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Antra grupė pabaltlecių 
burlaiviu i JAV

Mlamig (Florida). (Dena/Reuteris).
Suomių ir estų pabėgėliai 64 tonų dvistie
biu burlaiviu po\5 mėnesių kelionės atvyko 
į Miamį. Tai yra' trečia grupė pabaltijiečių 
pabėgėlių, kurie 2 metų būvyje atvyko į 
JAV. Jie plaukė iš Švedijos per Daniją, D. 
Britaniją ir Madeirą į Ciudad Trujillo Do
minikonų respublikoje, iš kur pagaliau 
plaukė į Miamį.

Vieninga anglosaksų nuomonė
Londonas (Dena/Afp). D. Britanijos už

sienio reikalų ministerija antradienį gavo 
pranešimą apie pasitarimus, kuriuos jos 
ambasadorius Washingtone sir Oliveris 
Franksas vedė su Amerikos užsienio rei
kalų mktisieriu Achesonu. Pranešime nuro
doma, kad D. Britanija ir JAV po eilės 
nuomonių pasikeitimų praėjusią savaitę 
priėjo dabar visiškai vieningą nuomonę dėl 
daugumo Artimųjų Rytų klausimų.

Vasarų sovietai atsitrauksią 
is Vokietijos

Londonas (Dena/Reuteris). „Daily Tele- 
grap” pirmadienį praneša, kad, pasak Ber
lyno politinių sluogsnių,

sovietai šiuo metu svarstą planus savo 
kariuomenei atitraukti į Oderio Neissės 

" liniją.
Planas būsiąs jgyvendytas prieš ateinan

čią vasarą, jei raida Vakarų Vokietijoje 
atitiks tam tikrus sovietų lūkesčius. Sovietų 
stovykloje tikimasi, kad Vakarinėse zonose 
didės vokiečių nepasitenkinimas dėl trizo- 
ninės politikos.

Prieš atsitraukiant būsianti {steigta 
šiaudinė Vokietijos komunistų vyriausy
bė, su kuria sovietai sudarys taikos su- " 

tart| ir dvišalį pagalbos paktą.

Nankingas (Dena/Reuteris). Vyriausybės 
kariuomenei evakuavus už 50 km į šiaurę 
nuo Nankingo esantį Čuhnsieno miestą, 

sostinėje kursuoja gandai apie besąly
ginę kapituliaciją. Vyriausybės kariuo
menė priekines pozicijas užėmusi už 10 
km į šiaurę nuo miesto. Tuo būdu ko
munistų patrankos siekia Nankingą. In
formuoti sluogsniai praneša, jog vy
riausybės kariuomenė bus atitraukta už 
Jangcekiango, kad išvengtų susitikimo 
su komunistais, kol stengiamasi pradėti 

taikos derybas.
Galimas dalykas, kad kariuomenė gavusi 
įsakymą nutraukti ugnį.

Vadovaują Kuomintango partijos nariai 
Nankinge susipakavę lagaminus bėgti, jei 
pareigas einančio prezidento Licungjeno 
taikos siūlymas baigtųsi kapituliacija.

Pasak pranešimų iš Hangkavo, vis labiau 
abejojama, ar vyriausybės kariuomenė ban
dys ginti Hangkavo, Vuchango ir Hanyango 
miestus, jeigu taikos derybos nieko neduo
tų.

Komunistų radijas į pirmadienio naktį 
paskelbė 55 Kinijos politinių partijų veikė
jų pareiškimą, kurie remia Maocetungo aš- 
tuonias taikos sąlygas. Pareiškimą pasira
šiusieji mano, kad galima sukurti naują tai
kingą ir demokratinę Kiniją. Generalisimą 
Ciangkaišeką vadina „Amerikos imperializ
mo vergu”.

nistų ir nacionalistų kontrolėje, numatomas 
derybų vieta.

Didžioji komunistų karinių pajėgų dalis, 
kuri yra apsupusi Pekingą, palikus keletą 
karinių dalinių, bus atitraukta 16 km nuo 
Pekingo. Kinijos respublikos prezidentas 
Lincungjenas pareiškęs, kad sutinkąs su 
komunistų taikos derybų sąlygomis, tarp 
kitų ir „karo kaltininkus” nubausti bei pa
naikinti esamą konstituciją.

Koncentruojama komunistų kariuomenė
Pasak neoficialių pranešimų, komunistai 

koncentruoja kariuomenę įvairiose Honano 
provincijos vietose ir ruošiasi pulti Pekin
go Hangkavo geležinkelio liniją.

Nankingo puolimas
100.000 Kinijos komunistų karių pradėjo 

pulti Nankingo miestą. Iki šiol komunisti
niai daliniai užėmė 7 vietoves ir po Jang- 
čavo užėmimo pasiekė šiaurinį Jangcės 
krantą. Jangčavas yra apie 60 km į rytus 
nuo Nankingo.

Kuomintango centrinė taryba pirmadienį 
nusprendė partijos buveinę perkelti į Kan
toną.

Atsvara sovietų spaudimui - ’ 
Tolimųjų Rytų gynimosi taryba

Sunday 
sekma-

kartu

Sidneys (Dena/Reuteris). „Sidney 
Herald” Canberros korespondentas 
dienį rašo, kad

Australija ir Naujoji Zelandija 
su Indija, Pakistanu ir Ceilpnu netru
kus sudarysiančios Tolimųjų Rytų sri
ties gynybos tarybą. Si taryba paruo
šianti bendrą gynimosi planą, kad galė
tų atsilaikyti prieš kiekvieną grasinimą 
commonwealtho kraštams ir Ramiojo bei

■ Indijos vandenynų sritims.
Korespondentas aiškina, kad komunistų 

pasisekimai Kinijoje ir sovietų augąs do
mėjimasis Azija pagreitino penkių domini
jų bendros gynybos pasitarimus.

Pagal naują gynimosi planą Australija ir 
Naujoji 
šiančios 
dija ir 
Ceilonas
strategine Trincomalio jūros tvirtove.

Zelandija, galimas dalykas paruo- 
oro ir jūrų ginklo pajėgas, o In- 
Pakistanas — sausumos pajėgas, 
turėsiąs leisti naudotis svarbia

„Indonezijoje karo baigti negalima”
Lake Successas (Dena/Reuteris). JT Tai

kinimo komisija Indonezijoje praneša, kad 
olandų kariuomenė dėl indbnezų vedamo

Vakarų Europa gintina kuo toliausiai Rytuose

Italija pripažino Izraeli
Rymas (Dena/Reuteris). Italijos užsienio 

reikalų ministerija antradienį pranešė, kad 
pripažino Izraelio valstybę de facto.

Šiuo metu abi valstybės veda prekybos 
derybas.

Numatomas kautynių nutraukimas
Reuterio pranešimu, Kinijos prezidento 

Licungjeno nepaprastas įgaliotinis, dabar 
esąs Šangchajuje, pareiškė, kad 

preliminariniai pasitarimai dėl taikos 
derybų baigti ir kad kautynės bus nu

trauktos, pradėjus derybas.
Ypatingasis įgaliotinis pareiškė, kad ko

munistai turi nurodyti laiką ir derybų vie
tą. Jo pasikalbėjimai pastarosiomis dieno
mis su vadovaujamaisiais kuomintango ir 
kitų partijų veikėjais sutvirtinę jo nuomo
nę, kad tautinės vyriausybės taikos pastan
gos gali pasisekti.

Komunistai sutinka su taikos derybomis
Iš Pekingo pranešama, kad pirmadienį 

kinų komunistai sutikę pradėti taikos dery
bas. Jie paskyrė delegaciją, kuri turėsianti 
derėtis su kiniečių nacionalistų atstovais. 
Pekingas, kuris dabar yra bendroje komu-

Paryžius (Dena/Reuteris). Reuteris iš val
dinių sluogsnių patyrė, kad Reinas nuo 
Šveicarijos sienos iki. savo žiočių Olandijo
je ir Šiaurės jūroje būtų bendra Vakarų 
Unijos „gynimosi linija”, jeigu pasiūlyto 
Atlanto pakto ir amerikiečių karinių pajė
gų atitinkamus planus paremtų. Vakarų 
Unijos valstybės sutartinai yra tos nuomo
nės, kad

Europos teritorijos gynimas turi būti - 
organizuojamas, kiek galima toliau į 
rytus. Tolimesnė pagrindinė idėja yra 
sudaryti judrius /r pakeičiamus kariuo
menės vienetus, kurių veikimas nesiri

botų tik sava teritorija.
Kaip toliau pranešama, kariniai vadovauja
mieji veiksniai Washingtone yra priartėję 
prie europinės pažiūros ir yra atsisakę sa
vo pirmykščio plano, 
Europą už Pirėnėjų. 
požiūris kol kas dar 
Unijos sluogsniuoee

karto leisti vakarus „taktiškai” užimti, o 
paskui juos vėl išvaduoti, Vakarų Europo
je nerado jokio pritarimo.

* Pasaulio profesinių sąjungų federaci
jos generalinio, sekretoriaus pavaduotojas 
belgas W. Schenevenels Paryžiuje pareiškė, 
kad britų amerikiečių ir olandų delegaci
jų išstojimas iš federacijos ras dar pasekė
jų. Sovietų delegacijos vadovai nepasitiki 
nekomunistiniais federacijos delegatais .
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reikalui esant, ginti 
Tačiau amerikiečių 

nėra aiškus. Vakarų 
pasklidusi mintis iš

Prancūzija irgi

Paryžius (Dena). Afp pranešimu pirma
dienį Prancūzijos vyriausybė pripažino Iz
raelio vyriausybę „de facto”. Pagal Reute- 
rį oficialiame komunikate- sakoma, kad 
Prancūzijos užsienio reikalų ministerijoje 
pasikeitus nuomonėmis su Izraelio atsto
vais pasiekta patenkinamų rezultatų ir 
Prancūzijos vyriausybė pasiryžusi Izraelio 
vyriausybę pripažinti „de facto”. Tačiau ši
tas sprendimas neliečia srities ribų, kuriose 
Izraelio vyriausybė gali JT pritarimu 
dyti savo valdžią.

vyk-

Montgomerys nelauktai 
Paryžiuje

Paryžius (Dena/Reuteris). Feldmaršalas 
lordas Montgomerys, Vakarų Unijos gyny
bos komiteto pirmininkas, šeštadienio vaka
re nelauktai atvyko į Paryžių. Atitinkami 
sluogsniai praneša, kad, maršalas būsiąs 
Prancūzijoje tris dienas ir daugiausia laiko 
praleisiąs Vakarų Unijos vyriausioje būsti
nėje Fontainebleau.

Likviduojama tarptautinė 
kontrabandininkų gauja

Wiesbadenas (Dena). Amerikiečių aviaci
jos štabas Wiesbadene pranešė, kad pradė
ta didelė akcija prieš plačiai išsišakojusią 
tarptautinę kontrabandininkų gaują, kurios 
sostinė Milane. Gauja kontrabandą varė ne 
tik auksu, sidabru, devizomis, bet taip pat 
ir pramonės gaminiais, kaip antai, rutuli
niais guoliais. Atsargiai vertinant spėjama, 
kad ji bus pasidariusi apyvartos už keletą mi
lijonų dolerių.

Akciją vykdant suimta jau keletas asme
nų. Prie gaujos priklauso .belgų, ir kitų 
V. Europos bei Amerikos piliečių. Daugiau
sia buvo gabenami brangūs daiktai iš Vo
kietijos. Vienas gaujos narys, nelegaliai 
vaikščiodamas per sieną, uždirbęs per 
40.000 dolerių. Gaujos automobiliai buvo 
amerikiečių stiliaus ir turėjo tokias mas-

Antikomunistinis sukilimas Siaur. Korėjoje
Seoulas (Dena/Reuteris). Antikomunis
tiniai sukilėliai užėmė Šiaurės Korėjos 
liaudies armijos Hajų miesto štabą ne
toli Šiaurės ir Pietų Korėjos sienos.

Amerikiečių okupacinės Pietų Korėjos 
ministeris pirmininkas Reuterio korespon
dentui pareiškė, kad dalyvauja apie 5.000 
vyrų vis besiplečiančiose kautynėse. Esą 
sunaikinta 18 arsenalų ir sudeginta daug 
namų, šaudymas girdėti šiapus sienos. .

šiaurinės Korėjos (buv. sovietų okupuo
tos) radijas antradienį pranešė, kad vienoje 
provincijoje sukilo antikomunistiniai ele
mentai. Neramumus, teigia radijas, finan
suojąs pietinės Korėjos ministeris pirminin
kas.

Soviefų ambasados Tokijoje informatorius 
dementavo žinias apie sukilimą šiaurinėje 
Korėjoje ir pavadino jas reakcininkų iš- 
mislu.

Togliattis apie sovietu 
taikos siekimus

Rymas (Dena). AFP pranešimu sekmadie
nį Ryme dideliame politinių masių susirin
kime italų komunistų vadas P. Togliattis 
pasakė kalbą, kurios pagrindinė mintis bu
vusi „karas yra išvengiamas.”

Skirtingos ūkio sistemos, kaip Sov. S-gos 
ir JAV, gali šalia viena antros egzistuoti 
ir bendradarbiauti. Tai priklauso nuo JAV 
vadovaujančių asmenybių, pabrėžė Tagliat- 
tis, ir kad yra galimas visiškas susipratimas 
tarp Maskvos ir Washington©, nes Sovietų 
S-ga yra taikingesnė, negu bet kada anks
čiau.

Togliattis pažymėjo, kad „juokinga” kal
bėti apie Maskvos taikos ofenzyvą, nes So-

i- j vietų S-ga visuomet troško taikos. Socializ- 
kuotas slėptuves, jog paprastai kontroliuo- mo ir komunizmo išsivystymas yra neišven- 
jarrt neįmanoma nieko aptikti. *giamas/ bet tai turi įvykti taikingu keliu.

