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Stalinas siūlo bendrą sovietų Amerikos taikos deklaraciją Svarbūs Atlanto pakto nutarimai

Burmofe didelė ofenzyva
Rangūnas (Dena/Reuteris). Burmos vy

riausybės karinės pajėgos centrinėje Bur- 
moje pradėjo didelę ofenzyvą, kad atgautų 
sukilėlių karų Rangūno Mandalajaus gele
žinkelio linijoje užimtas vietoves. Burmoje 
karai yra didžiausia tautinė mažuma.

Pranešimų, pasak kurių karai ir komunis
tų sukilėliai centrinėje Burmoje gina ben
drą reikalą, vienas vyriausybės informato
rius negalėjo patvirtinti.

Iš Bangkoko pranešama, kad karų plėši
kų grupė, jsiveržė j šiaurės vakarų Siamą 
ir užpuolė netoli sienos esančias volframo 
kasyklas. Kasyklų vedėjas, buvęs Siamo 
parlamento narys, ir 10 kitų asmenų, susi
dūrus su plėšikais, buvo užmušti.

ST Įsakė Olandijai nutraukti 
karo veiksmus

Lake Successes (Dena/Reuteris). Saugumo 
Taryba priėmė JAV, Kinijos, Kubos ir Nor
vegijos pasiūlytą rezoliuciją, kurioje reika
laujama, kad vyriausybė tuojau nutrauktų 
karo veiksmus. Šis nutarimas buvo priim
tas 8 balsais, Sovietų S-gai, Prancūzijai ir 
Ukrainai susilaikius. Toliau reikalaujama, 
kad Olandija paleistų indonezų vadus, ku
riems būtų suteikta laisvė jų įstaigoms su
daryti. 10 balsavo už, Prancūzija susilaikė.

Sovietų papildomas reikalavimas tuojau 
atitraukti Olandų karines pajėgas buvo at
mestas, nes 4 balsai pasisakė už, o 7 prieš. 
Siūlymo priėmimui reikalinga septynių bal
sų dauguma.

Prieš balsavimą diskusijose Olandijos 
delegatas Dr. Van Royenas pareiškė, kad 
keturių valstybių rezoliucija yra „drastiš
kas ir opus kišimasis į valstybės vidaus rei
kalus”, su kokiu nėra sutikęs joks JT narys 
po JT charto pasirašymo.

Olandija nebeprlpazjsfa 
Indonezijos suverenumo

Haaga (Dena/Reuteris). Olandų vyriau
sybė respublikininkų ministeriui pirmininkui 
M. Hattai pareiškė, kad ji nebepripažįstanti 
Indonezijos respublikos ,kaip politinio vie
neto su nuosava teritorija. Dėl tos priežas
ties Olandija hebepaiso internuotų indonezų 
politikų nusistatymo.

Maskva (Dena/Reuteris). šeštadieni duo
tame pasikalbėjime Stalinas pareiškė sutin
kąs bendrai su JA Valstybėmis paskelbti 
deklaraciją, kad nė viena iš šių dviejų val
stybių nenori sukelti karo. Jis taip pat pa
brėžė, kad sovietų vyriausybė sutinkanti 
svarstyti bendrai .su JAV palaipinio nusi
ginklavimo programą.

Sovietų S-ga nebekelsianti priekaištų dėl 
Berlyno blokados panaikinimo, jei D. Brita
nija, JAV ir Prancūzija sutiktų atidėti at
skiros V. Vokietijos valstybės įjidarymą, 
kol susirinks užsienio reikalų ministerių ta
ryba ir galės svarstyti Vokietijos klausimo 
visetą.

Jis taip pat neturįs nieko prieš susitikimą 
su prezidentu Trumanu prezidentui ir jam 
patogioje vietoje.

Šie Stalino pareiškimai nesukėlė jokio en
tuziazmo nei Londone, nei Washingtone. Čia 
norima ne Stalino žodžius girdėti, bet jo 
darbus matyti. Labiausiai džiaugtasi pran
cūzai, tardami, kad šie Stalino siūlymai jneš 
atoslūgi tarptautinėje padėtyje.

' Sovietai užsipuola Vakarų bloką
, Maskva (Dena/Reuteris). Valdinė „Tas
so” žinių agentūra paskelbė, kad

sovietų užsienio reikalų ministerija ap
kaltino D. Britaniją ir Prancūziją ve
dant ^taikingoms tautoms labai grės
mingą” naują politiką, kurios tikslas 
yra dominuoti kitoms Europos tautoms.
Vakarų Unijos sukūrimas reiškia visišką 

Britų ir Prancūzijos politikos pasikeitimą 
Vokietijos atžvilgiu. Už Vakarų Unijos ir 
Marshallio plano stovį anglų amerikiečių 
bloko vadovaujamieji sluogsniai, kurie rū
pinasi tik sustiprinti ir išplėsti savo stra
tegines ir ūkines pozicijas.

šiam tikslui pasiekti nevengiama net nau
dotis buvusių priešo valstybių patarnavi
mais. D. Britanija, Prancūzija ir JAV Va
karų Vokietijoje vis daugiau priima 1 visas 
vadovybės sritis buvusių nacių ir milita
rist, kad juos panaudotų savo tikslams.

Sovietų S-ga dar ir šiandien stipriai lai
kosi antiagresyvinės politikos, kurią 
metu nustatė antihitlerinė koalicija, 
žvelgdama j naują D. Britanijos Ir 
„atvirą agresyvią politiką”, Sovietų 
turėsianti ateityje dar energingiau 
prieš karo kurstytojus/

, Sovietų S-ga ateityje turėsianti dar stip
riau, kaip ligi šiol kovoti su „elementais, 
kurie griauna Jungtines Tautas”, it panau
doti savo jtaką, kad Jungtinės Tautos dides
niu autoritetu, kaip lig šiol, pažabotų agre
syvius politikus.

Sovietams nepatinka Japonijos atkutimas
Washingtonas (Dena/Afp). Sovietų S-gos 

pasiuntinys Washingtone A. Paniuškinas 
Tolimųjų Rytų savaitiniame uždarame po
sėdyje padarė pranešimą, kuriame apkalti
no JAV, kurios nerespektuoja Tolimųjų Ry
tų komisijos politikos.

Paniuškinas pareiškė, kad JAV taikančios 
naujas priemones Japonijos ūkio atstatymui, 
kurios yra priešingos Tolimųjų Rytų komi
sijos politikai. Jis reikalavo komisiją, kad 
pasisakytų dėl priemonių Japonijos ūkio 
pagerinimui.

Reuterio pranešimu, JAV užsienio reika
lų ministerija dementavo Paniuškino teigi
mus, kad amerikiečių direktyvos apeina ko
misijos nustatytą politiką.

Direktyvoje nurodytos priemonės ūkio 
stabilizavimui yra „būtinas tarmuo”,' kad 
sudarytų sąlygas, kurios reikalingos palan
kiam demokratijos tarpimui.

New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 
Times” diplomatinis korespondentas rašo, 
kad delegatai, tardamiesi dėl Atlanto pakto 
iš principo, tarp kitų,.priėmė šiuos nutari
mus: pirma:* paktą ratifikavusios valstybės 
įsipareigoja, ginkluoto užpuolimo atyeju 
prieš signatarinę valstybę griebtis” utilita
rinių ar ja susijusių priemonių”.

Antra: paktas turi būti sudarytas 16 ar 20 
metų ir neatnaujinamas tais metais, kada 
JAV vyksta prezidento rinkimai.

Trečia: JAV, D. Britanijos, Kanados, Bei. 
gijos, Olandijos, ir Liuksemburgo užsienio 
reikalų ministerial ši susitarimą pasirašys, 
galimas dalykas, kovo viduryje Washing
tone, Ottawoje ar Bermuduose. • <

Ketvirta; Paktas numato sudaryti nuola
tinę Siaurės Atlanto saugumo tarybą, kuri 
bus įgaliota pakto nutarimą vykdyti, suda
ryti pastovias komisijas, tarp jų ir karinio 
štabo komisiją.

Penkta: Pakte bus priimtas principas, kad 
numatyti pasižadėjimai būtų vykdomi pagal 
dalyvaujančių valstybių konstitucijų nuosta. 
tus. v

Hoffmanas: „Amerika turi veikti 3 frontuose"
Baltimorė (Dena/Oans). Marshallio' pla

no administratorius P. Hoffmanas Baltimo- 
rėje pareiškė, kad

Vakarų Europos karinės ir tikinės 
nybės atstatymas yra reikšmingas

Valstybėms ir pasauliui.* 
laimėta tik vien
karinis pajėgumas turi 
sulaikytų komunistus

Markoso „laikos siūly mai”
Paryžius (Dena / Afp). Graikų sukilėlių 

vadas „generolas” Markosas per radiją pa
sakytoje kalboje „laikinės Graikijos demo
kratinės vyriausybės” vardu reikalavo, kad v 
graikų tauta baigtų jtarą. Abiem priešiš
koms partijoms siūlė tartis šiuo pagrindu: 
Tuojatt atitraukti iš Graikijos visus užsie
niečių dalinius ir misijas. Nutraukti visus 
susitarimus ir konvencijas, kurios daro įta
kos Graikijos suverenitetui ir nepriklauso
mybei. Tuoj pat padaryti paliaubas. Suteikti 
politinę amnestiją. Įvesti visas politines ir 
verslo laisves. Apsaugoti tautines mažumas 
Graikijoje. Pradėti pasitarimus dėl abiem 
pusėm priimtinos vyriausybės.

Jei Atėnų vyriausybė sutiktų pradėti pa
sitarimus, Markoso vyriausybė, kaip sako
ma atsišaukime, sutinka l Atėnus pasiųsti 
delegaciją. Vyriausybės karinių pajėgų ka
rininkai ir daliniai kviečiami broliuotis su 
sukilėliais.

vle-
J.A.

ūkiniuKova negali būti 
frontu. Taip pat ir 
būti atstatytas, kad 
nuo karinių kėslų.

Jei mes norime Europoje laimėti šaltąjį 
karą, kalbėjo Hoffmanas, turime veikti tri
juose frontuose. Mes turime būti stiprūs ka
riškai, remti ir skatinti vyriausybes, kurios 
yra kilusios iš tautos įr dirba tautai, ir 
skatinti ūkio atstatymą.

„Le Monde” rašo, kad Lovettas atkartoti- 
nai yra pasisakęs norįs pasitraukti j priva
tų gyvenimą, bet, gal būt, pasiseks ji pri
kalbėti eiti i labai svarbų Paryžiaus amba
sadoriaus postovį.

Royallis įspėja
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

armijos ministeris K. C. Royallis kongreso 
karinei komisijai pareiškė, kad karas dar 
nestovi prieš akis, bet reikalinga skaitytis su 
jo galimybėmis.

Royallio nuomone, maža tėra vilčių, kad 
ateinančiais metais tarptautinė padėtis bus 
laisva nuo pavojų ir įtempimų. JAV kari
nis pajėgumas turi su tomis aplinkybėmis 
skaitytis.

D. Britanija pripažino Izraeli
Londonas (D/na/Reuteris). D. Britanija ir 

corrrmowealtho ’ valstybės pripažino Izraelį 
de laoto. Svarstomas atstovais pasikeitimo 
klausimas. Po pripažinimo žydai tikisi gauti 
bankuose užblokuotų 90 milijonų svarų ster
lingų. Manoma, kad pripažinimas teigiamai 
paveiks Izraelio ir Egipto derybas Rodoso 
saloje.

karo 
Atsi-
JAV 
S-ga 
stoti

• Anglu rezervai dėl zydn DP
Ženeva (Dena/Reuteris). IRO valdybos 

posėdyje Ženevoje anglų atstovas pareiškė, 
jog D. Britanija negali sutikti, kad žydų DP 
neribotai vyktų iš Europos į Palestiną.

Britų atstova's reikalavo garantijų, kad 
žydai neperims 700.000 iš Izraelio pabėgu
sių arabų žemes ir namus.
Y

Montgomerys atostogauja 
Šveicarijoje

Paryžius (Dena/Afp). Feldmaršalas Mont
gomerys iš Paryžiaus vyksta poilsio į Švei
cariją. •, ’

Feldmaršalas, kaip Vakarų Unijos gyni
mosi komiteto pirmininkas, Fontainebleau 
turėjo pasitarimus su aukštais prancūzų 
Vakarų Vokietijos okupacinių pajėgų 
ninkais apie Vakarų Europos gynimą 
mojo Atlanto pakto rėmuose.

Galimi pasikeitimai JAV diplomatijoje
Paryžius (Dena). Paryžiškis „Le Monde” 

gvildena busimuosius' pasikeitimus JAV 
diplomatijoje, kurie dabar, girdi, svarstomi 
Washingtone.

Nors dar per anksti kalbėti apie naujus 
skyrimus i diplomatinius postovius ir nors 
Amerikos ambasadorius Paryžiuje J. Cafie- 
rys Washingtone labai vertinamas, laikraš
tis tariasi žinąs, kad tam tikri JAV sluogs- 
niai geriausiu Cafferyo įpėdiniu laiko buv. 
užsienio reikalų viceministerį Robertą Lo
vett ą.

Višinskis atvyko taikyti satelitų

Armijos ministeris išvyko Į T. Rytus
New Yorkas (Dena/Reuteris). JAV armi- 

jos ministeris Royallis išskrido t Japoniją. 
Prieš kelionę Royallis, kur} lydi grupė ka
rinių ir civilinių tarėjų, pareiškė, kad jis no
rįs susidaryti vaizdą apie visas Japoniją 
liečiančias problemas ir, gal būt, aplanky
siąs Pietų Korėją.

Amerikos tarėjai Kinijoje be darbo
Washingtonas (Den/Reuteris). JAV užsie

nio reikalų ministerija patvirtino, kad 
amerikiečių karinių tarėjų Kinijoje dar-

< bas nutrauktas. Ik šiol tarėjai bendra
darbiavo su kiniečių štabu Nankinge.

Apie jų tolimesni darba nieko nežinoma.
Užsienio reikalų ministerija pabrėžia, kad 

dabartinėmis sąlygomis bendradarbiavimas 
yra neįmanomas.

Rodoso derybos baigsis teigiamai
Jeruzalė (Dena/Reuteris). „Palestine Post” 

laikraštis-kuris paprastai perduoda Izraelio 
vyriausybės nuomones, rašo, kad Izraelio ir 
Egipto paliaubų derybos gali sėkmingai 
baigtis. Laikraštis taip pat mano, kad pa
liaubos bus sudarytos ir su Libanu. Be to, 
galimas dalykas, kad Izraelio Transjorda- 
nijos derybos šią savaitę gali pasukti irgi 
sėkminga kryptimi.

