstovų pasiūlyta rezo
liucija dėl Europos Unijos. Rezoliucija tei

kia steigti nuolatinę tarytą su tarptauti
niais biurais, kuri derintų socialinę, ūkio 
ir gynybos politiką.

Attlee prieš karo gandus

Ministeris pirmini^tas Attlee žemuosiuo
se rūmuose-pareiškę savo įsitikinimą, jog 
3. didysis karas galį/- prasidėti dėl to, kad 
kas nors per toli yrzi ištiesęs ranką.

Attlee griežtai pasmerkė kalbas dėl karo 
neišvengiamumo. Šios kalbos esančios klai
dingos ir pavojingos. Jis netikįs, kad ko
kios nors tautos norėtų karo.

Aiškiai žinoma, ka-.Į Rytų Europos vals
tybės turi gynybos Nutartis, tad nesą pa
grindo, ir V. Europoj valstybėms tokių su
tarčių neturėti.

Dabar belieka klausimas, iki kurio laips
nio Vakarų Unija turžs būti įgyvendyta. Jis 
marjąs, kad pagaliau turėsianti būti įsteig
ta Europos federacija. „Mes norime, kad
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Europos atkutimas
Buvęs užsienio reikalų ministeris A. Ede

nas didžiuosiuose žemųjų rūmų užsienio 
politikos debatuose trečiadienį pasakė, kad 
tarptautinė padėtis esanti pavojinga, bet 
ne beviltiška. Esą geriau kalbėti apie ka
rą, nekaip pulti į bedugnę.

Jo nuomone, netrukus turinti būti šau
kiama ipiperijos valstybės vyrų konferen
cija santykiams su Vakarų Europos Unija 
apsvarstyti, atsižvelgiant į tą vaidmenį, ku
ris šiame klausime tenka Britanijos šeimos 
valstybėms. Regioninės sutartys tarp 5 va
karinių valstybių, kad ir kokios naudingos 
būtų, negali būti veiksmingos tarptautinės 
organizacijos. Kol pasaulio tautos nenusi
lenks bendram įstatymui, tol nebus tikros 
taikos ir tikro saugumo jokioje žemės ru
tulio dalyje.'*“

Dabartinėje situacijoje pasaulio taikai iš
laikyti daugiausia gali padėti V. Europos 
gerovės ir jos tarptautinio orumo atstaty
mas. Tačiau V. Europos tautos vienos pa
čios nesančios pakankamai tiprios, jog sa
vo gynybos sistemą galėtų taip sutvarkyti, 
kad šių dienų mastu imant galėtų teikti tik-

Nori taikiu būdu likviduoti nesutarimus
J. Tautoms stiprinti Austinas nurodė 5 

būdus: 1. Europos atstatymo programą, 2. 
Amerikos stiprinimą karinėje srityje, 3. 
Amerikos sąjungininkų karinį rėmimą, 4. 
Amerikos žemyno valstybių ir Vakarų Eu
ropos Unijos rėmimą ir 5. Amerikai pa
remti visas pastangas J. Tautoms stiprinti.

Mes esame pakeliui { taiką
Ketvirtadienį tautiniame kongrese „šei

mų klausimais” prezidentas Trumanas savo 
kalboje pasakė: ,Mes esame pakeliui į tai
ką” nors tas kelias būtų šiurkštus ir akme
nuotas. Trumanas reikalavo amerikiečių 
tautą rinkiminių metų politinę agitaciją ne
vesti tuff būdu, kad užsienio politikos klau
simais nesusikirstų tarp savęs abi partijos. 
„Jeigu mes norime turėti ttaiką, tai tą pačią 
politiką mes ir toliau turime vesti”, pareiš
kė Trumanas. Toliau savo kalboje prezi
dentas pažymėjo, kad reikalinga esą remti 
Jungtinių Tautų taikos pastangas.

Pasitraukė Spaakas
. Briuselis (Dena/Reuteris). Belgijos minis
teris pirmininkas Spaakas, pasak Reuterį, 
antradienį princui regentui įteikė savo vy
riausybės atsistatydinimo raštą. Manoma, 
kad jo pasitraukimo priežastys yra nesu
tikimas jo partijos, socialistų, viduje. So- 
cialisrtai pasisakė prieš vyriausybės politi
ką jau 75 metus trunkančiame ginče dėl 
mokyklų: ar jos turi būti valstybės išlai
komos ar „laisvos” katalikiškos mokyklos.

Manoma, kad regentas atsistatydinimo 
nepriims, tuo duodamas socialistų partijai 
laiko persvarstyti taikingą Spaako pažiūrą 
švietimo klausimu.

Pasitraukė italų vyriauaybė
Bad Nauheimas (Dena). Šveicarijos radi

jas praneša, kad pasitraukė visas italų mi- 
nisterių kabinetas. De Gasperis minisrte- 
riams padėkojo už darbą ir bendradarbia
vimą. Tačiau ministerial eis savo pareigas, 
kol bus išrinktas prezidentas ir bus suda
rytas naujas ministerių kabinetas.

valstybių suverenumas būtų kitaip supran
tamas ir turime ta linkme veikti. Dabar ky
la klausimas, kuris geriausias kelias bus 
federacijai įgyvendyti. Manau, kad būtų ga
lima išsiversti be steigiamojo seimo šauki
mo. Mano nuomone — praktinius klausimus 
tvarkyti praktiškai.”

„Turime. pasvarstyti, kaip galėsime ge
riausiai, ekonomiškiausiai ir veiksmingiau
siai suorganizuoti savo gynybos jėgas. Pa
sisakydami už Vakarų Uniją, sutinkame 
dalį savo autoriteto sulieti su kitų valsty
bių autoritetais”. Tačiau vyriausybė nesu
tiksianti su visais 190 atstovų įteiktosios 
rezoliucijos siūlymais. Betgi vyriausybė iš 
širdies pritarianti pačiai federacijos idėjai, 
kuri ilgainiui galinti išsiplėsti visame pa
saulyje.

Žem. rūmai rezoliucijos nebalsavo, nes ji 
ėjo tik diskusijų baze.

— išsigelbėjimas
rą saugumą. Tam reikalui V. Europos val
stybės privalančios JAV pagalbos.

Pasiduoda partijos disciplinai

Londonas (Dena). K. Ziiliacus ir 17 kitų 
britų darbo partijos narių nusprendę pasi
rašyti lojalumo pareiškimą, kad nori pasi
duoti darbo partijos disciplinai.

Tačiau du atstoVai atsisaką sekti trio pa
vyzdžiu ir norį solidarizuoti su išmestuoju 
atstovu J. Platts-Millsu.

Italijos rinkimų išvakarėse 21 atstovas 
buvo pasiuntęs sveikinimą kairiųjtf socia
listų vadui P. Nenniui ir už tai - susilaukė 
sudraudimo. , 

Jokio sprendimo Palestinai
New Yorkas (Dena/Reuteris). . Reuterio 

korespondentas N. Fryus pirmadienį prane
ša, kad beveik dvi savaites trukęs pilnaties 
darbas Palestinos klausimu tikriausiai suda
rys provizorinę JT komisiją, kuri britų 
mandatui pasibaigus po gegužės 15 d. pe-
rims Palestinas administravimą. Galutinis 
sprendimas dėl Palestinos ateities, ją dalyti, 
valdyti patikėtinio titulu arba padaryti 
dviejų dalių jungtinę valstybę, tuo būdu 
būtų “atidėtas iki kitos pilnaties posėdžių 
šių metų rugsėjo mėnesį.

Šiuo metu posėdžiaujanti pilnatis turi 
pasisakyti: ar formaliai patvirtinti lapkri
čio 29. d. pilnaties nutarimą Palestiną pa
dalyti, priimti amerikiečių planą Palesti
nai valdyti JT patikėtinio titulu, savo rū
šies laikinę administraciją organizuoti, kaip 
pasiūlė britų kolonijų ministeris A. Oree- 
chas arba nepadaryti jokio sprendimo ' ir 
leisti Palestinos problemoms išsispręsti sa
vaime pilietiniame kare.

JT patikėtinių taryba susitarė dėl Jeru
zalės pranešimo, kuris bus įteiktas JT pil
načiai. Pranešime sakoma, kad D. Britani
ja kaip mandatinė valstybė po gegužės 15 
d. turėtų paskirti Jeruzalės komisarą. Jis 
turėtų būti neutralus asmuo, priimtinas ir 
žydams ir arabams.

i

Arabų savanoriai kaunami su žydų Irgun 
Zwai Leumio daliniais Jaffos mieste. 

(Dena-INP-Bild)

Korespondencijos 
cenzūra Lietuvoje

Norėdamas gauti leidimą laiškui | užsie
nį pasiųsti, okupuotos Lietuvos gyventojas 
turi prirašyti ilgą anketą su tiksliomis, 
smulkiomis detalėmis apie save ir laiško 
gavėją. . ;

Jei duoda leidimą, laiškas turi būti nu
neštas į vietos MVD (buv. NKVD) specia
lų skyrių, jei siuntėjas gyvena didesniame 
mieste, o gyvenantieji kaimuose turi savo 
laiškus kontroliuoti pristatyti specialiam 
valdininkui pašto įstaigoje. Laiškas cenzū
ruojamas vietoje, net pats cenzorius duoda 
patarimų, kaip laiškas turėtų būti parašy
tas, kad užsienyje gyvenančiam būtų ,su
prantamas”.

Labai maloniai praleidžia laiškus, ku
riuose aprašomi „taikos meto atstatymo 
darbai”. Apsakymai iš užsienio cenzūruoja
mi taip pat ir susirašinėjimas priimamas 
palankiai, jei siuntėjas niekindamas aprašo 
savo gyvenimą „kapitalistiniame” krašte ir 
pareiškia norą gyventi sovietų Rusijoje. 
(The Baltic Review).

Nesvarstė Jugoslavijos' pretenzijų
Londonas (Dena/Reuteris). Ypatingų Aus

trijos sutarties įgaliotinių pirmadienio po
sėdyje D. Britanijos, Prancūzijos ir JAV 
atstovai atsisakė svarstyti Jugoslavijos te
ritorines ir reparacijų pretenzijas iš Aus
trijos.

Sovietų atstovas Koktomovas prasitarė, 
kad Sovietų Sąjunga, gal būt, rasranti kom
promisinį sprendimą dėl Jugoslavijos kelia
mų pretenzijų iš Austrijos. Kad dalykas 
būtų greičiau sprendžiamas^ pareiškė jis, 
Sovietų Sąjunga paremsianti kiekvieną siū
lymą, kuris atsižvelgs į Jugoslavijos rei
kalavimus.

Jeruzalė (Dena). Palestinoje pasirodė pir
mieji žydų pašto ženklai. Juose yra išves
tos žydų valstybės sienos, kurias buvo nu- 
mačiusios Jungtinės Tautos. Tą pačią die
ną tarp Haifos ir žydų Hoderos miesto 
pradėjo kursuoti grynai žydiškas trauki-
nys. ,

Numatytam žygiui į Palestiną visų arabų 
armijų vyriausias vadas El Din Kawukjis, 
kalbėdamas su Reuterio korespondentu, pa
reiškė, kad artimiausiomis dienomis arabų 
armijos įžygiuos į Palestiną.

Korespondentas praneša, kad keliauda
mas iš Palestinos per Transjordaniją į Si
riją Moabo apylinkėse jis matė motori
zuotus Irako vienetus žygiuojant. link Pa
lestinos.

Žydų teroristinė „Stern” organizacija 
pranešė, kad pasibaigė ginklų paliaubos su 
britų kariuomene. Tos organizacijos atsi
šaukime, kuris yra lyg atsakymas | britų 
įgulų pastiprinimus, sakoma, kad jų tiks
las yra įrodyti, jog britų armija yra ne
pajėgi šventojoje Žemėje išlaikyti tvarką ir 
apginti teisę.

Britų užsienio reikalų ministeris Bevinas 
trečiadienį žemuosiuose rūmuose pareiškė, 
kad jis arabų lygos valstybes primygtinai' 
įspėjo nuo galimo konflikto su Palestinos 
mandatine valstybe, kuria iki gegužės 15 d. 
yra D. Britanija.

Anglų amerikiečių pasitarimai dėl britų 
mandato Palestinoje pailginimo iki gegu
žės 25 d., kaip informuojama iš gerai infor
muotų šaltinių, pasibaigė be pasekmių. Bri
tų JT delegatas sir Cadoganas Jungtinėse 
Tautose pareiškė, kad D. Britanija negali 
sutikti prailginti mandatą, nes kiekvieną 
galimybę įvykiai yra pralenkę.

Jungtinių Tautų pilnatis ketvirtadienį va
kare nutarė paskirti neutralų komisarą Je
ruzalei. Tuo komisaru JT pilnatis paskyrė 
sir Cunnighamą.

Didžiausias nusivylimas
Viena (Dena/Reuteris). Austrijos kancleris 

dr. Figlis ketvirtadienį vakare pareiškė, kad 
jis labiausiai nusivylė kada jam buvo pra
nešta, jog keturių pasikalbėjimai. Austrijos 
taikos sutarties klausimais Londone netikė
tam laikui yra atidėti.

