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EUROPOS FEDERACIJOS KONGRESAS
Vienintelė viltis Rytų tautoms

Haaga (Dena/Reuteris). Europos federa- 
cininkų unijos pirmininkas H. Brugmansas 
penktadienį Paneuropos kongreso atidary
mo proga pareiškė, kad jų tikslas yra su
daryti laisvų tautų sąjungą. Federacininkai 
nori sudaryti organus, kurie turėtų visus 
įgaliojimus ir galėtų tos laisvų tautų są
jungos įkūrimą realizuoti.

Italijos atstovas Carandinis pažymėjo, 
kad Marshallio planas yra reikšmingas ne 
tik materiališkai, bet jis yra jame dalyvau
jančių tautų variklis glaudesniam bendradar
biavimui? Italiją tiki, kad ūkinis Europos 
bendradarbiavimas ves į politinę federa
ciją.

Gyvenąs tremtyje buv. Rumunijos užsie
nių reikalų ministeris Gafencus savo kal
boje pažymėjo, kad suskaldytoje Europoje 
ir Vakarų Europa negalėtų gyvuoti, jeigu 
turėtų žlugti Rytų Europa. Suvienytos Eu
ropos įsikūnijimas yra Rytų tautoms vie
nintelė išsivadavimo viltis. Nieko nėra šia
me klausime veiksmingesnio kaip federa
cinė Europa.

Britų spauda plačiai komentuoja Chur- 
chillio pasakytą kalbą. „Times” nuomone, 
ta kalba neatitiko daugumos konferencijos 
dalyvių pažiūrų. Tik debatuose išryškės 
daugumos pažiūra. „Daily Herald” rašo, 
kad Olandijos socialistas Brugmansas, pa
reikalavęs tučtuojau sudaryti virš tautų sto
vintį organą, daugiau gavo pritarimo negu 
Churchillis.

Europos parlamentas
Winstonas Churchillis, kuris yra Paneu

ropos konferencijos garbės pirmininku, 
penktadienį atidaromojoje kalboje reikala
vo sudaryti europinį parlamentą. Uždavi
niai, kuriuos šiame kongrese mes pasisky- 
rėme, yra ne tik prašnekti Europos, kaip 
organinio vieneto, balsu: čia mes turime 
dabar nutarti, kad turi būti sudaryta euro
pinė atstovybė, per kurią Europos balsas 
bus pastoviai girdimas, ir tikime, kad vis 
su didėjančiu dėmesiu / tas balsas laisvose 
šio kontinento tautose bus klausomas.

Europos vienybės judėjimas turi būti di
na liškas išreiškimas pasitikėjimo demo
kratija, turi būti pozityvi jėga, kurios ga
lią ugdys mūsų bendrų pažiūrų dvasinės 
vertybės.

Konferencija nesiriboja vien Vakarų Eu
ropą bet ji šaukia bendro darbo dirbti visą 
Europos kontinentą.

Areštuoti sovletij dokumentai
Bid Niobei mas (Dena). Kolumbijos už- 

itaio reikalų ministeris Z. Augelis prane- 
K, kad Kolumbija nusiuntė atsakymo notą 
1 sovietq protestą dėl kratų sovietų pasiun- 
Mfbės tarnautojų butuose. j

Toje notoje, tęsė Augelis, patvirtinamas 
Įtiktais ' sovietų informacijos dokumentų 
areštu, kol jie bus ištirti. Tačiau paneigė” 
tiirtinimus, kad buvo kratytos pasiuntiny- 
ba patalpos.

Kraustysis iš Korėjos?
New Yorkas (Dena/Reuteris). Šeštadienį 

NewYorko radijas paskelbė išSeoulo (piet. 
Korėjoje) gautą žinią, kad sovietu įstaigos 
šiaurinėj* Korėjoje tuojau pat atitraukian- 
čios okupacinę kariuomenę, kad tuo būdu 
priverstų amerikiečius irgi atitraukti oku
pacinę kariuomenę iš pietinės zonos.

Sovietą kontroliuojamas šiaurinės Korėjos 
liąstuvas šeštadienį ir vėl paskelbė, kad 
aovietai sutinka atitraukti savo kariuomenę, 
ii Korėjos, jei tą pat padarytų ir ameri
kiečiai. Sovietai jau pabaigė ruoštis tam 
išsikraustymui.

Šeštadienį tūkstančiai Japonijoje gyve- 
unčių korėjiečių demonstravo protestuo
dami prieš tai, kad JT patvirįino pirma
dienį pietinėje Korėjoje įvykusius rinkimus. 
Piet. Korėjoje pastaruoju metu buvo poli
cijos susidūrimų su komunistais ir plačių 
nbotažo veiksmų.

Rumunijoje areštuoja politikus
Bukareštas (Dena). Nepriklausomųjų so- 

ciddetnokratų partijos pirmininką Titelį 
Petscų penktadienį Rumunijos saugumo po
licija suėmė. Taip pat suėmė ir partijos- 
pberalinį sekretorių bei daugelį kitų žy
nę politikų. Suėmimo , priežasčių -lig šiol 
nurodoma.

Siūlymai dėl Sudano ateities
Londonas (Dena/Reuteris). Egipto amba- 

udoriui Londone Britanija įteikė notą su 
uujais siūlymais, kaip spręsti administra- 
cinius ir konstitucinius sunkumus Sudane. 
Notoje gvildenamas Sudano konstitucijos 
reformos klausimas, kaip jį buvo pasiūliusi 
D. Britanija ir priėmusi šiaurinio Sudano 
patariamoji komisija. To krašto galutinio 
statuso nota neliečia.

Šventės proga išplūdo
Londonas (Dena/Reuteris). Sąjungininkų 

pergalės trejų metų sovietų sukakties minė
jimui (vada sudarė Maskvos radijo trans
liacija anglų kalba. Toje transliacijoje Bri
tanija ir Amerika buvo kaltinarfios, kad su- 
lauiiusios žodį, duotą dėl antrojo fronto 
ndarymo, ir bandžiusios „nudelsti” karą, 
norėdamos susilpninti Sovietų S-gą.

Vakarų valstybės drąsinusios Vokietiją 
pradėti karą, o paskum vedusios slaptas 
derybas, turėdamos išdavikiškas intencijas 
Sovietų S-gos atžvilgiu.

Sovietų valstybė ir jos kariuomenė turė
jusi pakelti pagrindinę 2. D. karo naštą, 
ttkoma Maskvos radijo transliacijoje. D. 
Britanijos ir Amerikos reakciniams sluogs- 
niams rūpėję kiti tikslai: savo svarbiausiu 
uždaviniu jie laikė vokiečių konkurencijos 
pašalinimą ir Sovietų S-gos nusilpninimą.

Rimta naftos stoka
Wuhingtonag (Dena / Reuteris). Pasak 

vieną atstovų rūmų komisijos pranešimą, 
JAV dėl apęirūpinimo nafta turi rimtai su
simąstyti. Jei dabartinė raida dar truks 
kurį laiką J. A. Valstybėse ir užsienyje, 
valstybės saugumo sumetimais gali pri
reikti įvesti naftos racionavimą.

šiuo metu JAV suvartoja naftos daugiau, 
kaip visas pasaulis 1938 m. Amerikos vidu
je suvartojimas prašoka net rekordinį su
vartojimą pastarajame kare ir neatrodo, 
kad JAV savo reikmę galėtų patenkinti vien 
aava gamyba. Karas Amerikos naftos 
reikmę taip padidintų, jog neapgalvotas 
tavo išteklių didesnės dalies suvartojimas- 
negalėtų būti pateisinamas. Turi būti pasi
rūpinta sudaryti pakankamas atsargas karo 
atvejui

Dėl naftos šaltinių Viduriniuose Rytuose 
pranešime sakoma, kad žymių JAV naftos 
interesų gynimas šioje srityje galįs pasiro
dyti nepaprastai sunikus. .

Abejinga padėtis Palestinoje

Paslaptingas nužudymas. Sekmadieni va
kare miškelyje prie ruerstenfeldbrucko bu
vo nužudytas vienas amerikiečių kvotų val
dininkas ir vokiečių policininkas. Rastas 
sudegęs automobilis. Įtariamas septynioli
kametis šoferis. (D).

Skundas dėl Egipto grasymo
New Yor*as (Dena/Reuteris). Penktadienį 

Saugumo Taryboje Jewish Agency atstovas 
pasiskundė, kad Egiptas į Palestinos pa
sienį pasiuntęs kariuomenę. Į tokį kariuo
menės judėjimą reikią atkreipti dėmesį, nes 
Egiptas tai darąs ne savo saugumo dėliai. 
Gegužės 1. d. gautos žinios, kad Sirijos ir 
Libanono kariuomenės daliniai užpuolę žy
dų sodybas šiaurinėje Galilėjoje, šiuo metu 
dar patvirtina tų vietovių gyventojai ir 
gynėjai. Negausūs sienos pažeidimų faktai 
vis tiek nepakeičia fakto, -kad tuo'"yra pa
žeista JT charta.

Egipto atstovas pasakė, kad gandus apie 
arabų invaziją į Palestiną paleidę sionis
tai. O be to, kursuoja gandai, kad žydai 
ruošiąsi gabenti J Palestiną žmones ir 
ginklus.

Nepasinaudojo Trumano lėktuvu
Prezidentas Trurnanas buvo pasiūlęs sa

vo privatų lėktuvą žydų, arabų ir kitų at
stovams skristi į Palestiną paliaubų dery
bų vesti, bet visos šalys tą siūlymą atmetė.

Pasak Reuterį prezidentas Trumanas tą 
siūlymą padaręs norėdamas Britaniją pa
lenkti, kad sutiktų dar kurį laiką pasilai
kyti Palestinos mandatą.

Iš britų sluogsnių pareikšta, kad jie da
rys visa įmanoma žydams su arabais su
taikyti. Bet mandatą baigti gegužės 15. d. 
saistąs parlamento nutarimas.

Jewish Agency pranešė A. J. Valstybėms, 
kad jau pakanka Saugumo Tarybos į Jeru
zalę tarpininkauti pasiųstos konsularinės 
grupės.

Amerikos siūlymus atmetė ir arabai, ap
svarstę tą dalyką Konferencijoje Beirute.

Kaip valdyti mandatui pasibaigus?
JT Palestinos pakomisės uždarame po

sėdyje Britanijos kolonijų ministeris A. 
Creechas Jonesas išdėstė britų pažiūrą dėl 
klausimo, kaip valdyti Palestiną po man-

Mes siekiame, kad vieną kartą šio kon
tinento visos tautos prisidėtų prie mūsų 
darbo, kurių gyvenimo būdas neprieštarau
ja žmogaus teisių chartaj ir laisvos demo
kratijos tvarkai, Aš tikiu, kad ateis diena, 
kad šio kongreso mintys patrauks paskui 
save visą Europą.

Gerą pradžią Europai davė JAV su 
Marshallio planu. 16 Europos valstybių su
sijungė bendros ūkinės gerovės siekti. Pen
kios valstybės nuėjo dar toliau — jos sie
kia bendro saugumo. Mes tikimės, kad prie 
to kamieno prisijungs skandinavų tautos, 
iberų pusiasalis ir Italija. JAV ne tik nė
ra priešingos vienybei, bet net nuoširdžiai 
ją remia.

Tik bendrai verkdami, atsisakę nuo savi
tarpio kerštavimo ir apvaldę savo tautines 
nuotaikas mes išvengsime galinčios mus iš
tikti negerovės.

Žmogaus teisių apsaugojimas
Tarp svarbiausiųjų konferencijos užda

vinių yra žmogaus teisių charta, kuri turi 
būti apsaugota laisve ir įstatymais.

Nuo karo pabaigos jau buvo galvota, kad 
Europos vienybę galėtų sudaryti 3 sferos: 
D. Britanija su savo šeimos valstybėmis, V. 
Europa ir Sovietų Sąjunga.

Bet mes visi esame nustebę ir sujaudinti 
dėl trečiojo partnerio elgsenas ir politikos. 
Be jo negali funkcionuoti pasaulinė organi
zacija ir negali pranykti nuo tautų širdžių 
ir minčių karo šešėlis.'

Žmonės nori taikos. Iš keturių Roosevelto 
laisvių pirmoji — laisvė nuo baimės — yra 
dabar reikšmingiausia. Ne įstatymus reikia 
rašyti, bet įkurti atmosferą, kur kiekvienas 
galėtų Be baimės imtis to, kas jam labiau
siai patinka. Kantriai veikiant galima bus 
sukurti tvarką, kurioje nebekils žmogus prieš 
žmogų ir nebebus liejamas žmonių kraujas.

Paneuropos kongreso politinė komisija 
visais balsais priėmė rezoliuciją, kad visų 
Europos valstybių t»i‘f<V, neišskiriant nė 
tų tautų atstovų, kurios yra už „geležinės 
uždangos”, turi kongrese lygų balsą. Rezo
liucija bus pateikta patvirtinti plenumui.

Ilgai trukusiame posėdyje politinė komi
sija svarstė Europos atstovybės klausimą. 
Tuo reikalu kongresas priims rezoliuciją, 
kurioje bus paprašyti kongrese dalyvaujan
čių valstybių parlamentai paskirti savo at
stovus Europos atstovybei, kuri turės pla
nuoti galimą Europos ūkio ir politinę 
uniją.

dato pabaigos. Jo supratimu, kiekviena 
steigsimoji institucija terėtų savo darbą 
pradėti siauru mastu. Ji galėtų dirbti su 
žydų ir arabų pritarimu, po truputį stiprė
tų, tik neturėtų bandyti leisti įstatymų, ir 
daryti tvarkos. Tokią įstaigą būtų galima 
organizuoti iš konsularinės komisijos pa
liauboms organizuoti arba iš vieno ar kelių 
žymių, neutralių asmenų. Su žydų ir arabų 
organizacijoms tai įstaigai bendradarbiauti 
nebūtina, nors ir pageidautina.