Rodoso saloje dėl Negebo srities bepada
ryta jokios pažangos. JT tarpininkas R. 
Bunchė penktadien} vedė pasitarimus sky
rium su Izraelio ir Egipto atstovais. Jis vis 
dar tikisi, kad bus galima rasti kompromi
sinį sprendimą. Izraelio delegatas Dr. W. 
Eytanas pareiškė manąs, kad konferencija 
baigsis per 10 dienų.

Daugelis anglų laikraščių, nagrinėdami 
vyriausybės Palestinos politiką, daro išva
dą, kad darbo partijos vyriausybė šiuose 
parlamentiniuose egzaminuose suklupo. Bal
suojant dėl pasitikėjimo vyriausybei susilai
kė net šimtas darbo partijos atstovų.

kari- 
būsi-

«
pra-

Jėzuil*? anlisovielinis 
institutas?.

Viena (Dena). Remdamasis „Tasso1 
nešimu, Austrijos komunistų „Linzer Volks-
blatt” laikraštis rašo, kad Ryme jėzuitai 
turį mokyklą, kurioje ruošią agentus i Sov. 
S-gą jšmugeliuoti. Institutas vadinusis 
„Rusų kolegija” ir, pasak laikraščio, esąs 
keisčiausias namas Ryme, kurio langai nie
kada neatidaromi, o durys visada užrakin
tos. .Dvejus metus studijuojančių 
niekas negali aplankyti. Jiems taip 
valia susirašinėti su giminėmis.

Tos rusų kolegijos vedėjas esąs Austri
jos jėzuitas Schweiglis, kuris ilgą laiką 
gyvenęs Sov. S-goje. Pasak „Tasso” prane. 
Šimo) mokslus baigę auklėtiniai, kurie dau
giausiai parenkami iš rusų emigrantų, ne
tikromis pavardėmis Įšmugeliuojąmi į so
vietų zoną arba keliaują kaip vienuoliai. 
Prieš išvykstant kiekvieną auklėtinį pritinąs 
popiežius.

mokinių 
pat ne-

♦ Žinomas sovietų biologas Lysenka 
Maskvos universitete laiko mokslo pagilini
mo kursus 200 profesorių tema „Darviniz
mas ir genetika modernios sovietų biologi
jos šviesoje”, (D/R).

Frankfurtas (Dena). BBC pranešimu, So
vietų S-gos užsienio reikalų ministerio pa
vaduotojas A. Višinskis, kaip iš oficialių 
sluogsnių pranešama, „privačiai” lankosi 
Čekoslovakijoje.

Višinskio lankymasis siejamas su gan- 
z dais apie Čekoslovakijos vyriausybės 

nesutarimus.
Višinskis veda slaptus pasikalbėjimus.
Į tvirtovę panašiame viešbutyje netoli 
Karlsbado, kaip pranešama. Sovietų 
S-gos užsienio reikalų ministerio pa
vaduotojas Višinskis veda pasitarimus 
su Rytų Europos komunistų, vadais.

Valdiniai Čekoslovakijos sluogsniai apie 
šį atvykimą nieko neužsimena. Vienas val
džios informatorius net teigė nieko nežinąs 
apie Višinskio buvimą Čekoslovakijoje. 
Gerai informuoti' sluogsniai praneša, kad

Višinskio buvimas ir tarpininkavimas 
reikalingas dėl Rytų Europos komunistų 
vadų nuomonių skirtumo politiniais ir 

ūkiniais klausimais.
Nuomonių skirtumai pirmiausia atsiradę 

dėl sovietų okupacinės zonos Vokietijoje 
įjungimo i Rytų Europos bloką. Lenkija ir 
Čekoslovakija su nepasitikėjimu žiūri j 
Vokietijos įtraukumą į Rytų bloką, kaip tai 
paskelbta numatytuose Maskvos planuose 
apie Rytų Europos ūkio tarybą.

Ministeris pirmininkas Sun Fo ir kiti va
dovaują vyriausybės asmenys paliko Nan- 
kingą. Apie trečdalis kabineto narių dar 
tebėra mieste. Daugumas užsienio atstovy
bių palieka NaUkinge, o kitos vyriausybės, 
tarp jų JAV ir D. Britanija, nori Įsteigti 
antrą pasiuntinybę Kantone. t

Siauriniame Jangcės krante komunistai 
užėmė činkjango miestą. Nepatvirtintomis 
žiniomis yra užimtas ir Kaujaus miestas.- 
Vyriausybės kariuomenė užėmė Jangčavo 
miestą, kurį prieš dvi dienas buvo palikę.

Dviems kiniečių laivams susidūrus žu
vo apie 6000 žmonių.

K SanFrancisko pranešama, kad komu
nistai tvirtina, jog kiniečių nacionalistų 
lėktuvai dar po taikos pasiūlymų bombar
davo komunistų užimtus miestus.

Sovietai tebereikalauja 250.000 .piliečiu' is Vakaru
Washingtonas (Dena). Sovietų vyriausybę 

kelių eilučių nota atsakė Vakarų valstybių 
protestus dėl karo belaisvių. Joje tiktai 
konstatuojama, kad Vakarų valstybių noto- 
e nieko nėra, ką reikėtų konkrečiai gvil

denti.
Prie notos pridėtame memorandume pa

brėžiama, kad Sovietų S-ga yra jau paleidusi 
didžiausiąją belaisvių dali, o likusius palei
sianti 1949 m. būvyje.

Didelę memorandumo dalį užima teigi
mas, kad

vien sovietų piliečių Vąkarų Vokieti
joje sulaikyta 250.000 ir tūkstančiai vo-

Kinijos komunistai jau 
branginasi dėl derybn

Nankingas (Dena/Reuteris). Į Kinijos pre
zidento Licungjeno atsišaukimą per radiją 
tuojauznutraukti karo veiksmus, iki šiol dar 
Kinijos komunistų vadis Maocetungas ne
atsakė. Licungjenas vyriausybės kariuome
nei, kuri gina Jangcės upę, nurodė nepulti 
komunistų karinių pajėgų, esančių Saulinia
me upės krante.

kiečių karo belaisvių' tebelaikomi Va
karų valstybėse darbo sutarčių dingste.
„Amerikos balso” informatorius pareiškė, 

kad sovietų teigimai esą tokie aiškūs ir 
nepagristi, jog nėra reikalo ir komentuoti. 
Visuotinai žinoma, kad Vakarų Vokietijoje 
tariamai sulaikyti sovietų piliečiai yra pa
baltijiečiai, kurie mieliau sutinka gyventi 
amerikiečių stovyklose, nekaip grįžti Į savo 
tėvynę, įjungtą ,J sovietų rojų”.

Suimtas Kanados komunistų vadas
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

teisingumo ministerija praneša, kad
New Yorke kriminalinė policija suėmė 
S. Carrą, buvusi Kanados komunistų 

partijos sekretorių.
Carras laikomas pagrindine figūra sovietų 

špionažo aferoje Kanadoje, kuri buvo su
sekta 1945 m. rugsėjo mėn. vienam tarnau
tojui nurodžius šifruotų laiškų skyrių So
vietų Sąjungos pasiuntinybėje.

FBI direktorius J. E. Hooveris pranešė, 
kad Carras Kanadoje yra ieškomas dėl, nu
sikaltimo už valstybės paslapčių išdavimą.

Jis toliau pareiškė, jog' komisija špionažo 
grandinei atidengti nustatė, kad Carras ak
tyviai dalyvavo sovietų agentų telkime, tar
navo kaip ryšininkas sovietų įstaigoms, rin
ko reikalingas informacijas ir jas siuntė į 
Maskvą.

SKANDINAVIJA NESUSITARĖ
Oslo (Dena/Reuteris). Sekmadieni paskelb

tame komunikate Švedija, Norvegija ir Da
nija pranešė, kad jos nesusitarė dėj unijos 
sudarymo ir dėl kitų įsipareigojimų sąjun
gos forma. Pasitarimai užsienio politikos . 
klausimais vyksta toliau.

Itus
j Washingtoną. Atsilankymas 'būsiąs 
susipažinimo tikslu ir nesusijęs su pasi

tarimais dėl Atlanto pakto.
Paklaustas apie viešosios nuomonės tyri

mo institutus, kurie pranašavo didelę De- 
weyo rinkimų pergalę, prezidentas pareiš
kė, kad jis tokių apklausinėjimų niekuomet 
nelaikė patikimais ir nesileido jų pavei
kiamas.

Trumatias pasakė, kad jis užsienio reika
lų ministeriui. Achesonui pavedė paruošti 
pirmuosius prezidento programos planus 
atsitikusių kraštų būvio pagerinimui. Ši pro. 
grama, pasakė Trumanas, yra pasaulio tai
kos (statymo plano dalis.

Į klausimą, kada JAV pripažinsiančios 
raelj de jure, prezidentas atsakė, kad 
pranešiąs tada, kai jau bus pasirengęs 
padaryti.

Paryžiuje pavogė amerikiečių delegacijos dokumen
Paryžius (Dena/Afp). Keturius buvusius i Washingfoną. Atsilankymas Ibi

JT pilnaties biuro tarnautojus teismas nu- 
bąudė po 1200 irankų piniginėmis baudomis 
už dviejų bonkučių nagų lako pavogimą 
Chaillot rūmuose per JT sesiją.

Gynėjai pareiškė, kad sesijoje vagysčių 
buvo gan gausu: dingo; 200 ausenų, 15 de
legatų kėdžių, 3 rašomosios mašinėlės, šim
tai elektros lempučių ir keliolika km tuale
tinio popieriaus.

Iš Amerikos delegacijos biuro pavogė 
dokumentus apie Sovietų S-gą.

Trumano susitikimas su Kanados min. 
pirmininku

Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden
tas Trumanas savo savaitinėje spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad

jis pakvietęs Kanados minisferį pirmi
ninką E. St, Laureatą vasario 12 dieną

Iz- 
jis 
tai

/

1
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Tarptautinė padėtis

Ūkinis aspektas
..Made in Germany“

Tokia antrašte prieš keletą dienų skun
dėsi londoniškis „Daily Mail“ dėl vokiečių 
pramonės konkurencijos. Girdi, vokiečių 
darbininkai gauna 40% mažiau atlyginimo, 
užtat jų pramonė gali pigiau pasiūlyti sa
vo gaminius už britus. Toks priekaištas 
yra labai būdingas. Juk 1948 metais vokie
čiai savo gaminių išvežė tik už 2,1 milijar- 

, dų markių, o britai už 19,1 milijardų mar
kių! Gi prieš 10 metų tas santykis buvo 
5,2 prieš 6,5. Ypač būgštauja britų auto 
pramoninkai, nors 1948 m. jie pagamino 
600 000 autovežimių, o vokiečiai tik 64 000. 
Iš jų britai išvežė į kitus kraštus 212 000, 
o vokiečiai 5.800.—. Tie skaičiai ir būgšta
vimai meta tam tikrą šešėlį į dabar tarp 
JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos vedamas 
derybas dėl galutinio demontuotinų vokie
čių įmonių nustatymo. Aišku, kad joms 
turi įtakos ir būsimos konkurencijos baimė.

Antra vertus, Vakarų politikams visai 
aišku, kad Vokietija, kurios plotas po ka
ro sumažėjo, o gyventojų skaičius padi
dėjo, ant savo kojų galės atsistoti tik iš
plėsdama savo eksportą. Manoma, kad 1952 
m., t y. ERP programai pasibaigus, Vokie
tijos eksportas turės siekti apie 20 mili
jardų markių. Tik tada vokiečiai galės pa
kenčiamai gyventi be užsienio pagalbos 
ir tuo pačiu bus atsparūs komunizmui.

Achesonas yra kietas riešutas ^TRUMPOS ZW10S=
ARGENTINA

Kiti pavyzdžiai
Per tą laiką ir kiti kraštai padidins sa

vo eksportus. Ypač Japonija, kurios ūkinė 
būklė ne ką geresnė už Vokietijos. O jau 
dabar jaučiamas tam tikras rinkų prisiso
tinimas. Pereitų Kalėdų JAV prekyba buvo 
10% mažesnė už 1947 m. Kai kurios pra
monės sritys jau nebeturi kur dėti savo 
prekių Pvz., JAV turėjo sustoti keletas 
laikrodžių fabrikų, nes negali išlaikyti 
konkurencijos su šveicarfc fabrikais. Įdo
mu,' kad JAV laikrodininkų profesinės są
jungos reikalauja pakelti atlyginimą . . . 
Šveicarijos laikrodžių pramonės darbinin
kams, kad jų gamyba pasidarytų branges
nė. Žinoma, tai tik pirmosios kregždės, 
kurios neskelbia artėjančios ūkinės depre
sijos, tačiau verčia jau dabar griebtis ati
tinkamų žygių.

Busimieji istorikai Achesono paskyrimą 
JAV užsienio reikalų ministeriu laikys vie
nu didžiųjų mūsų laikų sprendimu. Prezi
dentui Trumanui paskelbus Achesono pa
skyrimą, kilo tokios tarptautinės diskusijos, 
kokių dar nebuvo buvę nuo pat ašies val
stybių kapituliacijos. Septynias valandas bu
vo gulte apgulti visi transatlantiniai kabe
liai: jais vyko gyvas pasikalbėjimas tarp 
vyriausybių ir spaudos atstovų. Pasklido 
daugybė gandų, komentarų ir spėliojimų.

Sunku yra pasakyti, kodėl Achesono pa
skyrimas sukėlė tokį tarptautinį sąjūdį. Jis 
yra aukštas, elegantiškai vilkįs, 55 m. am
žiaus vyras. Nors jis yra protestantų vysku
po sūnus (jo tėvas gimimo anglas), grei
čiau galima būtų jį laikyti pasisekimą tu
rinčia filmos žvaigžde, negu atkakliu,, kie
tu, kompromiso nežinančiu politiku, koks 
jis. yra savo priešams.

Tarp „jaunų žmonių” iš Roosevelto „sme
genų trusto” jis buvo pats pranašusis. Sa
vo asmens privalumus jis naudoja kaip 
priemonę savo politinių įsitikinimų įgyveii- 
dymui. Cordellis Hullis, Roosevelto užsienio 
reikalų ministeris ir buv. Achesono virši
ninkas, kartą pareiškęs: „Jeigu Achesonas 
ko .nori, tai aš žinau, kad jis to pasieks”.

Achesonas tik viena myli — savo kraštą. 
Šiaip jau gyvenime jis yra fanatiškas, radi
kalus liberalas.

Harvardo universitete jis susipažino su 
profesorium Frankfurteriu, kuris dabar yra 
aukščiausio federalinio teismo teisėju. Sis 
Achesoną įtraukė į „jaunų žmonių” ratelį,- 
kuris vėliau buvo žinomas kaip Roosevelto 
„smegenų trustas”. Ten jis susipažino su 
Hariu Hopkinsu, su išblyškusiu, liguistu so
cialinių reikalų valdininku iš rytinio New 
Yorko proletarinio kvartalo.

