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Britanijalzraelipripažins, bet kištųsi! atgijusias kovas
Bevino Palestinos politika susilaukė visuotinės kritikos

Sukilimas Burmoje
Rangūnas (Dena/Reuteris). Šiaurėje nuo 

Rangūno prasidėjo tarp burmiečių ir karų 
smarkios kovos kurios pareikalavo abejose 
pusėse didelių aukų. Susidūrimai prasidėjo 
pirmadienio naktį, kai grupė karų užpuolė 
mažą miestelį ir nuginklavo policiją. ,

Miestas du kartus pakeitė šeimininkus, kol 
vyriausybės daliniai sukilėlius išvaikė. Ka
rų tautinė unija, kuri turi 4 milijonus na
rių, reikalauja iš Burmos vyriausybės ne
priklausomybės ir konstitucijoje laiduotų 
patikinimų atskirai valstybei sudaryti. Prieš 
savaitę vyriausybė pranešė, kad sudaryta 
burmieči karų komisija nuomonių skirtu
mams tarp abiejų tautinių grupių išlyginti.

Londonas (Dena/Reuteris). Prieš Palesti
nos debatus žemuosiuose rūmuose trečiadie
ni Įvyko britų darbo partijos frakcijos, po
sėdis, kuriame labai smarkiai kritikavo Be
vino Palestinos politiką. Griežčiausiai pa
sisakė kairiojo sparno atstovas R. Cross- 
manas. Bevinas, kuris atsisakęs ką smulkiau 
pasakyti apie ketinamą Izraelio pripažinimą 
de facto, pareiškė nuomonę, kad šį klausi
mą būsią galima gvildenti, tik padarius pa
reiškimą žemuosiuose rūmuose.

Beviną parėmė daugumas atstovų.

Bevinas dėsto savo tezes

Žemuosiuose rūmuose Bevinas trečiadienį 
pasakė kalbą apie D. Britanijos Palestinos 
politiką. Pasak Bevino

D. Britanija tik tada paskelbsianti Izra
elio de facto pripažinimą, kada tuo 
klausimu bus žinomos Commonwealtho 
valstybių ir Briuselio signatarių nuo- 

monės tuo klausimu.
Per keletą dienų jis tikisi gauti tų kraštų 
atsakymus.

Gindamas savo Palestinos politiką, ypač 
ryšium su pastaraisiais įvykiais — britų ka_

Žukovas diriguoja Mongolijoje
Londonas (Dena/Reuteris). Liberalų „News 

Chronicle” rašo, kad iš Nankingo pasklidu
siomis žiniomis sovietų generolas Žukovas 
esąs Mongolijoje ir vadovaująs komunistų 
veiksmams prieš nacionalistų karines pa- 

, jėgas. Užsienio kariniai stebėtojai mano, 
kad sovietų technikai patarinėja kiniečių riuomenės pasiuntimu į Akabą ir britų lėk- 
komunistams ir kad tarp komunistinės vy- tuvų nušovimu virš Palestinos — Bevinas
riausybės Siaurės Kinijoje ir Kremliaus yra 
slaptas susitarimas.

Sovietai, be to, pavedė ypatingai išrink- 
tiems buv. japonų ir Siaurės Korėjos kari
ninkams vadovauti komunistinės propagan
dos skyriams Pekingo ir Tiencino srityse.

Perversmo Korėjoje neboto
Londonas (Dena/Reuteris). Maskvos ra

dijo pranešimu, šiaurinės Korėjos radijas 
dementavo antikomunistinį sukilimą šiaurės 
Korėjoje. Zonų pasienyje, šiaurinėje pusė
je, suimta 14 įsismelkusių banditų. Teroris
tai buvo atėję iš pietinės (amerikiečių oku
puotos) Korėjos.

Rodoso derybos ne per 
sėkmingiausios

■ Lake Succesas (Dena/Afp). JT Palestinos 
tarpininko pareigas einąs Dr. Bunchė pra
nešė JT generaliniam sekretoriui, kad Iz- 

‘ raelio ir Egipto delegacijos paliaubų dery
bose Rodoso saloje pasiekė kai kurių susi
tarimų. Abi vyriausybės, sakoma toliau pra
nešime, laikosi šių metų sausio 1. d. įsiga-

1 liojusio kautynių nutraukimo. .Susitarime 
numatoma, kad abiejų pusių užimtos pozi
cijos nebus peržengiamos. Savo pranešime 
Bunchė priduria, kad .derybos vyksta sėk
mingai; nors neseniai ir buvo pasireiškę 
nuomonių skirtumai, ir kad jis tikisi pasi
seksiant sudaryti paliaubas.

pabrėžė, kad (
D. Britanijai būtų sunku stovėti nieko 
neveikiant, jei Palestinoje prasidėtų 
kovos iš naujo. Palestinos įvykiai esą 
nepaprastai reikšmingi ne tik Artimųjų 
Rytų padėčiai, bet Vakarų Europos sau

gumui bei gynimui.
D. Britanija supratusi pavojų, kuris kilo 

įsiveržus Izraelio kariuomenei į Egiptą ir 
ėmus grasinti Transjordanijai.ir tuojau 
ėmusis atitinkamų priemonių. Todėl jis tu
ris prašyti parlamentą ir visą visuomenę 
paramos, jei tokia pati padėtis kiltų dar 
karią.

Bevinas pasisakė tikįs, kad tvirtas D. Bri
tanijos elgesys daug padėjo derybų pažan
gai Rodoso sąloje, ir jis turįs viltį, kad jos 
baigsis susitarimu. Jis pasidžiaugė, kad JAV 
ketina pripažinti Transjordahiją. Tai esąs 
žymus veiksnys.

Bevinas priminė D. Britanijos Įsipareigo
jimus arabų valstybėms. Arabų tauta Pa
lestinoje gyvena jau 2.000 metų, ir dabar ją 
išvaryti būtų didelė neteisybė.

D. Britanijos užsienio reikalų ministeris 
pabrėžė esant absoliučiai neteisinga, kad D. 
Britanija sunkinanti Palestinos komisijos 
darbą ir kurstanti arabų valstybes kovoti 
su Izraelio valstybe.

Izraelio valstybė dabar esanti tvjrta są
voka, ir D. Britanija nebandanti neigti 
šio fakto ir darysianti visa (manoma, 
kad rastų šios sunkiosios problemos 

sprendimą.

tiką ir tos paramos neatšauksianti. Bet kaip 
tik dėl šito dalyko konservatoriai labai nu
stebę, kaip klaidingai buvo dorojama Pa
lestinos problema.

Churchiltis griežtais žodžiais kritikavo 
Bevino pareišikmus. Opozicijos, vadas tei
gė, kad nebuvo atkreipta dėmesio po karo 
nė į vieną galimybę patenkinamai išspręsti 
Palestinos klausimą. „Aš esu gan tikras, sa
kė Churchillis, kad Bevinas turi pripažinti 
Izraelio vyriausybę ir to negali ilgai nu
delsti”. Savo politika Bevinas stojo prieš 
sionistus ir visus pasaulio žydus, o arabams 
tuo nė menkiausiai gero nepadarė.

Opozicija jau prieš šešias savaites siū
liusi pripažinti Izraelio valstybę, bet užsie
nio reikalų ministeris Bevinas nepriima jo
kių patarimų. Žinoma, užsienio reikalų nri- 
nisteris bus manęs, kad arabų lyga yra 
stipresnė ir laimės, bet, kaip matyti, apsi
riko.

Churchillis jautęs, ksd britų tankais ir 
moderniausiais ginklais ginkluotų Sirijos, 
Transjordan!jos ir Egipto kariuomenių įsi- 
veržmas Į žydų gyvenamąsas vietas išoriš
kai darė fantastišką Įspūdį. Bet jis neabe
jojąs, kad tokia kombinacija žlugs nuo pir
mo žydų priešpuolio. „Užsienio reikalų mi
nisteris klydo faktuose, klydo nuotaikose, 
klydo metoduose ir klydo rezultate. Gaila 
mums jo, bet dar labiau gaila mūsų pačių”. 
Dėl neatsargios diplomatijos D, Britani
jos įtaka susitraukusi į minimumą.

Atlanto paktas baigiamas ruošti
Washingtonas (Dena/Afp). Iš atitinkamų 

sluogenių patirta, kad
Amerikos užsienio reikalų ministerija 
netrukus paskelbsianti komunikatą, apie 
dabartinių derybų būklę dėl Atlanto 

pakto.
Po paskelbimo prezidentas Trumanas refe
ruosiąs senatui pagrindines pakto mintis.

Gerai informuoti sluogsniai praneša, kad
Amerikos vyriausybės įstaigos su di
džiausiu dėmesiu seka Skandinavijos 

konferencijos gynybos darbus.
Manoma, kad Norvegija veikiausiai prisidės 
prie Atlanto pakto, net jei Švedija ir 
nija pasiliktų nuošaliai.

*

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV 
sienio reikalų ministeris D. Achesonas . 
reiškė, kad numatomo šiaurės Atlanto pak
to pagrindinis tikslas

yra visų dalyvaujančių valstybių ben
dras, įsakmus noras atmušti kiekvieną 

kitos valstybės puolimą.
„Mes esame tikri, pasakė Achesonas, kad 

daugiausia galime prisidėti prie pasaulio 
taikos išlaikymo, jeigu kitiems kraštams iš 
anksto aiškiai pasakysime, kad kiekvienas 
ginkluotas mūsų krašto užpuolimas sutiks 
didžiausią pasipriešinimą.”

Numatomas Atlanto paktas ištikrųjų būtų 
kolektyvinė gynimosi sistema JT chartos 
rėmuose.

Afp pranešimu spaudos konferencijoje, 
kur dalyvavo 200 amerikiečių ir užsienio 
žurnalistų, Achesonas pareiškė, kad

Da-

už- 
pa-

JAV politika Kinijos atžvilgiu liks ne
pakeista. Jis atmetė kiekvieną komenta
rą dėl eventualaus Nankinge sudarytos 
komunistinė? vyriausybės pripažinimo.

Rytų Europos ūkinės tarybos sudarymą, lai
ko normaliu komunistų opozicijos prieš 
Marshallio planą išsivystymu. Achesonas 
pabrėžė^ jog jis darysiąs viską, kad išlai
kytų JAV dviejų partijų užsienio politiką.

Remiantis Humpreyo komisijos pranešimu 
apie Vokietijos reparacijos problemą, keti
nama nalikti įvairių fabrikų Vokietijoje, ku
rie ši-.p būtų buvę išmontuoti. Užsienio 
reikalų ministerija neketina šio pranešimo 
skelbti viešai.

Achesonas pareiškė, kad dar nėra nutar
ta pakeisti karines įstaigas civilinėmis įs
taigomis Vokietijoje ir Japonijoje. Sis 
klausimas vis atidedamas svarstyti.

Kuriamas trečiasis blokas

Kanada mato pavoju 
iš komunizmo

Ottawa (Dena/Reuteris). Kanados minis
teris pirmininkas Laurentas Kanados na- 
cionalliberalų federacijos taryboje nurodė, 
kad kiti visuotiniai rinkimai įvyksią jau 
prieš numatytąjį terminą, spalio mėnesį.

Laurentas pabrėžė, kad
Kanados užsienio prekyba stovi trečio
je pasaulinės prekybos vietoje, o pa-

■ skaičiavus gyventojų galvai — pirmoje 
vietoje.

Dėl Atlanto pakto ministeris pirmininkas 
pasakė, kad

vienintelis pavojus taikai kyla iš tarp
tautinio komunizmo ardomosios veiklos.

Kol visos valstybės susijungs, kad išvengtų 
, karo, Kanadai nesą kito pasirinkimo, kaip 

dėtis su kitomis valstybėmis, kurios nuo
širdžiai pageidauja taikos, kad pasipriešin
tų komunizmo pavojui.

Churchillis: „Gaila mums Bevino...”

Debatuose dėl Palestinos politikos opo
zicijos vadas Churchillis pareiškė, kad lig 
šiol opozicija rėmusi bendrą Bevino poli-

Manila (Dena/Reuteris). Indonezijos kon
ferencijoje New Delhyje

Filipinų atstovas gen. C. Romulas pa
reiškė, kad komunizmas „yra nepalygi
namai blogesnis už kolonijinę sistemą”.
Nors pastaroji flirtai! '£ daug klaidų, pa

brėžė Romulas, bet esą ir teigiamų purių, 
o komunizmas esąs blogiausia totalinės sis
temos rūšis, kadangi jis paneigiąs atskiro 
asmens vertę. Romulo nuomonę,

New Delhio konferencijos žymiausias 
rezultatas yra tas, kad čia atstovauja
mieji kraštai, pasiėmusieji vadovavimą 
rytinėje Azijoje, trukdo komunizmui ap
gautes būdu įsigyti gyventojų pasitikė

jimą.
Komunistų laimėjimą Kinijoje jis laiko 

didžiausia grėsme Pietų Azijoje. Didžiau- 
soji pasaulio gyventojų dalis gyvenanti 
Azijoje, ir čia esama visko, ko sovietai pri
valo. Todėl

New Delhyje įsteigtas trečiasis blokas, 
kuris, gal būt, pasidarysiąs balansuo
jama galybe tarp dviejų esamųjų blokų.

Maištininkai vyrauja Indonezijoje

Canberra (Dena/Reuteris). Indonezijos at
stovas Australijoje pareiškė, kad respubli
kininkų kariuomenė ir sukilėliai kontroliuo-

ja' plačias Javos ir Sumatros dalis, tose 
srityse tebedirba respublikininkų civilinė ad
ministracija, o olandai kontroliuoja tik izo
liuotus miestus ir keletą didžiųjų vieškelių. 
Ryšius olandai palaiko iš dalies,oro keliu. 
Madiuno miestas vidurinėje Javoje atkirstas 
sukilėlių.

Webbas patvirtintas viceministeriu
Washingtonas (Dena/Afp). Senato užsie

nio reikalų komisija vienu balsu patvirtino 
J. E. Webbą, Amerikos užsienio reikalų vi
ceministeriu ir R. Lovefto Įpėdiniu.

♦ JAV pagamintas didžiausias pasaulio 
lėktuvas, kuris gali paimti 400 keleivių. (D).

Kinams tik taika berūpi
Kinijos Dūnkirchenas

Nanklngas (Dena/Reuteris). Kinijos už
sienio reikalų ministerija praneša, kad Ki
nijos vyriausybė pradėjo kurtis Kantone.

Kinijos parlamentas nusprendė evakuoti 
Nankingą, kadangi prie Jangcės besitrau
kianti vyriausybės kariuomenė, kaip čia 
sakoma, pradėjo plaukti į „Kinijos Diin- 
kircheną”.