Tas staigus pasitarimų nutraukimas, sakė 
Figiis palaidojo visas viltis, kurias mes tu
rėjome dėl greito sutarties pasirašymo.

Pasakys svarbią kalbą. Pasak informaci
jas iš baltųjų rūmų, netrukus laukiama 
Trumaną pasakysiant svarbią politinę kal
bą. Vieta jr laikas nežinoma. (D/TNS),
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TRUMPOS ŽINIOS
Konferencija. Gegužės 18 d. Austrijoje 

Įvyks profesinių sąjungų konferencija, ku
rioje dalyvaus ir vokiečių atstovai. Ameri
kiečių AEL ir CIO profesinių sąjungų at
stovai irgi sutiko dalyvauti. (D).

Amerikiečių apsaugoje. Buvęs Horia Si- 
mos kabinete Rumunijos karo ministeris 
Camdaga; kaip rašo sovietų licenzijuota 
spauda Austrijoje, yra aukštutinėje Austri
joje amerikiečių apsaugoje. Kartu su juo 
amėrikiečių apsaugoje esąs ir Horia Simą, 
buvęs „geležinės gvardijas” vadas Rumu
nijoje. (D). , _

Niekaip nesusidera. Ypatingieji įgalioti
niai Austrijos taikos sutarčiai paruošti ne
susitaria dėl Jugošlavijos reikalavimų. Trys 
Vakarų valstybės tuos reikalavimus atmeta, 
o Sovietų Sąjunga jdos energingai palaiko. 
(D/R).

Nuteisė pakarti. Britų karinis teismas 
Austrijoje nuteisė mirti pakartinai V. Po- 
šauką (lenką) už vieno Jugoslavijos karei
vio nužudymą. (D).

. t , D. BRITANIJA

AUSTRIJA Tebestreikuoja. Paryžiaus Metro tarnau- 
, tojai antradienį nutarė tol streikuoti, kol 
bus patenkinti algų didinimo reikalavimai. 
Transporto ministeris pareiškė, kad jokių 
derybų nebūsią vedama, streikuojantiesiems 
nepradėjus dirbti. (D/R).

TOL. RYTAI
Šventė su aukomis. Gegužės 1 d. Pietų 

Korėjoje Ora-Rio vietovėje per komunistų 
išprovokuotas gatvės kovas užmušti 6 as
menys. Iš viso pietų Korėjoje nuo metų 
pradžios per neramumus žuvo 257 asmenys. 
(D/INS).

VENGRIJA

Italija pateikia vekselius

Vienintelis atsakymas. Britų opozicijos 
lyderio jaavaduotojas Edenas viename susi
rinkime pareiškė: „Suvienyta Europa, poli
tiškai laisva ir ūkiškai žydinti Europa, yra 
vienintelis atsakymas komunizmui”. (D/R).

Rems Paneuropą. Neseniai sudarytasis li
beralų internacionalas Londone pereiškė, 
kad jis Į netrukus prasidėsiantį Haagoje 

.Paneuropos kongresą pasiųs savo delegaci
ją. Tą idėją jie jautriai remią. (D/R). f

Reikalauja sustoti. Darbiečių partijos 
grufiė atstovų pareikalavo, kad Vokietijoje 
būtų sustabdytas demontavimas tokių įmo- 
tiių, kurios reikalingos vokiečių ūkiui. (D/R)

GRAIKIJA

Nepaprasti Įgaliojimai. Vengrų tautinis 
susirinkimas, pasak Tanjugą, priėmė Įsta
tymą, kuriuo pailginami vyriausybei su
teiktieji nepaprasti įgaliojimai iki š. m. 
gruodžio 31 d. (D).

Išpilietins. Vengrijos parlamentas pri
ėmė įstatymo projektą, kuriuo vyriausybė 
įgaliojama iš kiekvieno užsienyje gyvenan
čio vengro atimti pilietybę, jei jis per 30 
dienų nepaklausys kvietimo grįžti į savo 
kraštą. Negrįžusiojo turtas atiteks valsty
bei. (D).

VOKIETIJA

Sango žudiką. Graikų policija ėmėsi prie
monių apsaugoti tariamą teisingumo minis
terio žudiką, kuris dabar yra ligoninėje, 
nes jį galį nunuodyti komunistai, kad jis 
neišduotų kitų atentato dalyvių. D/R).

18 VISUR

Pakilo produkcija. Bizonos , pramonės 
produkcija š. m. kovo mėn., lyginant su 
ankstyvesniais mėnesiais, pakilo 3,5 ir pa
siekė 48,2 »/o 1936 metų lygmens, t. y. iki 
šiol aukščiausiai pasiektos produkcijos lyg
menį. (D).

Naujas dingimas. Dingo Berlyno geležin
kelių generalinės direkcijos atsakingas tar
nautojas, geležinkelių statybos specialistas 
Dr. Birmannas. Prieš tai jis buvęs pak
viestas į SMA. (D).

Nukrito supertviriovė. Prie Furstenfeld- 
brucko nukrito amerikiečių B-29 tipo su

plos narys užmuštas, 
'ritimo priežastys ti-

pertvirtovė. Vienas įgulc 
kiti lengvai sužeisti. Kri

Suėmė pakelyje. Kostarikos komunistų 
Ertijos vadas šeštadienio vakare, atvykus 

n į Havaną, aerodrome buvo suimtas. 
Areštas įvyko tuo pagrindu, kad jam ne
buvo leista gegužės 1 d. pjoga susitikti su 
Kubos komunistais; (D).

INDIJA

Numatytas vietininkas. Vakarų Bengali
jos gubernatorius Rajagopalacharis paskir
tas Mountbatfeno vietininku, kada jis pasi
trauks iš Indijos dominijos generalguberna
toriaus pareigų. (D/R).

ITALIJA
Dalyvaus vyriausybėje. Saragato socia

listų vadovybė paskelbė komunikatą, kuria
me pasisakoma, kad partija ir toliau daly
vaus Italijos vyriausybėje. Partija yra pa
ruošusi sąlygas, - kurių pagrindu bus vy
riausybėje bendradarbiaujama. (D).

Ragina boikotuoti. Italų komunistų vadas 
Palmira Togliattis pasiūlė, kad liaudies 
fronto senatoriai ir atstovai nedalyvautų 
abiejų rūmų bendrame posėdyje, kur bus 
renkamas prezidentas. Tas boikotas būtų 
kaip protesto ženklas dėl rinkimų „negero
vių”. (D/R).

Posėdžiauja, šiuo metu Ryme posėdžiau
ja pasaulinės profesinės sąjungos vadovy
bė. (D).

J. A. VALSTYBES

riamos. (D).
Susisiekimas taisosi. Britų kontroliuojami 

laivai vėl pradėjo susisiekimą vandenimis 
iš britų zonos į Berlyną. (D).

Dingo brangenybė. Berlyne iš valstybi
nio brangenybių muziejaus, kuris 1945 m. 
britų buvo konfiskuotas, dingo papuošalas 
vieno milijono markių, vertės. Dingimas 
pastebėtas tik po 9 mėnesių. (D).

Grąžins nuosavybę. Maršalas Sokolovskis 
išleido įsakymą Nr. 82, kuriuo remiantis 
bus grąžinta buvusiems savininkams nacio
nalsocialistų konfiskuota ir naudota nuosa
vybė. (D).

Komunistai be laikraščių. Nordrhein — 
Westfaliioje, Detmolde, leidžiamas komu
nistų „Volks-Echo” antradienį uždraustas 
civilinio gubernatoriaus. Per tris dienas 
uždaryti 4 komunistų laikraščiai. (D)!

Britų ir sovietų transporto skyrių atsto
vai antradienį buvo susirinkę' sovietų vyr. 
būstinėje tarpzoninės laivininkystės klausi
mus svarstyti. (D).

Kaip ir buvo galima tikėtis, Italija da
bar pradeda Vakarų valstybėms pristatinė
ti vekselius už komunizmo nugalėjimą. Bur
žuazinių laikraščių vedamieji kaip pagal 
komandą gvildena klausimą: ar amerikie
čiai, anglai ir prancūzaj jau praktiškai da
bar pareikš savo padėką ir įvertinimą už ba
landžio 18. d. laimėtą kovą? Ir visi sutin
ka, jog dabar atėjęs melas, kada gali įsi
kūnyti įvairios iniciatyvos — Triesto ir 
Mont Ceniso jėgainių grąžinimas, pri
ėmimas į Jungtines Tautas, kolonijų klausi
mo sprendimas ir aplamai taikos sutarties 
nuostatų revizija, jei nenorima suteikti ko
munistams progos vėliau pasiteisinti, ku
rie, kaip žinoma, visus šilkinius vakariečių 
žodžius laikė paprastu manevru rinkimams 
įtaigoti.

Revizija yra pastarųjų dienų magiškasis 
žodis; viešosios nuomonės garsintuvai rei
kalauja nuodugnios ^diktanto” revizijos; o 
tie organai, kaip iš patyrimo žinoma, vaiz
duoja vadovaujamųjų politikų ir ūkinių 
sluogsnių pažiūras ir intencijas. Bet savo 
pretenzijas Italija pareiškė ir oficialiai. Iš 
tikrųjų, United Press atstovui suteikto de 
Oasperio pasikalbėjimo negalima kitaip 
vertinti, kaip apeliavimą Washingtono ad
resu, kad reikia Italiją įgalinti kaip galint 
geriau vaidinti Vakarų kultūros kraštinės 
pozicijos vaidmenį. Sūkis paleistas. De Gas
peris pats prasitarė, jog komunizmo nuvei- 
kimas rinkimuose tebūtų tik pusė perga
lės, jei sąjungininkai nesudarys sąlygų kraš
tui tarpti visose srityse, reviduodami tai
kos sutartį.

Jei ministeris pirmininkas pasidarė pesi
mistas ir staiga išbraukė per 8 milijonus ko
munistų ir kriptokomunistų' balsų, tai jis tai 
darė, norėdamas anglosaksų ir Prancūzijos 
vyriausybes paskatinti suteikti apčiuopiamą 
politinę ir. ūkinę pagalbą. Bet ne tik tiek: 
ministeris pirmininkas atvirai kalbėjo apie 
„beprasmiškas 
verčia Italiją 
nusiginkluoti, 
rai „aktyviai

Italų buržuazinė spauda dabartinį Italijos 
bejėgiškumą laiko „nelogingu”. „Yra Itali
jos problema” — konstatuoja įtakingas Ry
mo laikraštis ir nusiskundžia, kad nesu
prantama Italijos gyventojų pertekliaus ir 
Italijos reikalų. Labiausiai pabrėžiamas rei
kalas leisti Italijai grįžti! į Afriką.

karines klauzules”, kurios 
laikyti mažą kariuomenę ir 
O tai pakerta pagrindą tik- 
krašto užsienio politikai”.

Respublikinlnkų kandidatas Į prezidentus 
Stasenas pareiškė, kad tučtuojau reikia 
•griebtis priemonių komunistų partijai 
Amerikoje ir „laisvę mylinčiuose kraštuose” 
paskelbti už Įstatymo ribų. (D/R).

Paskyrė pavaduotoją. Prezidentas Tru- 
tnanas ERP administratoriaus pavaduotoju 
paskyrė H. Brucę. Tą paskyrimą turit pa
tvirtinti senatas. (D/INS).

JUNGT. TAUTOS
Nesiseka. Saugumo Tarybos generalinių 

štabų komisija dar nebaigė balandžio mėn. 
pradėtų pasitarimų dėl projektuojamos tarp
tautinės kariuomenės sudėties ir dydžio. 
Kyla dideli nuomonių skirtumai. (D/Dans).

Ruošia raportą. JT Balkanų komisijos 9 
nariai iš Salonikų išvyko į Ženevą, kad 
tenai paruoštų Balkanų klausimais raportą, 
kurio laukiama apie birželio vidurį. (D/R).

Didelis priedas. Tarptautinio vaikų pa
galbos fondo (ICEF) Eurojjos skyriaus ve
dėjas pareiškė, kad ta organizacija dvide
šimčiai mil. vaikų 12 Europos kraštų teikia 
E r dieną kiekvienam po 300 papildomų 

lorijų. (D/R).
Devintu pavaduotoju Jungtinių Tautų ge

neralinio sekretoriaus išrinktas Australijos 
atstovas Jacksonils. (D/Dans).

. Vetuos. Sovietų Sąjungos atstovas Sau
gumo Taryboje Gromyka oficialiai pareiš
kė, kad jis vetuos kiekvieną daugumos nu
tarimą ryšium su Čekoslovakijos įvykių ty
rinėjimu. (D).

KINIJA

Kontroliuos patys. Kinijos ministerių ta
ryba sudarė pakomisę, kuri kontroliuos ir 
tikrins amerikinės pagalbbs sunaudojimą. 
(D).

PALESTINA
2878 asmenys žuvo Palestinoje nuo 1947 

m. sausio 30 d. iki š. m. gegužės mėnesio. 
Per tą laikotarpi 5063 asmenys buvo su
žeisti. (D).