Haris Hopkinsas, kuris Baltuosiuose Rū
muose turėjo savo kambarį šalia Roosevel
to miegamojo, buvo vienintelis žmogus, ku
riuo visiškai pasitikėjo Rooseveltas. Ir tie 
trys vyrai, Harris Hopkinsas, Frankfurteris

ir Achesonas, paruošė Roosevelto revoliucinę 
programą, kuri buvo vadinama New' Dealu.

Rooseveltas ir Hopkinsas mirė. Frankfur
teris iš politikos pasitraukė. Achesonas už
sienio reikalų ministerijoje buvo likęs kaip 
antras vyras, kol Trumanas vykdė mirusio
jo prezidento politiką.

Tarp kita ko, ir Marshallio planą paruo
šė tas pats Achesonas. Dar tenka pridurti: 
jis yra tarptautinės atomo energijos kontro
lės amerikinio plano autorius. Tas planas 
buvo pateiktas JT, bet sovietai jį atmetė.

Achesonas dirbo užsienio reikalų niinis- 
terijoje prie Cordellio Hullio, Stetiniaus, 
Byrneso ir Marshallio. Daugelio jis laiko
mas JAV užsienio politikoje „pilkąja emi
nencija”. Bet tai yra klaidinga. Achesonas 
visada turėjo reikalą ‘tik su’pagrindiniais 
JAV užsienio politikos klausimais, su jos 
gairėmis. Nors jis pats niekad niekur nesi
rodė, bet JAV ir pasaulis visų sprendimų 
užkulisyje jautė jo asmenybę . Respubliki- 
ninkams laimėjus daugumą, Achesonas iš 
vyriausybės pasitraukė. Galima tikėti, kad 
dabartines pareigas Achesonas priėmė su 
sąlyga, jog užsienio politikai vadovaus tik 
jis pats.

Kaip sujaudinti buvo pasaulyje valstybių 
vyrai, Washingtono žurnalistų tarpe sklinda 
daug gandų. Šešių Pietų Amerikos valsty
bių' vadovaują vyrai, kurie jau seniau pa
žino Achesoną, dviem dienom praslinkus po 
jo paskyrimo, susirinko pasitarimų į Riode 
Janeirą, Peronas pasišaukė savo Washing
tono ambasadorių.

Visuotinai žinoma, kad itsargi Washing
tono profašistinių Pietų Amerikos vyriau
sybių tolerancija su Achesono paskyrimu 
priėjo radikalų galą. Ir Ispanijoje teko pa
laidoti visas viltis dėl greito diplomatinių 
santykių užmezgimo su JAV. Ir gen. de 
Gaullė, kuriam iš Deweyo sluogsnių buvu
si pažadėta aktyvi pagalba, savo broliui 
Pierre rašytame laiške Achesoną pavadinęs 
kietu riešutu... (Schl.),

Generolams bausmės 
patvirtintos

Berlynas (Dena). Generolas Clayus 
patvirtino 1948 m. vasario mėn. Nurn- 
bergo • karo nusikaltėlių byloje padarytus 
sprendimus aštuoniems buv. vokiečių gene
rolams. '

Galutinis sprendimas dėl paduotų apelia
cijų šioje byloje turi būti patvirtintas vy
riausiojo JAV federalinio teismo Washing
tone, nes karinis gubernatorius pagal karo 
valdžios nuostatus neturi teisės sprendimus 
reviduoti. Jis tik gali spręsti, ar bausmės 
dydis yra tinkamas, ar ne. Dabar gynėjų 
ajJeliacijos bus persiųstos į Washingtoną.

Šie aštuoni generolai yra pripažinti kal
tais tuo, kad Graikijoje, Albanijoje ir Ju
goslavijoje žudė civilius gyventojus, plėšė 
viešąjį ir privatų turtą, žudė ir maltretavo 
karo belaisvius, o taip pat, kad civilius gy
ventojus padarė darbo vergais koncentraci
jos stovyklose. Penktojo karo tribunolo 
paskirtos aštuonius mėnesius trukusioje by
loje bausmės siekia nuo 7 metų ligi gyvos 
galvos kalėjimo.

Laiškas, kuris keliavo 
penkiasdešimt metę

Frankfurtas (Dena). Vienas laiškas, kad 
patektų už keturių kilometrų gyvenančiam 
adresatui, keliavo beveik penkiasdešimt 
metų.

Saalandische Volkszeitung rašo, kad 
praėjusią savaitę 83 metų amžiaus batsiu
viui Mertenui buvo įteiktas laiškas,, kuris 
buvo išsiųstas 1900-siais metais. ' Pašto 
įstaiga tris kartus kraustėsi, o kartu su ja 
kraustėsi ir laiškas, tik dabar tai pašto 
įstaigai likviduojantis tas laiškas buvo at
rastas ir įteiktas adresatui.

Tuo laišku tam batsiuviui buvo siūlomas 
geras darbas, ir laiško siuntėjas veltui lau
kė atsakymo, nė nemanydamas, kad tas 
laiškas visai nepasiekė už keturių kilome
trų gyvenančio adresato.

♦ Buenos Airėse iškilmingai atidarytas 
steigiamasis seimas, kuriame prezidentas 
Peronas pasisekė, kad reikalinga padaryti 
numatytus konstitucijos pakeitimus. (D/Aip) ■

♦ Argentinos mėsos pakuotojų atstovai 
nutarė tęsti streikę, kuris turi didelės įta
kos D. Britanijos aprūpinimui mėsa. (D/R).

aUstralija
♦ Australijos ūkininku partija savo kon

grese nutarė uždrausti komunistų partiją, 
jeigu ūkininkų partijai pavyktų laimėti se
kančius rinkimus. Si .partija parlamente tu
ri 12 vietų. (D/R).

BELGIJA
* Grupė belgų rezistencijos - kovotojų 

vyks į Pregny, netoli Ženevos, aplankyti ten 
egzilyje gyvenančio karaliaus Leopoldo ir 
paraginti, kad jis greičiau grįžtu atgal.

BRAZILIJA
♦ Brazilijos prezidentas Gasparas Dut

ra priėmė prezidento Trumano kvietimą ge
gužės 18 d. atsilankyti JAV. (D/Afp).

IS VISUR
♦ Tarptautinė pabėgėlių organizacija 

organizuoja pavojuje atsidūrusiu visų eu- 
ropiečių pabėgėlių Kinijoje evakuavimą. 
JAV ir Prancūzija pareiškė, kad jos priim- 
siančioš dalį šių pabėgėlių. (D).

♦ Vienas tėvas, kuris nuo mažens yra 
pusiau aklas, sutinka kad jo du vaikai ge
riau būtų akli, negu pavesti tikrajai mir
čiai. Vaikai kenčia nuo akių vėžio, dėl ku
rio jie vėliau turėtų mirti, jeigu akys ne
būtų operuotos. (D/R).

JAPONIJA
* Niigatos pol-icija įsake suimti Shojį 

Tanaką, kuris per rinkimus Japonijoje, kaip 
liberalų demokratų atstovas, buvo išrinktas 
į parlamentą. Jis kaltinamas išleidęs 5000 
svarų „balsų pirkimui”. (D/R).

J. A. VALSTYBES

Trumano išeitis ,

Prezidentas Trumanas, kalbėdamas po 
savo inauguracinės kalbos su savo gimto
sios Missourio valstybės gyventojais, paaiš
kino savo visą pasaulį apimančią naują 
programą faktu, kad tik vadinamų atsili
kusių kraštų pragyvenimo lygio pakėlimas 

-2% leis JAV pramonei dar ištisus dešimt
mečius išsijuosus dirbti be perprodukci
jos baimės. Kitaip sakant, jei rinkos per 
mažos, reikia jas praplėsti, o tai įmanoma. 
Todėl pereitos savaitės pabaigoje jis jau 
pavedė savo naujam užsienio reikalų mi- 
nisteriui Deanui Achesonui paruošti kon
kretų planą atsilikusių kraštų ūkiui pagy
vinti. Jei tai pasisektų, ateities atskirų 
kraštų pramonės konkurencinė kova gali
ma būtų išlaikyti visiems naudinguose rė
muose. JAV prof, sąjungų reikalavimas pa
didinti šveicarų laikrodžių pramonės dar
bininkams algas iki JAV lygmens yra tuo 
įdomus, kad rodo naujo metodo, būtent, 
pragyveninjo lygio suvienodinimo, popu
liarumą.

2. tęsinys,

Komunistu rykštė - valymai
klaidas. — Dar didesnis žiūrovų pritarimas. 
— Išmestas!

— Aš apeliuosiu į Centro komitetą, — 
surinka Carevas. — Už. mane kalba mano 
karo meto vardas, o taip pat mano darbas 
kaime buvo sėkmingas. Aš liejau kraują už 
revoliuciją. Jūs neturit jokios teisės mane 
sunaikinti!

Tačiau komisijos nariai jo nebeklauso. 
Jie jau traukia sekančio kandidato aktus. 
Carevas buvo vienas mėgiamiausių žmonių 
institute, bet kai jis dabar lipa nuo scenos, 
kiekvienas šalinasi jo. Jis vos tegali su
vokti, kas su juo yra įvykę — kaip tik su 
juo!

kolek- 
laiky-

padė-

Politinės pasekmės

Praktiškai žiūrint, naujas Trumano pla
nas siekią planingam, JAV vadovaujamam, 
pasaulio ūkiui laimėti ir tuos kraštus, ku
riuos Marshallio planas neapėmė. Savai
me aiškų, kad tas tikslas bus siekiamas 
visomis politinėmis priemomėms. Marshal
lio planą netrukus pasekė Vakarų Europos 
Unija ir Atlanto paktas. Panašiai ir naują 
Achesono planą pasieks politinės ir kari
nės priemomės. Žinoma — tai negali pa
tikti sovietams. Kaip atsakymą J paskuti
nę Trumano kalbą jie galėjo sudaryti tik 
Rytų Europos kraštų savitarpio pagalbos 
tarybą. Jos paskelbimas buvo staigmena 
toje taryboje dalyvaujančioms valstybėms, 
atseit, sovietai ją sudarė be ankstyvesnių 
pasitarimų. Tai tik įrodo, kad turime rei
kalo tik su propaganda. Žiūrėkit, ir mes 
kažką darome. Patikimos žinios iš anapus 
geležinės uždangos skelbia, kad sovietų ir 
jų satelitų ūkis toli gražu nesivysto pla
ningai. Vergų ir baudžiauninkų ūkis nie
kados negali konkuruoti su laisvuoju ūkiu. 
O ūkinis pajėgumas nulemia ir karo eigą.

VM.

VEU svarsto Izraelio pripažinimą
Londonas (Dena/Reuteris). V. Europos 

Unijos užsienio reikalų ministerija penkta
dienį ir šeštadienį svarstys Londone Izrae
lio pripažinimą. Olandijos sluogsniuose 
manoma, kad ministerial nuspręs formaliai 
pripažinti Izraelį ir paskelbs atitinkamą 
bendrą pareiškimą.

Prancūzija iki šiol yra vienintelė Vakarų 
Unijos valstybė, pripažinusi Izraelį de fac
to. Šiuo metu Izraelį yra pripažinusios 8 
valstybės de facto ir 4 de jure. Dar 12 
valstybių Izraelį yra pripažinusios, bet nė
ra aiškiau apibrėžusios to pripažinimo.

Demokratų partijos lyderis atstovų rū
muose J. McCormicas, pasikalbėjęs su pre
zidentu Trumanu, spaudos atstovams pa
reiškė, jog reikia manyti, kad JAV pripa
žins Izraelį de jure tuojau po rinkimu.

3.
Pora kitų praeina šabloniškai. Abu jie po 

trumpo Galembos paklausinėjimo atgauna 
partijos nario knygutes. Po to scenos švie
soj atsiduria draugas Carevas. Nors jis jau 
turi beveik keturiasdešimts metų, bet dar te
bėra studentas. Jo kakta ir Skruostai giliai 
raukšlių išvagoti. Jo eisena rodo jo karišką 
asmenybę ir jo išpažintis tuojau atveria, 
kad jis daug metų tarnavo armijoj ir pilie
tinio karo metu dirbo vadovaujamose vie
tose. Vėliau jis buvęs fabriko tarnautojas 
ir prieš porą metų įstojęs į institutą. Esąs 
vedęs ir turįs du vaikus.

— Na, drauge Carevai, — paklausia jį 
pirmininkas, — ką tu galvojai apie 
tyvizaciją? Kokia buvo tavo tikroji 
sena?

— Aš dirbau kaimuose, drauge, ir
jau likviduoti kulokus kaip klasę. Aš prisi
pažįstu, kad kai kurios priemonės mane 
šiek tiek sumaišė ir man atrodė nemalonios, 
bet principe aš su viskuo sutikau.

— Atrodo, kad tu mano klausimo nesu
pranti, drauge Carevai, ar gal būt, tu ne
nori jo suprasti. Tu nebuvai vienintelis, 
kuriam visas tas didelis reikalas atrodė ne
malonus. Aš noriu žinoti tavo politinę reak
ciją.

— Aš niekuomet neprieštaravau partijai.
— Deja, tai neatitinka tiesai. — Komisi

jos narys purto rankoj laikomą paslaptingą 
raštelį. — Mes čia turim įrodymų, kad tu 
kulokų likvidacijos metu pritarei Bucharino 
pareiškimui, kuris 
politiką. Draugai Kasarikas ir Sorriovas, 
prašau ateikite ir 
dymus komisijai!

Daugelis mūsų pažino abu tuos studentus. 
Jie priklausė prie tų, kurie maža testudija- 
vo, bet už tat daug kalbėjo. Abu išeina 
priešais žiūrovus ir pakartoja savo parody
mus. Kartu su Carevu būdami provincijoj, 
jie girdėję, kaip^jis kritiškai kalbėjęs apie 
visą kolektyvizacijos politiką. Ir jie iš at
minties pacitavo tariamus Carevo žodžius. 
Carevas bando juos pertraukti, bet tai jam 
nepavyksta. Atrodo, kad jo reikalas bevil
tiškas. Carevo elgesys kaime ir kiekvienas 
jo žodis tenai atrodė nepaprastai panašūs į 
mano elgesį kaime.

— Na, Carevai, — kreipiasi'} jį pirminin
kas, — ar tu vis dar neigi savo nepasiten
kinimą partijos politika?

— Taip. Jie perdeda. Be to, kritika ne
būtinai turi reikšti nepasitenkinimą. Aš taip 
pat esu žmogus. Ten aplink mane buvo tiek 
daug skausmo.

Galemba surinka ant jo, nes jis bijo, kad 
Carevas čia per daug ko nepasakytų.