Atominės komisijos bankrotas
New Yorkas (Dena/Reuteris). Prancūzi

jos, D. Britanijos ir JAV delegatai atomi
nės energijos komisijoje įteikė pranešimą, 
kuriame nurodoma, kad atominės komisijos 
darbas dėl tarptautinės atominės energijos 
kontrolės įvedimo po 22 mėnesių visiškai 
sustojo. Tolesnis jo gvildenimas esąs ne
naudingas. Iš vykusio sumanymo nebūsią 
nieko gero, kol Sovietų S-ga nesutiks ben
dradarbiauti su „pasaulio bendruomene”.*

Nebepatentuos naujų išradimų
Amerikos atominės energijos komisija 

šeštadienį nutarė, kad nebeturi būti duoda
ma patentų nąujoms atominėms sprogsta
mosioms medžiagoms.

Teturi būti tik įsteigta patentų kompen
savimo įstaiga, kuri išradėjams sumokėtų 
tam tikras sumas už išradimo teisių perlei
dimą tai komisijai.

Išradimai atominės fizikos srityje, kurie 
nėra kariškai svarbūs, gali būti patentuo
jami normaliu keliu kaip ir lig šiol.

Nauja Graikijos vyriausybė
Atėnai (Dena). Jau seniai skelbtas Grai

kijos vyriausybės perorganizavimas įvyko 
praėjusios savaitės gale. 8 nauji ministeriai 
davė priesaiką karaliui Povilui. 4 iš tų mi- 
nisterių yra liberalų, o kiti 4 — liaudie^ 
partijos.

Buv. Prancūzijos ministeris pirmininkas 
P. Reynaud pasiūlė rezoliuciją, kurioje rei
kalaujama visuotinai rinktos Europos at
stovybės. Tas siūlymas sukėlė labai gyvas 
diskusijas.

Kongresas priėmė rezoliuciją, kuria nu
tariama steigti Europos kultūros centrą.

Žingsnis į ūkinę uniją
W. Churchillis nedalyvavo komisijų po

sėdžiuose, nes jis savaitgalį praleidžia kaip 
karalienės Wilhelminos svečias.

ūkio klausimais ryšium su Europos at
statymu priimta rezoliucija, kurioje pra
šoma visų suinteresuotų valstybių tuojau 
pareikšti sutikimą dalyvauti Eurofios ūkio 
unijoje.

Londoniškis „Times” abejoja Europos 
vienybės greitu įgyvendymu. Kova dėl tai
kos ir Europos atkutimo vyksta dabar, o 
kongreso tikslai gali būti įgyvendyti tik per 
ilgesnį laiką.

Prasižiojo apie Paneuropos kongresą ir 
„Pravda”. Ji rašo, kad Churchillio atsišau
kimas galėtų tik paskatinti tautas nusigin
kluoti ir prieš jo kėslus protestuoti. Chuf- 
chillio, Blumo ir jų draugų tikslas esąs 
atimti Europos tautų suverenumą.

11 valstybių tinka paramai gauti
Lig šiol iš viso 11 V. Europos valstybių 

atsiuntė Amerikos vyriausybei savo garan
tijų pareiškimus, kad jos laikysis Ameri
kos ūkinio bendradarbiavimo administraci
jos (ECA) tikslų ir politikos ir pavieniui 
sudarys su Amerika abipuses sutartis. Ga
rantijų pareiškimus paskelbė užsienio rei
kalų ministerija ir ECA. Kvalifikuoti štai 
šie kraštai:

D. Britanija, Prancūzija, Italija, Norve
gija, Švedija, Austrija, Islandija, Airija, 
Olandija, Danija ir Luksemburgas. Trys 
vakarinės Vokietijos zonos, Graikija, Por
tugalija, Šveicarija ir Turkija savo pareiš-, 
kimų dar neįteikė.

JAV vyriausybei rašytuose raštuose ta 11 
valstybių pranešė, kad jos už kiekvieną pa
gal Marshallio planą gautą dolerių sumą 
tokį pat kiekį atidės savo krašto valiuta. 
Kvalifikuotieji kraštai netrukus gaus pa
skolas.

Harrimanas tarėsi su Trumanu
Washingtonas (Dena/INS). Specialus ERP 

ambasadorius Avęrellis Harrimanas, prieš 
išvažiuodamas į Prancūziją, šeštadienį kal
bėjosi su prezidentu Trumanu. Harrimanas 
pirmadienį iš New Yorko iškrenda į Pary
žių, kur tarsis su 16 Marshallio plano vals
tybių atstovais.

Europos ūkinio bendradarbiavimo orga
nizacijos vykdomoji komisija patvirtino 16 
Marshallio plano valstybių prisiųstas anke
tas.

Atstovybių
Milanas (Dena). Šeštadienį abeji rūmai 

susirinko pirmojo posėdžio, kad Išsirinktų 
pirmininkus. Po to antras darbotvarkės 
posmas — paskirti valstybės prezidentą, 
kuris pagal naująją Italijos konstituciją pa
reigose išbus septynerius metus.
Savo pirmininku senatas išrinko buv; minist. 
pirmininką Ivandoę Bonomį 198 prieš 111 
balsų (atiduotų komunistų atstovui Terra- 
ciniui).

Krikščionių demokratų atstovas Giovan
nis Gronchis išrinktas parlamento pirminin
ku. Iš 516 balsų Gronchis gėvo 314 balsų, 
bolševikinis (Nennio) socialistas Targettis 
—J64 ir monarchistas Coverlis — 10 balsų.

Bonomis turi kviesti „tvarkos”
Londonas (Dena/Reuteris). Naujojo Ita

lijos senato pirmininkas L Bonomis pirmo
jo posėdžio metu turėjo atstovus raminti, 
šaukdamas „tvarkos”, kai posėdžio eigą iš 
kairės ėmė trukdyti šūkiais „tegyvuoja 
Graikijos kankiniai” ir „tegyvuoja karo be
laisviai italai Rusijoje”.

Incidentas prasidėjo buv. konstituantės 
pirmininkui Terraciniui paklausus, ar Itali
jos vyriausybė leido Italijoje apsistoti gru
pei graikų, kurie buvo ištremti iš Argenti
nos dėl savo „opozicijos Graikijos vyriau
sybei”.

Italijos ministeris pirmininkas A. de 
Gasperis patvarkė, kad graikai galėtų sus
toti Italijoje, kol išaiškins jų statusą.

Prancūzijos krašto aps. ministeris Tiet- 
genas su palydovais rodo savo legitima
cijas, prieš (eidamas į Bevino rūmus Lon
done, kur vyko Vakarų Unijos pakt® vals

tybių gynybos ministerių konferencija.

(Dena/NYT-Bild)

Remdamasi tomis, anketomis komisija su-’ 
darys pranešimą, ko privaloma 1948 m. 3. 
ketvirtyje Europos pagalbos programos rė
muose.

Pabėgo, ne pagriebė’
Berlynas (Deną). Amerikiečių karinto 

Vokietijos gubernatoriaus pavaduotojas ge
nerolas G. P. Haysas atsakė į 2 gen. M. 
Dratvino raštus ir 1 sovietų memorandumą, 
kuriais kaltino amerikiečius, kad jie pa-. . 
griebę iš Bremeno sovietų pik. Itn. J. D. 
Tassojevą.

Haysas pranešė gen. Dratvinui, kad penk
tadienį gavęs Britanijos užsienių reikalų 
ministerijos pranešimą, jog Tassojevaš sa
vo noru išvažiavęs iš Vokietijos ir atvy
kęs į Angliją. Sovietų pik. Itn. turėdamas 
grįžti į Sovietų -S-gą, padaręs amerikiečių 
uosto direktoriui Bremene vizitą, sutikęs 
ten pažįstamą, pasiryžęs tuojau išvykti iš 
Bremeno ir kreiptis į britų įstaigas, kad 
gautų leidimą įvažiuoti į D. Britaniją.

Britanijos užsienio reikalų, ministerijos 
pareiškime sakoma, kad atsižvelgiant į tra
dicinę britų pažiūrą — pabėgėliams su
teikti aziliq teisę — Tassojevas buvęs pri
imtas J D. Britaniją.

„Mūsų tardymai", sakoma Hayso laiške, 
parodė, kad jūsų priekaištai (jog amerikie
čiai pagriebę) neturi jokio pagrindo. Pa
baigoje Haysas pažymi, kad, turėdamas 
omenyje praneštuosius faktus, jis nebematęs 
reikalo to dalyko toliau begvildenti.

< ' . - I

pirmininkai
Teisia ne totaliniais metodais

Atėnai (Dena/Reuteris). Naujasis Graiki
jos Informacijos ministeris šeštadienį pa
reiškė, jog neteisinga teigti, kad neseniai 
įvykdytuosius mirties sprendimus galima 
lyginti su tais, kurių įvyksta totalinėse arba 
komunistų valdomose valstybėse.

Ministeris toliau pažymėjo, kad pasmerk
tieji buvo teisiami viešiausiai ir jų gyny
bai buvo suteiktos visos legalios priemonės.

Graikijos vyriausybei suteiktieji patari
mai mirties bausmes sustabdyti rodo neži
nant pagrindinių Graikijos demokratinės 
santvarkos principų, pagal kuriuos teismai 
yra atskirti nuo įstatymus vykdomosios ga
lios. Vyriausybė nieko negalinti padaryti 
dėl mirties sprendimų sustabdymo arba pa
greitinimo.

Mažintina vyriausybė ir seimas
Toulousė (Dena). Prancūzijos krikščionių 

demokratų (MRP) partijos suvažiavime vie
nas atstovas skaitytame referate iškėlė rei
kalą daryti valstybės reformą, visų pirma 
— sukurti tokias įstaigas, kurios atitiktų 
dabarties reikalavimus. Reformos šalinin
kas pasiūlė sumažinti vyriausybės ir seimo 
narių skaičių. Įstatymų, leidybos procesas 
turįs būti paspartintas. Visos viešosios 
įstaigos turinčios būti decentralizuotos, a 
administracijos metodai — sumoderninti,

J
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TRUMPOS ŽINIOS
PRANCŪZIJAALBANIJA

Nori santykių. Albanija pranešė Jungti
nėms Tautoms, kad ji sutiktų užmegsti su 
Graikija diplomatinius santykius, jeigu 
fjraikų vyriausybė parodytų noro kaip ga
lot greičiau iš jos agresyvios elgsenos ki

lusį įtempimą pašalinti. (D/R).
ARGENTINA

irofesinių sąjungų generalinis'

Britanija tarpininko vaidmenyje

Vizituos JAV. Argentinos krašto" apsau
gos ministeris gen. Molina gegužės 15 d. 
atvyks oficialaus vizito į JAV ir su JAV 
krašto apsaugos ministerijos atsakingais 
tarnautojais aptars Rio de Janeiro sutar
tyje bendro gynimosi principų Įgyvendymą.

AUSTRALIJA

Netinka | Palestiną. Australams išvyki
mas į užsienį yra pasunkintas tuo tikslu, 
kad australų savanoriai nevyktų į Palesti
ną. Visuose užsienio pasuose dedamas 
spaudas „netinka į Palestiną”. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA

Pasaulio profesinių sąjungų generalinis 
sekretorius L. Saillant tos sąjungos konfe
rencijoje pranešė pasitraukiąs iš Prancūzi
jos profesinių sąjungų organizacijos COT 
sekretoriaus pareigų. (D).

Bylos nebekels. Prancūzijos ypatingojo 
teismo kolaboravimui ir išdavimui teisti 
kvotų komisija nutarė generolui Weygand 
nekelti bylos. Iki šiol Weygand buvo lai
komas kaip Įtartinas asmuo' dėl kolabora
vimo su priešu. (D/R).

Prancūzija nutraukė orinio pašto susisie
kimą su Palestina neaprėžtam laikui. (D/R).

Pasitrauks. Prancūzų komunistai nutarė 
pasitraukti iš Prancūzijos vyriausiojo teis
mo sudėties. (D).

TOL. RYTAI

Artėjant britų valdžios pabaigai Palesti
noje, jie pradeda manyti galėsią suvaidinti 
tarpininkų rolę žydų 
lestinoje likviduoti.

Tat nereiškia, kad 
būtų pasiryžusi keisti 
gegužės 15. d. atsisakyti nuo Palestinos 
mandato, lig rugpjūčio 1. d. atitraukti savo 
kariuomenę ir susilaikyti mucv bet kokio 
sprendinio, kuriam nepritartų žydai ir ara
bai. Taip pat tai 
tintų 
jiems suplanuotų 
kai.

arabų konfliktui Pa-

Londono vyriausybė 
savo sprendimą —

prisiimti
nereiškia, kad britai ke- 
įsipareigojimų, kuriuos 
amerikiečių valstybinin-

Pirmieji repatriantai. Iš Sachalino Į Ja
poniją atvyko pirmas laivas su jajionų re
patriantais. (D/INS).

.TURKIJA

tarpininkauti

Teismai nesibaigia. Prahos vyriausiajame 
teisme prasidėjo byla 26 civiliams ir tam 
tikram skaičiui karių, kurie yra kaltinami 
šnipinėjimu pramonėje. 5 kaltinamiesiems 
pasisekė pabėgti į užsienį. 6 kaltinamie
siems reikalaujama mirties bausmės. (D).

Teikia kreditus. Čekoslovakijos vyriausy
bė nutarė kovai su vaikų džiova paskolinti 
Bulgarijai 10 mil. kronų. (D).

Artėja. Čekoslovakijos vyriausybė nutarė 
Oficialiomis progomis šalia čekų tautinės 
vėliavos kelti sovietų vėliavą. (D).

Pasmerktas mirti. Buvusio slovakų prezi
dento Dr. Tiso žydų klausimais tarėjas 
Wiszliczenys liaudies teismo Bratislavoje 
pasmerktas mirti. Jis pripažintas kaltu už 
Slovakijos žydų trėmimus ir mirtį. (D).