Per 100 šarvuočių turi Haganah ir Irgun 
. Zvai Leumi kovos organizacijos Palestinoje, 

pareiškė karo ministeris E. Shinwellis. Ta
čiau nesą patvirtinimų, kad jie turėtų 
tankų. (D). v

PRANCŪZIJA

Laikosi rezervuotai. Prancūzijos socialis
tų partijos vadovybė pareiškė, kad nė vie
nas vadovybės narys oficialiai nedalyvaus 
Paneuropos kongrese Haagoje. Partijos na
riams nedraudžiama Į tą kongresą vykti 
(D/R).

Visur mušasi. Paryžiuje „Prancūzų lais
vosios Palestinos lygos”, susirinkime Įvyko 
muštynės tarp arabų ir žydų. Salinant iš 
susirinkimo 30 arabų vienas jų pašoko Į 
tribūną ir norėjo numesti žydų kalbėtoją. 
(D/R).

šiuo metu Švedijoje lieka tik vienas di
desnis laikraštis — žymaus liberalų veikė
jo prol. H. Tingsteno redaguojamas „Da- 
gens Nyheter” • (nepriklausomas), kuris ko
vodamas i kairę ir į dešinę prieš tuos ar
gumentus, siekia {rodyti neutralumo politi
kos nerealumą ir siūlo Švedijai neatidėlio
jant apsispręsti Vakarų kryptimi, tačiau 
neužsiangažuojant tam besąlygiškai. Sunku 
būtų tarti, kad šita vieniša „Dagens Nyhe
ter” akcija galėtų turėti kokios sprendžia
mos Įtakos Į sutartinai visų partijų vedamą 
neutralumo išlaikymo politiką.

Faktas palieka, kad šiandien tiek vyriau
sybės, tiek ir opozicijos partijų argumen
tai, neutralumo politikos linijai pateisinti, 
beveik sutampa. Tokie daugiau hipotezėmis 
kaip faktais paremti argumentai yra ne kas 
kita, kaip „wishul thinking”: pirma susi
galvoti nusistatymą, o po to ieškoti ar tie
siai kurtį tą nusistatymą pateisinančius ar
gumentus. Šitas visuotinis švedų nusistaty
mas neutralumo klausimu ir tie argumen
tai labai patinka komunistams, kurie pasta
ruoju metu su didele satisfikacija cituoja 
sava spaudoje tiek socialdemokratų, tiek ir 
net liberalų, ypač „antivakarietiškus” argu
mentus, išnaudodami juos savo antianglo- 
saksiškai propagandai. Tokiu būdu susi
daro gan kurioziška padėtis: kada krašte 
yra pradėta didžiulė antikomunistinė pro
paganda, tuo pačiu metu pagrindiniame už
sienio politikos klausime, pilamas vanduo 
ant komunistų malūno.

Kaip vieną būdingų pavyzdžiu puikiai 
charakterizuojančių dabartinĮ švedų nusi
statymą ir fantastinę argumentaciją tuo pa
grindiniu užs. politikos klausimu, norėčiau 
čia pacituoti vieną vakarinio liberalų laik
raščio (Aftonbladet) vedamąjį „Malonės 
laikotarpis” (1948.IV.13):

„Švedija iššilaikė nuošaliai nuo aliansų 
sistemos maždaug per 130 metų. Todėl tie, 
kurie mėgina siūlyti prisijungimą prie Va
karų bloko, turi skaitytis su geroku (tautos) 
pasipriešinimu. Šitas faktas sudarė tam tik
rą užsienio politikos tradiciją, kuri naudo
josi eilinio piliečio pasitikėjimu... Teori
ja, kad Švedija būtų ypatingai trokštamas 
karo laukas, atremiama patyrimo. Militari- 
nis ir politinis aktyvumas, kur} iki šiol te
ko stebėti, byloja daugiau už tai, kad tai 
bus Vidurio Europa ir Viduržemio jūra, 
kur vyks pats didysis mūšis ir, bus patys 
lemiamieji laimėjimai.

Karo atveju Europoje, pradinėje jo fa
zėje, reikalinga skaitytis su betarpiška Ry-

Kad būtų pasiruošusi „įvykiams”, Itali
ja tikisi ir reikalauja pakeisti „diktanto” 
karines klauzules ir dar gal aktyviai parem
ti jos atsiginklavimą. Tiek de Gasperis, 
tiek jo pasikalbėjimo Įkvėpti straipsnių ra- 
šotyjai to reikalavimo smulkiau neapibūdi
na. Bet yra aišku, prieš ką turi būti 
kreiptas tas ginklavimasis: prieš Titą, 
karingą toną — neįprastą ypač tokiam 
rui, kaip de Gasperiui — būtų galima
gailestauti (nors realiai politiškai ir būtų 
pagrįstas), jei šis balandžio 18. d. trium- 
fuotojas nebūtų įsakmiai pabrėžęs reikiant 
konstruktyvios socialinių reformų politikos. 
Todėl nurodė dar nepalaužtą komunizmo 
jėgą Italijoje. Visa eilė laikraščių pabrėžia, 
kad Italijos reikalo, apvainikuoto balan-

nu-
Sį

vy-
ap-

džio 18. d., Paryžiuje, Londone ir Wuliinj- 
tone nederėtų laikyti baigtu, jis tik prui- 
dėjęs.

Žinoma — daug kas sako Italijoje - ne
sulaikoma taikos sutarties revizija būtų 
daug lengvesnė, jei pati Italija praėjusiais 
metais nebūtų ratifikavusi tos sutarties. 
Patys didieji ratifikavimo kovotojai - de 
Gasperis ir Sforza — stengiasi vienpusiš
kai atšaukti parašus. Galima tarti, kad va
kariniai nugalėtojai, kurie per pastarąsias 
savaites daugybę kartų parodė, kokia būti
na jiems yra Italijos pozicija, padarys ita
lų reikalaujamas logingas išvadas ir pasielgi 
teisingai su kraštu, kuriam dabar pataikų- 
ja. (Die Tat). '

JAV okupaciniai tikslai
Dalles (Dena/Dans). Amerikiečių okupa

ciniai daliniai tol vykdys savo uždavinius, 
kol bus pasiektas tikras saugumas ir bus 
sukurta tikra taika ir kol buv. priešų kraš
tai sudarys tvirtą pagrindą reprezentatyviai 
vyriausybei ir vėl atstatys savo sugriautą 
ūkĮ, pareiškė armijos ministerio pavaduo
tojas W. Draperis.

Du okupacijos uždaviniai yra jau atlikti, 
tai — demobilizacija ir demilitarizacija. 
Mūsų personalas okupuotuose kraštuose ra
miai ir pastoviai siekia demokratinių prin
cipu Įgyvendymo. Demokratijos mokoma 
laisva spauda, filmu, auklėjimo metodais ir 
politinėmis laisvėmis masėse. Kaip pasiek
tų rezultatų pavyzdį, Draperis nurodė Ja
poniją, kur pagal naują demokratinę kons
tituciją kraštui vadovauja rinkta valdžia. 
Panašiai yra ir Austrijoje, nors ten ir su
siduriama su sunkumais.

Kalbos laisvė, religijos laisvė ir atskirų 
amenų teisė turėtų pakeisti Hitlerio ir To
jo buvusią tiraniją. Draperis pasmerkė so
vietų atsisakymą pakelti Vokietiją dalijan
čią geležinę uždangą ir jos „milžiniškų” 
reparacijų reikalavimus, tuo pat metu, ka
da JAV ir D. Britanija Vokietijos> reikalams 
išleidžia milijonus, kad gelbėtų vokiečius 
nuo bado ir prikeltų vokiečių ūkĮ. Bizonos 
sudarymas, įtraukus į ją ir prancūzų zoną, 
leis Potsdamo nutarimus įvykdyti nors Va
karų Vokietijoje.

Laisvė arba vergija
Tokiją (Dena/INS). Sąjungininkų okupt- 

cinės kariuomenės vyriausiasis vadas Japo
nijoje gen. McArthuras pirmadienį Japoni
jos naujos kontitucijos metinių proga ii. 
leido atsišaukimą, kuriame sakoma, kad 
reikia budėti prieš despotizmo jėgas, ta- 
rios nori išsiplėsti kiekviename krašte.

Nepaminėdamas įsakmiai Sovietų Sąjtn- 
gos vardo, McArthuras pareiškė: šjandia 
yra tik vienas pasirinkimas: demokratija 
arba despotizmas, laisvė arba vergija.

susirinkimą, kuriame būtų it- 
visų kraštų parlamentams. Bt 
būti padarytas Europos fantų 
apie žmogaus teises, o taip pi'

Strauso politika
Skandinaviški apmąstymai

tų bloko persvara prieš vakarus, kol JAV 
suspės pasiruošti ir permesti čia visa, kas 
yra reikalinga. Kaip ilgai tat truks, gali
ma tik spėti — gal metus, o gal ir daugiau. 
Tas laikas, kuris praeis, kol kariaujančias 
pusės taps lygiai pajėgios Euroytoje, bus 
Švedijai malonės laikotarpis. Koį, žinoma, 
mes turėsime šansą išsilaikyti nuošalėje... 
Tačiau, jei mes sudarysime formalią sąjun
gą su Vakarų valstybėmis, tai mūsų padė- 

'tis bus jau net nedvejojama, — ji bus vi
siškai aiški, ir jokia. žmogiška jėga nega
lės mus daugiau apsaugoti nuo įtraukimo į 
karą.”

Sis straipsnis yra stačiai kopija švedų 
mentaliteto ir politinio jų apsisprendimo 
būsimų sprendžiamų įvykių atveju: atsitū
pus už krūmo stebėti lemiančias dviejų mil
žinų grumtynes, savo kampelio ramumui 
paaukojant net artimiausią brolį (Daniją); 
kas laimės — nesvarbu (žinoma, širdyje 
trokštama Vakarų laimėjimo), svarbiausia 
tai, kad mes bent metus turėtume sotaus, 
patogaus gyvenimo — „malonės laikotar
pį” ir kad mums nenulašėtų nė vienas krau
jo lašas; o toliau — kaip Dievas duos, ti
kėkime mūsų ilgamete ramaus gyvenimo 
tradicija. • Žodžiu neutralumas — kaip mu 
tikslas.

Tokio pobūdžio neutralumas (jį „Dagens 
Nyheter”) vadina „strauso politika”), kada 
visokiais būdais ir priemonėmis stengiama
si stipresnį ir pavojingesnį įtikinti savo 
neutralumo „grynumu” yra labai pavojin
gas žaidimas, kuris lengvai gali vesti, ne 
tik prie „skandinaviško solidarumo” idėjos, 
bet ir iš viso visiems vakariečiams bendrų 
laisvės ir demokratijos principų išdavimo. 
Toks grynai opurtunistinis neutralumo ke
lias vargiai ar galima skaityti pozityviu 
reiškiniu sunkioje ir lemiančioje šio meto 
tarptautinėje situacijoje.

Esant šitokiam Švedijos nusistatymui 
neutralumo politikos klausimu, sunku tikė
ti, kad šiuo metu Skandinavijos valstybės 
galėtų prieiti kokį vieningą kolektyvų 
sprendimą, atsisakant žalingos izoliacijos ir 
ryžtantis imtis savo dalį atsakomybės le
miamoje Vakarų civilizacijos kovoje prieš 
Rytų destrukciją, tuo būdu praktiškai dek
laruojant savo solidarumą su Vakarų Eu
ropos ir Vakarų pasaulio tautų bendruome
ne. ,

Žinoma, tam tikra iniciatyva ir protingas 
spaudimas iš išorės, šiuo atveju iš didžių
jų Vakarų demokratijų pusės, turinį inte
resą traktuoti Skandinaviją kaip politinį ir

strateginį vienetą, galėtų gal ir Švediją 
pakreipti didesnio bent politinio Skandina
vijos valstybių solidarumo kryptimi., Kai 
kurie pastarojo meto simptomai tą tarme- 
nį, atrodo, patvirtina. Taip antai, sakysim, 
tam tikras ekonominis paspaudimas iš JAV 
pusės, ar ■ Skandinavijos valstybių įsijungi
mas į Marshallio planą, daro kartais tam 
tikrą įtaką. Pagaliau pastarojo meto gan 
aiški Norvegijos iniciatyva Skandinavijos 
kraštų konsolidavimo kryptimi, kuri yra ki
lusi ne be anglosaksų paramos bei pritari
mo, galės gal taip pat turėti tam tikrą ri
botą įtaką Švedijos elgsenai. Tačiau kiek 
ir kaip greitai šitos priemonės galės pa
keisti švedų opiniją ir jų vyriausybės 
„strauso politiką”, yra sunku šiandien spėti.

Spekuliuojant dėl Skandinavijos artimiau
sios ateities pozicijos bendradarbiavimo ga
limumų su Vakarais, vaizdas susidarytų 
toks: kadangi JAV ir D. Britanija turi 
Skandinavijoje gan konkretų politinį — 
strateginį interesą, o iš kitos pusės Dani
ja ir Norvegija, linkusios pradėti konkretų 
karinį bendradarbiavimą su Vakarais, yra 
gyvybiškai suinteresuotos Švedijos elgsena 
savo saugumui laiduoti, reikalinga laukti 
tolimesnio riboto Skandinavijos valstybių 
bendradarbiavimo plėtojimo politinėje ir 
ekonominėje srityje, neoficialiai rikiuojant 
savo politiką Vakarams palankia kryptimi. 
Tokiu būdu iki sprendžiamo momento galės 
būti išlaikytas Vakarams reikalingas ir nau
dingas bent ribotas Skandinavijos valsty
bių integralumas, neleidžiant Švedijai „pa
sprukti” nuo Vakarų ir tiesiogiai ar netie
siogiai patekti rusų glėbin. Tačiau grynai 
kariniame sektoriuje Norvegija ir Danija 
bus priverstos „atsargiąją” Švediją palikti 
nuošaliai ir individualiai ieškoti Vakaruos 
būdų ir priemonių savo taip lengvai pažei
džiamam saugumui laiduoti. Norvegų užs. 
reik. min. Langės kalba tą tendenciją aiš
kiai rodo. A. K.