Komunistų kariuomenė plačiu frontu slen
ka prie Jangcės ir už 55 km į rytus nuo 
sostinės, per 3 km nuo upės, stori pasiruo
šusi keltis. _

Lenkijos eklezijos konferencija
Varšuva (Dena/Reuteris). Naujasis Lenki

jos kardinolas Dr. S. Wišinskis atidarė 
Krokuvoje konferenciją, .į kurią atvyko per 
40 katalikų arkivyskupų ir vyskupų, kad 
paruoštų pareiškimą ,apie eklezijos politiką, 
kuris, tur būt, bus paskelbtas kardinolo 
intronizacijos dienoje, vasario mėn. 6. d.

Komunistų partijos vadai pasisakė už ek
lezijos atskyrimą nuo valstybės, kas reikš
tų visišką valstybinių mokyklų sekularizaci- 
ją, kuriose dar iki šiol religinės pamokos 
nedraudžiamos.

Kad vaidinės įstaigos remia marksistinę 
jaunimo organizaciją, ek'eziniai sluogshiai 
tai laiko grasinimu eklezijos įtakai.

Spirte spiria derėtis

Kinijos kabinetas trečiadieni nutarė pra
šyti komunistus, kad nedelsdami paskirtų 
taikos derybų atstovus ir derybų vietą. Ko
munistai buvo pasižadėję pradėti derėtis 
tik „visiškai išvadavus” Pekingą.

Prieš nutarimą Kinijos vyriausybė labai 
smarkiai ginčijosi. Kuomintango dešiniojo 
sparno nariai pasisakė prieš derybų pradė
jimą. Bet balsuojant surinkta dauguma už 
taikos politiką.

Susisiekimo ministeriui nurodyta pradėti 
siuntinėti paštą į komunistų užimtas sritis.

Reguliarioji komunistų kariuomenė į Pe- 
ketvirtadienį, pirmiau ten 

, administraciją komunisto 
i vadovybėje. Miesto pilie-

čia! ir studentai kariuomenei suruošė iškil
mingą priėmimą. S

Kiniečių tautinė vyriausybė apeliavo į 
komunistus respektuoti tautos norus ir nu
traukti karo veiksmus. Paskelbus komunistų 
atsakymą į taikos siūlymus, vyriausybė 
klausia, ar pagaliau komunistai, vesdami 
delsimo politiką, nenori pratęsimo karo 
veiksmų.

Iš apgultos šansio provincijos sostinės, 
Taijueno, pranešama, kad buvęs tautinių 
kiniečių dalinių Siaurės Kinijoje komendan
tas generolas Fucojis turįs įgaliojimus vesti 
pasitarimus dėl separatinės taikos šiai pro
vincijai. Suijuano provincija taip pat steng
sis vesti derybas dėl taikos.

Komunistų radijo informatorius reikala
vo vyriausybę 
ką ir-kitus į 
įtrauktus karo

suimti generolą Ciangkaiše- 
komunistų sudarytą sąrašą 
nusikaltėlius.

europiečius iš Kinijos
pa- 
nu- 
ru»-

kingą įžygiavo 1 
[sudarius bendrą 
gen. Jenčieningo

Evakuoja

Ženeva (Dena/Reuteris). Tarptautinės 
bėgėlių organizacijos vykdomoji taryba 
tarė tuojau evakuoti iš Šanchajaus 4000
sų pabėgėlių. Tai buvo nuspręsta neatsi
žvelgiant Į kinų nacionalistų atstovo pareiš
kimą, kad, kiek jis galįs spręsti apie-kinie
čių, kariu ir komunistų, mentalitetą, Šan
chajuje gyvenantiems rusų pabėgėliams ne- 
gresiąs joks pavoįuą

Saragatą 
tempia iš koalicijos

Milanas ^Dena/Reuteris). Sąragato socia
listų kairysis sparnas partijos kongrese Mi
lane ir vėl pasisakė prieš Saragatą bei ki
tus partijos vadovus. Vienas atstovas reika
lavo, kad partija iš vyriausybės atšauktų 

| abu savo ministerius.

Saragato socialistų dalyvavimas koalici
nėje de Gaperio vyriausybėje yra svarbiau
sias konferėncijos klausimas. Iš tų dviejų 
minisferių vienas yra pats Saragata, minis- 
terio pirmininko pavaduotojo postovyje ir 
prekybos ministeris bei R. Tremellonis, mi
nisteris be portfelio.

Saragato socialistai, baigdami kongresą 
Milane, nutarė ir toliau likti de Gasperio 
koaliciniame kabinete.

Manifestas pries Francu
Londonas (Dena/Reuteris). Liberalų in

ternacionalų valdyba (ši pasaulinė liberalų 
organizacija įsteigta 1947 m.) patvirtino 
Londone visų prieš Francą nusistačiusių 
partijų surašytą pareiškimą, kuriame sa
koma, kad „Francas turi pasitraukti”. Šita
me pareiškime, kur| maždaug prieš mėnesj 
pasirašė visi Ispanijos politikai Ispanijoje 
ir tremtyje, be komunistų ir Franco šalinin
kų, sakoma, kad nedera naudoti smurtą 
Francui nuversti arba po jo nuvertimo val
dant.

Kravčenkos byloje
> pasisakė prosovietiniai liudininkai

Paryžius 
Kravčenkos 
Kravčenka 
aviacijos ministeris ir komunistų partijos 
atstovas Grenier.

Grenier teisme pasisakė esąs „kepėjo mo
kinys” ir stengėsi -Įrodyti, kad Kravčenka 
Aėra autorius knygos „Aš pasirinkau lais
vę”. Kai Grenier su Sovietų Sąjungos že
mėlapiu rankoje norėjo Įrodyti, kad knygo
je minimas Aškabados miestas, priešingai 
Kravčenkos teigimui, niekuomet nebuvęs 
pakeistas Stalinabadu, pastarasis pareiškė, 
kad tai nieko nereiškia, nes Sovietų Sąjun
goje vardai yra dažnai keičiami.

Aštrus susikirtimas įvyko, Kai Grenier iš 
knygos citavo vietą, pagal kurią sovietų 
pramonės pajėgumas karo metu buvo ne
pakankamas. Grenier pabrėžė, kad faktai 
rodo, jog sovietų pramonės galia buvusi 
veiksminga, nes raudonoji armija kovoje su 
Hitleriu iš aliantų paramos gavusi tik 5%. 
Kravčenka Grenier pavadino melagiu, ka
dangi jis nori nušviesti faktus taip, lyg fa
šizmas buvo nugalėtas Stalino padaryto ste
buklo dėka. Rusų tauta karą laimėjo tik 
savo darbu, ašaromis ir drąsa.

Kai Grenier savo teigimams sustiprinti, 
kad visi Stalino priešai yra „kolaborantai”, 
iš kišenės ištraukė nuotrauką, kurioje buvęs 
prancūzų komunistas ir vėlesnis kraštutinis 
dešinysis J. Doriot, matomas vokiečių ka
rininko uniforma, Kravčenka atsakė: „Aš 
galiu jums parodyti Staliną Ribbentropo 
draugystėje”.

„Le Monde” laikraščio komentare byla 
vadinama „propagandos rungtynėmis” tarp 
Washington© ir Maskvos ir tarp kitko pri
menama, kad Kravčenkos liudininkais yra 
atvykę į Paryžių rusų DP iš Lindavo, Kas- 
selio, Mainzo, Regensburgo ir Immenstadto 
stovyklų. Įsidėmėtina, kad Kravčenka nėra 
pakvietęs nė vieno amerikiečių liudininko.

Tarp Kravčenkos ir rašytojo Vercors iš
sivystė stipri žodžių dvikovė. Vercors pa-

(Dena). Reuterio pranešimu, 
šmeižto byloje pirmiausia su 
susikirto buvęs Prancūzijos

stnerkė Kravčenkos knygą. Jo nuomone, 
Prancūzijoje 1944 m., dėj tokio nusistatymo 
kiekvienas būtų buvęs sušaudytas. Taip pat 
ir antrasis liudininkas J. Babys (politikos 
mokslo instituto narys) apkaltino neteisin
gais pareiškimais ir pasakė, kad ši knyga, 
žiūrint iš istorinio taško, yra absurdas. Ba
bys teigė, kad knyga yra tokios „specia
lios” rūšies, jog be jokių abejojimų jos 
negalėjo parašyti joks rusas.

Trečiasis liudininkas E. de la Vigerie, at
stovų rūmų ir buv. vadavimo komiteto Al
žyre narys, pareiškė, kad jis niekuomet ne- A 
kaltintų emigranto melagyste, bet kai jis 
savo kraštą palikęs ir pavojaus valandoje jį 
puola, jį kaltina 'išdavimu. „Aš pasirinkau 
laisvę” knygos autorius Kravčenka esąs 
Prancūzijos ir taikos priešas.

Kai po trumpos pertraukos posėdis vėl 
prasidėjo, tarptautinės politinių kalinių fe
deracijos pirmininko pavaduotojas M. Lam- 
pas aštriais žodžiais puolė Kravčenką, kurį 
jis pavadino savo tėvynės išdaviku. Kitas 
liudininkas, buv. pulk. Marquie, kuris buvo 
karo belaisvių repatriacijos komisijos vado- •• 
vas Sovietų S-je, pasmerkė Kravčenką ir 
teigė, kad visi rusai, kuriuos jis pažinojo, 
mylėjo savo sovietinę tėvynę. Toliau pami
nėjo, kad sovietų Įstaigos teikia didelę pa-' 
galbą, ieškant prancūzų karo belaisvių Spv. 
S-je. Į Kravčenkos teisinio tarėjo pastabą, 
kad Marquie savo laiku spaudos konferen
cijoje Maskvoje smarkiai puolęs prancūzų 
vyriausybę ir kad sovietų pilietis to nega
lėtų drįsti daryti, Marquie po ilgesnio ty
lėjimo atsakė, kad jis grįžęs iš Sovietų 
S-gos buvo 30 dienų laikomas karo kalė
jime. Teisinis tarėjas toliau paminėjo vie
ną bulgarų valdininko atsitikimą, kuria 
kritikavo Bulgariją ir nebegalėjo atgal 
grįžti. Ilgesniuose įrodinėjimuose Marquie 
pavadino visus Kravčenkos parodymus ne
teisingais. Byla atidėta iki pirmadienio, ka
da bus klausinėjami Kravčenkos liudininkai 
rusai.

1
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Tarptautinė padėtis

Skandinavijos 
skilimas

Prieš 10 metų buvo daug kalbama apie 
Siaurės Europos tautų bendrumą. Prie Šve
dijos, Norvegijos ir Danijos gretinosi ir 
Suomija, kurią su Švedija, o per ją ir su 
kitomis dviem skandinavų tautomis, jungė 
ne tik gausi ir įtakinga švedų mažuma, bet 
ir tradicijų bei pažiūrų vienodumas. 2. D. 
karas suteikė tai bendruomenei sunkų smū
gį. Jau karo pradžioje nuo jos atsiskyrė Is
landija, atsisakiusi nuo personalinės unijos 
su Danija, o pabaigoje ir nugalėta Suomi
ja. O vis dėlto Suomijos draugystė su kito
mis Skandinavijos valstybėmis, nors ir ne
buvo sutvirtinta jokiomis formaliomis su
tartimis, ją išgelbėjo nuo visiškos bolševi- 
zacijos. Tik dėl gražių Skandinavijos akių 
Stalinas jos neprįjungė prie savo jau seniai 
turimos tarybinės karelų suomių respubli
kos. Dėl to, kad sovietams rūpi nuotaikos 
Skandinavijoje, ypač Švedijoje.

Suomija liko daugiau ar mažiau nepri
klausoma, nes ji, kalbant „Manchester 
Guardian” žodžiais, yra švedų (kaitas 

sovietų rankose.
Jei sovietai užimtų Suomiją, Švedija atsisa
kytų savo tradicinio neutralumo, kuris 130 
metų ją apsaugojo n(io~karo, ir ieškotų pa
galbos Vakaruose. O tai neatitinka Stalino 
planų.

2. D. karas įrodė, kad maži kraštai sun
kiai begali išsaugoti savo neutralumą, o 3. 
kare jie visai negalės būti neutralūs. Jie 
turi prisidėti prie vienos kariaujančių pu
sių. Ta taisyklė juo labiau pritaikintina 
Skandinavijai, nes ji yra labai strategiškai 
svarboje vietoje. Norvegijos uostai, giliai 
pasislėpę fijordų išraižytuose pakraščiuose, 
gali būti puikios bazės sovietų povandeni
niams laivams, o iš jos aerodtomų pakilę 
lėktuvai galėtų lengvai išžvalgyti visą 
Siaurės Atlanto vandenyną. Iš čia jie galė
tų užšachuoti Islandiją, kuri karo atveju 
virstų JAV baze. (Žinoma, tik tarp mūsų 
kalbant, nes 1946 m. amerikiečiai oficialiai 
iš tos ledo salos pasitraukė. Nuo to laiko 
17 čia laike karo įrengtų aerodromų yra 
Islandijos vyriausybės žinioje. Tik 18., pats 
didysis „Meeksfield”, liko neoficialiai 'ame
rikiečių žinioje, nors jo vardas ir buvo pa
keistas „Keflavik Airport”. Tiesa, ir jame 
neliko karo lėktuvų, bet jį administruoja 
„Iceland Airport Corporation”, kurios di
rektorius; žinoma, visai pripuolamai, yra 
Bobas Williamsas, laike karo buv. vyr. JAV 
Islandijoje buvusios kariuomenės vadas, o 
jos tada buvo net 45.0db šalia 130.000 gy
ventojų iš viso.)

Dėl to visai aišku, kad sovietai karo metu 
kėsinsis į Norvegijos pakraščius ir į Dani
ją, skiriančią Baltijos jūrą nuo Šiaurės jū
ros. Jei taip, tai paprasčiausia logika rei
kalauja įvykiams užbėgti už akių. Todėl Nor
vegija ir Danija yra linkusios įstoti į 
Šiaurės Atlanto paktą. Švedija vis dar dve
joja. Ji žinoma nėra 100 °/o Įstikinusi, kad 
130 metų neutralumas ją išgelbės nuo daly
vavimo busimajame kare, tačiau antra ver
tus, tokio žygio iššauktas sovietų įsiverži
mas i Suomiją sudarytų jai labai didelių 
nepatogumų. O be to, Švedija, kuri turi ne
blogą ir gerai apginkluotą, nors ir negau
sią, kariuomenę, užpuolimo atveju vis tiek 
gaus Vakarų pagalbos, nepaisant formalios 
sutarties nebuvimo.

