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Sovietu,taikos ofenzyva4 nukreipta prieš Atlanto paktu
Britai pasikalbėjimą sutiko labai rezervuotai. — Jame nėra konkrečiu siūlymų. — Nesitikima bendrija padėt,! pakisiant. — 

Trumanas sutinka matytis su Stalinu.
nui, Paryžiui ir Londonui padaryti pirmu©-Imas, nuo karo nukentėjusių kraštų rėmimas 
sius žingsnius. Italija, kuri norinti Įstoti į’ ' ' ' ' "
Vakarų Uniją, lauks oficialių Vakarų vals
tybių atsiliepimų ir tik tuomet pasisaky
sianti savo galutinę nuomonę apie Stalino 
pareiškimą.

Maskva. Maskvos radijas pirmadienį 
anksti rytą paskelbė Stalino pareiškimą, ku
ris net du kartus buvo atkartotas. Žinia bu
vo perduota kiekvienoje sovietų radijuje 
naudojamoje kalboje. Oficiali sovietų „Tas- 
so” žinių gentūra šį pareiškimą išplatino 
visuose laikraščiuose. Sovietų komunistų 
partijos organas „Pravda” pirmame pusla
pyje paskelbė interview ištisai. Užsienio 
diplomatai Maskvoje šio pareiškimo buvo 
nustebinti. Vienas amerikiečių pasiuntinybės 
informatorius mano, kad

šis interview^ aplamai nepakeisiąs ben-

Revoliucija Paragvajuje
Asunsionas (Dena). Ligšiolinis Paragva- 

jauš švietimo ministeris sekmadienį nuver
tė prezidentą Gonsalesą ir sudarė naują 
vyriausybę. Perversmininkų komunikate 
sakoma, kad revoliucija sėkmingai pavy
kusi ir visame krašte viešpataujanti ra
mybė. Prezidentas ir finansų ministeris 
pasilėpė Brazilijos ambasadoje.

Iš Asunciono pranešama, kad Paragva
jaus parlamentas buvusį nuverstosios vy
riausybės krašto apsaugos minister! gene
rolą Raimondo Roloną paskyrė laikiniu 
valstybės prezidentu. Netrukus ketinimą 
daryti krašto vyriausybės rinkimus ir 
„valymo akciją“.

Vidaus reikalų ministerija praneša, kad 
naujoji vyriausybė pripažįsta visas sutar
tis.

Buenos Airės (6ena/Reuteris). Paragva
jaus vidaus reikalų ministerija sekmadienį 
pranešė, kad grupė ginkluotų eksprezldento 
geto. Morinigos šalininkų bandė užimti 
Asunciono radijo stotį, „vykdyti žmogžudys
te* ir plėšikauti”. ,

Pasitikėjimas P. Alrikos 
vyriausybei

Kapštatas (Dena/Reuteris). Pietų Afri
kos Unijos seimas 74 prieš 64 balsus at
metė gen. Smutso iškeltą vyriausybei ne
pasitikėjimo klausimą.

Smutsas savo siūlymą motyvavo teigi
mu, kad dėl vyriausybės ūkinės ir rasinės 
politikos P. Afrikos Unija atsidurs krizė
je.

Pasltąlkė proga atsirevanšuoti
Berlynas (Dena). Amerikos karinė Vo

kietijos valdžia pirmadieni atmetė Sovietų 
karinės valdžios prašymą leisti reparaci- 
nes gėrybes iš prancūzų zonos ir Breme
no gabenti per amerikiečių zoną.

Atmetimas motyvuojamas tuo, kad so
vietai Berlyne tebevykdo blokadą. Kol so
vietai nepanaikins blokados, per amerikie
čių zoną nieko nebūsią gabenama i so
vietų okupacinę zoną.

Rodoso derybos baigsis 
susitarimu

Rodosas (Dena/Reuteris). Izraelio sluogs
niai pirmadienį manė, kad dabartinė Pa
lestinos konferencija baigsis penktadienį.

Visuotinai manoma, kad nuomonių skir
tumo praraja dėl demarkacijos linijos da
bar jau peržengta ir, jei nebus jokių staig
menų, delegacijos bus kviečiamos pas Dr. 
Bunchę pasirašyti atitinkamos sutarties.

Londoną*. Afp pranešimu, D. Britanijos 
užsienio reikalų ministerija susilaiko nuo 
oficialaus pareiškimo dėl Stalino interview. 
Gerai informuoti sluogsniai mano, kad

Stalino siūlymai britų vyriausybės buvę 
priimti daugiau su atsargumu ir susi
laikymu, negu su entuziazmu. Britų sos
tinėje pareiškiama, jog D. Britanija ir 
Vakarų pasaulis laukia, kad Stalinas 
savo taikos pasiūlymus vykdytų ne žo

džiais bet darbais.
siūlymą sušaukti užsienio reikalų minis- 

terių tarybą bendriems Vokietijos klausi
mams išpręsti, primenama, kad D. Britanija 
neprieštariausianti ir kad ji pati tai atkar- 
tutinai yra siūliusi. Bet pirmiau turinti būti 
nuimta Berlyno blokada.

Pagal „Reuterį” Londono informuoti 
sluogsniai ypač pabrėžė, kad sovietų vy
riausybės narys pirmą kartą išsireiškęs ga
lint panaikinti Berlyno blokadą, nestatyda
mas sąlygų dėl ostmarkės įvedimo į vaka
rinius Berlyno sektorius. Apskritai manoma, 
kad vakariečiai neprieštaraus, jeigu tuoj po 
Berlyno blokados nuėmimo būsią įvesti 
transporto suvaržymai į Berlyną ir iš jo. '

Washingtonas. Gerai informuoti sluogs
niai Washingtone mano, jog Stalino pa
reiškimą, kad jis sutinka pasimatyti su Tru- 
manu, amerikiečių' '/yittvs'foė priimsianti 
šaltai.

Sovietų vyriausybės galvos pareiškimas, 
kuris sutampa su daugelio Europos ko
munistų vadų panašiais pareiškimais, 
sukelia amerikiečių sostinėje įtarimą, 
kad ši komunistų „taikos ofenzyva” tnri 
tikslą nukreipti Vakarų valstybių dė
mesį nuo planuojamo Siaurės Atlanto 

x gynimom pakto.
“ AfjįE pranešimu, senato užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas Tomas Connallys pa
sakė, kad Stalino pareiškimas yra didelis 
įvykis dabartinėje politinėje situacijoje ir 
bus tikrai sveikinamas tų, kurie stengiasi 
išlaikyti pasaulio taiką ir reikalauja tarp
tautinės darnos. Kitas senatorius pažymėjo, 
kad Stalino pareiškimai turi būti įdėmiai 
patikrinti.

Rymas. Italų diplomatiniai sluogsniai, 
AFP pranešimu, Stalino pareiškimą priėmė

l

drosios padėtie* ir kad jis neturi jokių 
konkrečių pasiūlymų esantiems skirtu
mams tarp abiejų valstybių išlyginti.

Stalino ir Trumano susitikime būsią So
vietų S-gos pasiūlyti Hetiryo Wallacės siū
lymai kaip pagrindai diskusijoms, kuriuos 
praėjusiais metais, jis savo laiške Stalinui 
buvo išdėstęs.

Tie siūlymai buvę: visuotinis ginklavimosi 
suvaržymas ir atominių ginklų uždraudimas, 
taikos sutarčių su Vokietija ir Japonija su
darymas ir okupacinių kariuomenių iš tų 
kraštų atitraukimas, kariuomenės atitrauki
mas iš Kinijos ir Korėjos, atskirų kraštų 
suvereniteto respektavimas ir nesikišimas J 
jų vidaus reikalus, karinių atsparos punktų 
įrengimo uždraudimas JT praklausančiose 
valstybėse, tarptautinės prekybos išvysty-

JT rėmuose, demokratijos apsauga ir pilie
čių garantijos visose valstybėse. (D/R)

Washingtonas (Dena/Reuteris). ‘Baltųjų 
rūmų informatorius praneša, kad

prezidentas Trumanas sutinka Washing
tone pasimatyti su Stalinu.

Prezidento Trumano sekretorius C. Rossas 
pareiškė, kad Trumanas Stalino pareiškimo 
dar nekomentavo. Sovietų vyriausybė iki 
šiol neatsiuntė jokios oficialios žinios apie 
eventualią konferenciją. _

New 'Yorkas (Dena/Reuteris). JT genera
linį sekretorių Trygvę Lię paprašė pasiū
lyti dabartinę JT būstinę Lake Successe, prie 
New Yorko, kaip abiem 
vietą prezidento Trumano 
kimui. /

Pastarasis pranešė, kad
Stalinas norėsią konferuoti Lake Successe, 
jis jaustųsi laimingas, galėdamas pasiūlyti 
tinkamą konferencijai vietą.

pusėms priimtiną 
ir Stalino susiti-

jei Trumanas ir

I Super atominės bombos
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV ato

minė komisija pranešė, apie „žymią pažan
gą” atominių bombų gaminimo srityje. 
Amerika turi superatominių bombų, kurių 
ekspliozinė jėga yra žymiai didesnė, negu 
savo laiku numestosios Japonijoje.

Sunkumai, kurie buvo susidarę dėl leng
vai' skylančių medžiagų gaminimo, dabar 
yra nugalėti. Skylančių medžiagų gamyba 
vyksta 15 ateitų.

Toliau pranešama, kad Amerikos uraiįijo 
ištekliai priklauso nuo Belgų Kongo ir Ka
nados, bet ir Amerikoje yra energingai 
eksploatuojama, ypač Kolorado aukštumoje.

JAV raketos stratosferiniam* bandymam*
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV oro 

pajėgos pranešė, kad jos ketina nupirkti dvi 
bandymo raketas aukštumų tyrimams. Išlai
dų susidarysią apie 26,5 milijonų dolerių, 
Įskaitant įgulos mokymą-

Viena iš tų raketų, kuri yra panaši į vo
kiečių V 2 ir pasiekusi daugiau kaip 160lan 
aukštį, tarnausianti stratosferos tyrimams ir 
naujų šaunamųjų ginklų, degalų ir variklių 
išbandymui.

Kita raketa, kuria pasiekia tik' 15 km, 
tarnausianti aerodinaminiams tyrimams ir 
įgulos mokymui. Z ,

Višinskis per atostogas sirgs 3 savaites...
Karlsbadas (Dena/Reuteris). Reuterio ko- I gomas. Langai buvo apšviesti, ir kiekvienas 

respondentams sovietų Imperial viešbučio I 
komendantas pareiškė, kad dabar 
esąs Sovietų užsienio reikalų 
pavaduotojas A. Višinskis serga 
tyje pasitiksiąs dar tris savaites, 
nurodymu Višinskis nepriima jokių vizitų. 
Komendantas sakėsi nieko nežinąs apie po
litines konferencijas ar apie tariamą buvu
sio sovietų JT delegato A. Gromykos bu
vimą. Interview metu viešbutis buvo nesau-

Karlsbade 
ministerio 
ir viešbu- 
Oydytojo

Norvegija aiškinasi Sovietams
Oslo (Dena/Reuteris). Iš Oslo diplomati

nių sluogsnių patirta, Jog Norvegija pra
neš Sovietų S-gai, kad ji dar nenuspren
dusi prisidėti prie Atlanto pakto ir kad 
Norvegija nesanti painformuota apie siūlo
mojo pakto visas smulkmenas. Tai esanti 
Norvegijos atsakymo esmė į Sovietų S-gos 
notą, kuria reikalavo paaiškinti, kaip toli 
siekiančius Įsipareigojimus Norvegija ke-

dideliu įdomumu, bet ir su tam tikru susi- tirianti duoti Atlanto pakte, 
laikymu. Jie mano, kad sovietų, vyriausybė 
Vakarų vyriausybėms patiekusi per daug 
sąlygų. Sovietų S-ga nori leisti Washingto-

Atsakymas šia savaitę būsiąs {teiktas 
Maskvoje.

New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York

Kravčenkos liudininkai demaskuoja sovietu terorą

Šie melai komunistams 
būsią sėkmingi

Londonas (Dena/Reuteris). Britų komu
nistų partijos generalinis sekretorius

H. Pollittas pareiškė, kad 1949 m. yra 
numatomas visame pasaulyje didžiulis 

komunistų partijos išsiplėtojimas.
Komunistai dar prieš metų pabaigą Ki

nijoje pabaigsią savo uždavinius ir jokia 
britų ar amerikiečių imperialistinė jėga ne
begalėsianti įsprausti „Ciangkaišeko kaiš- 

I či0”
Pollittas toliau, dėstė kad Amerika Mar- 

shallio plano dėka savo nedarbą eksportavo 
į dalyvaujančias valstybes. Belgijoje kiek
vienas 7 pramonės darbininkas yra bedar
bis. Italijoje yra 3 milijonai 500 tūkstančių 
bedarbių, o Prancūzijoje bedarbių armija 
vis auganti.

Commonweallhn sekretoriatas 
lik diskutuojamas

Canberra (Dena/Reuteris). Australijos vy
riausybė dementavo paklidusias žinias apie 
britų commonwealth© sekretoriato sudarymo 
planą. Vyriausybės informatorius pareiškė, 
kad tuo klausimu nebuvę pasiekta jokios 
pažangos. Nors ministeris pirmininkas J. 
Chiefleys ir užsienio reikalų ministeris H. 
Evattas buvę anksčiau 
kią korporaciją, bet ji 
stadijos.

* Senatorius H. ... 
„Roosevelt© dieną", pareiškė, kad 
tinė moralė reikalauja paremti „Indonezijos 
respublikos laisvės kovą”. (D/Oans).

♦ Olandija pareiškė protestą Indijai ir 
Pakistanui dėl uždraudimo šiuose kraštuo
se nusileisti olandų lėktuvams. (D/Afp).

pasiūlę sudaryti to- 
neperžengė diskusijų

Humpreys, minįrrt 
tarptau-

Paryžius (Dena/Reuteris). Knygos „Aš 
pasirinkau laisvę” autorius V. Kravčenka 
byloje su komunistų „Les Lettres Francai- 
ses” savaitraščiu pareiškė, jog jis 10 ar 15 
kartų turėjęs pakeisti savo pavardę, kad 
apsisaugotų nuo priešų. Kai savaitraščio 
advokatas paprašė Kravčenką dokumentų, 
jis, žiūrovams pritariant, atsakė: „Aš nesu 
Sovietų S-je, kur reikalinga turėti dokumen
tų rinkinį. Aš esu laisvoje Prancūzijoje”.

Advokatas teigė, kad Kravčenka gavęs 
amerikiečių užsienio, finansų, teisingumo 
ministerijų ir policijos „ypatingą pirmeny
bę”, nes kitokiu atveju nebūtų gavęs ne
tikru Pauliaus Kedrino vardu 
prancūzų {važiavimo vizų.