— Ištikimi partijos nariai 
Centro komitetu ir mūsų 
draugu Stalinu. — Žiūrovų 
Partijoj nėra vietos tokiems 
tu, kurie dar turi įžūlumo

kritikavo draugo Stalino

patvirtinkite savo paro-

pasitiki savo 
mylimu vadu 

pritarimas. — 
žmonėms, kaip 
paneigti savo

4.
Dabar Duchovcevo eilė. Jis buvo dar

bininkas nuo aštuonerių savo amžiaus me
tų, po to buvo vyresnysis darbininkas, kol 
pagaliau pateko į tą „tūkstančių” eilę, kad 
taptų inžinieriumi. Jis daro pirmos klalės 
įspūdį. Jo atsakymai į politinius klausinius 
ir partijos istorijos klausimus yra be 
klaidų.

— Drauge Duchovcevai, ar tu esi vedęs?
— lyg tarp kitko paklausia Galemba.

— Taip.
— Kuomet tu susituokei ir kas yra tavo 

žmona? . .
— Aš vedžiau praėjusiais metais. Mano 

žmona yra vieno buchalterio duktė ir šiuo 
metu ji dirba kaip gailestingoji stsuo li
goninėj.

— Sakyk man, ar tu savo vedybas užre
gistravai, ar ne? Kitais žodžiais sakant, kaip 
tu vedei?

Duchovcevas parausta. Jis iš susimaišymo 
darosi nervingas. Staiga jam paaiškėja šio 
klausimo reikšmė. Žiūrovai įsitempia ir ne
kantriai laukia, kas čia bus toliau. Salėj 
taip tylu, kad negirdėti jokio balselio. Pa
galiau tyliu balsu Duchovcevas prisipa
žįsta baisią tikrovę.

— Aš susituokiau cerkvėje, — sako jis 
nusiminęs.

Na, kelias pralaužtas. Publika leipsta iš 
juoko. .'

— Aš žinau, draugai, kad tai juokingai 
skamba, — per juokus Duchovcevas pakelia 
balsą. — Tai juokinga, ir aš tai pripažįstu. 
Ta bažnytinė ceremonija man nieko nereiš
kia, tikėkit man. Bet aš myliu savo žmoną 
ir jos tėvai nenorėjo leisti mums tuoktis, 
jei aš nesutiksiu suvaidinti šios bažnytinės 
komedijos. Jie atsilikę žmonės. Mano žmo
na į šiuos prietarus tiek pat tekreipia dė
mesio, kiek ir aš. Bet ji yra vienintelė jų 
duktė ir nenorėjo senų žmonių įžeisti. Aš 
ginčijausi su ja, prašiau ją, įspėjau, kad 
tai blogai pasibaigs, bet ji nenorėjo nusi
leisti, o be jos aš negaliu gyventi. Dėlto 
mes susituokėm pagaliau slaptai tolimoj 
vieno kaimelio cerkvėj. Grįždamas namo 
jos tulias ir gėles aš paslėpiau savo švarko 
vidinėj kišenėj. ' " I

yra

Po-
Tai

Minia nebegali tverti iš linksmumo. Pir
mininkas reikalauja tvarkas, bet niekas jo 
neklauso. Duchovcevas netenka savitvardos 
ir dar smarkiau rėkia;

— Mes nesam tikintieji, aš užtikrinu jus. 
Mano žmona dirba, o aš studijuoju, mes 
turim vieną vaiką. Aš prašau jus, draugai, 
dovanokit man šią klaidą. Aš prisipažįstu, 
kad šiuo punktu esu kaltas, kad šį nusikal
timą nuslėpiau nuo partijos.

Nors daugelis žmonių paprašo balso jį 
ginti, bet Duchovcevas vistiek išmetamas. 
Ne tiek pati bažnytinė ceremonija, kiek tas 
faktas, kad jis apie šį savo „nusikaltimą” 
nieko nepranešė savo viršininkams ir 
didžiausias jo prasižengimas.

5.
Taip diena iš dienos vyksta valymas, 

sėdžiai prasideda tuojau po paskaitų,
reiškia, maždaug penktą valandą po pietų ir 
trunka iki vėlyvos nakties.

Po kelių dienų į sceną buvo pašauktas 
gabus mokytojas ir tyrinėtojas draugas 
Petras Jolkinas. Mes žinojom, kad jo tė
vas yra buvęs popas, todėl jo padėtis ne
buvo tikra. Suprantama, jo tėvas buvo at
sisakęs nuo bažnyčios ir net Įstojęs į „Be
dievių sąjungą”, kad tuo būdu nuo savo 
sūnaus vardo nutrintų visas dėmes.

Be tokio jo tėvo pasiaukojimo Petras, 
nežiūrint jo kaip mokslininko gabumų, nie
kuomet nebūtų buvęs priimtas į partiją. Šio 
vyro atsidavimas moksliniams tyrinėjimams 
buvo tiesiog bekraštis. Jis ilgai yra dirbęs 
kaip Įvairių frabrikų ir laboratorijų patarė
jas ir kaip mokytojas. Susidarė lyg įspūdis, 
kad tokiu beribiu savo stropumu jis nori 
ištrinti tą „gėdingą” savo šeimos dėmę.

Tą rytą aš atsitiktinai jį buvau sutikęs 
koridoriuje.

— Na, Petrai, kaip tu jautiesi, — paklau
siau jį.

— Ne f>er daug gerai, Vitja. „Ar žūsiu 
aš strėlės pašautas, o gaj pro šalį ji pra
lėks!”

— Aha, jei tu jau griebiesi „Eugenijaus 
Oniegino”, tai, matyt, tikrai rūpiniesi, — 
juokiausi aš.

Dabar gi štai jis stovi prieš nepaprastai 
didelę minią ir pasakoja savo gyvenimo is
toriją. Atrodo, kad jis net mėgsta tokią iš
pažintį, gal dėl to savo dvasinio pagrindo. 
Savo gyvenimo gėdos jis niekuomet nuo 
nieko neslėpęs, pareiškė jis, be to, jo tėvas 
viešai nutraukęs visus santykius su religija. 
Nebuvę lengva visa sena ištrinti, kad būtų 
rasta vietos naujam. Tai buvęs ilgas ir 
rimtas darbas pašalinant visus prietarus, 
nuo pat vaikystės įaugusius. Tačiau jam tai 
pavykę, draugai, ir dabar visas savo jėgas 
jis Skirią^ moksliniams tyrinėjimams. Šiuo 
būdu jis geriausiai galįs tarnauti partijai ir 
Stalinui.

— Sakyk man, drauge Jolkinai, — sako 
pirmininkas Galemba, — ar tu seniai pa-

| žįsti Sanlną? (B. d.)

* JAV kongreso karinė komisija turėjo 
nepaprastą ir slaptą posėdį, kuriame daly
vavo tarp kitu ir krašto apsaugos ministe
ris Forrestalis-ir gen. Eisenhoweris. (D/Afp)

* Grupė vadovaujančių mokytojų prašo 
JAV užsienio reikalų ministeriją tuojau pa
remti užsieniečius studentus, studijuojančius 
JAV. Jų nuomone, studentų pasikeitimo 
programai reikalinga 2,5 mil. dolerių. Jei 
ši suma nebūsianti paskirta, turėsią apie 
5000 užsieniečių studentų nutraukti studijas 
amerikiečių universitetuose (D).

* Priešamerikinės veiklos komisija sa
vo baigiamajame pranešime reikalauja ko
munistų partiją paskelbti už įstatymo ribų, 
nes jos tikslai yra špionažas ir išdavimas.

* Ph. Jessupas, nuolatinis amerikiečių 
delegatas Saugumo Tarytoje, ketina iš savo 
postovio pasitraukti ir, kaip gen. Eisenho
weris, pereiti į Columbijos universitetą. 
Užsienio reikalų ministeris Achesonas ban
dys paveikti Jessupą, kad jis liktų savo po
stovyje. (D/Afp).

* Filmų artistės Betty Huttonės sudary
tame sąraše „10 vyrų su didžiausiu sex ap
pealin'’ W. Churchillis stovi pirmoje vieto
je. Artistė mano, kad „visu sričių įžymy
bės kari sex apj»a!Į ir jie nebūtinai turi bū
ti artistai”. Churchillio golfo žaidimo bū
das, Bing Crosbyo balsas, Eisenhowferio ge
ra figūra „traukia moteris”. (D/R).

* Senatorius Russellis pasiūlė perkelti 
daugiau kaip pusantro milijono negrų šei-' 
mų, gyvenančių pietinėse valstybėse, į šiau
rines valstybes. (D/Afp).

* Prezidentas Trumanas prašė kongresą 
paskirti 16 milijonų dolerių Palestinos pa
bėgėlių šelpimo reikalams, kurios reikala
vo JT pilnatis Paryžiuje. (D/Afp).

* Iš gerai- informuotų sluogsnių prane
šama, kad JAV, paaiškėjus rinkimų rezulta
tams. ateinančią savaitę pripažins Izraelfde 
jure. (D/Afp).

JUNOT. TAUTOS
♦ Jungtinių Tautų vyriausioji būstinė 

Lake Successe išleido atsišaukimą, kuriuo 
reikalaujama pagalbos 720.000 pabėgėlių 
Palestinoje. Visos valstybės prašomos siųsti 
piniginės ir daiktines aukas. JT pilnaties 
susirinkimas Paryžiuje yra paskyręs 8 mil. 
svarų-.pabėgėlių reikalams. (D).

KANADA

Lake

♦ Quebecko provincijos vyriausybė fe
deracinei vyriausybei pranešė, kad ji neteik
sianti sovietų ar jų kontroliuojamų kraštų 
diplomatams jokio imuniteto ar privilegijų.

PRANCŪZIJA
# Vengrijos pasiuntinys Paryžiuje gra

fas M. Karrolijis pareiškė, kad maždaug po 
dviejų savaičių prasidėsianti vieša kardino
lo Miiidszenčio byla. (D/R).

SOVIETŲ S-OA
* Sovietų „New Times” savaitraščio pa

skutinėje laidoje JAV apkaltintos, jog pla
nuojančios sujungti Ruhro ir Lotaringijos 
pramones, kad tuo būdu Vakarų Europos 
pramonę padarytų „antisovietinio bloko 
arsenalu”. Šitas amerikiečių planas esąs rė
mimas D. Britanijos. (D/R).

* 4 Sovietų Sąjungos piliečiai, kurie da_ 
lyvausią liudininkais Kravčenkos byloje, ga
vo Prancūzijos vizą atvykti į Prancūziją. 
Tarp tų liudininkų turinti būti ir pirmoji 
Kravčenkos žmona. (D/R).

ŠVEDIJA
* 

joje
Specialios komisijos nutarimu Sęedi- 

bankai nebus suvalstybinti. (D/R).
ŠVEICARIJA

Sveicarija netrukus ketina pripažinti♦ Šveicarija netrukus ketina pripažinti 
Izraeli ir kartu Transjordanijos karaliją.

TURKIJA
♦ Į Įstanbulą atplaukė 9 diedų oficialaus 

vizito 7 amerikiečių karo laivai, kuriems 
vadovauja sunkusis kreiseris „Columbus”..

' VENGRIJA
♦ Vengrijos krašto apsaugos ministerija 

praneša, kad 1949 m. karinės pajėgos bū
siančios sumažintos 50%, kurios leidžiamos 
pagal taikos sutartį. Vengrija gali laikyti 
65.000 kariuomenės ir 5000 aviacijos perso
nalo. (D/R).

VOKIETIJA
Amerikiečių karinių^ pajėgų Europoje 
pavaduotojas gert/ C. R. Huebneris, 
dabar yra Paryžiuje, aplankysiąs Va-

vado 
kuris____  _______ .
karų Unijos gynybos vyriausiąją būstinę
tontainebleau. (D/R)

...

2



Nr. 12 (534) 3 pusi. MINTIS 1949 I. St.

«. .

Studentijai kertamas paskutinis smūgis
Jau n’^e pirmi metai, kai mūsų studenti

jai tremtyje tenka pakelti įvairiausius smū
gius. 1945 m. rudenį pradėję studijas įvai
riuose VOkietijos universitetuose, mūsų aka
demikai neilgai tesidžiaugė proga studijuo
ti ar gilinti žinias senuose' Vakarų pasaulio 
universitetuose. Dar 1940 m. vokiečiai sten
gėsi sumažinti studijuojančių svetimšalių 
skaičių, ir tai iš dalies jiems pavyko, Pvz., 
tokiame Tiibingeno universitete 1945—46 m. 
žiemos semestre studijavo net ligi 300 lietu
vių studentų, tačiau vėliau šis skaičius dėl 
vokiečių pastangų turėjo nuolat mažėti. Pa
našiai ir kitur. •

Tačiau ne tik vokiečiams svetimšaliai stu
dentai buvo krislas akyse. Tremtinius glo
bojusi Unrros organizacija 1947 m. pavasa
rį išleido atmintiną aplinkraštį, kuriuo pa
naikinta lig tol buvusi studentų globa — 
uždaryti bendrabučiai, sumažintas maistas 
ir tt. Tikėtasi, atrodo, kad studentija mes 
savo studijas, griebsis „praktiškųjų moks
lų” ar... ryšis repatrijuoti..

Tikslai nepasiekti. Studentija su nemažes
niu entuziazmu toliau lankė universitetus, 
sėkmingai laikė egzaminus, nors jų padėtis 
materialiniu atžvilgiu buvo žymiai pablo- 

„ gėjusi. Praėjo vos metai, ir vėl smūgis — 
valiutos reforma,.pakirtusi tremtinių ekono- 
mirfius pagrindus, skaudžiai palietė ir stu
dentus. Jie, išskyrus baigiančiuosius studi
jas, nebegavo ir šiaip kuklios pašalpos iš 
BALFo (per LRK).