Prancūzų komunistų vadas Cachinas, ku
ris taip pat kalbėjo, pažymėjo, kad komu
nizmas yra pasaulio ateities viešpats. Šian
dien priešai turi galingas oro pajėgas ir 
atomo bombą, bet šie ginklai, atsižvelgiant 

darbininkų klasės vienybę, yra niekas.i
Prancūzijos ir Italijos muitų unija

Paryžius (Dena/Reuteris). Šeštadienį Pa
ryžiuje tarp Prancūzijos ir Italijos pasira
šytas susitarimas dėl muitų unijos. Muitų 
unija numato muitų nuėmimą abiejų šalių 
prekių judėjimui ir bendrą muitų tarifą vi
soms prekėms, įvežamoms iš kitų kraštų.

sukilėlių karo negali sustabdyti kautynių. 
Pranešime teigiama: 1. Įstatymas ir tvarka 
ankstyvesnėse respublikonų srityse iki šiol 
negalėjo būti atstatyta. 2. Daugelyje sričių 
olandai neturi pak^kamai karinių pajėgų 
kovoti su respublikinlnkais. 3. Olandai ne
turi pakankamai policijos ir kariuomenės, 
kad apsaugotų šiose srityse civilius gyven
tojus. 4. Kol 
nusistovėjusi, 
kompetetingą 
sakoma, kad
gos nebeveikia, iš indonezų pusės nėra jo
kio autoriteto, kuris įsakytų respublikinin
kų karinėms pajėgoms nutraukti kautynes. 
Dėl šių aplinkybių karo veiksmų nutrauki
mas yra neįmanomas.

kas padėtis nėra pakankamai 
kad būtų galima įvesti visai 
oivilinę valdžią. Pranešime 

kadangi respublikininkų įstai-

Vengrijos vyskupu 
ganytojinis laiškas

Budapeštas (Dena/Reuteris). Visose Veng
rijos maldyklose sekmadieni perskaitytame 
ganytojiniame laiške sakoma, kad katalikų 
dvasininkija negalinti padaryti kokio spren
dimo dėl dabartinių santykių tarp vyriausy
bės ir eklezijos be Vatikano pritarimo.

Oanytojinio laiško tekstas, išspausdintas 
katalikų „Magyar Kurir” dienraštyje, buvęs 
suformuluotas vyskupų konferencijoje sau
sio 10. d. Vasario 4. d. prasidėjusios dery
bos tarp eklezijos ir vyriausybės praslinkus 
8 d. po Mindszenčio suėmimo,’ nutrauktos 
vasario 12. d.

Ganytojiniame laiške reikalaujama, kad 
visi katalikai būtų lojalūs eklezijai ir popie
žiui, bet kartu ir ištikimi savo tautos sū- 
!nūs, uoliai remią bendrą gerovę.

Skandinavija dar neranda sprendimo
Kopenhaga (Dena/Reuteris). Iš lig

šiolinių pasitarimų Kopenhagoje matyti, kad 
tarp Norvegijos, Danijos ir Švedijos yra 
įvairių pažiūrų dėl bendros užsienio poli
tikos, pareiškė Danijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Hedtoftas po vienos konferencijos 
dėl Skandinavijos gynimo. Bet visi pagei
daują steigti Skandinavijos uniją, ir jau at
likta daug paruošiamojo darbo.

„Skirtumai” liečią Skandinavijos karinio 
pakto santykį su Atlanto paktu ir Vakarų 
Europa aplamai.

Tariama, kad Švedija bus padariusi 
nuolaidų savo tradicinėje neutralumo 

politikoje.
Spėjama, kad trys užsienio reikalų minis

terial pirmadienį svarstė bazę, kuria būtų 
galima sudaryti sutartį bendrai užsienio po
litikai vesti, kurią jie po piet pateikė pil
naties posėdžiui.

Švedijos Norvegijos priešybės
Patikimi parlamentiniai sluogsniai pra

nešė, kad Švedijos atstovai- Kopenhagos 
konferencijoje pasitarimus nutraukė du kar
tus, pagrįsdami, jog nesą įmanomą tų 
dviejų pažiūrų suderinti.

Sunkumai kilo dėį klausimo, kaip toli 
ir kokia forma Skandinavijos kraštai 
turi priartėti prie JAV ir D. Britanijos

ryšium su bOsimuoju Atlanto paktu.
Švedija pageidauja, kad Skandinavijos gy. 

nybos blokas liktų neutralus, tačiau turėtų 
bandyti gauti ginklų iš JAV ir D. Britani
jos. O Norvegi ja nori iš Atlanto pakto sig
natarinių valstybių gauti tvirtą karinės pa
ramos garantiją Skandinavijai, jei viena iš 
šių trijų valstybių būtų užpulta.

Trijų Skandinavijos valstybių konferenci
joje dalyvauja 45 delegatai. Šeštadienį po
piet policija turėjo išvaikyti demonstrantus 
nuo parlamento rūmų, kur konferencija po
sėdžiauja. Demonstrantai nešiojo plakatus: 
„Salin blokų politiką!” Paaugliai dalijo Da
nijos komjaunimo proklamacijas.

Kravčenkos byloje apie 100 liudininku
Paryžius (Dena). Susidomėjimas šmeižto Į teigė, kad jis nutaręs palikti savo kraštą,

byla, kurią yra iškėlęs tremtyje gyvenąs 
rusų rašytojas V. Kravčenka prancūzų ko
munistų „Les Lettres Franęaises” savaitraš
čiui, dar daugiau pakilo, kai „Figaro” pa
skelbė žinią, kad sovietų ir prancūzų įstai
gos yra ieidusios įvažiuoti į Prancūziją ei
lei sovietų piliečių, kurie kaip liudininkai 
dalyvaus šioje byloje.

Byla prasidėjo pirmadienį ir AFP prane
šimu truks apie tris savaites. Iš viso būsią 
apklausinėta apie šimtas liudininkų. Vieti 
Kravčenka išstato apie 70 liudininkų.

Bylos atidarymas

Paryžius (Dena/Reuteris). Pirmadienį Pa
ryžiuje prasidėjo buv. sovietų piliečio 
Kravčenkos byla su prancūzų komunistų 
„Les Lettres Franęaisses savaitraščiu. Sa
vaitraštis teigęs, kad Kravčenkos knyga „Aš 
pasirinkau laisvę” yra visiškai ne jo para
šyta ir kad jis esąę alkoholikas ir tėvynės 
išdavikas.

Kravčenka pagal liudytojų parodymus

nes norėjus pasauliui paskelbti, kaip jo 
kraštas kenčia nuo sovietų diktatūros.

Dėl politbiūro atsiųstų liudytojų Krav
čenka pasakė, kad tarp Jų yra keletas, kurie 
galvoją taip pat, kaip ir jis, bet turėsią 
priešingai liudyti, nes ite yra palikę savo 
žmonas, vaikus ir gimines įkaitais. Krav
čenka atmetė visus teigimus, kad jis esąs 
alkoholikas ar išdavikas ir apibūdino savo 
veikimą kaip „antisovietinį,” bet ne „anti
rusišką”. Toliau Kravčenka pareiškė, kad 
jo liudytojai yra buvę anksčiau sovietų pi
liečiais, o dabar jie neturi jokios tėvynės ir 
mieliau pasirinko badą ir šaltį, negu grįžti 
į Sovietų S-gą.

Kaltinamojo laikraščio leidėjas C. Mor
ganas gindamasis pareiškė kad jis paskel
bęs šį straipsnį, pasitikėdamas šio laikraš
čio korespondentu. JAV korespondento, S. 
Thomaso, iki šiol neišdavęs, kadangi pasta
rasis turėjo bijotis sankcijų dėl savo „an
tifašistinės veiklos JAV-bėse, kuri ten va
dinama priešamerikine veikla”. Byla atidė
ta antradieniui.

Konferencijos nutarimai z
Reuterio pranešimu, Skandinavijos kon

ferencijoje 3 Skandinavijos kraštai tvirtai 
nusistatę ginti nuo kiekvieno užpuolimo vi
somis turimomis priemonėmis savo laisvę, 
nepriklausomybę ir demokratiją. Toliau 
pareiškiama, kad „atsižvelgiant į šį tikslą, 
esame turėję daug aukų ir ateityje jų turė
sime.”

Tam tikromis aplinkybėmis yra galima, 
kad šalia laisvos Skandinavijos gynimosi 
unijos gali būti sudarytas savitarpio regio
nalinis saugumo susitarimas JT rėmuose. 
Pagal tokį susitarimą turėtų būti derinami 
gynimosi planai, karinės pajėgos ir karinių 
medžiagų produkcija 3 valstybėse.

Toliau sakoma, kad Skandinavijos gyni
mosi unijoje dalyvaują kraštai galės įsigy
ti reikalingų medžiagų gynybos organizavi
mui ir išlaikymui.

Skandinavijos kraštų konferencijos daly
viai sausio mėn. 29 d. vėl susitiksią Oslo 
mieste tokios pat sudėties, kaip ir Kopen
hagoje. Šiuose pasitarimuose dalyvausią 
Skandinavijos kraštų Londone, Paryžiaus ir 
Maskvos ir Washingtono pasiuntiniai.

Vieno Danijos diplomato manymu, ne
imant dėmesin fakto, kad Skandinavijos val
stybės oficialiai sutinka sudaryti Skandina
vijos gynimosi sąjungą, padėtis lieka nepa
sikeitusi.

Švedijos ministeris pirmininkas Erlande- 
ris pasitarimus apibūdino esant „vertingus”. 
Karlstadte jokios ypatingos pažangos nebu
vo pasiekta, pasakė Erlanderis, o Kopenha
goje įvyko atviras nuomonių pasikeitimas 
labai plačiu parlamentiniu pagrindu.

Norvegijos ministeris pirmininkas Ger- 
hardsenas mano, kad Oslo pasitarimai bū
sią lemiamos rėikšmėš. Danijos ministeris 
jjirmininkas išsireiškė, kad Skandinavijos 
paktas buvęs generacijų viltis, ir dabartinė 
karta, galimas dalykas, jį'sudarysianti.

1
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Tarptautinė padėtis

Leninas 
ir Trumanas
BBC paskutiniame savaitiniame komen

tare taikliai nusakė, kad pereitą savaitę 
pusė pasaulio studijavo Trumano kalbą, o 
kite pusė, bent išoriškai, minėjo Lenino mir
ties sukakti. Sąmoningai ar nesąmoningai 
Trumanas davęs atsakymą į Lenino tezes. 
Kitas britų komentatorius Scrutatorius 
(„Sunday Tames”) teigia, kad Trumano 
kalba yra toks (vykis, kurio reikšmės per
vertinti negalima. Todėl dar kartą pradė
kime uuo jos.

*
M a r x a s tvirtino,—kad kapitalitiniuose, 

su smarkiai išvystyta pramone, kraštuose 
darbininkų būklė visą laiką blogės iki pri
bręs revoliucijai. Tačiau iš tikrųjų tuose 
kraštuose darbininkų gerovė visą laiką ky
la, o revoliucija prasidėjo pramoniškai at
silikusiam krašte.

Leninas šoko gelbėti Marxą, aiškinda
mas, kad jo pranašystės nesipildo tik impe
rializmo dėka. Girdi, kapitalistiniai kraštai 
išnaudoja silpnesnius ir tik tokiu būdu masių 
gerovė palaikoma, palyginti, pakenčiamame 
laipsnyje. Todėl revoliucija, pasak Leniną, 
jvyks ne stipriausiame grandinės naryje, bet 
silpniatlsiame, kaip tai jau atsitiko su Ru
sija. Užtat Leninas reikalavo, kad kominter- 
nas visą dėmėsi skirtų Azijos ir Afrikos 
kraštams. Ta politika šiandien švenčia savo 
triumfą Kinijoje.

Praktika parodė, kad komunizmą gali 
{vesti arba raudonoji armija (Rytų 
Europoje) arba desperacija — beviltiš. 
kūmas (Kinijoje).

Raudonoji armija — aiškina pran
cūzų žinovas Serrignys („Revue des deux 
mondes”) — (tempusi visas jėgas galėtų 
pastatyti 500 divizijų, jų tarpe 80—100 tan
kų divizijų, tačiau l kuri nors frontą galėtų 
mesti tik 150 divizijų, nes jau šiandien ji 
yra politiškai apsupta. Ta aplinkybė, o ir 
nesaugi vidaus būklė, vers ją, kaip ir pa
skutiniame kare, žymiausias jėgas laikyti 
rezerve. Bet 150 divizijų yra per maža jėga, 
kad pradėjus puolimą. Juo labiau, kad ne
trukus Vakarų Europa su amerikiečių pa
galba sukurs savo galingą karinę organiza
ciją. Todėl • vienintelis komunizmo sąjungi
ninkas lieka desperacija.

*
T ru ma n a s sutinka:

„Daugiau, kaip pusė žemės rutulio 
gyventojų gyvena labai sunkiose sąly
gose. Jiems nepakanka maisto. Jų ūkinis 
gyvenimas yra primityvus ir trūkčiojęs. 

. v Jų vargas jiems yra kliūtis, o kartu ir 
grėsmė gerovė besidžiaugiantiems kraš
tams”.

Štai dirva desperacijai, o kartu ir 
komunizmui. Dėl to sutinka Leninas ir Tru
manas. Bet paskutinysis mato vilties spin
duli: \

„Pirmą kartą istorijos eigoje žmonija 
turi pakankamai galimybės ir patyrimo 
savo kančioms sumažinti.”

Trumanas siūlo pagal bendrą planą pa
dėti tiems kraštams pasukti pažangos keliu 
1 šviesesnę ateitį. Tada desperacijai nebus 
vietos. Nebus vietos ir komunizmui. Leninas 
bus apsirikęs.

♦
Aišku, dėl bendro veikimo, kuris reika

lauja savo naudos išsižadėjimo ir aukų,su
sitarti sunku. 3-jų pokario metų neužteko 
Vakarų Europai susivienyti ir savo politikai 
suderinti, nors pažanga ir galvosenoje ir 
elgsenoje jaučiama.

Antra vertus, Sovietų Sąjungos karinė 
grėsmė verčia Vakarų tautas burtis ir di
delę energijos dalį skirti neproduktyviam 
ginklavimuisi. Prasidėjusios ginklavimo 
lungtynėc, turint galvoje ūkinį pajėgumą, 
vieną gražią dieną leis Vakarams pareika-- 
laoti, kad Sovietų Sąjunga atsisakytų nuo 
savo agresyvios politikos ir atidarytų savo 
stenąs, kas būtų lygu kontrrevoliurijai. 
Prie to veda Trumano politikos logika. To 
jau seniai bijo politbiuras. Todėl Stalinas 
jo posėdyje, kuriame dalyvavo ir pulk. To- 
kajevas, jau 1947 m. pareiškė: i

„Mes turime turėti stratosferinius raketi
nius bombonešius. Jei mes tokius lėktuvus 
turėsime, bus lengviau derėtis su Trumanu. 
Tada galėsime jį' apraminti”. VM.

