
Churchillis už jungtines Europos valstybes Trumano smegenų trasias užsienio reikalams

Atstatytas gen. Markoms
Frankfurtas (Dena). Britų radijas prane

ša, kad graikų sukilėlių siųstuvas šešta
dieni dar kartą patvitino, kad Graikijos ko
munistų partijos centrinio komiteto nuta
rimu generolas .Markoaas dėl ligos iš savo 
postovio atstatytas.

Amerikiečių radijo pranešimu, vienas 
graikų generalinio štabo informatorius, pra
nešimą apie Markoso atstatymą aiškina, kad 
galimas dalykas, jog gen. Markoso nebėra 
gyvųjų tarpe. Jis įtaria, kad komunistai sa
vo vadą nužudė, nes jis nesugebėjęs Grai
kijoje laimėti pilietinį kara.

Vietoj Markoso partizanų vadu išrinktas 
Nicolas Zachariadė.

Londonas (Dena/Reuteris). Churchillis 
pareiškė, kad Vakarų Unija turinti padary
ti sąmoningą žingsni sukurti. Europos jung
tines valstybes. Vakarų Unijos paktu susi
kurs jungtinė Europa, kurioje gyventojai 
nuolat džiaugsis taika. Churchillis pasakė, 
kad, jo nuomone, pasaulio saugumas remia
si regionalinėmis organizacijomis. Vakarų 
Unija ta linkme veikia. Turi būti sudarytas 
Europos parlamentas, kuris reprezentuotų 
jungtinę Europą konkrečioje ir galutinėje 
formoje. Churchillis, kuris kalbėjo Londo
ne, prieš tai buvo apdovanotas auksiniu 
Grotiuso medaliu — Olandijos taikos žyme
niu, už jo pastangas išlaikyti taiką.

Jeigu Belgijai 1914 m. anglų ir 1939 m. 
amerikiečių pagalba būtų buvusi užtikrinta, 
pabrėžė Spaakas, gal būt, dviejų pasaulinių 
karų būtų buvę išvengta. Suvienyta Europa, 
remiama JAV, šiandien, gal būt, kai ką atves 
į protą. •

Pasiuntiniai Į Ispaniją nebūsią grąžinti
Londonas (Dena). . Britų užsienio reikalų 

ministerijos informatorius kategoriškai de- 
mentavo spaudos žinias, kad užsienio rei
kalų ministeris Bevinas, vedęs pasikalbėji
mus tarp D. Britanijos ir kitų aliantų dėl 
grąžinimo j Ispaniją pasiuntinių tų valsty
bių, kurios yra JT nariai.

New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 
Times” praneša, kad prezidentas Trumanas 
numato sudaryti būr| patyrusių patarėjų, 
kurie galėtų JAV atstovauti tarptautinėse 
konferencijose. Užsienio reikalų ministeris 
Achesonas ir kitos vadovaujančios asme
nybės tuo būdu pastoviai galėtų būti Wa
shing tone.

Tarp numatytų diplomatų yra buv. už
sienio reikalų ministeris Lovettas, buv. už
sienio reikalų ministeris Byrnesas ir buv. 
JAV atstovas ST Jessuppas. .■

7 Vakarų sn|nnqinlnkn 
! konlrblokada

Londonas (Dena/Reuteris). Londono gerai 
informuoti sluogsniai praneša, kad sekma
dienį įsigaliojantis naujas transporto su
varžymas keliais tarp sovietų ir' vakarų 
zonų pirmoje eilėje turi užkamšyti kontr- 
blokados plyšius. Britų ir amerikiečių va
dovybės naujosios priemonės trukdys pre
kių transportą iš Vakarų Europos per so
vietų zoną ų valstybes esančias Vokietijos 
rytuose. Nors prekių transportas tarp Va
karų Europos ir sovietų zonos kontrbloka- 
da yra uždraustas, bet iki šiol buvo galimy. 
bė prekes, skirtas Lenkijai ir Čekoslovaki
jai, sovietų zonoje iškrauti ir tuo būdu 
kontrblokadą iš dalies apeiti.

Transportas geležinkeliu tarp Vakarų Eu
ropon ir Rytų Europos valstybių bus ir to
liau leietas. Londono diplomatiniai sluogs
niai mano, kad ši nauja vakariečių priemonė 
yra daugiau techninis nutarimas be diplo
matinės reikšmės.

Izraelio stelg. seimo rinkimo 
rezultatai ■

Tel Avivas (Dena/Reuteris). Ministerio 
pirmininko Ben Guriono Mapai partija (so
cialiniai) konstituantės rinkimuose gavo 46 
vietas iš esamų 120. Mapam partijai (kai
riesiems socialistams) teko 19, ortodoksų 
religiniam blokui — 16, laisvės partijai (Ir- 
gun) 14 vietų. ■ j •

Sovietai siūlo
Norvegijai nepuolimo paktą

New Yorkas (Dena/Reuteris). Sekmadienį

Europos Unijos Komitetas posėdžiauja 
Paryžiuje

Paryžius (Dena/Afp). Parlamentarinės Eu., 
ropos Unijos vykdomasis komitetas, pirmi
ninkaujant Belgijos atstovui Bohyui, suva
žiavo į Paryžių. Posėdžiuose dalyvauja šių 
kraštų atstovai: Prancūzijos, Belgijos, Grai
kijos, Italijos, D.'Britanijos, Danijos, Turki
jos, (Olandijos, Šveicarijos ir Austrijos.

Vykdomojo komiteto pasitarimų pagrin
dinis objektas yra Londono nutarimai. Ko
mitetas be to, svarstysiąs bendradarbiavimo 
galimybes su tarptautiniu komitątu Jungti
nės Europos judėjimui koordinuoti ir kito
mis privačiomis organizacijomis.

Prancūzijos teisingumo ministeriui pareikš
tas pasitikėjimas

Paryžius (Dena/Afp). Prancūzijos tautinis 
susirinkimas teisingumo ministeriui Andre 
Marie 369 balsas prieš 207 pareiškė pasiti- 
kėjmą. Pasitikėjimo klausimas buvo iškeltas 
dėl gaulistų laikraščio „Raseeblement”, puo
limo prieš teisingumo minister!.

JAV gen. štabo viršininkas susirūpinęskaro 
aviacijos nepajėgumu

Bostonas (Dena/Reuteris). JAV generali
nio štabo viršininkas gen. Brandleyus pa
reiškė, kad yra lengvapėdiška galvoti ir ti
kėti, kad būsimojo naujo karo metu lemia
mąjį smūgį duotų vien tik Amerikos oro 
pajėgos.

Naujo karo pavojus tuo tarpu yra praėjęs 
iš dalies dėl to, kad trunkant nuolatiniam 
nervų karui reikalinga ir pailsėti. Bet, jeigu

Belgija turi dėtis su JAV
Briuaselis (Dena/Reuteris). Socialistų par

tijos posėdyje Belgijos ministeris pirminin
kas Spaakas pareiškė, kad Belgija turi su
sirišti su JAV.

. ■ ' ' ' ’ . i

Užsienio reikalu ministeriams susitikti kliūčių nėra
Washingtonas (Depa/Oans). Baltųjų Rū

mų spaudos skyriaus sekretorius C. Rossas 
pareiškė, kad JAV yra visuomet pasiren
gusios dalyvauti losimame užsienio reikalų 
ministerių pasitarime, ir kad Trumano pa
darytas pareiškimas, jog su Sovietų S-ga 
gąli būti tariamasi tik JT rėmuose, nesuda
rąs jokių kliūčių numatomam susitikimui. 
Taip pat pareiškė, kad jam nėra žinomi jo-

Klausimai Stalinui
Amerikiečių radijo 
kad vienas jų re- 

r_____  ______ __ tris klausimus: ar
jis'Sutinka susitikti su prezidentu Trumanu 
ir prancūzų bei britų ministeriais pirminin
kais kurioje nors nekomunistinėje Europos 
sostinėje. Reporteris toliau paklausė, ar 
Stalinas dar diplomatiniu keliu pasiusiąs 
Trumailui kvietimą susitikti Sovietų S-goje, 
Lenkijoje ar Čekoslovakijoje. Trečiasis klau
simas skambėjo,- ar Stalinas atkartosiąs ką 
yra pažadėjęs praėjusių metų rugpjūčio 
mėn. JAV pasiuntiniui Maskvoje Bedel Smi- 
thui: panaikinti Berlyno blokadą.

Šie klausimai buvo nusiųsti į Maskvą dar 
prieš JAV užsienio reikalų ministerio Ache
sono pasisakymą apie Stalino pareiškimą.

Frankfurtas (Dena). . 
bendrovė NBC pranešė, 
porteris Stalinui patiekė

Per 120.000 vokiečių esą mirę badu
Btflynas (Dena). Iš Berlyno pranešama, 

kad po sovietų užėmimo iš Rytprūsiuose 
likusių 220.000 vokiečių, daugiau kaip 
12.000 mirę badu. Toliau sakoma, kad Ka- 
raliučiuje, Isrutėje, Tilžėje ir kitur yra di
delės belaisvių stovyklos. .

* Vienas BBC korespondentas negavo 
Vengrijos vizos įvažiuoti į Vengriją daly
vauti kardinolo Mindszenčio byloje. (D).

kie planai užsienio reikalų ministerių susi
tikimui. Kiekvienas būsimas užsienio reikalų 
ministerių tarybos sušaukimas turi vykti 
Potsdamo susitarimo rėmuose, kuris įsteigė 
keturių valstybių tarybą.

Washingtonas (Dena/Afp). JAV atstovas 
JT W. Austinas, po pasikalbėjimo su pre
zidentu Trumanu pareiškė, kad Sovietų S-ga 
savo taikos norus turinti darbais įrodyti. 
Geriausias įrodymas jos taikos norų yra 
sovietų bloko laikymasis Saugumo Tarybo
je. .'T

Stalinas norįs susitikti su Trumanu, Attle 
ir Queuille

Maskva (Dena/Reuteris). Gerai informuo
ti sluogsniai Maskvoje mano, kad generali
simas Stalinas nori keturių didžiųjų konfe
rencijoje susitikti cu prezidentu Trumanu, 
ministerių pirmininku Attlee ir ministerių 
pirmininku Queuille. Tuo būdu Stalinas iš
lygina kelią pasitarimams, .nes Amerika, ne
sutinka Vokietijos ir kitų klausimų, kurie 
liečia ir kitus sąjungininkus, svarstyti vien 
su Sovietų S-ga.

amerikiečiai kitų ginklų sąskaitom turėsią 
didelių vilčių oro pajėgomis, yra pavojus, 
kad amerikiečių saugumas bus laiduojamas 
daugiau fantazijomis, negu faktais.

Trumanas yra 
žymiausia asmenybė

Londonas (Dena/Reuteris). Nepriklauso
mas, kairiosios krypties „Daily Mirror” 
laikraštis rašo, kad Trumanas šiandien' yra 
žymiausia pasaulio asmenybė. Maršalas 
Stalinas tai pripažinęs ir po to nutaręs su
sitikti su Trumanu. Laikraštis kėlia klausii— 
mą, kada užsienio reikalų ministeris Bevi
nas įžiūrėsiąs šį faktą. . , ‘

Laikraštis rašo, kad Trumanas nustebino 
labai gudrius Kremliaus, Londono ir Wa- 
shingtono diplomatus. Jis taip vadinamą 
amerikiečių dviejų partijų užsienio politiką 
sviedė šalin ir priešingai visų laukimam 
neparėmė nei Franco, nei de Gaullės, nei 
Ciangkaišeko. Būdamas toli nuo arabų ly
gos rėmimo, padarė galą neišmintingai bri
tų politikai Palestinoje,

Vietoj pakeisti Marshallio plano pagalbą 
•į karinį manevrą, ko tikrai Kremlius laukė, 
prezidentas pažadėjo panaudoti visus galin
gus Amerikos pagalbos šaltinius visos žmo. 
nijos gerovei. Tuo būdu Trumanas per nak
tį tapo pasaulio ginčų vadu taikai ir laįsvei 
pasiekti. Stalinas į tai negalėjęs žiūrėti pro 
pirštus.

JUS
Pertvarkomi JAV darbininkų ir darbda'^ 

santykiai
Washingtonas (Dena/Afp). JAV kongreso 

darbininkų klausimų pakomisė ketvirtadie
nio audringame posėdyje priėmė įstatymo 
projektą panaikinti „Tafto Hartleyo” darbo 
įstatymą ir {vesti taip vad. „Wagnerio- ak
tą”, kuris tvarkytų darbininkų ir darbdavių 
santykius.

Vengrijoje uždaryta katalikai partija ’’
Budapešius (Dena/Reuteris). Vengrijos ži

nių agentūra praneša, kad Vengrijos opozi
cinė katalikų liaudies demokratų partiją, 
kurios vadas I. Bąnkovičius prieš keletą dip- 
nų pabėgo i Vieną, partijos valdybos nu
tarimu uždaryta.

Partijas atstovai, kurie 1947 m. rinkimuo
se surinko 16% visų balsų, nori parlamente 
pasilikti bepartiniais.

Laukiama kard. Mindszenčio byloje sprendimo
į New Yorką atvykęs Norvegijos užsienio 
reikalų ministeris Langė pareiškė, kad jis 
negalįs pasisakyti dėl sovietų siūlymo su
daryti su Norvegija nepuolimo paktą, kol 
apie tai nepaskelbė Norvegijos parlamentas.

Langė, prieš išvykdamas, turėjo su sovie
tų pasiuntiniu Afanasjevu pasikalbėjimą ir 
iš jo gavo Sovietu vyriausybės notų.

Langė vyksta į Washingtonu, kur su JAV 
užsienio reikalų ministerių Achesonu tarsis 
dėl Atlanto pakto ir informuosis kokius įsi
pareigojimu? turėsianti padaryti ir kokias 
saugumo garantijas Norvegija gausiauti 
prisidėdama prie Atlanto pakto.

Portnę^lijoje aliarmo stovis
Lisabona (Dena / Reuterir). Vasario 13, 

rinkimų dieną, Portugalijos kariuomenė bū
sianti aliarmo stovyje, nes pagal karo mi
nisterijos pranešimą, nuo vasario 5 iki 14 d. 
būsią dideli armijos ir oro pajėgų mane
vrai

Politiniai sluogsniai mano, kad šis karo 
ministerio pareiškimas yra priemonė, kad 
„armija galėtų tarti žodį”, jeigu rinkimų 
metu susidarytų „revoliucinė atmosfera”.

Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad 
rinkimų sąrašai viešumai dar nėra priei
nami

Atentatas prieš Persijos šadią
Teheranas (Dena/Reuteris). Penktadienį 

popiet prieš Persijos šachą Mohammedą 
Rėzą Pahlevį vienas žurnalistas įvykdė aten
tatą. Pasikėsintojas įniršusios minios buvo 
užpultas ir sunkiai sužeistas nugabentas į 
ligoninę. Sachas šūviais lengvai sužeistas į 
šlaunį ir nugarą.

AFP pranešimu, sostinėje dėl aįpntato 
įvesta apsiausties būklė. Visi svarbieji 
pastatai ir miesto gatvės Saugomos kariuo
menės.

Teheranas (Dena/Reuteris). Persų žurna
listas F. Raijus, kuris prieš persų šachą 
vykdė atentatą ir Įsiutu'ioš ni'nios buvo 
sunkiai suželtas, ligoninėje mirė.

Trumanas atmetąs taikos deklaraciją tarp 
Sov. S-gos ir JAV

Penkiadienį visi sovietų laikraščiai pa
skelbė Tasso pranešimą iš New Yorko an
trašte „Trumanas atmeta taikos deklaraciją 
tarp Sovietų S-gos ir JAV”.

Tasso pranešime sakoma, kad JAV užsie
nio reikalų ministeris Achesonas išsireiškęs 
neigiamai apie taikos deklaraciją ir kitus ją 
liečiančius klausimus, kuiruos iškėlė savo 
rašte Stalinui INS direktorius Europoje K. 
Smithas.

Praslinkus kelioms valandoms preziden
tas Trumanas prisidėjo prie Achesono pa
žiūrų, išreikštų spaudos konferencijoje.

Tassas tęsia, kad New Yorko sluogsniai 
Trumano ir Achesono neigiamą laikyseną 
aiškina, jor taikos deklaracija esanti prie
šinga Atlanto bloko puolimo planams.

Sovietų spauda rašo apie nepriklausomos 
darbo partijos atstovo Milso pareiškimą, kad 
Attlee paragintų prezidentą Trumaną Lon
done susitikti su Stalinu.

Budapeštas (Dena/Reuteris). Teismo pre
zidentas Oltys perskaitė Vengrijos tautinio 
banko pranešimą, kuriame sakoma, kad 
kardinolas Mindszentis iš 141.000 dolerių 
tik 4800 pakeitęs - banke. Kardinolas pa
reiškė, kad ši suma susideda ne tik iš jo 
asmeniškų, bet ir iš katalikų akcijos pi
nigų.

Kardinolo piniginių reikalų vedėjas Do
kas kaip liudininkas pareiškė, -kad jis da
lį dolerių pardavęs juodoje rinkoje. Tai 
padaryti kardinolas pabrėžtinai nereika
lavęs, bet tai įvyko su jo žinia.

Kardinolas prisipažino, kad sausio 23 d. 
iš kalėjimo JAV pasiuntiniui Budapešte 
Chapinui pasiuntęs laišką, ir prašę jo pa
bėgimui parūpinti auto ir lėktuvą. Lakū
nui pasiūlęs 4.000 dolerių.

Kryžminiame apklausinėjime kardinolas 
Mindszentis pasisakė, kad visi jo planai 
nuversti dabartinę vyriausybę ir sudaryti 
galimybę trečiajam pasauliniam karui bu
vo ruošiami trečiosios valstybės. Jis nie
kad negalvojo prisidėti prie bandymo nu
versti vyriausybę.

Stalinas taria paskutinį žodį
Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų sostinėje 

manoma, kad Stalinas, dėl pasiūlyto JAV 
taikos pakto ir dėl eventualaus susitikimo 
su prezidentu Trumanu, taręs paskutinį 
žodį. \

Vakariečių stebėtojų nuomone. Kremlius 
laukia tolimesnių žygių iš vakarų. Maskvoje 
kursuoja nuomonė, kad Trumanas „taikos 
pasiūlymą” kategoriškai atmetęs ir tuo 
parodęs, kad JAV neturi tikrųjų taikos 
siekimų.

Žinia, kad Stalinas pasiruošęs didžiųjų 
konferencijai, iš sovietų pusės nebuvo nei 
oficialiai patvirtinta, nei dementuota. Sek
madienį visi požymiai rodė, kad tokia kon
ferencija yra kraštutiniškai netikra.

Vakariečių stebėtojai mano, vakarų vals
tybės pirmuosius sovietų pareiškimus priė

mė šaltai, abejoja motyvų tikrumu, todėl 
kad šis pasiūlymas buvo patiektas ne dip
lomatiniu keliu, o paskelbtas spaudoje.

Sovietų nuomone, Trumano atmetimas 
Stalino pasiūlymo patvirtina sovietų užsie
nio reikalų m-jos teigimus, kad vakariečiai 
yra „reakcionieriai, karo kurstytojai ir anti, 
sovietai”.

Taikos derybos, tarp Kinijos komunistų ir 
vyriausybininkų

Šanchajus (Dena/Reuteris). Nepatvirtinto
mis žiniomis Kinijos komunistai palankiai 
atsiliepė apie prezid. Licungjeno paskirtą 
penkių asmenų taikos delegaciją. Delegaci
ja sekmadienį išvyko iš Šanchajaus į Pe- 
kingą vesti taikos pasitarimų.

Po valandos kardinolui buvo leista atsi
sėsti.

Kardinolas prisipažino dalyvavęs mo
narchist! organizacijoje ir kad visi tos or
ganizacijos planai buvę tik teoriški.' Ga
lutinis sprendimas būtų buvęs perleistas 
vengrų tautai. į •

Tolimesniame apklausinėjime kardino
las Mindszentis prisipažino, kad viename 
savo Jaiške amerikiečių įstaigoms prašęs 
ginkluotos JAV intervencijos. Kardinolas 
pareiškė, kad jis gailisi šį laišką pasiuntęs.

Kardinolo laikysena teisme t
Kai kurie stebėtojai mano, kad faktas* 

jog kardinolas Mindszentis bylos metu 
aiškiai kalbėjo ir kad po 5 valandų nenu
traukiamo apklausinėjimo atrodė visai ne- 
nuvargęs, patvirtina nuomonę, kad jis ga
lėjo būti kankinamas arba gavęs „svaigi
nančių piliulių“.

Pirmas dvi dienas kardinolas darė vi
siškai vienodą įspūdį,, kalbėjo iš lėto ir 
aiškiai ir tuo pačiu tonu, kokiu ir anksty
vesnėse savo kalbose.
Mindszenčio bylos sprendimas pirmadi.nį

Budapeštas (Dena). Reuterio pranešimu, 
kardinolo Mindszenčio ir jo 6 bendradar
bių bylos sprendimas, gėlimas dalykas, bū
siąs paskelbtas pirhiadienį.

Prokuroras atmeta priekaištus dėl Mind
szenčio prievartavimo

Budapeštas (Dena/Reuteris). Trečią kard. 
Mindszenčio bylos dieną, šeštadienį, proku
roras savo baigiamoje kalboje atmetė tvir
tinimus, kad kardinolo Mindszenčio prisi
pažinimai išgauti prievarta ir kankinimais, 
ir kad pati bylos eiga neduoda tam jokių 
įrodymų.

Tie, kurie sekė bylą, galėjo patys įsitikin
ti, kad Mindszentis nebuvo verčiamas ir 
niekas neprimetė jam savo įtakos prisipa
žinti. Taip pat niekas negali patvirtinti, kad 
kardinolas buvo paveiktas svaiginamųjų 
vaistų, {rodomoji medžiaga kiekvienam bu
vo prieinama.

Vakaruose, prokuroras tęsė toliau, norima 
įrodyti, kad Mindszenčio byla yra byla prieš 
ekleziją. Tačiau laike bylus religija nebuvu
si nei karto paminėta. Mindszentis neturįs 
atsakyti kaip katalikų eklezijos vadas, bet 
kaip kiekvienas žmogus, kuris yra padaręs 
nusikaltimą. • ,

Kard. Mindszenčio byloje neįleidžiami 
užsienio stebėtojai

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV užsie. 
nio reikalų ministerija praneša, kad JAV 
pasiuntinys Budapešte S. Chapinas yra įga
liotas protestuoti dėl neįsileidimo amerikie. 
čių stebėtojų kardinolo Mindszenčio by
loje. Amerikiečių atstovybė buvo gavusi 
tris įėjimo leidimus. Bet vėliau jie, užsie
nio reikalų ministerijos informatoriaus pra
nešimu, buvo paskelbti negaliojančiais. •

Kard. Mindszentis baigminėje kalboje 
meldėsi už taiką

Budapeštas (Dena / Reuteris). Šeštadienio • 
vakarą Budapešto liaudies teisme kardino
las Mindszentis pasakė baigminę kalbą ir 
išreiškė pageidavimų, kad Dievas teisėjams 
apšviestų protą ir jie padarytų sprendimą, 
kuris užsienį ir Vengriją vestų į taiką ir 
susitaikinimą.

Savo išvedžiojimuose šaukė Dievą liu
dininku, kad jis turėjęs tik gerus norus. 
Ir jei jis kur apėję valstybės įstatymus, tai 
viską teismui be pasiteisinimo patiekė. Jis 
galisi dėl bylos ir palaiko laišką, kurį įteikęs 
teisingumo ministeriui.

Mindszentis pabaigos žodyje dar kartą pa
lietė žemės reformos klausimą ir pabrėžė, 
kad Vengrijos vyskupai tą darbą užgyrė ir 
Vatikanas tą laikyseną parėmė. Niekuomet 
jis nebuvęs taikos, vengrų tautos, mažųjų 
ūkininkų ir darbininkų priešas.

Teismas baigėsi 8,40 vai. vietos laiku. 
Sprendimas bus paskelbtas antradienį 9vaL 
ryto.

1
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Tarptautinė padėtis

Ką pasėsi, 
ta ir plausi

,žodžiai ii Maskvos”

Tokia antrašte londoniškis „Times” na
grinėja paskutinius Kremliaus pareiškimus 
ir konstatuoja, kad patyrimas verčia visus 
Maskvos žodžius vertinti skeptiškai. Antra 
vertus, visai jų nepaisyti irgi nepa
tartina, nes anksčiau ar vėliau vis tiek 
reikės ieškoti būdo derybų keliu išlyginti 
Rytų Vakarų priešingumus. Tik klausimas, 
ar politinė ir ūkinė būklė jau yra tokioms 
deryboms pakankamai konsoliduota? Laik
raštis mano, kad paskutinieji Maskvos žo
džiai; Atlanto pakto ir Vakaru Europos 
Unijos puolimas, nota Norvegijai ir Stalino 
interview tik įįįodo, kad sovietai dabartine 
įvykių raida yra nepatenkinti ir ieško būdų 
jai sustabdyti. Žinoma, tai nereiškia, kad 
Maskva jau būtų pasiryžusi atsisakyti huo 
visų savo užmačių, bet tik — jog Kremlius 
priėjo išvadą, kad 
giau.

Kitaip tariant — 
rybas galima būtų 
jei tarptautinė būklė būtų tiek pakitusi, kad 
galima būtų laukti jo nuolaidumo. Vien 
dėl tų, kad dabartinė įvykių raida sovietus 
baugina, kalbėtis su jais nėra reikalo.

Ir amerikiečių spauda Stalino interview 
sutiko labai skeptiškai. „New York Times” 
pastebi, kad iš Kremliaus jau girdėta daug 
žodžių, būtų gera, kad juos pasiektų ir 
veiksmai. „New York Herald Tribune” rei
kalauja geros valios įrodymų.

jų reikia siekti atsar-

J Stalino siūlomas de- 
tik tuo atveju įsile'sni,

Blogi liudininkai

Ta proga atsiminta, kad iki šiol Stalino 
žodžiai nepasirodė esą teisingi. Žinomas 
amerikiečių radijo komentatorius Elmeris 
Davisas sarkastiškai stebisi, kodėl Stalinui 
daiga prireikė laikraštininkų patarnavimų. 
Jei jis nori dorai derėtis — gali pavesti 
tai pranešti savo ambasadoriui Paniuškinui.

Juk — he be ironijos aiškina Davisas — 
Stalinui nereikėjo laikraštininkų patarna
vimo sudarant paktą su Hitleriu.

Toliau jis pastebi jog, ko verti Stalino 
žodžiai, geriausiai įrodo tas faktas, kad jis 
užpuolė Lenkiją sovietų lenkų nepuolimo 
paktui veikiant, o ir paktą su Suomija at
šaukė tik vieną dieną prieš užpuolimą.

Nenusisekęs priešpuolis

Tie visi pareiškimai, o jie yra būdingi 
visai amerikiečių ir britų viešajai momonei, 
ryškiai parodo, kad šiį kartą Stalinas pra
šovė į šalį. Bet ne tik pats Stalino inter
view, bet ir kartu padaryti Molotovo žiau
rūs gestai — Atlanto pakto puolimas ir 
nota Norvegijai — nepasiekė savo tikslo.

Sovietų nota Norvegijai tik papiktino jos 
visuomenę, o vyriausybės neatgrasė huo 
Alanto pakto. Lygiai taip pat ir Kremliaus 
pasipiktinimas tuo pačiu paktu bei Vakarų 
Europos Unija nepadarė reikiamo įspūdžio 
Italijai ir kitiems tais susitarimais suintere
suotiems kraštams. Žodžiu, Kremliaus pe
reito savaitgalio akcija, kurią mes pavadi
nome priešpuoliu prieš įvykių raidą, nuėjo 
niekais. Ji tik dar daugiau paskatino bur
tis krūvon Europos tautas. O Lippmannas 
konstatuoja, kad Atlantas Europą nuo JAV 
ne skiria, bet jungia. *

Žinoma, padėtis Vokietijoje nėra maloni 
nei Vakarams, nei Rytams. Vakarai leisis į 
derybas šiuo klausimu, jei tik turės bent 
kokios vilties susitarimui. Bet kol kas į 
visus Stalino pareiškimus žiūrima su di
džiausiu nepasitikėjimu. Sovietai, kurie iki 
šiol sėjo baimę, dabar turi piauti iš jos 
išdygusią neapykantą, o toji neapykanta 
juos jau verčia būgštauti. VM

Skandinavijos spragą Atlanto pakte užpildys 
kitos valstybės

Washingtonas (AP). JAV užsienio reikalų 
ministerijos informatorius pareiškė, kad 
valstybės departamentas numato be jau da
lyvaujančių Atlanto pakte valstybių ir su 
kitomis valstybėmis gvildenti jų eventua
laus į Atlanto paktą įtraukimo klausimą. 
Skandinavijos valstybių pasitarimams nepa
sisekus, amerikiečių užsienio reikalų meis
teriui Achesonui ir Vakarų valstybių pasiun
tiniams yra dabar atviras kelias, taip ma
noma Washingtone, pakviesti kitas valstybes 
į Atlanto pakto pasitarimus. Kol kas nu
tarta kviesti Italiją.