Pats įdomumas prasidėjo, kai 
liudininkai Įrodinėjo jo knygos 
Viena rusė iš DP stovyklos Vokietijoje su 
ašaromis pasakojo, kad 1930 m. kolektyviza
cijos metu jai atėmė namus ir ūkį.

Prancūzų atstovas A. R. Moynet, kuris 
karo metu kaip prancūzų lakūnas buvo pa
skirtas D. Britanijoje ir Sovietų S-goje ir 
yra apdovanotas sovietų pasižymėjimo or
deriu, pareiškė, kad D. Britanijoje buvo lei
džiama klausytis Vokietijos radiją. Sovietų 
S-je visi privatūs radijo aparatai buvę kon
fiskuoti, ir buvo leidžiama klausyti tik So
vietų programą.

Kitas Kravčenkos" liudininkas rusų inži
nierius Kysi'la papasakojo, kad jis buvo 
kaltintas kaip „trockistas ir Bucharino 
lininkas”, o taip pat sąmokslu nuversti 
vietų vyriausybę. Jį suėmė, NKVD, ir 
rėjo ištisą grandinę nuoskaudų. į priekį

1 vai. 
minu-

Times“ antradieni pranešė iš Oslo, kad šią 
savaitę Norvegijos užsienio reikalų mi
nisterija prašys parlamentą leisti Norvegi
jai prisidėti prie Atlanto pakto.

Norvegija ryžtasi žengti toki žingsni, ne
paisydama maskuotų Sovietų S-gos grasi
nimų, išreikštų praėjusios savaitės gale 
įteiktoje' notoje, rašo laikraštis.

Norvegijos šiaurės pasienis dar saugus
Oslo (Dena / Afp). Norvegijos užsienio 

reikalų ministerija oficialiai dementavo vi
sas žinias apie Norvegijos karinių pajėgų 
sustiprinimą krašto šiauriniame ‘pasienyje.

Paryžiaus gerai informuoti sluogsniai 
pranešė, kad nieko nėra žinoma apie vieno 
britų laikraščio paskleistas žinias.

„Sunday Graphic” laikraščio Norvegijos 
korespondentas teigia, jog Norvegijos vy
riausybė prie šiaurinės sienos pasiuntusi 
sustiprinimų, kad atsispirtų prieš eventualią 
sovietų invaziją. *

I galėjo Į 'pastatą įeiti. Karlsbado liudininkai 
teigia, kad Gromykabuvo manomas drauge 
su Višinskiu ir kad šeštadienį buvusi poli
tinė konferencija, kuri pasibaigusi vakare. 
Iš daugelio vietovių patvirtinta, kad buvo 
vokiškai kalbančių užsieniečių.

Maskva (Dena/Reuteris). Maskva dernen- 
tuoja, kad dabar Karlsbade esąs sovietų už. 
sienio reikalų ministerio pavaduotojas Vi
šinskis rimtai susirgo. Višinskis esąs „vi
siškai sveikas” ir atostogaująs.

Streikas Belgijoje baigtas
Briuselis (Dena/Reuteris). Visi dujų ir 

elektros įmonių darbininkai pirmadienį bu
vo paskelbę streiką ir antradienį jį baigė, 
patenkinus jų reikalavimą. — Darbdaviai 
sutiko 5’/» pakelti jų atlyginimą.

Mindszentis: „AŠ neturiu 
ko gailėtis“

Rymas (Dena/Reuteris). Komunistų „Uni
tą” laikraštis antradienį pranešė, kad kardi
nolas Mindszentis turėjęs pasikalbėjimą su 
italų komunistų senatorium O. Pastore. Pra
nešime sakoma, kad Mindszentis yra be 
„jokių silpnumo žymių”. Kardinolas kalbėjęs 
„normaliu balsu”. Jis parodęs stiprumą ir 
esąs savimi pasitikįs. I Pastorės klausimą, 
ką jis mano apie prieš jį „geltonoje knygo
je” įdėtus kaltinimus, kardinolas atsakė: 
„Aš žinau apie geltonosios knygos paskel
bimą, bet nesu jos skaitęs ir dėl to negaliu 
apie ją susidaryti jokios nuomonės”. Į klau-' 
simą, ar jis gailisi, kad esąs suimtas, 
Mindszentis atsakė: „Aš neturiu ko gailė
tis”. ,

išvykimo ir

Kravėenkos 
teisingumą.

ap- 
ša-
so- 
tu- 
I»- 

silenkusį, rankomis ant kelių, pririštą prie 
kėdės, ji tardė 14 dienų ir naktų beveik be 
atvangos. Kai NKVD jam pranešė, kad jo 
žmona suimta, jis pasirašė „prisipažinimą”. 
Jis turėjęs duoti žinias apie visai nesančia

trockistų organizaciją ir pasižadėti savo 
byloje nieko neatšaukti.

Kysila toliau sakė, kad byla Jvyko 
nakties NKVD rūmuose ir truko 20 
čių. Jis pasakęs esąs „nekaltas” ir kad jo
prisipažinimas išgautas prievarta ir prašęs 
pristatyti liudininkus ir įrodomąją medžia
gą. Teismo pasitarimo metu jis buvęs vėl 
primuštas ir nuteistas 18 metų Sibiro.

* Siaurės Amerikoje siautė sniego pū
ga, lėkusi 700 km per valandą. Žuvo tūks
tančiai avių ir kitų galvijų. (D/R).

♦ 15 metų mokinys, norėdamas įrodyti, 
kad jis nėra „silpnuolis”, užmušė savo 11 
metų draugą. New Jersey teismas jį nutei
sė 25 m. kalėjimo.

Kinija nelinkusi dar kapituliuoti
Nankingas (Dena). Nors Kinijos vyriau

sybė nesutiko suimti karo nusikaltėlių,^ bet 
sutinkanti vesti taikos derybas. Toliau pa
reiškiama, kad kariniai pasisekimai nėra le
miami, . bet patenkinamas konflikto išspren-

Olandija ieskos sprendimo Indonezijoje
Haaga (Dena-Reuteris). Olandijos vy

riausybė pareiškė ketinanti netrukus su 
vadovaujančiais Indonezijos respublikinin- 
kais susitarti dėl Indonezijos jungtinių 
valstybių sudarymo.

Antriesiems rūmams skirtame prane
šime apie 1949 m. biudžetą užjūrio kraš
tams sakoirfa, kad „Olandija negali pas
lėpti fakto, jog stiprus užsienio valstybių 
domėjimasis nepadėjo išryškinti Indonezi
jos federacijos būklės“.

Lake Successas (Dena/Reuteris). Olandijos 
atstovybė Batavijoje JT taikymo komisijai 
Indonezijos byloje praneša, kad dar nėra 
gavusi iš savo vyriausybės jokių instrukci
jų dėl JT reaoliucijos kuria nustatoma 
baigti Indonezijos konfliktą. Olandijos 
stovybės pirmininkas pažadėjo tuojau 
formuoti komisiją kai gaus vyriausybės 
strukcijas.

JT rezoliucijoje buvo reikalaujama tuojau 
sustabdyti karo veiksmus, paleisti suimtuo
sius indonezų ministerius ir atstatyti res-

publikinę vyrausybę Djogjagkartoje.
Iš Batavijos pranešama, kad suimti 2 

publikos informacijos skyriaus tarnautojai, 
kurie apkaltinti netikrų žinių skelbimu, no
rėdami tautoje sukelti' neramumus. Jie nu
teisti 1 metais kalėjimo arba sumokėti 300 
guldenų.

res-

at-

in-

JAV pripažino Izraeli ir Transjordaniją
Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden

tas Trumanas pirmadieni JAV vyriausy
bės vardu pripažino Izraelį ir Transjorda
niją. a

JAV vyriausybė abiejų valstybių de ju
re pripažinimą pranešė atskirai. Visiškas 
pripažinimas reiškia, kad JAV abiem kraš
tams paskirs pasiuntinius. Dabartinis ame
rikiečių reikalų vedėjas Izraelyje J. Mc 
Donaldas, galimas dalykas, būsiąs paskir
tas pirmuoju JAV pasiuntiniu Izraelyje.

♦ Vengrijoje prasidėję daugelyje fabrikų 
streikai, nes darbininkai protestuoja prieš 
komunistų įvestą naują „produkcijos stan
darto” sistemą. (D/R).

dimas gali būti pasiektas tik pasitarimais, 
kuriuose abi partijos padarytų nuolaidų.

Antradienį Pekinge komunistai perėmė 
oficialiai vadovauti vietos įgulai. Kiniečių 
karo lavai Jangcės upėje puolė Ičengo 
miestą, esantį 50 km nuo Nankingo. Komu
nistai turi užėmę didesnę miesto dali.

„Reuterio” korespondentams Hangkavo 
generolas Pai pabrėžė, kad jis yra pasiry
žęs laikyti Jangcės liniją ir neketinąs eva
kuoti i vakarus nuo Hangkavo esančių uos
tų. Iš Šanchajaus pranešama, kad komunis
tų kariuomenės dvi kolonos skverbiasi t 
Sinjango miestą, esant} Pekino Hangkavo 
geležinkelio linijoje.

Į Pekiną atvyko „tautos taikos delegacija”, 
sudėta iš 8 profesorių ir žurnalistų, kad su
sitiktų su komunistų generolu Ciengjingu ir 
pateiktų 10 punktų programą.

Kiniečių pranešimu, kitą sekmadieni Nan
kingo vyriausybės taikos delegacija vyk
sianti j Pekingą, kad pradėtų su komunis
tais derybas dėl taikos sudarymo visai 
nijai. Delegacija tačiau nebus Įgaliota 
ryti su komunistais nutarimų, pirmiau 
gavę prezidento Licungjeno sutikimo, 
legacijos pirmininku būsiąs paskirtas 
Kinijo pasiuntinys JAV Dr. Yenas.

Iš Washington© pranešama, kad netru
kus Ciangkaišeko žmona grįšianti i Kiniia.

Ki- 
da-

De- 
buv.

(

1



Nr. 18 (535) 2 pusi. tflNTIS 1949 I’, a

Tarptautinė padėtis

Priešpuolis
Smarki pažanga

Vakarų Europos Unijos užsienio reikalų 
ministerių konferencija Londone pasibaigė 
staigmena. Susitarė. Iki šioį britai siūlė, 
kad Vakarų Europos Unijos vykdomuosius 
organus sudarytų atskirų kraštų vyriausybių 
Įgaliotiniai, o prancūzai reikalavo Vakarų 
Europos seimo, S atskirų kraštų parlamen
tų atstovų. Londone susitarta įsteigti minis
trių tarybą konkretiems pvz., gynimo, rei- 

x Italams sprąsti, o šalia ir patariamąjį susi
rinkimą — seimą, į kurį atstovus skirs 
kiekvienas kraštas savo nuožiūra. Sakysim, 
britai gali paskirti vien darbo partijos, o 
prancūzai visų partijų atstovus. Nors dėl 
smulkmenų bus susitarta vėliau, jau dabar 
galima pasidžiaugti dideliu žingsniu į prie
kį, prie vienos Vakarų Europos vyriausy-

, tes. '
Tačiau toji Londono konferencija turi is

torinę reikšmę ne tik dėl to, iš pažiūros, 
paprasto susitarimo. Ji dar nutarė į Uniją 
pakviesti Italiją, o Schumanat dar paaiški
no, kad iš principo sutinkama pakviesti dar 
ir Norvegiją su Danija, o taip pat ir busi
mąją Vakarų Vokietijos valstybę.

Aliarmai Maskvoje

Aišku, toks Vakarų Europos Unijos plė
timasis ir stiprėjimas, o ir jos įkandin se
kąs Siaurės Atlanto paktas, negalėjo patikti 
sovietams. Todėl jie, neįprastu jiems grei
tumu, reagavo į konferencijos komunikatą. 
Maskvos užsienio reikalų ministerija pa
skelbė ilgą pareiškimą, kuriame Vakarų Eu
ropos Unija vadinama priešsovietine koali
cija, o jos dalyviams prikišama aklas at
sidavimas amerikiečių vadovybei. Šio prieš- 
puolio tikslas yra labai aiškus. Juo norima 
atbaidyti nuo Unijos dar jai neprifdausan- 

' čias valstybes. Ypač norima užbėgti už akių 
Skandinavijos valstybių įtraukimui. Čia jie 
griebėsi net grasinimų. Kaip gi kitaip iš
aiškinti sovietų paklausimą Norvegijos už
sienio reikalų ministerijai, kaip toli Nor
vegija nori eiti savo įsipareigojimuose At
lanto paktui, pabrėžiant, kad Norvegija yra 
tiesioginė Sovietų Sąjungos kaimynė ir ko
dėl ji būgštauja dėl savo saugumo? Nėra 
abejonės, kad tuo savo paklausimu sovietai 
norėjo si^erorizuoti Oslo mieste vykusią 
Skandinavijos konferenciją, kuri ir taip pa
sibaigė be rezultatų.
t Sovietų1 priešpuolio tonas nustebino tuos, 

kurie laukė sovietų taikos ofenzyvos ir ra
miose Cachino ir Togliačio kalbose įžiūrėjo 
jos pirmąsias kregždes. BBC savo savaiti
niame komentare tuojau išaiškino, kad so
vietai iki šiol stengėsi išprovokuoti Truma- 
no Stalino susitikimą. Mat, jei amerikiečiai, 
Berlyno blokadai besitęsiant, sutiktų kalbė- 

į tis su sovietais — Europos tautos turėtų 
suabejoti joms siūlomų dėdės Šamo garan
tijų tvirtumu. Girdi, su amerikiečiais reikia 
būti atsargiems — vieną dieną jie vienaip 
kalba, kitą kitaip. Jei Trumanas į jam pa
spęstus spąstus neitų, — sovietai — aiškino 
sekmadienį per pietus BBC — išnaudotų tą 
taktą savo propagandai, dėdamiesi esą vie
ninteliai taikos šalininkai. Tačiau Trumanas 
į spąstus nėjęs, ir sovietai nutarė tą politi
ką baigti ir griebtis teroro. Tas BBC ko
mentaras negalėjo būti įprastu būdu karto
jamas kelis sykius.