Atrodytų, kad studentai jau nebegalėjo 
imtis studijų Ir turėjo kapituliuoti, grįžda
mi vargti drauge su kitais tremtiniais j 
stovyklas. Ir šį kartą apsirikta! Ir šį kartą, 
nors studentų dalis turėjo atsižadėti studijų 
(čia turi įtakos ,ir pagyvėjusi emigracija, 
ypač amerikiečių zonoje), tačiau daugelio 
veiksnių pykčiui (pirmoje eilėje IRO) stu
dentija, vargdama, slftrsdama, būdama, at
rodytų, beviltiškoje padėtyje, vis dėlto — 
nepalūžo. Ir po valiutos reformos teteka 
džiaugtis ir didžiuotis tremtyje esančiu jau
nimu: jis stropiai mokosi, dirba-, sėkmingai 
baigia įvairius- fakultetus, įgyja doktoratus, 
naudojasi nepaprastai reta proga eiti moks
lus senuose, europinio vardo, universitetuo
se. Jie, studentai, esame tikri, yra stipriai 
įsisąmoninę, kad jų sunkus darbas reikalin
gas ne tiek laikinei emigracijai, nepastoviai 
vertybei, kiek — tėvynei, Lietuvai. Jie pasi
ryžę dar vargti, jei reikia, tačiau užbaigti 
studijas, nes JAV fabrikuose, Kanados miš
kuose ar Auttralijos švendrėse tikrai nebus 
nei laiko, nei progų lankyti universitetus. 
Tad jie ir atsižada viliojančių perspektyvų 
užjūrių kraštuose ir kol dar veikia IRO,-kol 
universitetai dar priima, stengiasi užbaigti 
studijas. x

IRO tai stebi,, seka išvykstančiųjų sąrašus 
ir pradeda rūstauti. Negi tai. organizacijai

Ar gudų tautos
Pr. m. lapkr. 27 d. „Žiburiuose” buvo pa

skelbtas pasikalbėjimu su gudų vyriausy
bės ministeriu— pirmininku apie gudų pa
dėtį ir jų tikslus. Nuo to laiko mūsų laik
raščiai vis grįžta prie to pasikalbėjimo. 
Reaguojama Įvairiai, kartais net iki nešvan- 
kaus palyginimo gudų'su utėlėmis, įleisto
mis į plačią barzdą (Vilnių) — „Mūsų Ke
lyje”... .

Laikraščių skaitytojai daugiausia galvoja, 
kad tariamasis m in. pirmininkas kalba gudų 
tautos vardu. Deja, o gal ir ačiū Dievui, 
taip nėra. Londone 1948 metų gale išleistas 
svarbus dokumentas. Tai paskutiniojo 
Gudų liaudies respublikos tarybos nario 
Mykolo Sylos brošiūra „A što dalėj” (O 
kas toliau), trumpa gūdų emigrantų savitar
pio santykių apžvalga'. Kaip iš mūsų vasa
rio 16. d. nepriklausomybės paskelbimo ir 
senosios Lietuvos valstybės atstatymo aktą 
pasirašusių liko vos keli dar gyvi dalyviai, 
taip ir gudų tautinės respublikos kūrėjų 
gretos labai praretėjo. 1948 m. buvo gyvas 
tik vienas — Mykolas Šyla. Ir tais pačiais 
metais Dievas pašaukė pas save šį gar
bingą seną gudų socialistą ...

Dabartinės „vyriausybės” adresu Šyla 
meta šiuos aštrius žodžius: „atsirado iš
gamų”, kurie būdami mažumoje, nori pri
mesti savo vadovavimą daugumai, kuri ne
pripažįsta jų tautos „apaštalais” (2. pusi.) 
Pasirodo, kad* 1925. m. gudų liaudies res
publikos egzilinė vyriausybė buvo prisi
glaudusi Kaune. Iš čia p. p. ministerial nu
vyko į Berlyną. Ten su gudų partijų na
riais buvo surengta konferencija, kuri nuta
rė: likviduoti vadinamąją gudų liaudies 
respubliką, (DNR) pripažinti sovietų gudų 
socialistinę respubliką (DSSR) ir ... pa
tiems ten vykti. .Nuvyko. Pagyveno porą 
metų. O vėliau visi buvo taip pat likviduoti, 
kaip ir jų anksčiau sukurta respublika, kuri 
gyveno labai trumpai 1918 metais (13. pusi.)

1. gudų kongresas Minske, kuris 1918. m. 
išsirinko gudų liaudies respublikos tarybą, 
buvo išrinktas nedemokratiškai, iš atstovų 
net */» kalbėjo tik rusiškai (10. pusi.) 2. gu
dų tautos kongresas įvyko 1944. metais irgi 

gali rūpėti tos studentijos pareigos jos tė
vynės atžvilgiui Ji turi savo politiką — re
alią politiką, jr gi sako — mūsų pareiga 
tuos žmones kardinti ir... grąžinti, jiems 
norint, į gimtuosius kraštus. Jei tie jauni 
žmonės tebesėdi universitetuose ir vengia 
emigracijos, jie mūsų (t. y. IRO) uždavinių 
sabotuotojai, mūsų politikos kliūtys, tad ša
linkime jas!

Pereitų metų pabaigos įvairūs reiškiniai 
rodo, kad IRO organizacijoje pučia vėjai, 
kurie patvirtina anksčiau pateiktus sampro
tavimus. „L. Žodis” buvo įsidėjęs žinutę, 
kad studentai vasaros semestre nebebus 
Įmatrikuliūojami universitetuose. Reikia ma
nyti, kad tas smūgis rengiamas ne tik britų 
zonoje. Prancūzų zonoje įvairūs IRO pa
reigūnai atvirai kalba apie „skryningą” stu
dentų tarpe (kada gi baigsis tas tremtinių 
„peršvietimo” siaubas?!), važinėja ir pri
ima studentus įvairios pareigūnės (studentų 
„patarėjos”), gi pats IRO centras pranc. 
zonai (Neunbūrge) štai kokias dėsto mintis:

Vienas IRO pareigūnas Ženevoje ištyręs stu
dentų padėtį Austrijoje, jo gi /pastebėjimai 
liečia ir prancūzų zonos Vokietijoje studen
tus. Esą, IRO universiteto studijų nelaikan
ti geriausia priemone skubiam įkurdinimui 
ir todėl reikalinga nukreipti studentus į 
naujus amatus, kuriuos būtų galima panau
doti Įkurdinimo kraštuose. Tuo tikslu IRO 
ir karinė valdžia turinti glaudžiai bendra
darbiauti, siekdamos nutraukti nereikalingas 
ir chaotiškas studijas. Nors, esą, kiek
vienas gali veikti pagal savo norą, tačiau 
IRO turinti jos konstitucijos nustatytus už
davinius, o tai verčia ją tiesiogiai susido
mėti likimu tų (studentų), kurie tikisi įkur
dinimą atidėti ligi studijų pabaigos. Atei
sianti diena — sakoma toliau,, kada IRO ne
galėsianti globoti tų asmenų, kurie nors 
turėjo teisę į tą globą, tačiau užsispyrę ir 
be rimtų priežasčių atmetė įkurdinimo siū
lymus. Siūlydama studentams nutraukti stu
dijas IRO sakosi duodanti studentams ge
riausias galimybes. Pažymėjusi, kad IRO 
turi provizorinį charakterį, pripažinusi stu
dentų pasiaukojimą (ach!) per trejus pasta
ruosius metus, ji toliau nurodo reikalą būti 
praktiškiems ir ieškoti geriausios išeities. 
Esą, ne IRO kaltė, kad įkurdinimo kraštai 
reikalauja ne intelektualų, bet fizinių darbi
ninkų. IRO turinti rasti realią politiką, o ji 
skatinanti rūgintis profesinių tremtinių pa
rengimu. Toliau pastebima, kad IRO susi
rūpins kiekvieno studento likimu, atseit IRO 
counselling-officers (tarėjai) ištinsią kiek
vieno studento likimą.

Ką šie tarėjai ar tarėjos — malonios da
mos, radusios darbo tremtinių tarpe — pa
tars mūsų studentams — nesunku atspėti. 
Tai būsianti tik įžanga. Studentai studijuos 
toliau ir baigs žiemos semestrą. IRO seks, 
na, ir ateis metas, kad tarpininkaujant kari-

vardu kalbėta?«
Minske. Daugelis kongreso narių yra trem
tyje. Tad ir šio kongreso išrinktoji gudų 
centrinė taryba su jos prezidentu Radaslavu 
Astouskiu (b. Vilniaus gudų gimnazijos di
rektorium) yra teisėta gudų vyriausybė 
tremtyje. Verta pažymėti, kad ir rinkimai į
2. kongresą buvo demokratiškesni (nors 
tai'Buvo vokiečių okupacijos laikais). M. 
Šyla, 1. ir 2. gudų kongresų dalyvis, teigia, 
kad 2. kongreso sudėtis buvo visai kita, 
negu pirmojo. Buvo atstovaujama valstie
čiams, darbininkams, kariams, tarnautojams, 
inteligentams, dvasininkams (visų tikybų!). 
50°/o atstovų turėjo aukštojo mokslo cenzą, 
luti — aukštesniojo. (10.—12. pusi.). .

Pabaigoje M. Šyla sako, kad gudų tauta 
eina sunkiu piligrimų keliu Į didžiausią sa
vo šventovę - nepriklausomą ir suvereninę 
valstybę. Ir 2. kongresas buvo gairė šiame 
kelyje. Autorius tikisi, kad 3. gudų kongre
sas bus sušauktas jau laisvojoje ir neprik
lausomojoje Gudijoje. (16. pusi.)

Gudų laikraščiai nevienodai vertina va
dinamojo minisferio pirmininko teigi

mus.
Vieni palaiko, kiti abejoja ir net stebisi, 
kad taip kalbama. Pulti Lietuvą iš pasalų 
įprastas gudų liaudies respublikos veikė
jams darbas. Mūsų vyriausybė 1920—1925 
metais priglaudė gudų egzilinę vyriausybę 
Kaune. O jau 1926 metais a. a. gudų liau
dies respublikos prezidentas Krečeuskis, 
apsigyvenęs čekų Prahoje, piktai užpuolė 
mus jo išleistame gudų politiškai kultūri
niame almanache ...

Reikia pažymėti, kad krikščioniškai nusi
teikę gudai (ten krikšč. demokratų partiją 
sudaro katalikai lotynų ir rytų (graikų) 
apeigų, stačiatikiai, evangelikai ir sektantai) 
palaiko gudų centr. tarybą ir Radaslavą As- 
touskį. M. Šilos brošiūrą išleido gudų dar
bininkų krikščionių susivienijimas D. Bri
tanijoje.

Tad ir „žiburiams” vertėtų pasiinformuoti 
pas jiems artimos pakraipos gudus, ar ti
krai gudų tautos vardu kalbėta lapkričio 
27. d. pasikalbėjime? Filioque. I 

nei valdžiai tremtiniams -universitetų durys 
nuo vasaros semestro bus uždarytos: vokie
čiai šypsodamiesi pareikš; laut Anordnung 
von Besatzungsmacht mes jūsų priimti ne
galime... IRO tikslas bus pasiektas ir ne
bereikės sukti galvos dėl naujų smūgių.

Aišku, kirtus paskutinį smūgį, nebus rei
kalo bekamuoti lavoną. Vis dėlto kyla rei
kalas iškelti čia porą pastabų: ar manote, 
ponai iš IRO, kad studentai ketina amžinai 
tūnoti Vokietijoje, ar manote, kad jie nesi
rūpina išvykti į kitus kraštus, nors ir fizi
nių darbų? Nė vienas jų (nebent laikinai li
gos trukdomas), pabrėžiame, neketina palik
ti Vokietijoje ir jų didžioji dauguma arba 
turi garantijas į JAV, arba mielai pasinau
dos kitų valstybių telkimu. Jie trokšta tik 
vieno — leiskit mums užbaigti studijas! Ki
tas reikalas su tais, kurie tik dabar pradė
tų studijas, tačiau nutraukti studijas tų, ku
riems ligi pabaigos tetrūksta bent metų ar 
pusantrų (t. y. ligi numatomo IRO veiklos 
sustabdymo), tai, mažų mažiausia, būtų ne
racionalu ir — nerealu. Jei IRO nuolat pa
brėžia savo humaniškumą, kaip tuo atveju 
suderinti tokį brutalų, švelniai tariant, žygį, 
kaip studijų nutraukimą bebaigiantiems?

Pagaliau norisi priminti, kad tiek Unrra, 
tiek IRO studentijos studijas visą laiką rė
mė, o jei ir nerėmė, tai aiškiai toleravo ir 
net skatino. Duotas sunkiai dirbančiųjų 
maistas, įvairios lengvatos. Ir staiga — ša
lin iš universitetų, bėgte marš į telkimo ko
misijų biurus! Ar tai racionali ir reali po
litika? >

Gerai, studentai užsirašys, bet ar IRO 
laiduos, kad tuos studentus tuoj ir išveš, 
į įvairius kontinentus? O jei dar metus teks 
sėdėti Vokietijoje? Kaip tada? Žinoma, sun
ku reikalauti iš ponų, sėdinčių IRO fote
liuose Ženevoje, kad jie suprastų ir įver
tintų mūsų tremtinių reikalus ir aspiracijas. 
To mes nesitikime. Tačiau galėjome iš jų 
tikėtis bent konsekventiškos ligi galo poli
tikos studentijos atžvilgiu. Ko gi susilaukė
me? Priekaištų apie „chaotiškus studentus”. 
Statome čia klausimą, mieli IRO globėjai— 
kas laibiau „chaotiškas”, ar tie studentai, ra
miai ir ryžtingai norį užbaigti studijas Vo
kietijoje, ar jūsų šlovinga organizacija, be
siblaškanti tarp nuolat kaitaliojamų spren
dimų? V. Rimvydas

Pilnutinis vyras / W. Somersetas Maughamas

— Atsiprašau *), pone, ar aš tikrai nujau
čiu, kad tamsta esate žinomas rašytojas?

— Taip, aš esu rašytojas, — atsakiau aš.
— Bet iš ko gi jūs sprendžiate?

— Tamstos paveikslą aš esu matęs ibius— 
truotuose laikraščiuose; Manęs gi tamsta 
tikriausiai neprisimenate?

Aš pažvelgiau į jį, suvargusį, mažo ūgio 
vyrą, dėvintį švarią, bet jau aptrintą juo
dą eilutę, ilga nosimi ir vandeningomis aki
mis.

— Deja, ne.
— Taip, matyt, aš gerokai pasikeičiau, — 

atsiduso jis. — Buvo gi laikas, kai mano 
paveikslai būdavo dedami kiekviename 
Jungtinės Karalystės laikraštyje. Supranta
ma, negali juk kiekvienas šių spaudos foto- 

| grafijų atsiminti. Aš duodu tamstai savo 
žodį: daug kartų man pačiam nebūtų atė
jusi į galvą mintis, kad tie paveikslai mane 
vaizduoja, jei apačioje nebūtų buvę mano 
pavardės. Tamsta, pone, žinoma, nežinote, 
kas aš esu, ar ne tiesa?

— Teisybę sakant ne ...
Atrodė, kad jis vieną valandėlę galvojo, 

o po to tvirčiau ant savo pirštų užtempė 
pirštinę, vieną momentą apžiūrėjo skylę 
viename piršte ir pagaliau visai nesivaržy
damas kreipėsi į mane:

— Aš esu išgarsėjęs Mortimeris Ellisas,
— pasakė jis.
- Ak! A
Aš nežinojau jokio kito geresnio nuste

bimui išreikšti garso, nes ir kažin kaip 
stengdamasis aš negalėjau atsiminti, kad 
kuomet nors anksčiau būčiau girdėjęs šią 
pavardę. Aš mačiau, kaip jo veidu perbėgo 
nusivylimas ir todėl buvau kiek sumišęs.

