
J Laisvė bando skverbtis i sovietų kacetas Veikiai Atlanto paktą svarstys parlamentai
Rezervuotas JAV vaidmuo Atlanto pakte

Zapolotkis jau „atoslogaujaH
Praha (Dena). Iš valdžios sluogsnių ofi- ■ 

daliai pranešta, had Čekoslovakijos minis- I 
teris pirmininkas Zapotookis šiuo metu j 
„atostogauja”. Tačiau tie patys valdžios 
sluogsniai atsisako bet ką pareikšti, kur 
šiuo metu Zapotockis yra. Ministerio pir
mininko pareigas perėmė jo pavaduotojas 
Zdenekas Fierljngeris.

Žymini vertingesni 
siuntiniai iš JAV

Waahitigtonas'TOena). JAV užsienio pre
kybos ministerija paskelbė tris pakeitimus, 
liečiančius maisto, paketų, siunčiamų į už
sienius, turinį. Tie pakeitimai įgyja galią 
š. m. vasario 15. d. Padidėjus JAV mėsos 
ištekliams, kiekviename pakete gali būti 

.siunčiama 3 svarai mėsos, vietoje iki šiol 
buvusių tik 2 svarų. Riebalų siuntimo apri
bojimai visai panaikinami. Nuo šiol galima 
siųsti ir vaistus, neišskiriant nė strepto- 
micino. Vaistų vertė kiekviename pakete nėr 
gali būti didesnė kaip už 5 dolerius.

Persijos vyriausybei 
trūksta drąsos

Teheranas (Dena/Reuteris). Persijos vy
riausybė sovietų ambasadai pranešė, kad 
ryšium su,vykdytuoju atentatu prieš Persi
jos šachą parlamente padaryti pareiškimai, 

t kurje buvo paremti atentatą rengusio as
mens dienoraščio ištraukomis, neatitinka/ 
Persijos vyriausybės pažiūrų.

Vyriausybės išleistame komunikate buvo 
pasakyta, kad iš to dienoraščio paaiškėjo 
glaudūs ryšiai tarp kairiosios Tudeh parti
jos ir Maskvos." Tuo reikalu sovietų amba
sadai įteiktas tam tikras „atitaisymas".

Mftndiene teisia šnipus
Mūnehenas (NZ). Vasario 16. d. ameri

kiečių kariuomenės nepaprastame teisme 
Mūncfine pradėta svarstyti 20 asmenų šnį-l 
pų gaujos byla. Tie šnipai veikė Cekoslo- 

- . vakijos saugumo pavedimu amerikiečių ir 
britų zonose. ■

JT susirūpino Mindszenrio byla
Lake Successas (Dena/Reuteris). Lotynų 

Amerikos kraštų JT delegacijos šiuo metu 
tiria galimybę kardinolo Mindszenčio įvykį 
iškelti Jungtinėse Tautose. Praėjusią sa
vaitę buvo preliminariniai pasitarimai, ar 
tą klausimą iškelti šiuo metu posėdžiaujan
čioje JT ūkio ir socialinių klausimų komi
sijoje, kurios subordinacijoje yra ir žmo
gaus teisių komisija, arba perduoti visą 

" reikalą spręsti balandžio 5. d. susirinksian
čiai JT pilnačiai.

Tos delegacijos dar neturėjo pasitarimų 
su JAV užsienio reikalų ministerija, kuli,

• kaip pareiškė- Achesonas, irgi svarstanti 
galimybę tą klausimą iškelti J. Tautose.

Prahoje nepakenčiamos sąlygos
• Regensburgas (Dena). Prie Regensburgo 
bav. Obertraublingo aerodrome nusileido 
„Arado A/112” tipo čekoslovakų lėktuvas. 
Abu to lėktuvo pilotai pareiškė, kad „dėl 
nepakančiamų sąlygų Prahoje” jie pabėgo 
ir čip buvo priversti nusileisti dėl kuro sto
kok

\ Bevinas lankysis Berlyne
Londonas (Dena/Afp). Britų užsienio rei

kalų mitfisterija patvirtino, kad Bevinas ke
tina lankytis Berlyne. Jo lankymosi data 
dar nežinoma. Diplomatiniuose sluogsniuose 
manoma, kad Bevinas palauks, kol pasibaigs 
pasitarimai dėl Atlanto pakto ir dėl to kiek 
atlyš tarptautinė būklė,

Ispanijai reikia darbo jėgų
Ispanijos pasiuntinybė Šveicarijoje pra

nešė, kad ispanų diplomatas Fl. Fiscovichas, 
kuris gyvena Vokietijoje, galėtų duoti pa
tarimus DP eventualiam specialistų iškelia
vimui į Ispaniją. Latvių CK informacijos 
skyrius, susižinojęs su min. diplomatu, da
bar renka jau informaciją apie firmas, ku
rioms darbo jėgos reikia. (LLV/SB).