Deus ex machina

Graikų dramose 
pasirodydavo Jturis 
spręsdavo. Sovietų 
savo olimpo J šią 
pats Stalinas. Apskritai, Maskva jau kuris 
laikas kalba dviem balsais: Molotovas žiau
riau, Stalinas švelniau. Taip buvo ir šį kar_ 
tą. Molotovas grasina, o Stalinas pasišau
kė vieną M 7 Maskvoje nuobodžiaujančių 
korespondentų ir paskelbė ąavo interview. 
„International News Service” paskelbtieji 
Stalino atsakymai Riekia nudelsti Atlanto 
paktų ir Vakarų Europos Uniją. Jei sovie
tai yra nekalti avinėliai, nėra reikalo prieš 
juos jungtis. Šnektos apie nusiginklavimą, 
apie gerų norų deklaravimą yra jau senos 
ir nieko nenustebins, todėl Stalinas, norė
damas susilaukti pasisekimo, turėjo nueiti 
toliau. Jis taip ir padarė. Kalbėdamas apie 
Berlyną, jis pareiškė sutinkąs atšaukti Ber
lyno blokadą, jei Vakarai atšauks savokon- 
trpriemones, kas savaime suprantama, ir 
sustabdys Vakarų Vokietijos valstybės orga. 
nizavjmą. Tenka pastebėti, kad JAV, D. 
Britanija ir Prancūzija jau anksčiau pareiš
kė savo sutikimą kalbėtis Vokietijos reika
lais, jei sovietai atšauks savo blokadą. Jo
kiu būdu iš šio Stalino interview punkto 
gali šis tas išeiti. Būtų panaikinta blokada, 
o Vakarai susibadytų savo pasitarimus dėl 
okupacinio statuto ir paleistų atostogų Bon
uos parlamentinę tarybą. VM.

♦ Britų zonoje kas 15 min., įvyksta su
sisiekimo nelaimė ir per jas kas 20 min. 
vienas asmuo sužeidžiamas ir kas 3 vai. už
mušamas. 1947 m. per susisiekimo nelaimes 
britų zonoje ' 
žuvo 2800. 
skaičius dar

turiniui susikomplikavus 
nors dievas/ir viską iš. 
politikai įklimpus, iš 

ašarų pakalnę nužengia

buvo sužeista 25.000 asmenų, o 
1948 m. •sus:siek:mo nelaimių 
labiau padidėjo. (Dj.

Katynas dar neužmirštas!
1943 m. vokiečiai viename miškelyje prie 

Katyno miestelio rado 11.000 lenkų karinin
kų lavonus, kuriuos 1940 m. pavasarį su
šaudė bolševikai. Žinoma, toks radinys bu
vo aukso kasyklos vokiečių propagandai, to
dėl į kvotą buvo pakviesti visų dar drau
giškų kraštų mokslininkai ir Lenkijos rau
donojo 
žmogų 
toks J. 
donan.
ir faktą, kad sovietai 1943 metais nešė di
džiausią kovų prieš Hitlerį naštą, 11.000 
lenkų karininkų likimas nedaug galėjo pa
veikti. Juo labiau, kad sovietai visą tą is
toriją pavadino vokiečių prasimanymu. Ne
gi netikėsi savo geriausiu sąjungininku. Vi
sas reikalas dar buvo kiek iškilęs Nūrnber- 
go bylos metu, bet ir čia buvo greitai nu
marintas ir Katyno nusikaltimas nebuvo 
specialiai primestas nė vienam iš tos by
los kaltinamųjų.

Praėjo keleri metai. J. Mackiewiczius vel
tui ieškojo leidėjo savo knygai: „Katy
no nusikaltimas dokumentų šviesoje”. Viso
je Anglijoje tokio neatsirado. Gal ir toliau 
tas visas reikalas atrodytų neaktualus, jei 
ne vienas „persistengimas” iš sovietų pu
sės. Mm, norėdamas padaryti visoms „pa
skaloms” galą žymus Londono juristas, žem. 
rūmų narys ir nešiojąs skambų karaliaus 
tarėjo (Kings-Counsel) titulą, D. N. Prit- 
tas, visu savo autoritetu pareiškė, kad dėl 
Katyno yra kalti vien vokiečiai. Tas pa
reisimas, jei jis buvo sovietų inspiruotas, 
pasirodė esąs didžiausias „meškos patarna
vimas”. Londono spaudoje pasirodė daug 
skaitytojų laiškų, kuriuose buvo protestuo
jama prieš Pritto aiškinimus ir ta proga 
paskelbta daug įvairių dar nežinomų smulk
menų. Vienu laiku beveik visų Londono lai
kraščių skaitytojų laiškams skirtos skiltys 
buvo užimtos ta tema. Aišku, 1<ad išspau
sdinta buvo tik dalis redakcijoms prisiųstų 
laiškų, todėl >* tikrųjų laikraščiai turėjo

kryžiaus atstovai. Jų tarpe savo 
pasiuntė ir Lenkijos pogrindis. Tai 
Mackiewiczius, vėliau patekęs Lon- 
Aišku, prieš 6.000.000 nužudytų žydų

šuo pakastas. Stalinas, galvoda- 
Katyną, įkalbėjo Trumaną ir 
pasirašyti tokį Visai nekaltai 

susitarimą. Tuo jis manė apsi-

gauti jų šimtus. Būdinga, kad nebuvo nė 
vieno laiško, kuris užsistotų Pritto tezę. 
Nėra abejonės, kad laišką „Times”, saugo
damas savo objektyvumo tradiciją, būtų tik
rai paskelbęs.

Ypatingai (domus buvo ta proga paskelb
tas žem. rūmų nario majoro Ouyo Lloydo 
laiškas, kuriame jis teigia, kad jau kelis 
kartus bandęs visą tą bylą iškelti žem. rū
muose, tačiau tai jam nepasisekę, nes vy
riausybė aiškinusi, kad tai ne jos reikalas. 
„Kompetentingos įstaigos man pranešė — 
rašo maj. Lloydas jog „Trys didieji” Pots
dame susitarė, kad už Vokietijos sienų pa
daryti nusikaltimai gali būti iškelti ir svar
stomi tik to krašto, kuriame tas nusikalti
mas buvo padarytas, vyrausybei sutikus. 
Kadangi žmogžudystės įvyko Rusijoje, nė 
vieno krašto vyriausybė nepradės jokios 
akcijos.”

Štai kur 
mas apie 
Churchlllį 
skambantį
drausti ateičiai. Tačiau ylos maiše nepa
slėpsi. Tai įrodo skaitytojų laiškai anglų 
laikraščiams. (Jei jie yra lenkų inspiruoti— 
juo geriau. Reiškia, kad ir užčiaupta burna 
gali rėkti.)

Kitas žem. rūmų narys, Tuftonas Beami- 
shas, primena visuomenei, kad sovietų laike 
Rytų Lenkijos „išvadavimo” 1940 m. nelais
vėn paimti lenkų karininkai iš karto buvo 
sukoncentruoti Ostaškovo, Starobielsko ir 
Kozielsko stovyklose. Nuo to laiko apie 
juos neturima jokių žinių. Generalisimas 
Stalinas trejus metu atsisakęs, ką nors at
sakyti į dažnai jam tuo reikalu statomus 
klausimus. Tik generolui Sikorskitri prispy
rus jis paaiškino, kad tie karininkai grei
čiausiai bus pabėgę į Mandžuriją. Vokie
čiams pradėjus garsinti savo radinį Katy- 
ne, sovietai paaiškino, kad čia greičiausiai 
būsią vokiečių nužudyti lenkų darbininkai ir 
kiekvieną tolimesnį tardymą padarė neįma
nomą.

Vienas karališko laivyno krmsifu*.ras sa
vo laiške nurodo, kad sovietai į Ntirnbergą 
pristatė vieną Bulgarijos anatomijos profe
sorių, kuris prisispyręs teigė, jog Katyno 
žudynes įvyko tuo laiku, kai ta vietovė buvo 
vokiečių užimta. Taip jis nustatęs per skro
dimą. Tačiau 1943 m. tas pats profesorius 
pasirašė pareiškimą, kuriame nurodoma, kad 
tie lenkų karininkai buvo sušaudyti 1940 
metų pavasarį t. y. trylika mėn. prieš vokie
čiams tą sritį okupuojant. Kai profesoriui 
tas faktas buvo primintas, jis pasiaiškino, 
kad antrasis teigimas yra teisingesnis. 18 
menėsių skirtumas buvusi pirmą 
daryta apgailėtina klaida.

Svarbiausią pareiškimą padarė 
kijos kariuomenės Italijoje vadas 
Andersas atvirame laiške, rašytam „Daily 
Telegraph” redakcijai. Jis skelbia, kad jis 
du kartus pats pas Staliną teiravosi dėl 
lenkų karininkų likimo — dar prieš Katyno 
kapinių atradimą — ir Stalinas jam tada 
prasitaręs, kad tie karininkai bus greičiau
siai pabėgę V Mandžuriją. Toliau Andersas 
nurodo, kad parašęs įžangą „Katyno nusi
kaltimų istorijos šviesoje” knygai, kuri ne
trukus vis dėlto išeis, ir baigia: „Mes, len
kai, reikalaujame, kad žudikai būtų pastatyti 
prieš tarptautinį teismą”.

Visa tai tik dar daugiau sustiprino visuo
tinį įsitikinimą, jog Stalinas, progai pasitai
kius, „likvidavo” lenkų karininkus, kad jam 
vėliau būtų lengviau sukomunistinti Lenkiją.

(m)

kartą pa-

buv. Len- 
generolas

Diplomatinis imunitetas sutrukdė

New Yorkas (Dena/Reuteris).
atstovas Saugumo Taryboje Tingluciangas 
pasinaudojo savo diplomatiniu imunitetu,kai 
jo žmona norėjo nuo jo skirtis. Jo nuomo
ne, jam negali būti primetamas amerikiečių 
teismo sprendimas.

Ponia Ciangienė savo kaltinimus atidėjo 
iki kovo 15. d. Ji nori kreiptis į JT, kad 
panaikintų jos vyro imunitetą.

skyrybas
Kiniečių

Komunistu rykštė - valymai

niekuomet nieko 
reikėję pranešti, 
pridėti.
Ponomerevą? — 
kitas komisijos

Pabaiga
— Taip, jau kuris laikas. Mes buvom 

klasės draugai ir abu tuo pačiu metu bai
gėm institutą ir štai dabar mes abu čia 
mokytojaujant.

— Ar tau buvo žinoma, kad Saninas pa
sirašė tą trockistinį raštą?

— Taip, lygiai kaip ir daugelis kitų čia 
tai žinojo.

— Iš kitų aš nenoriu to išgirsti, bet iš 
tavęs.

— Taip, aš tai žinojau ir neneigiu to, — 
prisipažino Jolkinas.

— Tai kodėl gi tu, — piktai pakelia bal
są Galemba, — nepranešei valymo komisi
jai, jei tai žinojai?

— Nebuvo jokios progos tokį pranešimą 
daryti. Tas dalykas taip buvo visų žinomas, 
kad man tai net į/galva neatėjo. Juk pats 
Saninas tą savo klaidą viešai prisipažino, 
be to, visa ta istorija įvyko jau prieš ilgą 
laiką.

— Klausyk, Jolkinai. Tu neneigi, kad su 
Saninu buvai susibičiuliavęs. Tu esi infor
muotas partietis. Taigi, turėtum žinoti, kaip 
partijos priešai (iš dešinės ir iš kairės) 
mėgsta slėpti savo veidą. Ar tu įrodei ka
da nors savo bolševikinį budrumą? Ar tu 
pranešei Sanino žodžius?

— Mano akivaizdoje Jis 
tokio nepasakė, ką būtų 
Čia aš neturiu ko daugiau

— Na, puiku. Pažinai tu 
šį kartą ofenzyvą pradeda 
narys.

— Taip, aš pažinau jį. Jis taip pat pasi
rašė tą trockisfinį raštą.

— Ar tu painformavai apie tai valymo 
komisiją?

— Ne, dėl tos pat priežasties, kaip ir 
Sanino reikalu.

— Kitais Žodžiais sakant, tu ne tiktai sa
vo trockistinius draugus, bet ir jų nešvarius 
darbus slėpei nuo partijos.

— Pirmiausiai, šie mokytojai nėra jokie 
mano asmeniniai draugai, bet tik kolegos 
profesoriai ir jie man nei daugiau, nei ma
žiau reiškia, kaip ir daugybė kitų mokytojų. 
Antra, nė vienas jų nieko neslėpė iš savo 
praeities.

— Drauge Jolkinai, atrodo, kad tu neži
nai, jog partija dabar kovos padėtyje su 
„nukrypėliais”. Visą tą kovą tii imi ant 
labai lengvų pečių, ar ne? O jei tavo drau
gai yrą užsimaskavę trockisfai? Tai tavęs 
visai neliečia, tau nerūpi, ar ne? Tad kaip 
mes gflime tavimi pasitikėti?

— Aš nežinau, kur mano kaltė, — tvirtu 
balsu sako Jolkinas.

— Juo blogiau tau, — pareiškia Galetriba.
Vadinas, tardymas pradeda krypti bloga 

Petrui linkme. Daugelis žmonių, kurie junta 
šio potvynio kryptį, pakyla, kad šio moks
lininko galvą visai (murkdytų į vandenį. Bet 
staiga vienas nebaigęs net pradėto sakinio, 
matyt, pats susigėdęs savo meloj sušunka:

— Bet aš čia kalbu nesąmones. Draugas 
Jolkinas yra nuostabus kolega ir didis vyrasl

Salė staiga nutyla, lyg šis drąsus pareiš
kimas vienu smūgiu būtų ją suparaližavęs 
Ir komisijos nariai turi dar kartą visas 
penkias minutes vėl pasinerti į retoriką, 
kad vėl sukeltų' atitinkamą įtūžimą. Visų 
nustebimui Jolkinas netenka partijos nario 
knygutės. • •

Vėliau aš sužinojau, kad šio jo išmetimo 
iš partijos buvo labai paveikta visa jd_šei- 
ma. Prie visų bėdų prisidėjo dar ir ta, 
kad jo sesuo, kito instituto studentė, buvo 
iš ten išmesta, nes jos brolis* pateko į 
nemalonę. Taigi, tuo būdu ir ta didelė jo 
tėvo auka pasidarė bevertė ir dvi vertingos 
karjeros buvo sunaikintos. Tačiau vis dėlto 
po ilgus mėnesius trukusių prašymų, ku
riuos, rėmė ir aukštai iškilę Jolkino drau
gai, paveikti Jolkino mokslinės dvasios, jis 
vėl buvo priimtas į partiją. Tuo būdu ir jo 
sesuo vėl buvo priverstinai reabilituota.

6‘
Kiek vėliau į sceną pašaukiama jauna 

studentė, kurią mes visi pažįstame ir stebi
mės jos inteligencija ir altruizmu. Tai bru
netė su blizgančiomis akimis ir skambiu 
balsu; viena iš tokių moterų, kurios yra 
patrauklios net ir nebūdamos gražios. Ji 
pasisako esanti amatininko duktė, jos tėvas 
mūrininkas. Anksčiau ji dirbusi fabrike, va. 
karais gi studijavusi ir pagaliau jai buvę 
leista lankyti

— Drauge 
mininkas, —

— Taip.
— Kaip seniai?
— Penkeri metai.
— O kas tavo vyras?
— Jis yra buvęs darbininkas. Aš su juo

susipažinau kaip su darbininku. Vėliau jis 
buvo vyresnysis darbininkas vienoje gele
žies liejykloje. \

— Ar jis partijos narys?
— Ne, dabar ne. Bet jis buvo.
Žiūrovai vėl staiga užuodžia kraują. Kas 

buvo išėjęs į koridorių parūkyti, grįžta at
gal. Galvos susiglaudžia ir pasvyra į priekį.