♦ Šiomis dienomis vienoje Portugalijos 
ligoninėje gimė mergaitė su dviem galvo
mis. Po keleto valandų ji mirė. (D/Afp). 
sienos italų muitininkai konfiskavo auto 
mašiną su sidabriniu buferiu, kuris svėrė 
140 kg. Kitos sulaikytos mašinos turėjo si
dabrinius sparnus. Suimta daugelis asmenų. 
Muitinės tarnautojai pranešė, kad tardant 
Saaiškėjo, jog šiuo būdu sidabras per Ita- 

ją buvo išmugeliuojamas į Palestiną. (D/R) 
♦ Siaurės Airijos ministeris pirminin

kas Brookė pranešė, kad paleistas Ulsterio 
parlamentas. Vasario mėn. 10 d. bus rinki
mai. Belfaste tariama, kad rinkimai yra 
Siaurės Airijos atsakymas i Airijos paskel
bimą republika. (D/R). \

♦ JAV ir Saudžio Arabija susitarė savo 
atstovybes paversti i ambasadas. (D/DANS)

Diktatūros klausimas Amerikoje / Kazys Veržlkas
Cbicaga (Illinoisas JAV). Diktatūra ir 

Amerika atrodo dvi nesuderinamos sąvokos. 
Tik laiko gaišinimas kalbėti apie tai. Taip 
ir man atrodo. Betgi kai kada labai atsa
kingi Amerikos politikai labai garsiai praš
neka apie tokias galimybes.

Ką šneka bolševikai — nėra ko paisyti. 
Jie prieš rinkimus. Trumaną vadino didžiau
siu fašistu, o kai Wallace pralaimėjo ir iš
rinko Trumaną, tai jie susiriesdami vėl tei
gia, kad Trumano laimėjimą nulėmė jų 
balsai, paduoti' už Trumaną. Girdi, tokios 
buvo gautos „instrukcijos” paskutiniu mo
mentu, prieš pat rinkimus. Tiek to. Žino
me, kad bolševikui kiekvienas yra fašistas, 
kuris netarnauja jų NKVD.

Betgi prieš rinkimus pats Trumanas la
bai griežtai Įspėjo amerikiečius, kad, jei 
bus išrinktas respublikininkas, tai bus dik
tatūra. Dabar gi, kai Trumanas pradėjo 
sakyti savo programines kalbas (jų daug 
buvo), kaipo perrinktas naujas prezidentas, 
tai kai kurie aštresnieji respublikininkai vėl 
įspėja — Trumanas nori būti diktatoriumi. 
Vadinasi, iš abiejų pusių kalbama apie dik
tatūrą. Suprantama, tai propagandiniai žo
deliai, gąsdinimas. Betgi žinome, kad ki
tuose kraštuose diktatoriai ne ■ iš dangaus 
nukrinta, o iš- tų pačių žmonių atsiranda. 
Taigi klausimas, kad ir teorinis, bet Įdomus.

Visa Amerikos istorija nužymėta kovomis 
tarp centralizmo, atseit vienos ir stiprios 
centrinės valdžios šalininkų ir individualistų, 
atskirų Amerikos valstybių (jų yra 48) ir 
atskirų individų teisių gynėjų. Tas karas 
būdavo ir griežtas ir negailestingas. Betgi 
visada buvo surasti kompromisai, kurie

Komunistų rykštė - valymai.
Visa spauda vėl pilna žinių apie valymus. 

Valymai Sovietų Sąjungoje, valymai Čeko
slovakijoje, Vengrijoje, Jugoslavijoje, paga
liau pasirengimai dideliems valymams so
vietinėje Vokietijos zonoje, kur būsianti va
loma SĖD. Kas gi tie valymai yra ir kaip 
jie vykdomi? Nors mums ir teko nelaimė 
visus metus gyventi sovietinėje vergijoje, 
bet šio proceso tometinėje Lietuvoje mums 
neteko išgyventi ir pamatyti jo pasekmių. 
Tiesą sakant, Lietuvoje nebuvo ko ir valyti, 
nes Lietuvos komunistų partija, nors prik
lausymas jai galėjo atverti duris j aukščiau
sius sovietinės 'hierarchijos Lietuvoje pos
tovius, pas mus neturėjo jokio pasitikėjimo iri 
pasisekimo. Juk jau po visų sovietų valdy-' 
mo metų, 1941 m. pavasari, pasak viešo 
LKP (b) pirmojo sekretoriaus pranešimo, 
LKP (b) teturėjo tik apie 3.000 narių, kan
didatus (skaitant. Ir tai didžiąją šių narių 
dalį sudarė iš Maskvos ar kitų SSSR kampų 
į Lietuvą atvykę (vairūs pareigūnai, kurie 
automatiškai turėjo stoti i LKP (b), ir vie
tiniai Lietuvos žydai ir rusai. Lietuvių ko
munistų procentas LKP (b) visą laiką buvo 
ir liko labai mažas. Tai aiškiausiai rodo, 
kad mes nesame kvislingų tauta. Lietuviai 
nelindo taip masiškai į kompartiją, kaip, 
pvz., čekai ar italai, nors visokeriopa prie
spauda pas mus tuomet, be abejo, buvo žy
miai didesnė, negu -šį pavasari Čekoslova
kijoje.

Valymai yra sovietų išradimas, jau seniai 
praktikuojamas Sov. Sąjungoje, o po šio 
karo bolševikai juos perkėlė ir 1 savo oku
puotus bei satelitinius kraštus. Tokie lai
kas nuo laiko vykdomi kompartijų valymai 
yra tiesiog velniškas sovietų išradimas, ku
rio pagalba jie visus kompartijos narius 
paverčia bevaliais ir bebalsiais paklusniais 
diktatūros Įrankiais. Valymai ir padeda 
jiems išlaikyti tokį nepaprastą kompartijos 
drausmingumą, nes visi kompartijos nariai 
aklai, be jokių svyravimų, turi vykdyti par
tijos vadovybės visus Įsakymus. Visuotinė 
šnipinėjimo sistema partijos vadovybę (gali
na pastebėti ir mažiausius partijos narių 
nukrypimus nuo generalinės linijos, abejoji
mus ar svyravimus ir per valymų procesus 
su tokiais nariais greitai ir griežtai atsiskai
toma. Tad valymai daugiausia remiami 
NKVD turimais duomenimis. Visas tas vie
šų išpažinčių su nuodėmių prisipažinimais 
ir jų apgailestavimais procesas tėra prie
monė dar labiau suniekinti ir pažeminti 
žmogų, kad jis pats save apsipiaudytų, kai 
jau pats sprendimas dažniausiai yra iš 
anksto padarytas.

Kokia iš tikrųjų baisi rykštė tie valymai 
yra kompartijos nariams, labai vaizdžiai 
Viktoras A. Kravčenka aprašo savo iš
garsėjusioje knygoje „I Chose Free
dom” („Aš pasirinkau laisvę”), 1946 m. 
išleistoje JAV. Mes čia savo skaitytojams 
ir pateikiame keletą tos knygos ištraukų 
apie valymus. I

*
„Valymo kongsija paprastai sudaroma iš 

dviejų ar trijų narių ir pirmininko. Visi 
jie yra seni partijos nariai ir jų ištikimybė 
neturi jokių dėmių. Si komisija ir yra lyg 
savos rūšies teismas," bet ji eina kartu ir 
prokuroro ,ir teisėjo pareigas.

Visi to rajono komunistai, kur valymo ko
misija posėdžiauja, privalo atvykti į valymo 

saugo nuo visagalinčio valdžios Įsiviešpata
vimo iš vienos pusės ir staigių, netikrų po
sūkių — iš kitos pusės.

Tiesa, Amerikos prezidentas turi dideles 
teises. Jis renkamas 4 metams. Bet štai kaip 
yra su parlamentu. Pastarasis sudėtas iš 
senato ir atstovų rūmų. Senatoriai renkami 
6 metams. Bet kas dveji metai vienas treč
dalis senatorių perrenkamas (taip sutvarky
ta). Atstovų rūmai renkami kas dveji metai. 
Taigi nėra per didelio Įsisenėjimo. Senato 
rinkimų sistema saugo nuo staigmenų. Be 
to, senatas turi teisę pritarti ar nepritarti 
aukštųjų valdininkų paskyrimui kai kuriose 
svarbiose administracijos srityse. Vadinasi, 
čia gali būti prezidentui padarytas didelis 
„stop”.

Be to, senatas turi teisę tardyti ir paša
linti bet kuri civilini valstybės tarnautoją, 
net patį prezidentą. (Atstovų rūmai turi 
teisę tik kelti kaltinimus civiliniams vals
tybės tarnautojams.)

O Aukščiausiasis Amerikos teismas turi 
ypatingas teises. Jis turi kompetenciją 
spręsti ar, kongreso priimti Įstatymai, o 
taip pat valdžios pareigūnų aktai, neprieš
tarauja konstitucijai. Jei randa, kad prieš
tarauja — tai skelbia negaliojančiais.

Žinoma, Amerikos konstitucijoje yra daug 
dar kitų įdomių ir svarbių dalykų. Parinkau 
tik keletą, kurie rodo, kad Amerika labai 
stropiai nori apsisaugoti nuo vadinamų „le
galių” diktatorių. Prievarta — revoliucija — 
reikalas kitas. Bet kai konstitucijai nedaug 
telieka „dirvos”. Nebent už kieno nors sve
timus pinigus. Bet amerikiečiai turi ir savo 
pinigų pakankamai — driskiai jų nenupirks.

posėdžius. Neatvykęs automatiškai netenka 
partijos ,nario knygutės. Tokie žmonės tam
pa vadinamais buvusiais partinais arba 
ekspartinais ir jų padėtis žymiai skirtinga 
nuo visai partijai nepriklausiusių žmonių. 
Ekspartinis yra kritęs, netekęs malonės 
žmogus. Nuo jo iš partijos išmetimo mo
mento juo jau niekur nebepasitikima, jis 
nebegali gauti jokio tarnybinio pakėlimo, o 
kritiškesniais momentais jis dar persekioja
mas, kaip liaudies priešas. Išmetimas iš 
partijos yra visų blogiausias likimas, ku
rio partinis gali susilaukti. Tai 'padaro ji 
politiniu atskalūnu, nuotrupa. Buvę jo 
draugai vengia jo, o gūninės neretai jo at
sižada. Jau vienas tiktai' atsitikimas su tokiu 
nelaiminguoju sudaro pavojų politiškai su
sitepti.

Todėl baimė, kuri 1933 metų pabaigoje 
išsiplėtė mūsų Institute (Kravčenka tuomet 
studijavo Dniepropetrovsko technikos insti
tute), kai prieš visų akis iškilo valymo pro
cesai, buvo visai pagrista. Si baimė siekė 
beveik isteriją. Spauda skelbė sąrašus, kur 
ir kuomet kuris narys bus valomas. Norint 
tokiam valomajam pakenkti, užteko tik pa
siųsti komisijai denunciaciją, kuri buvo pri
jungiama prie OPU kiekvienam asmeniui 
sudarytos bylos, surinktų, apie jį žinių. To
kiu būdu jau ir taip ta žema žmogiška silp
nybė—apjuodinti savo žymesnius ar laimin
gesnius draugus — buvo dar dirbtinai pa
skatinama.

Pirmoji sąlyga ir toliau likti partijos na
riu, žinoma, buvo tiksliausias partinės lini
jos laikymasis, ypač jokių dėmių neturinti 
ištikimybė Stalinui. Jau pats kokios nors 
„klaidos” priminimas galėjo visiškai nu
lemti likimą. Tačiau ar privatus komparti
jos nario gyvenimas ir jo mintys apie viso
kius dalykus buvo mėgiami viešųjų puolimų 
taikiniai. Šie valymo procesai kartu buvo ir 
šlykščiausios rūšies išpažintis, ir tretysis 
tardymo laipsnis, ir pagaliau paprasta lokio 
medžioklė, kur komunistas turėjo vaidinti 
meškos vaidmenį. Valomai (aukai tai buvo 
baisi kančia, o žiūrovams labai dažnai — 
cirkas. Valymo procesų lankymas visiems 
partijos nariams buvo privalomas per visą 
valymo savaitę. Bet juos lankyti taip pat 
buvo kviečiamos ir nepartinių masės.

Nė vienas komunistas nėra iš anksto 
painformuojamas, kuo jis bus kaltinamas. 
Sis nežinojimas, gal būt, ir yra pats sunku
sis dalykas visoje toje dramoje, žmonės 
blaškosi tamsoje ir rengiasi netikėtumams. 
Nuolat kiekvienas tyrinėja savo praeiti ir 
klausia save, kur gali pavojus tūnoti.

Gal būt, kada nors naktį prieš dvejus ar 
trejus metus gerų draugų kompanijoje kas 
nors per daug prasitarta? Gal būt, kuris 
nors iš tų tavo draugų yra apie tai prane
šęs... Ar gal tavo dėdė yra buvęs kari
ninkas caro laikais? Na, laimė, nė karto 
paskutiniu metu jo •nebuvai susitikęs. Bet 
kas tuomet, jei kas nors šią šmėklą iškasė 
ir tave apkaltins, jog esi nuo partijos šią 
giminystę nuslėpęs? O jei tavo buvusi my
limoji areštuota už koki nors nusikaltimą? 
Kas tuomet, jei ji ką nors išplepėjo apie 
tavo santykius su klasės priešu? Pavlovas 
greičiausiai bus išmestas, tad kaip man jo 
atsikratyti, kol jis dar manęs neįtraukė i' 
bedugnę? Gelbėk savo paties kailį — ė tout 
prix — nes tavo gyvybė ant kortos!

Parinktas 
Churchillio oponentas
Londonas (AP). Vienas Oxfordo studen

tas, 37 m. amžiaus, kuris netrukus baigs 
mokslus, darbo partijos parinktas išstumti 
Churchillį iš žemųjų rūmų ateinančių metų 
visuotiniuose rinkimuose. ,

Jis yra buvęs karys, pavarde Hillsas. 
Darbo partija jį parinko konkurentu Wood- 
fordo apygardoje, Londono šiaurės rytų 
priemiestyje, kur jis turės rungtis su karo 
meto ministeriu pirmininku.

1945 m. rinkimuose darbiečiai nestatė sa
vo kandidato prieš Churchill).

Hillsas buvo spaustuvininkas, o pradžios 
mokyklą baigęs dirbo automobilių fabrike, 
per penkerius metus pasiekė kapitono laips
ni britų kariuomenėje, o iš jos atleistas 
Įstojo Oxfordp universitetan.

Vengrijos spauda „laisva“
Budapeštas (Dena/Afp). Vengrijos vy

riausybės vardu vienas viceministeris pa
reiškė, kad vyriausybė pripažįsta spaudos 
laisvės principą. Tačiau spauda gali tapti 
ir taikos ir karo instrumentu. Vengrijos 
spauda tarnauja tautos auklėjimui. Ji ne
bėra skandalų kronika. Reikia ir priekaiš
tų padaryti, kad ji turėjo tendencijos in
formuoti, nekomentuojant (vykių.

Filmų srityje vengrų ir sovietų filmų 
produkcija pašalins Vakarų erotines nuo
tykių filmas.