. ■ . t
Sovietai pasitraukė iš tarptautinės sveika

tos organizacijos

Ženeva (Dena / Afp). Sovietų Sąjunga, 
Ukraina ir Gudija paskelbė išstojančios iš 
tarptautinės sveikatos organizacijos. Tą sa
vo nutarimą jos pagrindžia tuo, kad tos or
ganizacijos veikla toms atrodo esanti nepa- 
kinkoma.

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV 
apkaltino Sovietų Sąjungą, kad ji laikanti 
darbo stovyklose nuo aštuonių iki keturio
likos milijonų žmonių. Todėl ji pareikalavo 
JT ūkio ir socialinių reikalų tarybą imtis 
tą reikalą nešališkai ištirti,

JAV atstovas Thorpas toje taryboje pa
reiškė, kad yra daug įrodymų, kurių dalis 
yra iš pačių sovietų šaltinių, jo Sovietų 
Sąjungoje egzistuoja priverčiamieji darbai. 
Jis pateikė šiuos klausimus:

1. Kokius nusikaltimus stovyklose laiko
mieji asmenys yra padarę?
2. Kokiu būdu bus jie „pataisyti”?

3. Kokiu būdu buvo jie nuteisti^
4. Ar jiems leidžiama palaikyti kokius 

ryšius su pasauliu už stovyklų ribų?
5. Ar suimtojo šeimos nariai taip pat bus 

„taisomi”?
b. Kaip didelis mirtingumas yra tose sto

vyklose?
Thorpas pabrėžė, kad Sovietų S-ga iki 

šiol savo noru dar niekad nėra į tuos klau
simus atsakiusi. Tų kaltinimų , nepagrįsti-

JAV delegatas' pareiškė, kad tarimą įro
dymų, jog milijonai žmonių buvo panaudoti 
tam, kad daugelyje Sovietų S-gos sričių 
vykdytų darbus, kuriems įprastais darbinin
kų telkimo metodais negalima sutelkti dar
bo jėgos. Gyvenimo sąlygos ten yra taip 
žiaurios, kad mirtingumas pasiekia negirdė
tą mastą.

Taip' pjrt buvo kaltinamos ir tam tikros 
Rytų Europos valstybės, kur viešpatauja 
komunizmas. Visur kur įsikuria komunistų 
režimas, grįžtama prfr priverčiamųjų darbų 
metodo, kuris tuose kraštuose jau prieš 
šimtą metų buvo panaikintas.

Todėl siūlorpa sudaryti tarptautinę žinovų 
komisiją, kuriai būtų duota visiška susisie
kimo laisvė ir kuri galėtų prisidėti prie to, 
kad kai kurių kraštų opinija būtų vėl patai

kyta.
Sovietų atstovas S. K. Zaratkinas Thorpo 

pareiškimus pavadino Sovietų S-gos šmei
žimu ir pareiškė, kad tie kaltinimai sudaro 
dalį politinės programos, kuri turėtų dis
kredituoti Sovietų S-gą.

Londonas (Dena/Reuteris). Britų ministe
ris McNeilas žemuosiuose rūmuose pareiš
kė, kad netrukus žemiesiems rūmams bus 
pateiktos Atlanto pakto klausimu kai kurios 
ihformacijos. Nors dar nėra tikrai žinoma, 
kokios rūšies tas paktas bus, tačiau šiaip 
ar taip jis atitiks JT chartos tikslus ir prin
cipus.

Toliau McNeilas paaiškino, kad šiuo me
tu dar negalima pasakyti, kokie kraštai prie 
to pakto prisidės.