Svarbiausia sąlyga
Southamptonas (Dena/Reuteris). Neiš

sprendus maitinimo problemos, pasaulis per 
ateinančius 50 metų paskęs chaose, pareiš
kė pasitraukiąs JT maitinimo ir žemės 
ūkio generalinis direktorius sir J. Boyd- 
Orras.

Maitinimo problemai išspręsti galimybių 
yra 50 prieš 50. Užuot išnaudojęs pagal
binius šaltinius maitinimo reikalams, pa
saulis visą trečdalį savo pajamų skiria ka
ro mašinai sekančiam karui išplėsti-

Sujungus jėgas — didėja galybė
Londonas (Dena/Reuteris).' PenkfadittĮ 

Haagoje prasideda Paneuropos konferencija 
Dalyvauja 700 atstovų iš 16 Europos vili, 
tybių. Norima nutarti įkurti Europos „bė
dos tarybą”. Pasiūlytas memorandumas, ta
riam pritaria Prancūzijos ir D. Britanija 
atstovai. Turėtų būti paragintos toje tary. 
boję dalyvauti visos valstybės.

Toliau memorandume siūloma sušaukti 
patariamąjį 
stovaujama 
to, turėtų 
pareiškimas
sudarytas nepriklausomas teismas toms tei
sėms įgyvendyti.

Memorandumas užsimena apie suvienytą 
16 valstybių pagelbines jėgas, kurios api
ma 250 milijonų viso pasaulio labiausiai 
civilizuotų ir inteligentiškų žmonių. Papil
džius joms priklausomomis užjūrių Žaną 
pagalbinėmis priemonėmis, gaunamu Na 
didelis produkcijos potencialas, kokį turi J. 
A. Valstybės. ,

Prie viso to turi būti pritraukta ir Vo
kietija. J

Svarstomas ir pastovios ūkio tarybos st- 
darymo klausimas.

Siūlymai tolimos ateities politikos klau
simais numato bendrą europinę pilietytą 
Europos apsigynimo, pajėgas ir bendrą akio 
sistemą. Visa tai turės vesti į visišką Eu
ropos -tautų federaciją. •

Konferencijojfe stebėtojais dalyvauja tf- 
žilyje esą politikai iš Ispanijos, Jugoslavi
jos, Rumunijos, Čekoslovakijos ir Lenkijos

Iš viso konferencijoje laukiama 800 at
stovų iš 25 kraštų,

Pogrindžio kanalas j Graikiją
Nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio 

Prancūzija ištrėmė 42 nepageidaujamus so
vietų piliečius, jų tarpe ir keletą raudoto
sios armijos karininkų. Balandžio mėnesio 
gale Prancūzijos saugumo policija susekė, 
kad sovietų satelitinių valstybių diplomatai 
telkia savanorius Markoso armijai ii Ų 
mil. Prancūzijos svetimšalių tarpo.

Saugumo policija mažai ką tegali pada
ryti prieš šitą reikalą. Kai tik kuris non 
kraštas patenka į sovietų kontrolę, tai tuo
jau pagausėja diplomatinio ir konsularinio 
personalo Prancūzijoje.

Savanorius vienoje Montmartro smuklėje 
aprūpina falsifikuotais asmens dokumentali 
Jei yra tvarkoje visi antspaudai, negalime 
prisikabinti, nors jis nė žodžio nemoka js- 
se nurodytos tautos kalba pasakyti. (N. RJ

Molotovo markė smunka
Italijos komunistų partijos pralaimėjimas 

rinkimuose nemaloniai atsiliepia sovietu 
užsienio reikalų ministerio Molotovo po
zicijai. Esą net galima, kad Molotovas ja- 
sitrauksiąs (?) iš pareigų.

Kremliaus tūzai jau nuo vasario mėtie- 
šio skundėsi sovietų politika. Molotovo di
riguojama ji paskatinusi J. A. Valstybes 
kištis į Europos reikalus sovietų nenaudai- 
Tie kritikai samprotauja, kad ne taip agre
syvi sovietų programa būtų buvusi nu- 
dingesnė, nes šiais prezidento rinkimų me
tais ji būtų sustiprinusi į Europos reikalas 
nesikišimo šalininkus ir būtų įgalinusi ne
trukdomai vykti infiltracijai. (News Review)

Vakarų Europos taryba. Britų žemie
siems rūmams, pasibaigus užsienio politikos 
klausimais debatams, Įteikta 179 atstovų 
pasirašyta rezoliucija, kurioje reikalaujam 
sudaryti Vakarų Eurojoos tarybą, kari ko
ordinuotų socialinius, ūkinius ir gynybai 
veiksnius, (D/R). . . .

Generolas Li tautinio susirinkimo įsmil
tas Kinijos viceprezidentu. (D/INS).
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Su slaptais uždaviniais į. Vakarus

Susirėmimas su lenkti UB jėgomis
5. DP spaudos konferencija

Ilgokai pasiderėję su ketvirtuoju ūkininku, 
susėdome j jo roges ir išvažiavome rytų 
kryptim. Neilgai trukus pamatėme į mus 
atvažiuojančias trejas roges. Kuo galėdami 
dangstėme savo uniformos ženklus ir gink
lus, kad jie mėnulio šviesoj neblizgėtų. 
Apie penkiolika žingsnių nuo mūsų pama
tėme, kad pirmosiose priartėjusiose rogė
se sėdėjo ginkluoti vyrai. Dar labiau susi
gūžėme, manydami, gal jie palaikys mus 
paprastais civiliais ir prasilenksime geruo
ju. Bet, deja ...

Rogėms prasilenkiant sujudo visos lenkų 
rogės, sutarškėjo užtaisomi automatai, ir 
jau iš užpakalio išgirdome: „Stoji”

Kaip žaibo trenkti šokome į griovį ir 
priklaupę tą pačią akimirką paspaudėme il
gokas serijas. Arkliai atsistojo piestu ir 
griuvo ant kelio. Rogėse ėmė šaukti mirš
tantieji. Sveiki išlikę dūmė kaip zuikiai to
lyn, nespėję iššauti nė šilvio. Bet tik vienas 
buvo pakankamai vikrus, kad išneštų „ku
dašių” iš šio pasisveikinimo su lietuvių 
partizanais. Pirmą pastotę sutvarkėme be 
savų nuostolių. Įsitikinome, kad lenkai ne
turėjo jokio supratimo apie artimas kau
tynes. Gaila buvo jų, bet kam jiems reikėjo 
mus stabdyti;

Tuo momentu privažiavo ir kitos rogės. 
UBistai šoko dengtis už trobesių, esančių 
dešinėje kelio pusėje. Keletas jų drąsiai sau 
traukė plentu, būdami kaip ir tikri, kad nu
galėtojai yra jų draugai iš pirmųjų rogių. 
Prie manęs iš už medžio prišoko lenkų po-

„Pirmyn, vergai nužemintieji . . .“ 
arba kaip prieš septyneris metus Stalinui išdūrė akj,. . .

(įspūdžių žiupsnelis „neorganizuoto” gegužės pirmosios dalyvio)

— Ora-a-a! Oha-a-a! ..., — klaikiai su
kliko vienišas, gargaliuojąs moteriškas bal
sas.

Nuo šito isteriško suklikimo Petro Vilei
šio aikštėje krūptelėjo visi antikristai, rau
donieji pusdieviai ir dievaičiai, iškilmingai 
sutūpę iki užsidegimo raudonais skudurais 
apkarstytoje tribūnoje.

— Uha-a-al, — dar kartą suriko moteris 
pilnu siaubo balsu, dar klaikesniu už smau
giamos aukos.

Bet šitam šauksmui pritarė tik tylus juo
ko prunkštimas, žingsnių šlamesys ir raitą- 
si dulkių debesys virš minios galvos. Mo
teris, kuri klykė ir žygiavo kolonos prie
kyje, daiga atsisuko į būrį. Jos veidas bu
vo pykčio iškreiptas, juodos it anglis akys 
iššokę ant kaktos, o erelio formos nosis 
buvo prisiplojusi prie viršutinės lūpos. 
Šimtą ir penkiolika kartų buvo sutarta, jog 
šitoje vietoje visi eu didžiu trenksmu gar
singai šauks „ūra”. Tokiu būdu, planas tu
rėjo pasisekti 115%. O dabar kas išėjo ... 
Sakytum, pats šėtonas savo pragariškais 
rykais visiems užkimšo gerkles. Visi tik 
eina galvas nuleidę ir visaip maskatuodami 
rankomis, sakytum tikri avinai ...

Išsiklyfcusi ir prigauta žmogysta dar kar
tą atsisuko į koloną ir pirmąsias gretas 
peržvelgė gyvatės žvilgsniu. Visi Kauno 
senamiesčio kiemsargiai ją pažinojo kaip 
„partorgą”, fabrikų darbininkai kaip „kom- 
sorgą”, o kas buvo pagautas gatvėje ar sa
vo bate ir įstumtas į NKVD rūsį — paži
nojo šią žmogystą kaip žiaurią „tardorgą”. 
Todėl dar labiau visi nuleido galvas ir ko
lonoje įsiviešpatavo kapų tyla. „Šimto ir 
penkiolikos nuošimčių”. planui šitaip kvai
lai ir nebepataisomai sugriuvus, kažin koks 
stalininis pusdievukas, norėdamas pašliju
sios reikalus privesti vėl prie „generalinės 
linijos”, tribūnoje veršio balsu sušuko:

— Da zdrastvujet tavari'šč ...
— Durak . .„ — užbaigė netikėtai šūkį 

•kažin kas kolonoje storu balsu, sakytum per 
ratų stebulę ...

Tribūna pašoko, tarytum kas adata iš 
apačios būtų bakstelėjęs. Vieni paraudo 
kaip vėžiai, kiti pabalo kaip drobulės. Ta
čiau kažin kas iš minios surado linksmą 
išeitį ir užtraukė:

— Pirmyn, vergai nužemintieji ...
Ir taip vergai, nuleidę galvas, nužygiavo 

Vileišio aikšte rytų linkui. Tiršti vargo, 
nusiminimo ir dulkių debesys uždengė ne
suskaitomas kolonas. Uždengė nuo laisvės, 
džiaugsmo ir gyvenimo laimės. Tą vakarą 
tūkstančius darbo žmonių ant visados už
dengė tamsūs, paslaptingi ir mirtimi dvo
kią NKVD rūsiai ...

Tai buvo gegužės pirmoji 1941 metuose, 
toli, toli nuo čia — mūsų pavergtoje tėvy
nėje.

•
Prieš aeptynerius metus gegužės pirmoji 

buvo lygiai tokia pat, kaip ir šiandien: 
protarpiais lijo, snigo, pūtė šalti vėjai, o 
protarpiais vėl švietė linksma ir šilta sau
lutė. Prievarta, grasinimais ir gąsdinimais 
tūkstančiai kauniečių suvaryti varu į 
„džiaugsmo demonstracijas” kaleno danti
mis šešias .valandas Laisvės alėjoje alkani, 

ručnikas ir užtaisydamas automatą sušuko: 
„Kto tam?”

Vietoj atsakymo trenkiau jam iš rankų 
ginklą, įrėmiau jam į krūtinę savo „ameri- 
konka” ir sukomandavau: „Ruki v vierch!” 
Čia pat atsiradęs Mindaugas pylė poručni- 
kui Į ausį ir, rodydamas ranka kryptį, 
šuktelėjo: „Idz do djablk, panie poručnikul”

Poručnikas sudaužė kulnis, pridėjo ranką 
prie kepurės. Neužmiršiu taip pat padėkoti 
trečiajam mūsų, atsargiai besitraukiančiam 
draugui, pasileido bėgėta prie trobesių, už 
kurių buvo pasislėpę jo vyrai. Jie pamatę, 
kad jų poručnikas atbėga be ginklo, susi
orientavo pagaliau, kas čia atsitiko. Jie iš 
naujo paleido į mus ugnį. Tarp mūsų ir jų 
buvo nedaugiau kaip 25 m. Kur tik iš už 
trobesių sužibėjo ugnis, siuntėme ištisą se
riją atsakymui. Nei pašiūrės, nei tvartai 
neapsaugojo lenkų nuo mūsų kulkų. Nieko 
kito nebeliko, kaip tik bėgti. O kai bėga, 
mes šaudome jiems aplink ausis, nes kulkų 
zvimbimas teikia bėgančiam jėgų.

Kautynėms pasibaigus apžiūrėjome savo 
nuostolius. Jie buvo menki. Šarūnas pra
žudė savo kuprinę su paskutinėmis maisto 
atsargomis ir kitais daiktais, ir gavo kelias 
skyles į švarkus. Oi UBistams kainavo šis 
užsikabinimas gerokai kraujo.