Pasišalinti iš politikos. Prahos arkivys
kupas įsakė visiems kunigams šalintis nuo 
politikos ir pasitraukti iš visų valstybinių 
pareigų. Katalikų kunigams, jeigu nepa
klausytų, grasinama' kanoninėmis bausmė
mis. (D/R).

D. BRITANIJA

Pagalba plaukia. Turkijoje laukiama nau
jos šešiolikos tūkstančių tonų siuntos ka
ro medžiagų pagal JAV pagalbos progra
mą. Gegužės 20 d. į Smirną atplauks 4 f>o- 
vandeniniai laivai. Didesnis skaičius krei
serių ir naikintuvų yra pakeliui iš JAV į 
Turkiją. (D/R).

, VOKIETIJA

Britų administracijos Jeruzalėje 90 tar
nautojų atvyko jau į Londoną. (D/^).

N. Zelandijos daliniai, laikomi. Japonijoje, 
lig rugsėjo mėnesio būsią iš ten atšaukti, 
praneša, BBC. (D).

Bijo muštynių. Britų vidaus reikalų mi
nisteris žemuosiuose rūmuose praneša, kad 
visos politinės eitynės ir demonstracijos 
Londone uždraustos trims mėnesiams. Tai 
įvyko norint išvengti susidūrimų tarp fa
šistų ir komunistų.

Prašo paaiškinti. Britų ambasadorius 
Graikijoje paprašė graikų užsienio reikalų 
minister! informacijų apie komunistų pa
smerkimą mirti. (D/R).

Atitraukia kariuomenę. Britų kariuome
nės štabas Japonijoje praneša, kad Naujoji 
Zelandija lig rugsėjo mėnesio atitrauks 
2400 vyrų okupacinės kariuomenės iš Ja- 

„ponijos. Japonijoje liks tik N. Zelandijos 
aviacija. (D/R).

GRAIKIJA
Atidėjo posėdžius. Graikijos karalius Po

vilas pasirašė dekretą, kuriuo atidedami 
parlamento sesijos posėdžiai dar vienam 
mėnesiui, kad- tuo Įgalintų minister; pirmi
ninką Sophulisą perorganizuoti vyriausybę.

Bausmė įvykdyta nedaugeliui. Einąs Grai
kijos teisingumo ministerio pareigas pa
reiškė, kad iš 2691 pasmerktųjų komunistų 
nuo 1944 m. gruodžio mėn. mirties baus
mė buvo įvykdyta tik 157 pasmerktiesiems.

ISPANIJA

Streikuoja. Hannoveryje Streikuoja „Con
tinental” gumos fabriko darbininkai.. Prie 
jų prisijungė akumuliatorių fabrikų ir me
talo įmonių fier 30.000 darbininkų. Jie 
reikalauja didesnių maisto racionų. (D).

Informuos vaikus. Amerikiečių ir britų 
sektoriuose Berlyne bus išleisti du laikraš
čiai mokyklas lankantiems vaikams infor
muoti apie dienos įvykius. (D).

Revoliucijos pusšvenfė. Gegužės 18 d. su
kanka 100 metų nuo vokiečių revoliucijos 
1848 metais. JAV karinė valdžia tą dieną 
paskelbė pusšvente, ir tą dieną po pietų 
neveiks nei amerikiečių nei vokiečių įstai
gos. (D).

Spaudos paroda. MUnchene atidaryta „vo
kiečių spaudos paroda 1948”. Pirmą dieną 
parodą aplankė*400 žmonių. (D).

„Jūs klausiat, mes atsakom”. Amerikiečių 
vyriausybės sluogsniai praneša, kad Bre
meno krašte kiekvieną mėnesi, bus daromi 
diskusijų vakarai tarp vokiečių ir ameri
kiečių, pavadinti „jūs klausiat, mes atsa
kome”. (D).

Konservai iš Meksikos. Į bizoną atėjo 
siunta 2,2 mil. svarų mėsos konservų iš 
Meksikos. Sutartis v sudaryta iš Meksikos 
gauti 15 mil. svarų jautienas konservų. (D)

Proga
Britams atrodo, kad gali pasitaikyti pro

ga tarpininkauti, kada visos partijos įsiti
kins, jog tuščia bandyti spręsti Palestinos 
problemą nesistengiant susitarti. Jie tikisi 
sulaukti tokios valandos, jei Britanija Pa
lestinos reikale laikysis tokios abejingos 
pozicijos, kaip ir kitos valstybės.

Aplamai britai yra geros nuomonės apie 
save, kaip imperijos administratorius, nors 
jų kritikai ir kažin ką sakytų.

Jie tariasi esą išmintingi, geri, altruistai 
ir tiki, kad jei šiuos savumus įvertins kovo- 
jančiosios pusės Palestinoje, Britanija vėl 
gali būti kviečiama padėti sutvarkyti daly
kus.
Sprendimas likviduoti britų administraci

ją Palestinoje nebuvo padarytas vien tik dėl 
noro atsisakyti mandato. Iš dalies jis buvo 
nepasisekimo vaisius, bet ji taip rėmėsi 
mintimi, kad jokiomis kitomis premonėmis 
negalima atvesti į protą arabų ir žydų bei 
jų rėmėjų užsienyje. Tai buvo Britanjjos 
planas, kad žydai ir arabai susimuštų gal
vomis.

Ir vis dėlto yra tokia galimybė, kuri da
bar labai patinka britų vaizduotei, jog po 
keleto savaičių ar mėnesių kovų žydai ir 
arabai supras savo kavailystę, ir tada liau
sis kovos.

Tvarkos grąžinimo viltis
Britų pareigūnai samprotauja, kad tokio

je konjunktūroje Britanijos vyriausybė ga-

lėtų įsikišti kaip abiejų pusių draugas ir 
vadovas, kad padėtų surasti modus vivendi 
ir grąžintų tvarką Viduriniuose Rytuose.

Taip samprotauti juos skatina Britanijos 
patirtis Indijoje, kur pirma vyko skerdynės, 
o paskum įsigalėjo taika. Gi pačios Brita
nijos autoritetas nuo to tik laimėjo. Turė
dami omenyje Indijos precedentą, jie ver
čiau norėtų, kad Palestinos maištininkai 
pirma kariautų, bent kol supras sunkius sa
vo netaikingumo padarinius.

Tačiau jokiu atžvilgiu nėra naudinga 
britų interesams, kad Palestinoje vyktų ne
sibaigiančios kovos arba kad didėjanti ne
tvarka nesiliautų trukdžiusi Vidurinių Rytų 
politinės pusiausvyros. Šiaip ar taip Vidu
riniai Rytai lieka pati svarbioji britų Įta
kos sfera, kur pageidaujamas pastovumas. 
Netenka nė galvoti, kad britai, nors ir nu
sprendė palikti Palestiną, atsisakytų nuo 
domėjimosi ir atsakingumo 
Rytų klausimų aštrėjimą.

Pasitraukimas iš Palestinos 
ką nereiškia, kad Britanija 
pradeda trauktis iš Viduriniųjų Rytų. Prie 
šingai, Londone tiesiog pamaldžiai tikima, 
kad, atsikračius nepopuliarios Palestinos po
litikos, Britanijos valdžia galės iš dalies at
statyti savo prestižą ir įtaką arabų valsty
bėse.

Įtakos likučiais buvo bandoma diskrečių 
būdu arabų jausmus išlaikyti kontrolėje. 
Britanija labai griežtai pareiškė, kad jokių

už

nė 
jau

Vidurinių

per plau- 
aplamai

arabų valstybių kariuomenės nebus |si!ei. 
džiama į Palestiną, kol ji yra atsakinga ų 
šventosios Žemės saugumą; šis griežtumai 
galutinai atvėsino kai kurių arabų karšta, 
galvių skubotumą.

Konfliktas sa JT
Konfliktas tarp Britanijos šališkumo 

Transjordanijai ir jos (Brit.) įsipareigojimų 
J. Tautoms gali kilti tik tuo atveju, jei JT 
visą Palestiną paskelbtų nepažeidžiama artų 
jei arabų legionas atakuotų vien tik žydų 
teritoriją. Tokios agresijos Britaniją įpii. 
niotų į „delikačią situaciją”, kaip sah 
užsienio reikalų ministerija. Jos informato
riai dažnai yra pareiškę, kad vyriausybė 
būtų tokiu atveju priversta atsiimti britų 
karininkus ir Britanijos iždo pašalpą arabų 
legionui.

Galimas dalykas, kad arabų legionas gi. 
lėtų veikti Palestinoje be karininkų anglą, 
kurie tesudaro 5 •/« karininkų personalo Ir 
daugiausia tarnauja techninio paruošimo 
daliniuose. Bet taip pat yra aišku, kad Ul
bų legionas negalėtų vykdyti operaciją be 
britų aprangos, aprūpinimo ir pinigų.

Britanijos galia karaliui Abdullai yu 
daugiausia finansinė, nors ji turi ir morali- 
nės Įtakos, naudodamasi abiejų kraštų at
daryta sutartinė, kuria Britanijai suteikti 
teisė reikalauti, kad Transjordanija nedary
tų jokių sunkenybių Jungtinei Karalystei. 
(INYT. OW)

Dingsta sovietų šeimos
• Berlynas (Dena). Jau visą savaitę sovie
tų kareiviai naktimis kontroliuoja Erfurto 
ir Eisenacho miesto viešbučius. Vakarinių 
zonų ir vakarinių Berlyno sektorių kelei
viai yra suimami ir smulkiai išklausinėja- 
mi apie kelionės tikslą. Pirmasis klausimas 
yra: kokiai partijai priklausai Vakarų Vo
kietijoje.

Trys keleiviai, kurie į tą klausimą atsa
kė prjiklausą socialdemokratų partijai, buvo

Pinigu reforma

Kviečla pasisvečiuoti. Ispanijos katalikų 
pagalbos organizacija „Carita” pakvietė Į 
Ispaniją praleisti žiemos daug šimtų Vienos 
vaikų. (D).v 1S VISUR

Paėmė komunistų stotį. Kubos vyriausy
bė atėmė leidimą komunistų radijo stočiai 
„Mil Diez” ir ją nusavino. (D/R).

Pripažino. JAV vyriausybė pripažino 
naująją Nikaraguos prezidento Romanyo 
sudarytą vyriausybę. (D).

ITALIJA
Nesusikalba. Mišrioje italų jugosjavų ko

misijoje nepasiekta jokių susitarimų dėl pa
sienio incidento, nes Jugoslavijos delegaci
ja elgėsi nesukalbamai. Italijos užsienio 
reikalų ministeris, susipažinęs su bylos 
duomenimis, spręs, ar reikalinga bus kreip
tis į 4 didžiąsias valstybes. (D/R).

JUGOSLAVIJA

Našautojo leitenanto Burkės žmoną ir 
leitenantą Marlerį jugoslavų įstaigos suti
ko paleisti į laisvę. (D/R).

J. A. VALSTYBES

Missourio demokratai remia Trumano 
kandidatūrą į prezidentus. (D/INS).

Ketvertukas. Detroite viena moteris pa
gimdė ketvertuką. Neilgai trukus visos ke
turios mergaitės mirė. (D/R).

70 eskadrų. JAV senatas 74 balsais prieš 
2 po 3 valandų debato priėmė Įstatymo 
projektą Amerikos aviaciją išplėsti iki 70 
eskadrų. Tas projektas atstovų rūmuose jau 
priimtas. (D).

Įvyks demonstracijos. Gegužės 15 ir 16 d. 
Amerikos sionistai padarys susirinkimus ir 
demontracijas, kuriose švęs „žydų valsty
bės Palestinoje įkūrimą”. (D/INS).

Laikyti liežuvį už dantų. JAV atstovų rū
mų komisija priėmė įstatymo projektą, ku
riuo numatoma žurnalistams, paskelbusiems 
draudžiamas žinias, -kalėjimo bausmė iki 12 
tnėn. ir piniginė bausmė iki 1000 dolerių. 
Komisijos pačias nutars, kokios informaci
jos galimos skelbti. (D/R).

Nutraukė paštą. Amerikiečių paštas 
sustabdė bet kokį pašto susisiekimą su Pa
lestina. (D/R).

LENKIJA
Kalta lenkų vyriausybė. Lenkų užsienio 

reikalų ministerija skundėsi, kad JAV in
formacijos tarnyba Į pavojų stato lenkų 
piliečius. JAV užsienio reikalų ministerija 
atsakė, kad dėl to yra kalta pati Lenkijos 
vyriausybė, nes yra suvaržiusi informacijos 
laisvę. JAV informacijos lenkų kalba ir to
liau bus vykdomos. (D/R).

Sovietų karinei administracijai artimi, ge
rai informuoti sluogsniai sovietų, pasiruoši
mus atskirai pinigų reformai, kurią jie ke
tina vykdyti rytinėje zonoje, laiko savo rū
šies „atsargumo priemone”. Ji galinti būti 
pateisinama, kadangi ir vakarinės zonos ga
linčios, ko gero, šiuo reikalu imtis irgi sa
varankiškų priemonių.

Atskira pinigų reforma vakarinėje Vo
kietijoje, pareiškiama, neišvengiamai už
tvindytų „senais” pinigais toje reformoje 
nedalyvaujančias Vokietijos sritis. Vakari
nių zonų „negalioję pinigai” imtų plaukti 
į rytinę, kurių savininkai stengtųsi staigiai 
juos gelbėti, darydami įvairius pirkimus.

, „Bankų bankas” rytinei zonai
Sovietų sluogsniai tariasi turį įrodymų, 

kad vakariniai „skaldytojai” pasiryžę nieku 
paversti bendros reformos pastangas. O 
amerikiečių valdininkai mano, kad šiuo 
metu steigiamasis „bankų bankas” rytinėjū 
zonoje, Potsdame, kuriam suteikti platūs 
emisijos banko įgaliojimai, toli prašoka 
„atsargumo priemonių” ribas. Vienas ame
rikiečių karinės valdžios politinis valdinin
kas, kurio samprotavimas dėl jo ilgamečio 
patyrimo vertas dėmesio, gvildendamas vys
tymosi galimybes, pareiškė, jog atskira pi
nigų reforma vakarinėse zonose, dar 
sovietų atskiros reformos, yra visai 
mas dalykas.