Valymas mūsų institute oficialiai buvo 
pradėtas ilga ir skaudžiai kvaila komisijos 
pirmininko Galembos prakalba. Jis mums pa
reiškė, kad į mūsų mylimą partiją yra įsi
brovusio daug „svetimo elemento”, dvivei
džių priešų, oportunistų, užsimaskavusių nu
krypėlių ir tikrų klasės priešų. Mūsų už
davinys — juos surasti, nuplėšti nuo jų vei
dų kaukes ir jų išdavystę išvilkti į dienos 
šviesą. Kraštas ką tik pergale užbaigęs ko
lektyvizaciją ir kulokų, kaip klasės, likvi
davimą. Pirmasis penkmetis baigtas su 
triumfingais laimėjimais ir jau pradėtas an
tras. Todėl kas dar abejoja, kad mes esame 
kelyje Į pilnutinį sOcializmą ir laimingą gy
venimą, tas yra ne kaš kitas, kaip tik prie
šų agentas. Tokius reikia su šaknimis iš
rauti, kad apsaugotume mūsų partijH ir jos 
didįjį vadą ir tėvą, mūsų mylimą draugą 
Staliną.

Kiekvienas Stalino vardo paminėjimas 
buvo pasveikinamas triukšmingais plojimais, 
kurie trukdavo net keletą minučių.

Pagaliau prasidėjo pats valymas. Jis vyko 
maždaug taip: komisijos nariai sėdėjo už 
raudona gelumbe patiesto stalo politbiuro 
narių paveikslais ir šūkiais apkabinėtoje 
scenoje, gėlėmis papuoštas Stalino biustas 
užėmė garbės vietą. Valomasis komunistas 
pašaukiamas į sceną. Jis įteikia pirmininkui 
savo partijos nario knygutę ir pradeda pa
sakoti savo gyvenimo istoriją. Tai yra poli
tinis ir dvasinis apsinuoginimas — reikia 
smulkiai pranešti apie savo kilmę, gyveni
mo eigą ir įvairius polinkius, svarbiausias 
gi dalykas — atvirai prisipažinti visas nuo
dėmes, pusnuodėmes ir* klaidas. Mat, vis 
dar geriau tas savo klaidas jiačiam prisi
pažinti, jeigu įtari, kad jos komisijai yra 
žinomos; -bandymas ką nors nuslėpti nuo 
partijos yra lygiai toks pat sunkus nusikal
timas, kaip ir pats nuslėptas nusikaltimas.

Po tokios išpažinties valomąjį komisijos 
nariai ir žiūrovai iš publikos „paima” j 
kryžminę ugnį. Primenami jo praleidimai, 
pasakojanrisavo gyvenimo eigą ir bandoma 
jį įvelti į prieštaravimus. Draugai kalba už 
jį ir prieš jj. Jeigu komisija valomajam 
draugiškai nusiteikusi, tai visas procesas 
neilgai trunka ir daugiau jis tėra grynas 
formalumas. Bet jei žiūrovai pajunta, kad 
auka yra patekusi j nemalonę arba iš tikrų
jų atsidūrusi ant nuožulnios plokštumos, tai 
ir jie Įsikiša ir negailestingai ją mindo. 
Ypač šiame „akmenimis užmušime” skuba 
dalyvauti nusigandę valomosios aukos bi
čiuliai ir patikimieji, kad tuo būdu patys 
išsigelbėtų. Toks kietas valymo atvejis gali 
trukti pusę valandos arba ir visą vakarą. 
Apkaltintas valomasis gali gintis, kovoti, 
prašyti, pateikti ąavo nekaltumo Įrodymus, 
verkti arba susimaišęs ir nelaimingai tylė
damas būti sumindžiotas.

Jei kuris narys valymą sėkmingai „išlai
ko”, tai čia pat jam grąžinama jo partijos 
nario knygelė. Draugai sveikina ji ir pa
junta palengvėjimą. Kai kuriais gi atvejais 
komisija sprendimą atideda, kad surinktų 
daugiau duomenų. O išmestieji ignoruojami 
ir jų vengiama. Jie stovi vieniši. Tik sumi
šę jie begali žvelgti i sutriuškintą pasauli, 
išsvyruoti iš salės ir pasijusti esą beteisiai 
parijos. Neretas reiškinys — išmestųjų iš 
partijos narių savižudybės

=TRUMP0S ZI\IOS=
ARGENTINA

BBC korespondento iš Buenos Airės 
pranešimu šių metų derlius Argentinoje nu
matomas mažesnis, kaip praeitais metais. 
Kviečių derlius numatomas tik du trečd. 
praeitų metų derliaus. Mažesnis derlius nu
matomas taip pat rugiams, avižoms ir li
nams. (D).

AUSTRALIJA
♦ R. Menzies, Australuos liberalų par

tijos pirmininkas ir opozicijos vadovas, pa
reiškė, kad Trutnano „New Deal” neturime 
suprasti, kad „mes galime nieko neveikti ir 
viską perleisti dėdei Šamui”. (D/R).

♦ Australijos užsienio reikalų ministeris 
Herbertas Evattas sekmadieni pareiškė, kad 
kardinolo Mindszenčio suėmimas yra dide
lės reikšmės įvykis, kadangi pagal 1946 m. 
sudarytas sutartis su ' buvusiomis priešo 
valstybėmis, tarp jų ir su Vengrija, garan
tuojama žodžio laisvė ir draudžiami sauva- 
liški suiminėjimai. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Bratislavoje suimta 60 asmenų, kurie 

kaltinami dalyvavę špionažo grandinėje, 
dirbusioje „amerikiečių interesams”. (D/R).

♦ Cekoslovakų komunistų prof, sąjungos 
savo mėnesiniame pranešime teigia, kad yra 
pasiekę rekordini 3.700.000 narių skaičių. 
Prof, sąjungų judėjimui priklauso 94,5’/o vi. 
sų apdraustųjų asmenų. (D/R).

GRAIKIJA
♦ Graikų ministeriu kabinetas įvedė 

cenzūrą visoms karinėms žinioms. (D/R).
' ISPANIJA

♦ 60 km nuo Madrido esančiam Ocanos 
mieste teisiami 52 ispanai, kurie kaltinami 
priešvalstybiniu darbu. (D/R).

♦ M. Villaras, kuris kaltinamas esąs is
panų anarchistų vadas, Okanoje, 60 km. nuo 
Madrido, buvo nuteistas 25 metais Lalėji
mo. (D/R).

IS VISUR
♦ Neutrali Britanijos Albanijos ginčo 

tyrimo komisija išvyko iš Haagos, kad vie
toje ištirtų 2 britų karo laivų minomis su
žalojimo priežastis. Tyrimo komisija pir
miausia vyks į Sibeniką Jugoslavijoje.

♦ Iš patikimų, šaltinių pranešama, kad 
Kuba pripažinusi naująją Venecuelos vy
riausybę, kufi buvo sudaryta po kariuome
nė perversmo 1948 m. lapkričio mėn. šios 
žinios Kubos vyriausybės nepatvirtintos.

♦ AFP pranešimu šeštadienį atsistatydi
no Bolivijos vyriausybė. (D/R).

♦ Italijos ir Austrijos atstovai pradėjo 
pasitarimus dėl prekybos derybų vedimo, 
vasario mėn. 15. d., kurios buvo pradėtos 
praėjusių metų lapkričio mėn. (D/R).

♦ Pasaulio sveikatos organizacija pra
neša, kad beveik 2O°/o -nrisų Prancūzijos gy
ventojų yra susirgę gripu. Nors liga pasi
reiškė ir nepavojinga forma, tačiau yra vi
sa eilė ir mirties atsitikimų, ypač vaikų ir 
senesnųjų žmonių tarpe. (D/R).

ITALIJA
♦ Italų agentūros žiniomis i Sicilijos 

Augustos uostą atplaukė amerikiečių laivy
no eskadra, kuri sudėta iš 2 lėktuvnešių, 1 
kreiserio, 16 naikintojų, 2 miriogaudžių ir 1 
povandeninio laivo. (D/R).

J, A, VALSTYBES
♦ New Yorko radijo pranešimu, „Ame

rikos balso” komentatorius, Lenino 25 metų 
mirties sukakties proga skaitė ištraukas iš 
Lenino veikalų, kuriuose visiškai priešingai 
pasisakoma prieš šiandieninius Sov. Sąjun
gos ir kitų Europos kraštų komunistų par
tijos metodus. Tarp kitko paminėtos tos 
vietos, kur Leninas reikalauja žodžio, re
ligijos ir susirinkimo laisvių. (D).

♦ Philadelphios zoologijos sode vienas 
liūtas kenčia didelius danties skausmus. Jis 
dabar maitinamas pienu’ir koše, nes iki 
šiol neatsirado nė vieno dantų gydyt^o, ku
ris galėtų ir liūtą apžiūrėti. (D/R).

LENKIJA
♦ Lenkijos žydų politinė „Bundo” or

ganizacija nepaprastame suvažiavime Bres- 
lave nutarė ją uždaryti. Visi „Bundo” na
riai buvo paraginti įstoti į .Jungtinę lenkų 
darbo partiją” (bolševikų). (D).

OLANDIJA
♦ Olandijos ministeris pirmininkas W. 

Dreesas grįždamas iš Batavijos į Amster
damą sustojo Maltoje. Šeštadienį išskrido

* Atidarant antrąjį posėdi Pietų Afrikos 
Unijos pa r la memo generalgubernatorius 
Gideonas van ZyTis pareiškė, kad vyriau
sybė ketina imtis reikalingų žygių tiek įs
tatymų leidime, tiek valdyme, kad pabrėžtų 
rasių skyrimo politiką. (D/R).

SOVIETŲ S-GA
* Sovietų spauda pręzidento Trumano 

inauguracijos iškilmes paminėjo tik 12 ei
lučių. Gale pažymėjo, kad prezidentas Tru
manas pasakė kalbą, bet apie jos turini 
nieko neužsimena. (D/R).

VATIKANAS
* Popiežiaus šventųjų 1950 metų proga, 

gal būt, kovo mėn. ketina pakelti eilę dva
sininkų 1 kardinolus. Šiam pakėlimui pir
moje eilėje numatomi: Quebeco arkivysku
pas M. Roy, Kanada, Armagho arkivysku
pas J. Daltonas, Airija, ir Venecijos bei Ge. 
nuos arkivyskupai. Kardinolų kolegija guli 
turėti 70 narių, o dabartiniu metu dar 
trūksta 14 kardinolų. (D/R).

VOKIETIJA
* Schwezingene Naujų Melų išvakarėse 

du amerikiečių kareiviai sumušė du vokie
čius. Vienas iš jų tuojau mirė, kitas sunkiai 
sužalotas. Abu amerkiečių kareiviai suimti.

Visur kur Sov. Sąjungoje, provincijoje ir 
didmiesčiuose, vyko tokie valymo procesai. 
Spauda ir radijas teikė reportažų iš tokių 
gausių spektaklių. Visa tai' buvo ištrimituo- 
ta, kaip „partijos demokratija”. Sėdėdamas 
instituto auditorijoje, visą tą sceną aš jutau, 
kaip iškarpą iš milžiniškos dramos,. kurioj 
kaip aktoriai vaidino milijonai vyrų ir mo
terų ir kurios scena apėmė šeštadalį pasau
lio. Neramus ir vis labiau nervindamusis 
laukiau aš savo eilės. (Bus daugiau)
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Dramblio tai nepastebėjo! / Rašo Kazys Škirpa
Bet koks pasikėsinimas sužaloti tą prin

cipą, pvz., kad ir paneigiant Kybartų ak
tus, ar siekiant juos „įšaldyti”, būtų jau ne 
vien nepastebėjimas dramblio, bet ir tikras 
nusikaltimas, Lietuvos valstybei ir jos įsta
tymams, kuriuos, jei ne kaip kitaip, tai 
nors dėl meilės savo krašto ir valstybinės 
laisvės, kurių netekome, turime respektuoti 
ir jiems pasiduoti. Palikime mūsų valstybės 
likvidavimą Lietuvo nepriklausomybės prie, 
šams, bet nedarykime tokios žalos sau mes 
patys, sąmoningai ar nesąmoningai. Prie
šingai, stiprinkime visokiais būdais tai, kas 
mums iš nepriklausomos Lietuvos valstybės 
dar šiaip taip išliko, kad tuo pasiremiant 
būtų lengviau atgauti nepriklausomybę.

Tas, kas nebeįstengia pastebėti paties 
dramblio, tam, žinoma, pasidaro nebeaišku, 
kuriuo keliu reikėtų tą dramblį vesti, jį iš
vedus į laisvę. Oponento siūlomasis kelias 
yra Wks, kad, manau, jokiam, nors kiek 
blaiviau galvojančiam, lietuviui patriotui, 
nė sapne nebuvo prisisapnavęs. Jis siūlo 
(žiūr. J. P. rašinio galą) visų pirma nueiti 
į mišką, ten prisikirsti lietuviškų skiedrų, 
po to, jomis užversti vadavimo kelią ir tik 
tada bandyti žengti pirmyn, atsargiai pra- 
sižeriant sikiedras ... Kitaip sakant, planas 
yra toks: pirma viską suskaldyti, o paskui 
užlipus ant tų šipulių, garsiai sušukti: tik 
mes vieni veikiame ir todėl laimėjimas turi 
būti mūsų! Atleisk, kad tamstai, mano po
litinis oponente, nemandagiai atkirstu; ši
taip pasiektas laimėjimas gaį ir būtų jūsų 
ir jūsų partijos, bet ne Lietuvos; jis būtų 
tik Piro laimėjimas!

Po suminėtos oponento reveliacijos man 
dabar darosi aiškiau, kodėl jis taip rūsčiai 
užsipuola mane dėl mano siūlymo sudaryti 
Lietuvos Politinę ir Diplomatinę Misiją. 
Mat, jos pagrindinis uždavinys būtų visus 
suderinti visų pastangas tėvynei gelbėti, o 
ne toliau lįsti į viską ir ten kapoti lietuviš
kas skiedras. Tą savo siūlymą padariau 
neskatinamas kokios nors personalinės am
bicijos ar norėdamas įsiteikti St. Lozorai
čiui, — kuris, nota bene, nei algų kam mo. 
ka, nei ordinų dalija, — o tik kad atitai
sytų tai, kas iki.šiol, — ar tai dėl paprasto 
neapsižiūrėjimo, ar tikriausiai gal dėl to, 
kad atsirado pas mus per daug skiedrų 
kapętojų &. la mano oponentas, — buvo 
Lietuvos vadavimas apžalotas: išvilkti Lie
tuvos vežimą iš dabartinės revoliuciškai 
anarchinės balos ir tą vežimą nukreipti ; 
teisiškai bei politiškai tvirtesnę bazę, kartu 
sustiprinant ir manifestuojant Lietuvos vals
tybės tęstinumą tarptautinėje plotmėje.