Keletą kilometrų pažygiavę, sutikome ve
žimą su Kalėdų prekėmis Rutkos koopera
tyvui. Padarėme prekių reviziją, konstata
vome, kad vežasi per daug. Paėmėme „per
teklių”, po litrą spirito, prie to tinkamų 

peršlapę ir sušalę. Kažin kur buvo suiręs 
bolševikinis „planas”, todėl visa eisena ne
ribotą valandų skaičių „įšalo” Kauno gat
vėse. Buvo visokių spėliojimų. Iš kažin kur 
atskrido gandas, kad Paleckis staiga nusi
gėręs, esą nebegalima jo pastatyti „ant 
kojų” ir todėl nebegalįs toliau priimti pa
rado. Kol šiek tiek atsipagirios, tol „eise
nos” turėsiančios stovėti gatvėje ...

Pasipylė vėl smarkus .lietus. Žmonės per
šlapo it žiurkės. Ne tik žmonės, bet ir ant 
visokių baslių pamautieji bolševikų „dievai” 
kiaurai peršlapo. Ties „Pienocentru” Berija 
buvo pakartas į medį, lietus išplovė jo ke
purėje raudoną žvaigždę ir per veidą tekė
jo raudonos srovės.

— Berija kruvinas, kruvinas .... — kažin 
,kas ^ūktelėjo.

— Kur. yra draugas Leninas, — susirū
pinę klausinėjo būrelis vyrukų iš „Agit- 
propo”.

Tačiau niekas negalėjo pasakyti, kur bu
vo dingęs „draugas” Leninas. Dingo iš 
„demonstracijų” ir gana, sakytum kiaurai 
žemę prasmego. \

— Kur Leninas? — nejuokais jau šaukė 
agitpropas, bėgdamas išilgai Laisvės alėjai

— Gal nuėjo pasivaikščioti į tualetą ..., 
— kažin kas suabejojo.

Ir tikrai, iš vieno kiemo išnešė „draugą” 
Leniną visą sutryptą ir subiaurdtą ... Pro 
purvus Leninas šypsojosi klastingai, it se
namiesčio urmininkas, apgavęs pirkėją. Bet 
eitynėse dalyvauti jau nebegalėjo.

O su „vyriausiu dievu” atsitiko dar ki
taip. Lietus ir sniegas jam buvo sužalojęs 
dešinį ūsą ir akį. Nabagas, kaip šančiškiai 
sakydavo, atrodė labai „markatnai”. Liko 
visai panašus j besišypsančią gorilą. Agit
propas su dažais, teptukais ir trintukais šo
kosi operuoti „tėvą ir mokytoją”. Kaip ten 
atsitiko, kad vienas norėdamas antram ka
žin ką parodyti, bakstelėjo pirštu ir išdūrė 
kiaurai per akį. Mat, popieris jau buvo su
žliugęs.

— Stalinui! išdūrė akį, — sutiko kažin 
kas ne savo balsu.

— Ora-a, išdūrė akį suklego visi 
aplinkui.

Nuo lietaus permirkę ir ant šlapio grin
dinio sugulę žmonės sujudo, nes per visas 
gatves nuaidėjo šiurpulingas^, gandas:

— Stalinui išdūrė akį ...
Ties Daukanto gatve ėmė verkti pradžios 

mokyklos mergaitės.
— Neverkite dėl to, vaikai, — ramino 

mokytoja, — viso svieto tėvas ir mokyto
jas matys mūsų darbus ir net mūsų min
tis ir viena akimi ...

— Mes verkiame dėl to, kad mums yra 
šalta ir labai valgyti norime ...

Lietus nustojo, dangus mėlynai prasi
blaivė ir švystelėjo saulutė. Žmonės sužiūra 
į viršų. Didelėje aukštybėje viršum Laisvės 
alėjos taisyklingu trikampiu skrido . eska
drilė. Tačiau tokioje aukštybėje skrido, kad 
net nesigirdėjo motorų ūžesio. Cvirka, 
Venclova, Plachitias, Žiugžda ir Liudužis 
Gira stabtelėjo ir užvertė barzdas aukštyn.

— Štai kur nepralenkiamoji sovietų tech- 
(Nukelta į 4 pusi.)

užkandžių, po kišenę saldainių, palinkė
jome kooperatininkams linksmų švenčių. Šie 
iš tikrųjų labai pralinksmėjo, kai pamatė, 
kad mes traukiame tolyn.

Po šių kautynių mums praėjo noris va
žiuoti rogėmis. Juk kiekvienoje kryžkelėje 
galėjome užtikti betykojančius „kopus” ar 
milicininkus. Patraukėme laukais, pagei
daujama kryptimi. Nuošalioje pirtyje susi
kūrėme ugnį ir jos nykioje šviesoje studi
javome žemėlapį. Gaila, rogėse palikome 
savo smulkųjį žemėlapį; likusiame sunkiai 
galėjome nustatyti tikrą savo poziciją. Bet 
dėl to nenusiminėme. Jeigu ligi šiol nepra- 
puolėme, neprapulsime su Dievo pagalba ir 
toliau. Mes ramiai sau vaišinomės Rutkos 
koperatyvo dovanom's, ne be to, kad nepa
trauktume po burną lenkiškos degtinės.

Iki aušros pažygigvę turėjome susirasti 
vietą, kur galėtume praleisti dieną ir smul
kiai išsiaiškinti, kokjoje vietoje mes esame. 
Kiek aš iš paskutinio žygio prisiminiau, 
atrodė, jog mes esame per daug priartėję 
prie sienos. Pas pirmąjį pasitaikiusį ūkinin
ką užsuką, patyrėme, kad tai buvo Kociol- 
kų kaimas. Paprašėme ūkininką, kad kin
kytų arklį ir mus pavėžintų. Jis atrodė 
mums draugiškas, tačiau širdyje velnią tu
rėjo. Mums belaukiant jo troboje, kad bus 
pasiruošęs kelionei, jis supliekė kuinui ir 
dingo iš kiemo, kad praneštų milicijai.

O čia pat jau rytas', čia pat pasienio zo
na, aplinkui kelius saugoja iš Suvalkų at
siųsti sustiprinimai ir pačių lenkų UB da
liniai, gi ligi švintant mums dar reikėjo 
pražygiuoti daugiau kaip dešimt kilometrų. 
Išėję Į Seinų Cypliškių plentą, kaip laimė 
patikome važiuotą žmogelį, kuris, jo žo
džiais, kažin’kur danginęs valdžią. Kadangi 
mes taip pat šiokią tokią valdžią reiškėme, 
jis mus nugabeno iki Cypliškių, ten pė
doms suklaidinti paėjėjome kiek pėsčiomis, 
o po to, dviem sugulus į rogių, šiaudus, 
trečiajam prisėdus prie vežiko, privažiavo
me V. kaimą, kurį mums kaip tik ir reikėjo 
pasiekti.

Pastotininką pavaišinome kooperatyvo 
spiritu. Seimininkas mums garantavo, kad 
tai vyras, kuriuo galima pasitikėti, kad jis 
mūsų neišduos. Jis išvažiavo namo, o mes 
likome su savo reikalais. (Bus pabaiga)

Antano Tūlio kova sn Antanu Toliu
AMERIKOS LIETUVIŲ RAŠYTOJAS PROTESTUOJA DEL ATVYKĖLIO „ISVIETINTO” RAŠYTOJO SLAPYVARDŽIO

Daug kas Lietuvoje buvo girdėjęs Ame
rikos lietuvių rašytojo Antano Tūlio pa
vardę. Daugelis buvo skaitę jo novelių, 
dramų, apysakų rinkinius. Dažnas mėgo jo 
grakščią, lengvą manierą traktuoti gamtos 
ir žmogaus gyvenimo reiškinius, o ypač 
jausdavo malonumo matyti, koks literatū
rinėje kūryboje atrodo lietuvis išeivis 
Amerikoje: kokia jo aplinka, siela, gyve
nimas, troškimai, žygiai ir tt. Patesnių, 
gyvesnių ir monumentalesnių lietuvių emi
grantų tipų mes ligi šiol taip ir pasigesda
vome mūsų literatūroje, išskyrus vieną ki
tą karikatūrą, kaip, pvz., Cvirkos Frank 
Krukas ar pąn.

Antanas Tulys gal nebuvo produktingiau- 
sias, bet neabejotinai buvo ir tebėra ga
biausias ir meniškiausias Amerikos lietu
vių visuomenės išaugintas rašytojas. Gy
venimo aplinkybės jam vis kliudydavo 
atsidėti vien tam darbui. A. Tulys yra 
Amerikos mokslą baigęs kaip vaistininkas, 
ir savo profesijoje ilgus metus dirbo Chi- 
cagoje, nuosavoje vaistinėje. Užpernai jo 
vaistinė sudegė, ir A. Tulys tada nuspren
dė, kaip šių eilučių autoriui tada rašė sa
vo laiške, po ilgo varginančio darbo daug, 
daug pailsėti ir pavažinėti. Praėjusiais me
tais įsigijo vilą Floridoje (St. Petersburgo 
mieste) prie jūros, kur galvoja galutinai 
pasilikti ir daugiau atsidėti literatūrinei 
kūrybai. Laisvu laiku labai mėgsta meške
rioti, skaityti lietuvišką spaudą Jr knygas, 
kurių jam prisiunčia prieteliai iš Europos. 
Amerikoj šiuo metu kuriantis Lietuvių Ra
šytojų Draugijai, tuojau įstojo į ją nariu 
ir, kaip paskutiniame laiške išsireiškia, ti
kisi, kad „pagaliau, gal ir čia prasidės lie
tuvių rašytojų organizuotas judėjimas”.

Iš daugelio A. Tūlio novelių trykšta me
lancholija ir pesimistinė nuotaika (gal pa
čiam autoriui to sąmoningai nė nenorint, 
nes kaip žmogus, tai vienas iš maloniausių, 
linksmas, gyvas, kupinas sąmojaus). Tai 
greičiau yra padaras tos kultūrinės aplip- 
kos lietuvių visuomenėje išeivijoje, kur 
rašytojas gyveno ir nuotaikas atjautė. A. 
Tulys ne kartą yra išsireiškęs, jog tikrai 
rašytų daugiau ir su kitu ūpu, jeigu Ame
rikoje būtų kam lietuviškas knygas leįsti 
ir jas skaityti. Jis ne kartą giliai sielojosi 
lietuvių per greitu nutautėjimu, ypač nepa
kankamu domėjimusi lietuviškom knygom ir 
literatūra. „Rašau šį tą, rašau retkarčiais, 
— bet ar dar bus kam Amerikoje mano 
raštus skaityti?...” — ne kartą A. Tulys 
savo laiškuose yra statęs šių eilučių au-

Tęsinys iš MINTIES Nr. 47.
Klausimas. Iš savo tautinių komitetų ir 

stovyklų vadovų laikraščių redakcijos ga
vo sveikinamų laiškų, kuriuose labai giria
mas bendradarbiavimas su naujais eirijų 
tymais. Bendrai konstatuojama, kad vyksta 
bendradarbiavimas tikra to žodžio prasme. 
Dėl praplėtimo keliamas klausimas, ar vei
kiai galės tiesiogiai bendradarbiauti rink
tieji tautiniai komitetai su IRO vyr. būsti
ne?

Mr. Edwardsas. Šiame reikale daroma 
pažanga. Pasiuntėme į Ženevą atstovą, ku
ris atstovaus tautinių komitetų klausimui 
ryšium su mūsų planais ir sprendimais. Mes 
jau seniai esame įsitikinę klausimo svarbu
mu. Mūsų viršininkai liepė mums paruošti 
statutą, kuris bus vėliau priimtas. Mes pa
tys suprantame, kad įvairius klausimus 
spręsti ir priemones vykdyti galėsime, jei 
pasitikėsime tautiniais komitetais.

Mr. Dunnas. Pirmoje konferencijoje ju
tau, kad mes turėjome gintis, nes jautėmės 
esą puolami. Dabar plačiai reiškiasi ben
dra dvasia, ko aš visada pageidavau iš 
spaudos. Mums toks bendradarbiavimas 
būtinai reikalingas. Mes vis labiau ir la
biau tolome nuo DP stovyklų. Mūsų 500 
tarnautojų amerikiečių zonoje yra pasi
skirstę labai retai, ir daugeliu atvejų, ne- 
beapmatėme stovyklos gyventojų. Mūsų 
laimė, kad dirbome su žmonėmis, kurie ne
vengė imtis atsakingo darbo. Mes tikime, 
kad mums bus įmanoma rasti žmonių moks
lo ir kitiems dalykams dėstyti. Mes norime 
jumyse sukelt! jausmą, kad padarėme pa
žangą. Jūs privalote vyrų ir moterų, kurie 
atstovautų ištisoms tautinėms grupėms ir 
būtų tų grupių respektuojami. Galėsime su 
tais žmonėmis tartis ir dažnai pasitaikan
čius finansinius ir kt. dalykus paaiškinti.