Paryžiaus laikraštis „Liberation” prane
ša, kad Prancūzijos užsienio reikalų minis- 
teris reikalauja Šiaurės Afriką įtraukti į 
Atlanto paktą. Vakarų valstybės prašysian
čios JAV, kad į Atlanto paktą priimtų Tu
nisą, Maroką ir Alžyrą.

Iš gerai informuotų Washingtono sluogsnių 
UP praneša, kad JAV pareiškusios, jog su
tinkančios su dabartiniu Atlanto pakto pro
jektu. JAV valdžios atstovai pranešė, kad 
paktas būsiąs ne trumpesniam kaip 20 metų 
laikotarpiui. Projekte numatoma įsteigti 
nuolatinę „šiaurės Atlanto saugumo tary
bą”.

Izraelis laimėtojas
Kai praėjusiais metais Izraelis pasiskelbė 

nepriklausomybę, daug kas i žydų pastan
gas sukurti savo nepriklausomą valstybę 
pažiūrėjo labai skeptiškai. Ne vien dėl to, 
kad arabų kraštai buvo paskelbę žydams 
„kryžiaus” karą, bet ir dėįto, kad to rei
kalo užkulisiuose jautėsi didžiųjų’valstybių 
pirštai. Zinia, labai dažnai užkulisinės ko
vos turi lemiančios reikšmės. O šiuo atveju 
Izraelio laimėjimą kaip tik nulėmė užkuli
siai.

Tuose užkulisiuose dalyvavo labai akty
viai, galima sakyti, trys didieji: Sovietų S- 
gą, JAV ir D. Britanija. Sovietų S-ga iš pat 
pradžių labai ryškiai stojo Izraelio pusėn. 
Ji ne tik savo galybe teikė moralinę ir dip
lomatinę paramą, bet, kas itin svarbu, davė 
daug šimtų tūkstančių pabėgėlių pavidale 
gyvosios jėgos, kuri Sovietų S-gos ir jos 
satelitų padedama smelkėsi į Palestiną vi
sais Įmanomais keliais, o be to, davė ginklų, 
šaudmenų ir visa kita, kas reikalinfga mo
derniškam karui vesti. Kaip nustebo ir nu
sivylė arabai, kada jų drąsios masės ne tik 
neprasiveržė pirmyn, bet visur buvo atmuš
tos ir turėjo užleisti teritorijos. Žydų pra
siveržimas i Negebo dykumą ir eventualiai 
į Egiptą parodė pasauliui, kad Izraelis gali 
savo jėgomis ne tik apsiginti nuo arabų, 
bet ir sudaryti jiems rimtą grėsmę.

Tuo įvykiu Izraelis atkreipė j save atkar. 
lotinai pasaulio dėmesį, ir tarptautinėje 
plotmėje Izraelio valstybės formalinis kū
rimasis palankiausia prasme ir didžiausiu 
tempu pažengė pirmyn. *

Izraeliui nepriklausomybę laimėjo jo ar
mija. Sprendžiamu momentu ji pasirodė 
esanti gerai apmokytai gerai vadovaujama, o 
svarbiausią, gerai ginkluota. Nelauktai pasi
rodė, kad ji disponuoja ne tik pirmaeiliais 
žemės ginklais, bet gan geromis ir oro pa
jėgomis. Už tai Izraelis gali būti dėkingas 
Sovietų S-gai, kuri tuos ginklus savo sa
telitų rankomis ir per jų teritorijas gabeno 
į Izraelį. Žinoma, ir bus Izraelis dėkingas.

Per visuotinius rinkimus Izraelyje laimėjo 
ministerio pirmininko Ben Guriono vado
vaujama partija. Komunistai nedaug tegavo 
balsų. Bet kitaip ir negalėjo būti. O 
bus ateityje, nežinia.

Sovietai ir nesitikėjo ir nenorėjo, 
rinkimus laimėtų komunistai, nes tada
raelis kapitalistinių kraštų būtų „sutrintas”. 
Daug svarbiau sovietams Artimuosiuose Ry-

kas

kad
Iz-

tuose sukelti nesantaiką, pakeisti ►elitinių 
jėgų konsteliaciją ir pakirsti britų įtaką bei 
jiems kenkti. To jie pasiekė.

Per rinkimus Izraelyje visos be išimties 
partijos savo rinkiminėje programoje įrašė 
ir teritorinių reikalavimų arabams. Nuo to 
neatsiliko ir Ben Guriono partija, kuri lai
mėjo rinkimus. Duotus tautai pažadus reiks 
vykdyti. Tai nelemia tam regionui rimties. 
Kada vyks ginčai ir kovos,. Sovietų S-ga 
vis atras, ką paremti ir kam padėti. Tai ir 
yra vyriausias Sovietų S-gos tikslas, kad jie 
galėtų savo ranką prikišti.

Po rinkimų Ben Gurionas sausio 31 d. 
pareiškė, kad jo užsienio politikos vyriau
sias tikslas bus 
JAV, taip ir su 
įsidėmėtina.

JAV gyvena didelis skaičius žydų. Dėl 
savo ekonominio pajėgumo į valstybės ad
ministraciją ir krašto užsienio politiką jie 
turi žymiai didesnę įtaką, negu pagal jų 
skaičių jiems priderėtų. JAV aplamai dėl 
savo humanistinės politikos ir dėl žydų 
svorio krašto viduje iš karto svyravo, vė
liau apsisprendusiai stojo žydų pusėn. Bet 
JAV svarbu ir arabų simpatijos, nes ten 
nafta. Todėl kai kuriems arabų kraštams 
buvo duotos paskolos atsikurti. Maža to, 
yra manančių, kad nesutikimai arabų vadų 
tarpe irgi galima priskirti JAV veiklai.

JAV teikė Izraeliui visą galimą diploma
tinę paramą tarptautiniame forume. Jos 
vienos iš pirmųjų pripažino Izraelį de facto, 
o sausio 31’d. pripažino ir de jure. Be to, 
Izraeliui yra numatyta , 100 mil. dolerių 
paskola.

JAV žydų tautybės piliečiai subūrė Izrae
liui remti milžiniškas sumas. Kokio, dydžio 
buvo tos sumos, niekur neskelbiama, bet 
manoma, kad keli šimtai milijonų dolerių.

Reikia laukti, kad JAV ir toliau rems 
Izraelį ir jokiu būdu neleis įsivyrauti So
vietų S-gos perdidelei įtakai.

Fatališkiausia su Izraeliu išėjo D. Brita
nijai. Kiek reikšmės britams turi tas regio
nas, mes žinome. Užtat britų užsienio rei
kalų ministeris Bevinas ir darė visa, kad 
Izraelio susikūrimą nuvilkinfi iki tokio 
laiko, kada britai atvirai galėtų tarti le
miamą žodį. Išėjo atvirkščiai. Bevinas pa
brinko ne tą arkliuką; teisybę pasakius, 
vietoje moderniškų žydų lėktuvų ir tankų

bendradarbiauti kaip su 
Sovietų S-ga. Tai gana

jis pasirinko ne arkliukų, bet arabų „ku
pranugarį”, ir pralaimėjo ...

Tas Bevino pralaimėjimas reikšmingas ne 
vien žemuosiuose rūmuose per debatus už
sienio politikos klausimais, bet itin reikš
mingas tuo, kad britai turėjo nusileisti ir... 
Izraelį pripažinti.

Čia britai sudėjo auką ant britų ameri
kiečių draugystės altoriaus. Bevinas pama
tė, kad ilgainiui amerikiečių spaudimo ne
atlaikys ir nieko rimtesnio prieš pastatyti 
negalės. '

Kaip didelė toji britų auka tegalima su
prasti prisimenant britų tautinę ambiciją. 
Ta ambicija turėjo kantriai nuryti ir tą 
faktą, kad nepripažinta valstybė nykštukas 
nušovė penkis pasaulinės imperijos lėktu
vus.

Netrukus laukiama aktualiais abi šalis 
liečiančiais klausimais britų žydų pasitari
mų. Ar D. Britanija laimės Izraelio simpati
jas po viso to, kas buvo, sunku pasakyti. 
Bet savo simpatijas pasaulyje Izraelio pri
pažinimu ji yra gerai sukrėtusi, jei ne pa
laidojusi. Prie to prisideda ir turtingiausi 
britų commonwealtho nariai Indijos ir Pa
kistano reakcijos: jos britų žygį sutiko la
bai nepalankiai ir žada ir toliau Izraelio ne
pripažinti, remti arabus jų kovoje su žydais.

Šiuo metu Izraelis de facto, o kai' keno ir 
de jure, yra pripažintas visų didžiųjų val
stybių, didelės dalies bri.tų commonwealtho 
valstybių ir ištisos eilės kitų kraštų. Faktas 
yra Įvykęs; Izraelis yra laimėtojas.

Kaip toliau po to vystysis to taip svar
baus regiono politiniai santykiai, parodys 
netolima ateitis. G. Noreika

===TR(JMPOS ZIM0S=
AUSTRALIJA

♦ Australjos ministeris pirmininkas 
Chiefleys pirmasis gavo Australijos piliety
bės diplomą. (D/R).

AUSTRIJA
★ Austrijos užsienio reikalų ministeris 

Gruberis atvyko į Paryžių, kur turės pasi
tarimus su užsienio reikalų ministerin 
Schumanu' ir kitais politikais dėl Austrijos 
taikos sutarties. (D/Afp).

♦ Brazilijos vyriausybė 
doti 140<malūnspamių kovai 
tacijų kenkėjais. (D/Alp).

BRAZILIJA 
ketina jaanau- 
su kavos plan-

♦ Danija pripažino Izraelį. 
Izraelį pripažino 34 valstybės.

D.

kavos plan-

DANIJA
Tuo būdu 

(D/R).
BRITANIJA

♦ D. Britanijos užsienio reikalų ministe- 
ris Bevinas žem. rūmuose iškelsiąs klausi
mą, ar nepakviesti į planuojamą Atlanto 
paktą Sovietų Sąjungos. (D/R).

♦ Londone mirė komunistų „Daily Wor
ker” laikraščio leidėjas Rustas. (D/R).

♦ Britų finansų ministeris Crippsas pa
reiškė, kad D. Britanija neturinti būti silp
na, kad galėtų apsaugoti laisvas instituci
jas Europoje, jeigu joms kas nors gra
sintų. (D/R).

EGIPTAS
♦ Egipto vyriausybė pareikalavo savo 

atstovus tuose kraštuose, kurie pripažino 
Izraelį, pareikšti Egipto nepasitenkinimą. 
(D/Afp).

ORAIK1JA

Izraelio ultimatumas dėl Rodoso pasitarimų
Londonas (Dena/Reuteris). „Daily Tele

graph” korespondentas Haifoje patyrė, kad 
Izraelio delegacija ginklų paliaubų pasi
tarimuose Rodoso saloje įteikė ultimatumą, 
kad Izraelio delegacija nutarusi šeštadienį 
nutraukti pasitarimus, jeigu iki to laiko ne
bus pasiekta priimtinų susitarimų.

Tuo pačiu metu laikraštis iš Transjorda- 
nijos sostinės Ammano praneša, kad Trans, 
jordanijos karalius - Abdulla stengiasi, kad 
visų arabų valstybių ginklų paliaubų pasi
tarimai su Izraeliu eitų sklandžiai. Pir
miausia Transjordanoja bandė gauti Liba- 
nono ir Sirijos sutikimą. Irakas betgi šiam 
planui smarkiai priešinasi.

♦ Atėnų karinis teismas už partizanų 
rėmimą buvo nuteisęs mirties bausme 10 
komunistų, kuriuos Atėnuose pakorė (D).

♦ Atėnuose suimtas sukilėlių generolo 
Markoso a'tstovas B’.anas. Jis buvęs komu
nistų sabotažo organizatorius Atėnuose. 
(D/Afp).

INDIJA
♦ Indijos vyriausybė pranešė, kad keti

nanti užmegsti su Argentina diplomatinius 
santykius. (D/Afp).

IS VISUR
♦ Burtuos vyriausybė suteikė armijos 

vyriausiajam vadui generolui Smithui 4 sa
vaites atostogų „sveikatai pataisyti”, kuris 
yra karas ir ryšium su karų sukilimu norė
jo pasitraukti iš savo postovio (D/R).

♦ JAV ir Liberija susitarė savo pasiun
tinius Monrovijoje ir Washingtone pakelti 
į ambasadorius. (D/Oans).

♦ Žinias apie kovas ties šiaurės ir pie
tų Korėjos siena JAV užsienio reikalų mi
nisterija pavadino perdėtomis. Spaudoje 
buvo tvirtinama, kad 600 vyrų grupė iš 
Siaurės Korėjos įsiveržusi į amerikiečių 
zoną. (D/R).

♦ Jungtinių Tautų gen. sekretorius Trig- 
vė Lie pranešė, kad P. Korėja prašo priimti

Sukilimas už geležinės uždangos
1. tęsinys.

Paeikite su manim vieną tokią inspekci
jos turą ir pamatykite patys, kaip ynT'or- 
ganizuota pogrindžio armija. Patyrinėkime 
Jugoslaviją, kur maždaug 25.000 rezistenci
jos kovotojų kariauja prieš kominformo ir 
Tito padaro komunistus. Vadovaujama vy
ro, kunį pavadinsime generolų „Zarko”, pa
tikimo nužudytojo antitinio partizanų vado 
Michailovičiaus leitenanto, ši jėga dalijasi 
į tris atskiras armijas: serbų, vadovaujamą 
puik. Palos,- slovėnų — pulk. Andriejaus ir 
kroatų — pulk. Tomislavo.

Saugumo sumetimais raštiškas darbas yra 
sumažintas iki absoliutaus minimumo, kiek
vienai armijai nuolat kilnojant savo būsti
nes, vadovaujančias sritinėms divizijoms ir 
subdiviziniams vienetams. Suorganizuota pa
gal labai sėkmingą četnikų vadovybę kon
trolę, kurią suplanavo ir patobulino Draja 
Michailovičius, jugoslavų pogrindžio armi
jos pavirsta praktiškai nematoma iki smo
giamojo kiekio, kiekvienam kovos vienetui 
susidedam iš septynių vyrų. Rankios to
kios celės sudaro partizanų kuopą, o trys 
kuopos sudaro batalijoną. Trys batalijonai 
plius štabas sudaro brigadą, štabo susirin
kimai vyksta stačiai chameleoniškai kinta
momis priedangomis, turinčiomis nekalčiau
sių, čia pašto ženklų rinkėjų, čia meno mėgė
jų, čia paukščių stebėtojų susirinkimų formas.