— Kodėl gi jis apleido partijos eiles? 
Arba už ką jis buvo išmestas?

— Mano vyras buvo išmestas, — ramiu 
balsu sako Granik, — nes jis dalyvavo 
opoziciniam darbininkų judėjime.

— Ar tu tuomet nuo jo atsiskyrei?
— Ne.
— Kur tavo vyras dabar?
— Suimtas. Jis yra viename GPU kalė

jime.
Žiūrovų nuotaika įtempta. Prieš jų akis 

tikra drama:'meilės istorija tarp partietės 
moters ir vyro, partijos priešo, yra mėgia
miausia sovietinių artistų tema. Autoriam 
pagalba, tokia moteris visuomet partiją dau 
giau vertina negu savo meilę.

inžinierių kursus institute.
Granik, — paklausia jos pir- 
ar tu esi ištekėjusi?

— Ar tai pirmasis tavo vyro suėmimas?
— Ne, antrasis.
— Ir tu vis dar nuo jo neataiskyrei?
— Ne.
— Ar tu lankei ji kalėjime?
— Taip, aš lankau kiekvieną savaitę.
— Kodėl? t
— Kodėl?) Nunešu jam maisto pakietėlį, 

baltinių, popirosų.
— Ar negalėtų kas nors kitas tuo pasi

rūpinti?
— Gal būt, manau galėtų — jis turi mo

tiną ir seserį.
— Tai sakyk, kodėl tu jį kalėjime lankai. 

Juk esi partijos narys, ar ne? Ir vis dėlto 
tu nė kiek nepagalvoji, kad padedi yyrui, 
kuris yra partijos priešas.

— Jis yra mano vyras.
— Ak, jis tavo vyrasl Gal būt, tau par

tijos saugumas nėra svarbesnis negu kieta
kaktis, asmeniškas išskaičiavimas.

— Politiškai aš su juo nesutinku. Bandau 
jį įtikjpti ir įrodyti jam, kad jis klysta. 
Kiekvieną kartą, kai jį aplankau, mes dis
kutuojame, kol susiginčijame.

— Aha, vadinas, į kalėjimą tu vaikštai 
vien tik'propagandos sumetimais.

■ Si 'Galenitas pašaipa Išsklaido- kiek tą 
įtampą. Sen bei ten žmonės pradeda juoktis 
Pasigirsta balsai; „Gana! Išmesti ją!”

— Ar aš galiu paklausti, drauge pirmi
ninke, — pakelia baisą studentė, — ar čia 
partijos valymas a/ cirkas? Aš reikalauju 
iš tavęs patiekti man politinius kaltinimus, 
o ne mano privatų gyvenimą daryti salės 
pajuoka.

— Na, gerai. Tai kodėl tu tiesiai neatsa
kai į klausimą ir nepasakai mums, kodėl tu 
kas savaitę lankai klasės priešą ir nukry
pėlį nuo partijos?

— Aš jau sakiau. Jis yra ne tik mano 
vyras, bet ir žmogus. Būtų labai nesąžinin
ga ir bailu skirtis tuomet, kai jis pateko J 
sunkumus. Aš smerkiu jo pažiūras. Bet mes 
dirbom kartu, studijavom ir gyvenom. Mes 
turime vienas kitam tam tikrus jausmus. 
Mes mylimės!

Skambus juokas palydi šį prisipažinimą. 
Tariama komunistė įsimylėjus į GPU ka
linį! »

— Trumpai sakant, — viską Galemba su
glaudžia, — tu kaip partietė netgi neprisi
pažįsti savo klaidos, kad santykiauji su 
liaudies priešu. Man rodos, reikalas aiškus. 
Pilietė Granik nėra verta pasilikti toliau 
mūsų partijos eilėse. Nebebus jai leista 
žaisti mūsų krašto interesais!

Publikos pritarimas. Pasigirsta balsai: 
„Teisingai! Salin ją!” Tačiau vis dėlto dau
gelis pajunta tam tikrą užuojautos jai ban
gą, kai ji iškelta galva ir virpančiomis lū- 

omis lipa nuo scenos ir per vidurines du
ris išeina iš salės ... Išvertė J, Al m i e.

==tiiumpos zmos=
ALBANIJA'

* Albanų, žinių agentūra paskelbė ko
munikatą, kuriame Jugoslavija apkaltinama 
del 2 albanų garlaivių ir 2 vilkikų savava- 
t':ų;o sulaikymo. (D/Afp).

AUSTRIJA
v* K-.«munistu , Volksstimme” reikalauja, 

kad Austrijai būtu leista prisidėti prie Ry
tų Europos valstybių ūkinio Molotovo pla
no. (D/R)

BELGIJA
♦ Belgija p rmadienį neturėjo nei elek

tros nei degamųjų dujų, n<*s visi tų įmonių 
darbininkai streikavo, reikalaudami pakelti 
atlyginimą. (D/R)

ČEKOSLOVAKIJA
* Čekoslovakijos geležinkeliai panaikino 

pirmosios, antrosios ir trečiosios klasės 
laukiamuosius geležinkelio stotyse. Dabar 
buvusi trečioji klasė skiriama visiems kelei
viams. antroji klasė — moterims ir nerū
kantiems, o pirmoji klasė — invalidams, 
motinom^ su vaikais ir knmandirams. (D).

D. BRITANIJA
♦ Virš Anglijos, be pietų vakarų dalies, 

yra tirštas rykas. Metereo’.ogai teigia, kad 
tai yra tirščiausias rūkas kelerin metų bū
vyje. (D/R).

♦ Iš Londono pranešama, kad netoli tos 
vietos, kur dingo amerikiečių skraidomoji 
tvirtovė, buvo pastebėtos šviečiamosios kul
kos. Prancūzų laivai išplaukė ieškoti lėktu
vo. (D/R).

♦ Sovietų pasiuntinybes Londone tar
nautojas po smarkios kovos su ligoninės se
sute iššoko pro ligoninės langą, kurioje jam 
turėjo būti padaryta operacija. Jis tuoj pat 
mirė. (D/Afp).

EGIPTAS
*• Egipto užsienio reikalų ministeris 

Abaza Paša pareiškė, kad jo vyriausybė Iz
raelio niekuomet nepripažinsianti. (D/Afp).

GRAIKIJA
♦ Graikijoje siaučia didelės sniego pū

gos. Karo veiksmai sustojo. Sukilėlių palip
tas Parpenesiono miestas dar neatsiimtas.

INDIJA
♦ Iš Rangūno pranešama, kad karų su

kilėliai paėmė Irawados uostą, kuris dydžio •
j atžvilgiu yra antrasis Burmoje. (D/R).

♦ Indijos ministeris pirmininkas Pandi- 
tas Nehrus, minėdamas Mahatmos Gandžio 
nužudymo metines, kreipėsi J pasaulį, kvos
damas išlyginti nuomonių skirtumus taikos 
labui. (D/R).

IS VISUR
♦ Burmiečių daliniai kovoja su karų su

kilėliais 115 km į vakarus nuoRangūno. Mi. 
nisteris pirmininkas Thakinas Nus sutinka 
susitikti su karų vadais, kur būsiąs aptartas 
sukilimo baigimas. Karai reikalauja pripa
žinti juos nepriklusoma valstybe ir sudaryti 
koalicinę vyriausybę. (D/R).

* Siamo parlamentas priėmė naują kon
stituciją. Po naujos konstitucijos paskelbi
mo, galimas dalykas, balandžio mėn. įvyksią 
rinkimai. (D/R).

JAPONIJA
♦ Japonijos komunistų partija pasiūlė 

socialdemokratams sudaryti bendrą frontą 
prieš dešiniąją liberalų demokratų vyriau
sybę. Bendrame abiejų partijų posėdyje so
cialdemokratų atstovas pareiškė, kad abiem 
partijoms bendradarbiauti neįmanoma.

♦ Buvęs Japonijos vyriausiasis varias 
Kinijoje gen. Okamura amerikiečių laivu 
atgabentas į Japoniją. Komunistų radijas 
Kinijoje reikalavo jį išduoti, nors lt nacior 
nalistų tribunolas ir buvo išteisinęs. D/Afp.

♦ Buvęs japonų parlamento narys Ya- 
mashita patrauktas tieson už vyno girtavi
mų organizavimą, kad laimėtų sau daugiau 
rinkėjų. (D/R).

J. A. VALSTYBES
♦ Profesorius J. Piccard, aeronautikos 

profesorius Minnesotos universitete, radijo 
kalboje pasakė, kad jis su žmona planuojąs 
vėl kilti batonu j stratosferą. Jįs norįs pa
siekti 33.000 m aukštį. Dabartinis aukščio 
rekordas yra apie 27.000 m. (D/R).

♦ Amerikiečių įstaigos pareiškė, kad jos 
negalinčios praktiškai priimti iš Eurojxis į 
Miamį burlaiviu atplaukusių 37 suomių ir 
estų. Jeigu pabėgėliai apsistos Miamyje, 
laivo savininkas, turįs 6 šeimos narius, tu
rėsiąs sumokėti 37.370 dolerių baudos. Jei 
ši bauda negalėsianti būti sumokėta, vy
riausybė konfiskuosianti laivą. (D/R).

♦ R. T. Robertsonienė IlMnoiso geležin
kelius patraukė teisman, kadangi ją palaikė 
negre ir leido važiuoti tik negrams skirta
me vagone. Ji gavo 250 dolerių kompensa
cijos, o buvo pareikalavusi 20.000. (D/R).

JUGOSLAVIJA
* Jugoslavų žinių agentūra praneša, kad 

gen. Markose daliniai įsiveržė į 4 kaimus 
Kardicos srityje, Tessalijoje. (D/R).

JUNGT. TAUTOS
* Tarptautinė pabėgėlių organizacija 

Ženevoje, britams smarkiai priešinantis, nu
tarė panaikinti draudimą įvažiuoti žydų DP 
į Palestiną. IRO generaliniam direktoriui 
duotas 1 milijonas svarų sterlingą žydų DP 
perkėlimui į Palestiną. (D/R).

OLANDIJA
♦ Olandijos krašto apsaugos ministeris 

W. F. Schokingas pranešė, kad prisidedant 
prie Vakarų Europos gynimo, reikia įrengti 
eilę naujų aerodromų ir moderninti laivy
no bazę Heldere. (D/R).

PORTUGALIJA
* Portugalijos ministeris pirmininkas 

A.Salazaras patikino, kad ateinančiuose pre
zidento rinkimuose kariuomenė nesitnaišy- 
siantl. Tuo būdu jis paneigė opozicijos va
do De Matoso teigimus, kad Salazaras atei
nančius rinkimus bandysiąs palenkti savo' 
naudai kariuomenės pagalba. (D/R).

VENGRIJA
♦ Buvęs Vengrijos ministeris pirminin

kas L. Dmnyesas užsienio spaudos atsto
vams pareiškė, kad jis nemanąs vykti iš 
Vengrijos, nors Londone- ir Vienoje buvo 
kalbama, anie tariama to pabėgimą. (D/R).
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MINTIS 1949 II. S.

„Buvę ir šen ir ten“ >
„Autralijos Lietuvio” 1949 m. sausio 3 d. 

ar. 1(9) skaitytojų balsuose randame šitokį 
atsiliepimų: „Nejaugi dar paslaptis? „Žibu
rių” 1948 m, rugsėjo 18 d. numery rašyto
jas V. Ramonas, kalbėdamas apie darbus 
Queensland© cukrinėse nendrėse, rašo; „Už
dirbti uždirbs, pakelti (karščius) pakeis, tik 
gaila, kad tarp jų daug yra tokių, kurie ką 
uždirbo, tą ir prašvilpė. Tai vis tie, kurie 
buvę Ir Rytuos, ir Italijoj, ir Prancūzijoj, ir 
visur”.

Žinoma, gaila, kad prašvilpė. Visas tik 
reikalas, kad tarp „prašvilpusių” yra ir to
kių ir anokių. Yra net ir tokių, kurie svai
galų visai nevartoja, nors buvę visur.

Skaudu! Tame pačiame „Žiburių” nume
ryje matome kelias nuotraukas: „Lietuvos 
partizanai tėvynės miškuose”. Tai tie patys 
broliai, draugai, tik šiuos likimas atbloškė 
čion, jie vieni kitus geriau supranta ir tė
vynės laisvei neliks abejingi. O čia ant jų 
pamazgos pilamos.

Argi p. Ramonui nežinoma Lietuvos ka
riuomenės tragedija? — baigdamas klausia 
'atsiliepimą pasirašęs „Buvęs ir šen ir ten”.

Užkliudžius šią temą, negalima ją lengvai 
ir trumpai užbaigti.

Visų pirma kyla klausimas, kam p. V. 
Ramonas norėdamas patarnauti viešai spau
doje užkliudė jautrią „buvusių ir šen ir ten” 
padėt1}?

Iš to išėjo taktas, kaip blynas, tik ne lai
ku, ne vieloje, ir iš priplėkusių miltų pa
keptas. Išeitų taip, kad šie nenaudėliai, bu. 

— vę ir šen ir ten, laimingai perbridę marias 
skryningų, drauge su išrinktaisiais ir pa
teptaisiais patekę pažadėtojoj žemėn, neliko 
užmiršti: juos garsioji V. Ramono plunksna 
demaskavo ir tėškė 1 akis visam lietuviškam 
ir nelietuviškam pasauliui — matykite, kad 
ir tokių esama mūsų tarpe, ir tiktai jie lat- 
rauja (čia vertėtų prisiminti Evangelijos fa
riziejų įr muitininką).

Klaidingai ir šališkai suprantant dalyką, 
iš to ryškėja, peršasi ne labai maloni iš
vada: ne veltui Maskva būbtiija visam pa
sauliui, kad DP stovyklose slapstosi ir net
naudojasi emigracinėmis teisėmis kalabo- 
rantai/karo kaltininkai ir visokia tįsieji niek
šai; jau ir jų pačių laikraščiuose pradeda 
landžioti ylos iš maišo ...

Dabar, susidarius tokiai kvailai padėčiai, 
kuri nekaltai meta juodą šešėlĮ daliai mūsą 
išeivijos, ją kompromituodama ir pastaty- 
dJtna dar nenumatytiems nemalonumams ir 
nesusipratimams mus globojančių Įstaigų ir 
kraštų atžvilgiu, būtina, atvertus medalio

Tas taip pat užkerta kelią Amerikon
Kazys Veržikas

Chlcaga (Illinoisas-JAV). Ateities isto
rikams tikrai bus nelengva suprasti ir 
kitiems išaiškinti vieną dalyką. Kodėl, ne
paisant visokių „pritarimų“ ir „palanku- 

_mų", Europos raudonojo teroro aukoms 
taip sunku buvo pakliūti Į Ameriką? Viena 
ir dabar jau aišku. Čia turi Įtakos kažin 
kokios jėgos, kurių kilmę kol kas galime 
tik apytikriai spėlioti.