Tie visi sumetimai vertė Švedijos politi
kus .ieškoti tokios stebuklingos formulės, 
kuri laiduotų Skandinavijos saugumą, bet 
Iš kitos pusės išsaugotų Suomijos dabartinę 
nepriklausomybę. Vienintelė išeitis — Skan
dinavijos paktas, bet jis pasirodė Norvegi
jos ir Danijos politikams nepakankamas. 
Mat, vien Švedijos ginklų pramonės nepa
kanka tinkamam Skandinavijos apginklavi
mui, o amerikiečiai prasitarė, kad jie gink
lus teiks tik Atlanto pakto nariams. Be to, 
2000 km pakraščio gynimui trūks(a ir žmo
nių.

Todėl jau senokai vedami trijų valstybių 
pasitarimai nedavė jokių teigiama rezultatų. 
Sausio 22 a. Kopenhagoje susirinkę tų trijų 
valstybių ministeriai pirmininkai, užsienių 
reikalų ir krašto apsaugos ministeriai nega
lėjo susitarti. Oficialiai buvo pranešta, kad 
pasitarimai bus vedami šios savaitės pa
baigoje Oslo mieste, „nes negalima buvo 
sulyginti pažiūras į tarptautinę būklę”. Ki
taip sakant, Švedija nenori atsisakyti savo 
neutralumo, o Danija ir Norvegija tik tuo 
atveju sutiktų sudaryti Skandinavijos paktą, 
jei jis vienu ar kitu būdu būtų susijęs su 
Atlanto paktu. Dėl to Skandinavija skyla į 
vakarietišką ir neutralią pusę. VM »

Prancūzijos kantonų rinkimai
Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 

kantonų rinkimai, kurie reguliariai turėjo 
įvykti jau praėjusių metų spalio mėn., šiais 
metais įvyks kovo 20. d., trečiadienį oficia
liai pranešta. Per šiuos rinkimus bus iš
rinktas vienas trečiadalis Prancūzijos de
partamentų tarybų, o kitos lieka dar 3 me
tus. Paskutiniai kantonų rinkimai buvo 
1945 m.

Palikite mergaites ramybėje
— taip skelbė didžiuliai plakatai ant seno
sios Kinijos sostinės Pekingo mūrų. Mat, 
į miestą įžygiavo komunistų kariuomenė. 
Plakatai buvo iškabinti tos kariuomenės va
do įsakymu, kuris su Pekingo gynėjų vadu 
generolu Fucoju pasirašė paliaubų ir mies
to perleidimo sutartį. Ta sutartis buvo taip 
švelni, kad sukėlė nusistebėjimą. Ji ramy
bėje paliko ne tik miesto mergaites, bet ir 
patį generolą Fucojų, kuris ta proga buvo 
išbrauktas iš komunistų paskelbtų kartuvių 
kandidatų — karo nusikaltėlių sąrašo.

Toliau sutartis numato, kad Pekingo gy
nėjai bus „perorganizuoti”, t. y. įtraukti į 
komunistų kariuomenę, ir kad abi susita
riančios šalys įsteigs bendrą įstaigą „perei. 
namojo laiko klausimams” spręsti. Tą su
tarties švelnumą padiktavo ne kokie komu
nistų žmoniškumo, bet papraščiatįsios takti
kos sumetimai. Juk šiaip ar taip pietinė Ki
nijos pusė dar»ne visiškoje sų kontrolėje. 
Komunistai savo švelnumu norėjo padaryti 
atitinkamą įspūdį pietinės Kinijos gyvento
jams. štai dėl ko į Pekingą „simboliškai” 
teįžygiavo vienas komunistų pulkas, nuo 
kurio pasikėsinimo sostinės mergaites sau
gojo plakatai.

Nankingo vyriausybei pastatytos taikos 
sąlygos skamba daug žiauriau. Jos reika
lauja: karo nusikaltėlių su Ciangkaišeku 
priešakyje nubaudimo, reakcijos sunaikini
mo, konstitucijos atšaukimo, kuomintango 
paleidimo, žemės reformos, kapitalo konfis
kacijos ir sutarčių su Vakarais nutraukimo. 
Praktiškai tai reiškia visišką kapituliaciją. 
Vyriausybė, kuri paskyrė 5 asmenų taikos 
delegaciją, pareiškė, kad tos sąlygos iš da
lies jai yra priimtinos, o iš daįies neaiškios. 
Ji pritarianti žemės reformai, sutinka su 
konstitucijos atšaukimu ir kuomintango pa
leidimu, ji taip pat norinti peržiūrėti vei
kiančias sutartis su kitomis valstybėmis, iš 
valstybės aparato pašalinti reakcininkus ir 
tt. Karė nusikaltėlių reikalas, anot vyriau
sybės, pasišalinus Ciangkaišekui nustojo 
savo aktualumo. Žodžiu, vyriausybė parodė

Komunistu rykštė - valymai
1. fęsinya _

1.
— Draugas Saninas, prašau! — sušuko 

pirmininkas Galemba. Blondinas vyras, apie 
35 metų amžiaus, skubiai žengia į sceną ir 
ten paduoda savo partijos nario knygutę. 
Jis yra liesas, palinkęs, bet daro malonų 
įspūdį ir dėvi akinius. Mes visi pažįstame 
ir mylime jį. Jis yra matematikos docentas 
ir jis mums patinka, kadangi jis yra truputį 
bejėgis ir ne per daug griežtas. Jis pasa
koja savo gyvenimo istoriją. Būdamas ūki
ninko sūnus, savo komunistinę karjerą pra
dėjęs įstodamas į komjaunimą. Viename 
fabrike buvęs tekintojas. Po to įstojęs į in
stitutą, pamėgęs ir įsigilinęs į mokslinio 
tyrinėjimo darbą ir pagaliau tapęs moky
toju.

Tai atrodo'lyg pavyzdinė gyvenimo eiga. 
Minia dalėje nuobodžiauja. Staiga tą jo pra_ 
nešimą apie švarią gyvenimo istoriją, nu
traukia vienas komisijos narys.

— Drauge Saninai, — ramiai sako jis,— 
ar tu kadaise, savo studentavimo metu, kar
tu su kitais studentais pasirašei vieną 
trockistinį programinį dokumentą?

Salėj bruzdesys. Žiūrovai pradeda šnab- 
ždėtis ir pasikeičia daug sakančiais žvilgs
niais. *

— Taip, bet apie tai aš seniai prisipaži
nau ir kiekvienas tai žino.

— Vadinas, tu pasirašei? — atkakliai 
klausia tas komisijos narys.k— Tu to ne- 
sigini?

— Žinoma, ne. Iš to aš niekuomet neda
riau jokios paslapties. Visi mano kolegos ir 
partija tai žino, kad aš padariau šią klaidą 

, ir ją prisipažinau.
— Gali būti, drauge Saninai. O vis dėlto 

aš klausiu savęs, ar viskas mums yra 
žinoma. Mane, pavyzdžiui, vis dar stebina, 
ar yra žinoma, kad tu dar ir dabar tokias 
partijos ir sovietų liaudies pasmerktas pa
žiūras atstovauji?

Bruzdesys salėj didėja. Minia užuodžia 
kraują. Buvusieji Sanino draugai pradeda 
susirūpinti. Vienas po kito užpila jį klausi
mais, turėdami aiškų norą jį „sučiupti” ir 
išgelbėti savo galvą. Juo artimiau jie buvo 
su juo susigyvenę, juo smarkiau jie jį kal
tina ir demonstruoja savo teisingą pasi
bjaurėjimą tokiu baisiu jo „nusikaltimu”. 
Jie žino jo silpnumus, pažeidžiamus taškus 
ir išnaudoja tai. Saninas susimaišo ir ne- 
visuomet pasako tai, ką jis iš tikrųjų norė
tų pasakyti.

— Komisijas draugai, — prašo jis, — tą 
savo klaidą aš jau seniai apgailestavau. Aš 
niekuomet rimtai nerėmiau trockistų. Nie
kuomet nebuvau įstojęs į jų organizaciją. 
Tiktai vieną kartą, vieną silpnumo momen
tą, pavyko jiems mane suvedžioti ir aš pa
sirašiau tą raštą, bet aš greitai tai prisi
pažinau. Šie žmonės, kurie dabar mane kal
tina, gerai tai žino. Negaliu suprasti, kodėl 
jie nutyli teisybę .. 

kuo didžiausią nuolankumą. Žinoma, kol kas 
tik žodžiais. Tarp žodžių ir veiksmų Kini
joje visados buvo didelis skirtumas. Užtat 
pikti liežuviai teigia, kad jei šį kartą vy
riausybė ištesės savo žodį — tai bus pirmas 
kartas ilgoje Kinijos istorijoje.
. Manoma, kadjtats Ciangkaišekas, tiek ir 
kiti kinų politikai dar nenutarė galutinai pa
dėti ginklus. Jie tik laukia progos grąžinti 
savo naudai masių simpatijas. Užtat Mao- 
cetungui, Kinijos komunistų vadui, labai 
svarbu sudaryti tokias nuotaikas, kad ko
munistai esą nebaisūs. Tuo būdu jis tikisi 
tvirtai atsisėsti balne, o vėliau iš lėto, bet 
tikrai suvirškinti savo priešus. Pagal Rytų 
Europos pavyzdį. Genorolas Fucojus neil
gai džiaugsis ramybe, taip pat ir Nankingo 
ministeris pirmininkas Sun Fo. Jų likimas 
galų gale nesiskirs nuo Benešo ar Mikolai- 
čiko likimo. Jie turės mirti arba pabėgti.

Žinoma, Kinija daug didesnis objektas 
negu Čekoslovakija ar Lenkija. BBC ko
mentatorius Kristoforas Dilkas teigia, kad 
Kinija yra didžiulis kąsnis. Toks didelis, 
jog iki šiol niekas jo nepajėgė apžioti. So
vietai, atrodo, turi tam didesnių šansų, ne
gu' kiti. Kiekvienu atveju skaičius balsų, 
aiškinančių, kad Maocetungas pasuks Tito 
kebu, vis mažėja. „Sunday Express” tokį 
galvojimą vadina iliuzijų vaikymusi.

Tiesa, ne tik tokio didžiulio kąsnio Nuri
jimas sukelia galvosūkį, bet ir jo suvirški
nimas. Teisingai pastebi prancūzų L’Aube:

„Maocetungui reikia ryžių, kad iš
maitintų 450.000.000 kiniečių, jam rei
kia pramonės gaminių. Sovietai net jei 
ir norėtų, jam negali padėti.”

, Bet koį kas jam sekasi ir Vakarai šiuo 
metu neturi Kinijoje ko ieškoti. Jiems be
lieka su visa energija7 stiprintis ten, kur dar 
gali. Vakarų Europoje, Artimuosiuose Ry
tuose, Japonijoje. Ypač Vakarų Europoje, 
nes Stalinas, patikrinęs savo nugaros sau
gumą, vėl atsigrįš į Vakarus ir čia ieškos 
galutinio sprendimo. (Lo)

Bet pirmininkas pertraukia jį. Jo balsas 
pilnas pašaipos,

— Tai neliečia reikalo, — kalba jis. — 
Mes visi tiksliai žinome, kaip jūs, trockistai 
ir partijos priešai, lengvai keičiate savo 
kailį. Mes turime Rodymų, kad vidujiniai tu 
nepasikeitei ir netuščiai tavo artimieji drau
gai tave dabar kaltina, — ir kreipdamasis į 
publiką, jis dar priduria: — Kas dar nori 
kalbėti?

Be abejonių, Sanitio likimas jau nulemtas. 
Dabar, kai jis jau guli patiestas ant grindų, 
jo draugai skuba jį mindžioti ir įstumti į 
bedugnę. Jie paprašo žodžio ir pavaizduoja 
Saniną kaip apgaviką, kuris tik išoriniai 
esąs lyg atsidavęs partijai, bet vidujiniai 
esąs sugedęs ir „nukrypęs”. Nė vienas jų 
nepatiekia jokių rimtesnių įrodymų, jie pra
keikia jį vien tik savo plikais^ iškilmingais 
tvirtinimais. Bet staiga įvyksta netikėtas 
dalykas. Publiką apima dar didesnis efek
tas. Žinomas ir viso’ instituto gerbiamas in
žinierius pareikalauja žodžio.

— Aš atidžiai klausiau visų šių tvirti
nimų, — pradeda jis, — bet nieko negirdė
jau, kas tikrai būtų įrodyta. Draugai, mes 
sprendžiame vieno partijos nario likimą, ar 
jis turi politiškai gyventi ar mirti. Kur gi 
konkretūs įrodymai? Jų iš viso nėra!

Jo gynyba įpila dar daugiau alyvos į 
ugnį. Suliepsnoja aistros. Komisijos, kuri 
savo sprendimą jau iš anksto yra padariusi, 
elgesio paskatinti Sanino draugai tęsia sa
vo puolimus ir krauna vieną ant kito kalti
nimus. Jis išmetamas iš partijos.

2.
Tuojau po to mes išgirstame vieno stu

dento gyvenimo istoriją. Tai brunetas, gau
ruotų plaukų ir žydiškų veido bruožų vy
rukas. Jis jaunas ir jo gyvenimas dar trum
pas. Todėl greitai ir prasideda klausimai.

— Sakyk man, drauge Sulmanai, kokia 
buvo tavo tėvų visuomeninė padėtis prieš 
revoliuciją?

— Mano tėvas buvo siuvėjas, motina pa
prasta namų šeimininkė. ,

— Salmanas meluoja! — kažkas surinka 
iš salės.

Salėj nerimas. Vadinas, čia dar bus įdo- 
miB numeris. Sulmanas — niūrus knygų 
žiurkė, maža teturįs draugų.

— Kaip tu gali įrodyti, kad šis partijos 
narys apgaudinėja komisiją ir partiją? — 
Galemba paklausia to lėksnio.

Matyt, komisijai tai joks siurprizas.
— Aš galiu tai įrodyti. Mes abu, Šuhna- 

nas ir aš, esam kilę iš to paties Čerkasų 
miesto. Aš neseniai esu įstojęs į institutą ir 
pirmą kartą čia matau Šulmaną. Bet aš pa
žįstu jo šeimą. Žinau, kad jo tėvas turėjo 
siuvyklą, kurioje dirbo daug darbininkų. 
Jis buvo darbininkų išnaudotojas. Jo siu
vykla buvo Aleksandrovskio gatvėje. Aš 
gerai žinau, ką kalbu. Kaip išnaudotojo stt-

Pabėgėliii ir 
tremtinių konferencija
' Mūnchenas (Dena). Politinių pabėgėlių ir 

DP tarptautinio komiteto kongrese Ameri
kos rūmuose prof. dr. V. Hollys sekmadienį 
pareiškė, kad Vakarų Europos valstybėse 
gyvena per 1 milijoną 18 tautybių žmonių, 
susijungusių į šį komitetą. Didžiausias emi
grantų skaičius yra Vokietijoje.