Toks organizacijos stropumas, praktikuo
jamas tiek Jugoslavijoje, tiek kitose po
grindžio armijose bet kurioje satelitinėje 
valstybėje, sudaro generalisimui 
daug rūpesčio. Geležinkelių tiltai 
nuo savo fundamentų raudonosios 
traukiniams bevažiuojant per kalnų 
nes. Purvas įmaišomas į betoną, 
sunkias konstrukcijas, kad upių tvenkiniai 
neatlaikytų. Grūdų elevatoriai paslaptingai 
išlekia į orą. štabo automobiliai užpuolami 
iš pasalų ir jų raudonžvaigždžiai keleiviai 
arija nuskinami iš kulkosvaidžių arba pa
tylomis subadomi peiliais lig dar nespėję 
išlįsti iš po savo sudužusių vežimų laužo. 
Cukrus, tokia brangenybė maisto stokojan
čiai Europai, yra įmaišomas į gazolino 
tankus, kad motorų dalys išdegtų toliau nuo 
sabotažo vietos.

Tokie sabotažo veiksmai kaskart didėja. Ir 
čia slypi rūpestis, nes Juozapas Stalinas 
žino ir jo kovose patyrę padėjėjai žino, kad 
kiekviena nugalėjusi armija okupacinėse pa-

jokiu

negali
Euro-

Stalinui 
pakyla 

armijos 
bedug- 
statant

(Revolt behind the Iron Curtain)

Rašo A. H. Ibsenas
reigose priešingame krašte turi nudlat būti 
pasirengusi nuolatiniams miško partizanų 
puldinėjimų nemalonumams. Tai yra ap
skaičiuotas pergalės nuostolis, kurį tenka 
pakęsti, o mėnesiams ir metams slenkant 
palaipsniui sunaikinti. Rezistencijai 
būdu negalima leisti augti

Tačiau ji, AUGAI .
Tai ir yra, kodėl Rusija šiandien 

pasitikėti savo štabų planais likusią
pą savo milijoninėmis armijomis užpulti. 
Net jei ir visi miestai bei pramonės sritys 
šiandien likusioje laisvoje Europoje būtų 
rusų atominių bombų sunaikinti,. vis tik 
saugumo ir tiekimo linijos tiek apsunkintų 
rusų kovos galią, kad raudonoji armija pa
laipsniui liktų pakirsta.

Be to Stalino kariniai tarėjai supranta, 
kad prieškomunistinis pogrindis padėtų de
mokratinei armijai ir tuo pačiu mastu jis 
trukdytų komunistų armijoms kito europinio 
sausumos karo atveju.

Jei tų pagrobtųjų valstybių piliečiams 
pasiseks įvykdyti savo išsivadavimo pla
nus, tai ne tik bus sustabdyta rusų ekspan
sija, bet ir patys šiandien be vadų ir be 
įkvėpimo Rusijos gyventojai pasimokys, kaiip 
nuversti savo Kremliaus .viešpačius.

Čia, pirmą kartą, pateikiami kai kurie 
„incidentai”, kurie, skersai visą kontinentą, 
charakterizuoja sukilimą prieš komunizmą.

Vienas stambiausių coups labai neseniai 
Įvyko Rumunijoje, kur didžioji komunisti
nės valdžios patranka yra Anna Paukerė, 
užsienio reikalų ministerė ir artima Stalino 
draugė. Po malonaus savaitgalio grįžusi 
Ahna Paukerė patyrė, kad staiga dingo be 
pėdsako nepaprastai svarbūs slapti doku
mentai, kurie buvo užrakinti jos bylose ir 
seifuose. Masiniai pašalinimai, slaptosios 
policijos teroro pogromai ir didelių turtų 
pažadai kyšiais nieko nepagelbėjo dokumen
tams surasti nei sužinoti, kas ir kaip juos 
paėmė ir kas juos turi. Deja, aš čia nega
liu paskelbti, kaip tas darbas buvo atliktas, 
bet aš žinau, kad tie popieriai yra rimtose 
rankose ir kurią dieną bus panaudoti Ru
munijos išdavikams patraukti, tiėson.

Netoli Sofijos, Bulgarijoje, pogrindis ke
letą savaičių anksčiau padarė triką, kuriuo 
rusų smulkiųjų ginklų gamyba turėjo atsi
likti šešiems mėnesiams, ir nė vienas žmo
gus nebuvo pagautas. Šio „triko” planas 
buvo rūpestingai paruoštas Prahoje. Tam

ITALIJA
♦ Dėl maršalo Gracianto ugos jo byla 

atidėta 3 dienoms. (D/Afp).
♦ Italijos „Ouilio Cesare” karo laivas, 

kuris pagal taikos sutartį turi būti perleis
tas Sovietų Sąjungai, išplaukė iš Augustos 
uosto. (D/R).

♦ Italijos senate įvyko sąmyšis, kai krikš
čionių demokratų senatorius Merdinas kar
dinolą Mindszentį pavadino „laisvės gynė
ju”. (D/R).

IZRAELIS

ant visų orderių

valanda
ginklų dirbtuvėje
staugti pavojaus

ir minutė

* Laikinis Izraelio prezidentas Weiz- 
mannas pareiškė, kad dėl sveikatos jo ke
lionė į Washingtoną turėsianti būti atidėta 
iki balandžio mėn. (D/R).

" JAPONIJA
» JAV karinės pagalbos Kinijai komisi. 

ja oficialiai persikėlė į Tokiją. (D/Afp).
♦. JAV armijos ministeris K. Royallis 

atvykęs į Tokiją pareiškė, kad JAV vyriau, 
sybė ketinanti žymiai sustiprinti Japonijoje 
okupacinę kariuomenę. (D/Afp).

J A. VALSTYBES

tikslui reikalingas gazolinas buvo gautas iš 
rusų motorų stoties komplikuotos raciona- 
vimo sistemos dėka „tautos laisvei reikalin
gam tikslui”. Mūsų vyrai, nesakysiu kokie 
vyrai, tuo pačiu keliu įsigijo žymų kiekį di
namito, tariamai nekaltam kelių taisymo 
tikslui. Tiktai pats tas kelias, aprašytas ne
tikrame reikalavimo dokumente, buvo pra
manytas, net žemėlepyje nepažymėtas, ir 
visi vardai ir parašai 
blankų buvo dirbtiniai.

Pagaliau tikroji dierjh, 
•atėjo. Aliarmo sirenos 
„Za Svobodu” spradėjo
signalą, kunį išgirdę daugiau kaip 500 
vergų darbininkų ir jų MVD prižiūrėtojų' 
išbėgo iš dirbtuvės patalpų. Tik 40 sėkun- 
džių praėjus, kai didžioji sirena pradėjo 
kaukti, devyni ambulansai įvažiavo į dirb
tuvės kiemą, pravažiuodami nesulaikyti pro 
vartų sargybas, kaip greitoji pagalba. Di
džiame sąjūdyje niekas nė 'nepastebėjo, kaip 
tie ambulansų patarnautojai savo baltus 
chalatus staiga pakeitė ir persirengę dar
bininkais paliko fabriko patalpas, įsimaišė į 
bėgančiuosius. Tik po to staiga visi pasta
tai išlėkė į orą — susprogdinti dinamito, 
kurį ambulansų patarnautojai atgabenę įne
šė ant ligonių nėštuvų ir padėjo dirbtuvėse.

Toliau į šiaurę, Gdynėje, Lenkijoje, man 
teko dalyvauti štabo posėdyje, įvykusiame 
sugriautoje dirbtuvėje, kurioje kadaise na
ciai iš žmonių * lavonų gamindavo muilą. 
Tos grupės G—2 arba saugumo karininkas 
buvo jauna maloni mokyklos mokytoja.

Jos informacijos buvo aiškias: rusų pre
kinis traukinys turėjo pagal tvarkaraštį pa
likti Berlyną, pakrautas didelio kiekio lėk
tuvų motorų ir mašinų instrumentų, be to, 
vokiečių oru stumiamųjų lėktuvų pavyzdžių. 
Buvo labai svarbu, kad tas siuntinys’ nie
kuomet nepasiektų Rusijos. Iš vokiečių ka
ro belaisvių, dirbusių prie to geležinkelio, 
mūsų O—2 patyrė, kad tas traukinys turi 
pravažiuoti .pro stotį X lygiai auštant, po 
dviejų dienų šiam posėdžiui praėjus. Tas 
traukinys turėjo" būti paženklintas „Išva
davimo marškiniais”, tai tokios išblukusios 
dryžiuotos pižamos, kurias dėvėdavo kon
centracijos stovyklų kaliniai; tie marškiniai 
turėjo būti pririšti prie vagono rankenos 
arčiausiai lokomotyvo katilo. Dabar grupei 
reikėjo veikti pagal tą saugumo suteikta 
informaciją. (Bus pabaiga).

♦ JAV krašto apsaugos ministeris For- 
restalis pasakė, kad JAV karinės pajėgos 
turi oro laivyne 412.000, armijoje 677.000 ir 
laivyne 527.000 vyru. (D/R).

♦ JAV atmetė Vengrijos prašymą suimti 
ir grąžinti vengrų — sovietų lėktuvo įgulą, 
kuri sausio mėn. atskrido į amerikiečių zo- 
ną. Amerikiečiai atsakė, kad įgula bėgusi 
nuo politinės priespaudos, ir laisvų tautų 
nuomone tai nėra joks nusikaltimas. (D).

♦ Trečiadienį Į New Yorko uostą at
plaukė keleivinis garlaivis „Marine Shark” 
su 330 DP iš įvairių Europos kraštų. Ta 
proga respublikininkų atstovas F. Casė pa
prašė kongresą įsileisti 500 DP gydytojų ir 
1000 gailestingųjų seserų amerikiečių ligo
ninėms. (D/Oans).

♦ Po sunkaus darbo amerikiečių kariams 
pavyko išvaduoti 1686 asmenis, kurie pietų 
Dakotoje ir Nebraskoje buvo užpustyti 
sniego audrų. (D/R).

♦ Prezidentas Trumanas pareiškė, jog 
JAV turi užimti tarptautiniuose reikaluose 
pirmaujamą vietą, kad laiduotų taiką. 
Svarbiausia sąlyga, tai sveikas ūkis. Krizės, 
panašios i 1929 m., galima Išvengti pro-’ 
tinga programa. (D/Afp).

♦ Karo laivyno ministeris Sullivanas pa
reiškė, kad pagal Trumano 1950 m. biu
džeto planą reikės iš apyvartos išimti 70 
laivų ir įgulą sumažinti 30.000 vyrų. (D/R).

LENKIJA
♦ Lenkijos komunistų partijos politbiu- 

ras paruošė (statymo projektą apdėti dide- • 
liais mokesčiais krikštą. (D).

♦ 1947 m. iš Lenkijos pabėgusio opo
zicijos vado Mikolaičiko trys birv. bendra
darbiai su šeimomis dingo jau daugiau kaip 
mėnuo. (D/Afp).

PRANCŪZIJA
♦ Prancūzijos tautinio susirinkimo už

sienio reikalų komisija atmetė komunistų 
siūlymą, kad Prancūzija pagal Stalino pa
reiškimą imtųsi reikalingos iniciatyvos 
tarptautinei būkle: palengvinti. (D/R).

♦ Prancūzijos tautiniam susirinkimui 
finansų komisija įteikė įstatymo projektą dėl 
kreditų suteikimo buvusios Jungtinių Tau
tų sesijos išlaidoms padengti. Tos išlaidos 
sudaro daugiau kaip 1 milijardą frankų. D.
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Man gaila palikti Europa...
Reportažas is Augsburgo emigracines stovyklos

- ____________ 1949 H. 7.

Galima gyventi ir Brazilijoje

Jei šiandien pavažinėsi po amerikiečių 
zonos lietuvių stovyklas, tai visur ir vieno
dai pastebėsi tą pačią emigracinę karštli
gę. Visi {vykiai, barniai, politikos nustum
tos i šalį nes visi gyvena vienu ir tuo pa
čiu rūpesčiu-— emigracine ruoša į JAV.

Kažkaip netikėtai po ilgo laukimo ir 
(vairių oficialių pažadų, nežinia kieno pa
stangomis, pradėjo pagal priimtą įstatymą 
vežti DP į JAV. Ir tokia amerikoniška spar
ta, jog kartais per keturias dienas žmogus 
turi mi visa manta prisistatyti emigracinėn 
stovykloj ir ten dar per 4 dienas perėjęs 
sijojimo komisijas, jau išvyksta Bremeno 
link.

Ar jau pašaukė, kiek leidžiama vežtis ba
gažo, Iš kur gauti čemodaną, ryt turiu iš
vykti, o dar mano suknelė pas siuvėją, 
taip greit išvykti aš jokiu būdu nesuspėsiu, 
dabar nenoriu važiuoti ir daug, daug kitų 
rūpesčių 'lietuvių stovykloje. Kartais net 
humoro mintis įstringa galvon, kai pasi
klausai naujų emigrantų kalbų; blogai, kai 
neveža ir blogai, kai veža...

Jūsų korespondentas turėjo progą apsi
lankyti Augsburgo pereinamoje emigracinė
je stovykloje ir vietoje patirti tai, kas šian
dien kiekvienam anksčiau ar vėliau teks iš
gyventi, pereiti gydytojų komisijas, konsu
lą ir išvykti arba grįžti atgal.

Idant mažiau būtų trukdymosi, dabar nau
jas kandidatas išvykti į JAV po dokumen
tų paruošimo ir CIC apklausinėjimo yra 
kviečiamas į Augsburgo emigracinę stovyk
lą su visais daiktais. Atvykusieji tuoj pat 
pagal lydimuosius sąrašus registruojami, 
paimami iš jų asmens dokumentai ir išduo
dami kiti, kurie kartu atstoja ir maisto kor
telę. Čia paskiriamas ir kambarys. Regis
tracijos vedėjas yra lietuvis, tačiau labai 
dažnai interesantai kalbasi vokiškai, mat, 
per daugumą nesuspėja patirti, jog jie ga
lėtų susikalbėti gimtąja kalba. Aplamai, 
emigracinės stovyklos gyventojai sudaro 
tikrą tautų mišinį. Čia gali rasti įvairių tau
tų atstovus. Kas vyrauja, sunku būtų spręs
ti, ar pabaltijiečiai, ar slavai, ar hebrajų 
rasė!