Savo pažiūrą valdininkas pagrindė 
statavimu, kad JAV politika, o ypač
rikiečių karinės valdžios pųlitika, vis la
biau atsisako nuo minties galėsiant pasi
sekti rasti kokį nors kompromisinį spren
dimą su Sovietų S-ga. Maskvos elgesys dėl 
tarpsąjungininkinio bendradarbiavimo, ku
rį jis pavadino „atkakliu spaudimu”, tetu
rės tik tokių padarinių, jog sustiprins 
„prieš kompromisus nusistačiusių 
kos politikų” mikmę.

Reformos terminas neaiškus
Tas valdininkas patikino, kad 

amerikiečių karinės valdžios
negali būti žinomas tikras pinigų reformos 
terminas. Tačiau vadovaują amerikiečių val
dininkai, nutrūkus kontrolinės tarybos po
sėdžiui kovo 20. d. po maršalo Sokolovskio' 
išėjimo ir iširus bet kokioms deryboms są
jungininkų kontrolinės tarybos direkcijoje ir 
darbo komisijose, vis labiau linksta many
ti, kad amerikiečių karinė valdžia, nepa
neigdama eventualių vėlesnių galimybių, 
turi pasiruošti ,„skubos planą”, kuris vaka
rinėms zonoms suteiktų finansinį ir ūkinį 
pastovumą.

To valdininko nuomone, kaip tik dėl šio 
„bendro planavimo” vakarinėse zonose ne
padaryta lemiamo žygio — skyrium vykdyti 
pinigų reformą. Mat, ir savaranki pinigų 
reforma vakarinėse zonose tebūtų sėkminga

pirm 
gali-

kon- 
ame-

Ameri-

jokiam 
valdininkui

tik tada, jei būtą įvykdyta visose trijose 
zonose kartu. Būtų dar geriau, jei tai ga
lėtų atlikti atsakingą Vokietijos vyriausybė.

Kol nebus sutvarkytas prancūzų zonos 
prie bizonos prisijungimo klausimas, tol 
netenka laukti atskiros pinigų reformos va
karinėse zonose — mano tas valdininkas 
amerikietis.

~~ Didelio skirtumo nebūtų
Tas pats valdininkas pareiškė, kad ir 

skyrium Įvykdžius pinigų reformą, rezulta
tai rytinėje ir vakarinėje Vokietijoje nesi
skirtų labai. Jis priminė, kad sąjungininkų 
komendantai jau pirmomis šių metų savai
tėmis buvo susitarę spausdinti naujus ban
knotus Vokietijai. Jų spausdinimas visoms 
keturioms zonoms nutrūko ne labai seniai, 
kai iširo darbas kontrolinėje taryboje.

Baigdamas valdininkas nurodė, jog ne
galima numatyti, kokių padarinių turėtų 
atskiros pinigų reformas ir kaip paveiktų 
keturių okupacinių zonų ūkinio sujungimo 
galimybės. Tačiau, jo manymu, toks su
jungimas ir po reformos nebūtų neįmano
mas. Gyventojams daugeliu atžvilgiu būtų 
naudinga suradus praktišką ūkio atstatymo 
pamatą. Tai būtų daug naudingiau, kaip 
nežinomą laiką laukti „ištiesus ranką,” kol 
Sovietų S-gą parodys norą bendradarbiau
ti atstatymo darbe. To sunku tikėtis iš jos, 
žinant, kad Sovietų S-ga kuo mažiausiai.tė- 
ra suinteresuota ūkiniu Vokietijos atkutimu, 
nors oficialioje politinėje terminologijoje ta 
frazė ir dažnai linksniuojama visais links
niais. Svarbiausias jos tikslas — lupti iš 
Vokietijos reparacijas. (Dena).

Žemėje per daug žmonių
Nors baisus buvo paskutinysis karas, bet 

gyventojų skaičius ženjėje padidėjo visu 
dešimtdaliu. O žemės ūkio potencialas dau
gume kraštų krito, ir tai yra svarbiausia 
maisto trūkumo pasaulyje priežastis.

Nuo 1939 m. gyventojų prieauglio kreivė, 
su 1943—1945 m. išimtim, vis kilo ir kyla. 
Pvz., JAV 1939 m. gimimų būta 2.265,5 
tūkst., o 1946 m. — 3.260 t., gi 1947 m. — 
net 3.772 tūkstančiai, t y. JAV 1947 m. 
gimė pusantro milijono vaikų daugiau, ne
gu 1939 m. O nuo karo pradžios JAV gy
ventojų skaičius padidėjo 14 milijonų.

Tačiau tas gyventojų didėjimas per karą 
įvyko ne tik visko pertekusioje Amerikoje, 
bet net ir Europoje, kurioje nuo 1939 m. 
gyventojų skaičius padidėfč 21 milijonų.

Japonijoje kasmet priauga vienas milijo
nas naujų gyventojų, Rusijoje nuo 3 iki 4 
milijonų, Kinijoje maždaug apie 6 milijo
nus. Nepaprastai didelis gyventojų prie
auglis yra ir Indijoje.

Manoma, kad dabartfnis gyventojų skai
čius žemėje veikiau negu per 50 metų iš 
2.250 milijonų peršoks trijų milijardų ribą, 
o per dar kitus 40 metų gyventojų skai
čius žemėje padvigubės ir sudarys 4.500 
milijonų žmonių.
' Toks intensyvus gyventojų prieauglis 

daro nemaža rūpesčių Jungtinių Tautų 
ūkio ir maitinimo komisijai.

Suomijos prezidentas saugojos!

Stockholmas (Dena/Reuteris). Ką tik iš 
Suomijos grįžęs Reuterio korespondentas 
praneša, kad valstybės prezidentas Dr. J. 
Paasikivis, vienam socialdemokratų lai
kraščiui iškėlus aikštėn kraštutinių kairių
jų sąmokslą vyriausybei nuversti! buvo

ėmęsis griežtų atsargumo priemonių prieš 
Suomijos komunistus, kol ėjo derybos 
Maskvoje.

Prie vidaus reikalų minisferio Leino, 

komunisto, buvo priskirti du kiti kabineto 
nariai, kurie bendrai su teinu buvo Atsa
kingi' už viešosios tvarkos išlaikymą ir po
licijos priežiūrą. Civilinė policija dėl viso 
pikto irgi buvo laikoma parengties būklė
je. Kariuomenė buvo pasiųsta saugoti 
ginklų ir amunicijos, kuriuos Suomija turi 
pristatyti Rusijai pagal taikos sutartį, san
dėlių.

Paasikivio atsargos priemones nekomu
nistinė Helsinkio spauda sveikino kaip iš
mintingus drąsaus vyro ve’iksmus. Komu
nistai lig šiol nedementavo, kad jie plana
vo perversmą, tik reikalauja iš kitų parti
jų, kad jos pateiktų Įrodymų savo teigi
mams patvirtinti.

Viename Suomijos konstitucinės komisi
jos pranešime vidaus reikalų ministeris 
Leina buvo apkaltintas konstitucijos laužy
mu, kadangi jis be bylos ir neištyręs atvejų 
Sovietų S-ga i išdavė 20 rusų, kurie po 
ginklų paliaubų 1944 m. buvo įsigiję Suo
mijos pilietybę. Sis kaltinimas duoda tei
sinį, pagrindą Leinui kelti bylą. Tačiau 
prezidentas Paasikivis nenorįs tepti rankų 
dėl vidaus reikalu ministerio. Jo tikslas 
esąs silpnoką koalicinę vyriausybę išlaikyti 
lig liepos 
rinkimų.

mėnesį įvyksiančių visuotinių

išgabenti nežinoma kryptimi, o visi kiti 
po penkių valandų laikymo buvo paleisti 

Vienas profesionalas keliautojas iš JAV 
Berlyno sektoriaus praeitą savaitę buvo 
laikomas suimtas penkias dienas, kadangi 
jo kelionės leidime buvo per daug antspau
dų. Tai^ įrodo nuolatinį važinėjimą priešų 
špionažo centrinės pavedimu, sakė jam so
vietų karininkai.

Sovietų okupuotoje zonoje, kaip rašo 
„Welt”, sovietų karo policija ir vokiečių 
policija padarė plataus masto patikrinimą, 
ieškoma nelegaliai sovietų zonoje gyvenas- 
čių asmenų. Buvo patikrinti visi susisieid- 
mo mazgaijNgeležitikeliai, omnibusai ir at
skiri pastatai.

Ta kontrolė buvo nukreipta ne tiek prie! 
vokiečius, kiek prieš sovietų okupacinių 
pajėgų narių pabėgėlius, o labiausiai prieš 
šeimas, kurios gavo įsakymą grįžti į So
vietų Sąjungą ir dabar 
nelegaliai.

Kaip toliau informuoja 
tik iš Stahudorlo išnyko 
kurios turėjo grįžti į Sovietų Sąjungą. Ten 
buvo patikrinti visi namai ir peržiūrėti vi
sų gyventojų asmens dokumentai.

Vėl pakvietė Ryti) Europą
Ženeva (Dena/Reuteris). D. Britanija, 

Prancūzija ir JAV atkartotinai kreipėsi su 
siūlymu Į Sovietų Sąjungą ir kitas Rytų 
Europos valstybes, kviesdamos dalyvauti 
Europos atstatyme.

Britų valstybės minister! Mc Neilas, kli
bėdamas Europos ūkio komisijos posėdyje 
kurioje dalyvavo 27 tautų atstovai, pareiš
kė, kad britų vyriausybė prekybos vysty
mąsi tarp Rytų ir Vakarų visiškai remia it 
Rytų tautoms, kuriančioms suslpramoninl- 
mo planus, turi didelių simpatijų. Prancū
zų ūkio ministeris A. Philipas ir amerikie
čių atstovas H. Labouissė irgi kvietė Rytų 
Europą bendradarbiauti.

Visi trys Vakarų Europos valstybių kalbė
tojai atsikirto prieš kai kurių delegatų ui- 
sipuolimus dėl Marshallio plano. J»« dvi 
savaitės iš abiejų pusių vedamos diskini- 
os rodo, kad Europos akio komisiji turi 

būtii išlaikyta kaip Jungtinių Tautų orga
nas Vakarų ir Rytų Europos atstatymo 
priemonėms koordinuoti.

Masarykas buvo nužudytas
Londonas (Dena/Reuteris). Buvęs britų 

užsienių reikalų ministerijos valstybės ja- 
sekretorius lordas Vansiftartas „Daily Mill’ 
rašo, kad buvęs Čekoslovakijos užsienio 
reikalų ministeris Masarykas ne pats nusi
žudė, bet buvo nužudytas.

Masarykas buvo „labiausiai nepageidw- 
amas liudininkas” prieš 5 mėnesius iki 

perversmo ruošto bombinio atentato, prieš 
tris antikomunistinius ministerrus, kurių 
tarpe ir jis pats tūrėjo būti pašalintu. Viu- 
sittartas pažymi, kad jis Masaryką gerai 
pažinojo ir sako: „Yra visai tikra, kad Įk 
nešoko iš 15 m aukščio ant akmenų. To ke
lio ‘ jis niekada nepasirinko”. Fotografų 
nuotraukos nerodė jokių kūno sužalojimų. 
Yra kur kas patikimiau, kad Masarykas sa
vo bute buvo nužudytas ir tik vėliau jo 
kūnas buvo išgabentas į kiemą.

pasiliko gyventi

laikraštis, vta
dvidešimt šeimą,

Krata ir _____ r_____ , ___
stiprūs policijos vienetai Turine įsiveržė į 
komunistų partijos patalpas ir j darbininkų 
kantinas ir padarė kratas. „Fiato” fabri
kuose buvo išlaužtos durys ir rašomieji 
stalai. (D/R).

areštai. Tassas praneša, kad

Streikuoja. Mūnchene sustreikavo P? 
20.000 darbininkų. Tai spontaniškas strei
kas, pradėtas neįspėjus net profesinių M- 
1 Grąžins auksą. Ispanija, ]» 
pasitarimų, sutiko trijų komisijai ktĮ™1 
grąžinti nacių prisiplėštą auksą teisėti™ 
savininkams. (D).

2



Kr. ft(432) 3 pnsl. MINTIS 1948 V. 10.

100 laišku iš tremties Su slaptais uždaviniais į Vakarus

Siwdien paštininkas atnešė šimtąjį laiš
ką ii tremties. Per nepilnus septinius mė
nesius šimtas laiškų nėra joks rekordas, bet 
ris dėlto ta šimtinė daug ką reiškia ame
rikinėje kasdienybėje. Šimtas laiškų oro 
piltu, pasinaudojant kariniu paštu (spartus 
ir geras metodas), express laiškai, kurie iš 
siuntėjo išpeša daugiau pfenigių, bet ad
resatą pasiekia gal keliomis valandomis 
greičiau, nes, kiek žinoma, geležinkelio per 
Atlantą dar niekas nėra nutiesęs ir tie ex- 
press laiškai, su daugybe ženklų ir spaudų, 
keliauja įprastiniu, senoviniu būdu. Na, ir 
paprasti, mirtingieji laiškai, be patogumų 
ir apartos persiritu per Atlantą.