„Mes esame ■ dėkingi, kalbėjo jis, kad 
emigrantai Vakarų valstybių prieglobstyje 
rado progą pažinti ir patirti tikro demokra
tinio gyvenimo naudą.

Bet kita vertus, emigrantai apgailestauja, 
kad savo buvimu apsunkina vokiečių tau
tą, tačiau ne nuo jų valios priklauso šitos 
būklės pakeitimas, nes grįžti Į gimtuosius 
kraštus būtų galima, tik atsisakius nuo de
mokratinių principų.

Be to, prof. Hollys pranešė, kad stengia
masi įsteigti tarptautinį universitetą.

Politinių pabėgėlių ir DP tarptautinis ko
mitetas buvo įsteigtas į Vokietiją pabėgu
sių penkių tautinių grupių, prie kurių vė
liau prisijungė kitos grupės. Šios organi
zacijos tikslas yra koordinuoti bendrus in
teresus ir padėti suartėti Rytų, Vidurio ir 
Pietų Europos tautoms.

Mindszentis prisipažinęs be smurto...

Budapeštas (Dena/Reuteris). Vengrijos 
užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad 
laiko juokingais užsienyje paskelbtus pra
nešimus, pagal kuriuos kardinolo Mindszen- 
čio prisipažinimai buvo išgauti tablečių pa
galba. Rymo katalikų ekiezijos kardinolas 
Vengrijoje buvo apkaltintas valstybės išda
vimu ir suimtas 1948 m. gruodžio mėn.

Vienas užsienio reikalų ministerijos in
formatorius pareiškė, kad kardinolas nė 
karto nebuvo pasodintas vienutėje, bet yra 
kambaryje su rašomuoju stalu ir sofa.

nūs, Šulmanas turi būti iš mūsų mylimos 
partijos išmestas.

Šulmanas išblykšta. Jis nervingai gniau
žo savo pirštus. Toks viso reikalo pasisu
kimas jam buvo visai netikėtas ir jis vos 
tegali surasti žodžių.

— Ar tu esi iš Čerkasų? —• griežtai klau
sia jį pirmininkas, kai padaužęs stalą nu
tildo salę.

— Taip, žinoma ... Aš jau esu tai sakęs.
— Ar tavo tėvas turėjo minėtoje gatvėje 

siuvyklą?
— Taip, žinoma. Bet jis nebuvo išnaudo

tojas. Kiti siuvėjai buvo artelės nariai. Jis 
tebuvo tik už artelės tvarką atsakingas. 
Prisiekiu, draugai, kad tai buvo tam tikros 
rūšies artelė, bendrovė. Be to, aš nieko 
bendro su ja neturėjau. Aš pats dirbau fa
brike, kitame mieste.

— Ar jis nebuvo tavo tėvas?
— Tikrai, tikrai, jis buvo mano tėvas.
— Vadinas, vis dėlto nuslėpei nuo parti

jos tą faktą, kad tu esi kilęs iš išnaudoto
jų šeimos.

— Aš nieko neslepiu. Tai buvo artelė, 
bendrovė. Aš dirbau fabrike ir mano var
das, kaip partijos nario ir studento, yra ge
ras.

Toks jo išsišokimas pakenkia jam. Juo 
jis labiau nervinasi, juo ryškiau pasireiškia 
jo žydiškas akcentas. Salėj pasigirsta juo
kai.

— Išmesti jį! — kažkas surinka. — šalin 
jį, jis apgavo partiją!

Svyruodamas Šulmanas lipa nuo scenos, 
jis beveik nieko nemato, kaip aklas, nes 
akys pilnos ašarų. Kiekvienas supranta, kad 
dabar jis bus išmestas ir iš instituto ir kad 
jo karjera jau baigta. (B. d.)

Opozicijos kandidatas 
Portugalijoje

Lisabona (Dena/Reuteris). Generolas de 
Matosas, 81 m. amžiaus Portugalijos opozi
cijos kandidatas būsimiesiems prezidento 
rinkimams ateinantį mėnesį, 200.000 savo 
šalininkų’Oporto mieste pareiškė, kad jam 
kelia nerimą vyriausybės vedamoji rinkimų 
ruoša. Jis atšauksiąs savo kandidatūrą, jei 
opozicijai nebus duota laisvė peržiūrėti vi
sus rinkikų sąrašus prieš rinkimus ir ste
bėti pačią rinkimų eigą.

Generolas Matosas, pirmas . opozicijos 
kandidatas po 22 m. pareiškė, jog jis du 
kartus prašęs vyriausybę peržiūrėti rinkimų 
įstatymą, kad būtų garantuoti laisvi rinki
mai, bet ligi šio] negavęs jokio atsakymo.

De Matosas, kurį vyriausybės organai 
laiko komunistu, patikino, kad jis nesąs 
komunistas ir kad jis išaiškinęs kiekvie
nam, ir komunistams (skaitytinai, jog jo 

tikslas — nuversti dabartini režimą.
Vyriausybės kandidatas ir vėl yra mar

šalas Carmona, kuris prezidento postovyje 
yra nuo karinės revoliucijos 1926 m.

=TRUMP0S ZIVIOS^
ČEKOSLOVAKIJA

♦ Čekoslovakijos profesinių sąjungų 
centrinė taryba savo pasiųstoje telegramoje • 
pasaulio profesinių sąjungų federacijai pa
smerkė JAV, D. Britanijos ir Olandijos 
prof, sąjungų vadų „griaunamąjį darbą”, 
kuris yra nukreiptas prieš tarptautinę dar
bininkų klasę ir pasaulio prof, sąjungų fe
deraciją. (D/R).

♦ Čekoslovakijos vyriausybė priėmė įs
tatymo projektą (vesti aktyvią ir rezervo 
darbo prievolę visiems piliečiams tarp 17 
ir 60 metų. įstatymas įsigalioja liepos mėn. 
1. d. (D/R).

D. BRITANIJA
♦ Britų opozicijos vado pavaduotojas 

A. Edenas, dabartiniu metu lankosi Kana
doje. Vienoje savo kalboje reikalavo laisvas 
britų commohwealhto tautas glaudžiai ben
dradarbiauti, kad nugalėtų komunizmą.

♦ D. Britanija leido Olandijos lėktuvams 
Indonezijoje nusileisti ir paimti degalų 
Mauricijaus saloje. Šis leidimas liečia tik 
civilinius lėktuvus. (D/R).

EGIPTAS
♦ Transjordanija pasiryžo savo kraštą 

pavadinti „Asemitine Jordanijos karalyste”.
♦ Egipto vyriausybė nutarė ateityje boi. 

kotuoti tarptautinę pabėgėlių organizaciją.
GRAIKIJA

♦ Graikijos generalinio štabo praneši
mu, Karpcnnesiono srityje sukilėlių puoli
mai buvę atmušti. Peloponese sukilėliai tu
rėjo nuostolių 14 užmuštų ir 114 sužeistų.

♦ Sukilėlių radijo pranešimu, mūšyje 
prie Karpenesiono graikų vyriausybės ka
riuomenės daliniai neteko 245 vyrų užmuš
tų ir sužeistų ir 550 pateko nelaisvėn. Taip 
pat j Markoso dalinių rankas pateko dideli 
kiekiai ginklų ir šaudmenų. (D/Afp).

♦ Graikijos vyriausybė įgaliojo Izraelio
INDIJA

♦ Susirėmime tarp indų ir negrų Dur- 
bane žuvo 137 asmenys, tarp jų ir vienas 
europietis. Sužeistųjų skaičius siekia 1883.

ITALIJA
♦ Rymas ir kiti Italijos didmiesčiai nuo 

šeštadienio nebegauna degamųjų duju, nes 
visų privačių degamųjų dujų įmonių darbi
ninkai streikuoja. „II Tempo” galvoja, kad 
šis tsreikas turi ne ūkinį, bet politinį cha
rakterį! (D/R).

♦ Maršalo Grazianio byla eina jau tris 
mėnesius, bet dar pabaigos nematyti. Vo
kiečių pulkininkas Heggenreineris, buvęs 
ryšio karininkas prie fašistų karinių pajė
gų štabo šiaurės Italijoje, palankiai atsilie
pė apie maršalu , tačiau į bylą neįnešė jokių 
naujumų. (D/Afp).

JAPONIJA
♦ Japonijos profesinių sąjungų federa

cijos „Spmbotsu” informatorius praneša, 
kad yra ketinamas sudaryti liaudies frontas, 
(jungiant kraštutinius kairiuosius, kovai su 
Jošidos vyriausybe. (D/Afp).

JUGOSLAVIJA '
♦ Jugoslavijoje Liublianos mieste špio

nažo byloje pagrindinis kaltinamasis archi
tektas A. Bokalas nuteistas mirties bausme, 
kiti kaltinamieji — ilgomis kalėjimo baus
mėmis. Kaltinamieji dirbą svetimos (nesa
koma kokios) valstybės naudai ir sabotavę 
Jugoslavijos ūkį. (D/Afp).

J. A, VALSTYBES
♦ Pirmadienį amerikiečių oro pajėgos 

pradėjo „oro tilto akciją”, kad Išgelbėtų 
apie vieną milijoną galvijų nuo bado, kurie 
JAV vakaruose, dėl paskutinių dienų anie- "

f'O audrų yra atkirsti ir dėl užpustytų ke- 
ių nebegali būti aprūpinti pašaru, rarme- 
riai palydi lėktuvus, kad nurodytų lakūnams 
užpustytas galvijų lankas. (D).

♦ Amerikiečių pagalbos komitetas DP 1 
praneša, kad žydų Išvežimas iš anglų zonos 
Vokietijoje prasidėsiąs po 2 savaičių ir 
truksiąs virš 4 mėnesių. 6000 žydų DP, tarp 
jų ir buvusieji „Exodus keleiviai”, geležin
keliu bus nugabenti į Marseillę ir išplauks - 
( Palestiną. (D/Afp).

JUNOT. TAUTOS
* JT Palestinos pabėgėlių globos orga

nizacijos vedėjas paruošė planą, pagal kurį 
turi būti maitinami 600.000 Palestinos pa
bėgėlių. Aprūpinimo programa prasidė
sianti apytikriai po 2 savaičių. (D/R).

* JT „mažoji pilnatis” sausio mėn. 31. 
d susirinks pirmojo šių metų posėdžio. Čia 
bus sprendžiami ypatingi klausimai, kurie 
nebuvo baigti trečiojo JT susirinkimo Pary
žiuje. (D/Oans).

KINIJA
* 2 Šanchajaus universiteto profesorius 

suėmė saugumo valdininkai. Suėmimo prie
žastys nežinomos. (D/R).

LENKIJA
♦ Lenkų informacijos biuras Paryžiuje 

praneša, kad netrukus Varšuvoje pradės 
veikti naujas 200 kilovatų radijo' siųstuvas.

NORVEGIJA
* Norvegijos pasiuntinys Londone Pre- 

bersonas turėjo su Bevinu pasitarimus apie 
planuojamą Atlanto paktą ir vėl grįžo j 
Oslo. (D/R). .

P. AFRIKA
♦ Generolas J. Smutęps Pietų Afrikos 

parlamente iškėlė Malano vyriausybės ne
pasitikėjimo klausimą, nes Unijai gresia 
krizė dėl nevykusios ūkio ir rasių politikos 
Negrų ir indų paskutinių sunkių susirėmi
mų prasmės Durbane nederėtų išleisti iš 
dėmesio. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Degolim’nkų * kontroliuojama Marselio 

' miesto taryba neleido buvusiam Prancūzijos 
mimsteriui pirmininkui Reynaud kalbėti 
miesto ofieros teatre. Todėl jis kalbėsiąs 
vieno kino teatro salėje. (D/R).

♦ Paryžiškis „Figaro” praneša, kad JT 
štabe Telavive rasti mikrofonai. kuriuos 
sienose ir po lovomis slaptai,buvo (taisę žy
dai. (D).

SOVIETŲ S-OA
* Viena rusė, kuri 1945 m. ištekėjo už 

jugoslavų spaudos attaches, nųri skyrybų, 
nes ji trokšta nutraukti santykius su Tito 
nacionalistine pasiuntinybe. (D/R).
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Atėjo dirbantiesiems metas pasireikšti/ V. Rimvydas

„Minties” 119 n-ry įdėtas platus pasikal
bėjimas su LRK centro v-bos pirm. Dr. D. 
Jasaičiu ir J. Žilvino straipsnis apie lietu
viškų knygų leidimo sąlygas iškėlė ypač 
valiutos reformos .sudarytus pavojus, anot 
Dr. Jasaičio, tą mirties' kilpą, užmautą ant 
mūsų šalpos darbo tremtyje ir kultūrinės 
veiklos. Pavojuje atsidūrė šalpos darbas, 
knygų leidimas ir kitoks kultūros darbas 
taip pat grasomas tos kilpos. Ar pavyks iš 
jos išsinerte? Šit yra hamletinis klausimas, 
kuris šiuo metu svarstyti ir rasti į jį tei
giamą atsakymą tikrai reikalinga.

šalpos srityje, konkrečiai — LRK veikloje, 
kurios svarbos tremtiniams (prisiminkime 
bent ligonius, invalidus ir kt.) niekas nega
lės nuginčyti, tos organizacijos pirmininkas 
siūlo į LRK vaįų įtraukti visus tremtinius 
tiek čia, tiek užjūriuose. Palinkėsime šiam 
sumanymui sėkmės, nes jis visai supranta
mas — kiekvienam tremtiniui Vokietijoje ir 
kitur turi riįiėti savųjų tautiečių šelpimo 
darbas. Juk ir jis pats eilę metų gyvena, ir 
visai nenuskursta tik tos šalpos dėka. O jei 
tam tremtiniui įsitaisius savarankiškai už
jūryje neberūpėtų tautiečių šalpos reikalai 
ir jie paskęstų tik egoistiniuose savo .as
mens reikaluose, tai tokiam, būkime atviri, 
nevertas ir tautiečio vardas. Bet tokių, ti
kėkime, daug neatsiras.

Be materialinės, nę mažiau svarbi ir dva
sinė tremtinių šalpa, švietimas, knygos, 

• spauda — štai tos sritys, byrant tremti
niams į visas pasaulio šalis, nieku būdu 
negali būti apleistos. Aišku, valiutos refor
ma — negailestingai, nehumaniškai sudavu- 
si smūgį šalpos ir kultūros darbai — dar 
ilgai veiks tą mūsų vegetuojantį gyvenimą. 
Neatrodo, kad. tas gyvenimas jau būtų žy
miai atkutęs po tokio sukrėtimo. Girdėti, 
tiesa, pastabų, jog netiesa, kad knygų 
mažiau dabar išeina, (virkščiai, jų dabar 
pasirodo daugiau. Taip teigti nėra tikslu — 
knygos pasirodo, tačiau tik tos, kurios bu
vo pradėtos leisti dar prieš reformą. Gerb
tini tie leidėjai, kurie, rizikuodami sukišti 
pinigą, išleidžia pažadėtas knygas, tačiau tai 
nėra smagus reiškinys ta prasme, kad, gir-

di, knygai nepakenkė ta reforma. Tai grei
čiau miražas ir jis, aišku, kai1 ką klaidina.