Betgi yra ir mažesnių kliūčių, kurių 
pašalinimas priklauso nuo Amerikos lie
tuvių ir nuo pačių tremtinių. Tai reika
lingų dokumentų pasiuntimas tremtiniams. 

, Tai buvusieji efidevitai, dabar garantijos 
ir dar gal kitaip bus. Kas žino — juk 
DP Įstatymą būtinai ketina pakeisti. Apie 
tų dokumentų „suorganizavimą" čia Ame
rikoje -»■ jau buvo daug, net per daug 
rašyta. Vieniems pasiseka labai lengvai, 
kitiems sunkiau, o kiti, nors „plėšk", ne
gauna ir tiek. Taigi nevienodai. Negalima 
sakyti, kad labai sunku, bet negalima 
teigti, kad labai lengva.

Atsirado dar viena kliūtis, apie kurią 
gal „sarmata" būtų ir kalbėti. Ji baisiai 
maža, ir atrodo net „smulkmeniškumu“ 
pagrįsta. Bet, deja, ta kliūtis plečiasi ir 
ne vienam uždaro kelią Į „garantijas“. Va, 
štai ta kliūtis. Visai suprantama, kad 
tremtiniai rašo kur tik gali ir kaip tik 
gali ir prašo garantijų. Nes pagristai ma
no, kad su vienu laišku daug ko ir ne
laimėsi. Kas gali juos už tai peikti. Bėda 
ir baimė liepia taip daryti.

Bet pasitaiko štai kaip. Gauna ga
rantiją, dėkoja, susirašinėja. Gavėjai ir 
siuntėjai stengiasi kaip Įmanydami. Siun
tėjai planuoja darbo, buto galimybes. 
Sprendžia ateivio pradinio aprengimo pro
blemas. Dažnai Įdeda ,Į ŠĮ reikalą šiek tiek 
pinigų (o „užplanuoja“ dar daugiau Įdėti), 
daug darbo, sugaišto laiko ir žmoniškai 
suprantamo sentimentalumo. Ir netikėtai 
gauna žinią, kad jų kviečiamieji pagal jų 
kvietimus nebevažiuos — jie gayo kvie
timus iš kitų, kurie jiems atrodo palan
kesni. Rodos, nieko ypatingo. Dar geriau. 
Tegu važiuoja pas kitus. Bet taip nėra. 
Dažniausiai tokie siuntėjai padaro didelių 
priekaištų (nesvarbu, kokia forma) „tar
pininkams“ (t. y. seniau atvykusioms 
tremtiniams) ir „pasižada“ daugiau tokio 
„biznio“ nekartoti. Ar‘ taip gerai ar ne - 
kiekvienas gali savaip pagalvoti. Bet toks 
faktas yra ir tiek. Ir jo neišgrauši. Žino
ma, esti ir kitaip - esti, kad apsidžiaugia 
gavę žinią, jog neatvažiuoja. Bet dažniau
siai nusimena. Ir vargiai tai yra minu
sas tremtiniams ir Amerikos lietuviams, Į 
kad nesidžiaugia, o nusimena.

antrą pusę, objektyviai žvilgterėti i nepa
vydėtiną likimą, j pilkuosius veidus anų, 
„buvusių ir šen ir ten”.

Nors daugeliu atvejų mūsų spaudoje bu
vo apie tai rašyta, bet dar kartą verta pri
siminti tai, kas niekad neužmirštama ir kas, 
žiūrint tiesos akimis, negali būti paslaptis 
viešajai opinijai.

Kas jie tokie, kurie kai kam kaip aštri 
rakštis dažnai lenda i ak), kurių dalis mūsų 
visuomenės vengia kaip raupsuotųjų, dažnai 
nesigailint jiems karčių iškoueveikimo žo
džių?

Štai jie:
1. Dalis aktyviosios tarnybos nepr. Lie

tuvos kariuomenės, pirmosios bolševikų 
okupacijos metais prievarta įjungta j rau
donąją armiją, vadinamąjį Lietuvos terito
rini korpą. į

2. L. t. korpo likučiai, vokiečių okupaci
jos metu paimti į nelaisvę ir vėliau prie
varta išgrūsti į Rytus.

3. Namuose, gatvėse, kinuose ir maldyk
lose nacių sugaudytieji vyrai, išgabenti į 
Vokietijos fabrikus, pristatyti apkasų kasi
mui, luftvafės pagelbinei tarnybai ir kt.

4. Tragiškai baigusios savo gyvavimo 
dienas L. V. Rinktinės likučiai, nespėję ją 
likviduojant, išsislapstyti, aprengti unifor
momis ir su stipria sargyba išsiųsti l Vokie
tiją.

Dalis šių paminėtų grupių vyrų, porą 
metų lindėdami niūriuose fronto bunke
riuose, mirkdami glitaus purvo apkasuose, 
per šalčius, pūgas ir darganas, mediniais 
kryželiais Busmaigstydami ir bevardžiais 
draugtj* kapais nužymėdami savo kelią, pa
darė gražų maršrutą: Nemunas — Volcho- 
vas — Berezina — Volga — Kerčė — Vis- 
la — Prancūzija — Italija ir tt.

Nemažas skaičius savavališkai iš dalinių 
pasišalinusių ir besislapstančių vyrų buvo 
sugaudyti, uždaryti į kacetus ir vėliau išleisti 
pro krematoriumo dūmtraukius.

Dalis jų dingo Mozūrų pelkėse, užsiklo
jo Baltijos bangomis, rado amžiną poilsi 
Berlyno, Dresdeno ir kt. vokiečių miestų 
griuvėsiuose, Jugoslavijos kalnų prarajose
ar už menkiausj pasipriešinimą buvo nacių 
sušaudyti. Jie mirė su savo tautos meile 
širdyje, su ilgesio žodžiu — Lietuva — su
kepusiose lūpose.

Visi lietuviai, kuriems likimas lėmė prieš 
jų valią pajusti vokiečio militarinės kupri
nės svori ir geležim kaustyto sargybinio 
bato smūgį, nebuvo abejingi savo tautos 
rezitencinei veiktai, platino pogrindžio 
spaudą, atimtais ar pirktais ginklais aprū-

Bet esti dar „Įvairiau“. Tas, kuris atsi
sako važiuoti (nes gavo geresnes garanti
jas), pats nė nepraneša, o duoda patari
mą savo draugui ar geram pažĮstamam. 
Girdi, aš nevažiuoju — tu, va, šitokiu 
adresu pąrašyk, kad vietoje manęs dabar 
tave kviestų. Atrodo, kad ir tai dar būtų 
pusė bėdos. Juk vis vien tremtinys, vis 
vien lietuvis. Jei tam nebereikia, tai pa
dėk kitam. Tačiau tokia „diplomatija" 
duoda dar prastesnius vaisius, kadangi 
dažnai tų kviestųjų ir nebenorinčių va
žiuoti (t. y. kvietimu pasinaudoti) dažniau
siai ir nepažĮsta — tai visą „košę išsrėbti“ 
vėl tenka „tarpininkams“. Ir ne visada 
pasiseka greit išsrėbti — esti per karšta. ‘

Nežinau, ar daug tokių dalykų jau pa
sitaikė. Bet žinau, kad po truputį karto
jasi ir neigiamai veikia ir siuntėjus Ame
rikos lietuvius ir „tarpininkus“. Bet la
biausia nukenčia patys tremtiniai, kurie 
dar Jokių garantijų negavo, bet nori gauti.

Taigi, klausimėlis nors menkas, bet 
vertas dėmesio.

Vlasovo palikimas
1946 m. rugpiūčio mėn. 2 d. buvusio rusu 

vadavimo komiteto vadas Andriejus Vlaso
vas ir jo 11 generolų, kurie tuoj po vokie
čių kapituliacijos buvo Vakarų sąjunginin
kų grąžinti sovietams, ir po čia Įprastos 
„bylos uždaromis durimis” nužudyti. Ne
praslinkus 2 metams dar gyvenantieji jo pa
sekėjai kartu su kai kuriais ankstyvesnių 
emigracijų nariais Vakarų Vokietijoje Įstei
gė eilę organizacijų, kaip „Švento Andrie
jaus Sąjungą” ar( A.Z.O.D.N.R. (priešbolše 
vikittis centras Rusijos gyventojų išvadavi
mui), kurios, galimas dalykas, sudarysian
čios bloko dalĮ, kurį Vakarai yra sukūrę 
gynimuisi nuo bolševizmo. Kiek šios orga
nizacijos yra pakenčiamos ir ar jos gauna 
kokią nors sąjungininkų okupacinių Įstaigų 
paramą, nėra žinoma.

A.Z.O.D.N.R. savo sluogsniuose yra pa
skelbusi programą, kuri apima generolo 
Vlasovo 14 punktų. Si programa reikalauja 
naujos tautinės rusų valstybės, panaikinti 
priverstini darbą ir kolchozus, privataus ka
pitalo ir turto neliečiamybės, garantuoti re
ligijos, žodžio, susirinkimų ir spaudos 
laives, paleisti visus išvežtuosius ir politi
nius kalimus ir panaikinti visas koncentraci
jos stovyklas. Pažadamas visiems lygus 
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Juozas Šilainis
pindavo savųjų laisvės kovotojų užuomaz
gas.

Europoje nuaidėjus paskutiniam patrankos 
šūviui, dar tebesmilksiant milijoninių mies
tų griuvėsiams, keturiems didiesiems dali
nantis Įtakų sferomis ir sprendžiant „pasto
vios” taikos problemas, pavergtąsias tau
tas raminant Atlanto Chartos principais, 
dalis jų iš Švedijos, Maskvai užrikus „da- 
vajte ich siuda" (duokite juos čia), pasiekė 
Rygą ir... pakibo kartuvėse.

Dalis jų sudarė tėvynės miškuose dar te- 
bekovojančių Lietuvos partizanų branduo
lius, ir tik menka saujelė praėjusi visą įsi
liepsnojusio pasaulio pragarą, liko gyva, bet 
likimo nustumta j savotišką pogrindi, pate
ko i paniekintųjų skaičių, negaudama ir DP 
tarpe prideramos sau vietos.

Taip, dabar kas nori, tas juos gali kaltin
ti, tas jiems gali trukdyti Įsikibti Į žmoniš
kesnį gyvenimą, pravardžiuodamas juos 
nugalėtosios valstybės buv. kareiviais (tai 
liečia DP stovyklas globojančias Įstaigas). 
Bet už ką jie dabar turi kentėti? Ar už tai, 
kad jie savo tėvų žemėje pasipainiojo ant 
■kelio besipešančių didžiųjų kaimynų, ir 
buvo sriauto pagriebti?

Tai sužinoję, jų draugai, žemėtais vei
dais, kulkų suaižytais, granatų sudraskytais 
■kūnais, nerimsta, vartosi savo bekarsčiuose 
kapuose, ir nežinom nei dienos, nei valan
dos, kada rytų raudonosios ordos pajudės i 
Vakarus ir Į visas keturias pasaulio šalis. 
Ar neprireiks dar daugiau lietuviško krau
jo? O* mūsų darbus, mūsų klaidas išnagri
nės viską pastebianti istorija. Dabar tam' 
ne metas. Quo vadis ir tu, mus smer
kiąs ir persekiojęs mūsų mietas tautieti?”.

Australija.

Paryžiaus lietuviai suruošė žymiųjų mūsų 
poetų Milašiaus ir Baltrušaičio minėjimą. 
Apie Milašių paskaitą skaitė E. Židonytė, 
Paryžiaus universitete studijuojanti litera
tūrą ir ruošianti doktoratą apie Milašių. 
Apie Baltrušaiti skaitė A. Greimas.

Pilnutinis vyras / / I
W. Somersetas Maughamas

— Jūsų naudai kalbą ir tas faktas kad 
trys jų prašė jums malonės, o viena netgi 
buvo pasiryžusi jus vėl pasiimti pas .save.

— Tamsta negalit Įsivaizduoti, kiek aš 
dėl to turėjau rūpesčio visą tą laiką kalė
jime. Aš bijojau, kad mano paleidimo die
ną jos nelauktų prie kalėjimo vartų ir aš 
kreipiausi Į kalėjimo direktorių, prašyda
mas: „Dėl Dievo meilės. Išgabenkite mane 
iš kalėjimo slaptai, kad niekas manęs ne
pamatytų.“ ,

Jis dar kartą patampė savo pirštines, Ir 
jo žvilgsnis vėl nukrypo Į skylę nykštyje.

— Tai yra dėl to, kad tenka gyventi iš
nuomotame mebliuotame kambaryje. Kaip 
gi galima savo daiktus laikyti tvarkoje, 
jeigu žmogus neturi žmonos, kuri tavimi 
rūpintųsi. Aš buvau per dažnai vedęs, kad 
galėčiau be žmonos gyventi. Yra vyrų, ku
riems iš tikrųjų nelengva būti vedusiems. 
To aš negaliu suprasti. Bet greičiausiai jau 
taip yra: ką nors tikrai gero pasiekti te
galima tik visa savo širdimi prie to prisi
dedant, ir aš mėgstu būti šeimos vyras. 
Nesunku man atlikti visus tuos mažus da
lykėlius, kurie moterims suteikia džiaugs
mo ir Į kuriuos daugumas kitų vyrų ne
kreipia dėmesio. Kaip aš jau minėjau, mo
teris reikalauja atidumo. Niekuomet aš 
neišėjau iš namų nepabučiavęs savo žmo
nos ir sugrįžęs visuomet taip pat ją pa
bučiuodavau. Ir tik retai kuomet aš grį
žau namo, nepamešdamas jai šokolado ar 
poros gėlių. Ne, aš nevertinu per daug sa
vęs, bet vieną dalyką galiu apie save 
tvirtinti: aš esu geras šeimos vyras.

Aš greitai pažvelgiau Į tas laikraščių iš
karpas, kurias vis dar tebelaikiau rankoje.

— Aš noriu jums pasakyti, kas mane 
stebina, — kalbėjau aš. — Visos šios mo
terys buvo labai garbingos ir tvarkingos, 
visos jos jau buvo pasiekusios tam tikrą 
amžių, jos buvo ramios ir apgesusios. Ir 
vis dėlto jos ištekėjo už jūsų, nepasirūpin- 
damos ką nors daugiau apie jus sužinoti. 
Joms užteko tos trumputės pažinties.

Jis uždėjo savo ranką ant mano rankos 
ir pabrėžtinai paspaudė ją.