Rašo draugės, draugai, pažįstami, nepa
žįstami, jaunimas ir vyresnioji karta. Rašo 
su pagristais atsidūsėjimais, kukliais pra
šymais, pageidavimais. Klausia, kaip ten 
su Dariaus Girėno ar dail. V. K. Jonyno 
pieštais pašto ženklais, tremtyje išleistomis 
lietuvių knygomis, mediniais kryžiais, de
koruotum lėkštėm ar kitais tautinio meno ga
miniais, prašo surasti prieš keliasdešimt 
metų išvykusią giminę (kurios nė konsula
tas neradęs), literatas pageidauja literatū
rinių žurnalų ir... Ilga, moderni DP pra
šymų litanija į kurią, kad ir panaudojus 
pusmečio algą pirmyn, turint laisvo laiko 
visas 24 valandas, ir tai ne visada į kiek
vieną prašymą, pageidavimą, paklausimą, 
priminimą gali gauti tinkamą, patenkina
mą atsakymą/

Visa tai įprastinės, gyvenimo būtinybės 
keliamos temos. Temos, kurioms tremties 
ateiviai, kiek patirtis rodo, yra labai jau
trūs, nes emoptnis palikimas, kurį kiekvie
nu atsivežė į Naująjį pasaulį nėra batų 
dulkės, kruies negriukas už 10 centų rū
pestingai nuvalys, tik įžengus į New Yorko 
skruzdėlyną.

Yra ir kitokių laiškų kurie pakalba reikš
minga, sodria kalba į išvykusiųjų dvasią. 
Kažkas panašaus, ką regis, L. Dovydėnas 
praminė dvasinėmis kalorijomis. Jos 
tremties ateiviui yra būtinybė, kasdieninė 
būtinybė. Didelę tų dvasinių kalorijų vagą 
verčia tremties spauda, geresnės knygos, 
bet ir atitinkami laiškai turi nemažos reikš
mės.

Štai, pora tokių pavyzdžių. —
„Džiaugiuosi sveiko laime Babbito žemė

je. Jeigu gerieji dievai derliaus nesustab
dys, Babbittai augs, — nes ir sveiką lau
ds toks pats likimas. Įsidėk į savo šviežią 
galvą (nes esi blondinas): visada gyvenime 
geriau, jeigu daugiau užmiršti', negu iš
mokti — atsimeni. Yra kiekvienoje šalyje 
porą šūkių ir pagal juos taikykis. Kas vie
toje poros šūkių ieško trijų, tas nelaimin
gas žmogus ir sudega ant laužo...

...Kalbi apie improvizaciją. Viskas, mie
tais, improvizacija, net ir gimimas su mi
rimu. Dėl tos improvizacijos, kurią mini,

A. Rūkas Pasimatymas su šventaisiais
• • f ' 9 

Is knygos „Žmogus, kuriam nieko nereikia“
Mes dirbome nuo ankstaus ryto ligi vė

lios vakaro su neilga pietų pertrauka at
sikvėpti ir parūkytu Porą dienų padirbėjus 
rankos jatjbuvo pūslėtos, nugarkaulis gėlė, 
ir kai vakare su darbo bendrais atguldavau 
senos koplyčios pastogėje, galvoje imdavo 
sddis, o pro stogo plyšius regėdavau dan
gą, po kurį, rodos, vaikštinėjo pats Vieš
pats Dievas, toks susenęs ir toks •arūpes- 
ttagas, lyg jam visai neapėjo nei pasaulio 
maišatys, nei toks menkas žmogelis, kaip 
iš, bekarščiuojąs ir besikankinąs be
prasmiškai.

Po keliolikos tokio gyvenimo dienų ma
nyje ėniė .bręsti pasipriešinimo mintis. Tos 
mintys buvo beveik kvailos. Pirmiausia gei
džiau, kad bekasant griovį užgriūtų žemės 
ir aš likčiau amžiams visiškoje nežinioj 
palaidotas. Bet žemės negriuvo. Paskui kil
davo mintis — tylią naktį, kai aplinkui gir
dėjosi tik nuvargusių žmonių sunkus alsa- 
vimas, padegti mūsų buveinę — koplyčią, 
sukelti milžinišką gaisrą ir pabėgti. Dievas, 
tur būt, nesupyktų, jeigu aš sudeginčiau 
koplyčią: ugnimi aš ją nuplaučiau nuo gė
dos ... Juk tie žmonės, kurie ją pavertė 
apkasas rausiančių žmonių stovykla, ap
tardami spygliuotomis vielomis, ją išgė
dino: aukuruose dar tebestovėjo visi šven
tieji ir pats Viešpats Dievas dar kur nors 
tebetartojo, o niekas j juos dėmesio nebe
kreipė ir elgėsi, kaip elgtųsi arklidėje ar 
daržinėje.

Tačiau ir koplyčios aš nepadegiau. Vie
lą naktį tyliai atsikėliau, išslinkau lauk, 
pamačiau, jog sargybinių šautuvai nelm- 
guoja pagal spygliuotas užtvaras, išsikasiau 
po jomis ir, lyg primuštas šunelis, išlin
dau.

Virt manęs dangus, prieš mane miškas, 
• aplinkui lauką platybės. Tai valia valužė. 
Nebegelia nei nugarkaulis, nei galva nebe
mirta — einu ir einu. Kur — negalvoju. 
Tik toliau nuo tos šventos vietos, nuo iš/ 
ittstų žemių kalnų. Toli girdėti dundėjt- 
m Jea mirtis. Bet dabar tai nesvarbu, 

bėgom ilgą kelią ir džiaugiamės ir nusi- 
viliam. Baisus šešių kambarių butas be 
improvizacijos...” (Iš L. D. laiško).

O paskaitykim dabar jubiliejinį, šimtąjį 
laišką (mielas sutapimas):

„Atrodo, būsi pirmas jankis, kuris taip 
grumtingai parašė apie savo pasilaikymus 
naujoje tėvynėje. Aristotelio (ar kurio kito 
tipo) posakis: „nuo savęs niekur nepabėg
si”, atrodo galioja mums visiems, kur mes 
benutūptumėm, ar vestumei Rookefelleraitę, 
ar gyventum švabo kiaulidėj. Prie šitos iš
minties dar pridėję Sančo Pandos patarimą 
„viskas pataisoma, išskyrus mirtį”, — tai 
ir turėsim padaryti išvadą, kad už viską 
pasaulyje brangiausias afidevitas tai yra 
gyvenimas, kuris duotas į rankas tiktai vie
nam kartui. O mūsų gyvenimą?, atrodo, la
bai įvairus ir įdomus. Juk mes seniau, skai
tydami Karmelitų karklyne didžiųjų žmonių 
biografijas, pavydėdavom tų visų nuotykių 
skalės Jack Londonams, Conradams ... Ka
da nors ir mes, grįžę į namus, galėsim pa
sakyti, jog esame turėję daug nuotykių ir 
pažinę žmogų, kokio jis plauko bebūtų. 
Būdavo, po ilgesnės kelionės grįžęs į Kau
ną, baisiai priekaištaudavau sau, kad ma
žai mačiau. Kad taip ir dabar nebūtų! Daug 
tremtinių parvažiavę namo, ničnieko nega
lės pasakyti apie tokią, sakysim, kad ir 
Svabiją (kažkas, kažkur, kažkaip)...

... Domėkis žmonėmis, kad parvažiavęs 
galėtumėm pasakyti, koks ten per pasaulis. 
O tai girdėti bus kiekvienam įdomu; kas 
giliau ir taikliau tai pasakys, juo branges
nis mums bus žmogus”. (Iš P. A. laiško).

Šimtas laiškų... Ir pradedant antrąją 
šimtinę prašosi tokia išvada — kiekvienas 
laiškas, vienu ar kitu reikalu — yra mie
las, laukiamas svetys ir pagal išteklius į 
kiekvieną šauksmą bus nuoširdžiai atsi
žvelgiama. O kaip tremties ateivis, turiu ir 
prašymą — malonu retkarčiais gauti ir 
laiškų, su didesniu dvasiniu įkrovimu, su 
tuo penu, kurio čia taip stinga ir kuris pa
deda vykdant pagalbos akciją likusiems 
tremtyje, seserims ir broliams tautiečiams.

Tąsyk, pašte atidavus eilinį siuntinį,ir 
išėjus į gatvę, rodos, ir svetima padangė 
apsigaubus miela prietema, nors doleriais 
vistiek nelyja. Bet ne tai svarbu! —

Prie požeminio traukinio angos stovi se
nis ir laiko dėžutėje kuklias gėlyčių puokš
tes. Pro pigiausius akinius spindi blyškios 
akys, blyškios, bet mielesnės už kokio nors 
turčiaus akis. Raukšlėtas veidas, raukšlėtas 
kostiumas, išnešioti patai. Senis tylus, ir re
tas kuris jaunuolis perka gėlių savo sim
patijai.. Masė praeina, bet senis lieka. Pri
einu prie jo ir įmetu į dėžutę dešimtuką. 
Ne, gėlių man nereikia. Šiandien gavau ke
lius laiškus iš tremties — tai daugiau ' už 
vystančias gėles iš senio rankų.

K. Cerkeliūnas
New York, 1948.5.1.

dabar aš laisvas ir galiu eiti J rytus, į pie
tus, į vakarus ar į visas šalis iš karta

— Stok! — gergždžiamai nuskajųbėjo 
balsas, ir pamačiau uniformuotus vyrus, 
apsupusius mane. Tiik dabar pastebėjau, kad 
jau seniai išaušo ir mano atkeliauta prie 
geležinkelio stotelės, snaudžiančios rytmečio 
tyloje.

Dokumentus! — tas pats gergždžiąs 
balsas. Aš ėmiau raustis po kišenes. Ta
čiau bergždžiai, — juk visų koplyčios gy
ventojų dokumentus surinko ir pasiėmė tie, 
kurie gainiojo mus nuo ryto ligi vakaro ir 
apkuldavo lazdomis.

— Iš kur?
Nepasiruošęs niekuomet nemokėjau me

luoti. Ir toks paprastas klausimas užklupo 
mane taip netikėtai, jog visai sumišau ir 
neradau j^kio atsakymo. To pakako.

Atšiaurus kraštas, kurin patekau. Atšiau
rūs žmonės. Be dokumento šiame krašte, 
tur būt, ir per kiemą perbėgti negalima, o 
žodis, „draudžiama”, tur būt, pats popu
liarusis ir parašytas visur, kur tik atsiran
da vietos teptuku pabraukti. Žmogus be do
kumento, be popiergalio, kuriame antspaudu 
patvirtinta jo pasenusi ir nugeltusi nuo
trauka, — ne žmogus ir net ne daiktas, o 
kažkas nereikalingas, išmestinas ar kaip ki
taip nusikratytinas, ir gaila, kad nepatogu 
jį čia pat nudėti ir po velėna pakišti, — 
būtų daug mažesnis vargas; nerūpėtų nei 
jis, nei jo nesami dokumentai.

Stotelės žandarų viršininkas buvo daug 
griežtesnis už savo valdinius, ir jo klausi
mas „iš kur” skambėjo dar trumpiau ir 
įsakmiau. Kai aš, pirmąjį sumišimą nugalė
jęs, pradėjau šį bei tą vebluoti, aiškinda
mas savo kilmę, prabilo jo ranka — nuskam
bėjo antausis. Buvau jau muštas lazdomis. 
Bet tat nepaliko ypatingo įspūdžio. Kai 
griovių kasimo prievaizda užvažiuoja lazda 
ir tau ir tavo kaimynams, pajauti vien 
skausmą, o gilumoje širdies pagalvoji: koks 
menkas niekšelis prievaizda — juk, susiti
kęs ir užkalbintas kad ir Berlyno gatvėje,

Kūčių naktis tvarto šiauduose
Aplinkui jautėsi artėjančių švenčių nuo

taika. Moterys šlavė užkampius, .tvarkė 
kambarius ir ruošėsi Kūčioms. Mes jautė
me nepaprastą nuovargį. Seimininkas pa
siūlė mums nuošalyj esantį mažą kambariu
ką poilsiui. Čia susmukome kur kaip pa
puolė, su visais rūbais, nes jau ilgiau iš
laikyti, atrodė, nebegalėjome. Dieną apy
linkėje siautė stiprūs „kopų” ir UB bū
riai, ieškodami partizanų iš Lietuvos. Už
sidėję ant rogių po sunkųjį kulkosvaidį, jie 
nardė iš vieno ūkio į kitą, darydami kratas. 
Vidudienį užsuko jie ir į mūsų sodybą, 
mums kietai miegant. Seimininkai vos ne
numirė iš baimės — ir suprantama. Nespė
jo net mums pranešti. Milicininkai išlan
džiojo po kluoną, po tvartą, apieškojo rū
sius, visus gyvenamosios trobos kambarius, 
išskyrus tą mažytį nuošalėj eantį kambarė
lį, kuriame mes miegojome. Po to jie pa
ėmė pastotę ir išvažiavo.

Atbėgo žegnodamiesi šeimininkai ir pa
sakojo apie įvykusį stebuklą. Iš to didelio 
džiaugsmo pakėlėme balių. Naktį įsika
sėme ant tvarto į šiaudus, nes likti pirkioje 
buvo rizikinga.

Kūčių dieną vėl atsirado aplinkui būriai 
milicininkų, „kopų” ir UBistų, — vis tuo 
pačiu tikslu. Pavakaryje pas mūsų šeimi
ninką užsuko iš medžioklės grįžtą Suvalkų 
UBistai. Jie paprašė valgyti, o po to roges 
pavėžinti. Iš jų kalbų šeimininkas suprato, 
kad pakelyje yra ir daugiau gaudytojų, ku
rie gali vėl čia užsukti. Jie keikė tarp as- 
vęs, kur mes galėję dingti. Tik iš ryto bu
vo pranešimas apie mūsų pasirodymą Ko
čiotose, o dabar jie lyg į žemę prasme
gę —, niršę UBistai.

Po- šitokių atsilankymų ir milicininkų kal
bų išsigando ir mūsų šeimininkas. Mes tu
rėjome pamiršti Kūčių stalą ir praleisti 
Kalėdų naktį tvarte, įsikasę su drabužiai? 
šiauduose. Šiaudų buvo taip maža, jog ne
galėjo jie mūsų nė nuo vėjo apsaugoti.