Mums neįmanoma su žmonėmis aiškintis 
šiauresniame ratelyje. Mūsų reikalas žino
ti, kada įvyksta visos tautinės grupės pasi
tarimas. Mes norime žinoti, kad Šie žmo
nės yra savo organizacijos įgalioti ir savo 
tautiečių gerbiami kaip vadai. Jūs turite 
gauti Vokietijos karinės valdžios pripažini
mą. Ji turės būti labdarybės organizacija, 
kuri svarbiausia rūpinsis savo grupės šal
pos reikalais. Ji turės įrodyti esanti pripa
žinta ir kad atstovauja visai tautybei. Mes 
ją laikysime patarėja. Mes tikime, kad šis 

toriui klausimą, rašytuose dar prieš šį 
karą. Tokį pat klausimą jis buvo iškėlęs ir 
po šio karo, tik dar žymiai melancholiškiau.

Ne aš vienas įtikinėjome rašytoją švie
siau žiūrėti į ateitį, tikėti, jog. Lietuva vėl 
bus laisva, vėl daug skaitys, kaip ir dabai 
skaito tremtiniai, ir kad Amerikos lietuvių 
kultūrinis gyvenimas taip pat dar galės 
gražiai suklestėti, šviežioms ‘ ir stambioms 
jėgoms iš senosios Tėvynės i jį įsijungus. 
Atrodo, kad dabar šis posūkis teigiame 
prasme jau vyksta Amerikos lietuvių kul
tūrinėje visuomenėje. Visai tikra, kad ir 
Antanas Tulys vėl atgimsta aktyviau mūsų 
literatūrinės kūrybos barui.

Suradęs tinkamas sąlygas darbui, atnau
jinęs senuosius bičiulystės rašius ,su savo 
ištikimais prieteliais Europoje, vis daugiau 
įsijungiamas į kultūrinį Tėvynės išlaisvi
nimo sąjūdį, Antanas Tulys čia galės at
nešti didelį ir originalų įnašą. Rašytojas 
tebėra pačioje fizinių ir intelektinių jė
gų aukštumoje. Šių metų balandžio 6 d. 
jam sukanka 50 metų amžiaus.' Nors šią 
sukaktį jis įsutiks gal vienišas, tik savo gy
venimo draugės ponios Faustinos Tulienės 
draugystėje, toli nuoskilų lietuvių saulėtoje 
Floridoje, bet reikia tikėtis, kad lietuviško
ji spauda ta proga nepamirš atžymėti dar
bus ir kūrybą šio žymiausio Amerikos lie
tuvių rašytojo. • ■

Kaip per šiuos pastaruosius metus A. 
Tulys vėl įsitraukė į literatūrinį darbą. 
Amerikos „Naujienose” jau išspausdino ke
lias naujausias savo noveles, o šiuo metu 
rašo ir jau yra įpusėjęs romaną, kurį keti
na pavadinti... kiek pesimistiškai': „Atei
ties nėra”. Romano fabula sukasi apie tris 
brolius, jų tėvą ir Lietuvos okupantus. Ra
šytojas taip jautriai domisi ir išgyvena Lie
tuvos įvykius, kad, priešingai pageidavi
mams, jog'vaizduotų mums Amerikos lietu
vių gyvenimą, jis išimtinai tesvajoja apie 
temas savo kūriniams iš dabartinio, tragiš
kojo Lietuvos gyvenimo ir jos vyrų laisvės 
kovų. Ne sykį yra kreipęsis, prašydamas 
daugiau konkrečių informacijų, Lietuvos 
geografinių žinių ir detalių, naujos „parti
zaniškos terminologijos”, aprašymų apie 
miškus ir tt. Visa ta medžiaga esanti rei
kalinga jo darbui, ir tai parodo, kad rašy
tojas rimtai žiūri į savo uždavinį;

Šią informaciją apie Amerikos lietuvių 
rašytoją A. Tūlį baigsiu „amerikoniškai”. 
Mat, kaip tik šiuo metu A. Tūlio vardas 
ėmė dažnai rodytis Amerikos lietuvių spau
doje ryšium su jo polemika prieš vieną iš 

dalykas bus Įgyvendytas per 30—60 d. Taip 
pat norime, kad ši žinia pasklistų {Mačiau
siai.

Klausimas: Ar stovyklos komendantas yra 
IRO tarnautojas arba ar jis turi veikti pa
gal stovyklos gyventojų interesus?

M. Dunnas. Mūsų organizacijoje nebuvo 
vienodos nuomonės, kuris kuriam yra pa
valdus: ar komendantas komitetui, ar ko
mitetas komendantui. Po direktorių posė
džio artimiausiomis dienomis Hsiuntinėsi- 
me vienodą stovyklų administravimo siste
mą. (Pabaiga).

Politinis vaidinimas
— Balandžio mėn. 10 d. Chicagoje vie

nas lietuvių ratelis pademonstravo Chica- 
gos lietuviams Stalino ir jo sėbrų suktą 
politiką. Ir kas įdomiausia, kad minimas 
ratelis buvo parinkąs iš savo tarpo artis
tus, kurie suvaidino Staliną ir jo artimes
nius sėbrus. Sis Chicagos lietuvių tarpe 
įdomus įvykis buvo reklamuojamas labai 
originaliai. Pavyzdžiui, „Naujienų” 63 nr.: 
„Tarptautinės politikos potencijai kylant ir 
visuomenei įvairiai spėliojant apie ateitį, 
Chicagos lietuvių ratelis ryžosi atsikviesti 
diktatorių Staliną, kad jis plačiajai Chica
gos ir apylinkės visuomenei pateiktų mo
tyvuotą paaiškinimą apie savo praeities Tr 
ateities žygius bei planus. Iš Stalir- gau
tas sutikimo žodis ir jis atvyks...”

— Kovo mėn. 19 d. New Yorke v |vyko 
Lietuvių Spaudos klubo metinis susirinki
mas. Jame paaiškėjo, kad visi klubo na
riai yra įsitraukę į lietuvių tautas gelbėji
mą. Vieni rūpinasi Lietuvos laisve, kiti or
ganizuoja Vakarų Europoje esantiems 
tremtiniams šalpą. Taip pat konstatuota, 
kad tremtiniai klubo* nariams prisiunčia 
daugybę įvairių' tremtyje išleistų knygų ir 
laiškų. Klubas yra susirūpinęs tuos gautus 
spaudinius kaip galima tiksliau išplatinti 
JAV lietuvių tarpe. Taip pat klubas nutarė 
kaip galima daugiau dėmesio kreipti | 
tremtyje esančius kultūrininkus.

Universitetai juodukams. JAV atstovi 
rūmai priėmė rezoliuciją, kuria leidžiama 
pietų steituose steigti specialias aukštąsias 
mokyklas spalvotiesiems. Rezoliucija pa
siųsta senatui. (D/INS).

Olandijos parlamentas ratifikavo Briuse
lio Vakarų Unijos paktą. (D).

Europos neseniai atvykusį asmenį, kuris ten 
parašė ir išleido veikaliuką apie Lietuvos 
okupacijas. Tas asmuo pasirinko slapivar- 
df „Antanas Tolis", ir ne vien savo knygai, 
bet ir kitais visuomeniškais bei asmeniš
ką! s atvejais. Jis apsigyveno taip pat Chi
cagoje, kur A. Tulys praleido ilgus metus Ir 
buvo išpopuliarėjęs. Kadangi paaiškėjo, 
kad daug kas dabar net pradeda Antaną 
Tūlį maišyti su to kito asmens kriptonimu 
„Antanas Tolis”, ir iš viso dėl tokio per
daug panašaus vardu ir pavarde slapivar- 
džio pasirinkimo rašytojas yra konstatavę*. 
visą eilę nesusipratimų ir nemalonumų, tai 
Antanas Tulys neseniai pradėjo viešai spau
doje aštriai protestuoti dėl tokio jo vardo 
ir beveik pavardės „pasisavinimo”. Laik
raščiuose („Naujienose” ir kitur) jau buvo 
išspausdinti keli jo laiškai ir protestai, rei
kalaudami naujai atvykusį rašytoją pasi
rinkti sau kitą slapivardį, kuris bent ne
būtų tiek panašus į jo pavardę ir tuo kar
tais neklaidintų visuomenės. •

Atsižvelgiant į žinomą amerikoniškosios 
spaudos temperamentą, patikėkite, Ši Anta
no Tūlio ir Antano Tolio poleminė kova 
yra pasidariusi gana aštri ir įtempta. Tu
rint galvoje daugelį aplinkybių, šia žy
maus amerikiečio lietuvio rašytojo pasipik
tinimas iš esmės yra pagrįstas, ir tektų ap
gailestauti, kad naujai nuvykęs mūsų trem
tinys ne visai laimingai bus pasirinkęs sau 
naują vardą bei pavardę, nors ir kaip ji 
būtų graži ir poetiška. Juo labiau, kad 
„Antano Tolio” rašytojiškas slapivardis, 
berods, dar ne kiek įsisenėję* lietuvių li- 
retatūros istorijos analuose, ir negalima 
matyti būtino reikalo eiti į gyvenimą su 
holywoodiskomis manieromis, kur, kaip ži
noma, negabieji aktoriai dažnai mėgsta pa
sivadinti irgi maždaug panašiais slapivar- 
džiais, kaip didžiųjų „žvaigdžių” pavardės.

Kolegiškumo ir taurumo vardan, norėtų
si tikėti ir pageidauti, kad Antano Tūlio Ir 
Antano Tolio kova pagaliau pasibaigtų šio 
pastarojo atsitolinimu nuo visiškai nereika
lingo užsispyrimo.

________________  Br. Raila

— Belgijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, 
Danijoje, Švedijoje ir Italijoje ieškomi as
menys, kurie sutiktų tarpininkauti ten esan
čiose prekybos įstaigose ryšių sudarymui su 
vokiečių firmorfiis prekybos reikalais.
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Lietuvio nuotykiai Kolumbijos revoliucijoje “ AKIMIRKSNIU KRONIKA

išvakarėse. 
kelionę iš

Štai visai netikėtai į mano rankas pateko 
vienas laiškas, tik šiomis dienomis gautas 
oro paštu iš Kolumbijos. Laiško autorius 
—- tautietis N, mano geras bičiulis, tik šie
met kovo antroje pusėje išvykęs iš pietva
karių Vokietijos, Kolumbijoje atsidūrė jos

• didžiųjų vidaus sukrėtimų 
Laiško pradžioje rašoma apie 
Vokietijos į Kolumbiją.

„Laimingai pasiekiau Bogotą. Paryžiuje 
greitai pasisekė sutvarkyt; visokius forma
lumus. Jokių vizų, be tų, kurias turėjau 
(laiško autorius turėjo tik Kolumbijos vi
zą, antspauduotą ant Lietuvos užsienio pa
so, išduoto Lietuvos Generalinio Konsulato 
ZUriche., V. K.) — nereikėjo. Olandų ben
drovė (K. L. M.), kurios lėktuvu skridau, 
yra tuo gera, kad vizų tų kraštų, per ku
riuos skrendi — nereikia. Tik neišleidžia 
niekur iš aerodromo: Apie Kolumbiją ir 
savo išgyvenimus tas tautietis rašo; — 
„BarengviHę (Kolumbijos aeroportas prie 
Atlanto vandenyno. V. K.) pasiekiau Velykų 
šeštadieni. Čia praleidęs šventes viešbutyje 
(7 doleriai paroje), trečiąją Velykų dieną 
atskridau į Bogotą, kur aerodrome, esan
čiame apie 30 km nuo miesto, jau laukė X... 
Apsistojau pas S. Puikus žmogus X. Ne
trukus būčiau persikėlęs pas jį gyventj. 
Bet, kaip girdėjote, įvyko Kolumbijoje re
voliucija, suorganizuota rusų komunistų. 
Čia turėjau nemažų išgyvenimų. Jie mane 
užtiko miesto centre (turėjau ispanų kalbos 
pamoką). Prasidėjo demonstracijos, gatvių 
kovos, autobusų, tramvajų deginimas, krau
tuvių. plėšimas. Mėginau eiti namo. Kulkos 
zvimbė pro ausis, ilgais peiliais rankose 
švaistėsi gatvėse komunistai ir kitokį gai
valai. O aš visa kunigo uniforma maišatyje 
nėriau per gatves ir skersgatvius, Buvo at
statyti rr į mane šautuvai,, peiliai sukiojosi 
aplink galvą. , Tik pasisakius, kad esu už
sienietis ir nėamerikonas, šiaip taip išsi
gelbėjau. Prisistatė prie manęs vienas jau
nas vyrukas ir parsivedė į savo namus. Čia 
buvo šiek tiek saugiau. Bet jo namai buvo 
prieš kalėjimą. Minia atėjo paleisti kalinių. 
Vėl bombos, šūviai, riksmas ... Pagaliau 
kalėjimo duris išlaužė, kalinius išleido, ka
lėjimą padegė ... Čia išgyvenau 3 dienas. 
Pagaliau kada šiek tiek aprimo, kariuomenė 
paėmė viršų civiliškai persirengęs parėjau 
pas S. Daug namų mieste išdeginta. Sude
gė ir kapitelis, kur vyko konferencija...