Temperamentas visur ima viršų!
Kitą dieną normaliai blokuose iškabinami 

sąrašai asmenų, kurie turi eiti tikrinti svei
katą. Sveikata tikrinama nuodugniai, tačiau 
labai greitai, nes per dieną patikrinama iki 
120 žmonių. IRO . gydytojų komisijoj turi 
pereiti visą eilę kmbarių, kur per labai 
trumpą laiką patikrina visas kūno dalis ir 
galūnes, padaro plaučių nuotrauką, paima 
kraują, šlapumą. Visur turi skubėti, nes vis 
tau iš užpakalio mina ant kulnų. Si proce
sija trunka 30—40 min. Kitą dieną prieš
piet ar po pietų informacijoj, kur tarp kit
ko dirba labai rūpestinga' lietuvė, sužinai 
rezultatus. Normaliai labiausiai kreipiamas 
dėmesys i plaučius ir apkrečiamąsias ligas. 
Jei čia neužklius!, tuoj esi siunčiamas pas 
amerikiečių gydytoją. Daugumas per pir
mąjį sijojimo punktą — IRO gydytojų ko
misiją — praeina, tačiau vienas kitas ir už
kliūva ir dažniausiai tie, kurie mažausiai 

tikisi. Beveik 100 % užkliūva dėl plaučių. 
Teko sutikti labai daug šeimų, kur vyras su 
vaikais praeina, o užkliūva žmona arba at
virkščiai Tokių šeimų likimas labai liūdnas, 
nes tenka vėl su visu bagažu grįžti stovyk- 
lon ir laukti sveikatos pagerėjimo arba 
skirtis ir važiuoti vienam vyrui ar žmonai.

Kas gali turėti iš mūsų tremtinių, jau 5 
metus gyvenančių nenormalų gyvenimą, 
gerą sveikatą ir tvirtus plaučius! Užtat gan 
griežta gydytojų komisijos pažiūra gali la
bai daug kam sutrukdyti išvykti į JAV ir 
aplamai atimti galimybę emigruoti. Daž
nais atsitikimais atidedamas išvykimas 3—6 
mėn. sveikatai pataisyti, tik niekas nepata
ria, kokiu būdu galima iš gaunamų dabar
tinių maisto normų ir gyvenant prikimšto
se stovyklose tą sveikatą pataisyti?!

Amerikiečių gydytojas, turėdamas visus 
sveikatos tikrinimo duomenis, tikrina labai 
trumpai. Augšto ūgio ir labai simpatingos 
išvaizdos amerikietis. Jo tikrinimas dau
giausia baigiasi maloniu pokalbiu ir linkė
jimais įsikurti naujoje žemėje. Ypatingų 
simpatijų parodo lietuviams ir beveik kiek
vienas išgirsta malonių komplimentų.

Po amerikiečių gydytojo, belieka paskuti
nis formalumų etapas — konsulas. Čia vėl 
iš naujo rašomos anketos, naujam imigran
tui skaitomos JAV įstatymų ištraukos ir 
imami visų pirštų atspaudai. Po to esi šau
kiamas pas konsulą, kur po kelių formalių 
klausimų konsulas išduoda vizą ir atlieka
ma gimtąja kalba priesaika. Atsidaro durys 
ir naujasis imigrantas su aiškiu pasitenki
nimu ir plačia šypsena veide palieka pasku
tinį sijojimo punktą.

Kai aš stebėjau išeinančių iš konsulato 
veidus, nemačiau nė vieno, kurio veide ga
lėtum įžiūrėti eilinį nerūpestingumą ir ne
pasitenkinimą. Ypačiai daug entuziazmo ro
do žydai, kurie išėję iš konsulo bučiuoja
si, šokinėja ant vienos kojos ir džiaugiasi, 
kaip maži vaikai, gavę iš mamos naują žai
sliuką. Kodėl jie džiaugiasi, paliekama sprę
sti patiems kaitytojams, tik man vienas pa
reigūnas, šią temą palietus; paaiškino, jog 
jie yra labai įkyrūs interesantai ir normaliai 
tvarkai įvesti su jais turima didžiausio var. 
go. Tai man teko pastebėti bagažo kontro
lės punkte, kur mandagūs tarnautojai bandė 
nustatyti eilę ir tiek pat kartų ši eilė su- 
griūdavo. Ką gi, temperamentas visur ima 
viršų!

Jei nenori sueiti į konfliktą su pilvu.-..

Dar kitą dieną iškabinami sąrašai asme
nų, kuriems išduotos vizos į JAV ir nuro
doma data, kada tie asmenys turi prisistaty
ti su visu bagažu išvykimui į Bremeną. Tik 
kažkodėl į Bremeną vykstama per MUnche- 
no Funk-Kazernės pereinamąją stovyklą', 
kurioje tenka išbūti 3—7 dienas, iki trans
portas išeina J Bremeną.

Daug ką gali dominti klausimas, o kaip 
gi atrodo ta Augsburgo pereinamoji sto
vykla, kokios patalpos, maistas ir t.t. Įsi
vaizduokite didžiulį keturkampainį kareivi
nių rajoną, kurio šonuose stovi atskiri rau
doni pastatai, o aikštėje įvairiomis krypti

mis nuolat skuba žmonės. Čia judėjimas 
vyksta dieną ir naktį, vieni atvažiuoja, kiti 
išvažiuoja, vieni linksmi, kiti nuliūdę ir 
verkia bei keikia gydytojus. Kambariuose 
gyvena nuo 10—25 asm. Valgykla įrengta 
buv. garaže, kur, jei nori gauti savo kuk
lią porciją, turi ilgai stovėti eilėje. Šiaip 
tvarka gera ir tarnautojai, palyginti, retai 
parodo savo nervus kartais ir labai įky
riems interesantams. Aplamai kalbėti apie 
kažkokius gyvenimo patogumus ir nepato
gumus būtų beprasmis dalykas, nes įvairios 
DP stovyklos jau įgavo tokį ryškų savo 
charakterį, jog čia, žymus nusistovėjusios 
stovyklinės tradicijos pakeitimas būtų grei
čiausiai traktuojamas, kaip neatsakingų as
menų tvarkos ardymas.

Laiminga diena! Matau grupuojantis ei
les asmenų su bagažais. Klausiu kas yra. 
Paaiškina — naujas transportas išvyksta į 
JAV. Kiekvieno sagoje prikabintas eilės nu
meris, pasirodo, tai naujausias imigranto 
„asmens dokumentas”. Susirinką artimieji 
išleidžia savo gimines ir pažįstamus, kurie 
jų akimis žiūrint, yra laimingiausi žmonės 
pasaulyje! Šaukiami eilės tvarka, sodinami į 
sunkvežimius ir vežami į stotį. Pavyksta ir 
man, pasinaudojus suprantamam sąmyšiui, 
palydėti išvykstančius į stotį. Traukinys ke
leivinis, vagonai šildomi ir patogūs, ir (kiek
vienas laisvai pasirenka sau vietą.

Mes esame europiečiai...
Dar iki traukinio išėjimo yra apie 1 vai. 

laiko, todėl pasinaudodamas proga, bandau 
apžvelgti visus išvykstančiuosius, patirti jų 
nuotaikas, pasikalbėti ir išgirsti paskutinius 
jų linkėjimus pasiliekantiems. Šį ešaloną 
sudaro 200 asmenų, tarp jų 28 lietuviai. 
Maždaug 90% veidai švyti, aiškiai matai, 
kad jie džiaugiasi pagaliau vieną kartą iš
trūkę iš įgrisusio stovyklinio gyvenimo, 
ieškodami laimės naujoje išsvajotoje žemėje. 
Kitų gi veidai nuliūdę, rimti, jog akyse ga
li pastebėti net ašaras, nes čia pat pastebi 
paliekamą brolį, seserį ar mylimąją...

Lietuviai susibūrę vienoje vietoje. Priei
nu prie vieno vyro ir klausiu, tur būt, jau
čiasi laimingas, galėdamas išvykti į JAV.

— Aš, tur būt, vienas iš nedaugelio ta
riamųjų laimingųjų, kurie šiuo momentu 
mažiausiai rodo džiaugsmo. Suprantu, jog 
mes turime stengtis kuo greičiausiai palikti 
Vokietiją ir iki galėsime grįžti namo, turi
me 'ieškotis prieglobsčio kitose šalyse. Bet 
Jūs taip pat gerai" žinote,' jog šalia didelio 
stovyklinio vargo ir nepriteklių, mes 
turėjome išvystę tokio masto kultūrinį 
gyvenimą, kurį, aš labai abejoju, ar kur ki
tur pavyks tokiame laipsnyje išlaikyti. Kny
gos, spauda, mokyklos, teatrai ir tt. ir tt.— 
tai mūsų pasididžiavimas, dėl to, man liūd
na ir gaila visa tai palikti, aiškiai juntant, 
jog visa tai palaipsniui grius...

Iš kitos pusės, Tamsta įsidėmėk, mes esa
me europiečiši ir mes priklausome Europos 
kultūrai.

Man tikrai gaila palikti Europą... baigė 
pasikalbėjimą, štai vėl sėdi nuliūdusi ir ne
kalbi šeima. Iš kitų sužinau, jog vyras prieš

dvi dienas palaidojo savo brolį... Čia 
džiaugsmui nėra vietos. Einu toliau. Maža 
mergytė iškišusi galvutę pro langą rėkia: 
— Bobulė, bobulė, eikš greičiau, jau trau
kinys išeina!... — Dar toliau. Stovi susi
mąsčiusi pora, jaunos lietuvės akyse žaidžia 
blizgančios ašarėlės. Iš jų gilių žvilgsnių 
aiškiai matau, jog jiems atsiskyrimas labai 
ir labai sunkus.

Dar toliau girdėti juokas, paskutinieji ran
kos paspaudimai.

Traukinys pradeda judėti. Pro langui 
mosuoja rankos, o foto aparatas fiksuoja 
paskutines atsisveikinimo akimirkas. Ir vėl 
200 laimingųjų paliko Vokietiją, o pasiliku
sieji grįžo atgai stovyklon laukti savo eilės...

Vyt. Gedrimas

šio laiško autorius — agronomas 
lietuvis — 1947 m. gegužės mėn. iš 
Austrijos su maža savo šeima išvyko 
į Braziliją. Apsigyveno Sao Paulo 
mieste. Kaip jam ten sekasi, matyti 
iš šio laiško.

„Brazilijoje aš įsikūriau visai neblogai. 
Uždirbu pakankamai tiek, kad užtenka vi
siems reikalams. Butą turime labai gerą, su 
visais patogumais. Tebedirbu dar „General 
Motors” (JAV didžiulė firma), bet dairaus^ 
ir į šalis, nes siūlymų turiu neblogų. Tapau,' 
pagal vietinį mastą, jau gana geras šaldytu
vų specialistas. Labai man padeda šioks tok? 
graibymasis anglų kalboje, nes visos šios 
srities knygos čia tik amerikinės. Dirbu vi
sai nesunkiai, nes nenoriu lenktyniauti su 
vietiniais, o taip pat ir pyktis su jais. Mūsų 
skyriuje {statėme į darbą ir daugiau lietu
vių. Apskritai, mes turime neblogą vardą.

„General Motors” čia turi milžinišką au
tomobilių fabriką. Fabrike yra suorganizuo
tas didžiulis sporto klubas, kuriame privalo, 
kaip rėmėjai, dalyvauti visi darbininkai. 
Mokame po 3 cruzeiras nario mokesčio per 
mėnesį. Čia kultivuojamos visos sporto ša
kos. Gruodžio mėn. buvo įrengta puiki 
krepšinio aikštelė, su apšvietimu, kad būtų 
galima žaisti ir. naktį. Paprastai daugumas 
rungtynių, ypač futbolo ir krepšinio, čia 
vykdomos naktimis, kai oras esti vėsesnis ir 
todėl malonesnis tiek žiūrovams, tiek pa
tiems žaidėjams. Treniruojamės du kartus 
per savaitę. Dalyvavome krepšinio turnyre, 
kuriame žaidė įvairių fabrikų ir įmonių ko
mandos iš viso Sao Paulo. Turnyras truko 
apie 3 mėnesius. Mes laimėjome antrąją 
vietą krepšinyje ir antrą vietą tinklinyje. Toj 
„General Motors” krepšinio komandoje žai
dė 4 lietuviai. Labai 'gaila, kad mes čia ne
galime sulaukti nė vieno iš mūsų gerųjų 
krepšininkų. Kiek aš žinau, daugumas jų 
yra viengungiai vyrai Ir kai kurie jų jau 
išvyko iš Vokietijos i Angliją, Australiją ar 
dar kur kitur. Bet kodėl gi nė vienas jų ne
pagalvojo apie Braziliją?

Man rodos, kad jau pats laikas būtų pa
keisti tą iš anksto turimą neigiamą nusista
tymą Brazilijos atžvilgiu, jog tai pats blo
giausias kraštas emigracijai. Gal būt, daug 
kam taip ten Europoje atrodo (anksčiau ir 
aš pats buvau tokios nuomonės). Man ro
dos, kad visai be reikalo visų komitetų va
roma propaganda, kad tik niekas nevažiuotų 
į Braziliją. O faktinė padėtis visai kitokia.

Po karo į Braziliją iš įvairių kraštų atvy
ko jau apie 250 lietuvių tremtinių, gal net 
ir daugiau. Ir tik kokie 2% jų blogai gy
vena, visi gi kiti per tą trumpą laiką pa
darė smarkią pažangą. O tie 2% bijojo dar
bo arba labai mėgo degtinę, kuri čia pa
sakiškai pigi. Iš naujai atvykusių jau dau
gelis turi nusipirkę sklypus namams staty
ti, o keli jau ir sayo namukščius turi, pa
sistatę. Ir visa tai tik per kokį porą, pus
antrų metų. Suprantama, kad tiems, kurie 
turi dideles šeimas, verstis yra sunkiau, bet 
vis tiek gyvena neblogai.