Vienintelė spauda ėjo kaip ėjusi ir po 
reformos, nors, be abejo, ne kiekvienam 
žinomi ir tie sunkumai, kuriuose spauda 
yra atsidūrusi ir kuriems nugalėti reikalin
gos tiesiog kartais heroinės pastangos. Be 
to, ir sąlygos knygai leisti skiriasi nuo 
laikraščio leidimo sąlygų.

Tačiau vienas bruožas artimas ir kny
goms, ir spaudai, ir tam pačiam šaipos dar
bui. Jei patys tremtiniai neparems, tai vi
sas mūsų kultūros ir šalpos darbas pama
žu pradės irti, merdėti ir pagaliau — žūti. 
Būtų neteisinga iš visos tremtinių masės 
reikalauti būtinai per mėnesį tiek ir tiek 
DM paskirti spaudai ar knygai. Mes žino
me, kad yra daug tautiečių, kurie gyvena 
tik žirnių sriuba, duona ir retai rankose 
turi vieną kitą mankę. Kai mažinamos net 
ir rūkalų normos (kada gi baigsis tas trem
tinių tempimas į skurdą?), aišku, dar la
biau mažėja pinigų sudarymo galimybės. 
Tačiau būtų klaidinga teigti, kad visi ne
dirbantieji jau taip būtų visai be pinigo. 
Štai, stebiu tautiečius, per savaitę vieną ar 
du kartus lankančius kiną — reiškia, kelios 
DM per mėnesį pramogoms, dažnai visai 
bevertėms, surandama. Taigi, ir nedirban
tieji, bent jų dalis, turėtų nepamiršti, savo
sios knygos ir spaudos.

Visai kitas reikalas — dirbantieji. Gerb. 
mano kolega J. Žilvinas 1 juos apeliuoja — 
paskirkite po keletą markių per mėnesį nau
joms knygoms įgyti. Visai teisingai.

Dirbantieji dabar turi sudaryti tą avan
gardą tremtinių tarpe, kuris įgalintų 
tvirtai laikytis mūsų spaudai ir leidyk

loms leisti knygas.
Žinoma,, neapsieinama ir be žmogiškųjų 
silpnybių — daug dirbančiųjų vilioja gali
mybė įgyti įvairias prekes ir maistą — 
kaip gi tad atsižadėsi svaro sviesto, mėsos 
kilogramo, elegantiško rankinuko ir gero 
portfelio, reikia „atsigriebti” už badmečio 
laiką, reikia stiprinti savo sveikatą. Taip, 
tai svarūs argumentai, ponai dirbantieji 
IRO, armijos įstaigose, tačiau jūs pagalvo-

kite apie 95% tų tautiečių, gyvenančių 
skurdo ir tiesiog badavimo sąlygose, ir vis 
dėlto paskutinę markę atiduodančių lietu
viškai spaudai ar knygai. Saugok Dieve, 
niekas jūsų čia nekaltina — daug jūsų pa
laiko mūsų kultūros ugdymo darbą, (kad ir 
kuopose dirbantieji). Čia mes tik 
atkreipti dėmesį į tą faktą, kad 

dirbantiesiems dabar atėjo metas 
reikšti savo meilę ir prisirišimą
savosios spatidos, knygos, savo šalpos 

darbo svarbos, supratimą.
Jūs, dirbantieji, visai ne juokais, šiuo me

tu tapote patys didieji mūsų kultūrinio 
tremties darbo mecenatai. Jūs įgalinate ug
dyti tolimesnį kultūros darbą vis labiau 
niūresnėse tremties dienose Vokietijoje. Ar

norime

pa- 
prie

įsisąmoninate, koks tai gražus ir taurus tas 
jūsų pasiryžimas, tas jūsų savaime supran
tamas atsisakymas sviesto varo ar kurios 
nors blizgančios, tačiau savo verte nepas
tovios vertybės?

Ir ne tik tie krautuvių blizgučiai nepa
stovūs ir paslaptingų ūkanų apsuptas ir 
visas mūsų tremties gyvenimas. Tačiauz 
dvasinės vertybės yra pastovios ir am
žinos. Joms daug ką galima paaukoti.
Užtat, atrodo, čia nereikėtų net apeliuoti, 

nereikėtų net specialiai kreiptis į tą pusan
tro tūkstančio ar daugiau žmonių, esančių 
geresnėse materialinėse sąlygose kaip di
džioji dalis kitų. Jie visa tai, esame tikri, 
gerai supranta. Ir'todėl nenuostabu, kad 
daug kas į juos nukreipęs žvilgsnį, nes da
bar jų pasireiškimo metas. Jie, tikėkimės, 
neapvils mūsų. Tremties skurde ir varguose 
nepalūžęs lietuvis — čia geriausias laidas.

Lietuviškos knygos kryžiaus keliai
Vyt. Kastytis

Šiapus ir anapus ... .
Tremtyje išugdę savo tremties meto lite

ratūrą, mes mielai norėtumėme palyginti 
.tremtinių rašytojų kūrybą ir jų pasiektus 
laimėjimus su tėvynėje pasilikusiųjų dar
bais. Tačiau geležinė .uždanga slepia viską, 
kas darbsi anapus jos. Vienintelis šaltinis — 
tarybinė okupantų leidžiama spauda — 
„Tiesa”, „Tėvynės Balsas” ir kartais nety
čia atklystus vienas kitas „Literatūros ir 
meno” numeris. Jų puslapiuose daugiau vie
tos skiriama sovietinio komunizmo imperia
listinės politikos autorių verstiniams raš
tams, negu tikrąjai lietuviškai knygai.

Neperseniausiai JAV išeinanti komunistinė 
Rojaus Mizaros „Laisvė” įsidėjo kažin ko
kio drg. Jono Kaškaičio reportažą, kuriame 
jis aprašo pernai New Yorko didžiajame 
knygyne įvykusią tarybinės Lietuvos knygų 
parodą. Suprantamu dėmesiu mes pasekime 
jo eilutes, mes i šią parodą, be abejo, at
siųsti geriausi sovietų kontroliuojamos 
naujosios literatūros raštai. Ji apima leidi
nius, knygų rinką išvydusius 1945 —1948 
metų laikotarpyje.

Prašome tyliau!
Vokietijoje jau apie trejus metus veikia 

Lietuvių Tremtinių Rašytojų Draugija, kuri 
jungia vista Vokietijoje gyvenančius rašyto
jus lietuvius. Per pirmąjį rašytojų suvažia
vimą, įvykusį Tūbingene, Į draugiją buvo 
patekusi visa eilė žmonių, kurie nebent pa
tys save laikė rašytojais ir, per paskutinį 
Rašytojų Draugijos suvažiavimą Augsburge 
iškėlus tą klausimą, vėliau buvo iš Drau- 

. gijos narių sąrašo išbraukti. Tai visai su
prantama, jei turėsim, galvoj, kad menki 
„rašytojai” meta šešėlį ir ant visos organi
zacijos, kuriai tenka abejotina garbė turėti 
juos savo tarpe.

Susirinkus Jungt. Amerikos Valstybėse 
didesniam^ lietuvių rašytojų būriui, tėti įsi
kūrė Amerikos Lietuvių Rašytojų Draugija 

' (tikslaus jos vardo nežinau), kurios nariais 
tarp kitko yra tokie žinomi plunksnos dar
bininkai kaip Vincas Krėvė — Mickevičius, 
Jonas Aistis (Kossu — Aleksandravičius), 
Vaičiulaitis ir kt. Dėl tos organizacijos 
įkūrimo JAV negali Jcil'ti jokių abejonių, nes 
ten lietuviai rašytojai gali užimponuoti tiek 
savo skaičiumi, tiek visa eile žinomų vardų.

Sausio mėn. „Žiburiai” pranešė apie to
kios pat organizacijos įsikūrimą Kana
doje: „Pereitų metų gruodžio 12 d. rašy- 

' tojos M. Aukštaitės namuose Montrealyje 
įvyko Kanadoje gyvenančių lietuvių rašyto
jų suvažiavimas, kuriame dalyvavo M. 

' Aukštaitė, Pr. Kozulis, J. Nevardauskas, Pr. 
Rudiiiskas ir V. Sirvydas”. Žinia, kad Ka
nadoj susikūrė dar viena lietuvių kultūros 
tvirtovė, galėtų mus tik džiuginti,* jeigu tą 
tvirtovę, gintų kiek geresni kariai. Deja, jos 
įgulos tarpe nėra nė vieno kiek šaunesnio 
eilinio, nė nekalbant apie karininkus. "Pra
nešimo gale sakoma, kad „pirmojon Centro 
Valdybon” pirmininke išrinkta M. Auk
štaitė. t

Visi' žinom rašytoją Žemaitę — Žyman
tienę, bet vargu ar kas pažįsta panelę 
Aukštaitę. Literatūros gerbėjui, kuris visų 
lietuvių', rašytojų vardus moka atmintinai, 
darosi ne labai jauku, sužinojus, ka<J Kana
dos lietuvių rašytojų draugijos „centro val
dybon” (!) išrinkta panelė, kurios pavardę 
jis girdi pirmąsyk gyvenime. O kažin kaip 
jaučiasi pati panelė Aukštaitė savo aukšta
me soste, ar jai nepradės suktis galva? Juo 
labiau, kad ją rinkusieji kiti 4 (žodžiais: 
keturi) asmenys irgi kol kas neturi ypatingo 
autoriteto mūsų literatūros pasaulyje. Ne 
ką šiame reikale padeda ir šis faktas, kad 
„laiškais savo pritarimą steigti draugiją 
davė” Alšėnas, Jokubynienė, Pukelevičiūtė 
ir pan. (turbūt, irgi rašytojai?). Jie „centro 
valdybai” sudaro labai menką užnugarį, nes 
kaip literatai yra žinomi nedaugiau už ją

pačią. Vienintelis girdėtas „užnugario” as
muo yra P. (etras?) Babickas, be to, dar 
vienas ųerašytojas — istorikas.

Neseniai mūsų spaudoje buvo pasirodę 
net keli straipsniai prieš tremties „profeso- 
rizmo” ir „daktarizmo” ligą (kad ir kaip tai 
nemalonu pažymėti, bet, istorija kartojasi: 
prieš pastarąjį karą Paryžiuje kas antras 
rusų emigrantas buvo kunigaikštis ar .bent 
grafas). Dabar norėtųsi kviesti atitinkamus 
veiksnius į kovą su tokiais nelaimingais 
reiškiniais, kaip „Kanados lietuvių rašyto
jų centro valdyba”, bet nežinau, kieno žo
dis čia galėtų nulemti, kad mielieji mūsų 
tautiečiai kompromituotųsi užsieny (kiek 
galima tyliau ir pavieniui, — jei tik gali
ma, be jokių draugijų ir centro valdybų.

E. A.
»__

Atnaujintas senasis kapitalas ...

Visa parodėlė sukoncentruota slavų sky
riuje ir telpa ant penkių stalų. Savo įspū
džius reportažo autorius, pradeda nuo dai
liosios literatūros stalo. Taigi, jautis iš kar
to čiumpamas už ragų. Ilgai negaišdami 
galėsime susipažinti su tarybinės grožinės 
literatūros laimėjimais. Be abejo, atsimin
dami sovietinės propagandos pompą, mes 
lauktumėme šimtų naujų veikalų. Tačiau 
drg. Jonas Kaškaitis, baksnodamas pirštu, 
suskaito ant to stalo gulinčias knygas ir iš
kilmingai užfiksuoja jų skaičių; ••• „iš 
viso čia yra 13 knygų. Visos nemažos, stam
bios knygos žiūri Į tave savo viršeliais, su 
parašais, kita ir su kokiu paveiksliuku. Ir 
poezija ir proza. Vis originalūs kūriniai. 
Vertimų čia nėra: jie ant kito stalo” ... 
(„Laisvė nr, 201).

Balansas kiekvieną lietuviškos knygos mė
gėja veikia triuškinamai: per ketverius me
tus išleista vos trylika originalių grožinės

literatūros veikalų ... Tačiau susipažinkime 
su tais Lietuvos tarybinių rašytojų naujai
siais raštais: Mažvydo „Catechismusa^ pras. 
ty Szadey’, Žemaitės raštai lietuvių ir ru
sų kalbomis, Mykolaičio - Putino „Altorių 
šešėlyje”, J. Marcinkevičiaus „Benjaminas 
Kordušas”, Lazdynų Pelėdos „Ir pražuvo 
kaip sapnas”, Vienuolio „Kryžkelės”, Jovaro 
„Eilių ir dainų rinkinys”, Maironio „Pa
vasario balsai” ... Nežinia verkti ar juok
tis — iš trylikos knygų devynios priklauso, 
komunistiškai tariant, fašistinei kūrybai: vi
so jos sukurtos tada, kai dar Lietuvos ly
giaisiais laiškais nevažinėjo sovietiniai tan
kai, ir lietuvis rašytojas nepažino enkave- 
distinio bizūno ...

Reportažo autorius, susižavėjęs „naujai
siais” tarybinių rašytojų kūriniais atsidūsta: 
„Labai norėjosi susipažinti su „Krykželė- 
mis”, bet dabar negalima — po stiklais. 
Reikės palūkėt ...” (Ten pat).

Tačiau eikime pri^ likusių keturių nau
josios literatūros kūrinių; A. Venclovos 
poezija — „Obelis kur augalota”, Montvilos 
eilėraščių rinkinukas, Churgino poetinė 
„Ugnis” ir Salomėjos Neries „Poezija”. Tai 
ir viskas. Per ketverius metus keturi nauji 
ar bent pusiau nauji literatūros veikalai ... 
O tame pačiame laikotarpyje mūsų tremties 
rašytojai, būdami skurdžiausiose sąlygose, 
išleido dešimtis grožinės literatūros kūrinių.

Liūdnas grožinės literatūros tarybinis 
balansas verčia rimtai susimąstyti. Tikė
kime, kad parodoje išstatyti ne visi kūriniai, 
bet vis dėlto jie sudaro didesniąją dalį. Jei
gu jau tarybinės knygos paroda remiama 
senuoju netarybiniu kapitalu, matyt, tarybi
nė literatūra ne labai teprigyja lietuvio 
kūrėjo širdyje.