Lietuvos Rytu partizanai
Goeppingenas (m). Čia išeinąs „Neue 

Wuerttembergische Zeitung” sausio 19. d. 
paskelbė savo bendradarbio Ve. — pasikal
bėjimą su vienu vokiečių karo lakūnu, ku
ris dvejus metus kovojo drauge su Gudijos 
ir Lenkijos partizanais. „Tai ką pasakoju— 
pats išgyvenau. Aš buvau vienas tų 275.000 
partizanų, kurie veda „karštą karą” ana- 
pu „geležinės uždangos” — pradeda tas 
lakūnas, kurio pavardės dėl suprantamų su
metimų NWZ neskelbia. „Istorija prasidė
jo man ir dar vienam vokiečių lakūnui, įsė
dus Gorkio apylinkėse į. nuošaliai pastaty
tą sovietų lėktuvą ir pasakius sudiev ne

laisvei.
Rytprūsiuose turėjom nusileisti dėl kuro 

stokos. Apsirengėm moteriškais rūbais ir 
žygiavome toliau. Netrukus mus apsupo 
ginkluoti civiliai, kurie mus užkalbino ru
siškai. Turiu pastebėti, kad gerai kalbu 
lenkiškai, o nelaisvėje pramokau rusiškai.. 
Mes nutarėm atvirai pasipasakoti, tačiau 

. negalėjome išblaškyti tų žmonių įtarimo, 
turėjome nuvesti iki lėktuvo ir pasisakyti, 
kad esame tikri vokiečiai. Tik tada jie pri
sipažino esą partizanai. Kadangi jiems ne- 

^buvo įmanoma mus iš Rytprūsių pergaben
ti į Vokietiją, pasiūlė stoti į jų eiles. Suti
kome.

Kauno apylinkėse mus perėmę V i t u š k a, 
vidutinio ūgio vyras, rusų karininko uni
forma. Kai jį įtikinau, jog esu vokiečių la
kūnas ir jau turėjau ryšių su partizanais, 
ledas buvo pralaužtas. Vituška yra fanatiš
kas bolševizmo priešas. Visomis priemonė
mis kovoja dėl savo tėvynės. Jau 1944 me
tais Jis su vokiečių pagalba pradėjo orga
nizuoti savo partizanus. Šiandien jo „Juo- 
tksios Katės” organizacijoje yra 45.000 gu
dų, lietuvių ir latvių partizanų, o jo ryšiai 
skiria ir Estiją. Prie jo prisidėjo ir šimtai 
vokiečių, kurie neturi nei šeimos, nei tė
vynės, o taip pat ir tie, kurie politiniais su
metimais benori grįžti į savo tėviškes. Pa
sitaiko net ištisų vokiškų dalinių, Vituškos 
sąrašuose jie figūruoja kaip „Edelweiso”, 
„Zcppelino” ir „Wehrwolfo” batalionai.

Kaune gavau savo uždavinį. Atvykome į 
Vilnių, ir stebėjausi, kad šitas didelis mies
tas buvo ištisas partizanų lizdas. Mes ga
lėjome laisvai judėti. Policija bijojo mus 
pajudinti, nes su Vituškos žmonėmis turėjo 
blogų patyrimų. Prekiniais traukiniais va
žiavome į Lydą. Visas ruožas yra saugomas, 
tačiau nepaisant to mes jautėmės gana sau
giai, nes važiavimas ant ar po prekiniais

VLIKas, kuriam oponentas skiria visą 
savo sielą ir kurio besąlyginiam rėmimui 
yra pasiryžęs kapoti lietuviškas skiedras, 
visai nebūtų nušalinamas. Priešingai, būtų 
pageidaujama, kad jis, kaip organizuotos 
lietuviu visuomenės politinis organas, toliau 
pasiliktų ir veiktų, kol tai jam praktiškai 
yra įmanoma ir kol tremtinių masė, kurios 
tarpe jis yra ir jos pagalba naudojasi, neiš
sisklaidys po platųjį pasaulį. Tačiau pasi
kliauti juo vienu jau nebegalima. Pirma, dėl 
to, kad tos masės yra likimo priverstos vis 
daugiau išisklaidyti; antra, kad antinacinės 
rezistencijos argumentas, kuriuo VLIKas 
galėjo iki šiol operuoti, baigia nublukti, ir 
esame arti tokio laikotarpio, kada tarptauti
niame forume ims sverti visai kitokio po
būdžio motyvai; trečia, kad VLIKo kon
strukcija yra perdaug sudėtinga, galima sa
kyti trapi ir nepastovi, ir kad jo veikimas 
yra dažnai apsunkinamas vidujinėmis rie
tenomis tarp partijų, kas kliudo tam orga
nui blaivai įvertinti aplinkybes ir priimti 
tinkamus sprendimus, kurie būtų be prie
kaištų.

šie ir eilė kitų motyvų, kuriuos viešai 
diskutuoti būtų negera, verčia mus, mano 
nuomone, reviduoti mūsų politinės kovos 
vadovavimo organizaciją ir sukurti lyg ir 
savotišką superorganą, kuris nesijaustų ap. 
sunkintas praeities klaidomis ir įvykusiais 
savitarpio nesusipratimais, būtų daugiau 
valstybinio pobūdžio, t. y., nesupančiotas 
iš vidaus jokiais partiniais kivirčais, atsi
remtų tiek į teisiškai konstitucinę, tiek ir į 
visuomeninę bazę, ir būtų bendras vadova
vimo instrumentas, pastovus ir diplomatiš
kai lankstus išlaviruoti mūsų politikai per 
visus etapus, kokių dar tik prisieitų išgy
venti iki susilauksime aplinkybių atgauti 
Lietuvai valstybinę nepriklausomybę.

Kadangi jaučiuos oponento išprovokuotas, 
tai tegul bus leista main čia suminėti siū
lomos misijos numatomą sudėtį:
1) St. Lozoraitis — Misijos vadovas, ex 

officio kaip Lietuvos diplomatijos šefas. 
Misijos nariai:

2) Laik. vyr-bės min. pirmininkas — kaip 
eksponentas I-sios sovietų okupacijos 
pasipriešinimo laikotarpio;

3) VLIKo pirmininkas — kaip eksponentas 
antinacinės rezistencijos;

4) tremties VLIKo pirmininkas, arba partijų 
nurodytas kitas asmuo — kaip . mūsų 
visuomeniškai politinės ' organizacijos 
tremtyje;

5) delegatas ir jo pavaduotojas nuo dabar
tinės pogrindžio vadovybės tėvynėjęį.

vagonais ten yra įprastas reiškinys. Jau prieš 
keletą dienų „Juodosios Katės” agentai, 
kurie dirbo geležinkelių policijoje, pranešė, 
kad tam tikrą valandą Molodečno stotyje 
laukiama traukinio su gyvuliais iš Vokieti
jos. Tą traukinį mes išsprogdinome, o gy
vuliai — sunkvežimiais, kuriuos valdė rau
donarmiečiais perrėdyti šoferiai, buvo iš
dalinti tarp partizanų dalinių. Ne visi par
tizanai slapstosi miškuose. Tik jau kariuo
menėn šaukiamo amžiaus, o taip pat ir 

.svetimšaliai, kurie nemoka vietinės kalbos. 
Senesnioji karta ir moterys pašaukiami at
skiriems žygiams. Sovietų priemonės nesu
silaukė didesnio pasisekimo už vokiečių 
kovas su raudonaisiais partizanais.

Man pareiškus noro grįžti, buvau perduo
tas lenkų NSZ partizanų organizacijai. Trys 
didžiosios organizacijos: „Juodoji Katė” 
NSZ ir ukrainiečių sukilėlių armija UPA, 
skaitanti 145.000 narių, retai kada bendra
darbiauja, nes kiekviena iš jų rūpinasi at
gaivinti savo tautinę valstybę. Tačiau pro
gai pasitaikius jos mielai pasikeičia infor
macijomis ir padeda vokiečiams ar kitiems 
pabėgėliams perkeliauti per savo kontro
liuojamą teritoriją. Aš turėjau progos susi
pažinti ir su Zenonu — lenkų NSZ vadu 
kaip tik 1948 metų vasario 8. d. Brest-Li- 
tovsko miškuose jam priimant naujų 150 
partizanų priesaiką.

Tuo metu per radiją kalbėjo buvęs vi
daus reikalų ministeris Gomulka ir įsakė 
kovoje su partizanais neimti belaisvių. Ze
nono veidas patamsėjo ir jis paskelbė nau
jos priesaikos formulę: „Akis už akį”. NSZ, 
kaip ir abi kitos organizacijos, kovoja siau
bą įvarančiu kontrteroru. Burmistrai, MVD 
agentai, o taip pat ir rusų komendantai 
dažnai gauna Zenono mirties sprendimą, ku
ris vėliau įvykdomas. Zenonas man sakė, 
kad jis iki 1949 metų susijungs su abiem 
kitomis organizacijomis į vieną išvadavimo 
armiją. Didelę dalį ginklų ir šarvuotės 
partizanai pasiima iš savo priešų, bet • ne 
viską. Deja, aš negaliu nieko tikslaus pa
sakyti, bet pažiūrėkit i mano megstinį. To
kios rūšies jūs daug matote ir Vokietijoje, 
bet jie yra ne „made in Germany". (Pastb. 
amerikiniai megstinukai buvo ir Sovie
tams pagal „nuomos ir paskolos įstatymą” 
pristatomi. Iš viso, į šį pranešimą reikia 
žiūrėti su tam tikru atsargumu. Antra ver
tus, jis patvirtina ir tai, ką mes žinome iš 
kitų Saltin'

6) eklezijos atstovas — vienas iš Lietuvos 
vyskupų, nurodytas arkivyskupo;

7) Amerikos lietuvių atstovas, jeigu jie to 
pageidautų;

8) Lietuvos pasiuntinys toje sostinėje, kur 
misija reziduotų ar susirinktų savo se
sijų;

9) reikalų vedėjas — skiriamas pačios mi
sijos nutarimu ir priskiriant jam reika
lingų pagalbininkų ir biuro personalą.

Tai, kad siūlau pastatyti misijos pryša- 
kyje St. Lozoraitį, manau, yra savaime su
prantama. Jis yra ne tik legalus Lietuvos 
diplomatų šefas, bet ir įgalintas laikinai 
eiti respublikos prezidento pareigas. Be 
jo parašo misijos^udarymas juridiškai būtų 
neįmanomas dalykas. Dėl misijos narių su- 
minėjimo eilės, tai sutinku nusileisti prieš 
oponento audrą. Jeigu kam chronologinė eilė 
nepatinka, tegul būtų kokia kita, pvz., alfa
betinė, arba pirmuoju po misijos vadovo 
būtų suminėta kun. Krupavičiaus pavardė, 
o laik. vyr.-bės reprezentantas nukeltas į 
pačią paskutinę vietą, arba, Vieton manęs 
juo būtų parinktas kas kitas iš tos vyr-bės 
narių. Tačiau, kad St. Lozoraitis galėtų, 
kaip įgaliotas resp. prezidento eiti parei
gas, padaryti atitinkamus aktus bei paskirti 
misijos narius, o taip pat duoti nurodymų 
mūsų diplomatijai, kad apie jos susidarymą 
notifikuotų kitų kraštų užs. reik, ministeri
joms, tam yra reikalinga štai kas:

Visiems, kas yra įpareigotas ar gavęs iš 
pačios mūsų visuomenės mandatą rūpintis 
Lietuvos gelbėjimu, įiliau ir objektyviau 
įsižiūrėti, kur yra nugrimzdęs tas mūsų 
„lietuviškasis dramblys”, kurio oponentas 
nebeįstengia pastebėti, ir kaip būtų tikslin
giau jį iš dabartinės klampynės ištempti J 
tikresnį kelią, kad jam daugiau nebeprisieitų 
raižyti sau kojas per jokias mūsų pačių 
skiedras.

Tada, manau, ir oponentui nebekiltų klau
simas, ar einame „Lietuvos laisvinitpo ar 
susismulkinimo keliu”, kaip kad jis pava
dino tą savo pikta tulžimi užnuodytą rašinį, 
nesuprasdamas, jog tuo jis reikalui nepade
da, o tik jam kenkia. (Pabaiga).

Vakarų Kanados plotuose
Britų Kolumbija, Manitoba. Alberta 

ir Saskačevan — milžiniškų plotų ir 
nepaprastai retai apgyventos Vakarinės 
Kanados (taigi, prie Ramiojo vandeny
no, esančios) provincijos. Lietuviai DP 
patenka ir ten. Kokios ten gyvenimo 
sąlygos, rodoj šis neseniai į Albertofe 
provinciją nevykusio lietuvio laiškas, 
rašytas vienai jo giminaitei, tebesančiai 
Vokietijoje. Red.

,,Mudu su žmona atsidūrėme tolimoj va
karinėje Kanados dalyje, Albertos pro
vincijoje. Tikra užkampio provincija! Nuo 
Quebec (Kvebeko) traukiniu reikėjo va
žiuoti 73 valandas, o jeigu nuo Halifax 
(Atlanto uostas, per kurį dipukai įvažiuo
ja į Kanadą) tai dar prisidėtų visa para 
traukiniu. Už tat iki Ramiojo vandenyno 
nuo mūsų jau nepilna para kelionės trau
kiniu. Taigi, distancijos čia panašios gal 
tik į Sibiro distancijas. Europoje nieko 
panašaus niekur nėra!

Kraštas labai retai apgyventas, ypatin
gai tuščia vakarinė Ontario provincijos 
dalis. Nuo Quebeco ligi mūsų miestelio 
Brooks pervažiavome apie 3500 km ir šia
me nuotolyje radome tik 7 miestus ir vie
ną kitą gyvenamą vietovę a la mūsų 
Žvirgždaičiai. Mūsų Brooks turi vos apie 
2000 gyventojų, bet jis yra apskrities mies
tas. Savo išvaizda jis labai panašus į mū
sų Griškabūdį. Gatvės negrįstos, be šali
gatvių. Namai lentiniai, mažučiai, statomi 
be inžinierių pagalbos ir patarimo. Nežiū
rint tokios menkystos, vis dėlto čia yra 
ligoninė, pilna gimnazija, teismas, pora 
alinių, keletas kavinių, vienas kitas res
toranas, keliolika tikrai puošnių krautu
vių, vaistinė — tai ir beveik viskas.