JAV užsienio politikai vadovaują as
menys senatų debatuose dėl Atlanto 
pakto pareiškė, jog respublikininkai ir 
demokratai yra vieningi, kad JAV jokiu 
būdu neprisiimtų „moralinių įsipareigo

jimų” vadovauti karui.
Tie debatai, kuriuose aktyviai dalyvavo 

demokratų senatorius Connallys, kuris yra 
senato užsienio politikos komisijos pirmi- 
ninas, ir respublikininkų politikas Vanden
bergas, laikomi tik „įžanga į reikšmingus 
senato debatus užsienio politikos klausi-

numą Sovietų S-ga gali įrodyti- tiktai tuo,
kad ji leistų nešališkai tą reikalą ištirti.

Toliau Thorpas priminė sovietų teisės 
nuostatus, pagal kuriuos darbininkai, kurie 
pasitraukia iš savo darbovietės, gali būti 
baudžiami iki 8 metų priverčiamųjų darbų. 
Jis paaiškino, kad panašūs pranešimai gau
nami ir iš kitų valstybių, kuriose viešpa
tauja komunistai. Dėl to ilgiau pro tą klau
simą tylomis nebegalima praeiti.

Thorpas pasirėmė ir tuo, kad sovietų 
delegacija praėjusių metų spalio 16. d. 
JT pilnatyje pati sutiko, kad Sovietų 

S-je yra. „pataisos” darbo stovyklų.
Savo laiku jos buvo teigiama, kad tų sto
vyklų kaliniai dirba per dieną po 8 valan
das, turi gydytojų priežiūrą ir šalia poilsio 
galimybių, per mėnesį jie gauna darbo at
lyginimo iki 60 rublių Bet

sovietų delegacija pražiopsojo, sakė 
Thorpas, pateikti statistinių duomenų 
apie „pataisos” darbo stovyklose esančių 

kalinių skaičių.

Europa turi ruoštis pati gintis
Washingtonas (Dena). „Washington Post” 

įdėjo straipsnį, kurį pavadino „Blogai su
prastas Atlanto paktas”. Ten rašoma, kad 
senato debatuose ir nelaimingose reakci
jose Europoje pažymėtinas yra tas trukdąs 
veiksnys, kad pasiūlytojo Atlanto pakto 
dvasia toli gražu nebuvo suprasta. Europie- 
čiai esą buvę aiškiai nuteikti taip, lyg At
lanto paktas turėtų būti seno stiliaus ka
rinė sąjunga. Bet tokia sutartis ne tik su-

dešimt metų vedė JAV į izoliaciją ir pa
ruošė dirvą antram D. karui. Tai visai pa
aiškėja iš respublikininkų senatoriaus Don- 
nellio, kuris reikalavo, kad JAV jokiu būdu 
neprisiimtų moralinių ir teisinių įsiparei
gojimų taikai ginti, priešinantis agresijai.

Senato debatai Europoje sukėlė baimę. 
Reikia paskubinti išlyginti nuomonių skir
tumus, kad būtų išvengta rimtų padariniu.

mals”. Tų debatų laukiama tada, kai vy
riausybė pateiks diskusijoms Atlanto pairto 
projektą.

Tų parengiamųjų debatų metu Vandeo- 
bergas pareiškė, kad

numatytasis paktas yra „stipriausia* 
laidas” trečiam karui išvengti.

Jis pareiškė pasitikėjimą, kad tame pairta 
JAV pačioms „išimtinai” bus palikta teisė 
pasirinkti priemones, kurias ji turėtų pa
naudoti prieš užpuoliką. Vandenbergas pa
reiškė manąs, kad abu paskutinieji D. ka
rai nebūtų kilę, jeigu tada JAV Vokietijos 
vadams būtų padariusios pareiškimą, koks 
numatomas yra Atlanto paktu padaryti da
bar. i ■ .

Steigs teismą Europos tautą 
žmogaus teisėms ginti

Londonas (Dena/Reuteris). Vasario 25 — 
28 d. Briuselyje į^yks Europos sąjūdžio 
tarptautinės tarybos suvažiavimas. Jame da
lyvaus apie 150 Marshallio plane dalyvau
jančių valstybių atstovų, kurių tarpe bus 
Churchillis ir Belgijos ministeris pirminin
kas Spaakas. Tame suvažiavime bus svars
tomas žmogaus teisių Europos teismo stei
gimo klausimas. Be-to, numatoma, kad t* 
konferencija svarstys ir bendrą pareiškimą 
dėt Europos kraštų politikos.