Tematikoj socialistinis menas
Neseniai pasiekė mus žinia iš anapus 

sienos per J, A. Valstybes apie 1948 metų 
Vilniaus Valstybinio Dailės Instituto paš
ventintus šešis socialistinius tarybinius dai
lininkus, kurie, atlikę nustatytus diplominius 
darbus, gavo dailininko titulą. Pirmiausia 
minimas tapytojas. L. Katinas, kuris anks
čiau yra buvęs Šiaulių teatro aktorius. Jis 
savo apgintame diplominiame darbe vaiz
duoja „Penkmetis per ketverius metus”. Čia 
viskas nukreipta prieš vokiškąjį okupantą — 
sugriauti geležinkeliai ir čia rodoma visa 
tai, kaip tarybiniai darbininkai iš pagrindų 
atstato, sutvarko taip, kaip reikalauja ta
rybinis bolševikų rabinas. Tačiau ne tiek, 
o kur kas daugiau. Ir visas tas vaizdavimas 
yra realistinis, nes kitokio tarybininkams 
nereikia. __

Toliau minima B. Jacevičiūtė, kuri nutapė 
„Naujas derlius kolektyviniame ūkyje”. Čia 
parodomas tariamai naujasis gyvenimas ta
rybinėje Lietuvoje, t. y. lietuviško fono 
peisaže. Trečias tapytojas, kuris yra ir pa
skutinis savo tematikoje, pasirinko „Jano
nis svečiuoe”. Siame paveiksle, kuris yra 
labai realistiškai išbaigtas, vaizduojama, 
kaip poetas valstiečio lūšnelėje skaito savo 
kūrinius. Šioje kompozicijoje daugiausia at
kreipiama dėmsio į paveikslo realistinį 
traktavimą, tuo būdu prieinamiausį platie- 
siems valstiečių sluogsniams. Ketvirtas yra 
skulptorius B. Petrauskas, kuris diplomi
niame darbe vaizduoja kovai pasiruošusį 
tarybinį karį, pavadinta „Prieš ataką”. Esą 
tai masyvinio pobūdžio skulptūra, 
pastatyti viešose vietose.

Likusieji du minimi kaip teatro 
toriai; vienas iš jų D. Žilys, kuris

tinkanti

dekora- 
paruošė

Žemaitės „Kurmeliui” scenovaizdžius, tin
kančius kaimo teatrui naudotis. Antrasis, 
P. Radzevičius, savo išleidžiamam darbui 
pasirinko Ostrovskio „Audros” dramai sce
novaizdį.

Minėtoji tėmatika yra aiškiai siekianti 
visiems žinomų tikslų. Tuose diplominiuose 
darbuose daug randame įvairiausių atribu
tų, ko maždaug—daugiau ar mažiau reika
lauja kūrybinės dogmos, ten randama tema
tika kompozicija, piešinys, spalvos, oro . per. 
spektyva ir daug ko kito, tačiau pačio svar
biausio — nerandame tikrojo meno. —a—

Dail. Vaičaičio 1948metii 
kūryba atskiru leidiniu 
Gautas paminėti originalus, didelio for

mato dail. Adolfo Vaičaičio meno leidinys, 
kuriame atskirais lapais įklijuotos septynios 
litografijos. Tekstas, rašytas Aleksio Rąn- 
nito, leidinyje išspausdintas vokiečių ir 
anglų kalbomis. Litografijos paties grafiko 
paruoštos ant akmehs ir kiekvienas atspau
das pagamintas atskirai. Tuo būdu leidinyje 
sudėti kūriniai turi originalę vertę. Ant 
kiekvienos litografijos yra paties autoriaus 
ranka padėtas parašas, data ir eilės nume
ris. Tiražas 1—100 egz.

Tenka stebėtis dailininko sugebėjimu to
kiu sunkiu laiku įvykdyti savo užsimojimą. 
Kartu tenka džiaugtis, kad mūsų kultūrinin
kai tremties sąlygose nepalūžta, o vis nau
jais ir vertingais darbais užsirekomenduoja.

Norintieji šią bibliografinę retenybę įsi
gyti kreipiasi į dail. Adolfą Vaičaitį, (17b) 
Freiburg L Br., Lorettostr. 58.

Klaidingu keliu ...

Tame pačiame „Laisvės” numeryje drg. 
J. Šimkus karingu mostu pristato pradedan
čiųjų rašytojų avangardą su neišvengiama 
sovietinei propagandai įžanga; dabar kitaip, 
kaip anoj buvusioj Lietuvoj, nes netrūksta 
pradedančių rašytojų ir jiems visur atviros 
durys.

Tiesa, tikra tiesa — anais nepriklausomos 
Lietuvos laikais tapti rašytoju reikėjo daug 
darbo ir didelių gabumų, bet gi tuo buvo 
apsivaloma nuo pelų, atseit, nuo tų, kurie 
tokių davinių neturėdavo. Pradedančiųjų 
rašytojų Lietuvai nepriklausomybės laiko
tarpyje niekada netrūko. Jeigu dabar vi
siems pradedantiems yra ■ atviros, anot drg. 
J. Šimkaus, visur ir visos durys, tur būt, 
tas kaip tik rodo jų trūkumą, 
patvirtina gausus tremtyje 
plunksnos darbininkų būrys.

Drg. J. Šimkaus įvardintasis 
čiųjų „rašytojų” avangardas, atrodo, reikėtų 
perkrikštyti „ariergardu”, nes čia pat pa
teikiamos eilėraščių ištraukos liudija vi
sišką anų „rašytojų” nesugėbėjimą.

Ar ne juokinga — pas mus, tremtyje, sa
vo laiku buvo kilęs tikras karas su vadina
maisiais grafomanais. Kritikai išėjo į kry
žiaus žygį vardan lietuviškos knygos aukš
tesnio meninio lygio. Tarybinei santvarkai 
tai nesvarbu. Nerūpi knygų kokybė ir drg. 
J. Šimkui, nors anie mūsų tremties grafo
manai, palyginus juos su jo rašytojų avan
gardu ar ariergardu, aukštesni visa galva. 
Jam daugiau rūpi tematika. Ir, reikia pasa
kyti, šioje srityje pasiekta tikrai nuostabių 
dalykų. Lietuvoje augantiems mažiesiems 
drg. E. Mieželaitis, pavyzdžiui, jau kala'to
kias mintis:

„Šiandien nutarė Sigutė:
Nors esu labai mažutė —
Traktoriste noriu būti.” („Laisvė” nr. 203).
Charakteringa, kad šios eilutės ir visa 

knygelė „Kuo būti” skiriama mažiesiems 
pipirams tokiame amžiuje, ,kada jiems vi
siškai nerūpi MTS (mašinų ir traktorių 
stoties) punktai, nei jų pasiruošimas pava
sarinei sėjai. Tarybinėj literatūroj logika 
nesvarbu.

Šią mint} 
atsidūrusių

pradedan-

|____ Knygai paraštėje___ ._______ į
Mes norime būti ne išvaduoti,

bet laisvi
Atleis man J. Grigolaitis, kad jo knygai 

— „Nacių pragare” — apibūdinti paėmiau 
ir jo paties žodžius. Ten nei pridėti ne: 
atimti, kiekvienas knygos posmas yra savo 
vietoje. Žodis, nors nepaprastai santūrus, 
beskaitantįjį veikia negirdėta jėga. Baisus 
išgyvenimų dokumentas! Pradėjęs knygą 
skaityti, jau nebegali atitrūkti. Baigęs skai
tyti budi su žvilgsniu J naktį, nes miegas 
nebeima. Miegas nebeima apie aną pragarą 
paskaičius, o kas per siaubas ir nedalia be 
ribų slėgė anuos tautiečius, kurie visa tai 
pakėlė ir iškentė?! Garbė tautiečiams, ku
rie, Lietuvą mylėdami ir laisvę (išpažindami, 
kentėjo raudonojo fašizmo pragare.

Ilgainiui išvysime daugiau ir kiek galint 
apypilnių žinių, kur, kas ir kada pateko į 
nacių pragarą. Jų kančia — visos tautos 
kančios dalis. Be to, ir pragaras pragarui 
nelygu. J. Grigolaičiui likimas lėmė karty
bės taurę išgerti vienoje iš pačių žiauriųjų 
Vokietijos koncentracijos stovyklų, būtent— 
Oranienburge (Sachsenhausene). Maža to, 
autorius į .pragarą pateko 1941 m. pavasarį, 
kai nacionalsocializmas dar putėsi lyg var
lė prieš jautį, ir stovyklų režimas buvo visų 
žiauriausias.

„Nacių pragare!’ skaitoma kaip praeities 
dokumentas ir kaip apkaltinimas vokiečių, 
tautai, kuri išpuoselėjo nacionalsocializmą. 
J. Grigolaičio teigimas („...įsitikinau, kad 
vokiečių tauta buvo smarkiai susirgusi nai
kinimo manija. Visa, kas tik buvo pasiekia
ma arba kas papuolė ji*ms į rankas, buvo 
naikinama be jokios atodairos”), deja, ne 
tarmuo, bet aksioma. Autorius, pamatęs na
cių veidą visoje nuogoje realybėje, manė: 
„Jei jų bent vienas mėgintų savo darbus 
kaip nors1 pateisinti, tuomet jis visiškai be
protis, pavojingas visuomenei beprotis. Kam 
teko visa tai matyti, tas negali su tuo su
tikti, kad tie kurie dalyvavo tame nusikal
time, dar galėtų būti kada nors pilnatei
siai visuomenės nariai. Mažų mažiausia, 
jie, turėtų būt visiems matomai pažymėti, 
išskirti iš žmonijos kaip raupsuotieji savo 
laiku”.

Bet jau čia pat išėjęs iš nacių 
autorius nustemba, išvydęs vokiečių suge
bėjimus prisitaikyti prie laiko ir vietos:

„Salia smogiku nebuvo vietos nė vienam, 
kas nedievino jų bepročio vado. Kitą dieną 
jie išnyko kaip dūmas. Neberadai nei smo
giko, nei nacio, nei Hitlerio garbintojo. Vi- 
$i jie iš kirčio b'uvo „įsitikinę demokratai”...

Pirmomis pokapituįiacinėmis dienomis dar 
vienas kitas apkaltinimas Hitlerio režimui 
iškilo iš pačio nepatogumo prieš nugalėto
jus aliantus, o dabar? Ko čia stebėtis, kad 
koncentracijos stovykloms atvaizduoti kny
gų vokiečių kalba kaip ir nėra, ko čia ste
bėtis, kad nacizmo aukoms paminklinės 
lentos sudaužomos „nežinomų” piktadarių, 
kai Bavarijoje įvykęs Vokietijos katalikų 
(su vyskupais jskaitytinai) suvažiavimas pa
reiškė, kad vokiečių tauta neatsakinga už 
tautiečio Hitlerio veiklą, nes. mat, netikusi 
Versaillės sutartis pati konsekventiškai prie 
to vedusi ir privedusi!?

Iš J. Grigolaičio pastabu apie nacių re
žimą lyg iš veidrodžio pasergi visą vokie
čių elgimosi „generalinę liniją”. Ketvirtai
siais metais po pralaimėto karo vokiečių 
prof, sąjungos (taigi, prof, sąjungos)' protes
tuoja kai Ėokernfoerdėje pradedama sprog
dinti torpedų fabrikai ir bandyklos. SPD, 
(taigi, SPD bet .ne NSDAP1 išleidžia ap
linkrašti, draudžiantį „palaikyti ryšius su. 
anglais”. Hitlerio mokykla savo padarė...

Kai Oranienburgo kaliniai, frontui arfė- 
jam. buvo išvaryti Į mirties žygį, pakeliui 
įsitikino, kad.,„kumečių vaikai buvo išauk
lėti tikroje nacionalizmo dvasioje ir nerodė 
jokio noro padėti”. Kitoje vietote autorius 
aprašo, kaip kone, stovyklų administracija, 
reicho reikalams bešlyjant, naudojosi vo
kiečių komunistų paslaugomis: „čia pasi
reiškia mums nesuprantama vokieč'u galvo
sena. Nes komunistai, kurie dėl Įsitikinimų 
jau ilg'ts metus buvo kalinami" ir iš kalėji
mų atvežti į stovyklą, stojo. savo noru j 
smogikus. Jie sutiko padėti savo pavergė
jams nukariauti pasauli ir tuo tikėjosi nu- 
sipelnvh Vokietijos galiūnu palankumą”. 
Kas be ko, „patekę į stovyklos vadovybę; 
komunistai stengdavos kogreičiausiai paša
linti, savo priešus... politinius suimtuosius 
ne komunistus. Buvo naudojamos visos 
priemonės”. — „Vokiečiai net ir stovykloje 
save laikė didesnės vertės žmonėmis. Pa
prasčiausias, srtačiokiškiausias vokietis jiems 
buvo geresnis ir išmintingesnis ir vertin
gesnis už inteligentiškiausią ir vertingiausią 
užsienieti”. O šiandie „demokratinėje” Vo
kietijoje kas nuomonė apie „ąuslšnderius”? 
Ar ne nacių palikimas slegia „demokrati
nę” Vokietijos viršūnę ir mases!?

J. Grigolaičio „Nacių pragare” yra dide
lis mūsų įnašas j pasaulinę kacetine litera
tūrą. Vakarų Vokietijoje nėra eąlygų, bet 
Amerikos lietuviai turėtų susirūpinti šią 
knygą išleisti anglų kalba. Ji verta vedi
mo! Ji vena ir tremtinių premijos. Tai tar
damas. galvoju apie vienos mūsų organiza
cijos literatūrinę premiją. Žmogui mylėti ir 
žmogui gerbti bei jam page'bėti_ idėją ir 
reikalą 1948 m. tremtinių literatūroje ge
riausiai aikštėn iškėlė J. Grigaitis savo 
atsiminmais. Tai ir šiai dienai oasiskaityti 
ir, kaip autorius rašo, „kad būsimos kar
tos galėtu susidaryti vaizdą, kiek „žemai 
nusmuko Europos tautų kultūra, įsigalėjus 
XX amžiaus diktatūroms."

Ačiū autoriui — Orapienburgo kaliniui 
Nr. 40.627 ačiū ir leidėjui — „Mūsų Ke
liui”. kuris šia ' pozicija gražiai įsirašo j 
tremties knygų leidybą.