— To tamsta, pone, taip pat nesupran
ti. Žiūrėk, visos moterys trokšta ištekėti. 
Vis tiek, ar jos yra jaunos ar senos, dide
lės ar mažos, brunetės ar blondinės, visos 
jo turi vieną bendrą tikslą: jos nori ište
kėti. Ir tamsta neužmiršk vieno dalyko, 
kiekvieną kartą aš tuokiausi maldykloje. Nė 
viena moteris nesijaučia tikrai saugi, jei ji 
ne maldykloje sutuokta. Tamsta sakai, kad 
aš nesu joks gražuolis — ir aš pats nie
kuomet nelaikiau savęs gražuoliu, bet net 
ir tuo atveju, jei aš teturėčiau tik vieną, 
koją ir dar būčiau kuprotas, aš galėčiau 
rasti moterų kiek tik norėdamas, kurios su 
džiaugsmu sutiktų tekėti už manęs. Tai 
tiesiog jų manija, liga. Iš tikrųjų jų tar
pe tebuvo vos tik viena tokia, kuri jau po 
antrojo mūsų susitikimo dar nenorėjo už 
manęs tekėti. Mat, aš mėgstu pagrindiniau 
parengti tereną, kol aš pradedu juo ekspo
nuoti.

— Ir jūs nejuntate, kad toks nuolatinis 
piršimasis yra per monotoniškas?

Lietuvoje spartinama kolektyvizacija
> („Tirtoje" tiesos beieškant)

darbuotojus „neapsvaigh nuo pirmųjų lal-Paskubintu tempu vykdyti kolchozų 
steigimą — tokia mintis raudonu siūlu 
driekiasi per „Tiesos" puslapius 1948 m. 
pabaigos numeriuose. Atrodo, kad bolše
vikai jau bus pradėję visu radikalumu 
griauti privatųjĮ ūkį Lietuvoje ir jo vie
toje steigti valstybei naudą nešančius kol
chozus. „Tiesa“ beveik kiekviename nr-je 
deda „laimingųjų“ kolektyvinių ūkių 
valstiečių atvaizdus, aprašymus dažnai ren
giamų valstiečių ekskursijų j pavyzdinius 
tokius ūkius (dažniausiai Suvalkijoje). Tų 
ekskursijų dalyviai paprastai korespon
dentui pareiškia susižavėję tokiu ūkiu ir 
esą nutarę tuoj grįžę namo imtis inicia
tyvos steigti apylinkėje kolchozą, sudaryti 
artelę Ir tt

Lietuvoje vyksta, pasak „Tiesos“, džiaug- 
mingos dienos“. Plačios valstiečių ma
sės, esą, mato, kad audringas kilimas (!) 
lydi kol. ūkių gyvulininkystę, kaip spar
čiai artelių nariai Įsisavina priešakinę (!) 
agrotechniką, kaip greitai jie įsisavina „il
gus metus“ buvusias nedirbamas (?) že
mes ir koki gausų derliu atneša kol. ūkių 
laukai. Žodžiu, Lietuvoje'seniau buvo bai
sus atsilikimas ūkio srityje, o dabar ste
bime tikrus stebuklus, kuriuos Įgalina 
Įvairūs priešakiniai (seniau bus buvę „už
pakaliniai“?) mokslai. Tad, pagal tą pačią 
„Tiesą“ (gruodžio 19. d. nr.) 8r nenuostabu, 
kad visa tai (?) skatina darbo valstiečius 
vis gausiau burtis i tokius ūkius.

Kiek dabar Lietuvoje tų kolchozų? 
„Tiesos“ žodžiais (ja, žinoma, reikia tikėti) 
gruodžio mėn. antrojoje pusėje Lietuvoje 
(atsiprašau - respublikoje) jau buvo susi
organizavę per 400 kolektyvinių ūkių. Be 
to, apskrityse priskaitoma apie 300 inicia
tyvinių grupių naujiems ūkiams kurti. Tad 
reikia tikėti, kad šių metų pradžioje jau 
bus suorganizuota apie 700 kolchozų. Bur
žuazinių nacionalistų šmeižtams apie tuos 
kolchozus dabar „ryžtingai“ esą atsikertą 
tūkstančiai darbo valstiečių.

Kova dėl gražesnės darbo valstiečių 
ateities — taip skamba „Tiesoje“ ir kiek
vieno bolševikinio agitatoriaus lūpose ra
ginimas sparčiau steigti tokius ūkius. Bet, 
matyt, toji kova nėra jau taip lengva, jei 
„Tiesa“ bevelk kiekviename savo veda
majame (ketvirtais su puse metais tary
binės okupacijos!) kviečia visus tarybinius

— Dieve, aš esu logingai galvojąs žmo
gus ir man visuomet tai suteikia pakanka
mai džiaugsmo stebėti, kaip iš vienodų prie
žasčių kyla vienodos pasekmės. Moterims, 
pavyzdžiui, kurios dar nebuvo nė karto iš
tekėjusios, aš visuomet pasisakydavau, kad 
esu našlys. Tai veikė kaip burtai. Juk, 
žiūrėkite, netekėjusi moteris trokšta vyro, 
kuris jau šį tą žino. Su našlėms vėl jau 
kas kita. Joms aš visuomet sakiausi, kad 
esu viengungis. Mat, našlės turi baimės, 
kad vyras gali per daug žinoti, jei jau 
kartą jis buvo vedęs.

Aš grąžinau jam tas jo iškarpas, jis rū
pestingai sulankstė jas ir Įsidėjo J savo 
taukuotą piniginę.

— Aš esu nuomonės, gerbiamasai pone, 
kad manęs tikrai niekas nesuprato. Pagal
vok tiktai, kas čia apie mane rašoma: „Vi
suomenės maras“ — „Sąžinės neturįs ap
gavikas", — „Žemas sukčius“. Ir po to paž
velkite Į mane. Ar gi aš esu toks, kuriam 
šie Įžeidimai tiktų? Tamsta pažĮst mane, 
tamsta esi žmonių žinovas, aš viską tams
tai apie save pasipasakojau. Ar tamsta ma
ne laikai blogu žmogumi?

— Mano pažintis su Jumis yrj labai 
trumpa, — atsakiau aš, kaip man atrodė, 
su pažymėtimu taktu.

— Aš norėčiau žinoti, ar teisėjams, ar 
prisiekusiems, ar visuomenei atėjo kuomet 
nors Į galvą mintis, Į visą tą reikalą paž
velgti iš mano taško. Minia grasino man, 
kai mane vedė Į teismo salę, ir policija tu
rėjo mane saugoti nuo jos grasinimų. Argi 
bent vienas iš tos minios pagalvojo, ką aš 
toms moterims padariau?

— Jūs paėmėt jų pinigus.
.— Aišku, aš paėmiau jų pinigus. Juk ir 

aš turiu gyventi, kaip ir kiekvienas kitas. 
Bet už tai ką aš joms daviau už tuos jų 
pinigus?

Tai vėl buvo retoriškas klausimas ir, 
nors jis pažvelgė Į mane, lyg laukdamas 
atsakymo, bet aš laikiau prikandęs liežu
vi-

— Aš pasakysiu tamstai, ką aš daviau 
joms už jų pinigus. Romantikos.' Pažvelk 
tamsta tiktai Į šios vietovės apylinkes, — 
ir jis padarė apskritą žestą, kuris apėmė 
jūrą ir horizontą. — Anglijoj yra šimtai 
tokių vietų, kaip ši. Pažvelk tamsta Į Jūrą, 
Į dangų, Į šiuos pensionatus, prieplaukos 
tiltelį, krantinę. Ar tai ne beviltiškas vaiz
das? Argi žiūrint Į ŠĮ vaizdą, negalima nu
liūsti? Tamstai, suprantama, tai neturi jo
kios reikšmės. Tamsta atvykote čia vienai 
ar porai savaičių nes norite pailsėti ar dėl 
kurios kitos priežasties. Bet pagalvok tam
sta apie moteris, kurios metai iš metų čia 
turi gyventi. Jos neturi Jokių galimybių. 
Vargu ar jos pažįsta vieną kitą žmogų. Jos 
teturi tik tą truputi pinigų, iš kurių jos 
gyvena, ir viskas. Ar tamsta kuomet nors 
pagalvojai koks baisus jų gyvenimas? Ly
giai toks pat nykus, kaip jūros promenada, 
ilga, tiesi, cementuota gatvė, kuri iš vie
nos pajūrio maudyklės bėga Į kitą. Netgi 
pats maudymosi sezonas neatneša joms jo- i 
kio palinksmėjimo. Jos nepriklauso jam.l 

mėjimų“, nes, girdi, pamirštama, jog buo
žės kas kart vis darosi piktesni, Įžūlesni, 
klastingesnį ir jie, esą, nepasigailės nieko, 
kad suklaidintų „mažiau sąmoningus“ 
darbo valstiečius. Todėl ir raginama dar 
labiau stiprinti agitaciją kaime, dažniau 
organizuoti pasivažinėjimas po pavyzdinius 
kolekt. ūkius (ar tai neprimena pačioje 
Sov. S-goje praktikuojamų ekskursijų?) į 
periferijas siunčiami su paskaitomis 
mokslininkai, turi pareigą šviesti mūsų 
valstiečius, paz., Lazdijuose apie „Kolekt. 
ūkių santvarkos . pranašumą“ kalbėjęs 
prof. Ruokis. Prieš buožių sabotažą tenka 
griebtis Įvairiausių' priemonių, nes jis 
penktaisiais tarybiniais metais nesiliauja. 
Tad ir suprantamas tas Lietuvos valdovų 
skubėjimas orga/iizuoti kolchozus, supran
tamas Įniršimas prieš buožių sabotažus, 
nestebina ir nuolat „Tiesos“ puslapiuose 
dedami jos korespondentų straipsniai 
prieš tų buožių sauvaliavimus, net tary
binių veikėjų pataikavimą tiems buržuazi
niams nacionalistams. Tautos atsparumas 
palaužti nėra jau taip lengvas uždavinys.

— Lietuvoje vis labiau dauginamos 
apskritys. Pradžioje buvo 37 apskritys, da
bar sudarytos dar keturios. Atrodo, kad 
stengiamasi dar labiau subiurokratinti 
kraštą, o tai, kaip žinoma, teikia ir pirme
nybių — žymiau palengvinama gyventojų 
kontrolė. Gruodžio 17. d. LTSR Aukšč. 
Tarybos Prezidiumas išleido su J. Paleckio 
ir S. ^Pupeikio parašais Įsaką, kuriuo su
daromos keturios naujos apskritys: Kal
varijos, Rietavo, Širvintų ir Vilkijos.

— Lietuvos gyventojai, atrodo, pakan
kamai plačiai ir „objektyviai“ supažindi
nami su tarptautinės padėties raida. Šit 
pavyzdžiai: apie tarpt, padėti Vilniaus 
miesto gyventojams skaitė paskaitą VKP 
(b) CK lektorius drg. Dvoinišnikovas. 
„Tiesos“ skaitytojai taip pat turi progą 
pažinti tai, kas vyksta plačiame pasaulyje. 
Kas rašo tas apžvalgas? Šimkus? Ne — 
A. šatilovas. Tų apžvalgų turinys? Pakan
kamai Įvairus. Pvz., vienos turinys — 
Lenkijos vieningos darbininkų partijos 
susikūrimas (Lenkijos darb. klasės istorinė 
pergalė). Antras straipsnis — JAV mono
polijos puola Lotynų Amerikos šalis. Ar 
nepakanka?

Jos galėtų lygiai taip pat būti mirusios. Ir 
štai ateinu aš. Aš prašau tamstos atkreipti 
dėmesį Į tai, kad aš niekuomet nesiartinu 
prie moters, kuri neprisipažino turinti ma
žiausiai bent trisdešimt penkerių metų. Ir 
aš duodu joms meilės. Pagalvok tamsta vis 
dėlto: daugelis jų niekuomet nebuvo paty
rusios, ką tai reiškia turėti vyrą, kuris joms 
iš užpakalio susega drabužius. Daugelis jų 
niekuomet nebuvo pergyvenusios tokių 
scenų, kai tamsumoj sėdint ant suolo, ant 
savo pečių pajuntama vyriška ranka. Aš 
atnešu joms .permainą ir atgaivinu jaus
mus. Aš suteikiu joms naują savimi pasiti
kėjimą. Ligi tol Jos stovėjo apdulkėjusios 
ant lentynos, aš prieinu ir prityrusia ranka 
atsargiai jas nukeliu nuo tenai. Mažas sau
lės spindulėlis jų liūdnoje buityje. Toks 
spindulėlis buvau aš. Nieko nuostabaus, 
kad jos skrido prie manęs, nieko nuosta
baus, kad jos vėl norėjo mane atgauti. 
Vienuolikai būtybių aš atnešiau laimę ir 
blizgesį, kurios jau seniai buvo užmiršu- 
sios viltis. Tamsta sakai, kad aš esu niek
šas ir sukčius, tamsta nesi teisus. Aš esu 
filantropas. Man davė penkerius metus, o 
iš tikrųjų aš turėjau gauti auksini medalį 

■už nuopelnus.
Jis išsitraukė tuščią cigarečių dėžutę ir 

melancholiškai kratydamas gaivą žiūrėjo Į 
ją. Kai aš jam ištiesiau savo cigaretlnę, nė 
žodžio netardamas jis paėmė vieną cigare
tę. Man tas vaizdas buvo tuo Įdomus, kad 
aš mačiau, kaip geras žmogus kovojo su 
savo jausmų bangomis.

— Ir ką gi pagaliau aš iš viso to laimė
jau, klausiu aš tamstą? — po trumpos per
traukos kalbėjo jis toliau. — Pastogę ir 
maistą ir truputi pinigų; kad galėčiau nu
sipirkti cigarečių. Bet susitaupyti, juodai 
dienai pasieti, aš niekuomet nieko nega
lėjau ir Įrodymas to, kad dabar aš, kai jau 
nebesu toks -jaunas, kaip anksčiau, savo 
kišenėj neturiu netgi trijų šilingų.

Iš šono jis pažvelgė J mane.
—■ Tai didelis nusigyvenimas atsidurti 

tokioj padėtyje. Aš visuomet apmokėdavau, 
ko man reikdavo, ir niekuomet gyvenime 
aš nebuvau priverstas prašyti savo draugų 
paskolos. Ar tamsta, pone, negalėtum man 
pagelbėti viena smulkmena? Man tai dide
lis pažeminimas prašyti tokio dalyko, bet 
jeigu tamstai vienas svaras nebūtų per 
daug, tai tamsta padarytum man labai di
delį patarnavimą.

Na, pasikalbėjimą, vertą svaro, šis blga- 
mistas man tikrai suteikė ir aš siekiau sa
vo piniginės.

— Su malonumu, — pareiškiau aš.
Jis žiūrėjo Į banknotus, kuriuos aš išė

miau.
— Du, gal būt, negalės būti?
— Taip, gali būti ir du.'
Aš padaviau jam abu banknotus ir Jis 

juos paimdamas tyliai atsiduso.
— Tamsta nenujaučiate, ką tai reiškia, 

nežinoti, kur reikės vakare priglausti gal
vą, kai žmogus, kaip aš, esi pripratęs prie 
šeimyninio gyvenimo patogumų!