— Mortimeris Ellisas. — atkartojo jis. — 
Tamsta gi nepasakysite, kad nieko apie ma
ne nežinote?

— Deja, nieko kita man nelieka. Aš labai 
dažnai išvykstu į užsienius. X

— Aš esu išgarsėjęs bigamisfas.
Ką gi gali atsakyti tokiam staiga lyg iš 

giedro dangaus iškritusiam žmogui, kuris 
tau yra visai nepažįstamas ir kuris pasisa
ko, kad jis esąs garsus bigamistas. Prisipa
žinsiu, jog aš didžiuojuosi, kad tik labai 
retai kuomet aš sumištu, bet šį kartą bu
vau netekęs žado.

— Aš esu turėjęs, pone, vienuolika žmo
nų, — tęsė jis toliau.

— Daugumas, vyrų ir su viena turi pa
kankamai rūpesčių.

•) W. Somersetas Maughamas yra vienas 
pačių žymiųjų dabarįinių Anglijos roma
nistų. Iki šiolei jis visai mažai mūsų te
pažįsta man,

Iš lietuvių sargybų dalinių gyvenimo
E. K. Vilnietis

Auksiniai ženklai
Jau dveji metai, kai pabaltiečių sargybų 

ir darbo kuopos gražiai bendradarbiauja su 
amerikiečiais ir turi labai gerą vardą. Ame
rikiečiai joms reiškia dideli pasitikėjimą 
todėl joms patikimos labai svarbios parei
gos ir karinės paslaptys. Ne lengvomis ka. 
rinėmis sąlygomis dauguma „juodukų” išsi
laikė kuopose nuo pat pradžių iki dabar 
Pažymėtinas jų susiklausymas, drausmingu
mas Ir tautinis susipratimas.

Tarnaudami kuopose, mūsų „juodukai’ 
nėra abejingi savo tautinei bendruomenei 
tautai ir tėvynei. Būdami geresnėse mate
rialinėse sąlygose, jie stipriai remia savo 
spaudą ir savo artimuosius DP stovyklose 
Nors tenka išgirsti apgaijėtinų prisiminimų 
ir priekaištų komitetams iš 1945 metų, ka
da kai kuriems viengungiams buvo sunku pa
tekti j pačių lietuvių tvarkomas PP stovyk
las, LTB solidarumo mokestis mokamas re
guliariai. Taip pat, kaip ir gerai tvarkomo
se stovyklose, kuopose neatltrūkstama nuo 
kultūrinio gyvenimo: rengiami minėjimai, 
skaitomos paskaitos, daromi politiniai pra
nešimai, pagal vietines sąlygas net chorai 
veikia, mokomasi anglų kalbos, lankomos 
pamaldos.

Ypatingomis progomis neužmirštama lie
tuviška reprezentacija. Amerikiečiai vadai 
supažindinami plačiau su lietuvių tauta, su 
jos praeitimi, dabartimi ir aspracijomis 
Tam tikslui daug padeda reprezentacinės 
anglų kalba knygos, tautiniai rankdarbiai 
O tai buvo ir yra būtina, nes nėra ko ste
bėtis, kad dauguma amerikiečių karininkų 
apie Lietuvą ir lietuvius žinojo tiek, kiek 
mes apie kokį nedidelį tolimą kraštą ir jo 
įmones. Tik arčiau pažinus galima susi
draugauti. %

Ir daug draugų amerikiečių tarpe mes įsi
gijom ne vien sau, bet ir savo tautai. Jįe 
gana gerai pažino mus, suprato mūsų tra
gišką būklę ir tinkamai įvertino. Dauguma 
„juodukų” atsisveikinant su kuopomis gau
na labai geras atestacijas.

Galima būtų ta tema prirašyti lapus, bei 
šį kartą pakaks ir tiek, nes tūlas skaityto
jas pagalvos, kad čia giriamasi. Manau, kad 
dabar iš „juodukų” gyvenimo, bus dažniau 
mūsų spaudoje rašoma. Pradžiai užteks. Bi

jau, kad ir už tai manęs nenubaustų va
dovybė, kuri ne labai mėgsta pašalinės ini
ciatyvos. Čia turiu dar pabrėžti, kad šių 
bendrų bruožų tikslas nebuvo duoti išsamų 
dokumentuotą ir paveiksluotą sargybų ir 
darbo kuopų gyvenimo aprašymą. Tai gali
ma bus tik vėliau atlikti bendrai ar kuopo
mis.

Lenkų „juodukai” dviejų metų proga prieš 
metus pasipuošė atitinkamais jubiliejiniais 
ženklais (sidabrinis aras prie krūtinės). Pa- 
baltieoiai savo dviejų metų amerikiečių tar
nyboje proga yra užsakę panašų auksinį 
ženklą. Tai bus gražus prisiminimas dar
naus pabaltiečių, lenkų ir amerikiečių ben
dradarbiavimo dideliam tikslui, talkininka
vimo po žvaigždėta Dėdės £amo, vėliava 
pasaulinės taikos ir mūsų tėvynės išlaisvi
nimo labui. (Pabaiga).

Veikalas anglų kalba apie Flossenburgo 
kankinius

Buv. Unrrok Ambergo eirijos aukšta pa
reigūnė Miss Brown, dabar gyvenanti Chi_ 
cagoje, užsienio ministerijos informacijos 
Įstaigoms pritariant ir remiant, rašo anglų 
kalba veikalą apie Flossenburgo koncentra
cijos stovyklos kankinius. Ji pati šią baisią 
vietą ne kartą yra lankiusi ir smulkiai su 
ja susipažinusi, tačiau dabar paprašė dar 
papildomų dokumentų, nuotraukų ir apra
šymų iš Flossenburgo- kankiniams pagerbti 
specialaus komiteto. Į šį komitetą įeina ir 
Weideno lietuvių apyl. komitetas. Todėl ir 
lietuviai turi pateikti reikiamą medžiagą. 
Apyl. komitetas tokią medžiagą renka ir 
komplektuoja .visu stropumu, nes norima, 
kad knygos lietuviškas skyrius būtų kuo iš
samiausias ir reikiamai argumentuotas, pa
rodant pasauliui, kad vien tik Flossenburgo 
KZ žuvo 2480 lietuvių. Medžiagos ketina 
patiekti ir lietuvių kacetininkų centro val
dyba.

Tenka pažymėti, kad knyga bus gausiai 
iliustruota ir tai bus pirmas toks leidinys, 
Amerikoje. L. E-tas.

♦ Amerikos lietuvių spaudoje rašoma, 
kad „Dainavos” ansamblis (Hanave) mez
gąs ryšius su žinomu biznieriumi ir veikėju 
W. Shedlowu ir kitais dėl bendro afidavito 
ansambliui nuvykti į' JAV.

— Tai tik įpratimo trūkumas. Jei kas yra 
turėjęs vienuolika jų, kaip aš turėjau, tai 
maža kas tėra, ko apie moteris nežinotum.

Jis atsisegė savo švarką ir iš vidinės jo 
kišenės išsitraukė storą, bet labai suteptą 
piniginę. Iš jos jis išėmė didelį glėbį laik
raščių iškarpų; jos buyo aptrintos, suglam
žytos ir murzinos. Dvi ar tris jų jis ištiesė 
priešais mane.

— Prašau, pažvelk tamsta dabar į šias 
fotografijas. Aš klausiu tamstą, ar galima 
mane čia atpažinti? Tai tiesiog gėda. 
Sprendžiant iš jų, mane būtų galima laikyti 
nusikaltėliu.

Iškarpos buvo impozantiško ilgio. Laik
raščių redaktorių nuomone, Mortimeris El
lis, matyt, yra buvęs ypatingos vertės 
laikraštinis objektas. Viena žinia turėjo an
traštę: „Dažnai vedęs vyras”, kita; „Bešir
dis niekšas prieš teisėjuš”, trečia: „Apgavi
kas prie^savo Waterloo”.

— Nepasakyčiau kad čia būtų geri spau
dos atsiliepimai, — ' sumurmėjau aš. — Ar 
aš galiu šias iškarpas perskaityti?

— Tam gi aš jas tamstai ir padaviau. Aš 
norėčiau, kad tamsta jas perskaitytumei. Ir 
jeigu galėsite skaityti ir kartu neįžvelgti, 
kad man padaryta žiauri' skriauda, tai tuo
met tamsta nesate toks žmogus, kokiu aš 
tamstą laikiau.

Mortimerio Elliso metodas buvo toks — 
nuvykti į kurią nors vietą jau sezonui pasi
baigę ir apsigyventi kokiame nors tuščia
me name. Matyt, kiekvieną kartą jam ten 
greitai pasisekdavo užmegsti pažintį su ko
kia nors moteriške, našle arba senmerge, 
kurių amžius, kaip aš pastebėjau, svyravo 
tarp trisdešimts penkerių ir penkiasdešimts 
metų. Maždaug po keturiolikos dienų jis 
pasiūlydavo ją vesti. Ir netrukus po to įvyk
davo vestuvės. Vienu ar kitu būdu jis pa
veikdavo savo žmoną, kad ji pavestų jam 
savo santaupas. Dėdamasis, kad jam reikia 
prekybos reikalais, vykti į Londoną, po ke
lių mėnesių jis ją amžinai palikdavo.

Ir kaltė krinta vienam nepasisekimui, kad 
Mortimeriui nepavyko vesti dvyliktos žmo
nos ir tuo būdu pasiekti ilgėtosio tuzino. 
Mat, jis jau buvo susižadėjęs su tokia Miss 
Hubbarde — ji turėjo du tūkstančius sva
rų, nė vienu pensu nemažiau, karo paskolos 
lakštais, kaip jis man patikimai prisipažino
— ir užsakai jau buvo paskelbti, kai jį stai
ga pastebėjo viena jo pirmykščių žmonų, 
pradėjo tyrinėti ir pranešė policijai. Ir ly
giai vieną dieną prieš jo dvyliktąsias ves
tuves, jis buvo areštuotas.

— Tai buvo pikčiurna, — pareiškė jis,
— ji mane ir patupdė, biauru!

— Taip, kaip gi ji tai padarė?

— Dieve, aš su ja susipažinau Eastbour
ne kartą gruodžio mėn. Mums besikalbant 
ji prisipažino, kad ji buvusi siuvėja, bet 
dabar pametusi tą darbą, nes norinti ramiai 
pagyventi.. Ji pasisakė, kad uždirbusi gra
žią krūvelę pinigų. Nebuvo galima iš jos 
sužinoti, kiek, bet ji man prasitarė užuomi
na, kad tai yra apie penkiolika šimtų sva
rų, ir kai aš po to ją vedžiau, žinote, kas 
pasirodė? Tamsta netikėsi: ji neturėjo net 
trijų šimtų. Ir kaip tik ji mane ir įdavė. 
Pagalvokit tik tamsta, aš jai niekuomet ne
priekaištavau. Kitas, pastebėjęs tą apgavys
tę, būtų žiauriai su ja pasielgęs. Aš gi nie
kuomet neleidau jai pajusti, kad aš net esu 
vedybomis nusivylęs. Paprastai aš pasišali
nau nuo jos, nesakydamas nė žodžio.

— Atleiskite man dėl vieno Mausimo, — 
tariau aš, — ir, prašom nežiūrėti į jį, kaip 
į tamstos savumų per menką Įvertinimą — 
kam gi jūs visas tas moteris vedėte?

— Mano išvaizda verčia Tamstą apie tai 
pagalvoti. Tamsta negalite suprasti, ką mo
terys manyje rado. Tai dėl romanų skaity
mo ir bėginėjimo į kiną. Tamsta manai, kad 
tai, ko moterys trokšta, turi būti kaubojaus 
tipas arba tam tikras ispanas blizgančiomis 
akimis ir alyva išteptais plaukais arba ele
gantiškas šokėjas. Tamstos klausimas verčia 
mane juoktis!

— Tai mane džiugina, — pareiškiau.
— Ar tamsta, pone, vedęs?
— Taip, bet aš įuriu tik vieną žmona
— Tai tamsta negali spręsti. Iš vieno vie

nintelio pavyzdžio negalima apibendrinti. 
Ką, pavyzdžiui, tamsia žinotum apie šunis, 
jei tamsta nebūtimi turėjęs jokio kito šuns, 
kaip tik mažą buldbgą. ,

Klausimas buvo retoriškas, ir aš jutau, 
kad nėra ko į jį atsakyti.

O jis palaukė valandėlę ir kalbėjo toliau.
— Tamsta, pone, klystate, aiškiai klystate. 

Moteris gali Jsižiopsuoh' į gerai atrodanti 
jauną vaikiną, bet ji niekuomet neištekės 
už jo. Iš tikrųjų moterims gera vyrų išvaiz
da nėra svarbi. Douglas Jerroldas, kuris 
buvo lygiai toks pat biaurus, kaip ir pro
tingas, sakydavo, kad jam tereikia tik dvi
dešimties minučių pabūti su moterimi, ir jis 
gražiausią kambaryje vyrą galės suvaryti į 
ožio ragą. Taip pat nereikia moterims ir 
dvasios. Jos tikrai nori tik vieno dalyko, 
kad vyras rimtai manytų ją vesti. Pirmiau
sias joms dalykas — saugumas. O po to 
atidumas. Aš galiu būti negražus, galiu bū
ti neįdomus, bet, tikėkit manim, aš turiu 
tai, ko kiekviena mote'ris trokštu: patikimu
mą. Ir to įrodymas, kad visas savo žmonas 
padariau laimingas. (Bus pabaiga).
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Amerikos lietuvio būdas / Kazys Veržikas
Chicaga (Ulinoisas, JAV), žinoma, ši te

ma per plati trumpam straipsniukui. Per 
sunki tam, kurs vos apie dvejus metus gy
vena Amerikoje. Bet kalbėti apie tai reikia 
dabar, nes tai yra praktiškai aktualu. Dėl 
dugelio priežasčių. Paminėsiu tik dvi la
biausiai „suprantamas”; Siuntinių prašymai. 
Atvažiavimai Amerikon. Žinoma, yra daug 
daugiau ir dar svarbesnių priežasčių. Ta- 

\ čiau jas kiekvienas gali suprasti — nėra 
reikalo minęji.