„Vos tik lėktuvai nustojo skridę. skai
tome 191 psl.r — ir dūmai bei dulkės kiek 
pasitraukė, pradėjo giedoti vieversėlis ir 
pasidarė tokia maloni tyla — pasaulis, at
rodė, gyvena taikos dienas, "noki įspūdį mes 
turėjome stovykloje. Ar tai buvo sapnas ar „ 
realybė?!’ Ir šiandien, žlugus rudajam fa
šizmui. vėl žmogus-save klausi; ... ar sap
nas ar realybė? Oranienburge vėl kone, 
stovykla ir jos pryšakyje tas. kuris Nūm- 
bergo byloj kaltino savo dvynį brolį —

(Nukelta į 4 ps!.)'
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Lietuviu tremtiniu pastoracijos pertvarkymas
Išvietintųjų asmenų pastoracija, Apaštali

nio Sosto patvarkymu nuo 1946 metų pra
džios buvo tvarkoma Popiežiaus Misijos 
tautinių delegatų. Visiems lietuvių tremti
nių religiniams ir moraliniams reikalams 
tvarkyti tų pačių metų sausio mėn. 18 d. 
buvo paskirtas Tautinis Delegatas lietu
viams Vokietijoje ir Austrijoje. Jo kompe
tencija apėmė visus minėtuose kraštuose 
gyvenančius lietuvių kunigus ir tikinčiuo
sius. Tautinis Delegatas lietuvių pastoraciją 
tvarkė, glaudžiai bendradarbiaudamas su J. 

' E. Vysk. A. J. Muenchu, apaštaliniu vizita
torium ir popiežiaus misijos šefu Vokieti
joje. Tautinio delegato jurisdikcijos galia 
buvo kumuliatyvinė su vokiečių vietos vys
kupais (ordinarais). Tačiau pastarieji prak
tiškai jų pagal Kanonų teisės nuostatus tu
rimą jurisdikcijos galią lietuvių tikinčiųjų ir 
kunigų atžvilgiu retai tevartodavo. Tautiniai 
delegatai tiek savo vardu, tiek kompetenci
ja sudarė išimtį iš Kanonų teisės nustaty
tos bažnytinės administracijos tvarkos. Kal
bamąją išimtį Apaštalinis Sostas padarė, 
atsižvelgdamas į ypatingą išvietintųjų as
menų padėtį, kuri teisiškai, ūkiškai ir po
litiškai skyrėsi nuo vokiečių. Steigdamas 
tautinių delegatų instituciją Apaštalinis 
Sostas svarbiausiai siekė tremtinių sielos i 
gerovės, kuri to laiko sąlygose geriausiai 
galėjo būti patikinta autonomiškai^tvarkant 
atskirų tautybių pastoraciją. .

Praėjus trejiems metams, Apaštalinis 
Sostas, atsižvelgdamas į dabartines sąlygas, 
nutarė, kiek tai galima, šioje srityje grąžin
ti normalią teisinę padėtį, ir todėl tauti
niams delegatams suteiktas epecialines ga
lias atšaukti bei išvietintųjų asmenų pasto
raciją jjertvarkyti. Tuo būdu nuo š. m. sau
sio mėn. 1 dienos Tautinio Delegato lietu
viams Vokietijoj ir Austrijoj turėtoji juris
dikcijos galia užsibaigė ir lietuvių tremtinių 
pastoracija jurisdikcijos atžvilgiu atiteko vo
kiečių vietos vyskupams (ordinarams). Ta
čiau šis Apaštalinio Sosto patvarkymas ne 
visiškai panaikino atskirų tautybių pastora
cijos autonomiją. Buvusiam Tautiniam De
legatui, kad ir atšaukus jo turėtą jurisdik
cijos galią, yra pavesta toliau tvar
kyti savo tautiečių pastoraciją
„Flūchtlingsoberseeisorger” -titulu.
m. sausio mėn. 1 dienos Tautinis Delegatas 
lietuviams Vokietijoj ir Austrijoj nuo mi
nėtos datos Vadinasi Vyriausiu lietuvių 
tremtinių Vokietijoj ir Austrijoj sielovados 
tvarkytoju; o jo įstaiga, kuri ir toliau lieka 
Kirchheim-Tecke (Wiirtt.), Steingaustr. 18, 
vadinama „Lietuvių Tremtinių Sielovados 
Tarnyba Vokietijoj ir Austrijoj”.

Vyriausiam Sielovados Tvarkytojui pri
klauso savo tautiečių kunigų ir pasaulinin- 
kų kultūrinių, socialinių ir karitatyvinių 
reikalų tvarkymas, bendradarbiaujant su Po
piežiaus misija, kuri paliekama Kronberge.

nauju
Iki š.

Juriadfccijos galia, kaip jau minėta, pri
klauso vokiečių vietos' vyskupams (ordina
rams).

Pereitų metų gruodžio mėn. 17. d., Tauti
niam Delegatui aptarus naują padėtį su Vo
kietijos vyskupų konferencijos pirmininku J. 
Em. kardinolu J. Fringsu ir šiuo metu jau 
gavus didelės daugumos vokiečių vyskupų 
principinį sutikimą dėl Vyriausio Lietuvių 
Tremtinių Sielovados Tvarkytojo teisės lie
tuvius kunigus skirti, atšaukti beį prižiūrė
ti, susidarė galimumo šį mūsų pastoracijos 
patvarkymą paskelbti visuomenei žinoti.

Vyriausias tremtinių Sielovados Tvarky
tojas lietuviams Vokietijoj ir Austrijoj rū
pinsis, kad ir toliau lietuvių tremtinių sto
vyklos bei kolonijos, mokyklos ir organiza
cijos būtų religiškai aprūpinamos lietuvių 
kunigų. Iki šioį buvęs lietuvių' tremtinių 
pastoracijos tinklas su Vyr. Sielovados 
Tvarkytojo įgaliotiniais Austrijoj ir britų 
okupuotoje Vokietijos zonoje, tautiniais de
kanais ir stovyklų bei kolonijų mokyklų ir 
organizacijų kapelionais palieka nepaliestas.

Kan. Feliksas KAPOČIUS
Vyriausias Lietuvių Tremtinių Sielovados 

Tvarkytojas Vokietijoje ir Austrijoje

AKIMIRKSNIU KRONIKA

Iš lietuviu sargybų daliniu gyvenimo
• E. K. Vilnietis

Išleistuvės
'Po keturių savaičių intensyvios rikiuotės 

ir tinkamo pasirodymo bei pasiruošimo pa
reigoms, kiekviena kuopa turėjo išlaikyti eg
zaminus paskutinės inspekcijos metu karei
vinėse (susitvarkymu) ir rikiuotės aikštėje 
(paradu). Paradus priimdavo ir vėliavas 
įteikdavo (tautinės vėliavos su JAV kariuo
menės kuopų eilės numeriais) Weinheimo 
apygardos viršininkas pulk. R. O. Prather 
arba mokyklos viršininkas majoras Jack H 
Remele, dalyvaujant mokyklos aukštiems ka
rininkams lenkams ir baltams. Ta proga 
buvo sakomos prakalbos, linkėta pasisekimo 
paskyrimo • vietose.

Išileistūvės vienų kuopų būdavo iškilmin
gesnės, kitų kuklesnės. Ypač iškilmingai 
buvo atšvęsta lenkų šimtosios ir pirmųjų 
pabaltiečių kuopų išleistuvės.

— Gerbiami vrrštninkai, malonios ponios 
ir ponai, mieli kuopos nariai. Aš turiu di
delį malonumą jums pranešti savo atsimini
mus su baltų kuopomis, — vienos lietuvių 
sargybų kuopos išleistuvėse kalbėjo mokyk
los viršininkas maj. Jack H. Remele. — Aš 
puikiai atsimenu, • kai per metus išleisdavo- 
me lenkų geriausias kuopas. O po dešim
tosios jau mums Įgriso kartoti, kad jos yra 
geriausios. Bet aš manau, kad jūs dar ne- 
įgrisote. Aš noriu tikėti, kad jūs tai įrody
site. Ir mes čia fcaefertalyje.būsime už jū
sų. Aš tikiu, kad jūs čia maloniai praleido
te laiką. Aš keliu taurę į jūsų pasisekimą.

— Aš nėsu toks politikas, koks yra majo
ras, — pakilęs prabilo apygardos viršinin
kas pulk. R. G. Prather. — Aš nepasakysiu, 
kuri kuopa yra geriausia. Aš su majoru su
tinku, kad visos kuopos gerai pasirodė. Kaip 
aš jau prie| kelias minutes pasakiau, kaip 
tik ši lietuvių kuopa labai gerai atrodo. 
Distriktas phgeidauja vienos kuopos labai 
svarbioms pareigoms. Aš rekomenduosiu ši
tą baltų kuopą;

Tose išleistuvėse puikiai reprezentavosi 
Čiurlionio ansamblis ir Regensburgo apy
gardos LTB atstovai, kuopai įteikę tautinę 
(išsiuvinėtą vėliavą ir apsiėmę kuopą glo
boti. < '

Anksčiau Įvykusiose vienos lietuvių kuo-' 
pos ir mišrios pabaltiečių kuopos (iš Bam
bergo) išleistuvėse lietuvaites tautiniuose 
rūbuose gražiai atstovavo ponios: Andra- 
šiffnienė, Karbūnienė ir Petrulionienė; Se-

ligenstadto tautinis ansambliu buvo atvykęs 
ne išleistuvių metu.

Iš Kosciuškos „karo akademijos” mūsų 
kuopos išvykdavo į paskyrimo vietas reikš
mingais tautiniais vardais: Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto Kuopa, D. L. K 
Algirdo Kuopa, Vasario 16-tosios Kuopa 
Dariaus ir Girėno Kuopa ir k.

Pirmosios sargybų kuojx>s buvo paskir
tos įvairioms svarbioms pareigoms prie 
amerikiečių įgulų' Nuernberge, Bamberge 
Schwaebisch Hallėj, Wuerzburge ir k. Be 
karabinų, tik gyvuosius objektus saugojanl 
buvo joms ir kulkosvaidžiai patikimi.

Sportas
♦ JAV ledo ritulio rinktinė įveikė Slo

vakijos rinktinę santykiu 6:4. Tuo būdu 
JAV komanda laimėjo savo trečiąjį žaidimą 
Čekoslovakijoje. (D).

♦ Pasaulio greitojo čiuožimo pirmeny
bės įvyksiančios vasario mėn. 5. ir 6. d. 
Davoso mieste. Dalyvaus Austrija, Vengri
ja, Italija, Olandija, D. Britaniją ir Šveica
rija. (D). j

♦ Tarpvalstybinės bokso rungtynės tarp 
Čekoslovakijos ir Vengrijos baigėsi lygio
mis 8:8 (D).

♦ Vidutinio svorio pasaulio bokso meis
teris M. Cerdanas, Prancūzija, vasario 
28. d. Londone boksuosis su D. Britanijos 
meisteriu D. Turpinu. Ši kova tačiau nevyks 
dėl vidutinio svorio pasaulio bokso meiste
rio vardo./ (D),

♦ Internacionaliniame skandinavų teniso 
turnyre Stockholme amerikiečiai Parkeris— 
Paltys dvejete nugalėjo norvegus Haanesą — 
Hesselį santykiu 6:1, 6:3, 7:5, o Asbothas— 
Fornstedtas, Vengrija — Švedija įveikė da
nų porą Ūlrichą — Nielseną 6:4, 6:3, 3:6, 
6:1. (D).

♦ Šią vasarą Anglija Europoje ketina 
sužaisti trejas tarpvalstybines rungtynes: su 
Prancūzija, Šveicarija ir Italija. (D).

Atgaivinkime Moters Mokyklą!
Niekas neabejojame, kad šeima yra pirmas ir pagrindinis tautinės sąmonės 

ugdymo ir išlaikymo veiksnys. Tremtyje ir ypač emigracijoje šis veiksnys yra be
veik vienintelis ir lemiamas. Mat, visi kiti veiksniai, kukiais reiškiasi tautinis gy
venimo stilius ir tautinės sąmonės turinys, k. a. mokykla, maldykla, organizaci
jos, kai kur emigracijoje gali būti visiškai neįmanomi. Tačiau sąmoninga lietuviška 
šeima ir nepalankiausiose aplinkybėse galės vykdyti tautinio ugdymo uždavinius. 
Kad tatai būtų įmanoma, reikia, kad visos jaunos šeimos būtų iš anksto parengtos 
tai nepaprastai kilniai misijai.

Dabar tremtyje susidarančios ir ateityje susidarysiančios šeimos yra reikalin
gos ypatingo organizuotosios visuomenės dėmesio ir konkrečios pagalbos Ta pa
galba mūsų gyvenimo aplinkybėse gali būti daugiau moralinio, auklėjamojo po
būdžio. Daug reikštų šioje srityje ir organizuotosios visuomenės iniciatyvos.

Reikia atgaivinti sėkmingai praktikuotą vokiečių okupacijose metu Lietuvoje 
(Vilniuje, Kaune ir, rodos, kai kur kitur) Moters Mokyklą, kad ir trumpalaikių 
kursų pavidalu. Tokie kursai būtų nesunku suorganizuoti mūsų didelėse stovyklo
se, jų tarpe ir pereinamosiose. Centrinė vieta tokių kursų programoje turėtų tekti 
vaikų ugdymo — auklėjimo klausimams ir tautiškumo išlaikymo problemai. Jei ka
daise Vilniuje 1943—44 m. žiemą įvairaus amžiaus ir išsilavinime moterys ir mer
ginos rinkosi toje pačioje patalpoje į Moters Mokyklos paskaitas, tai juo labiau 
dabar, kai joms kyla tos pačios problemos ir visa eilė naujų, tokie kursai darosi 
būtini. Atkreiptinas mūsų organizuotosios visuomenės dėmesys I pereinamąsias sto
vyklas. Jose žmonės, laukdami savo iškeliavimo eilės, išgyvena nebe vieną savaitę, 
o dažnai ištisus mėnesius ir visą pusmetį. Prasidedant intensyvesnei fliusų tautie
čių emigracijai į JAV bei kitus užjūrio kraštus, mūsų tautiečių didesnės masės 
teiksis pereinamosiose stovyklose. Kaip tik ten neturėtų būti užmirštos ir paskai
tos mums rūpimais klausimais. Ir ten visų didžiausio dėmesio turėtų susilaukti 
moterys, ypač jaunuolės, busimosios žmonos ir motinos. Tinkamo turinio paskaito
mis šeimos sudarymo, vaikų auklėjimo ir tautiškumo ugdymo bei išlaikymo temo
mis turėtų susirūpinti mūsų tremties Moterų Taryba ir ypač tos moterys veikėjos, 
kurios kadaise taip gražiai.buvo fžinicijavusios ir tvarkiusios Moters Mokyklos 
veiklą Lietuvoje. Būtų gera, kad tokių paskaitų metu būtų dalijamos klausytojoms 
atitinkamo turinio brošiūros ar bent lapeliai. Reikia dar kartą rimtai patiems sau 
užakcentuoti, kad visa, kas iš anksto bus padaryta šeimai m o ra
li š k a i's u s ti p ri n t i ir jai reikiamomis žiniomis apginkluoti, 
— visa tai labai žymiai palengvins mūsų vėlesnes tautiškai 
kultūrines pastangas emigracijoje. V. C1Ž1UNAS.