'Pabaiga) Išvertė J. A.
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Balfo įgaliotinio J. Valaičio pranešimas

Emigracija svarbesnė už šelpimą
Lietuva - Vakaru kultūros tvirtovė. — Apie 20.000 lietuviu galės patekti j JAV. 

Prirašyta jau 13.000 garantijų. — NCWC — parankiausia tarpininkė.
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Darbas - ne lažas

Sausio 28 d. Mūnchene, „Aidų” žurnalo 
redakcijoje, turėjo įvykti V. T. Informacijų 
Tarnybos šauktoji lietuvių spaudos konfe
rencija.

Dėl susidėjusių aplinkybių neatvykus Inf. 
Tarn, atstovui, konferenciją su lietuvių lai
kraščių redaktoriais atliko naujai atvykęs iš 
JAV Balfo atstovas Europoje J. Valaitis,

Amerikos lietuvių spaudos klubo, kurio va
dovybėje aš esu, vardu ir perduoti jums 
Amerikos lietuvių laikraštininkų širdingiau
sius linkėjimus — kreipėsi j mus p Va
laitis.

— Mano atvykimo Europon svarbiausias 
tikslas yra padėti tremtiniams lietuviams 
emigracijos reikaluose. Esu Balfo emigraci.

lietuvių tautinės grupės ryšininkas IRO įs-> Į jos ir šaljx>s vajų vedėjas, dirbu Balfe nuo 
taigoje (LTB Muncheno apyg. pirm.) A. 
Kalvaitis ir L. R. Kryžiaus atstovas Ru
gienis. '

Visų pirma keletas įspūdžių apie patį p 
Valaitį. Mūsų spaudoje jau yra pasirodę la
bai gražių atsiliepimų apie jį ir jo daromus

•tremtinių stovyklose pranešimus. Ir aš tu
riu pasidžiaugti, kad Amerikos lietuviai ne
siunčia mums eilinių žmonių. Ponas Valai
tis yra ne tik visapusiškai išsilavinęs, ge
rai informuotas, nuodugniai pažįstąs tiek 
Amerikos, tiek Europos žmonių gyvenimą, 
jų psichiką, ne tik yra didelės energijos, 
puikios orientacijos ir gudrus žmogus, idea
lus kalbėtojas, bet ir stipri asmenybė, šim
tu procentų pasiaukojusi lietuvių tautos rei
kalams. Tokių savumų- žmogus,rodos, galėtų 
įsitaisyti Amerikoje puikų biznį i^ siekti 
miHjonieriaus karjeros. Tačiau p Valaitis 
ne tik kad pačioje Amerikoje yra įsitrau
kęs į plataus. masto lietuvių visuomeninį 
veikimą, ne tik kad neimponuoja savo tur
tais, bet dar atsisakė mums taip imponuo
jančio amerikinio gyvenimo standarto ir 
savo laisva valia įsipareigojo vieneriems 
metams vykti į karo nuskurdintą Europą ir 
padėti nešti lietuvių tremtiniams, tebevargs- 
fantiems DP stovyklose, sunkią tremties 
naštą. Tai ne panegirika p Valaičiui, kurios 
jis yra nereikalingas; tai tik informacija 
„Minties” skaitytojams.

Tad ir p Valaičio pareiškimai, išplaukę iš 
jo gilaus ir visapusiško praktiško gyvenimo 
patyrimo, įgauna kitą reikšmę ir mums yra 
įsidėmėtini.

pat jo įsikūrimo — nuo 1944 metų. Esu 
pervažiavęs visą Ameriką, aplankęs beveik 
visus 130 Balfo skyrių. Bendrauju su viso
mis grupėmis — krikščionimis demokratais, 
tautininkais, sandariečiais ir socialistais.

Tariu, kad Balfas savo misiją šalpos dar
be yra atlikęs. Dabar jo svarbiausias užda
vinys atsidėti ir padėti tremtiniams išemi
gruoti ir įsikurti. Si darbo sritis yra pati 
sunkioji. Balfas visoje Amerikoje teturi tik 
6 samdomus žmones. Aišku savaime, kad 
toks personalas nedaug ką tegalėtų nuveikti. 
Tačiau į pagalbą ateina daug geraširdžių, 
savo tautai pasiaukojusių žmonių, kurie dir
ba milžinišką darbą be jokio atlyginimo.

Į kenčiančią 
žiūri, kaip į 
rytų Europos 
tautų vardas

— V3sų pirma leiskite jus pasveikinti

lietuvių tautą Amerika 
Vakarų kultūros šiaurės 
tvirtovę. Europos šiaurės 
Amerikoje yra geresnis, 

negu kitų jos dalių.
Pasiėmus Baliui rūpintis emigracijos rej_ 

kalais, kiek nukentėjo šalpos darbas. Tačiau 
šalpos darbas yra laikinio pobūdžio. Daug 
svarbesnis dalykas yra emigracija. Todėl 
Balfas ir ėmėsi visu uolumu rinkti ir pla
tinti kvietimų Amerikon garantijas, reika
laujamas pagal DP įstatymą. Manome, kad 
apie 20.000 lietuvių galės tuo įstatymu pa
sinaudotu Tačiau norėtume, kad pasisektų 
tą skaičių pakelti bent iki 30.000. 40*/« imi
grantų pagal tą įstatymą turės būti lietu
viai, latviai, estai ir Lenkijos rytinės dalies 
gyventojai — ukrainiečiai. Nemažiau kaip 
30’/o turės būti ūkininkai ir žemės ūkio 
darbininkai. Pirmenybė teikiama giminėms 
iki 3. kartos. Todėl kiekviena Amerikos lie
tuvių šeima yra susirūpinusi parsitraukti

LTB Wurttembergo Apygardos suvažiavimas
Tiibiaigene sausio 21. d. įvykusiame LTB 

Wilrttembergo Apygardos Tarybos suva
žiavime susirinkę apylinkių pirmininkai be 
savo vietinių reikalų išklausė ir kalėtą pra
nešimų. Apie LTB Wurtitembergo apygar
dos, apimančios amerikiečių ir prancūzų 
zonų sritis, reikalus kalbėdamas Apygardos 
pirm. J. Šlepetys nurodė, kad esą ketinama 
grupuoti į didesnes stovyklas vyr. gimnazi
jų klastų (7—8) mokinius tai daroma 
tam, kad luos mokinius įgalintų baigti gim
nazijas'. Švietimas — svarbiausia šiuo metu 
problema tremtyje ir visų pareiga remti ir 
ištaikyti jo įstaigas, juo labiau, kad, kaip 
paaiškėjo, Švietimo V-ba nuo 1948 m. kovo 
1 d. nebegaunanti jokių lėšų švietimo rei
kalams. Suvažiavime nusiskinta mokyklų in
spektoriais — per retai jie lanko mokyklas. 
Taip pat daug apsileidimo tiek iš LTB, tiek 
iš pačių mokytojų pusės dėl kompensacijų 
reikalavimo — mokytojai atleisti be įspė
jimo po valiutos reformos turėtų jų reika
lauti k tai daug kam yra pavykę. Kitas 
visus dominąs klausimas — emigracija. Esą, 
yra davinių, kad vasario mėn. JAV emigr. 
komisijos pradės darbą prancūzų ir britų 

’ zonose. Po 3—4 mėn. numatoma pradėti ir 
gabenti į JAV šių „apleistų” zonų trem
tinius.

Suvažiavime išrinkta beveik tos pačios 
sudėties Ap-dos Valdyba. Atkreiptinas dė
mesys į kontrolės komisijos apsileidimą — 
ji ne tik nepadarė Ap-dos veiklos kontro
lės, bet ir nepasirodė suvažiavime.

Dėmesio centre buvo svečio iš JAV, J. 
Valaičio pranešimas ir atsakymai į atstovų 
paklausimus. Prelegentas labai ragino 
tremtinius daryti visus žygius patekti į JAV 
— stipriausią ekonominiu atžvilgiu pasaulio 
kraštų. Ten esąs gyvas lietuvių visuomeni
nis gyvenimas ir ypač aukštas gyvenimo 
standartas. To nebūtų galima pasakyti apie 
kitus kraštus (Australija). Uždarbiai JAV 
dideli — tik nereikia kratytis siūlomo dar
bo. Iš viso, mūsų tremtiniai,' nuvykę į JAV 
tūrėtų stengtis išlaikyti gerą DP vardą. Jie 
nuvykę turėtų labiau įsijungti į visuomeninį 
darbą, o kaip atrodo, tą darbą ten dirba 
daugiausia idealistai, gi jų į JAV nėra nu
vykę daug. Pasirodo, kas yra dirbęs visuo
meninį darbą Vokietijoje, tam jis nesveti
mas ir dėdės Šamo krašte. J. Valaitis pa
neigęs gandus, kad JAV nesą draudimo. 
Privatus draudimas (galima apdrausti ir 
pypkę ...) ten'labai išplėstas, esama ir 
valstybinio. Mokslas nemokamas, išskyrus 
universitetus. Tad mūsų studentai turėtų 
universitetus baigti Vokietijoje. Pasak 
BALFo atstovo, prancūzų kultūrai artimi 
tremtiniai turėtų susidomėti Luizianos vals
tybe JĄV. Ten vyrauja prancūzų kalba, kli-

matas panašus į Pietų Prancūzijos, be to, 
veikiąs Napoleono kodeksas. Baigdamas sa
vo pranešimą, J. Valaitis kviečia tremtinius 
rašyti į JAV giminėms ar pažįstamiems, o 
kas jų neturi, galės pasinaudoti nevažinė
mis garantijomis. Jų pagalba galės į JAV 
patekti ir senesnio amžiaus tremtiniai.

LRK pirm. dr. D. Jasaitis plačiai nupa
sakojo LRK veiklą per pastaruosius metus. 
Pastebėta, kad nuolat blogėja — dėl prastų 
patalpų ir menkėjančio maisto — tremtinių 
sveikata. Pvz„ dabar turima 1.400 džiovi
ninkų (jų 700 atvira forma), 86 psichiniai 
ligoniai ir.tt. Per kelis pastaruosius metus 
džiovininkų skaičius padidėjęs du su puse 
karto. Daug rūpesčio kelia ir senesnio am
žiaus tremtinių ir invalidų likimas. Neatro
do, kad jie būtų palikti jų likimui. Pasta
ruoju metu tų žmonių klausimą iš esmės 
pradėjo svarstyti irMRO centras Ženevoje. 
Keli kraštai (Norvegija, N. Zelandija) jau 
pažadėjo juos pas save įkurdinti. Kreiptinas 
dėmesys ir į studentijos vis blogėjančią pa
dėtį. Šiuo metu LRK teikia pašalpas tik 186 
studentams — baigiantiems studijas. Visa 
laimė, kad britų zonos studentai lietuviai 
(350 be PinnebergO) gauna vad. kišenpini
gius.

Apie VLIKo veiklą ir tarptautinę politiką 
pranešimą padarė J. Vaitiekūnas, o apie 
LTB k-to darbą, jo santykius su JAV ka
rine valdžia ir IRO centrinėmis įstaigomis 
Vokietijoje kalbėjo P. Gaučys. Suvažiavimas, 
posėdžiavęs apie 12 valandų, laikytinas pa
vykusiu. V. Rim.

kaip galima daugiau lietuvių tremtinių. 
Imant proporcingai gyventojų
Amerikos lietuviai pasiturėjimo atžvilgiu 
nėra paskutinėje vietoje, jie aukščiau stovi 
už lenkus. Jų tautinas gyvenimas reiškiasi 
gan efektyviai. Tik prisiminkime visoj 
Amerikoj lietuvių švenčiamą Vasario 16. 
Į Baltimorę, Marylande, tos šventės centrą 
iš visų pusių plaukia tą dieną minios lietu
vių. Geležinkeliai specialiai tai dienai duoda 
ekskursinius leidimus į tą šventę vykti. Prie 
lietuvių namų ir įstaigų plevėsuoja greta 
Amerikos ir lietuvių tautinės vėliavos.

Balfas' DP komisijoje turi gerą vardą. 
Jau yra prirašęs per 13.000 garantijų. 
Balfas turi teisę būti tik talkininkaujan
čia įstaiga. Teisės tiesiogiai 
emigracija neturi tik dėl to, 

neturtingas.
Jeigu Balfas panorėtų, gali kad 
teisę įsigyti. Tačiau kartu su ta teise rei
kėtų prisiimti ir prievolių: reikėtų kelerio
pai padidinti administracijos aparatą, įsteig
ti daugiau skyrių ir su dideliais štabais. Tam 
reikalui kasoje reikėtų turėti apie 100.000 
dolerių. Tuo tarpu yra aišku, kad emigraci
ja vis tiek vyks, ją vedant per kitas orga
nizacijas - NCWC, ChWS, IRRC. Todėl 
yra geriau turimus pinigus skirti šalpai. 
Kodėl lietuvių emigracija vyksta per NCWC?

— Suprantu jūsų smalsumą, kodėl tas 
klausimas keliamas. Bet tučtuojau turiu pa. 
brėžti, kad Amerikos katalikai daug kuo 
skiriasi nuo Europos katalikų. Jie pasižymi 
didesne tolerancija.

Kadangi lietuvių tauta yra katalikiška, 
tai katalikų organizacijos pirmiausia ir rū
pinosi katalikais. Todėl NCWC organizaci
ja šiam reikalui buvo pati patogioji. Libe
ralų IRRC yra- kontroliuojama tautos, ku
riai pirmoje eilėje rūpi savi reikalai. Bet kas 
gali įrodyti savo radikališkumą, tas gali 
emigruoti ir per šaą organizaciją. ChWS 
rūpinasi visų pirma savaisiais, o paskui tik 
kitais.

NCWC nors ir nėra lietuvių kontroliuo
jama, tačiau pasamdė lietuvių reikalams 5 
tarnautojus. Lietuvių skyriaus vedėjas yra 
Juozas Laučka, jo padėjėjai — jums jau pa
žįstamas Kazys Baltramaitis, Gajauskaitė 
(DP), Samatauskienė (DP) ir Puodžiūnaitė 
— amerikietė. Jie pagelbsti Baliui tvarkyti 
lietuvių bylas.

Katalikų vyskupai Amerikoje surinko 7 
milijonus doleriti emigracijos - reikalams. 
Todėl gali daug padėti.

Techniškai emigracijos bylų ruošimo dar-? 
bas yra sunkus. Jums žinoma, kad yra dalis 
geros valios lietuvių, kurie nepratę prie 
raštinės darbų. Iš jų gautos garantijos turi 
būti perrašinėjamos ant prašomos organiza
cijos blankų. Viena tų blankų kopija yra 
pasiunčiama ir į MUncheno Balfo įstaigą.