Gyvenam ir dirbam pas mūsų gerada
rius lietuvius ūkininkus. Šeimininkas kili
mo ukmergietis, jo žmona — nuo Žvirgž
daičių. Jie yra gana pasiturį ir simpatingi 
žmonės. Atvykę Kahądon prieš 20 metų. 
Turi du dideliu nuosavu ūkiu, kurių ben
dras plotas — daugiau negu 1000 ha že
mės. Ūkiai vienas nuo kito maždaug už 
6—7 km. Jiedu gyvena ūkyje,' esančiam 
prie pat Brooks, mudu gi — tolimesniam 
ūkyje. Gyvenam atskirai todėl, kad ra
guočiai (apie 200 štukų) ir 6 arkliai yra 
viename ūkyje, o kiaulės, vištos — kita- 
mu ūkyje. Tvartų bei kluonų, kokius esa
me įpratę matyti Lietuvoje, čia nėra. Ne
žiūrint gana gilių ir šaltokų žiemų, visi gy
vuliai ganosi laukuose, tik veršeliai šeria
mi kieme. Tankia tvora aptvertas kiemas 
— jų tvartas. Tik visai jaunučiai teliukai 
ir kelios melžiamos karvės stovi lentiniam 
tvarte. Kai daugiau prisninga, tenka „šer
ti“ ir didelius gyvulius. Išvežęs į laukus, 
išmėtau nakčiai vežimą lininių „šiaudų“ ir 
jau „pašerta“. (Lietuvoj tokio pašaro nie
kas nevartodavo). Nežiūrint tokių sąlygų, 
gyvuliai riebūs, kaip nupenėti. Galima sa
kyti, kad didžiausias su jais man rūpes
tis — tai juos pagirdyti. Vanduo čia ląbai 
brangus. Vasarą lietaus labai maža. Lau
kai drėkinami.

Apskritai, ūkių vaizdas maždaug toks, 
kaip Lietuvoje skurstančio naujakurio. Ke
liolika mažų lentinių trobesių — tai ir vi
sa „farma.“ Medžių prie namų nėra. Mat,

Iš lietuvių sargybų dalinių gyvenimo
E. K. Vilnietis

Ir kultūrinėje srityje vyko gražus bendra
darbiavimas. Kuopas lankydavo teatrai, an
sambliai, chorai. I viešus koncertus kino 
salėje'„11-tego Listopada” prigūžėdavo pil
na visų tautybių „juodukų”. Mūsų kuopoms 
džiaugsmo ir didelės garbės suteikė Seli- 
genstadto tautinio ansamblio (G. Veličkos— 
St. Sodeikos) ir „Čiurlionio” (A. Mikulskio) 
atsilankymai. Tautiniais rūbais apsirengusių 
lietuvaičių pasirodymai scenoje ir kareivi
nėse sudarydavo visiems šventišką nuotaiką. 
O ansamblių dalyvavimai kuopų išleistu
vėse buvo tikra puošmena ... Gražiai pa
sirodydavo ir kitų tautybių kultūriniai vie
netai.

Sporte vyravo pabalfiečiai, dažnai — 
vieni lietuviai, ypač stalo tenise bei futbole. 
Tenise lietuviai sukirsdavo lenkų vienetus, 
o futbole — papildydavo vietinę lenkų ko
mandą prieš kitus klubus. Tik krepšinyje 
nepasiruošę kartą pralošė latviams. Net 
bokso atstovą turėjome: jis buvo amerikie
čių vežamas atstovanti centrą Mannheimo 
ringe.

Lietuvių kuopų kareivinių koridorius bu
vo labai gražiai išpuoštas „juodukų” meno 
mėgėjų piešiniais, kuriais grožėjosi kita
taučiai, atsilankiusieji aukšti svečiai.

Nekaro deltoje
Iš gen. T. Kosciuškos „miesto” kareivinių 

mūsų akis viliojo netolimi Odenwaldo ir už 
Reino dunksą Hardto kalnai. Jie ir kelių 
miestų bokštų kontūrai žadino mūsų turis
tinius jausmus.

Ištrūkdami iš kareivinių rajono, mes sku
bėdavome į vietos patogų elektrinį traukinį, 
kuriuo greitai pasiekdavome Mannheimą, 
Weinheimą ir Heidelbergą.

Mannheimas, išsidėstęs Reino Nekaro 
santakoje, panašiai kaip Kaunas Nemuno- 
Neries susitikime, yra vienas iš Pareinio 
didmiesčių, buvęs pramoningas ir gražus 
miestas, dabar giuvėsiais paverstas. Tik 
sveikesnieji miesto pakraščiai ir Nekaro 
pakrančių akacijų alėjos liudija jį gražiu 
miestu buvus.’ Mus įdomavo jo kinai, teat-

čia visi farmeriai savo ūkiuose gyvena tik 
laikinai, kol susirenka stambesnę sumą 
dolerių. Po to gi parduoda ūkį ir važiuoja 
į miestus linksmiau pagyventi. Paveldėji
mo teisės ir įpročio, kaip Lietuvoje, čia 
nėra. Todėl ūkiui pagražinti čia niekas pi
nigų nemėto.

Laukai dirbami traktoriais ir visa eile 
kitų ūkio mašinų. Mano šeimininkas sako, 
kad vasaros darbams jam reikalingi tik 
3 darbininkai. Mat, žemės įdirbimas čia 
nekelia jokių ypatingesnių rūpesčių. Aria 
vieną, labai retai du kartus. Joks tręšimas 
nereikalingas. Buvusi prerijų žemė der
linga. Dideli žemių plotai, kurie yra aukš
čiau drękinimo kanalų, visai nedirbami. 
Ten ganosi gyvulių kaimenės. Javai riui- 
mami kombainais. Kuliama tiesiog čia pat 
laukuose. Sėjama: vasariniai kviečiai, mie
žiai, avižos, sodinamos bulvės, pašarui sė
jama šiek tiek liucernos. Pievos daugiau
siai natūralios. Didžiausias laukų darbas 
tai pasėlių drėkinimas. Drėkinama du 
kartus. , z

Taip atrodo ūkis Albertos provincijoje, 
kiek aš spėjau čia pamatyti. Panašios są
lygos, rodos, yra Saskačevano ir Manito- 
bos provincijose. Apskritai, visose šiose 
provincijose ūkiai labai stambūs: nuo 
kelių iki keliolikos šimtų ha. Kiek esu 
girdėjęs, visai kitokios ūkininkavimo są
lygos Ontario ir Quebeco provincijose. Ten 
ūkiai savo dydžiu ir išorine išvaizda esą 
panašūs į stambesnius Lietuvos ūkius.

Dabar truputį apie save. Esame šia lai
kina padėtimi patenkinti. Kolorijų klausi
mas nebeegzistuoja, rūkymo problema 
taip pat išspręsta. Aš gaunu mėnesiui 50 
dol., kuriuos kol kas išleidžiu dėl DP. Sau 
dar nieko nepirkome. Taigi, atrodo turėtų 
būti gerai, bet — taip nėra. Kaskart vis 
daugiau pasiilgstame Europos, savų žmo
nių ir gyvo judraus gyvenimo. Čia yra 
lietuvių apie 14 šeimų, bet jie mums kol 
kas svetimi. Tai daugiausiai laimės ieško
tojai.

Šiandien žmona išvažiavo pas šeiminin
kę kepti kalėdinių pyragų, taigi, prašė 
Jus visus pasveikinti. Čia mūsų rajone Kū
čių vakarienė nežinoma, bent kanadiečiai 
jos nežino. Eglutės tradicijos ir čia yra.“

Brooks. Alta, 1948. XII. 24 d. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO PRA

DAI, Įvado žodį parašė V. K. Rankraščio 
teisėmis išleido LSDJ Centro Komitetas. 
1949 m. Stuttgartas. 65 psl. Kaina 0,75 DM.

Dr. Juozas Prunskis: PRIE VILTIES 
KRYŽIAUS. Išleido kun. P. M. Juras, Chi
cago, III. 1948 m. 139 psl.

NAUJOJI AUŠRĄ, mėnesinis lietuvių 
kultūros žurnalas, 1948 m. — gruodis — 
Nr. 1 (10), II metai. Redaktorius Anatolijus 
Kairys. Prenumerata metams užsienyje 
Dol. 350. Redakcijos adresas: 7029 S. Cali
fornia Ave., Chicago 29, Ill. Tai iliustruotas, 
mažo formato. 25 psl. gerame popieriuje 
spausdintas žurnalas.

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS 
BIULETENIS Nr. 8. Leidžia LRK vyr. V- 
ba. Redaguoja Vyr. V-bos narių redakcinė 
komisi’a. 52 nsl. Kaina DM. 3.—

rai, opera, varietė ir vyninės ... Reinas ties 
Mannheimu nėra žavus.

Savotiškai patrauklus yra Odenvaldo 
šlaite išsitiesęs senas miestas Weinheimas. 
Jau jo vardas sako, jog čia vyno kraštas. 
Čia daug senų pilių. Ypatingo dėmesio ver. 
ta tvirtovės formos rotušė ir labai Įdomu 
pamatyti rotušės sode išsikerojusį tūkstan- 
tametį kedrą (Zeder). Sis miestas Vokieti- . 
joje garsus tradicine, iš senų laikų metine 
pavasario vaikų švente, sutraukiančia daug 
ekskursijų iš kitur.

Tačiau mūsų dėmesio centre buvo netoli
mas universitetinis Heidelbergo miestas 
Pirmą kartą atsilankant buvo įdomu pati
krinti, ar tikrai jame galima širdį pamesti, 
kaip jis apdainuojamas žinomoj dainoj „Ich 
hab’ mein Herz in Heidelberg verloren” ... 
Miestas — kaip dažnas kitas senas vokiečių 
didmiestis. Visą grožį ir žavingumą teikia 
jam miesto ir gamtos harmonija. Čia kaltas 
Nekaras — bene gražiausia šio krašto upė, 
tekanti Odenwaldu ir turinti nepaprastai ža. 
vingus krantus, kurie ties Heidelbergu, kur 
Nekaras staiga išsiveržia iš aukštų krantų 
vergijos ir išplaukia Į lygumą, ir sudaro tą 
širdies praradimo svajingą legendą ...

Be to, Heidelbergas įdomus savo 1386 nt 
karaliaus Ruprechto Karoliaus universitetu, 
karalių pilimi, senomis bibliotekomis, am
fiteatru, festivaliniais koncertais; lankant ka
ralių seniai apgriautus rūmus, turistai la
bai domisi milžiniška 55345 galionų talpos 
vyno statine (iš ąžuolinių rąstų). Ta statinė 
dabar ... tuščia. Sako, kad paskutinis vyno 
lašas iš jos išgautas dar ne labai seniai, 
tuoj po kapituliacijos.

Visai amerikoniškai

Gana įdomiai skambėjo mūsų pavadini
mas: Civilian Guard. Bei tai jokia gvardi
ja. Tik paprasti pagelbiniai daliniai specia
liems uždaviniams amerikiečių žinioje at
likti. Tai joks „Volkssturm” ar a Iš prancū. 
zų svetimšalių legijonas. Ir ne lenkų ar 
pabaltiečių kariuomenių branduoliai. Staiga 
iškilusiai Dėdes Šamo imperijai dar nerei
kalingas joks svetimšalių legijonas, o remti 
iš DP sudarytų tautinių kariuomenių bran
duolius prieš kurį laiką neleido santarvi
ninkų draugystė. Ir taip Maskva buvo pa
kėlusi triukšmą dėl „juodųjų fašistų” da
linių organizavimo, siuntė notas, darė de- 
maršus ir per Maskvos radiją „garbino” 
Scheinfeldą, lenkų ir pabaltiečių sargybų 
kuopų organizatorius, net amerikiečių ka
rininką kapitoną Maxley? Būdinga, kad 
Maskva jaudinosi daugiau dėj pabaltiečių 
negu dėl lenkų „juodukų”. To įtakoje ame
rikiečiai pavadinimą „Civilian Guard” ofi
cialiai pakeitė į „Labor Service” (darbo 
tarnyba).

Amerikiečiams buvo lengva elgtis sumo
mis kaip patinka, kaip diktuoja demokratija ( 
ir jų interesai. Su mumis jie nepasirašinėjo. 
kaip anglai ar prancūzai su svetimšaliais, 
individualių ar kolektyvių sutarčių. Ir jokių 
pažadų nedavė, išskyrus, gal biįt, iš mūsų 
pačių iškilusius gandus, esą po poros metų 
gausim JAV pilietybę ir perstrengsim į ža
liąją uniformą. Tačiau mums už viską at
sakė populiarus Amerikos vardas., Stojome 
į tuos darbo tarnybos dalinius ne vien iš 
bėdos (tuomet dar ir stovyklose buvo pa
kenčiamas gyvenimas).

— Kaip ten bebus, bent pas turtingą ir 
gerą gaspadorių tarnausimi — guodėsi vy
rai eidami užsirašyti į „juodųjų korpą”.

Nors mes buvom tik „dieniniai” samdiniai, 
kuriems per 24 valandas vartai atdari, vie
nok rikiavont kaip tikri kareiviai. Turėjome 
išmokti JAV kariuomenės rikiuotę ir tin
kamai paraduoti. Drausmė taip pat buvo kaip 
amerikiečių kariuomenėje. Ypač inspekcijos 
mums buvo kiek neįprastos, o preciziškas 
aprangos išdėstymas (paroda) prieš išleis
tuves visus nuo kojų nuvarydavo.

Aprūpinimas apranga ir maistu, tiesa 
buvo neblogas. Mūsų B racijonas siekė iki 
2900 kolorijų. Maistas buvo žymiai’ geres
nis kaip DP stovyklose, bet toli gražu ne 
toks, kaip amerikiečiai gaudavo. Trūko 
daržovių. Atlyginimą gaudavome vokiečių 
markėmis iš vokiečių iždo ir po 5 skriptus 
(dolerius) iš JAV kariuomenė® biudžeto. 
PX (cigaretės, tabakas ir saldumynai) buvo 
mums lašai pravartus. Iš amerikoniško taš- . 
ko žiūrint, tai labai pigi „kariuomenė” ir 
pagelbinė jėga okupacinėj tarnyboj. Už tat 
suprantamas yra toks komplementas:

— Atsižvelgiant į tuos plyšius, kurie 
JAV okupacinėj armijoj liko po demobili
zacijos, DP civ. gvardija yra nuostabus 
laimikis Dėdei Šamui, — pasakė brig. gen. 
Leroy H. Watson, Nūrnbergo srities vadas. 
DP civ. gvardų steigimo pionierius (iš 1947. 
III. 18 d. „New York Times” 1947. V. 16 d. 
„Tėviškės Garsas”). ’ —•

Mūsų uniforma amerikoniška, tik viršu
tiniai rūbai perdažyti tamsiai mėlynai arba 
juodai. Tarpusavy skyrėmės tik tautiniais 
ženklais. Dėl to individuali „juodukų” iš
vaizda buvo ir yra geresnė tjegu anglų ar 
prancūzų panašiuose daliniuose. „Turtin
gesnis ponas, tai ir jo tarnai geriau aprū
pinti”. (B. d.)
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Raudonųjų kraugerių naguose
Išvaduotosios pasakojimas apie tardymus

Praėjo trys paros, ir mane vėl išvedė tar
dyti. Tardymą pradėjo vėl kapitonas Bul- 
chinas. Pasisodino prieš save ir liepė neju
dant atsakinėti į jo klausimus; Kol klausė 
biografinių žinių, viskas ėjo patenkinamai, 
bet priėjus prie mano kaltinimų, vėl pra
sidėjo ankstyvesni keiksmai ir plūdimai. 
Taip truko tris dienas ir tris naktis. Tardy
tojai vis keitėsi, o aš vis privalėjau sėdėti 
nejudėdama; trys paros be poilsio, be mie
go, be maisto... Galva pradėjo ūžti, akyse 
mirgėjo kažkokį rateliai, ausyse cypė... Pa
skutines jėgas sukaupusi galvojau, ką turiu 

i sakyti, ir stengiausi visa, ką žinojau, vyti 
tolyn, kad sąmonei mažėjant, nepasakyčiau 
to, ką sąmoningai slepiu!