Šioje valandoje, kada visas krikščioniška
sis pasaulis, karų ir chaose išvargintas, 
laukė Dievulio užgimimo, o su Juo ir lais
vės, ramybės geros valios žmonėms, galvo
jome, tvarto šiauduose įsigūžę, apie mūsų 
tautos baisų Golgotos kelią. Mūsų mintys 
skrido pas artimuosius, į mūsų gimtąsias 
pirkias, kuriose tikrai dabar už mus mel
dėsi mūsų motinos, jeigu jų dar nebus iš
tikęs tas pats žiaurusis likimą, kaip ištiko 
tūkstančius mūsų tautos brolių, seserų, ku
rie šiandien miršta Sibire ar gausinguose 
Rusijos kalėjimuose. GaJyojome apie tuos 
dvidešimt tūkstančių savo kovos draugų, 
kurie jau žuvo kankinių mirtimi, daugelis 
sutraiškytais sąnariais, sulaužytais šonkau
liais, išsukinėtais pirštais, sudeginta ojla, ir 
kurių šimtai gal žūstą su ginklu rankoje 

jis būtų pats mandagusis žmogus, besi- 
lankstąs ir prie kiekvieno žodžio kartojęs 
„mano pone”. Čia jis padėties viešpats ir iš
naudoja ją didžiausiam pasismaginimui — 
mušti žmogų.

Esu keletą antausių gavęs nuo moterų. 
Bet kai jos muša, žmogus jauti net, pasa
kyčiau, malonumą. Už ką gi moteris gali 
mušti? Už per drąsią ar akiplėšišką meilę. 
O už tokius dalykus kvepiančios rankutės 
smūgis — pasigrožėtinas. Tik vieną kartą 
savo gyvenime buvau muštas vyro. Tai bu
vo visai banali istorija, atsitikusi gatvėje 
dėl man nepažįstamos moters. Istorijos pa
sekmių nežinau. Vyriškis liko gulėti, o aš 
pabėgau nuo nakties tyloje į triukšmo .vie
tą atskubančio policininko žingsnių.

Žandarų viršininko antausis liko neatmo
kėtas. Matyt, jau buvau palaužtas, supratau 
esąs beteisis, benamis ir niekam nereika
lingas. Griovių kasimas ir gyvenimas kop
lyčioje palaužė savigarbos pajautimą ir tai, 
kad žmogus niekuomet nepamiršta esąs 
žmogumi.

Tur būt, labai juokinga buvo iš šalies 
žiūrėti į mane, kai iš tos stotelės buvau se
no žandaro varomas atgal į koplyčios sto
vyklą. Anometinis aš dabar sau atrodau 
lyg nupešiotas gaidukas, už virvelės veda
mas. Jam, kaip ir man anuomet, jau nie
kas, niekas neberūpi — tik kad tą virvelę 
nuristų nuo kaklo ir nebaigtų pešioti uo
degos likučių ... Skiauturė juk jau seniai 
nulaužta. z ’

Deja. Mano mažytis troškimas neįvyko. 
Pasirodo, šiame krašte buvo ne tik sto
vyklos, kaip koplytinė, bet ir kitokios. Ko
plyčios vyriausybė dar kartą mane apstum
dė už pabėgimą iT nusprendė, kaip nepa
taisomą nenaudėlį, pasiųsti į baudžiamają 
stovyklą.

— Prakeiktas šunie! Žinosi, kad mūsų 
duonos veltui ėsti negalima! — Smūgis į 
lįpprą, ir šie žodžiai išlydėjo mane visiems 
laikams iš koplyčios, kurioje ir pats suse
nęs Dievulis, tur būt, tūnojo tamsių tam

šią Kūčių naktį savo gimtuose laukuose. O 
vis tai dėl tos tiesos, kurią paskelbė šią
nakt gimęs Pasaulio Išganytojas.

Iš ryto, eidamas šerti gyvulių, užsuko 
pas mus šeimininkas ir apdalijo Kūčių sta
lo likučiais. Savo tėvynėje mes ir pas di
džiausią vargdienį būtume buvę nepamiršti 
šiauduose tokią didžią naktį, — net išti
soms MGBistų divizijoms aplinkui siau
čiant.

Kitą naktį atvykome pas mūsų sąjūdžio 
rėmėjus. Čia sudarius kontaktą su savo 
ryšininkais išvykau su Mindaugu į gele
žinkelio stotį, paskutinio kelionės etapo.

Stotyje, kuri buvo pilna žmonių, stovėjo 
šalia mūsų keletas vietinių gyventojų lenkų, 
garsiai komentuodami paskutinių dienų įvy
kius, Lietuvos partizanų kautynes lenkų že
mėje. Vienas pasakojo: girdi, per sieną 
perėję apie 12 Lietuvos partizanų, ant sie
nos pirmušę krūvas rusų, Smolnikuose su
dirbę Į niekus Rutkos, Vyžonių „kopus” ir 
milicijos įgulas, ir net iš Suvalkų prisiųstas 
UB jėgas. Kautynėse žuvęs pats Suvalkų 
komendantas, o Rutkos milicijos viršinin
kas patekęs į nelaisvę. Tai buvę smarkuo
liai.

Kitas turėjo taip pat ką pridėti. Jie da
bar nutraukę į Seinų pusę, pasakojo šisai. 
Stankiewiczius iš Kociolkų išsikraustęs gy
venti į miestą, — jis bijąs „litvinų” keršto. 
Buvę jie užsukę pas Stankiewicziu papras- 
šyti, kad juos pavėžintų. Jis pasikinkęs ku-

Kada sulauksime emigracijos plano?
Tremtinių šių dienų opiausias klausimas 

— emigracija. Kada ir kur pagaliau galė
sime išvykti iš šio nevaišingo krašto — yra 
klausimai, kuriuos galime išgirsti visose 
stovyklose, visų tremtinių pokalbiuose. •

Emigracijos galimybės šiuo momentu la
bai ribotos. Tačiau ir tų galimybių rėmuo
se jau nemažas skaičius tremtinių įsikūrė 
kituose kraštuose Europoje ir užjūryje. Iš 
svetur įsikūrusių gaunama įvairių s žinių 
apie tenykštes sąlygas. Turime žinių apie 
puikiai įsikūrusius ir puikiai gyvenančius 
net toje pačioje Venecueloje, turime žinių 
apie blogai įsikūrusius taip pat Venecuelo
je. Netrūksta įvairiausių žinių ir apie įsi
kūrusius čia pat Europoje. Iš tų žinių sun
ku susidaryti tikslų vaizdą, kaip ten seka
si mūsiškiams, nes (kiekvienas įsikūria pa
gal savo sugebėjimus ir energiją. Taigi, te
turime žinių iš jau anksčiau išvykusių. Ką 
gi turime emigracijos reikalu iš mūsų va
dovaujamųjų veiksnių? Paskutiniu ' metu 
spaudoje pasirodė žinių, kad esama net ka
žin kokios žinovų komisijos emigrącijos 

siausiame kamputy ir jautėsi lyg visų ne- 
kenčiamiausias įnamis.

Baudžiamoji stovykla — toji įstaiga, kur 
žmogus daugiau negyvena kaip keturiolika 
dienų: jis arba pabėga, arba pasikaria, 
arba numiršta nuo mušimo ir būna, lyg 
duonos kabanąs, pašaunamas į krosnį su
degti, kad neliktų nė ženklo, kuris pri
mintų kažkada gyvenusį žmogų. Iš tos 
krosnies kažin ir siela ar išskrenda. Bet 
jeigu ir išskristų, juk ji, vargšė, nepapasa
kos. Tur būt, todėl ir- tokie žiauriai drą
sūs tos stovyklos viršininkai.

— Iš kur? — amžinas klausimas.
— Iš Koplyčios stovyklos, nuo griovių 

kasimo, — atsakau. z
— Šunie! — Čia pirmasis spyris koja. — 

Aš tave klausiu, iš kurio krašto esi?
— Iš Lietuvos ...
— Verslas?
— Aktorius.
— Aktorius! — Išsprogino akis ir pasi

leido juokais. — Žmogau! Taigi tu tokį čia 
mums spektaklį pavaidinsi, kad miela ma
lonu! Eikš, eikš, savo veido. — Už ką gi 
tave čia atsiuntė?

Baisiai nejauku kalbėti į žmogų, beveik 
liečiant savosiomis jo lopas ... Jis buvo 
girtas.

— Buvau pabėgęs iš stovyklos.
— Melas! — trenkė jis kumščia į mano 

veidą, jog aš atšokau, kaip spyruoklinis, ir 
būčiau pargriuvęs aukštielninkas, bet pasi
taikė stalas.

— Pavogei, tur būt, ką. Aktorius! Ką 
moki? Peilius ryti moki? Ant anglių pa
šokti?

Kiekvienas klausimas buvo lydimas smū
gių, kurių jau nebesuskaičiau ir nebejau
čiau. Burnoje kažkaip saldu pasidarė, akyse 
žalia, raudona, geltona ... Daug dar kalbė
jo tas piktasis žmogus, keikė, bet prasmę 
sugaudyti nebeįstengiau. Jutau, kad mane 
kažkur tempia, o paskui numetė kaip 
šlamštmaišį. . (Nukelta į 4 pusi.)

melaitę, ir pirm negu litvinai spėję išeiti iš 
jo pirkios, jis sukirtęs savo kumelei per 
šonus ir aidi į milicijas punktą. Žinoma, 
jis manęs, kad milicija greit su jais apsi
dirbs, ir jis galės ramiai sau miegoti. Bet 
kur tau juos pagautu

Vėl įsiterpė pirmasis: Lenkų ,,kopai” šį
met daug išgaudę ,ir net sušaudę litvinų, 
kurie buvo pabėgę nuo bolševikų ir dirbo 
par lenkų ūkininkus. Tai ot, dabar, anie 
atėję ir atkeršiję „kopams”. Cypliškių mi
licininkai labai džiaugiasi, kad netekę susi
durti akis į akį su litvinais. Nežinia, ar 
daug kas iš jų būtų galėjęs švęsti Kalėdas. 
Sakai, kad mūsų „kopai” turėjo kiekvienose 
rogėse po sunkųjį kulkosvaidį? Bet ką tai 
reiškia, anie turį kiekvienas po kulkosvaidį. 
Su žmonėmis jie esą mandagūs, — atesta
vo mus lenkas. Jie nėplėšią maisto, o už 
pastotes sumoką į ranką doleriais!

Atėjo traukinys, sujudėjo žmonės, jų tar
pe ir mes. Pamerkėme vienas antram, duo
dami suprasti, kad šis lenkų pokalbis buvo 
skirtas mūsų garbei. Kad jie būtų tai ži
noję, jog pora tų litvinų stovėjo šalia jų ir 
klausėsi, kaip lenkai kuria apie juoa legen
das!

Laikydami kišenėse paruoštus walterius, 
įlipome į traukinį, j Saulius.

(Pabpiga)

Redakcijos pastaba: Sis reportatas pa
skelbtas po to, kai jame aprašomuoju ke
liu nebesinaudojama..

reikalais. Kas tai per institucija? Kur ji ir 
ką ji yra nuveikusi iki šiol? Kodėl nesu
randama būdų jai pasirodyti bendruomenė
je ir plačiai apie reikalą painformuoti?

Peržiūrėkime propagandą spaudoje. Bel
gija — mums nepriimtina, Olandija — taip 
pat, Prancūzijoje — nesaugu, Anglija — 
taip pat netvarkoje, nes neleidžia DP keis
ti darbovietės po pažadėtų metų laiko (tie 
ponai visiškai nepagalvoja apie tai, kad D. 
Britanijos kareiviui, perėjusiam viso pa
saulio frontus, demobilizuotam ir dabar 
dirbančiam Anglijoje — taip pat nelei
džiama keisti darbovietės), Kanada — per 
toli nugrūdo mūsų vyrus į miškus, Venecue- 
la — blogas klimatas (vienas pareigūnas 
vienoje stovykloje pasakė, kad Venecueloje 
kambariai grįsti ne medžio grindimis, bet 
plytelėmis, ir mums tat labai nepriimtina, o 
vargšas užmiršo ar aplamai nežinojo, kad 
ten butai grindžiami plytelėmis kaip tik 
higienos sumetimam), Siaurės Afrika — 
blogai, reikia dirbti su juodukais Ir ap
skritai ten gali būti neramu. Taigi, ir visi 
kraštai, kurie iki šiol sutiko įsileisti DP—
bet kaip matome, iš propagandos, mums nė 
vienas nepriimtinas (jau atsirado balsų, kad 
ir J. A. Valstybėse negerai — ir ten ran
dame įvairių ydų). Trumpai suglaudus sė
dėkime čia vietoje, kol mus kas nors... 
sutvarkys.

Tięsiog sunku nuprasti, ko siekiama. Vi
sa emigracijos propaganda netiesiogiai tar
nauja repatriacijai. Reikalas yra skubiai 
taisytinas, nes nėra jokių abejonių, kad 
mums emigruoti reikės, ir todėl juo tai 
padarysime greičiau, juo bus geriau. Kiek
vienas turi apsidairyti ir pasirinkti kraštą, 
kuriame, jo nuomone, bus galinu geriau
siai įsikurti ir išlaukti kol bus galima grįž
ti namo, o jei kas to nenorės — klek galint 
patogiau gyventi. Veiksniai, kaip girdima, 
darą žygių emigracijos reikalu — tai gali
ma tik džiaugtis, nes jokiu būdu niekas ne
gali įtarti, kad jie mums ko nors blogo 
geistų, tačiau laktas lieka faktu, kad .iki 
šiol nieko toje srityje nepadaryta Ir net ne
žinoma, kas daroma ir kas daro.