Toliau laiško autorius praneša apie įva- 
žiavima į Kolumbiją galimybes bei naują 
padėtį po riaušių. Apie pačias sąlygas ra
šo:

„Inžinieriams — perspektyvos geros. Jūs 
tuojau gausite darbo ir tai neblogai ap
mokamo. Pvz., inž. G., neseniai atvažiavęs 
iš Italijos, gauna apie 400 pezų mėn., turi 
penkių kambarių butą (3 žm.), moka 120 
pezų menėsiui ir, rodos, neblogai gyvena. 
Siuvėjoms — irgi, manau, bus neblogai ... 
Kitokių specialybių žmonėms — gali būti 
kiek sunkiau, nes gyvenimas gan brangus 
lyginant su uždarbiu. Vietiniai darbininkai 
tenkinasi mažiukais nameliais, beveik lin
dynėmis, priemiesčiuose ir prastoku valgiu. 
Mūsų žmonėms to neužteks. Taip man bent 
atrodo, bet X. yra optimistas. Tiesa, labai 
daug aukštų žmonių' ir stambių žemvaldžių

yra prašę ir laukia lietuvių — tad patal
pinti bus kur, tik nežinia, ar sąlygos bus 
pakeliamos” ...

Laiško autorius duoda šiek tiek žinių ir 
apie Kolumbijos klimatą. Jis rašo:

„Klimatas Bogotoje — geras, net per šal
tas kartais. Šiltesni rūbai būtini. Nors 
aukštumuose, bet aš, pvz., kol kas jokio 
skirtumo oro atžvilgiu nejaučiu. Visada 
vasara. Iki šiol daugiausia buvo apsiniaukę. 
Debesys kartais ne padangėmis skraido, 
bet žeme „vaikščioja”. Aplink Bogotą 
esančių kalnų .viršūnės visuomet skendi 
debesyse. Ir kitokių keistenybių, stebinan
čių europiečio akį, čia tenką pamatyti. To
dėl jei, kurie rengiasi atvažiuoti į Kolum
biją, prašau duoti šį laišką pasiskaityti” — 
baigia tautietis iš Kolumbijos.

V. Kęsgailą.
__________ ' 1

Žvirbliai ir kaliausė
Šioje ašarų pakalnėje yra visokių sutvėrimų: optimistų ir pesimistų; drąsių 1 

ir bailių; darbščių ir tinginių; kuklių ir pasipūtėlių. Tai labai bendros sąvokos. ; 
Konkrečiau kalbant — yra manančių, kad jie veikia, ir iš tikrųjų veikiančių, ma. ! 
nančių, kad kovoja, ir tikrųjų kovotojų, manančių, kad kažkam jie atstovauja ir 1 
iš tikrųjų atstovaujančių. Mūsų liaudis mėgsta sakyti; visokių yra — visokių ir 1 
reikia. „Genys margas-pasaulis dar margesnis”. Blogumas ne įvairume, bet nore 1 
viską suvesti į vieną vardiklį. Naciai tai minčiai išreikšti turėjo specialų termi- ; 
ną „gleichschalten”, bolševikai turi „generalinę liniją”, na o mes turime „kirliui- ! 
mą vienos visuomenės grupės prieš kitą”.

Neseniai paminėjome trisdešimtąją vasario 16 d. sukaktį. Kiek-tada buvo Įvai. 
komitetų ir draugijų, visur, visose pasvietėse, kur tik daugiau, ką ten daugiau, 
keletas buvo lietuvių. Šiandien jau žinome, kad visi jie darė klaidų, visi evo-

Dėl ko krepšininkai neišvyko j Prancūziją?
Toks klausimas yra keliamas daugelio 

sporto gyvenimu besidominančiųjų. Šių 
eilučių tikslas ir būtų atsakyti Į panašius 
klausimus.

Mentono 'miesto burmistras, atseit meras, 
norėdamas pabrėžti atgautos iš Italijos 
Mentono srities nagrinėjamą prancūzišku- 
mą, nutarė surengti tarptautinį krepšinio 
turnyrą, kuriame dalyvavo šveicarų prancū
zų ir, rodos, anglų ekipos. Andriulio Al
fonso dėka, tuo metti buvusio Mentone, 
prancūzai susidomėjo krepšįninkais lietu
viais tremtyje, juos ypač masino nugalėto 
Europos meisterio titulas. Buvo gautas ofi
cialus kvietimas vykti į Mentoną turnyro.

Kai kas iš krepšinio vadovautojų pasi
karščiavo ir per anksti ėmė skelbti šią iš
vyką, kaip neabejotinai įvyksiantį faktą. 
Laiko tebuvo tik dvi savaitės. Tuojau 
kreiptasi į prancūzų konsulatą Mūnchene. 
Jis šį planą rėmė, tačiau pagal galiojan
čius potvarkius negalėjo išduoti vizų be 
Paryžiaus užsienio reikalų ministerijos ap
robavimo. Todėl buvo prirašytos atitinka
mos ankietos, prijungtos žaidėjų nuotrau
kos,- ir Mūnche'no konsulatas, visą šią bylą 
konsuliariniu paštu išsiuntė Į Paryžių. Tą 
pačią dieną buvo išsiųsta telegrama į Men
toną prašant jų žygių Paryžiuje, kad leidi
mą greičiau išduotų. Tuo pačiu metu imta

45 nauji technikos specialistai
Schw. Gmūndas. — Pirmoji tremties 

Aukštesnioji Technikos Mokykla balandžio 
29 d. išleido gražų absolventų būrį — 45 
trobesių statybos, elektrotechnikos ir me
chanikos technikus. Šiems pasiryžėliams, 
kurie per eilę mėnesių taip atkakliai ir kie
tai, kovodami su Įvairiausiais sunkumais ir 
nepritekliais, siekė mokslo, o taip pat ir ne
mažiau pastangų įdėjūsiems mokyklos or
ganizatoriams ir lektoriams buvo atmini
mo verta diena.

Nūrtingeno lietuvių Aukštesnioji Tech
nikos Mokykla buvo įsteigta 1946 m. liepos 
1 d. Klausytojų į mokyklą suvažiavo iš vi
sų vakarinių zonų. Kadangi mokykla nu
sistatė dirbti pagal buv. Kauno Aukštes
niosios Technikos Mokyklos planus, tai 
klausytojais į ją buvo priimti tik baigę 6 
gimnazijos klases asmenys. Tačiau pasirodė, 
kad net 44% įstojusių klausytojų buvo žy
miai aukštesnio bendrojo Jšsilavinimo, o kai 
kurie ir lankę universitetą. Mokslo metų 
pradžioje klausytojų buvo 64, tačiau, ne visi 
lygiai turėjo ištvermės, ir tuo būdu moky- 

I klą baigė tik 45 asmenys. Klausytojų am
žius buvo tarp 20—45 metų. Dėstytojų mo
kykloje buvo 25, daugumas anksčiau dir
busių Kauno Aukšt. Technikos Mokykloje 
arba universitete. Steigiant mokyklą buvo 
numatyta mokslą baigti per 18 mėnesių, 
tačiau jis užtruko net 22 mėnesius,. Per šį' 
laikotarpį mokykla turėjo RM. 105.000,— 
išlaidų, kurias padengė LTB, Liet. Raud. 
Kryžius, UNRRA, IRO ir kitos institucijos. 
Vieno techniko paruošimas pinigais įver
tinant kainavo RM. 2300.—.

Mokyklos mechanikos ir elektrotechnikos 
skyriai buvo Nūrtingene, o trobesių staty
bos — KircMieime. 1947 m. birželio mėn. 
mokykla, drauge su visais Nūrtingeno ap
skrityje gyvenusiais lietuviais, atsikėlė į 
Schwabisch Gmūndą ir čia baigė kursą.

J. Žilvinas.

DIDELIS BORYS IŠVYKO Į AUSTRALIJĄ

Schw. Gmūndas. Balandžio 28 d. iš sto
vyklos į Australiją išvyko pirmą kartą toks 
didelis lietuvių skaičius — 76 asmenys. 
Stovyklai teko 130 asmenų kontingentas 
ir jis beveik visas ir bum išpildytas. Tad, 
vienu metu stovykla rteteko beveik 10% sa
vo bendro gyventojų skaičiaus. (žlv.)

MODISČIŲ LAIDA

Schw. Gmūndas. — Stovyklos amatų mo
kykla, kuriai vadovauja inž. Pacevičius, 
balandžio 28 d. suteikė baigimo pažymėji- 
tnus aštųpjjięEkąį .męteriškų skrybėlių dir- 

' ’ i •

bėjų — modisčių. Šį skyrių yedė Žilevičie- 
nė, talkininkaujant ir vokiečių specialis
tėms. Kursas truko apie keturis mėnesius, 
ir per šį laikotarpį mokyklos klausytojos 
perdirbo 170 skrybėlių, pagamindamos 
tikrai gražių ir vertų dėmesio modelių, (žlv)

IŠVYKO l KOLUMBIJĄ

Schwab. Gmūndas. Vietinės gimnazijos 
mokytojai ir mokiniai, taip pat ir kiti sto
vyklos gyventojai balandžio 23 d. atsisvei
kino su gimnazijos direktoriumi kun. P. 
Dambrausku, kuris per Šveicariją lėktuvu 
išskrido į Kolumbiją. Kun. P. Dambraus
kas buvo senas pedagogas ir lietuvių gim
nazijai vadovavo nuo Nūrtingeno laikų, kai 
šioje apskrityje buvo susispietę daugelis 
lietuvių tremtinių. Kun. P. Dambrauskas ir 
Kolumbijoje pakviestas dirbti švietimo dar
bą. (j v).

rūpintis išvažiavimo leidimais, prirašytos 
anketos, prijungtos nuotraukos, gautos 
YMCA centrinės įstaigos garantijos, kad 
ekipos atskiri asmenys nėra (tariami, išsi
rūpinta karinės valdžios pritarimas 
tikimas išleisti ekipą į Prancūziją.

Viskas ėjo greitai ir sėkmingai, 
paskutinis žingsnis išvažiavimo 
įstaigoje apvylė. To skyriaus šefas 
jos karinės valdžios įstaigoje nenorėjo nė 
kalbėti apie tą reikalą, sakydamas, kad 
kreipiamasi klaidingu adresu. Tačiau pri
minus, kad ant jo įstaigos durų parašyta 
„Exit permit office”, t. y. išvažiavimo lei
dimų įstaiga, atsakymas skambėjo „Pasi
vaikščiojimams po Prancūziją leidimų ap
lamai neduodama”. Ant to pono buvo už
siundytas YMCA amerikiečių zonos direk
torius — amerikietis. Jam buvo atsakyta, 
kad reikalas turi eiti per Berlyno jungtinę 
karinę valdžią, kas reiškia mažiausia du 
mėnesius, — o mums tebuvo likę tik de
šimts dienų. P. Gailius buvo deleguotas į 
Tūbingeną į prancūzų įstaigas. Jo apsukru
mo dėka prancūzų saugumo įstaigos šefas 
buvo laimėtas mūsų pusėn, ir jis sutiko 
komandą išleisti į Prancūziją, jei bus gau
tos vizos. Atsakymo iš Paryžiaus vis dar 
nebuvo. Dar viena telegrama į Mentoną 
buvo bandyta raginti juos reikalą spausti, 
antraip išvyka atpuola.

Prancūzų krepšinio federacija taip pat 
Įsimaišė į visą reikalą, nesi ji turi intereso 
atsigabenti lietuvius į Prancūziją ir juos 
panaudoti kaip puikius partnerius savo 
rinktinei, kuri ruošiasi Londono olimpi
nėms žaidynėms. Atėjo žinia iš Prancūzi
jos, kad Direction des Conventions Admi- 
nistratives, įstaiga, kompetatinga išduoti 
leidimus vizoms, mūsų dokumento apskritai 
negavusi. Argi konsuliariniu paštu siųsti 
dokumentai dingo? Tat dar iki šios dienos 
nepaaiškėjo, nors pastarąjį kartą, t y. ba
landžio 23 d. buvo lankytasi prancūzų kon
sulate Mūnchene, Reikia laukti — buvo at
sakymas.

Taip buvo kovojama dėl lietuvių krep
šinio pademonstravimo užsienyje, nors ban
dant gauti amerikiečių CIC leidimus, žmo
gus, kuriam pavesta tai atlikti, praneša, kad 
visa įstaiga iš Kempteno persikėlusi Į Kauf- 
beureną ir leidimų, esą, neduodanti ir pan.

Rankos dar nenuleistos. Visi dar spau
džiamas reikalas ir atrodo, kad mūsų krep- 
šininkiai vis dėlto išvyks lietuvių sporto 
jėgų demonstruoti. Z. Puzinauskas.

Nauja emigracinė stovykla
Fallingbostelis. Anglų zonos emigrantų 

stovykla Buchholze nuo balandžio mėn. 15. 
d. likviduota, ir visi emigrantai perkelti į 
Fallingbostelio stovyklą, 6 km nuo Hanno- 
verio. Emigrantai įkurdinti kareivinėse. 
Kambariai gana švarūs, ir administracija 
patenkinama. Čia dirbs kelios Kanados ko
misijos, kurios rengs emigrantus išvažiavi
mui J Kanadą. Komisijų pagalbinio perso
nalo tarpe yra keli lietuviai, iš kurių savo 
atsidavimu darbui išsiskiria G. Balčiūnas, 
Bajoras ir kt. Dabar stovykloje yra^per 500 
lietuvių.