Trečią tardymo naktį pastatė viduryje 
kambario ir liepė tiesiai, nejudant stovėti. 
Tačiau man jau trūko jėgų ir pradėjau svir
duliuoti. Atėję du nuolatiniai tardytojai ka
pitonas Bulchinas ir vyr. leitenantas (pavar
dės neatsimenu) pradėjo mane stumdyti į 
šonus, spardyti mano blauzdas, pūsti dū
mus į veidą ir tiesiai į burną. Jėgos, jau

gčiau, pamažu seko, o tardytojai vis reika
lavo sakyti tiesą. Nieko neišgaudami įsakė 
parengti kankinimų kamerą ir pradėjo gė
rėdamiesi pasakoti, kaip jie mane nuogai 
išrengsią ir liepsią mongolui daryti su ma
nim, ką tik tas panorėsiąs. Aš nieko neat
sakiau, tik leidau suprasti, kad būsimi kan
kinimai manęs nejaudina. Kankinti nevedė, 
bet įsakė parengti mašiną ir sakė vešią su
šaudyti, jei aš nesakysianti tiesos. Leido 
pusę valandos apsigalvoti, o tardytojai be 
atvangos svaigino mane dūmais ir nuolati
niais keiksmais ir spardymais. Po pusvalan
džio privažiavo prie durų mašina, ir vėl 
paklausė mane, ar aš jau apsigalvojusi. At
sakymo nebuvo. Tuomet nuvedė į mašiną, ir 
du tardytojai atsisėdo šalia iš abiejų pusių. 
Dvasioje sutikau su viskuo, tik gailėjausi, 
kad per maža padariau savo mirčiai patei
sinti. Mašina ilgai važiavo ir sustojo prie 
tų pačių durų. Mane vos pajėgiančią paeiti 
vėl nuvedė į tą pačią tardymo kamerą ir 
paliko tarp penkių sargybinių. Už stalo 
miegojo kapitonas. Po išgyventų įspūdžių 
neužmigau, nors buvau nuo suėmimo dienos 
dar nemigusi. Rytojaus dieną grąžino vėl 
atgal į mano landynę. Taip pasibaigė pir
moji tardymo dalis.

Antroji dalis prasidėjo - piršlybomis... 
Tardytojai (tur būt, už mano pinigus, (ku
riuos atėmė per kratą) nupirko svaigalų ir 
pradėjo girtuokliauti, versdami mane kartu 
gerti. Prie stikliuko dėjosi esą labai švel
nūs ir mandagūs. Citavo ištraukas iš parti
zaninių dainų, stebėdami, ■ kokį Įspūdį jos 
man padarys. Gyrė mano grožį, išmintį ir 
kantrybę — negailgėjo komplimentų... 
Dėjosi esą geriausi ■ draugii, apgailestavo 
buvusius nemalonumus ir prašė ■ pamiršti, 
kaip buvusius nesusipratimus. Tokiai damai 
kaip aš esą dera tik apie meilę ir grožį 
kalbėti. Staiga „sugedo” elektra, ir vienas 
budelių bandė atvirai įtodyti savo meilę, bet 
nepavykus, leido grįžti į landynę. Kitą die
ną, piršosi kiti ir net baigiant majoru... 
Piršlyboms nepavykus, paliko mane vieną 
atskiroje kameroje ir leido pailsėti. Nuolat 
atsiųsdavo vieną kitą šnipą, tariamąjį suim
tąjį pasikalbėti su manim. Perėjo eilė įvai
rių tipų. Jie žiūrėjo į mane aš į juos. Vie
ni kitus gerai įsižiūrėjom ir ligi šioį ačiū 
Dievui, nesusitikom.

Atlikę viską pagal planą numatytą tardy
mą, po pustrečios savaitės paleido su są
lyga, kad dirbsiu jų naudai.

1946 m. liepos 2 d. vėl buvau suimta baž
nyčioje visai atsitiktinai suimant mano se
serį, Sį kartą suėmė Kauno NKGB įstaiga. 
Čia išgyvenau trumpesnį kančios laikotarpį 
neskaitant tų dviejų mėnesių kalėjime. Abi 
su didžiausia apsauga nugabeno į NKGB 
būstinę, ir prasidėjo tardymas. Mano aky
se skaudžiai sumušė mano seserį, jau da
rydami kratą. Vėliau mudvi išskyrė; kur ją 
dėjo, aš nežinau. Spėju, kad karceryje, nes 
ir man teko ten dvi dienas pabuvoti. Kar
ceris tai maža landynėlė be langų, be oro, 
be šviesos. Grindų plotis toks, kad vos ga
lima atsisėsti, atsistoti taip pat nėra kur. 
Pirmą kartą ten patekęs jautiesi žmogus lyg 
karste. Vėliau perkėlė i kamerą Nr. 
Langai iki pusiau užmūryti. Vėdinimo 
kio, karšta, moterys alpsta. ‘

Naktimis taip pat negalima pasilsėti,
vyksta tardymai. Vieną naktį ir aš buvau 
tardoma ir mušama per pečius geležiniu 
rimbu, per galvą kumštimis. Tardytojas, at
sisėdęs priešais, arti, kad negalėčiau paju
dėti, kojomis, apautomis batais, spaudė man 
kojų kulniukus ir blauzdas, nuo ko ilgai 
pasiliko randai. Po šių smūgių prasidėjo 
pas mane kraujoplūdis, visai nusilpau. Po 
kelių dienų, akystatos proga, mačiau savo 
seserį. Ji jau buvo gyvas lavonas. Veidas 
baltas kaip lavono, pati vos galėjo svirdu
liuodama paeiti. Aiškiai matyti, kad buvo 
smarkiai nukankinta.

13.
jo-
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Mūsų kameroje buvo mergaitė iš anks
čiau suimtųjų visa žaizduota nuo mušimo. 
Ji pasakojo, kaip ją tik suėmus smarkiai su
mušė, o paskiau išnešė be sąmonės į Gar
liavos rinką ir sviedė tarp esančių partiza
nų lavonų. Mergaitė atsipeikėjo, tačiau vos 
nemirė iš baimės. Dabar kankinasi nuo 
žaizdų ir sielvarto dėl kitų suimtųjų — 
jos tėvo ir brolio. Vėliau per teismą pa
aiškėjo, kad jos brolis vos gyvas buvo at
gabentas į teismą ir nuteistas mirti. Tėvas 
taip pat su išmuštais dantimis, nukankintas, 
vos gyvas, nuteistas 10 metų.

Po dešimties dienų atsidūriau kalėjime. 
Čia buvo kiek geriau, nes buvo baigtas tar
dymas, kuris nedavė jokių įrodymų, o mud
vi su seseria išlaikėme smūgius. Labiausiai 
nukentėjo sesuo, nes ji visa žinojo apie ma
ne, bet nieko nepasakė. O jiems buvo rei
kalingi liudininkai. Tačiau ir nerasdami 
įrodymų nepaleido.

Kalėjime rytą gaudavome duonos apie 350 
gr., o duodamos sriubos ir lietuviškas gy
vulys nenorėtų ėsti... Gulėjome ant pur
vinų grindų, kameroje po 50—60 moterų. 
Buvo ten politinių kalinių, vagilkų ir dau
giausia recidivisčių rusų moterų, kurios 
veik visos sirgo venerinėm ligom,' o reikė
jo kartu gulėti ir naudotis bendrais indais. 
Triukšmas, keiksmai ir nešvankios dainos 
lydėjo jų kiekvieną žodį...

Rašiau trumpai, než perdaug skaudūs pri
siminimai ir perdaug fantastiški, kad gali
ma būtų juos visus šiandien ir surašyti...

ELTA

Australija laukia daugiau lietuvių merginų
Tremtinių spauda Vokietijoje visai pa

grįstai pakėlė balsą prieš mišrias vedybas. 
Atrodo, tai visai aišku ir suprantama. O 
tačiau ne viskas čia tvarkoj, ir pavojuj' yra 
labai didelis, kad daug lietuvių sukurs miš
rias šeimas. Tokie tėvynei žuvę. t

Visai teisingą pastabą padarė „Australi
jos Lietuvio” redakcija prie žinios iš trem
tinių gyvenimo Voketijdje, kurioje buvo kal
bama1 apie kūrimą mišrių šeimų. Redakcija 
pridėjo; „Į Australiją emigruoja 9O°/o vyrų, 
į Kanadą — 90% merginų. Patarkite, kaip 
sukurti lietuviškas šeimas?” Prierašas lyg 
ir humoru atsiduoda, tačiau įsigilinęs į da
lykų padėtį rasime tikrai, liūdną reikalą.

Iki, šiol į Australiją merginų atvykdavo 
apie 10%. Jei tas santykis žymiai nepakitęs, 
tai jis ir liks maždaug toks emigracijai pa
sibaigus. Gerai, jeigu po metų kitų galėsime 
grįžti į tėvynę. Tačiau užtrukus ilgiau sve
timuose kraštuose, kiekvienas normalus vy
ras stengsis kurti šeimą. O kaip jis gali 
sukurti lietuvišką šeimą, jeigu astuoniems 
devyniems vyrams tenka viena mergina. Ne
išvengiamai kursis mišrios šeimos.

Taigi, vien tik balsą pakelti nepakanka, 
reikia ieškoti realios išeities. O ta išeitis 
labai būtų paprasta: daugiau merginų į 
Australiją! Tada tikrai mažas vyrų procen
tas sukurs mišrias šeimas.

Kiekvienas vyras, kuris Australijoje gerai 
elgiasi, nėra girtuoklis ar šiaip blogo el
gesio, turi teisę atsikviesti sau sužadėtinę, 
netgi su visa šeima, garantuodamas jos iš
laikymą. Žinoma, kiekvienu konkrečiu at
veju reikalą sprendžia imigracijos departa-

mentas.
Bet kokiu būdu surasti ryšį? Greičiausiai 

ir čia tiesiausias kelias būtų spaudos tarpi
ninkavimas. „Australijos Lietuvio” redakci
ja mielai dėtų visus šiuo reikalu skelbimus 
ir tarpininkautų, laiškų pasikeitime. Manau, 
kad neatsisakytų ir mūsų spauda Vokietijo
je.

Tuo bent iš dalies būtų šis klausimas 
konkrečiai sprendžiamas. Tačiau visų pir
ma daugiau lietuvių merginų rašykitės Au
stralijon. Koks kelmas jus ragina vienpu
siškai važiuoti Kanadon ir ten būti tarnai
tėmis. Ten darbo sąlygos ne geresnės kaip 
[Australijoj. J. Glušaųskas
;. „Australijos lietuvio” Redaktorius
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DP tarpe bolševikai siunčia savo 
agentus j P. Ameriką

Paskutiniu metu buvo pagyvėjusi emi
gracija į P. Ameriką, ypač į Argentiną, ta
čiau paskutinėmis dienomis beveik sustojo. 
Tai įvykę dėl to, jog Argentinos valdžia 
patyrusi, kad DP emigrantų, ypač 
tarpe, buvę įvežta į kraštą netoli 500 
tų agentų.

Sovietai įvairiais būdais braunasi į 
žinių tarpą, verbuoja, čia sau agentus ir 
siunčia į tuos kraštus, kur jie numato iš
plėsti savo veikimą. Štai kodėl kai kurios 
valdžios esančios abejingos DP emigracijos 
reikalu. i •

— Iš Argentinos mus informuoja, kad šia
me krašte šiuo metu esą ramu. Raudonųjų 
čią esą, bet jie mažai pavojingi. Daugiau
sia jų esą ne vietinių argentiniečių, bet 
ateivių, ypač slavų tarpe. Tačiau krašto 
valdymui jie neturi įtakos. Ir senųjų lietu
vių tarpe čia esą nemažai bolševikų simpa- 
tfkų. Tačiau ir jie pradedą susiprasti, nes 
iš Lietuvos nuo savo artimųjų laiškų arba 
negauna, arba jei gauna — negali suprasti 
jų turinio. Iš viso, laiškai iš Lietuvos į 
Argentiną esą reti ir perdaug trumpi. Rau
donųjų lietuvių tarpe jad pasireiškęs net 
skilimas. ' ,

Argentinos lietuviai labai stebisi, kad 
bolševikų agentų Argentinoje esanti klaidi
nama net tremties spauda. Pavyzdžiui, sa
vo laiku vienas tremtinių laikraštis at
spausdinęs skelbimą lietuvių emigracijos 
į Argentiną reikaUi, kuriame savo paramą

lietuviams žadąs kažkoks rusų popas. Ge
riau patyrinėjus pasirodę, 1 kad tas popas 
kaip tik ir esąs bolševikų agentas. (PI.).

ATBUNDA LIET. TAUT. ANSAMBLIS
Seligenstadfas. Beveik visiems tremtiniams 

gerai pažįstamas LT Ansamblis su savo pa
statymais „Joninių vakaras” ir „Nemunas 
žydi”, kurį laiką buvęs prisnūdęs, dabar, 
rengiasi atgyti. Jau pradėtos choro repeti
cijos. Ansamblį papildė buvusio anksčiau 
stovykloje „Dainavos” menė ansamblio da
lyviai. Chorui vadovauti sutiko jau pažįs
tama savo darbais ir sugebėjimais su „Dai
navos” ansamblių T. Prižgintienė. Naujos 
LT Ansamblio ir atskirų meno šakų vado
vybės dar nesudarytos. LTA administrato
rius tikisi be choro, kuris jau per pamaldas 
gieda maldykloje, sudaryti ir keletą leng
vesnių montažų.

— Schweinfurto emigracinėn stovyklon 
pakviesti pirmieji 10 asmenų emigruojantieji 
į JAV pagal darbo ir buto garantijas. Pa
kviestieji iš savo gyventos stovyklos turi 
vykti su visa savo manta ir jej jie pasiro
dytų neatitinką sveikatos bei kitų JAV kon
sulato reikalavimų, gali būti grąžinti at- 
gaj į savo stovyklas.

— Iš praėjusių metų lapkričio mėn. dar 
yra 30 žmonių, priimtų Australijon, kurie 
laukia išvykimo. Šiuo metu į Schweinfurto 
emigracinę stovyklą yra paruoštas naujas 
transportas kandidatų Australijon iš 57 
žmonių.