Nėra reikalo taip pat slėptis (Amerikos 
lietuvis tatai ir be mūsų prisipažinimo ge
rai žino), kad nepriklausomos Lietuvos lie
tuviai labai dažnai žiūrėdavo į Amerikos 
lietuvius kaip į „keistus” žmones. Tai švel
niai ir atsargiai tariant. Buvo ir blogiau. O 
bendrai domėjimasis Amerikos lietuviais 
buvo daugiau negu mažas. Priežastys žino
mos ir daug ką kaltinti gal čia ir nėra rei
kalo. Betgi Amerikos lietuviai kai kada at
simena tai su tam tikru karteliu dabar, ka
da jie labai ir nuolat gimines, negimines, 
pažįstamus ir nepažįstamus gausiai „prisi
mename”. Taigi tremtiniai to negali išleisti 
■iš akių, kai kada būdami nepatenkinti vie
no ar kito Amerikos lietuvio pasielgimu ar 
visišku nereagavimu į laiškus — prašymus.

Yra dar ir dabar paplitusi „teorija” apie- 
Amerikos lietuvių šykštumą, tamsumą ir 
dolerinę „sielą”. Šitoje „teorijoje” yra pa
grindinių klaidų — kurios labai kenkia 
tremtinių ir Amerikos lietuvių santykiams. 
Aš nesiruošiu čia kokiems nors „moksliš
kiems” tų dalykų aiškinimams. Sakysiu 
trumpai. O kas bus per trumpa — nesunku 
pačiam papildyti, sumoti. •

Visų pirma dažnokai pamirštama, kad 
visokių žmonių buvo, yra ir bus vis vien, 
kur jie gyventų Amerikoje ar Lietuvoje, ar 
kur kitur. To nereikia pamiršti. Antras da
lykas, yra žmonių palinkimas apie kitus 
spręsti ne iš gerų, bet iš blogų ats
kirų pavyzdžių. Nuo tokio žmonių 
palinkimo nukenčia ne tik Amerikos lietu
viai, bet gal daugiausia tremtiniai, 
tik šiuo laiku.

Antras dalykas yra šis: negalima 
neišmintinga reikalauti ar tikėtis 
apsišvietimo ar mokslo iš to žmogaus, ku
ris tų dalykų ir dėl suprantamų priežasčių 
negalėjo turėti ar įsigyti. Atsiminkime, kas 
gi iš Lietuvos emigravo seniau Amerikon 
ar kur kitur? Aukštus mokslus turinčiųjų 
nebuvo daug jų tarpe. Daugiausia emigravo' 
tie, kuriems senosios tėvynės sąlygos buvo 
perdaug vargingos, tamsios1 ir nežadėjo jo
kių geresnių perspektyvų. (Žinoma, buvo 
išimčių). Ir dar. Emigravo tie, kurie ry
žosi ir nebijojo savo protu ir savo 
rankomis rizikuoti ir ieškoti geresnio gy
venimo. Ir tai be pinigų, be pažinčių, daž
niausiai be giminių ar kitokių globėjų. Tad 
argi neaišku, kad šitie žmonės, šitie lietu
viai pirmoje eilėje, turėjo kovoti dėl duonos 
kąsnio, dėl išsigelbėjimo nuo bado mirties. 
Daug kam, labai daug kam, nepasisekė — 
apie juos mes nežinom — niekas apie juos 
nežino ir nekalba. Jie žuvo ... Bet, štai ne
mažam skaičiui pasisekė prasimušti, pasida
ryti gerą, o kartais ir labai gražų gyvenimą.

Ir kaip.

ir visai 
daugiau

AKIMIRKSNIU KRONIKA
Betgi visi gerai žinome, kad turtas ar ge

resnis gyvenimas ar net prabanga žmogui 
nesuteikia didesnio išsilavinimo ar išsi
mokslinimo. To neduoda gražūs' drabužiai, 
gražūs butai ar geras valgymas. Tas tinka 
ne tik Amerikai, bet kiekvienam kraštui, 
neišskiriant ir nepriklausomos Lietuvos. Tik 
mes tai užmirštame ir manome, kad Ame
rikoje turėtų būti kitaip, turėtų būti koks 
stebuklas. Dėl to kartais, ir visai be pagrin
do, nusiviliame ir kalbame, švelniai tariant, 
nesąmones, yieną dalyką reikia betgi ne tik 
žinoti, bet- ir pripažinti besąlygiškai.

Praktiškumo, darbštumo ir ^gyvenimiško 
sumanumo atžvilgiu Amerikos lietuviai dau
geliu atvejų pralenkia tokio pat išsi- 
lavinimo'lygio nepriklausomos Lietu, 
vos lietuvius. Taigi tas „tamsumas" labai 
dažnai pagrįstas klaidinga pažiūra ir netei
singu „priėjimu” prie klausimo.

Dėl šykštumo, dėl dolerinės sielos. Čia 
yra daug klaidų ir nesusipratimo. Visų pir
ma atsiminkime bendrą (ne vien lietu
vių) Amerikos dolerinę dvasią. Žmogus ver
tinamas pagal, tai, ką jis gali padaryti pa
dirbti ir kiek tai verta pinigais imant. Taigi 
nieko nuostabaus, kad 30—40 metų čia gy
venęs lietuvis būtų to tikėjimo, tos dvasios 
prisigėręs. Taigi čia veša ne vien lietuviš
ka, bet bendra amerikietiška pažiūra. Ar ji I 
klaidinga? — kitas klausimas. Dabar dar |

vienas dalykas, kuris sąmoningai ar nesą
moningai užmirštam®. Tai štai kas. Daugu
mas pasiturinčių Amerikos lietuvių pasiekė 
tą „laipsni” dideliu vargu, skurdu ir sun
kiu negailestingu darbu. Dėl to kartais 
(gavo nepataisomus kūno trūkumus ir ligas. 
Ir dar viena. Kai jie taip vargo, niekam jie 
nesiskundė, nes nebuvo kam skųstis. O jei
gu pasiskųsdavo, tai gaudavo ne užuojautą, 
bet išjuokimą ir tam tikrą panieką, — kad, 
mat, „kvailas” ateivis nesugeba Įsikurti. 
Taigi savaime tatai teikia didesnę pagarbą, 
—vertę savo nuosavomis rankomis uždirb
tam turtui. Ir didesnę baimę, kad tas tur
tas nesumažėtų arba, blogiausiu atveju, vi
sai nežūtų. Jis puikiai atsimena, kaip jis 
gyveno be turto, kaip kūrėsi iš nieko.

Kas visa tai žino, tas pagarbiai stebisi 
Amerikos lietuvių dosnumu tremtiniams ir 
Lietuvos vadavimo reikalui. Palankumas 
tremtiniams — tikrai jaudinamas. Ir tai ne
paisant stiprokos ir piktokos propagandos 
prieš juos iš raudonųjų pusės. Žinoma, iš
imčių, ir keistų išimčių, yra. Bet kur tų ne
laimingų išimčių nėra? Apskritai Amerikos 
lietuvių būdą reikia stengtis pažinti ir ne
laikyti jų tuo, kuo jie nėra, tada ir trem
tiniams ir Amerikos lietuviams bus geriau, 
aiškiau — išnyks daug skubiai šalintinų 
nesklandumų.

Lietuvių choras žavi Railtono parapijiečius
„Railtono ir Sheffieldo gyventojus džiugi- i Jeigu būtų lei&trr, manau, kad susižavėję 

na jų tarpe gyveną lietuviai. Vienas iš ne
menkų jų surengtų malonumų buvo šaunus 
pamaldus giedojimas per mišias. Šitie vjį- 
rai,’ dirbą cemento fabrike, greit parodė sa
vo gilų tikėjimą. Jie neseniai sudarė cho
rą ir, nors keletos giesmių žodžiai nežinomi 
parapijiečiams, giliai religinis tonas ne tik 
padarė kiekvienam Įspūdžio, bet ir didžiai 
prisidėjo prie susikaupimo.

Antrąjį advento sekmadienį lietuvių cho
ras, aplankė Sv. Kryžiaus bažnyčią ir pir
mą kartą Sheffielde giedojo gražias lietu
viškas giesmes, neįmanomas imituoti savo 
stiliumi. •

Prieš keletą mėnesių šie, puikūs Lietuvos 
vyrukai, dabar laimingai dirbą cemento fab. 
rike ir linksmai gyveną miškingame Rail
tone, sudarė chorą ir giedojo savas giesmes 
Sv. Jokūbo bažnyčioje Tautos šventės pro
ga.

Tą dieną jie pasirodė puikiai, nors gal 
kiek nervinosi. Bet visiškai nesinerviho 
Sheffielde. Ponas Kalytis, kurs vadovavo 
chorui ir jo vyrukai padarė gilų spūdį su- 
sirinkuiems Sheffieldo tikintiesiems. Net 
priprastasis „O Salutaris” skambėjo kitaip: 
jautėsi baltų dvasia.

Lietuviams pradėjus giedoti pirmąją gies. 
mę, susirinkusieji pradėjo manyti, kad sap
nuoja ir girdi garsiuosius Reimso ar K61- 
no katedros choristus.

Nekalbant fantastiškai, 
giesmę po giesmės kuo 
Komunijos giesmė buvo 
Marijai, manau, buvo labiausiai vykusi.

t Jeigu bū . .
j klausytojai, kurie pamaldžiai klausėsi gies
mės po giesmės, būtų kėlę ovacijas.

Po pamaldų didžiai sujaudintas parapijos 
klebonas padėkojo giesmininkams ir vargo
navusiam Mr. L. Fieldui”.

Taip rašo Tasmanijoje (Australijoje) lei
džiamas laikraštis „The Standart” savo 1948 
m. gruodžio 16 dienos numeryje.

Nuo savęs pridėsiu, kad tas lietuvių bū
relis, iš viso 14 vyrų, dirba cemento fabri
ke, labai aktyvus. Rugsėjo 8. d. jie buvo 
suruošę Tautos šventės minėjimą ir ta 
proga spaudos ir vaizdų parodėlę, kuria 
australai labai domėjosi. N. Butkūnas skaitė 
paskaitą anglų kalba — trumpą Lietuvos 
istorijos apžvalgą ir apie paskutinius mūsų 
tautos nuostolius. Susidomėjimas buvo di
delis, ir svečiai australai, vietos administra
cijos pareigūnai, savo kalbose labai išgyrė 
lietuvius.

Taigi, lietuvio vardas Australijoje aukš
tai laikomas. J. Glušauskas

lietuviai giedojo 
puikiausiai. Jųjų 
švelni, o giesmė

Gražus lietuvių skautų pasirodymas Australijoje
1948' m. gruodžio 29. — 1949 m. sausio 

29 d. laikotarpyje, kada Australijoje yra -va
sara, Yarra Brae vietovėje, Viktorijos val
stybėje, įvyko didžiulė Pacifiko tautų skau
tų stovykla (Pan-Pacific Jamborėe). Lietu
vių skautai, neseniai nuvažiavę į Australiją, 
šia proga sumanė taip pat ’pasirodyti, kad 
išgarsintų savo tėvynės vardą. Siam reika
lui jie suregistravo lietuvių skautus, sušau
kė skautininkų suvažiavimą, suorganizavo 
reprezentacinį vienetą ir atliko kitus paruo
šiamuosius darbus. Viso šioje didžiulėje 
stovykloje dalyvavo 29, skautai lietuviai, va
dovaujami ektn. B. Dainučio. Iš kitų pa- 
baltiečių dar dalyvavo 5 latviai ir 3 estai.

Kaip informuoja mus, lietuviai sumaniai 
įsirengė jiems paskirtą rajoną, dailiai įren
gė stovyklinį stalą ir išpuošė tautiniais or
namentais visą rajoną bei plotus tarp pa
lapinių, naudodami tik miške rastą medžia
gą. Jau iš seno mūsų skautai buvo pripa
žinti kaip moką puikiai įruošti stovyklų ra
jonus Europoje.. Dabar tokio pripažinimo 
susilaukė ir Australijoje. Lietuviškas rajo
nas patraukė tad visų dėmesį ir svečių bu
vo daugiausia lankomas. Ypatingo dėmesio 
susilaukė skautiška parodėlė, kurioje buvo 
išstatyti lietuviški, skautiški dirbiniai ir 
spaudai

Atidarymo dieną ir parado metu lietuviai 
žygiavo kaip atskira'tauta, nešdamiesi Lie
tuvos vėliavą. Kita gi mūsų trispalvė išdi
džiai plevėsavo prie tribūnos. Niekas ne
draudė čia mūsų broliams reikštis, kaip 
lietavių tautos atstovams, kaip kad buvo 
pereitą vasarą Prancūzijoje. Šia proga .visa 
Australijos spauda spausdino straipsnius 
apie Lietuvą ir lietuvius, jų stovyklą, dėjo 
daugybę nuotraukų, vaizduodama {vairius 
lietuvių skautų gyvenimo momentus.

SąArydžio proga australų skautai (sto- 
vyfctaa administracija) išleido spalvotą at-

viruką su dalyvavusių tautų vėliavomis.. At. 
viruke išspausdintos D. Britanijos, JAV, 
Australijos, N. Zelandijos, Kanais, Filipi
nų, Pakistano, Indijos, Prancūzijos* ir Lie
tuvos vėliavos. Tokie atvirukai buvo pla
čiu tiražu paskleisti stovyklautojų tarpe ir 
buvo jų siuntinėjami l savo gimtuosius 
kraštus. z i

Smagu, kad mįisų jaunieji amlgisadoriai 
— skautai, niekieno neremiami ir neinspi
ruojami, patys susiprato, susiorganizavo ir 
taip vykusiai reprezentavo mūsų tėvynę to
limuose Pacifįko kraštuose. (PI.)

Spaudos mozaika
- Užuot jungusi, skaldys

Pasaulinės Lietuvių Bendruomenės kons
titucijos projekto autoriai, atsistoję ant an
tidemokratiško idėjinio pagrindo, konsek
ventiškai eina ne prie po pasaulį išsklaidy
tų lietuvių subūrimo ir sutelkimo i vieną 
šeimą, bet prie jų dar didesnio suskaldymo 
ir nesantaikos bei netolerancijos plėtimo jų 
tarpe... Todėl, kad išvengus šito, reikalin
ga j visą reikalą pažiūrėti kiek kitaip, negu 
kad padarė VLIKas. Būtent, reikalinga su 
visu reikalu kuo plačiausiai supažindinti pa
saulio lietuvius ir {vykdyti pasaulio lietuvių 
spaudoje kuo plačiausią diskusiją tais klau
simais. Ta diskusija turėtų būti sekama tam 
tikros redakcinės komisijos, sudarytos ne tik 
iš VLIKo, bet ir iš svarbesniųjų pasaulio 
lietuvių organizacijų atstovų, kurie surinktą 
medžiagą apdorotų ir išreikštų laisvės, hu
manizmo ir tolerancijos idėjomis pagrįstos 
demokratiškos PLB konstitucijos forma.

„Naujienos” Nr. 284.