Emigracijos reikalų padėtis yra nepaken
čiama, tremtinių susirūpinimas išvykimu iš 
Europos arba bent iš Vokietijos toliau | 
Vakarus yra didelis ir todėl reikalas šau
kiasi aiškinimo. Jei ir toliau 'vadovauja
mieji veiksniai „visus veš į Amenką” — 
tai tikriausiai tokia propaganda patarnauta 
bus daugiau repatriacijai, negu emigraci
jai- ■

Reikia neatidėliojant sušaukti bendrą vi
sų komitetų pirmininkų, emigracijos reika
luose dirbančių lietuvių pareigūnų suvažia
vimą, be to, -dar po vieną atstovą nuo 
kiekvieno į00 lietuvių ir šitame, suvažiavime 
visi vadovaujantieji veiksniai ir vadinama
sis žinovų komitetas emigracijos reikalais 
turi visiškai aiškiai, nedviprasmiškai išdės
tyti savo pažiūras ir nusistatymą — visa 
tai paremdamas argumentais. Be abejo, to
kiame suvažiavime kils diskusijų emigraci
jos klausimais — atsiras nuomonių skirtu
mų, bet tai kaip tik ir reikalinga. Tai pa
dės mūsų organams orientuotis padėtyje — 
ką galvoja ir kaip į emigraciją žiūri pla
tieji tremtinių sluoksniai. Tuo reikalu išsi
kalbėjimas yra būtinas ir kadangi viešai 
šiuo metu visko negalime aiškintis — pada
rytina visa tai suvažiavitne.

V. Lukšinia.
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Is Amerikos lietuvių spaudos ¥

MINTIS INS V.li.

ALT atkreipė dėmėsi i prezidento Trumano kalbą
AKIMIRKSNIU KRONIKA

— Kovo mėn. 18 d. ALT Vykdomasis 
Komitetas pasiuntė prezidentui Trumanui 
padėkos telegramą už jo kalbą kongresui, 
kurioje prezidentas kvietė JAV gyventojus 
pagelbėti laisvoms Europos gautoms gintis 
nuo totalinių užpuolimų, prezidentas Tru- 
tnanas pasmerkė Sovietų Sąjungą už paver
gimą kelių Europos valstybių ir sąmonin
gai paminėjo Lietuvą, Latviją ir Estiją.

— šiuo metu vyksta Amerikos Raudono
jo Kryžiaus vajus. Tame vajuje dalyvauja ir 
lietuvių skyriai. Pavyzdžiui, Detroito sky
riaus 5 lietuvės rinkėjos lietusių tarpe su
rinko 539 dolerius, šiame vajuje daug pa
sidarbavo Detroito lietuvių veikėja M. Sim- 
sė. Be to, pasirodė, kad M. Simsas yra ne 
tik aktyvi veikėja, bet ir tremtinių šelpėja. 
Iki Kalėdų M. Simsas ir S. Douvan-Ciur-

lionytė buvo tremtiniams pasiuntusios po 
150 siuntinių. Vietos laikraštis „Detroit 
News” buvo įdėjęs tų dviejų tremtinių rė
mėjų nuotrauką. To laikraščio korespon
dentas užklupo jas pašte prie siuntinių krū
vos.

— JAV prasidėjo didžiulis jungtinių šal
pos organizacijų vajus badaujantiems euro
piečiams šelpti, o ypač vaikams. Vajuje no
rima sutelkti tam reikalui 60 milijonų dole
rių. Vajui vadovaus AOA ir UNAC šal
pos įstaigų sąjunga. Pirmoji vadinasi Ame
rikietiška Pagalba Užjūriui, 6 UNAC — 
Jungtinių Tautų Atsišaukimas Vaikams, ši 
įstaiga yra įsteigta prezidento Trumano 
baltuosiuose rūmuose, Washingtone, šiai 
įstaigai padeda ir užsienio reikalų m-ja, o 
ją sudaro 26 šalpos organizacijos, į kurią

įeina ir BALFAS. Vajuje dalyvaus bažnyti
nės draugijos, moterų organizacijos. Daly
vaus BALFO ir kitų lietuviškų organizaci
jų veikėjai.

— Į Ney Yorką kovo mėn. 23 d. atvyko 
nepriklausomybės laikais buvusi Užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnė Magdalena 
Avietėnaitė. Jos atvykimo proga buvo su
ruoštas pobūvis, kuriame dalyvavo daug 
įtakingų JAV lietuvių visuomenės veikėjų. 
Į Daytoną, Ohio steite yra atvykęs iš trem
ties kun. V. Katarskis.

— BALFAS per vasario mėn. pasiuntė 50 
individualių siuntinių tiems tremtiniams, 
kurie negali gauti pašalpos iš BALFO sky
rių. Individualūs siuntiniai nesiunčiami tik 
į Vokietiją, Prancūziją ir Austriją, (vj).

Devynių tautybių koncertas per radiją
Stuttgartas. Velykų antrąją dieną Ess- 

lingene įvykęs devynių tautybių koncertas 
buvo (rašytas t Stuttgarto radiofono juos
tas ir gegužės 1 d. transliuotas per Stutt
garto siųstuvą, šiame koncerte dalyvavo 
estai, armėnai, vengrai, rusai, lenkai, lie
tuviai, amerikiečiai, latviai ir vokiečiai. 
Lietuviams atstovavo Schwab. Gmūndo sto
vyklos choras ir tautinių šokių grupė, vad. 
A*. Kačanauako. Per radiją buvo trans
liuotos dvi dainos, padainuotos mišraus 
choro: „Laisvės varpas” ir „Valio, dalgeli”.

metu yra baigtas ir dėl kurio savo laiku 
buvo energingai kovota ir išsikovota tam 
tikrų palengvinimų, pagaliau pradėtas ir 
Schwab. Gmūndo lietuvių stovykloje. Sto
vyklos gyventojai, apsvarstę surinktas in
formacijas ir priėmę dėmesin kitų didžių
jų stovyklų žygius, pakeitė savo anksty
vesnį nusistatymą ir nutarė į skryningą eiti. 
Tai buvo viėnintelė stovykla amerikiečių 
zonoje, iki šiol neprirašiusi naujojo skry
ningo anketų. (žlv)

Studentai J tarptautinius kongresus
Gegužės mėn. 15—18 d. Coblenze vyksta 

akademinio tarptautinio sąjūdžio „Europa 
Union” kongresas, kuriame dalyvaus visa 
eilė žymių kultūros darbininkų (Andre 
Gide ir kt.) bei vak. Europos tautų profe
sorių ir studentų atstovai. ' «

To pat mėnesio pabaigoje Dtisseldorfo 
mieste vyks ir akademinio sąjūdžio „Vdlker- 
Verstandigung” sąskrydis. Į abu minėtus 
suvažiavimus pakviesti Pabaltijo Universi
teto studentai lietuviai. A-is.

DARBO ŠVENTES MINĖJIMAS
■ Schwib. Gmiindas. Liet. Tremtinių Dar
bininkų ir Amatininkų Profesinės Sąjun
gos vietinis skyrius gegužės 1 d. suruošė 
Darbo šventės minėjimą. Paskaitą su dis
kusijomis — „Darbo šventė ir dirbančiųjų 
organizacijos Vakaruose” skaitė iš Augs
burgo atvykęs adv. J. Skorubdras. Vakare 
įvyko pasilinksminimas su menine pro
grama.

— Skryningas, kuris beveik visose ame
rikiečių zonoje esančiose stovyklose šiuo

PROJEKTŲ PARODA
SchwMb. Gmūndas. Aukštesnioji Technikos 

Mokykla suruošė absolventų baigiamųjų 
darbų, projektų, parodą. Jaunieji technikai, 
energingai dirbę 22 mėnesius, savo baigia
maisiais darbais įrodė, kad jie savo spe
cialybei rimtai ruošėsi. Artimesnis ir la
biau eiliniam parodos lankytojui supranta
mesnis buvo trobesių statybos skyriaus 
projektų kampas, kuriame buvo matyti 
tikrai vertingų ir dėmesį atkreipiančių pro
jektų. (žlv)

Margame pasaulyje

Motinos minėjimas
Schwhb. Gmiindas. Visuomeninių organi

zacijų iniciatyva gegužės 2 d. stovykloje 
buvo suruoštas Motinos dienos minėjimas. 
Po, pamaldų su kun. Karaliaus pamokslu 
stovyklos salėje įvyko iškilmingas aktas. 
Įvairią meninę programos dalį atliko vai
kų darželio,' pradžios mokyklos rr gimna
zijos mokiniai bei skautai-ės. (žlv)

Pabaltijo Universitete x
Motinos dieną iš ryto buvo iškilmingos 

pamaldos. Giedojo operos sol. VI. Ivanaus
kas ir smuikavo prof. St. Kairys ir stud. 
E. čuplinskas. Didžiojoje auditorijoje bū
ro pats minėjimas. A-is. ’

i Nauja liga Berlyne
Ji vadinasi atriplex, arba elgetų liga, ji 

pasireiškia ne tik Berlyne, bet ir daug kur 
kitur Vokietijoje ir ypa vis didėjančio lau
kinių žolių ir „daržovių” vartojimo pasek
mė. Berlyne visuose laikraščiuose buvo ska
tinami įvairių žolių rinkimo vajai. Kad pa
didintų savo skurdų racioną, daugelis ber
lyniečių, prityrusių botanikų vadovaujami, 
šoko energingai rinkti žoles. Bet dažnai 
šių žolių vartojimas privedė prie rimtų su
sirgimų. Berlyne kasdien įregistruojama iki 
25 naujų susirgimų. Dažnokai atsitinka, 
kad žmonės su aukšta temperatūra ir keis
tu-odos uždegimu krenta gatvėje. Mitybos 
institutas nustatė, kad šie žmonės triskart 
dienoje valgė piktžoles.

Vokietis — urvinis žmogus
Norvegų „Adressevisen” laikraštis pra

neša, kad vidurinėje Norvegijoje, 150 km. 
| šiaurę nuo Trondheimo, kalnynuose išky
laujantieji pašliūžininkai pastebėjo keistą 
būtybę, kurią jie iš pradžios palaikė meš
ka. Kiek priartėjus pasirodė, kad tai būta 
barzda ir plaukais apžėlusio žmogaus, ap- 
sivilkusio žvėrių kailiais. Jis sunkiai davė
si sugaunamas ir taip smarkiai draskėsi, 
kad jį reikėjo surišti. Norvegiškai jis nesu
prato, bet vokiškai papasakojo, kad jis esąs

buv. vokiečių kareivis, po kapituliacijos pa
bėgęs J kalnus. Jis jau trejus metus gyve
no urve ir maitinosi iš žuvininkystės ir me
džioklės.

maitinosi iš žuvininkystės ir me-

Piratų auksas?
ramus pajūrio kurortinis High- 

Jerseyje išgyveno di- 
•čių antplūdį. Visus

Neseniai i 
landso miestelis Ne’w" „ _
delį priešsezoninį svečių antplūdį. ____
juos pritraukė pasklidusi žinia apie ten
atrastus piratų turtus. Iš tikrųjų vienas se
nas žvejys buvo radęs saują senų portuga
lų aukso monetų. Numizmatikai specialis
tai Įvertino kiekvieną monetą apie 75 dole
rius. Atvykėliai laimės ieškotojai taip nuo
dugniai išknaisiojo visą pajūri, jog vilų sa
vininkai buvo priversti šauktis policijos pa
galbos. Spėjama, kad monetos galėjo būti 
iškastos žemsemės.

Pabėgėlis dėžėje
Neseniai Rotterdamo stotyje buvo aptik

tas vienas Čekoslovakijos pilietis, kurio pa
vardė neskelbiama. Jis . atliko kelionę Į 
Olandiją didelėje dėžėje. Iškraunant dėžę iš 
vagono, geležinkeliečiai išgirdo keistus 
garsus. Atidarius dėžę buvo surastas visai 
sustyrąs ir išvargęs vyras, kuris iš dėžės 
vos galėjo pasikelti. Kelionė truko keturias 
dienas. Imigracijos įstaigos paėmė jį savo 
globon.

Etnigracija iš Kasselio stovyklos
Nuo praėjusių metų balandžio 17 d. iki 

šių metų gegužės 1 d. iš Kasselio-Matten- 
bergo stovyklos emigravo darbų -į įvairius 
kraštus 712 darbininkų, 245 jų šeimų na
riai, taigi iš viso 957 asmenys. Šiuo metu 
dar 21 darbininkas ir 28 šeimos nariąi lau
kia išvykmo eilės.

Iš to skaičiaus Anglijon išvyko 55 asme
nys, Australijon 712, Bolivijon (tik su efi- 
devitais) 8, Kanadon 140 (iš to skaičiaus 11 
su efidevitais) ir Venecuelon 16 asmenų. 
Tik Anglijon ir Australijon dar niekas su 
šeimomis neišvyko. Stb.

Pabaltijiečių anglų klubas
šiomis dienomis, Pabaltijo Universitete 

įsteigtas pabaltijiečių anglų klubas. Į ati
daromąjį susirinkimą atsilankė 17 DP 
ACCSo šefas Mr. Corbettas, Universiteto 
vadovybė, profesoriai ir didelis būrys stu
dentijos. Klubas pasiryžo galint daugiau 
pritraukti prie anglų kalbos mokymosi. Be 
to, dar numatyta arčiau susipažinti su anglų 
kultūra, jų kraštu, gyvenimu. A-is.