Iš naujai atvažiavusių tik keliolika išva
žiavo dirbti J fazendas, kitų tautybių nau
jųjų imigrantų ten, rodos, daugiau pateko. 
Bet.ir tie į fazendas išvykę lietuviai jau be
veik visi grįžo į Sao Paulo, nes gyvenimas 
fazendose ne mums. Ir patys vietiniai iš jų 
bėga. Žinoma, Brazilijos valdžia stengiasi, 
kad kuo daugiau imigrantų vyktų į .fazen
das, bet mes čia visuomet tuos reikaliukus 
Sao Paulyje sutvarkome, tad žmonėms ir 
netenka į jas patekti. Tad norintieji vykti J 
Braziliją tremtiniai lietuviai gali net rizi
kuoti rašytis į fazendas, jei kitaip jų neima, 
o čia jau vietoj bus galima tą reikalą su
tvarkyti. Reikia pasakyti, kad bet koks ge
ras amatininkas čia gali labai gerai versus, 
ypač įvairūs mechanikai.

Bet dar grįžtu prie krepšininkų. Taigi, ar 
Vokietijoj neatsirastų bent porą gerų lietu
vių krepšininkų, kurie panorėtų atvažiuoti 
į Braziliją. Jeigu atsirastų, tegu nieko ne
laukdami važiuoja, gali rašytis ir į fazendas, 
o mes čia jau tą reikalą sutvarkysim. Bus 
tikrai patenkinti. Galės dirbti, kur panorės, 
o jei iš tikrųjų bus labai geri krepšininkai, 
tai galės tik žaisti krosinį ir iš jo valgyti 
duoną. Mat, čia nemaža yra profesionalų, 
sporto klubų, ir jie moka neblogas algas. 
Be to, net bent keletą krepšinikų galėtume 
paimti į „General Motors” ir gautų dirbti 
kur nors raštinėj ar panašų darbą. Būtų la
bai gerai, jei jie bent truputėlį mokėtų an
gliškai.

Prieš pat Naujus Metus klubo direktorius 
pasakojo man, kad jis taręsis su vienu aus
tru dėl mūsų fabriko komandos treniravimo. 
Ir žinote, kiek tas austras paprašė algos?— 
Tik 5.000 crtrzeirų per mėnesį! Klubas jau ’ 
beveik norėjo jį paimti, bet mes lietuviai at
kalbėjome ir paptašėm palaukti, gal atva
žiuos kuris nors iš mūsų gerųjų krep
šinikų. Taigi, mūsų krepšininkai pagal
vokite! Dėl klimato galite neturėti jokios 
baimės, nes ir čia kartais dėvime paltus ir 
megstinius. Trumpų kelnių niekas čia nedė
vi.” -

Taigi, toks šio Brazilijos lietuvio laiškas. 
Jei kuris nors lietuvių krepšininkų susido
mėtų šiuo gana viliojančiu siūlymu, prašome 
kreiptis dėl smulkesnių informacijų į Vyt. 
Vintartą, Friedrichstr. 13, (14b) Pfullingen 
b/Reutlingen.

— Sporto totalizatoriuje pasitaiko ne tik 
didelių laimėjimų, bet ir įdomių atsitikimų. 
Viena jauna italė turėjo laimes atspėti visų 
12 futbolo rungtynių rezultatus ir laimėjo 
24 milijonus lirų. Gavusi čekį jį perdavė 
savo sužadėtiniui, kuris viską buvo paruo
šęs vedyboms. Pažymėtina diena buvo at
švęsta iškilmingais pietumis, ir nuo to lai
ko sužadėtinis su pinigais dingo.

Atsitraukimas nuo upės
» Rašo Albinas Marius Katiliškis

/ Dalinys, kuriam priklausė Vaidotas Ša
rūnas, laikė barą Ventos kilpoje, miškin
goje aukštumoje. Jų apkasai lindo giliu 
smūgiu, neišlaikydami tiesiosios, kadangi 
upė brėžė liniją. Ji buvo išlenkta, ir prie
šas, tik aname krante, užėjo giliai j spar
nus. Kai šaudydavo rusai, jų šviečianti 
lengvųjų ginklų ugnis žiebdavo iš abiejų 
šonų ir kryžmai kirsdavosi viršum trečio
sios kuopos. Per jų galvas kartais pašau
dydavo ir kaimyninės, pirmoji ir šeštoji 
kuopos — jos gulėjo užpakalyje, upės kil
pos angoje.

Vietos neparankumas, pradžioje nejau- 
kai nuteikęs vyrus, pamažėle buvo pri
mirštas. Buvo primirštas kasdieninio pa
vojaus galimumas — likti per valandą už
darytiems, nes brastas ir seklumas, kietai 
savo rankose gniaužė anieji. Šešios savai
tės savaip veikė ir bukino nervus. Tarp 
apkasų, visa aukštuma, slesnai kniunbanti 
upėn, perdėm juodavo degėsiais. Tie keli 
viensėdžiai supleškėjo pačiom , pirmom 
dienom, užsidegti nebent galėjo iki bal
tumo išdžiūvę, sutrempti ir išbraidyti, 
tuščiomis varpomis javai. Juos maigė ir 
lingavo vėjai, plakė lietūs, gaivino lengva 
rudens saulutė. Vidudienį ji apšviešdavo 
liūdnus miestelio griuvėsius, pora kilo
metrų į šiaurę. Iš toli graudžiai rymojo 
nuverstu bokštu bažnyčia, ir juodavo 
apleistų namų langai.

Ir tai buvo viskas. Jokių antpuolių, 
neskaitant naktinių žvalgų susidūrimų, jo
kios sutelktinės sunkiosios ugnies ir orinių 
bombų. Frontas snaudė rudens laukuose. 
Ant jų, kaip niekur šilku žvilgėjo vo- 
ratikliai žėrinčiame saulės take, spyksėjo 
vėlyvos gėlytės griovių šlaiteliuose. O 
miške pamažu dažėsi lapai. Tai prasidėjo 
antroje rugsėjo pusėje, ir apie mėnesio 

galą beržynas, lėkštame įdubime, šalia 
kalvą juosiančio , vieškelio, išsiliejo svo
gūnų lukštų geltonumu. Lapuose rėžėsi 
raudona spalva, ir likę prie sunaikintų 
sodybų vyšnynėliai, paskutinę savaitę 
liepsna įsidegė.

Frontas rymojo kaip debesis, temdąs 
padangę, bet nekrintąs kruša ar lietumi. 
Vaidotas nežinojo, kad galima užmiršti 
karą, esant pačiam jo sūkuryje, galvoti 
apie visai pašalinius daiktus sėdint apšau
domame plote, priprasti prie balsų ir 
triukšmo taip, jog tylios dienos pasirodo 
labai keistos, kaip kažkas iš buvusio gy
venimo. Jis buvo kareivis tautinio dalinio, 
neprašokančio kuopos dydžio, ir ėjo raš
tininko pareigas. Jis gyveno kartu su vadu 
ir jo pasiuntiniu, sename skiedromis 
dengtame namelyje, šimto žingsnių atstu 
nuo miško. Žemas trobesy?, suręstas iš 
apvalių sienojų, kukliai plojosi prie žemės, 
apkepurėtas milžiniško ąžuolo. Nuo jo 
šakų, vidus skendėjo vienodoje prie
blandoje.

Raštininkas stovėjo atsišliejęs į stalą, 
jis buvo aukštas, ir jo galva tik per sprin
dį nesiekė lubų skersbalkio, ir spaudė 
ranką moters, sėdinčios ant plataus suolo. 
Be jų kambaryje nieko nebuvo.

— Aš jau eisiu, — tarė sėdinčioj!.
— O, — giliai atsiduso vaikinas, — aš 

tavimi neatsižiūriu. Tu vis kas kart man 
kitokia, Vilūne. Tavo akys... Kokios 
tavo akys? Kartais jose švysteli žalsvi 
spinduliai. Bet vėl... Aš tikrai nepa
sakyčiau, jeigu kas mane paklaustų. O jos 
visą laiką mane lydi, ir sapnuoju jas nak
timis. O dabar iš dviejų žingsnių jos rai
nos, kaip susigūžusios kačiukės. Tu — kaž
ką' k? Inčio ir velniško.

Ji žiūrėjo truputį prisimerkus ir 

aukštyn, nuo ko jos antakiai išsilenkė 
juosvais brūkšniais, susiaurindami kaktą. 
Ji turėjo ilgus, tamsiai rusvus plaukus, 
kuriuos buvo galimi palaikyti kaštoni
niais, arba tamsiai pilkais, su ypatingu 
metaliniu atspalviu, nuolat besikaitaliojan
čiu ir sunkiai nusakomu, kaip daiktas, ant 
kurio puola gyvi ir judrūs šešėliai. Aukš
ta, nežymiai kumptelėjusi nosis smulkiam 
veidui teikė aštrumo ir liūdesio. Jos lū
pos truputėlį prasivėrė ir sujudėjo, lyg su
krėstos pro lapus smingančios šviesos, jai 
žiūrint į vyro akis. Jo akys degė.

— Ne, aš negaliu žiūrėti. Ir negaliu at
siplėšti nuo tavęs. Man balsu, kad galiu 
tavęs netekti. Vilūne, ar tai galėtų būti?

Jis prisiglaudė ir atlošęs jos galvą bu
čiavo. Jos dešinė ranka pakilo ant jo pe
ties, pirštais paliesdama kaklą.

— Ne, *— tarė mergina.
— Ne . . . Ir aš taip sakau. Tada aš 

numirčiau.
— Tu, mielas berniuk . . .
Ji suėmė abiem rankom jo tamsų veidą, 

ir delnais glostė juodą ir tankią, stipriai 
sužėlusią ir kuokštais susisukusią minkš
tą barzdą.

— Taip sublogęs. Gaila man tavęs . . .
— O ne. Tai patys niekai. Bet pasakyk 

man, ar nebijai pasilikusi čia? Tu mer
gaitė ir žinai, kad čia karas. Kur tik vie- 
•ni vyrai?

Jis kalbėjo karštai, glausdamas ją prie 
savęs, ir pasilenkęs gėrė jos alsavimą.

— Nebijau. Gal aš čia kam nors reika
linga? ... Ar tu taip nemanai? Savuosius 
juk galiu pasiekti, kada noriu, nors šian
dien pat. Argi tau, Vaidotai negera, kad aš 
čia?

Jis pašoko ir pakėlė mergaitę ankštyn.
— Garbė Dievui! . . . Tai jau dabar ži

nau, kad turiu tave. Daugiau man nieko ir 
nereikia.

Jis mėčiojo ją aukštyn, paguldęs ant 
rankų ir perlaužęs pusiau sukosi ratu, ir 
dusdamas kalbėjo. Jo žodžiai virto kužde
siu ties pravira jos burna:

— Kai tik sutems ,,« Kai tik sutems.

Na, tik ateina vakaras, tegul tik ateina, aš 
vėl būsiu pas tave, mano Vilūne, mano 
miela . . . /

— Nekalbėk ... — Ji pirštu prispaudė
Jo lūpas. Atsilošusi, padrikais plaukais ir 
alsavimo sukelta krūtine, minutėlę klau
sėsi. • .

— Man lyg žingsniai pasigirdo ...
Ji atmetė galvą, pasitaisydama plaukus, 

kurie garankštimis susikloštę galuose, sun
kiai užkrito ant pečių. Jos lieknumas, ją 
darė aukštą, grakščiai išlenktomis krūti
nės ir juosmens linijomis, pabrėžtomis pil
kos, vilnonės suknelės, su juodais, išilgi
niais palais šonuose ir nugaroje. Ji galėjo 
būti dvidešimties metų. Statmena raukšlė 
tarp antakių, kai ji klausėsi pasisukusi į 
duris, teikė sutrikdytos šokėjos išraišką, 
jai ryžtantis viską pradėti iš naujo įsitem
pusi ir pasiruošusi šuoliui.

Vaidotas pasiėmė iš kampo šautuvą ir 
juosdamasis diržą su šovinynais, išėjo su 
ja į kiemą.

Apleistame patvoryje, po susipynusiais 
ir peraugusiais levendrų krūmais, stiepėsi 
rudeninės gėlės. Žinijos, astrai ir tamsūs, 
mašastiniai gvazdikai patraukė mergaitės 
dėmesį. Ji skynėsi visų žiedų po keletą ir 
nešėsi jų puokštę.

Prisidengdami trobų, vandens išraustu 
keliuku nusileido į juodalksniais nužėlusį 
slėnį, kuriuo vingiavo išdžiūvęs griovys, 
naudojamas perėjimams užnugarin. Pa
vienius šūvius skaldė, kartojo ir didino 
statūs upės skardžiai. Pasiekę mišką, jie 
čiužėjo per šakas, aukštai, virš einančiųjų 
galvų. O jie ėjo susiglaudę, jis buvo pas
viręs taip, kad barzda siekė jos kaktą. 
Jiems reikėjo išmintu slėnio takučiu apeiti 
miško kyšulį, prie kurio glaudėsi viensėdi
ja, tuščia, kaip ir visos aplink. Paskui jie 
ėjo pamiškės keleliu, apsuptu iš abiejų pu
sių medžiais, geras varsnas, šnarindami la
pus ir nubraukdami nuo šakų nusidrieku
sius vorantinklius. Pro retus kamiėnus jau 
šmėžavo ūkininko trobos. Pora vyrų prie 
šulinio girdė arklius o medžių priedangoje 
rūko lauko virtuvė. Žmonių kieme suki

nosi ir daugiau. Vienas jų, senyvas ir la
bai mažo ūgio, kurstė ugnį, pradarydamas 
geležines dureles ir kas kartas užtrenkda
mas, po kiekvieno įkišto pagalio. Žmogutis 
pakėlė ranką, nubraukti, ant akių smun
kančios kepurės, ir pamatė juos.

— O, mūsų panelė pareina! . . . .— rik
telėjo senis, lyg santarmės ženklą. Jo bal-' 
se pasigirdo smagi prieraišumo gaidelė, at
pažįstama namų šunies lojime, sutinkant 
šeimininkus. Į jo šūksmą kniostelėjo vy
ras, sėdėjęs pasienyje už stalo, greitomis 
įruošto, panaudojant iškeltas daržinės du
ris, uždėtas ant dviejų ožių. Trumpai kirp
ti ir statūs priekyje plaukai, jį darė pana
šų į orą uodžiantį šerną. Pro atsagstytą 
tamsiai mėlyną, aukšta apikakle policijos 
mundierą, vachmistro ženklais, žymėjo 
plati, gaurais apžėlusi krūtinė, menkai pri
dengta giliai iškirptų sportinių marškinė
lių. Jis pasižiūrėjo ir nusisuko perdėtai 
skubiai, lyg sumišęs, išduodamas, kad tos 
akimirkos jis laukė ir tam ruošėsi. Jis kle- - 
stelėjo ant suolo, ir vėl įniko į savo darbą. 
Ant stalo vartėsi išardyta ginklo dalys, še
petėliai, skudurai jr kitos valymo priemo
nės. Jis pakėlė didžiulį, mėlynai žvilgantį 
pistoletą, ir išėmęs vamzdį, prieš saulę ti
krino jo vidų.