Keli patarimai 
iš emigracinės stovyklos

Butzbachas. Pagyvėjus - emigracijai, ir 
mūsų tautiečių skaičius Butzbache padidėjo. 
Kai čia gyveni vietoje ir matai diena iš 
dienos atsikartojančius apsileidimus, dėl ko 
jau daug buvo kalbėta, nenoromis dar kar
tą rūpi įspėti, kad vykstantieji į komisiją 
būtų gerai pasiruošę.

1. Prieš vykdamas, būtinai pirma atidžiai 
pasitikrink savo sveikatą pas vietos gydy
toją. Pasidaryk plaučių nuotrauką. Žinok 
savo kraujo spaudimą. Pasitikrink savo 
kraują. Yra ir kitokių, mažesnių sveikatos 
defektų, jie gali būti lengvai išgydomi, o 
emigracijai kenkia.

2. Atsimink, kad gydytojai ir aplamai ko
misija ypatingai kreipia dėmesį į emigran
to tvarkingumą — švarą. Čia vietoje yra 
čiurkšlės; išsimaudyk prieš eidamas l ko
misiją. Apsivilk švarius baltinius, nusiskusk, 
nusikirpk. Išsivalyk , sutvarkyk, viršutinius 
rūbus, apavą. Nepamiršk patikrinti savo 
rankų ir kojų nagus. Eidamas pas gydyto
ją, tvarkingai susidėk drabužius.

3. Nepasidaryk persimokslinusiu,' nes ne
ištrauksi šaknies, nepadarysi algebros užda
vinio . w

Neoficialūs „baliukai”
Tremtiniai, kada tik jie kalba, į padanges 

kelia BALFo šalpos darbą. Bet buvę trem
tiniai daugiausia BALFo darbui kenkia. Jie 
visur turi Įkūrę savo neoficialius „baliukus”, 
renka aukas tremtiniams ir siunčia maisto 
pakietukus pagal savo sąrašus, pagal savo 
nuožiūrą ir, žinoma, pirmiausia atsimena 
savo likusius draugus, pažįstamus ar gimi
nes Vokietijoj. Tai yra suprantama, bet 
kartu tai yra ir labai žalinga politika, nes 
visuomenės lėšos yra nukreipiamos nuo 
bendros šalpos organizacijos į daug priva
čių organizacijų. „Keleivis” Nr. 50. <

4. Paskutinis ir visų nemaloniausias smū
gis emigrantui, tai jei su savim dėl apsilei
dimo, ar pamiršęs atsiveža mažuosius zoo
loginius gyvuliukus arba net jų kiaušinėlius. 
Jis, ir jei yra kiti šeimos nariai, kad ir ne
paliesti gyvūnėlių, labai greit turi palikti 
stovyklą ir tik susitvarkius, po kelių dienų 
Įleidžiami į stovyklą.

Visi tokie paminėti trūkumai sutrukdo 
emigraciją, padaro nepatogumų, apsunkina 
kitus.

Būkime- pasiruošę tinkamai save pristaty
ti, tada neturėsi pats nemalonumų ir kito 

,J nemalonią padėtį beįvelsi. V. F,

Propst Tittelbach knisasi tarp DP
Lietuvos vokiečiai, pasirinkę didžiai nuolankų ir gailestingą vaidą (Hiltslomi- 

fee der Evang. Deutscben aus Litauen) ir Vakarų Vokietijos eklezijos globojami, 
• darosi vis labiau agresyvūs. Jų vyriausioji būstinė” (vadinamasis Haųptkartri) yra 

Burge, britų zonoj. Iki šiol jie susižinodavo aplinkraščiais, bet nuo pernai metų 
pabaigos pradėjo leisti specialų dvisavaitinuką „Der Weg” (kas be ko, su priedu 
„Der Auswanderer”). šauklyje, kurį pasirašė Lietuvos vokiečių vadas — Propst 
Paul Tittelbach, tarp kita ko sakoma, kad projektuojamasis laikraštis budės vokie
čių iš anapus geležinės uždangos sargyboje iki sėkmingo galo (vadinasi iki apiem 
sugrįšiant, be kita ko, į atsistatysiančią laisvą Lietuvą, ar ne taip?). Laikraštis 
nuolat duosiąs žinių „aus dem Leben in der alten Jitauischen Heimat” ir tt ir tt 
Užsiminęs eventualią vokiečių emigraciją j Argentiną, šauklys primena, kad Baden 
Badene pradėjo dirbti Argentinos konsulatas, kuriam vadovauja D. A. Barsantis: 

’ „...iki Lietuvos okupavimo 1940 m. buvo Argentinos konsulas Lietuvoje” .ir „in 
Kowno” žinoma asmenybė, „su Lietuvos reikalais gerai susipažinęs”. Nėr prasmės 
kartoti šauklio turinys, ir ne jis mums svarbus, mums terūpi atkreipti dėmesį Į 
Lietuvos vokiečių įkyrų skverbimąsi tarp lietuvių, atsidūrusių Vakarų Vokietijoje, 
kurie nėra katalikai, atseit, vokiečių nuomone, galimi įjungti į vokiečių propagan
dos siautuli. Jei Tittelbachas siuntinėja savo bendraraščius įr raginimus vokišką 
spaudą prenumeruoti lietuviams nekatalikams, gyvenantiems DP stovyklose, tai, 
reikia rik pamanyt, kokiame apsupime yra atsidūrę lietuviai, gyveną už DP stovyk
lų ribų arba dar baisiau „įkurdintieji” vokiečių ūkyje.

Prieš keletą dienų teko kalbėtis su vienu tautiečiu iš Mažosios Lietuvos, ir 
jis atidengė šiurpų vaizdą' Į nacių laikais įgarsėjusio „Myihus des XX Jahrhun- 
derts” dabartinę laidą. Gyvas prakeikimas patekti gyventi į nunacintų ir taip pat 
nenunacintų vokiečių tarpą. Presija vyksta kiekviename žingsnyje. Spaudžia „pa
saulietinės” valdžios atstovai, spaudžia ir vokiečiai dvasininkai: duok vienos valan
dos per mėnesį atlyginimą, arba duok vadinamą kasmėnesinį skatiką arba pagaliau 
„einen Heimatgroschen”. Maža to, vadinamieji pagalbos komitetai organizuoja pa
bėgėlių gegužines, užpirktines pabėgėlių pamaldas ir tt. .

Iš tikro tenka susimąstyti, kaip Lietuvos vokiečių centrinė kartoteka turi adre
sus lietuvių, gyvenančių DP stovyklose? Dalis jų, kaip pasirodo, yra buvę vad. 
repatriantai, bet negi Lietuvos vokiečiai iš NSDAP palikimo paveldėjo repatrija
vusiųjų sąrašus? „Der Weg” šauklyje kviečiama, jei ne užprenumeruoti, tai bent 
prisiųsti pažįstamų adresus. Tai jau „atsarga” ateities veikimui, bet „pagrindini" 
kapitalą kažkokiu būdu Alexander de la Croix ir Propst bus gavę iš kitų šaltinių.

Senas Voltairės posakis pilnai tinka šių dienų vokiečiams: nusikaltimų (t. y. 
imperializmo, amžinojo „Drang nach Osten”) sujungti, interesų (tiksliau: „lebens- 
raumo” vakarinėse zonose) išskirti, jie nuolat svajoja apie naują platų (erdvės at
žvilgiu) rytojų. Tas pats vokiečių iš anapus „Der Weg” bus spausdinamas Stutt- 
garto(!) spaustuvėse. Kitoms Vokietijos dalims dėl įvairių sumetimų nepatogu puo
selėti „Mein Kampfo”’ kėslus, tai visa ta veikla verčiasi vokiečiai pabėgėliai, ku
rie koncentruojasi/Schleswig-Holsteino provincijoje. Negali būti abejojimų, kad 
tūli Krause ir Buridels ne savo iniciatyva pradėjo leisti,„Kraubu” firmos vardu se
riją knygučių „Osipreussen”. Vienoje jų aptariama ir „Memmelland”. Toje bro
šiūroje Klaipėda įrašyta į „amžinai vokiškas žemes”, vadinasi, nors Hitleris mirė, 
bet jo grobuoniškoji politika (1939 m. kovo mėn. įvykusi agresija Ir Lietuvos reą- 
publikos teritorijos aneksija) sankcijonuojama.

Šiandie vokiečiai iš anapus geležinės uždangos Mažosios į-iefuvos lietuvius ir 
Didžiosios Lietuvos lietuvius nekatalikus vilioja ir surašinėja per įvairius „gottes- 
dienstus” ir „suchdienstus”, o ryt jų vardu siuntin'ės memorialus taikos konferen
cijai ir politikams. Tai yra jų diversijos vyriausias uždavinys, kurio siekią kry
žiuočiu metodais. Rytprūsiai ir kt. ne vokiškos žemės buvo kolonizuotos taip, kaip 
pačių vokiečių istorikas Maksas Beheim-Schwarzbachas savo knygoje J<ad rašo:

„Šituos plotus vokietis palengva užvaldė visokiais būdais, kokius tik galima 
išgalvoti. Čia brovėsi sugniaužęs kumštyje ginklą, kaip siaubingas nukariautojas, 
čia lindo pamažu, apsidraudęs pirkimo ir mainų dokumentais, čia pagaliau Įsi- 
sėsdavo į svetimą lizdą, pavartodamas aiškių aiškiausią klastą”.

Būkime budrūs ir iš anksto ruoškimės užkirsti kelią vokiečiams 
mūsų tėvų žemelėn sugrįžti. Mažosios Lietuvos Taryba ko greičiau 
priklausančias teises VLIKe ir taip pat kuo efektyviausią moralinę 
paramą visokeriopai veiklai.

Lygia greta ršsiaiškinllime, kas tie, kurie vakarinėse Vokietijos 
vauja Lietuvos vokiečiams. Alexander de la Croix iau žinomas. Skaity

imperialistams 
turi gauti jai 
ir materialinę

Lygia greta KsiaiškinSime, kas tie, kurie vakarinėse Vokietijos zonose vado
vauja Lietuvos vokiečiams. Alexander de la Croix iau žinomas. Skaitytojai turėtų iš 
savo atminimų ir pastabų surinkti žinias, kaip Lietuvos respublikos laikais ir vo
kiečių okupacijos metu elgėsi vokiečių pastoriai, kuriu, kaip vadovų, sąrašą randa
me „Rundbriefe” Nr. 2—3. Tai iš eilės: 1. propst nau1 Tittelbach, gyvenęs Kėdai
niuose; 2. prof. Konstantin v. Kurnatowski, gyV. Kelmėje; 3. Theodor Kupffer, gyv. 
Šiauliuos; 4. Hermann Jaekel, gyv. Tauragės Naumiestyje; 5. dr. Gustav Wagner, 
gyv. Raseiniuose; 6. Bruno Landig, gyv. Virbalyje; 7. kari Felgendreher, gyv. Vil
kaviškyje; 8. Friedrich Barnehl, gyv. Biržuos, be to, Michal Jakschas, Edmund 
Mauruschaf ir kt.

Iš viso nedelsdami rinkime medžiagą, kaip Lietuvos vokiečiai elgėsi sunkiomis 
mūsų respublikai dienomis ir ką jie šiandien planuoją Lietuvos teritorinio inte
gralumo nenaudai. • J. GARŠVA

Ingolstadtas.

— Kelių stovyklos gyventoįų iniciatyva 
išjudintas paminklinio kryžiaus statymo 
klausimas. Tuo reikalu rūpintis sudarytas 
paminklinio kryžiaus statymo komitetas, ku
riam pirmininkauja stovyklos kleb. kun. 
Santaras. Kryžiaus statymo išlaidoms pa
dengti iš stovyklos gyventojų surinktos au
kos pinigais, nupirktas ąžuolas ir pagal ar- 
chit. A. Franco projektą pradėtas kryžiaus 
techniškasis darbas. Vasario mėn. 16 d. 
kryžius bus pašventintas jau stovįs jam pa
rinktoje vietoje — stovykloje prie plento, 
vedančio i WUrzburgą. Zgm. J.

Kostui Sprindžiui, Antaninai Stašiškie-' 
nei-Každailevičiūtei, Albinui -Dulkiui, 
Vincui Juralevičiui, Lucijai Znutienei- 
Glodenytei, Juozui Menkevičiui, Marijai 
Seiderienei, Stasiui Misiūnui ir Stasiui 
Beniušui. Be to. užklydę laiškai: ’ Ma
jai Tulytei nuo “Mrs. Žemaitis ir Albinui 
Dulkiui nuo H. H. Brown bei Mr. Va
siliauskas.

Visi stovyklų bei kar. dalinių LTB apy
linkių komitetai yra prašomi atsiųsti C/Kar_ 
totekai savo apylinkėje įvykusių asm. pasi
keitimų žinias (atvyko — išvyko, gimė — 
mirė, 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

Poniai

Onai Žilinskienei
didžio liūdesio valandą, mylimam tė
veliui mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

IEŠKOJIMAS
STANISLOVO KAJANAUSKO, 'kilusio 

nuo Biržų, Dajienų par., Baluškų naujaso- 
džio arba jo sūnų ar dukterų ieško Geo- 
nitas Stasys, gyv. JAV, Waterbury 89, Conn. 
P. O. Box 1108.

Metnmigeno stovyklos 
bažnytinio choro dalyvės

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

bime išvardinti asmens. Ieškomieji arba jų 
likimą žinantieji malonėkite atsiliepti CZ 
Kartotekai per artimiausius LTB skyrius, 
kartu nurodant ieškojimo eilės Nr. ir Įde
dant reikiamą kiekį pašto ženklų atsakymui 
apmokėti.

Liudvikas Aleksandras, Agota ir Ur
šulė AGENTAI, kilę iš Kauno — yra 
prašomi skubiai rašyti LG Konsulatui, 
New York, palikimo bylos Nr. 18911/A 
reikalu.

16. Mirusio JAV-se -Gustavo Denglerio

15.

16.

18

giminės, kilę iš Prienų ar jo apylinkių 
— yra prašomi skubiai atsiliepti Lietu
vos Konsulatui, Chicago, palikimo by
los Nr. 4955710-2434 reikalu.
Mirusio JAV-se Rapolo Treknio (ar 
Traknio) giminės Viktorija, Jonas, Wal. 
terjs, — yra prašomi skubiai atsiliepti 
Liėtuvos Konsulatui, Chicago, palikimo 
bylos Nr. 4955/10-2377 reikalu.
Gauti giminių adresai iš JAV: Juozui 
Jušinskui, Henrikui Paškevičiui, Vladui 
Rusnavičiui, Juozui Jackevičiui, Kazi
mierai Kelerienei-Valančiūtei, Vladui 
Paulauskui, Ievai Mickienei-Gorodec- 
kai-tei, Antanui Jančauskui, Mykolui Si- 
donti, Marijai Vadtkienei-Vindilytej,
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