Iš tremties daubų
Kai tarp savęs nesutariama,

patarlė moko, tretysis naudojasi. Tai pasitvirtina visu žiaurumu. Sovietų Ber
lyno radijas paskelbė, o daugelis Britų zonos vokiečių laikraščių sąmoningai be 
jokių komentarų atkartojo, kad Mažosios Lietuvos gyventojai kaip Tarybą Są
jungos piliečiai privalo registruotis TSRS konsulatuose. zTuo pat metu tokie .pri
minimai” buvo bolševikų padaryti Kanadoje, Danijoje ir kt. Kanados vyriausyU 
bolševikų užmačias čia pat demaskavo ir pridūrė, kad ji iš viso nepripažjsta Pa- 
baltijo valstybių aneksijos, ir Pabaltijo piliečiai laisvi neklausyti • įsakymų, išeinii- 
čių iš Kremliaus ir NKVD. Lenkijoje užsilikę lietuviai iki birželio 1. d. irgi pri- 
valo registruotis TSRS konsulatuos. Įsakyme pabrėžama, kad „visi lietuvių tauty
bės asmenys, kurie 1939 m. kovo 22 d. buvo Lietuvos piliečiai, nuo 1945 m. sausio 
28 d. yra TSRS piliečiai.” Varšuvos ir kt. radijai keletą kartų tą NKVD Įsakymą 
atkartoju Komunistų „Glos Ludu” primetė savo dvyleki: „vietos valstybiniai (akai- 
tyk; NKVD ir lenkų „Bezpiekos”) organai turi šią registravimo akciją paremti.” 
Savo tautiečiams Lenkijoje, deja, nieko negalima pagelbėti. Bet Britų zonoje, H- 
drįskime būti griežtos nuomonės, LTB VK privalėjo nesnausti.

Šiuosyk Kremliaus agentai gudresni, jie nesakė, kad LTSR gyventojai privalo 
registruotis; bet Klaipėdos, Šilutės ir kt. apskričių gyventojai. Jų, kaip žinome, 
daugumu atvejų gyvena už DP stovyklų ribų.

Gavosi tokia būklė: nei LTB VK nei Mažosios Lietuvos Tarybos nenuraminti 
ir neišaiškinti Lietuvos piliečiai, išsisklaidę mažuose Britų zonos miesčiukuose ir 
kaimuose, atsidūrė kryžkelėje, juo pikčiau, kad vietos administracija, pasinaudo- 
dama „auslanderių” neapykanta, taikinėjo Įsakymams iš anapus, o mūsų pikuo
jantieji veiksniai nieko nereagavo Į vokiečių spaudos kartojamus sovietų Berlyno 
radijo raginimus.

Kiek Lietuvos piliečių pateko j NKVD pinkles, dar nežinoma, bet viena jau 
aišku, kad ateityje privalome stropiau budėti tėvynės interesų sargyboje. Man, ki
tam, trečiam ir šimtajam tūkstantajam, sakysim, nesvarbu, kaip krikščionių demo
kratų suvažiavime VLIKo pirmininkas aiškino savo mažesniesiems 
liukams, kodėl Mažosios Lietuvos Tarybos atstovai neįsileidžianti 
veiksnius. Privalu visa pilietine- atsakomybe sušukti:

Įsistebeiliję Į valdžią, kaip Buda Į bambą, 
pastebėti kaip žūna gyvasis tautos kapitalas.

Argi ne pakaruokliškas vaizdas:
-. „repatriaciniai veiksniai”, pasinaudodami tremtinių drumsta savitarpio politika, 

gaudo tautiečius Į NKVD pinkles, o „rikiuojančių veiksnių” atstovas viennme 
Augsburge Įvykusiame suvažiavime, aukštosios matematikos tikslumu apskaičiavęs, 
didžiuojasi, kad */• per pirmąsias kovas dėj Lietuvos nepriklausomybę kritusiųjų 
bus buvę iš ... ateitininkų

Brr ... kaip žinomoje 
tesigelbi savo iniciatyva.

PATYS
IP pranešimų, Elzaso „Le Nouveau Rhin Franęais”, atitvinus pirmajai pabėgi- 

lių iš Čekoslovakijos bangai, susirūpino, kad j Vakarų bendruomenę azilio teiie 
besinaudodami neĮsiskverbtų kominformo agentai. Laikraštis savo teigimams pa
remti pasinaudojo, deja, nutikimais iš mūsų gyvenimo, būtent — priminė faktą 
kad Brazilijoje tarp lietuvių emigrantų susekta Kremliaus pasamdų gūžta. Laik
raštis baigia: Žmonės su kaukėmis skverbiasi visur, tad būkime budrūs”.

Brazilijoje lietuvių komunistų ąuėmimas plačiu garsu nuėjo po visas Vaka
rus. Mums, politiniams emigrantams, iš to didelė žala. Daugelis iš politinio ne- 
nusimanymo ( o net to paties kominformo agentų sumaniai pakurstyti) yra linkę Į 
DP žiūrėti kaip Į žmones su kaukėmis. Turime rimtai susimąstyti savo-veido iš
laikymu. j < .

Šįsyk konkrečiai siūlytina išvystyti visokeriopo apsisaugojimo taktiką. Komin
formo agentų atžvilgiu negali būti jokio pasigailėjimo. Panašiais atvejais LTB 
vadovybė turėtų įspėti DP isileidžiančias šalis, kad už X ar Y neima jdkjo at
sakingumo. Patriotiniai sentimentai čia jau nevietoje. Jei Įtariamasis būtų šios ar 
anos šalies Įsileistas, mes tada laisvi nuo moralinės atsakomybės.

Sakysime, kažkoks Z. Antanaitis pernai atsidūręs D. Britanijoje, matyt, suėjo 
Į kontaktą su sovietų agentais ir ėmė iš salyno siuntinėti DP stovyklose pasili
pusiems tautiečiams „Tėvynės Balsą”, „Tiesą” ir kt. komunistinę propagandinę 
šinkšliavą. Maža to, ans komunistų bendrakeleivis laiškais informuoja atskirus 
DP, kas per tarybini radiją „kviečiamas” Į anapus.

Ga] būt, ans Antanaitis jau sugrįžo ten, kur ir jo darbdaviai, nes per daug jin 
demaskavosi. Ateityje privalu spaudoje skelbti vardus ir pavardes visų tų DP, ku
rie talkinėja komunizmui. Čia spaudai Į pagelbą turi ateiti visi geros valios DP, 
gavę panašius „laiškus” ar komunistinės literatūros. Tai, atsiminkime, šiuo metu 
vienintelė profilaktinė priemonė. J. GARŠVA.

partijos bro- 
| rikiuojančius

imame ne-

jaunimo.
rusų dainoje: įnirusiems — partinis bilietas, o gyvieji-

NUPLESKIME AGENTŲ KAUKES

I.

Pasimatymas
(Atkelta iš 3 pusi.)

. NegaThi tvirtinti, lead atsidūriau koply
čios pastogėje, bet, rodos, joje. Žiūriu pfo 
stogo plyšį į dangų. Žvaigždės mirguliuo
ja ir melsvuma tokia tyra, kaip nekalčiau
sios mergaitės akių melsvuma. Dangaus 
mėlynė plyšta, ir pasiskleidžia akinanti 
šviesa. Aš greit prie jos priprantu ir imu 
išskirti pavidalus. Ryškiausias pats Vieš
pats Dievas. Jis vaikštinėja, rankas už nu
garos sudėjęs, ir kažką mąsto ...

— Viešpatie! Viešpatie! —' šaukiu aš 
jam. Bet jis neatsigrįžta, net neparodo 
ženklo mane išgirdęs.

— Viešpatie! Kur Tavo teisybė?
Norėjau net plūsti pradėti.

• — Tas ... — girdžiu švelnų balsą. — 
Neplūsk Viešpaties Dievo, Jis ir'taip susi
krimtęs. Mes visi be galo Jo gailimės. Ma
tai, valdė, valdė žmoniją — ir ligi ko pri- 
valdė ... Dabar Pats nesusigaudo, kaip iš 
tos nelaimės išbristi. Bet Jhs sugalvos: Jis 
visų protingiausias; tik nereikia Jam truk
dyti — tegu Jis taip vaikščioja ir mąsto ...

— Bet kas toks esi? Ir kodėl toks mielas 
tavo balsas? — klausiu.

— Aš? Argi fu manęs nematai? Aš — 
šventas Antanas. Tiesa, už balsą mane ir 
žemėje pagirdavo.

Tik dabar pamačiau aš jį. Jis buvo visai 
prie manęs prisilenkęs, vienuolio drabu-

ir balta lelija rankoje, J

— Ar labai skauda?
— Skauda ... Bet tai nieko. Man labai 

miela sii tavimi. Tu, fur būt, labai, labai 
geras.

— Mes visi geri, štai, ir šventas Matąs, 
ir šventas Morkus.

Pamačiau, kad aplink mane susirinkę, vi
si šventieji, vyrai ir moterys ir visai jau
nos mergaitės. Jie mane glostė, jie man 
kuždėjo paguodos žodžius.

— Perkęsk, perkęsk ... šnibždėjo jie 
man. — Tu ne vienas. Tokių kenčiančių 
žemėje be galo daug ... Viešpats Dievas 
sugalvos kas veikti, ir vėl viskas bus ge
rai ...

— Nekęsiu! Nekęsiu! — ėmiau klykti. — 
Per ilgai galvoja Dievas! Jūs per geri! Ko
dėl jūs tokie geri! ? Žemėje mirtis siautė
ja, o jūs čia vaikštinėjate ir giriatės savo 
gerumu. Nenoriu jūsų!
dinkit!

— Nurimk, nurimk, 
visai kitą, lyg iš labai 
balsą. — Te, atsigerk.

Godžiai geriu kažkokį skystį. Praveriu 
akh:

— Jonai! Iš kur? ...
— Nesvarbu tai. Dabar tik gulėk ra

miai, kad sustiprėtum rytojui ...
— Žinai, aš mačiau šventuosius.
— Tikiu. Pasimatymas su šventaisiais 

buvo įdomus. Kažin kaip tu iš jo išsikaps- 
,iysi ,

Amerikiečių zonos Klaipėdos krašto 
gyventojams

Klaipėdos krašto lietuvių tautybės gy
ventojai gali įsigyti DP statusą. DP statu
sui įsigyti reikalingas tautybės pažymėji
mas. Dėl tautybės pažymėjimo įsigijimo 
kreiptis' į Mažosios Lietuvos Tarybos pa
skirtą komisiją, kuriai tarpininkaujant 
LTB vyr. komitetas išduos lietuvių tautybės 
pažymėjimą.

Prašymus adresuoti:
Klaipėdos Krašto Lietuvių Komisija 

(13a) Schweinfurt 
DP Camp, Block X/4

Mažosios Lietuvos Tarybos Pirmininkas.

R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSENE PRIE 

ieško sekančius
KASSEL’IO 
asmenis:

metų, iš Kauno;

Eikit! Eikit! Pra-

Matai, — girdžiu 
toli, bet pažįstamą

PADĖKA
LSS Brolijos Vadija ir LTB Augustdorfo 

Komitetas reiškia nuoširdžią padėką daly
vavusiems Dr. Vydūno akademijos progra
moj operos solistams J. Augaitytei, VI. Bal
trušaičiui, režisieriui aktoriui J. Gučiui, 
dail. Andriušiui, paskaitininkams Pr. Nau
jokaičiui, A. Krausui ir K. Puzinienei bei 
kitoms ponioms, vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie mūsų tautos didžiojo 
Lietuvio pagerbimo. Rengėjai.

Nenori suskaldymo. Sovietų zonos CDU 
vadovybė išleido atsišaukimą i visus savo 
partijos draugus pasirašyti tautos atsišau
kimą dėl Vokietijos vienybės. „Dar nieka
da nebuvo toks didelis pavojus Vokietiją 
suskaldyti, kaip šiandien” — sakoma at
sišaukime. (D). ...

Nauji pabėgėliai. Per paskutiniąsias dvi 
savaites iš Rytų valstybių į Austriją atbė
go 200 užsieniečių pabėgėlių. Tarp jų yra 
rumunų, jugoslavų, čekų, vokiečių ir 140 
vengrų. (D),

RUDAITIENĖ Anelė, 60
RYCKIS Domas, gim. 1894, iš Pommerti;
ŠILEIKIENE Antanina, 40 metų;
TAPULIONYTĖ Gražina, gim. 1927, iš 

Magdeburgo;
TYLIUS Adolfas Jonas, iš Telšių, gim. 

1905;
VAITKUTĖ Ona, gim. 1913;
VALAINIS Nadežda, gim. 1900, iš Dresdeno 
VALIKOVAITE Antosė;
VALIKOVAS Pilypas; N
BLIACHEROVITZ Susanna, iš Kauno;
OORBUNOVAITŽ: Emma, gim. 4. 7. 1924, 

Po šių kautynių mums praėjo noras va- 
iš Rottenbacho;

GORDON, Minucha, 65 metų, iš Buchen
waldo;

LVOVITZ, Chava, gim. 1903, iš Stutthofo;
MARUKAS, Maria, gim. 10. 5. 1909, iš 
' Kauno;
PASKEVICIENE, Jadvyga, gim. 18.7.1920;
POVILAS, Rulis, 45 metų;
RAPEIKO, Schimon, 27 metų, iš 

Buchenwaldo;
ROSS, Schmuel, gim. 1. 12. 1916, iš 

Buchenwaldo;
GORDON, Sulamith, gim. 1922, iš Stutthofo;
ORUNBERG, Sara, gim. 1905, iš Sztutowo;
KUNKIES, Adolf, gim. 17. 10. 1925, iš 

Berlyno;
LAPIANSKI, Ben-Zion, iš Buchenwaldo;
LEIBOWITZ, R., iš Šiaulių;
LENKOW-LIBSZYC, Leyba, iš Vilniaus;
LEWY, Boruch, 45 metų, iš Kauno;
LIDVINOVSK1ENE, Sara, gim. 1919, iš 

Vilkaviškio;
LINDOVITSCH, Boris, gim. 10. 5. 1908;
LIPSES, Sara, gim. 1897, iš Stutthofo;
LOPAS, Aron, gim. 2. 12. 1902, iš Buchen

waldo;

Atidėjo. Londono šešių valstybių konfe
rencija Vokietijos griausimais vėl atidėtai rencija voKietijos Kiaui 

'iki pirmadienio. (D/R).

„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:

6642 3rd Ave., Rosemount 
Montreal, P. Q., Canada 
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