Liet. Raudonojo Kryžiaus sukaktuvės

Mes norime . . •
(Atkelta iš 3 psl.) 

nacionalsocializmą. „Pasikeitė tik šeiminin
kai — teigia autorius ir baigiamajame žo
dyje priduria:

„Milijonai darbo vergų Sibire, šimtai 
tūkstančių įtovotojų dėl laisvės ir žmogaus 
teisių pūva Kalėjimuose ir I<. Z-uose veda
mi į kartuves. Jie visi laukia laisvę nešan
čios aušros, kaip ir mes, tremtiniai, o su 
mumis kartu ir visas prislėgtasis pasaulis 
— taikos. Taip, mes trokštame taikos, ku
rią iš šio pasaulio ištrėmė kadais mūsų 
kraštą užpuolę tariamieji mūsų išvaduotojai. 
Mes norime būti ne išvaduoti, bet laisvi, nes 
per atkartotinius vadavimus mes nustojome 
visiškos laisvės, nebegalime net tėvų kapų 
aplankyti...”

„Saugiai žmogus gali jaustis tik demokra
tijoj” — Va, aukso tiesa, paliudyta nacių 
koncentracijos stovyklų patirtimi. Ak, atla
pus geležinės uždangos demokratijos nebė
ra, ten ne laisvė, bet kartuvės ir šūvis i 
pakaušį, — ir, J. Grigolaičio knygą be
skaitydamas, žmogus, labiau sutvirtėji pa
siryžime žūt būt kovoti dėl visiško pašali
nimo . bet kokių — rudu ar raudonų — 
diktatorių ir jų režimų, kurių jaagrindinis 
ramstis buvo ir tebėra koncentracijos stoJ 
vykios. 1 L CICĖNAS

Nauji vėjai

Dar Kaefertalyje būdami mes, pajutome 
„juodąją ranką”. Ne viskas taip klojos, kaip 
okupacinės kariuomenės vadovybė norėjo. 
Ji turėjo atsižvelgti Į aukštąją politiką. Ir 
Unrros skryningai čia buvo atsiradę. Be
trūko tik sovietų misijų...

Sekančių metų JAV biudžetas nenumatė 
tiek lėšų, kiek jų kariuomenė reikalavo. To
dėl ir numatytas 40.000 „juodukų” iš DP 
suorganizavimas sustojo pusiaukelėj. Sargy
bų kuopų vieton pradėjo plaukti transporto 
inžinerijas ir darbo kuojtos. Ir tų greit pa
kako, nes, keičiant politiką vokiečių at
žvilgiu, atsirado nauja „armija” IG vardu 
(Industrial Guard), vokiečių Industrie Po- 
lizei, į kurią galėjo stoti ir pabaltiečiai;

Lenkų ir pabaltiečių sargybų kuopų skai
čius mažėjo. Emigracija jų mažėjimą didi
no. Ir dabar pagšl planą jų yra perdaug. 
Bet galutinai sargybų ir darbo kuopas lik
viduos tik emigracija į JAV, kur daug yra 
užsirašiusiųjų, nes JAV armija pati padeda 
„juodukus” paruošti greitesnei emigracijai 
Jeigu tai būtų anksčiau pradėta, mažiau 
būtų išvykę J kitus kraštus, nors, turint 
galvoje nesklandu įstatymo vykdymą dėl 
įvairių priežasčių, DP tarpe girdėti balsų: 
kad „Protingi važiuoja į Australiją ir į 
Kanadą, o durniai — Į...”

Pats Kosciuškos Centras Kaefertaly lik
viduotas 1948 rn., sausio mėn., perkėlus jį 
į Fuldą, kur pavasarį yra išformuotas. (B. p.)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Skautiškuoju keliu. Memmingeno lietuvių 

skautų laikraštis. Nr. 2—1949. I. 15. Leidžia 
L. S. B. „Lituanicos” tunto „Dariaus — Gi
rėno” skautu vyčių draugovė. Redaguoja 
psktn. Alb. Karnavičius. 18 psl. (spausdinta 
rotatoriumi). Atsk. nr. kaina 0.50 DM.

Knygų lentyna. Nr. 7. 1949 m. sausio 20 
d. Leidžia: Lietuvių Bibliografinė Tarnyba 
Memmingene. Redaguoja; LTB vedėjas bib
liografas Al. Ružancovas su talkininkais. 
Katalogas spausdintas rotatoriumi. Leidžia
mas rankraščio teisėmis. Kaina nej>ažymėta.

Argentinos Lietuvių Balsas. Nr. 873—1949 
1. 13. ryšium su nuosavo linotijx> įsigijimu 
persiformavo iš mažo į didelį formatą, 8 
psl. ir dabar šiuo atžvilgiu prašoksta visus 
tremtyje išeinančius laikraščius. Gausiai 
iliustruotas, gerame jjopieriuje, turinys pa
tobulėjęs. Tuo būdu „Argentinos Lietuvių 
Balsas” prilygsta europiniam mastui ir yra 
didžiausias P. Amerikos lietuvių laikraštis, 
rodąs tendenciją augti ir tobulėti. Redak
torius Konstantas Norkus. Reikia turėti vil
ties, kad „A. L. Balsas” suspies visus P. 
Amerikos lietuvius į savo skaitytojų eiles 
„A. L. Balso” adresas: CaslUa de Correo 
303, Bs. Aires, Argentina.

AT1TAISYMAS
MINTIES Nr. 10 K. Škirpos str. „Dram

blio tai, nepastebėjo”, pastraip. „Tas... ves
ti...” praleistas žodis „kad” ir pastraip. „Po 
suminėtos... toliau lįsti į viską..turi 
būti „toliau lįsti į mišką”.

Reutlingenas.
— Nuo sausio 1 d. prancūzų zonos trem

tiniams nustatytos naujo maisto normos:
1. sunkiai dirbantiems — 3.106 kalorijos, 2. 
dirbantiems — 2.800 kalorijos, 3. nedirban
tiems — 2.000; 4. vaikams 0—20 metų — 
1.149—2681 kalorijų.

— Iš naujd tikrinama visų tremtinių svei
kata ir rašomos buvusių ligų istorijos, (-k-)

Reutlingenas. Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus 30 metų sukaktuvių proga LRK Vyr. 
Valdybos narys J. Daugėla kalbėjo'šešta
dienio popietės metu apie LRK Draugijos 
uždavinius ir darbus.

— LKF Ketvirtadienio klube ką tik atvy
kęs iš Jungtinių Amerikos Valstybių BAL- 
Fo įgaliotinis Valaitis smulkiau pasakojo 
apie Amerikos lietuvių kasdieninį ir visuo
meninį gyvenimą bei apie emigracines gali
mybes į šią šalį. Kalbėtojo nuomone, numa
tomas imigracijos įstatymo pakeitimas išei
siąs ne lietuvių naudai. Be to, Valaitis pri
mygtinai įtikinėjo emigruoti ne į kitą kurią 
šalį, bet į Jungtines Amerikos Valstybes. 
Susirinkusieji kėlė daug klausimų ir ypač 
apie socialinį draudimą ir švietimo reikalus. 
Nevisi liko patenkinti socialiniu ir švietimo 
reikalų tvarkymu šioje taip civilizuotoje ša-

Ieškome 1000 tremties knygnešiu
PRANEŠIMAS Nr. 2.

Papildydami savo knygų vajaus praneši
mą Nr. 1, pranešame, jog šiuo metu plati
namos knygos^ (Vol. I, II, III) vajaus prog- 
ramon neįeina. Pageidaujamos Tremties 
Knygnešių knygos su numatytomis lengva
tomis galės būti išsiųstos, tik suvedus ir 
paskelbus galutinius vajaus davinius š. m. 
kovo mėn. Tačiau įvertindami Tremties 
Knygnešių pagalbą mūsų darbuose, skel
biame papildomą knygnešiams nuolaidą ir 
būtent: kiekvienas Treaties Knygnešys šių 
papigintų knygų gali įsigyti tik tiek egz., 
kiek yra įmokėjęs vajaus įnašo, t. y. įmo
kėjęs DM 20.— šiuo metu po DM 10.— 
gali įsigyti 2 knygas, ir tt. Šių knygų pla
tinimo kontrolę atlieka spaudos platintojai, 
padarydami atitinkamus atžymėjimus Tr. 
Knygnešių sąrašuose ir kvituose. Ši leng
vata liečia tik Vokietijoje gyvenančius 
Tremties knygnešius ir galioja nuo tos die
nos, kada yra įmokėtas Tr. Knygnešio va
jaus įnašas.

Šia nuolaida taip pat naudojasi tremties 
jnokykla ir mokytojai (pagal mokyklos va
dovo sudarytus ir patvirtintus sąrašus). Vi
siems kitiems knygų pardavimo kaina yra 
po DM 15.—/Vol.

Asmenys, gyveną stovyklose, vajaus įna
šą įmoka spaudos platintojams ar komite
tams; visi kiti — tiesiog firmai F. Bruck- 
mann K. O., Miinchen 2, Lothstr. 1. Užjū
riuose įnašai įmokami mūsų atstovams.

Mūsų vajaus tikslas yra ne tik suburti 
stambesnes sumas tolimesniam knygų lei
dimui, bet taip pat suburti ne mažiau kaip 
1000 nuolatinių prenumeratorių — Tremties 
Knygnešių. Vykstant sparčiai emigracijai ir 
nykstant stovykloms, normalus knygų pla
tinimas ateityje darosi nebeįmanomas. Todėl 
mūsų knygų platinimas ateityje nebus vyk
domas laisvoje rinkoje, bet bus paskirsto
mas per mūsų atstovus užjūriuose ir spau
dos platintojus vietoje tik mūsų prenumera
toriams. Kad mūsų programa galėtų būti 
palaipsniui vykdoma, mes turime jau šian
dien sudaryti tvirtą ryšį su visais knygos 
mėgėjais, kurie, vis tiek kuriame pasaulio 
kampelyje atsidurs, yra pasiryžę būti mūsų 
knygų prenumeratoriais ir bendradarbiais.

Jeigu mums nepavyks1, suburti šį minimu
mą Tremties Knygnešių, tolimesnis mūsų 
knygų leidimas turės būti neišvengiamai nu
trauktas.

Mes kviečiame visus asmenis ir organi
zacijas, kurie yra pajėgūs įmokėti didesnį 
įnašą, nei numato vajaus minimumas, šią 
Tremties Knygnešio pareigą neatidėliojant 
atlikti. Čia galėtų gražų pavyzdį parodyti 
tie tautiečiai, kurie užima aukštesnes vietas 
IRO įstaigose, privatūs verslininkai, ir tt. 
Tuo būdu susidarytų galimybė padidinti 
tiražus ir dalį knygų skirti įvairių kraštų 
viešosioms ir universitetų bibliotekoms. Iš 
kitos pusės, spaudžiant knygų tiražus ma
žesnius nei 100 egz., knygų savikaina darosi 
tokia aukšta, jog jų įpirkimas būtų neįma
nomas. Ypač tai liečia mūsų spalvotus lei
dinius, kurių paruošimas ir spauda yra ypa
tingai brangūs.

Šia jaroga reiškiame padėką mūsų rėmė
jui prof. J. Brazaičiui, išrūpinusiam iš VLI- 
Ko Vykdomosios Tarybos stambią paskolą 
pirmųjų 3. knygų išleidimui, o taip pat 
Vykdomajai Tarybai, užpirkusiai didelius 
kiekius mūsų knygų.

Mūsų nauji bendradarbiai: dail. P. Au
gius, prof. J. Brazaitis, inž. P. Hahnas, 
Gražina Krivickienė, Lietuvių Dailės Insti
tutas, dail. V. z Petravičius, dail. A. Vaičai
tis, dail. T. Valius, dail. L. Vilimas.

Be to, mūsų pirmame vajaus pranešime 
praleista mūsų bendradarbio dail V. Rato 
j>avardė.

Mūsų nauji atstovai JAV: Prof. V. Sčes- 
nulevičius, 227 W 5th Ave, So Boston, Mass. 
Arch. J. Molokas, 520 North 30 th St.’East 
St. Louis.

Mūsų atstovo Australijoje B. Genio ad
resas pasikeitė šiaip; B. Genys, W. B. No.*6 
Camp-Malgoa, Via Penrith N.S. XV., Aus
tralia.

Sį. vajaus papildymą visi laikraščiai pra
šomi perspausdinti.

„A U F B A U”
Fr. Herschelsitr. 16. 
Miinchen 27 
Germany, US Zone.

lyje, nors kalbėtojas stebėjosi, šitokiu da
lyvių susirūpinimu. •

— Sausio mėn. 24 d. prel. M. Krupavičius 
ir V. Sidzikauskas išvyko per Baden-Badeną 
į Paryžių, o ten lėktuvu J Jungtines Ameri
kos Valstybes. Numatoma lankyti gausingas 
lietuvių kolonijas ir atlikti kitus svarbius 
viešuosius reikalus.

— Vietos Lietuvių Tremtinių Bendruome
nė rengiasi iškilmingai švęsti Lietuvos Ne
priklausomybės šventę — Vasario 16. dieną, 
Programoje numatyta pranešimas ir turi- , 
n ingos programos koncertas.

— Priimtieji (Australiją ketinama pradė
ti vežti vasario mėn. pabaigoje arba kovo 
mėn. pradžioje, nors dar tikrai išvykimo 
data/ nenustatyta.

— Vietos PDR įstaiga čia gyvenančius 
kai kuriuos žurnalistus ir rašytojus bei kitų 
laisvųjų profesijų žmones pradėjo laikyti 
nedirbančiaisiais. Dėį to kilo nemaža susi
rūpinimo. Iš viso griežčiau tvarkomi darbo 
reikalai ir norima tremtinius įjungti į vo
kiečių darbus. j . ' ,

— Senesnio amžiaus tremtiniams (per 60 
metų) ir kitiems nedarbingiems ir be tinka
mos globos asmeninis yra prancūzų zonoje 
atidaryti prieglaudos namai Jordanbade, 
netoli Biberacho. Atitinkamos kategorijos 
tremtiniai gali tuoj pat persikelti ten gy
venti.

— Ūkininkai su šeimomis kviečiami vykti 
Praricūzijon valdyti • savarankiškai žemės 
ūkius. Suinteresuotieji iš prancūzų zonos 
gali vykti kariu su gyvu ir negyvu invento
rium. Girdėti, kad ir Prancūzijoj gyvenan
tieji lietuviai suskato šią imigraciją visais 
būdais remti ir vietinę lietuvių koloniją pa
gausinti.

— IRO Apygardoje Ebingene registruoja
mi inžinieriai, technikai ir kiti techniško 
darbo darbininkai.
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