♦ Grafologijos specialistas Vienoje Sul- 
neris Austrijos žinių agentūros atstovui pa
reiškė, kad yra labai lengva nusimanantiems 
grafologijoje įrodyti, jog kardiinoilo Mind
szenčio laiškas JAV pasiuntiniui Budapešte 
buvo parašytas narkotikų įtakoje. (D/Afp).

eitų į koliziją su amerikiečių politika, bet 
kirstų smūgį ir Atlanto chartai. „Mes rei
kalaujame to, rašo laikraštis, kad europie
čiai žodžiais ir darbais ruoštųsi savo gy
nybai kontinentiniu pagrindu.”

„New York Times” dėl senato debatų 
Atlanto pakto klausimu rašo, kad jų rezul
tatai apvylę. Ir vėl išjjįlp kai kurių Ameri
kos atkaklių politikų šešėliai, kurie per dvi-

D. Britanija didina gynimosi išlaidas
Londonas (AP.) Vasario 15 d. britų vy

riausybė išleido baltąją knygą, kurioje 
1949-1950 finansiniams metams D, Bri
tanijos gynimo reikalams numatyta 
759,8 milijonų svarų sterlingų. Šiais 
finansiniais metais tos išlaidos yra 

692,6 milijonai svarų sterlingų.
Nepaisant didėjančių išlaidų, kurios la

biausiai padidėjo dėl algų padidinimo ir 
dėl geresnio ginklavimo, kariuomenės 
skaičius metų gale iš 416.000 bus sumažin

tas į 391.000, aviacijos personalas iš 232.000 
bus sumažintas į 213.000.

Konservatorių opozicijos vadas W. Chur
chillis pasakytoj radijo kalboje parėmė 
vyriausybės pastangas sutelkti į teritorinę 
kariuomenę 174.000 savanorių. „Niekas ne
nori karo! Priešingai, mes norime karą su
trukdyti“, sušuko Churchillis, kartu pa
brėždamas, kad šių dienų pilnoje pavojų 
būklėje yra neišvengiama, kad vyriausybė 
rūpintųsi teritorinės kariuomenės išugdy
mu.

Prancūzų generolai liudija už Kravčenka
Paryžius (Dena/Reuteris). Kravčenkos by

loje teismo pirminirtkas perskaitė prancūzų 
generolo Weygand raštą, kuriame pastara-

Neseniai Hamburge ta knyga buvo iš
leista vokiečių kalba. Iš to leidimo gautas 
pajamas Kravčenka kaip tide nori panaudoti

Ir Norvegija siektų agresyviu tikslų...
Londonas (Dena/Reuteris). Sovietų „No

voje Vremia” politinis laikraštis nagrinėja 
savo skiltyse Norvegijos atsakymą į so
vietų notą dėl jos apsisprendimo Atlanto 
pakto atžvilgiu. * -* '

Laikraštis teigia, kad užsienio reikalų 
ministerio Langės pažiūra neatitinka tikrų
jų Atlanto paikto tikslų ir jo charakterio. 
Langė bandė tą paktą atvaizduoti kaip ne
kaltą regionalinę sutartį. O tuo pačiu savo 
atsakyme jis nurodė, kad Norvegijai gresia 
pavojus būti Sovietų Sąjungos užpultai.

Toks atsakymas, samprotauja tas laikraš
tis, negali būti laikomas patenkinamu, nes 
Norvegija, jeigu ji prisidėtų prie Atlanto 
pakto ir būtų įtraukta į tam tikros valsty
bių grupės karinį ir politinį jėgų žaidimu 
irgi siektų agresyvių tikslų.

Langė painformuos vyriausybę
Londonas (Dena/Reuteris). Trečiadienio 

rytą Norvegijos užsienio reikalų ministeris 
Langė lėktuvu išskrido į Norvegiją. Grįžęs 
jis tuojau padarys specialų pranešimą vy
riausybei apie savo misiją Washingtone ir 
Londone.

Gerai informuotuose Londono sluogsniuo
se tikima, kad La'ngė yra nusprendęs, jog 
Norvegija tuo pačiu metu negali būti ir 
Atlanto pakto ir Skandinavijos karinės są- . 
jungės nariu: ji turinti aiškiai pasisakyt! už 
vieną iš tų paktų.