Organizacijos siunčia pas garantijų davė
jus patikrintojus, ar iš tikrųjų jų garantija 
nėra fiktyvi. Savaime suprantama, kad lie
tuvis patikrintojas turi didesnį interesą grei
čiau duoti eigą savo tautiečio bylai, negu 
kitos tautos žmogus. Todėl kartais užtrunka 
eigos davimas bylai. Kvietėjai, nesulaukę 
pranešimo, jaudinasi, ieško, kur yra „sabo
tažas”, įtarinėja. Taigi, kaip matote, yra 
nelengvas darbas garantijas gauti, o dar 
sunkesnis jas techniškai paruošti. X.

(Bus pabaiga)

skaičiui,

rūpintis 
kad yra

ir rytoj tą

Globėjams kalbant ir ruošiantis tremtinių įkurdinimui, mes iki vieno nekantriai 
laukėme, kada išmuš ta svajojamoji valanda ir kaip išganymas atsivers emigraci
niai vartai Jiems prasivėrus (ligi galo atkilų nelaiko joks kraštas), įvairių valsty
bių imigracinėse komisijose kandidatų nestigo ir nestinga.

Veržiamės ištrūkti iš krašto, kuris yra mūsų nelaimės kaltininkas ir kuria ne
mėgsta mūsų, kaip savo nusikaltimo liudininkų. Šiuo metu mūsų tautiečių jau yra 
pasklidę viso pasaulio kampuose. Stovyklose likusius ir eilės belaukiančius arti
muosius bei pažįstamus lanko laiškai. įspūdžiai margi, patyrimai įvairūs. Kas be 
ko, naujomis sąlygomis imigracijos kraštuose ne visi žavisi. Ne vienas išvykusiųjų 
stovyklose likusiems ant emigracinio entuziazmo paleidžia vėsinamą dušą

Kai ateina nusiskundžiamų balsų iš tropinių ar subtropinių kraštų, galima su
prasti ne per puikiausią žmogaus savijautą spirginamoje temperatūroje. Pridėk dar 
savotiškus svetimos aplinkos papročius, su kuriais pusigyvensi ne per mėnesi antrą 
šlubą kalbos mokėjimą arba visišką nemokėjimą, žemą atlyginimą už nekvalifikuo
tą darbą, ir bus tos priežastys, kurios nekelia naujakuriui entuziazmo. O būdamas 
atviras, lieja iš širdies, kas tuo metu knieti. Čia, stovyklose, laiškus skaito ir su 
užuojauta linguoja galvą kad štai vargšui nelengvai sekasi. Ir neretas persvarsto 
planus, jei ketino laimės ieškoti toje pačioje šalyje.

Tačiau itin keistus jausmus sukelia emigracijos kandidatams nepalankūs arba 
griežtai neigiami atsiliepimai iš „vėsiųjų kraštų”, kurie priimtinumo atžvilgiu sta
tomi pirmoje arba kad ir antroje vietoje.

Gal dar šiaip taip galima rasti paaiškinimą tokiems atodūsiams: „...stovyklą 
prisimenu, kaip malonų sapną...” arba „...jei neskirtų vandenys, grįžčiau pės
čias ..” Sakytum, kad žmogus pasigenda įprastinės saviškių aplinkos, nori būti ar
čiau savo tėvynės, trumpai tariant, serga nostalgiją Bet jei kitas atvirai skundžia
si patekęs į „darbo vergiją”, jei dar kitas tuo pačiu motyvu graudena važiuoti bet 
kur, tik ne į tą priimtiniausią valstybę, tenka susimąstyti, tik ,ne dėl vieno ar. kito 
krašto priimtinumo ar nepriimtinumo, bet dėt paties pagrindinio — darbo klausi-> 
mo. '

Atrodo, kad tremtyje praleistieji metai, skaitant nuo pat atitrūkimo nuo tė
vynės, sujaukė tikrąjį darbo supratimą. Karo metu dirbome vokiečių karo maši
nai. Suvaryti varu. Be atodairos į profesinį pasiruošimą. Stumdomi ir ujami. Kok
tumą kėlė darbo paskirtis — pasaulio naikinimas — ir darbininkų telkimo būdas 
— pagristas varu. Tad nuslinkus slogučiui, darbo rikiuotėje praleistas dienas ne 
vienas buvo linkęs vadinti „darbo vergija”. Ta tema kalbant, šis sparnuotas po
sakis buvo vartojapias ir spaudoje. Galima iš dalies pateisinti tą pažiūrą, kiek ji 
lietė destruktyvią darbo paskirtį karo metu. Bet bėda ta, kad ir pąčią darbo esmę 
suplakėme su tuo nelemtu atšvaitu. Susirinkus .{ stovyklas ir nemažai daliai nieko 
neveikiant, ilgainiui sąmonėje ir beliko šis neigiamasis darbo supratimas („vergi
ja”). Ir tų nuosėdų prigulė taip storai, jog naudingas fizinis darbas užjūriuose len
gvabūdiškai gretinamas su lažu.

Taip,- neneigsime, kad yra ir darbo vergija, kur dešimtys milijonų klumpa po 
nepakeliamu jungu ir žūva it vabzdžiai. Jų nepridengti kaulai boluoja po visus pa
šalius „širokoi rodiny”.

Ar ne tas pats likimas laukė ir mus, jei nebūtume pasitraukę požmogiams iš 
kelio? Ar jau užmiršo naujakuriai,' kad su ta galimybe turėjo skaitytis dar ir pa
tys, būdami Europoje lig išvykstant? /

Šios alternatyvos akivaizdoje kokie juokingi nerimti atrodo vieno kito skundai 
ir guodimasis. Naujakuriams ir išvykstantiems reikia įsiminti, jog kad ir kokių ne
patogumų pasitaikytų naujame krašte pradedant gyvenimą iš naujo, jie, tie nepato
gumai, nė iš atsto neprilygs mūsų tautiečių būklėj tėvynėje, nekalbant Jau apie 
šimtų tūkstančių lietuvių kankinių kančias sovietų koncentracijos stovyklose.

Neišleidžiant iš galvos, kad pasirinkimas tebuvo vienas — arba atgimusi ver
gija arba laisvas darbas laisvame krašte— rasis pakankamai ištvermės įsijungti į 
naujo krašto darbo tempą, žmoniškai dorotis su gyvenimu, ir visomis išgalėmis 
remti tėvynės vadavimo darbą. R. MINIUS

IESKOJIMĄS
Aš ieškau savo giminių draugų ir gerų 

pažįstamų, kaimynų. Pavardžių aš neminiu, 
bet kas jaučiatės mane gerai pažįstą, (ai 
prašau atsiliepti, žemiau nurodytu adresu. 
Aš esu kilęs iš Alytaus apskr., Miroslavo 
vlsč., P. K., bet iš ten esu išvykęs 1927 m. 
Pats esu gimęs 1910 m. Vėliau esu gyvenęs 
įvairiose Lietuvos vietose, Klaipėdoje, Pa
gėgiuose, Kaune, Vilkavyškyje, Vievyje, 
Rietave ir kitur. Paskutinė mano gyvenimo 
vieta buvo Palemonas.

Mano adresas: Valentas Kalėda, C/O Heį. 
P. 6. Roiphton Camp 3. B. 12. Ontario Ka
nada.

Ra-

Kassel-Oberzwehren. Matteoberg.
IEŠKOJIMAS

Viktoras Leslie, gyv. U.S.A. Grand

Ieškoma 
amžiaus, ____  _ -------
apskr. Žinantieji jos likimą prašomi pra
nešti dantų gyd. K. Stungienei, adr.: (16)

Vlasovo . . .
(Atkelta iš 3 ps4.) 

traktavimas ir apsauga nuo persekiojimo 
tiems, kurie liausis kovoję už Staliną, vis 
tiek ar jie į komunistų partiją yra įstoję iš 
įsitikinimo* ar iš baimės.

Iš amerikiečių šaltinių pabrėžiama, kad 
„socialistinė demokratinė rusų darbo par
tija”, kurios */> narių sudaro žydai ir su 
izraelitiniais isluogsniais turį ryšius, pro
testuoja prieš šias organizacijas Vokietijoje 
ir stengiasi sukompromituoti joms vadovau
jančius asmenis. Taip pat jie įspėja JAV 
vyriausybę nebendradarbiauti su antisemiti
niais vadais iš buvusios Viasovo armijos.

Katalikų žinių „Cipa” agentūra praneša, 
kad britų vyriausybė remia grupę antiso- 
vletinių išeivių, kurie daugiausia yra iš 
ankstyvesnės emigracijos. Tačiau rusų emi
grantai britams dar negali atleisti už 1945 
m. 4 kazokų generolų tarp jų ir žymaus 
rašytojo Krasnovo, sovietams perleidimą.

(SZ)

Sportas_____
— Sudbury-Wolves, kurie gins Kanados 

pasaulio ledo ritulio meisterio vardą vasa
rio mėn. Stockholme įvyksiančiame ledo ri
tulio turnyre, po labai įtemptų ir įdomių 
rungtynių nugalėjo 4:2 Paryžiaus Racing 
Clubą. (D/R).

— Australijoje prasidėjo teniso parmeny- 
bės. Australijos Daviso taurės žaidėjas J. 
Browithas ir F. Sedgmanas pateko į vyrų 
vieneto finalą. (D/R).

— Į Prancūziją persikėlęs vokietis G 
Millsas arklių risčių lenktynėse Paryžiuje 
laimėjo pirmąją vietą ir 50.000 frankų pre
miją. Laimėtojas 2250 metrų atstumą suko
rė per 3:05 min. (D/Afp).

— Milane dabartiniu fnetu vyksta Euro- 
pos dailiojo čiuožimo pirmenybės. Po pri
verstinių čiuožimo figūrų užbaigimo pir
mauja austrė Eva Pawlike prieš anglą Abt- 
weggę. Austrė visas figūras atliko grakš
čiai ir be jokių priekaištų. (D/R).

— Šių metų Daviso taurės varžybose da
lyvaus 26 kraštai. Keturios tautos žaidžia 
Siaurės Amerikos zonoje (Australija, Kana
da, Kuba ir Meksika), o kiti varžovai susi
tiks Europos zonoje. Pereitais metais Davi
so taurę laimėjo JAV. (D/R).

— Pasaulio legvojo svorio bokso meiste
ris Dikas Williamsas, JAV. New Yorko 
Madison-Sųuare-Gardene netikėtai pralai
mėjo punktais kubiečiui Gavilanui, savo ne- 
titulinę. 10 rundų kovą. (D/R).

Angljoje Mr. Kennethas lažinasi pagal sa
vo sudarytą sistemą. Ištisą metų eilę šis jo 
metodas buvo nesėkmingas, bet kartą ir jo 
kantrumas buvo atlygintas, ir laimėjo 73795 
svarus.

Bremene viena našlė už teisingą 10 fut
bolo rungtynių rezultatų įspėjimą laimėjo 
dėmesio vertą 12.500 DM sumą

Mano geradariui dipl. teisininkui

Anatolijui Gricevičiui
mirus, jo žmonai, sūnui ir artimie
siems liūdesio valandoje, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Vladas - Petrauskas

Langwasserio stovyklos kleboną 
kun. Stasį Aleksiejų,

jo brangiai motinai Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame.

Langwasserio stovyklos 
vedėjas ir tarnautojai

Memmin^eno lietuvių pradžios mo
kyklos mokytoją

kol. Oną Žilinskiene, 
jos mylimam tėveliui mirus, nuošir
džiai užjaučia.

Memmingeno pr. mokyklos vedė
ja, kapelionas ir mokytojos

SKELBIMAS
Skelbiame visuomenei žinoti, kad be tik 

ką išėjusios iš spaudos N. Mazalaitės kny- 
gos „Legendos apie ilgesį”, kurios kaiua 

iM 3,50, galima gauti dar šių leidinių:
P. Tulpė, Kalnų Dvasia . . .. DM. 2,— 
V. Jonikas, Trys Margi Laiškeliai „ 1,— 
H. Nagys, Lapkričio Nąktys . •, „ 7,— 
J. Kaupas, Dr. Kripštukas pragare „ 4,— 

Platintojams duodama nuolaida. Užsienin 
siunčiama, tik reikia prie knygos kainos pri
dėti 30 Dpi. Su užsakymais kreiptis: P. 
Abelkis, Freiburg i. Br., JSgerhSusleweg 5.

IEŠKOJIMAS
SMALSTYT6, Sofija, apie 26 m. 
kilusi iš Kamajų valsč., Rokiškio

pids, Michigan, ieško savo giminaičių (pus
seserių): Uršulės DIMINSKA1TES ir Albi
nos KRY.KLAITBS. gyv. Lietuvoje, Vilka
viškio apskr., Dudešerių kaime.

Žinantieji asmenys apie jas. čia esančias 
Vokietijoje, ar Lietuvoje paskutinį jų liki
mą prašomi pranešti, šiuo adresu: V. Pa- 
vasakys, (14) Schwabisch Gmiind, Bismarck- 
str. 1, I N. U.S. Zone

IEŠKOJIMAS
Giminės ir pažįstamieji atsiliepkite: ieško 

PETRAS EŽERSKIS, 43 rue Duranton Pa
ris 15me France.

SKELBIMAS
Pranešu visiems suinteresuotiems, kad J. 

J. Beržinskų ir V. Minkūno angliškai VO7 
kiškai lietuviškai žodyno 1 dalis išpirduota. 
Yra likę tik 2-os dalies mažas rezervas. No
rintieji įsigyti prašomi tuojau rašyti: (13b) 
Rosenheim, Pilcbmayrštr. 21a. Br. Pefruš- 
kevičiūtė, nes autoriai yra išvykę į Kana
dą. Egz. kaina su persiuntimu DM. 5.50.

„The Thought" Lithuanian Newspa- 
[>er Authorized by US Army European 
Command Headquarters Civil Affairs 
Division ♦ License No UNDP 203 * 
Apj>ears 3 times weekly * Editor in 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitis 
(13b) Memmingen Postfach 2. US Zone. 
Germany * Population to be served 
20.000 * Circulation 4.000 * Printed 
by Verlagsdruckerej Dietrich & Schuster 
GmbH Memmingen Schrannennlatz 6
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Europoje * Licenzijos Nr. UNDP 203 
* Vyr. red. - leid. J. Vasaitis. 'Redak
toriai: Henr. Žemelis ir St. Kalvaitis * 
Redakcija straipsnius taiso bei trumpina 
savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščiu 
nesaugo * Prenumerata Vokietijoje mėn 
DM 3.—. į užsienį mėn. DM 4.,—. atsk. 
num. 30 pf.1 * Skelbimai iki 10 petito 
eil. DM 3.—. kiekviena sekanti eil. 25 pi.. 
užuojautos, sveikinimai, padėkos DM 5.—, 
paieškojimai DM 2.— * Ein. s-tos: 1) 
Postscheckonto Mūnchen 14210 ir 2) 
Volksbank Memmingen 9149 * Adr,: 
.Mintis” Memmingen. Postfach 2. Tel. 2677

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo
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