Vaidotas suspaudė merginos ranką. Ji 
sulaikė žingsnį, lyg iš anksto žinodama, ką 
jis-pasakys. Jie turėjo praeiti pro augalotą, . 
darbu užsiėmusį policininką, norėdami pa
tekti vidun. Ji tarė:

— Aš geriau tave palydėsiu. Grįžkim. 
Ką aš viena veiksiu?

— Vilūne ... — švokštė vaikinas. Jo 
viršutinė lūpa, užklota vešlių, galuose 
smailai užsilenkusių ūselių, nežymiai su
virpėjo. Tai perėjo į šnabždesį, ką jis no- / 
tėjo pasakyti tuo vienu, šimteriopai kar
tojamu žodžiu: — begalinį dėkingumą, ža
vesį, ir iš naujo siūbtelėjančią, sunkiai įvei 
kiamą aistrą. Jame sužvilgo atodūsio bė
gyje, visa pereitos nakties įvairiaspalvių 
liepsnų gama, užkandanti žadą, nekantri 
ir nepasotinama, ir kaip neišvengiamybė t 
naujo pasikartojimo priepuolyje. (B. d.)
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Žinios is pavergtos tėvynes

Trėmimai i Sibirą nesiliauja
„Neseniai atvykusi iš Žemaitijos mer

gaitė taip pasakoja: visur Įsiviešpatauja 
vien rusai, miestuose taip pat rusai, ru
siški žydai. Mūsų brolius apsupę „istrebi
teliai“ veža „savanoriškų“ darbų Į Sibirą, 
į pačią šiaurę, kasti aukso, anglies, tiesti 
geležinkelių ir iš jų kaulų daryti pylimus. 
Nuo bado, šalčio, ligų žūsta, o jų lavonais 
šeria šunis.

Ūkininkai apdedami tokiais dideliais 
mokesčiais ir pyliavomis, kad negali išsi
mokėti. Visi jie verčiami griauti trobas, 
kaimus ir statyti kolchozus. Labiausiai 
persekiojami Suvalkijos ūkininkai. Ten 
taip pat didesnis ir atsparumas, pasiprie
šinimas. Rezistencinė kova vyksta Žemai
tijos ir Suvalkijos miškuose. Didesni Išmo
nių išvežimai buvo 1948 metų pavasarį. 
Išvežant turi pasirašyti, kad išvažiuoja 
„savanoriškai“, o veža užkaltuose vago- 
nuosę, kaip 1941 metais.

Ūkininkai, jei turi vieną arklį ir karvę, 
tai jau labai gerai.

Maistas perkamas laisvai, bet labai 
brangus. Darbininkai uždirba 300—400 
rublių, jie gali gyventi tik pusbadžiu.

Degtinės daug, bet ji irgi labai brangi. 
Ja išpumpuojami paleisti pinigai.

Klaipėdos uostas aptvertas ir tik su 
leidimais gali įeiti. Uostas labai saugoja
mas. Į Smiltiną ir aplamai prie jūros eiti 
negalima.

Žvejoti leidžiama tik rusams, nes šią 
vasarą dvi lietuvių valtys pabėgo. Jūroje 
žvejus saugoja lėktuvai. Prie Klaipėdos 
uosto buvo priplaukus kažkoks povande
ninis laivas. Kilo didelis triukšmas.

Prūsija — visai surusinta, gyvena vien 
tik rusai, vokiečių beveik neliko. Sienos 
nepaprastai saugojamos su šunimis, pro
žektoriais. f ,

Taip pat labai stipriai saugojama siena 
iš Lietuvos į Lenkiją. Tarp ko kita, Klai- 
pėdon buvo atvažiavęą Paleckis su di
desne apsauga, negu Hitleris.

Siuntinių iš Amerikos negali išpirkti
Bažnyčios apdedamos dideliais mokes

čiais ir gali būti ne arčiau (viena nuo .ki
tos?), kaip'7 kilometrai. Už krikštą — 300 
rublių, už šliubą — 1,000 rublių. Žinoma, 
jei tai oficialiai daroma. Kunigų liko ma
žai. Vilniaus katedra uždaryta. >

Paskutinės žinios skelbiamos per 
Maskvos radiją iš Berlyno sovietų zonos, 
atrodo, buvo provokacinės, kad galutinai 

s
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Spaudos mozaika______ I
Povainikis Justas Paleckis

• Pasak jų (tremtyje atsidūrusių Rygos lat
vių. Red.), kai Rygoje tebegyvenanti Justo 
Paleckio motina patyrusi, ‘ jog jos sūnelis 
girtuoklėlis virtęs „Lietuvos prezidentu” ir 
pasirašęs Lietuvos žmones žudančius raš
tus, sušukusi: „Dėl mano nuodėmės kenčia 
visa Lietuva”. Nustebusiems latviams, kodėl 
už sūnaus darbus ji jaučianti atsakinga ir 
jo nuodėmę sau prisiimanti,-jlaaiškinusi, jog 
prieš keliasdešimt metų ji buvusi Telšių 
įmonės savininko Ooldbergo (žydo) darbi
ninkė ir virtusi šio „kapitalisto auka”. Ji 
pagimdžiusi jam vaiką, taip išgarsėjusį Jus. 
tą... Taigi „Lietuvos prezidentas” nėra 
Justas Paleckis, bet Jostae(?) Goldbergas. 
„Amerikos Lietuvis” Nr. 49.

Geru arkliu į pragarą
„The American Weekly”... dviejų pusla

pių straipsnis su gražia antrašte — „Those 
Lovely Lithuanians”' pavaizduotas trijų lie
tuvių (Nickiūtės, Kučionytės ir Pauletliūtės), 
ištekėjusių už milijonierių vyrų, atvaiz
dais... Trys gražios, neturtingos lietuvių 
ateivių dukterys pajėgė pasičiupti turtin
giausius Amerikos vyrus. Ar tai nė sensaci
ja? Jos visos divorsuotos ir jų milijonieriai 
vyrai divorsuoti... Lietuviai tarp savęs 
dažnai pajuokauja, kad tos trys gražuolės 
lietuvės (Lpvely Lithuanians) laikosi lietu
viško priežodžio: „Jei joti Į pragarą, tai jo
ti ant gero arklio”. Iš tikjro, jos tokį kelią 
pesirmj^p. Bet pragaras yra pragaru: ar jin 
įjosi geru ar blogu arkliu, daugiau iiebeiš- 
troksi. Valandėlė turtingo, smagaus šioj 
žemėj pagyvenimo, prasilenkiant su Dievo 
ir Bažnyčios įstatymais, vis tik nemainytina 
į amžinąjį gyvenimą........Draugas” Nr. 288.

Pats išganingasis izmas
Atsirado naujas pasaulio .išganymo bū

das. Visai naujas, mažai kam žinomas, bet 
tikrų tikriausias. Apie naują pasaulio išga
nymą praneša švento Juozapo laikraštis 
„Darbininkas”. Jis sako: „Ne fašizmas, ne 
nacizmas, ne hitlerizmas, ne leninizmas, ne 
stalinizmas veda žmones i šviesesnę atejtį, 
o Krupavičizmas”. „Keleivis” Nr. 49.

Amžinas sabotažas .
TIESA. — Kiekvienoje stambesnėje. įmo

nėje yra šimtai darbininkų ir tarnautojų, ne. 
įsijungusių į socialistines lenktynes. Dau- 
giastaklininkų sąjūdis nevystomas. Dauge
lio įmonių administracija laiku nesutvarko 
įrengimų, neparūpina žaliavos, pagalbinių 
medžiagų, o profsąjunginiai darbuotojai ty
li, nepavartoja savo aštriausio ginklo — 
kolektyvinės sutarties. (Nr. 270/1713).

sugniuždintų Lietuvą ir ją galutinai su
naikinti.

Siuntinių iš JAV dėl muito mokesčio 
išpirkti nieks negali.

Esant tokioms žinioms iš Lietuvos — 
šiurpas ima. Bet ir atsparumas, pasirodo, 
yra labai didelis. Ten vyksta žūtbūtinė ko
va su „istrebiteliais“, provokatoriais, ku
rių yra suorganizuoti specialūs būriai ir 
pavieniai asmenys. •

Lietuvių gudų partizanai bendradarbiauja
Čia, stovykloje, pasitaiko ir lenkų, atbė

gusių iš Lenkijos. Vienas buvo iš Vilniaus. 
Jo pasakojimai maždaug tokie patys. Jos 
pabrėžia, kad lietuvių, gudų ir ukrainie
čių partizanai Lenkijos miškuose veikia iš 
vieno.
' Po Mikolaičiko pabėgimo, Įtempimas 
padidėjo, partizanų voros sustiprėjo. Iš

partijos išmestieji atsiduria pas parti
zanus.

Panašiai nupiešė ir ukrainiečiai, pa
bėgę iš Ukrainos. Atrodo, kad ten dar 
žiauresnė kova vyksta, negu Lietuvoje, 
partizanus pasitraukia ir daug karių .rau
donarmiečių. %

Su kariuomene partizanai nekovoja 
Nors ir tamsi naktis aplinkui siaučia, be 
atrodo, kad artinas rytas ir greitai aušros 
žvaigždė turėtų pasirodyti.

Juo greičiau ji atsiras, juo jūs, ameri
kiečiai, parodysite didesnę energiją, di
desnį spaudimą į vyriausybę, kad reikia 
tą baisenybę, tą daugiagalvę hydrą imt 
už gerklės, nes ji ir jus pasmaugs taip 
kaip pasmaugė ir smaugia šimtus mili
jonų pavergtųjų žmonių ne tik Europoje, 
bet ir Azijoje. ' („Naujienos“)

Vienintelis tėvynės ženklas — tautinės 
spalvos ir kalba...

AMERIKIEČIŲ SPAUDA APIE J. AUDĖNO ATVYKIMĄ

Žinomas mūsų visuomenės veikėjas ir bu
vęs LTB Vyriausiojo Komiteto vicepirmi
ninkas Juozas Audėnas su šeima 1948 
m. gruodžio 24 d. pasiekė JAV krantus ir 
apsigyveno Bostone. Ten jį tuojau aplankė 
Bostono didelio dienraščio „Boston Tra
veler” redakcijos atstovė A. Maloney. Savo 
pasikalbėjimą su J. Audėnu ji išspausdino 
„Boston Traveler” gruodžio 29 d. numeryje. 
Ilgokas tas jos straipsnis papuoštas didele 
visos J. Audėno šeimos nuotrauka.

Straipsnj, kuris pavadintas „Ilgai raudo
nųjų medžiotas lietuvis DP tik čia suranda 
saugumą”, autorė pradeda taip: „Jeigu tai 
būtų buvę prieš karą, tai geltonai raudonai 
žalia (deja, čia ji sumaišė kiek mūsų spal
vas. Red.) Lietuvos vėliava, gali būti, šian
dien kabėtų ant mažo namo'P gatvėj South 
Bostone, pažymėdama, kad čia gyvena to 
krašto žemės ūkio ministeris. Taip jau yra,1 
kad to žemdirbių krašto labai svarbios Įs
taigos viršininkas dabar tėra tik Juozas 
Audėnas, 50 metų, DP, iš Hanavo, jAV zo
nos Vokietijoje. Jis yra aukštas, stiprus vy. 
ras su kiek nervinga jauna žmona, dviem 
mažomis puikiomis dukrelėmis ir vienu vie
ninteliu tiesioginiu noru — dirbti. Ir vie
nintelis jų gimtojo krašto ženklas, likęs šiai 
šeimai po daugiau negu ketverių metų ba- 
stymosi tremtyje, yra jų tautinės spalvos, 
dėvimos jų dukrelių — Daivos 8 metų ir I

Juditos 5 m. — naujuosiuose kalėdiniuose 
megstinukuose, k toji jų kalba, kuria jie 
kalba.” '

Tųliau autorė pamini visus vargus, ku
riuos lietuviams teko per tuos i'lgus kančių 
metus iškentėti ir didelius pavojus, kuriuos 
J. Audėnui teko išgyventi sovietų ir vokie
čių okupacijų metais, kaip jis buvęs sovie
tų ir vokiečių gaudomas ir nuolatos turė
jęs slapstytis. Jam pavykę pasprukti iš so
vietų nagų, bet užtat patekęs į vokiečių na
cių rankas, kur buvęs- atskirtas nuo savo 
šeimos ir tekę sunkiai fiziškai dirbti. J. 
Audėnas esąs vienas iš mažo skaičiaus 
Lietuvos vyriausybės vyrų, kuriems pavykę 
pasprukti iš bolševikų nagų. Niekas nežiną, 
kokio likimo susilaukė tie Lietuvos vyriau
sybės nariai, kurie pateko į bolševikų ran
kas.
•Ar J. Audėnas nenorįs grįžti namo? Jis 
negaištų nė minutės šiame krašte, jei tik 
Lietuva būtų laisva ir iš jos pašalinti rau
donieji. Tačiau jis labai gerai žinąs, kad jie 
niekuomet savo valia neišeisią iš Lietuvos, 
kaip jie neišsikraustysią ir iš Vokietijos, jei 
nebūsią priversti. x

Baigdama žurnalistė dar pažymi, kad J. 
Audėnas, nors ir aukšto išsimokslinimo, 
esąs pasiryžęs naujoje šalyje dirbti kiek
vieną darbą, kad galėtų išlaikyti savo šei- Į 
mą jr pradėtų naują gyvenimą.

Faktai iš Schweinlurto emigracines stovyklos
— Emigracinės stovyklos direktorius C 

W. Le Grandas, Naujųjų Metų proga svei
kindamas raštu visus tarnautojus ir dirban
čiuosius, pabrėžė, kad šie 1949 metai buS 
tikrai emigraciniai ir DP įkurdinimo nau
jose tėvynėse metai. Tarp kitko direktorius 
dėkodamas už atliktą ir atliekamą stovykloj 
organizavimo bei įrengimo darbą, pažymė
jo, kad Schweinfurto emigracinė stovykla, 
nors ir iš jauniausių, yra viena iš geriausiai 
sutvarkytų ir Įrengtų. Patys didieji ir sun
kieji organizavimo ir įrengimo darbai buvo 
atlikti čia dirbančiųjų lietuvių. '..

— S. m. sausio 3. d. įsikūręs ir susitvar
kęs Frankfurte JAV Subkonsulatas pradėjo 
emigrantų priėmimą į Ameriką.