• . < t
„Švedija negalės * -
išlikti neutrali”

, Stockholmas (Dena). „Švedijos ministeris 
pirmininkas Erlanderis Švedijos socialde
mokratų jaunimo suvažiavime pareiškė, kad 

Švedija eventualiame kare negalėsianti 
likti neutrali, nes aišku, kad Švedija ne
galėsianti išvengti neįsipainiojusi | 

eventualų karą.
Švedijos vyriausybės sluogsniai tačiau nėra 
tos nuomonės. Švedija dar nėra taip toli 
nuėjusi, kad nieko neveikdama Jauktų iš ša
lies pagalbos.

♦ Graikijos primas. Damaskinoso ar- 
vyskupas, pareiškė, kad jo pareiga yra kuo 
energingiausiai protestuoti dėl ,žiauraus ir 
neteisėto pasielgimo” su kardinolu Mind- 
szenčiu. (D/R).

sis pasisako prieš britų žemųjų rūmų at
stovo Zilliacuso teiginius, kad prancūzų ar
mija Sirijoje 1940 m. mieliau būtų kovojusi 
su Sovietų Sąjunga, negu su vokiečiais. 
Weygand taip pat dementavo Zilliacuso tei
gimus, jog jis savo metu Sirijoje matęs, 
žemėlapį kur buvo atžymėtas suplanuotas 
skersai per visą Armėniją Baku puolimas.

Kitas liudininas gen. E. Petit, respubliki
ninkų pasipriešinimo partijos narys, kuris 
praėjusio karo metu kaip prancūzų karinės 
misijos vadas Maskvoje išbuvo trejus me
tus, pareiškė, kad Kravčenkos knygoje at
vaizduota raudonoji armija ir sovietų avia-' 
cija bei karinės operacijos nėra nei netei
singos nei netikslios.

Kravčenkos bylos metu, salėje kilus inci
dentui, iš posėdžių salės demonstratyviai 
išėjo sovietų generolas Rudenka ir kiti so
vietų liudininkai. Jiems išeinant iš salės, 
publikoje pasigirdo įžeidžią šauksmai. Po
sėdis buvo nutrauktas.

Kitas incidentas įvyko dėl to, kad vienas 
iš žiūrovų, vienam sovietų liudininkui išei
nant iš salės, sekė įkandin ir grasino. Tas 
žmogus buvo tuojau areštuotas.

„Aš pasirinkau laisvę" sovietų įguloms

Paryžius (Dena / Reuteris). Kravčenka 
„France Soir” laikraščio korespondentui pa
reiškė, kad jis savo knyga „Aš pasirinkau 
laisvę" išleis rusų kalba, ir ji bus skirta 
išvietintie-iems asmenims ir sovietu okupa
ciniams daliniams Vokietijoje.

leidiniui rusų kalba.

Tarp kita ko, Kravčenka pareiškė, kad
„Les Lettres Franęaises” laikraščiui iškelti 
bylą jis nusprendė jau 1947 m. spalio mėn. 
Savo laiku jo amerikiečių ir prancūzų ad
vokatai pradėjo rinkti ir grupuoti reikalin
gus dokumentus. Iki šiam laikui ryšium su 
ta byla jis jau yra išleidęs lygiai 20 mili
jonų frankų. Jo didžiausias noras yra, kad 
kuo greičiausiai ta byla baigtųsi.

Kinija dar mobilizuojąs! gintis
Šanchajus (Dena/Reuteris). Nacionalistų 

kabineto posėdyje Kantone ministeris pir
mininkas Dr. Sun Fo dementavo žinias, kad 
jis įteikęs atsistatydinimo prašymą.

lačiau Šanchajaus informuoti sluogsniai 
maho, kad jis vis dėlto atsistatydinsiąs, ka
dangi nuolatiniam kabineto perkėlimui į 
Kantoną nerado pritarimo. Taip pat spėja-

JAV iš Japonijos nepasitrauks
Washingtonas (Dena). Eilinėje spaudos 

konferencijoje JAV užsienio reikalų minis
teris Achesonas paneigė, kad Atlanto pak
to klaus'imu Amerikos vyriausybėje yra kilę 
nuomonių skirtumų. Tuo klausimu vyriau
sybės pažiūra liko nepasikeitusi. Achesonas 
taip pat

paneigė ir pasklidusias žinias, jog JAV 
ketinančios dabar arba eventualaus karo 
atveju iš Japonijos atitraukti savo ka

riuomenę.
Taip pat jis atmetė teigimus, jog JAV vy
riausybė būsimame kare į Japoniją žiūrinti, 
kaip į „neapginamą”.