SKELBIMAS Nr. 62
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame skel

bime išvardinti asmenį. Ieškomieji arba ju 
likimą žinantieji malonėkite atsiliepti C/ 
Kartotekai per artimiausius LTB skyrius, 
kartu nurodant ieškojimo eilės Nr. ir įde
dant reikiamą kiekį pašto ženklų atsakymui 
apmokėti.

ŽEMAITYTĖ Kunigunda iš Kazlų Rū
dos; VAITKEVIČIŪTĖ Aldona-Genė iš 
Dotnuvos; DAPKUTĖ Sofija iš Kauno; 
STANKUS Vytautas; KOŽENIAUS- 
KIENĖ-Sneiderytė Julija. 
KONTVAINIS Leonas ir Antanas nuo 
Viekšnių; KABALAITĖ Bronė (1923) iš 
Knašių; ADOMAVIČIUS Julius (1917) 
nuo Simno; STELINOIS Antanas (1918) 
nuo Viekšnių.
GREIČIUS Petras (1925) nuo Rietavo; 
SMOLSKIS Vytautas (1928) nuo Rasei
nių; JABLONSKIENĖ Ona nuo Rieta
vo; KIJAUSKAI Albinas, Pijus ir Pet
ras nuo Vilkav.

4. KAZLAUSKIENĖ-Stokaitė Marija, jos 
vyras Alfonsas (1901) ir sūnus Algis 
(1934); RAKAUSKAS Antanas ir Jur
gis iš Rokų; Serkus-Serkevičius iš Mi- 
kytų.
Mr. P. Reckus, 1331 East 88th St., Cle
veland 6, Ohio/USA — prašo atsiliepti 
Juozą RĖČKŲ ir seserį Oną Reckutę- 
PRANCKEVICIENĘ, kilusius iš Kla- 
paravo dv.
Mrs. Elizabeth Sfrumski-Kinickaifė, 313 
Broad Street, Elizabeth 4, N. Jersey — 
prašo atsiliepti Augustą REMEIKĄ, jo 
žmoną Petrę ir vaikus Adelę, Joną, 
Juozą.
Mrs. T. Petrauskienė-Rockutė, 240 E. 3 
Street, Chester, Pa./USA — prašo atsi
liepti Antaną ir Adelę Ročkus, kilusius 
iš Beržupių.
Mrs leva-Valaitienė-Trakimaitė, R. F. 
D. 3, Waterbury, Conn./USA — prašo 
atsiliepti savo gimines, kilusius iš Me- 
dišių, Prienų parapijos.
Mrs. Magdalena Wikis-Meškaltė, 115 
Elgin St., Hamilton, Ont./Canada — 
prašo atsiliepti savo brolį Praną Meš
kį ir kitus gimines, kilusius nuo Sa
lantų.
Mr. K. Pužackis, 188 Bristol St., Tho
maston, Conn./USA — prašo atsiliepti 
savo gimines ir pažįstamus.
Mrs. A. Warren-Gegytė, 130 fi. 2nd St. 
Hudson, N. Y./USA — prašo atsiliepti 
savo brolį Anuprą Gegį.
Mr. Antanas Vilimaitis, Indian Head 
Farm, Granby, Conn./USA — prašo at- ■ 
srMepti Agotą VILiIMAITYTĘ, kilusią 
iš Juodeglyno, Sasnavos parap. « 
Mr. Vytautas Lukavičius, c/o E. Šaulie
ne, 3442 S. Union Ave.,Chicago 16, Ml. 
USA — prašo atsiliepti Vytautą DRUS- , 
Kį, studijavusi Kaune.
Leonas Oenovaitis ieško savo geradarę 
A. BARTASIENĘ su jos motina ir Zone.
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Išblaškytiems po pasaulį mums pirmoje eilėje didžiausiu rūpesčiu lieka du pa
grindiniai barai tėvynės vadavimo kova ir mūsų kultūrinis gyvenimas, nes visi 
kiti valstybinio ir visuomeninio gyvenimo aspektai daugiau ar mažiau priklausys 
nuo santvarkos, papročių ir tradicijų tų kraštų, į kuriuos mes pateksime.

Tėvynės vadavimo baras mūsų daug kartų jau gvildentas, daug svarstytas, 
čiau apie jį kalbėti niekada nėra per daug, nes tai mūsų ir fizinės ir dvasinės 
vybės pagrindinė sąlyga. Maža vien tik kalbėti, svarstyti ir aptarti vadavimo
dus bei priemones, reikalinga ir nuolatinė veikla. Ir mes su didžiausiu džiaugsmu 
sveikiname kiekvieną mūsų vykdomųjų veiksnių, atskirų politinių grupių, atskirų 
asmenų, mūsų bičiulių kitataučių ir visų kitų žygį, darbą, pastangas ta kryptimi. O 
ir mes patys, be atskirų raginimų ar priminimų, kad ir kur būsime, to baro neuž
miršime ir visuomet pridėsime savo, gal kartais mažesnį, kartais didesn), įnašą li
gi tos dienos, kada keliausime nors ir iš tolimiausių pasaulio pakraščių į laisvus 
namus. x

Antrasis — kultūrinio gyvenimo/— baras, grasiai pražydęs Vokietijos stovyk
lose, atnešęs daug gražių vaisių ir pareikalavęs iš kultūrininkų didelio pasiaukoji
mo, savo reikalų užmiršimo ir sunkaus darbo, šiandien palengvėle verčiamas savo 
intensyvumą mažinti. Kasdien didėjanti emigracija Į svetimus kraštus laikinam įsi
kūrimui palietė ne tik meno ansamblius, dramos teatrus, operą, baletą, bet ir mo
kyklas, gimnazijas, universitetą, net spaudą, knygų‘leidybą. Šiandien dar jaučiame 
tik pačius pirmuosius to mažėjančio intensyvumo ženklus, tačiau jis neišvengiamas, 
kaip yra neišvengiamas mūsų laikinis įsikūrimas kad ir toliausiame pasaulio kraš
te laisvės laukti.

Jokiu būdu nenori tikėti, kad, emigracijai užbaigus mūsų kultūrin) gyvenimą 
Vokietijoje, jis (tas kultūrinis gyvenimas) numirs, ir mes, atitrūkę kuriam laikui 
nuo savo tautos kamieno bei dar suskilę į mažesnes dalis, negu buvome čia, ne
beįstengsime nieko nuveikti ar sukurti, kuo ratuoti galėtume grįžti namo. Perdaug 
stiprų savo dvasinį gajumą esame parodę, kad būtų galima patikėti tokiu nelemtu 
tarmeniu. Kultūrinio darbo baras buvo, yra ir liks tas baras, kuris vienintelis 
mums bėra, kad išliktume tikri lietuviai, savo žemės vaikai, glaudžiais saitais susiję 
su savo tauta.

Emigracija šiuo metu vyksta keliomis žymiausiomis bangomis — Jungtinės 
Amerikos valstybės, Australija, Kanada, Anglija, daug mažesniu mastu Pietų Ame
rika. Vadinasi, buvę vienoje bendruomenėje suskilsime į keturias ar penkias, 
daugiau ar mažiau įsiliedami, pritapdami prie gyvenimo seniau ten nukeliavusių ir 
nenutautusių lietuvių, kur juos atrasime. O kur jų nebus, sudarydami naują, kad ir 
mažesnio skaičiaus, bet lietuvišką bendruomenę.

Štai, čia didysis pavojus, kad mūsų kultūrinio gyvenimo gražiai pasirejškęs 
veržlumas gali apmirti. Mes būsime perdaug susirūpinę savo kasdieninio gyvenimo 
reikalais, perdaug mus pančios ekonominiai varžtai, kad kultūriniam darbui ga
lėtume skirti tiek laiko, kiek skyrėme čia, Vokietijoje.' Bet šios sunkios aplinkybės 
jokiu būdų neturėtų būti lemiamasis stabdis. Esant norui ir gerai valiai, o svar
biausia — didžiai įsisąmoninus kultūrinio darbo reikšmę, laiko, kad ir nedaug, vi
suomet atsiranda. Mes jau turime ir pavyzdžių; kad ir Anglijos lietuviai su savo 
laikraščiu, su savo bendruomeniniu gyvenimu; Kanada, kurioje „Nepriklausomos 
Lietuvos” laikraštis skina kelią į skaitytoją, kurioje kai kurie atvykusieji reiškiasi 
ir paskaitomis ir koncertais ir literatūriniais vakarais; o ir Australijos lietuvių sau
jelė jau skaito savo, nors ir palapinėje redaguotą, laikraštį...

Mūsų spaudoje skaitėme, kad ir organizacinis mūsų Kultūros Fondo komite
tas jau pakėlęs sparnus išskristi iš, kad ir nevaišingos, bet ilgai mus priglaudusios 
Vokietijos. Organizacinio komiteto branduolys su savo pirmininku rašytoju Liudu 
Dovydėnu persikelia į Jungtines Amerikos Valstybes. Kad jiems ten pavyktų iš
augti iš organizacinio komiteto į tikrą mūsų Kultūros Fondo vadovybę — mūsų 
visų didžiausias ir šventas troškimas. ' /

Kultūros Fondo apygardos bus ir Jungtinėse Amerikos (Valstybėse, ir Angli
joje, ir Autralijoje, ir visur kitur, kur tik bus kiek didėlesnė lietuvių bendruomenė. 
Vienur jas reikės naujai kurti, kitur, kaip Jungtinėse Amerikos Valstybėse, reikės 
susiderinti su senomis, jau daugelį metų veikiančiomis ir panašų darbą dirbančio
mis vietos organizacijomis. /

Jungtinėse Amerikos Valstybėse, kaip ne kartą pasiskallėme. spaudoje ir laiš
kuose, privačiai rašytuose, naujai atvykusių ir nuo seno ten gyvenančių lietuvių 
santykių klausimas gana opus, reikalingas didelio takto, išmanymo ir geros valios. 
Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviai,..gražų tėvynės meilės jausmą parodę dar 
nepriklausomybės kūrimo metais, šiuo mums sunkiu laikotarpiu taip pat yra tas 
didysis ramstis, kuriuo mes remiamės. Gal jų galvojimas, jų elgsena, jų gyvensena 
kursis svetimo valstybinio ir visuomeninio gyvenimo įtakoje, mums ir gali kartais 
pasirodyti nesuprantami. Mūsų, ten nuvykusių, pareiga jį pažinti, suprasti ir įver
tinti. Ir juo glaudžiau mes su jais susiglausime, juo našesnis bus ir mūsų darbas, 
skiriamas Lietuvai, tėvynei mūsų. A. RŪKAS

dukra, 1943 mt. gyvenusias Alytuje. 
Rašyti adresu: Sr. L. Oenovaitis, c/o 
„A. L. Balsas”, Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires/Argentina.

Visi stovyklų bei kar. dalinių LTB apy
linkių komitetai yra prašomi atsiųsti C/Kar. 
totekai savo apylinkėje įvykusių asm. pasi
keitimu žinias (atvyko — išvyko, gimė — 
fnirė, susituokė — išsiskyrė), jeigu jos ligi 
šiol dar neišsiųstos, už 1948 metus ir atei
tyje tokias žinias siuntinėti nustatyta tvar
ka, t. y. kas mėnuo.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

Ieško giminių
Mrs. Albina Šimkus (iš namų Kameckai- 

tė) žada pasirūpinti savo giminaičių, kilu
sių iš Panevėžio apskr., Žydelių kaimo, 
įkurdinimu J. A. V-se. Kreiptis šiais adre
sais; Mr. & Mrs. Peter Šimkus, 128 E. ( 
Crescent Av., Marquette, Michigan, U.S.A, 
arba — Mr. & Mrs. Peter Kaneckas, 
R. F. D. Hart, Mich., U. S. A.

6. Presse . Foto

Paulaltls, Wangen/Allgttu
trem-

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

slavų 
sovie.

H e r f a t z 6.
FOTO IR OPTIKOS REIK
MENŲ PREKYBA SIDLQ:

Foto aparatus „Linhof-Technika III 
E”, 9x12, su įjungtu atstumo matuo
toju, objektyvu, Schneider Xenar 1:4,5 
f=15 cm su 6 kasetėmis kaina 1.365.- 
Katalogą „Photo — Kino — Industrie 
Deutscnlands” kaina 4.50 DM ir ka
talogą „Deutsche Photo—Kameras” 
kaina 1.50 DM. Katalogai yra ilius
truoti, ir su aparatų bei kitų reikme

nų kainomis.
Užsakiusiems didesnį kiekį katalogų 
vėl pardavimui, duodama 10% nuo

laida.
Tiekimas atliekamas iš anksto apmo
kėjus ar siunčiama išperkamuoju mo

kesčiu.

„The Thought” Lithuanian Newspa
per Authorized by US Army European 
Command Headquarters Civil Affairs 
Division * License No UNDP 203 ♦ 
Appears 3 times weekly * Editor in 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitis 
(13b) Memmingen Postfach 2. US Zone 
Germany * Population to be served 
20.000 * Circulation 4.000 * Printed 

, by Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 
GmbH Memmingen Schrannenplatz 6

leško giminių
Giminaičiai iš Chicagos ieško Janinos 

Budrekaites (dukters Julijono Budrėikos), 
kilusių iš Tauragės apskr., Skaudvilės apy
linkės. Julijonas Budreika — vaistininkas, 
prieš 1. D. karą yra gyvenęs Maskvoje.

Janina Budrekaitę, arba žinančius jos li
kimą, prašoma atsiliepti šiuo adresu:

Capt. A. Motuzas, 4189 L. S. Co, (17a) 
Heidelberg, Quinckestr. 69, Germany, US-

Leista JAV Kariuomenės Vyr. Būstinės 
Europoje * Licenzijos Nr. UNDP 203 
* Vyr. red. — leid. J. Vasaitis. Redak
toriai; Henr. Žemelis ir St. Kalvaitis * 
Redakcija straipsnius taiso bei trumpina 
savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščiu 
nesaugo * Prenumerata Vokietijoje mėn 
DM 3.—, į užsieni mėn. DM 4.,—. atsk 
num. 30 pf. * Skelbimai iki 10 petito 
eil. DM 3.—. kiekviena sekanti eil. 25 pf.. 
užuojautos, sveikinimai, padėkos DM 5.— 
paieškojimai DM 2.— * Ein. s-tos: 1) 
Postscheckonto MUnchen 14210 ir 2) 
Volksbank Memmingen 9149 * Adr.: 
„Mintis” Memmingen, Postfach 2. Tel. 2677

,,/Vlinties” atstovas fr platintojas Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius, 40, Fosse Rd. Central, 
Leicester, England. Prenumerata mėnesiui 
3 šilingai atskiras numeris 3 pensai
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