— Per šią emigracinę stovyklą, neskai
dant išvykusių mažesnėmis grupėmis prieš 
Naujus Metus, Į Prancūziją ir Belgiją, sau
sio 13 d. išvyko didesnė grupė emigrantų Į 
Turkiją: t. y. iš 387 muzulmonų, gyvenan
čių Schwabach/Vogelherdo stovykloje, 175 
asmenys išvyko ten savanoriškai, kur jie bus 
įkurdinti ir pagal turimas specialybes ap
rūpinti darbu.

Tą pačią dieną išvyko pirmasis emigran
tų transportas iš šios stovyklos Į Bremeną, 
o iš ten į JAV, iš viso 61 asmuo, kurių tarpe 
22 lietuviai, 3 latviai, kiti kitų tautybių.

Po Naujų Metų prasidėjo vėl emigrantų 
tikrinimas priėmimui į Australiją, nors 1948 
m. spalio — lapkričio mėn. jau praėję ko
misiją į Australiją apie 1200 asmenų išvy
kimo tebelaukia iki šiol. Šios grupės vien
gungiams bei šeimose suaugusiems vaikams 
pavyko š. m. sausio 29 d. prisijungti prie 
nepilno tranportos iš Butzbacho emigracinės 
stovyklos ir, pagaliau, išvykti.

Nuo šios emigracinės stovyklos Įsikūrimo 
pradžios iki š. m. sausio mėn. pabaigos, per 
ą išvyko iš viso 821 emigrantas: į Brazili

ją — 399 (10 lietuvių), į JAV — 61 (22 lie
tuviai), į Turkiją — 175, j Australiją — 51, 
į Belgiją — 41 ir Į Prancūziją — 94.

Sausio pabaigoje emigracinius formalu
mus atliekančių stovykloje gyveno 1917 emi
grantų, tarp kurią 1405 į Australiją ir 486 
i JAV.

— Vietos LTB komitetas ir Lietuvių Ben
druomenė intensyviai ruošiasi Lietuvos ne
priklausomybės aukaktuyiu — Vasario 16 
minėjtaMi.

Kas važiuoja 
pabalti jiedu vietoje?

Vienas lietuvis, kuris šiuo metu gyvena 
vienoje Vokietijos stovykloje, gavęs ''laišką 
iš savo dėdės JAV, kad jam parūpintos 
reikiamos garantijos ir Įteiktos atitinkamoms 
įstaigoms. Dėdė su nekantrumu laukiąs sa
vo giminaičio atvykstant. Po kurio laiko 
gavo ne žinią, kad reikia ruoštis kelionėn, 
bet laišką iš dėdės,' kuris buvęs visiškai 
nustebęs ir piktas. Lauktojo sūnėno vietoje 
pas jį atvykęs visaijsvetimas žydas, su ku
riuo negalėjęs nė susikalbėti. Aišku, darbo 
ir buto garantijos palikusios galioje, nes 
žydas turėjęs visus dokumentus sūnėno var
du. Kaip jįs juos įsigijo, tai šiuo metu aiš
kina atitinkamos Įstaigos ir su įdomumu 
laukiama tyrimo rezultatų. Reikia manyti, 
kad šis atvejis nėra vienintelis. „L. Z.”

Šeimos narius veža Į' Kanadą lėktuvais
Pirmas iš 30 keleivinių lėktuvų, kurie veš 

DP šeimų narius į Kanadą, išskrido iš 
Mūncheno sausio 21. d. su 49 moterimis ir 
vaikais, kurių globėjai jau dirba Kanadoje. 
Jauniausias keleivis buvo 6 mėn., seniau
sias — 66 metų amžiaus. Išskrido 27 len
kai, 17. lietuvių, 3 estai ir 2 latviai.

Lėktuvais vežimas truks vasario ir kovo 
mėnesius. Kiekvienam keleiviui į lėktuvą 
leidžiama pasiimti iki 30 kg mantos, o ti
kusį turtą leistų 100 kg ribose pristatys i 
Kanadą laivais. Lėktuvais ftervežamieji gaus 
tokį pat aprūpinimą, kaip paprastieji kelei-* 
viai. Jau anksčiau Kanada vežė lėktuvais 
darbininkus, bet šis yra jairmas atvejis, kad 
tokiu būdu veža šeimos narius.

Australija perspėja nelegaliuosius emi
grantus

Australijos emigracijos ministeris išsireiš
kęs, kad vyriausybės įstaigos aiškina gan
dus apie vienos juodosios rinkos veikėjų 
grupės kėslus įvežti į Australiją lėktuvais 
1.000 žydų, kurie aprūpinti klastotais įva
žiavimo dokumentais. Ministeris perspėjo 
Europos emigrantus nepirkti klastotų doku
mentų, nes Australijos vyriausybė griežtai 
stebės, kad jų savininkai nepatektų į Aus- 
Arjliją.

AKIMIRKSNIU KRONIKA
/ Mokykla emigracijos bangose

Skirstantis tremtiniams iš Vok'ietijos, šalia kitų kultūros institucijų bene 
skaudžiausiai paliečiamos tremties mokyklos. Ne viena visai likviduojasi, kitos 
dirba ne visos sudėties, imamas jausti pedagogų stiglius ir traukiami darban 
menkiau tinkami žmonės, pagaliau pasitaiko, jog dirbama kai kuriose klasėse su 
7—8 mokiniais. Tai nelaikytina normalu, nes numuša darbingumą ir nuotaiką ne 
tik pedagogams, kuriems nekyla didelis noras prieš šitokią auditoriją savo bran
gias žinias lieti, bet taip pat ir mokiniams (kuriems ir, be to, esamomis sąlygomis 
reikia smarkiai prisiversti, norint rimčiau griebtis realiai maža žadančo bendrojo 
lavinimo mokslo).

Reikia laukti, kad vystymasis eis dar toliau pradėta kryptimi. Ir reikia ruoš
tis spręsti gyvenimo mūsų tremties mokyklai neabejotinai statysimus reikalavimus.

Visų galvojančių lietuvių Įsitikinimu kultūrinės tremties Įstaigos, o visų pirma, 
kaip svarbiausios ir vaisingiausios, švietimo Įstaigos, turi Vokietijoje veikti, kol 
yra bent minimalios galimybės. Ypač išlaikytinos gimnazijos. Yra daug kraštų,, 
kuriuose tautinės mažumų pradinės mokyklos leidžiamos ir galimos ta ar kita for
ma steigti, tačiau neabejotina, jog mes niekur nesugebėąime Įsteigti tautinių gim
nazijų, kurios pajėgtų atlaikyti konkurenciją su to krašto valstybinėmis gimnazijo
mis. Pažymėtina, kad vadinamosios lietuviškos gimnazijos Amerikoje (pvz., mari
jonų koledžas Marianopolyje) tautinėmis laikytinos tik labai aprėžta prasme: dės- 

,toma kalba anglų, lietuviškumas figūruoja mažne vien per lietuvių kl. pamokas, 
duodamas porą kartų savaitėj.

Emigracijos banga paskutinėmis dienomis pakilusi, tačiau galima drąsiai spėti, 
kad be. 1950 m. DP problema išspręsta nebus. Nelauktina ir lietuvių .tautinės ben
druomenės Vokietijoje prieš ŠĮ laiką sumažėsiant ligi faktinio išnykimo. Liks ma
žesnioji pusė, su ja — tam tikras skaičius jaunimo, kuriam būtina kiek galima iš
laikyti mokslinimosi sąlygas ir neleisti, kad emigracinės karštligės ir persiorgani
zavimai mokslą žymiai sutrukdytų.

Kai kas netiki, kad kovo mėn. prasidėsiantieji penktieji tremties mokslo metai 
bus galima „privežti” ligi galo. Tačiau" ar daug buvo tikėjusių kefveriais mokslo 
metais tremtyje? Reikia pripažinti, kad per tą laiką, nepaisant visko, buvo daug 
nuveikta.

Mūsų mokyklos (kiek iš turimos perspektyvos galima spėlioti) turės veikli ir 
turės ką veikti ir 1949—1950 mokslo m. Tačiau jeigu jos pradės darbą beveik vi
sos, tai neabejotina, jog didelė jų dalis mokslo metų galo nebesulauks arba tik pra- 
vegetuos, pritrūkusios mokytojų ir mokinių. Kita vertus, yra galima, jog susilik- 
vidavus gimnazijoms, turėsime eilę niekur neužimtų mokytojų, kurie dėl am
žiaus ar kitų priežasčių neišemigroja, ir mokinių, kurie turės vargti, ieškodami 
ir, gal būt, dėl visokio biurokratizmo negalėdami pasiekti kitos mokslo įstaigos.

Kad nebūtų nereikalingų klaidžiojimų ir nesusipratimų, šv. Valdyba turėtų 
jau dabar kelias gimnazijas paskelbti pagrindinėmis ir į jas nukreipti visus likvi
duojamų gimnazijų^mokinius bei mokytojus, taip pat ir turimą turtą (pvz., biblio
tekas). Renkant pagrindines mokyklas, reikėtų atsižvelgti : 1. gimnazijų mokinių 
gausumą, 2. stovyklos įsikūrimo pastovumą (kiek galima numatyti), 3. susisiekimo 
patogumus, 4. tinkamą išdėstymą rajonuose (gimnazijos- turėtų būti proporcingai 
išdalytos vak. zonų kraštams, pvz., Schwabisch-Gmunde, Hanave ir Augsburge 
arba Kemptene amerikiečių zonai ir pan.), 5. vietos tinkamumą moksliniam darbui 
ir perkeldinėjimams ir tt.
, Būtų svarstytinas klausimas ir tremties gimnazijose, ypač vyresnėse klasėse, 
nemažinant programos apimties, .sutrumpinti mokslo laiką. Patyrimas rodo, kad 
moksleiviai noriau ir karščiau dirba, jeigu greičiau bei realiau mato apčiuopiamus 
savo darbo vaisius. O tik retas vyr. klasių moksleivis dar tiki palikt! Vokietijoje 
vienerius metus. V. KELKIS.

Prašo DP aprūpinti ir po 1950 metu
Sausio 22. d. Ženevoje 49 labdaringų or

ganizacijų atstovai, kurie atstovauja 14 
valstybių, nutarė, kad vyriausybės išvietik- 
tus asmenis aprūpintų ir po 1950 metų lie
pos 1. dienos, kada IRO veiklą ketinama 
užbaigti.

Labdaringos organizacijos ir IRO atstovų 
konferencija, kuri truko 4 dienas, priėmė 
nutarimą, kad vyriausybės elgiasi diskrimi.

Sportas
* Pasaulio ledo ritulio pirmenybėse 

Stockholme dalyvaus 10 valstybių. Jos su
skirstytos į šias grupes: A grupėje; Kana
da, Austrija, Danija. B grup>ėje: Čekoslova
kija, Švedija, Suomija, C grupėje; Sveicari1- 
ją, JAV, Norvegija, Belgija. Iš kiekvienos 
grupės 2 pirmosios komandos pateks į baig
mę, kur laimėtojas bus išspręstas taškų 
sistema. (D/R).

* JAV ledo ritulio rinktinė, .kuri daly
vaus Stockholme pasaulinėse pirmenybėse, 
nugalėjo Čekoslovakijoje# Budweiso rinktinę 
3:2. (D/R).

* Švedija nugalėjo Kanadą tarpvalsty
binėse ledo ritulio rungtynėse 2:0. (D/R).

* Įvykstančiose Europos greitojo čiuo
žimo pirmenybėse Davose dalyvaus: Norve
gija, Šveicarija, Anglija, Olandija, Austri
ja', Vengrija, Italija ir Švedija. (D/R).

* Buenos Airese automobilių lenktynėse 
„didžiąją prezidento Perono dovaną” laimė
jo italas Albertas Ascaris su 1500 cjn* „Ma- 
seračiu”, pasiekęs vidutinį 113 km/val. grei
tį.

* Skandinavijos teniso • turnyrą laimėjo 
danas K. Nielsenas. Antrasis amerikietis 
Bądžas Paltys.

DP SLIDŽIŲ PIRMENYBĖS
Vasario mėn. 18, 19. ir 20. d. Oarmische 

bus DP slidžių pirmenybės. Nugalėtojai bus 
jjaskelbti 1949 metų meisteriais. Norintieji 
pirmenybėse dalyvauti, prašomi tuojau įsi
registruoti, nes jau nuo vasario mėn; 8. d. 
slidžių mokykloj bus rezervuojamos ' daly
viams vietos.

Bus rungiamas! šiose grupėse:
Moterims — 5 km. bėgimas. Nuvažiavi

mas. Slalomas. ,Alpinė kombinacija.
Vyrams —18 km bėgimas. 4x10 km estą- 

fetė. Nuvažiavimas. Slalomas. Alpinė kom
binacija.

Dalyviai turi atvykti iki vasario mėn. 17. 
d. ’

Mokestis: Už Įsiregistravimą — 1 DM 
(vienkartinis). Už kiekvieną ftarą po 1 DM.

Registruotis šiuo adresu:
YMCA/YWCA Ski Schule 

Baltic DP Camp 
Oarmisch-Partenkirchen

Kadangi slidžių mokykla turi ribotą skai
čių slidžių, tai dalyviai prašomi registruo- 
jantic nurodyti, ar slides atsiveš.

nuojančiai prieš išvietintuosius asmenis 
tautybių ir tikybų atžvilgiu ir taip pat ry
šium su jų darbo pajėgumu. Šio elgesio dė- 
liai nebūsią galima iki 1950 m. liejios 1. d. 
iškeldinti visų DP. Labdaringos organizaci
jos konstatavo, kad jos negalėsiančios jx> 
minėtos datos, tokioms sąlygoms esant, ap. 
siimti aprūpinti išvietintuosius asmenis.

Privačiai gyvenančių DP priėmimas į ligo- 
' nines

IRO welfare office praneša, kad vokiečių 
ūkyje gyvenantiems DP su IRO statusu gali 
būti teikiama medicininė globa IRO arba 
vokiečių ligoninėse, jei tie asmenys gyvena 
sunkiose materialinėse sąlygose. IRO jyriva- 
čiai gyvenančius DP su vokiškais dokumen
tais priima tik tuomet, kai jie juos iš anksto 
pakeičia Į DP kortelę, atlikdami painią 
procedūrą welfare office ir control centre. 
Vietovėse, kur IRO ligoninių nėra, tokius 
asmenis priima į vokiečių ligonines IRO 
sąskaiton, tuomet dokumentų pakeitimas ne
reikalingas, užtenka artimiausios welfare 
office pritarimo.
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