Yra suorganizuotas bažnytinis choras, bet 
vis dar pasigendama nuolatinio kunigo. Vi
sos kitos tautybės kunigus čia turi nuola
tinius.

Hannoverio LTB Apygardos vadovy
bė menkai rūpinasi emigrantų in
formacija ir jų reikalų gynyba. Iki šiol prie 
komisijiį nesugebėta gauti nuolatinio vertė
jo; visos tautybės vertėjus turi. Komisijose 
dirbą lietuviai yra apkrauti darbais ir ne
turi laiko pagelbėti tiems, kurie nemoka 
svetimų kalbų. Lygiai' toks pats apsileidi
mas yra buvęs ir Buchholze. st

Vyksta patikrinimas
Augustdorfas. Čia vykdomas skryningas, 

kurį lenkai ir estai jau atliko seniau. Šiuo 
metu tikrinami latviai ir lietuviai Jikrini-

bei su-

Tačiau 
leidimų 
Bavari-

mag turi daugiau registracini pobūdi- Ben
dra patikrinimo tendencija aiški, kad trem
tiniai daugiausia turės pasilikti Europoje, 
ypač Prancūzijoje, Belgijoje.

Iš čia neapsieinama be „angelų sargų”.
Augustdorfas (Britų '‘zona). Augustdorfo 

DP stovykla yra barakuose. Joje gyventojų 
apie pustrečio tūkstančio, tačiau didesnė 
dalis lenkų ar Lenkijos ukrainiečių. Jų 
vardas vokiečių tarpe nėra geras, nes dalį 
apylinkėse įvykusių nusikaltimų tenka įrašy
ti jų sąskaitom

Nors vietinei lenkų policijai stovykloje, 
griežtai besielgiančiai su savo nusikalsian
čiais tautiečiais, ir nieko negalima prikišti, 
tačiau okupacinės valdžios sutikimu vos už 
penketo šimtų metrų esančiame dideliame 
viešbučio name steigiama vokiečių polici
ja su, rodos, 12 asmenų. Ten pat įrengia
ma ir pora celių. Šie pareigūnai skiriami 
stovyklos „reikalams”.

BRITŲ BIBLIJOS DRAUGIJA . 
ieško gerai lietuvių kalbą mokančių Bibli
jos lietuviško vertimo kalbai pataisyti 
Kreiptis:

Misisonsbund Licht im Osten
Stuttgart-Muhlhausen, Aldingersfr. 131. 

Ten pat dar galima gauti veltui Biblijas 
sena lietuvių kalba. /

riti 
kur 
liucijonavo, bet, rodos, visi buvo geros valios ir kaip išmanydami prisidėjo prie ! 
bendrų pastangų į bendrą tikslą. Atrodo, kad nė vienas nesijautė turįs neklaidin- ; 
gurno skraistę, nė vienas nedrįso teigti, kad tik jis vienas turi teisę kalbėti visų 1 
vardu. Tiksliau sakant, visi kalbėjo lietuvių tautos vardu, bet nedrausdami ir ki- ; 
tiems tuo vardu kalbėti. Visi jautėsi lietuvių tautos atstovais esą ir gynė jos rei- 1 
kalus, kaip jiems jų protas ir valia diktavo. Be abejo, paskutinį lemiamą žodį pa- ; 
sakė pats kraštas. Tarp krašto ir tų visų komitetų: Rusijoje, Švedijoje, šveicaru ! 
joje, Amerikoje buvo daugiau ar mažiau glaudus bendradarbiavimas, buvo aiški ; 
bendra valia ir tikslas-iškovoti lietuvių tautai geresnę ateitį, eventualiai, laisvę ir ! 
nepriklausomybę.

Šiandien padėtis turėtų būti panaši. Sakau panaši, nors ir ne tokia pat. Vie. ; 
nas dalykas, kad šiandien dar daugiau esame išblaškyti, negu tada. Antra — kra- 1 
štui Šiandien sunkiau pareikšti savo valią, negu tada. Šiandien jis kovoja, palik- ; 
damas nuošalėje visokias politines spekuliacijas ir kombinacijas. Ne daugiau ar I 
mažiau iškilmingos konferencijos, bet slaptažodžiais perduodamos nuomonės ir ; 
siūlymai, labai konkretūs ir labai efektyvūs. Trečia — šiandien ta Lietuva, dėl ku- I 
rios mes visi kovojame, jau dabar daug kieno yra pripažįstama. Yra ir jos oficia- ; 
lūs valios reiškėjai ir reprezentantai. Su jais daugiau ar mažiau skaitosi kiti, o I 
mes patys neturime teisės ir negalime jų nepripažinti. Turiu galvoje mūsų dip- ; 
tomatines atstovybes. Jos atstovauja Lietuvos valstybės reikalams, kiek joms tat ' 
yra įmanoma, nes paties a. a. Roosevelto žodžiais, „Lietuva neprarado nepriklau- ; 
somybės; jos nerpiklausomybė tik laikinai atidėta į šalį.”

Tačiau vienas dalykas yra atstovauti valstybei, kifas-faufai. Jeigu valstybei I 
gali atstovauti tik tam tikri konstituciniai organai, tai tautai gali, privalo ir no- ; 
rint nenorint atstovauja kiekvienas jos pilietis. Žinoma, atstovavimas atstovavimui ' 
nelygu. Kelių šimtų rinktas komitetas jai gali atstovauti geriau, negu atskiras pi
lietis, kelių partijų sudarytas komitetas jai gali atstovauti geriau, negu vienos partijos 
užsienio delegatūra. Tačiau skirtumas nėra esminis. Tai reikėtų gerai visiems įsidėti į ; 
galvą, nes dėl to kyla daug visokių nesusipratimų, kurie šiuo metu nėra nei reika
lingi nei naudingi. Visų pirma visi turėtume pripažinti,' kad kol kas niekas negali 
pretenduoti esąs tikrasis lietuvių tautos reprezentantas, sakau, tautos, o ne valsty- j 
bės. Juo nėra nei Aukščiausioji Taryba, nes ji ne pagal tautos valią išrinkta, bet 
juo nėra ir joks emigrantinis komitetas, nors jį sudarytų ir kažin kiek partijų.

Žinau, kad toks teigimas labai nemalonus ir skaudus. Bet geriau nemaloni 
tiesa, negu narkotiškas apsigavimas. O be to, ir naudingiau. Gal būt, nereikėtų I 
šios nemalonios tiesos sakyti, jeigu kai kas nebandytų esamą padėti išnaudoti pik- ■; 
tam. Pasinaudodami tariama tautos reprezentantų aureole tam tikri mūsų organai I 
mėgina kartais teisti kitus, kvalifikuoti ar diskvalifikuoti kitų darbą ir kovą. Ste- ; 
bint tą padėtį man ir prisimena pasakėčia apie žvirblius ir kaliausę. Dažnai nežili- I 
rimą, ar dirbama naudingas darbas ar ne, nežiūrima, kiek heroizmo ir pasisuko- ; 
jimo reikėjo padėti, kad būtų atliktas vienas ar-kitas žygis, nežiūrima, kiek toks ‘ 
darbas prisideda prie lietuviško reikalo, bet tuojau išlendama su kvalifikacijomis, ; 
tuojau' nusigąstama, kad nebūtų pakenkta tai aureolei. O tas nuogąstavimas visi!- I 
kai nereikalingas. Tų kvalifikacijų ar diskvalifikaciją niekas neprašo ir ... nie- ; 
kas nebijo. Jos tik drumsčia nuotaiką ir slopina ryžtingumą, kuris šiuo metn taip I 
reikalingas. Neieškokime šmėklų ten, kur jų visiškai nėra. K. STROPUS, i

Pirmyn, vergai . . .
(Atkelta iš 3 pusi.) 

nika, — entuziastingai sušuko barzdyla. 
Apie tokius lėktuvus nė svajoti negali nei 
anglai, nei amerikiečiai, nei kiti buržuazi
niai reakcionieriai ...

Tačiau sulig tais žodžiais „eskadrilė” 
vieningai suplasnojo ... sparnais. Paaiškė- 
o, jog tai gulbės. Aplinkinė minia stačiai 

klykė iš juoko, o bolševikiniai apaštalai 
šaute įšovė į „Agitpropo” būstinę.

Oalutinai peralkę, sušlapę ir sušalę ant 
gatvės grindinio besėdėdami žmonės ir ma
tydami nieko gero iš bolševikinių eitynių 
nebebusiant, ėmė vogčiomis skirstytis na
mon, palikę gatvėje pamestus ant baslių 
nukryžiuotuosius balvbnus. Po keliolikos 
minučių visi skersgatviai jau buvo apstoti 
ginkluotų enkavedistų.

Vokietijoje mes matome charekteringą 
vaizdą: aviganis su šunim's eina pirma, o 
paskui jo seka labai drausmingai didelė 
kaimenė avių. Šitas vaizdas laba’ ryškiai 
primena dar Hitlerio laikus ...

Tačiau už geležinės uždangos yra visiš
kai priešingas vaizdas: ten kaimenėvvaru 
varoma pirm, o paskui ją seka šunys ir 
piemenys, ginkluoti automatais ...

Pagaliau po pusės dienos tupėjimo gat
vėse pasigirdo komanda:

— P'rmyn, žengte marš!
Sukilo, sukruto suvarytieji vergai.
— Jėzus, Marija, nebegaliu eiti, — šaukė 

iš nr'nios, — kojos kruvinos ...
Leninas paliko supurvintas bestovįs atsi

rėmęs prie „Pramprekybos”, Berija kybo
jo medyje prie „Pienocentro”, o daugybė 
kitų dievukų paliko aukštelninki begulį ant 
šaligatvių. Tik Stalinas, pasmeigtas ant 
dviejų baslių, visaip juokingai krypavo 
eitynių'priešakyje su viena akimi. Kolonos 
judėjo pirmyn. , Žmonės žygiavo purvinu 
grindiniu basi, kruvinai nutrintomis kojo
mis ir batus persimetę per pečius ir pro 
ašaras garsiai šaukdami:

— Pirmyn vergai nužemintieji, išalkusi 
minia pirmyn ...

Ir nebėra teisingesnių žodžių anoje pu
sėje uždangos. Pirmyn vergai ... pirmyn j 
mirtį, kančias ir į Sibirą ... Alb. V.

PRANEŠIMAS METRIKŲ REIKALU
Šv." Sosto Delegatūros metrikų skyriui 

neilgai trukus ketina baigti savo darbą, na 
dauguma tautiečių jau yra apsirūpinę ati< 
tinkamais (gimimo, sutuoki, mirimo) aktais

Kurie dar tokių aktų reikalingi ir nėra 
jais apsirūpinę, prašomi skubiai kreiptis | 
minėtą skyrių per savo stovyklos kapelio
nus (klebonus).

Jau sudarytų aktų angliško vertimo rei. 
kalu kreiptinas! tiesiai į patį Metrikų sky
rių šiuo adresu: Delegatur des HL Stuhles. 
(14a) Schwabisch Gmund, Litauisches DP 
Lager — Bismarkkaserne, prisiunčiant kar
tu po 10 RM. (neturtingiems — po 5 RM) 
už kiekvieną egzempliorių. i

Išvykusieji iš Vokietijos nebeturės progos 
minėtų dokumentų sudaryti, nes Delegatū
ros kompetencija ribojasi tik Vokietijos it 
Austrijos teritorijoje gyvenančiais lietuviais

Delegatūros Kancleris

„The Thought” Lithuanian Newspaper 
Authorized by Headquaters European Com- 
mand Civil Affairs Division No UNDP 
203 * Appears 3 times weekly * Editor
in — Chief and authorised licensee: J. Va- 
saitis * Printed by Verlagsdruckerei Diet- 

* rich & Schuster G.m.b.H- Memmingen

Vyr. Redaktorius — leidėjas J. Vasaifis. 
Redaktoriai: Henr. Žemelis ir St. Kalvaitii 
Leista Vyr. JAV kariuomenės būstinės Eu
ropoje * Laikraštis išeina pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais * Prenume
rata mėn. RM. 10.—, atskiras numeris RM. 
L— * Prenumerata į užsienį, išskyros 
Japoniją, Ispaniją ir Austriją, su persion- 
timo išlaidomis RM. 15.— mėn. * Einam, 
sąskaita Volksbank Memmingen, e.G.m.b.H 
Nr. 9149 ir Postscheckkonto Miincben 14210. 
Adresas: „MINTIS”, (13b) MemmĮngel, 
Schrannenplatz 6. Laiškams: Memmingen, 

Postfach 2.

Redakcija nesunaudotų rankraščiu nesau
go ir taiso savo nuožiūra * Honoraras 
mokamas tik nuolatiniams bendradarbiams 
iš anksto susitarus * Priimami skelbimas, 
tik iš anksto už juos apmokėjus * Skelbi
mai iki 10 petito eilučių RM. 20.-. M*' 
už kiekvieną eilutę po RM. 1-50 Ui 
skelbimų turinį redakcija neatsako Re
dakcijos ir administracijos telef. Nr.2on 
* Nedarbo valandomis skambinti teiti.

Nr, 2546.
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