Achesonas pabrėžė faktą, kad JAV At
lanto paktą nori padaryti veiksmingu sau
gumo aliansu.

Be to, Achesonas pareiškė, kad JAV vy
riausybė dar nepadarė sprendimo, ar kardi

nolo Mindszenčio bylą iškelti Jungtinėse 
Tautose. Taip pat dar nepadaryta sprendi
mo .dėl eventualaus Vengrijos atstovo 
Washingtone ištrėmimo, kas būtų represali- 
ja dėl JAV pasiuntinio Budapešte Chapino 
reikalaujamo atšaukimo.

. . . bei McArlhuras
negaus paramos

Washingtonas (Dena). JAV armijos mi
nisteris Royaliis spaudos atstovams pra
nešė, kad sąjungininkų vyr. vado Japonijoje 
gen. McArthuro reikalavimas padidinti oku
pacinės kariuomenės skaičių Japonijoje at
mestas. Gen. McArthurui esą pranešta, kad 
naujų dalinių pasiuntimas į Japoniją esąs 
„neįmanomas”.

ma, kad. buv.. krašto apsaugos ministeris 
Hoingcinas perimsiąs kiniečių vyriausybę. 
Tikima, .kad prezidentas Licungjenas gen. 
Hoingciną laiko tinkamiausiu asmeniu tai
kos deryboms su komunistais.

Pranešama apie kautynes šiauriniame 
Jangcės krante, apie 25 km į rytus nuo 
Natakingo. Gerai informuoti Nankingo 
sluogsniai praneša, kad komunistai evaikua- 
vo Icengo miestą, esantį 50 km i šiaurę nuo 
Nankingo.

Iš Nankingo pranešama, kad Kinijos vy
riausybė pagreitinsianti 700.000 karių mo
bilizavimą Nankingo Sangchajaus Hangča- 
vo trikampio gynimui. Į Kantoną ir kitus 
Pietų Kinijos atramos punktus atgabenti 
sunkieji ginklai. 18 nacionalistų aWniju iš
sidėstė 640 km ilgumo pietiniame Jangcės 
krante.

Kariniai stebėtojai mano, kad komunistų 
armijos, kurios turi užėmusios didžiąją da
lį Jancės šiaurinio kranto, negalėsiančios 1 
—2 mėnesių būvyje pradėti didįjį upės for
savimą.

Šanchajuje pasibaigė 3 dienų „taikos rei
kalavimo” konferencija, kurioje dalyvavo 52 
provincijų ir miestų tarybų ir nacionalinių 
organizacijų atstovai. Konferencijoje buvo 
reikalaujama, kad komunistai paskirtų de
legatus taikos pasitarimams su nacionalistų 
vyriausybe.

1
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Tarptautinė padėtis 

Achilo kulnas
Kad ir kaip stiprus būtum, vis tiek turi 

kokią silpną vietelę. Ta taisyklė žmoniją 
lydi nuo Adomo laikų. Achilas turėjo pa
žeidžiamą kulną, Samsonas su plaukais nu
stojo savo jėgos, Siegfridas turėjo opią vie
telę pečiuose, na, o demokratijos silpna vie
ta, yra jos nerangumas. Aišku, ta jos ypa
tybė yra jos esmės dalis, ir ne visados išei
na j blogą. Sunki procedūra saugo nuo per- 
didelės jėgos koncentracijos vienose ranko
se ir tuo pačiu nuo diktatūros, bet kartais 
sukelia ir didelius pavojus.

Demokratinių kraštų neryžtingumas ir 
nerangumas 1938 — 39 m. Hitlerį padrą
sino kariauti. Didesne energija pačioje karo 
pradžioje (event. Norvegijos užėmimas), bū
tų, veikiausiai karą baigusi. Žinoma, ta ener
gija būtų susijusi su tam tikra rizika, o 
demokratija iš savo esmės rizikos nemėgs
ta.

, Tas pats reiškinys kartojasi ir šiomis 
'■ dienomis. Pasitarimai dėl Atlanto pakto pa

siekė kritišką tašką. Tas paktas siekia Įpa
reigoti visus signatarus, yien9 IS jų užpuo
lus, tuojau skubėti į pagalbą. Iš pat pra
džių buvo žinoma ir jo silpnoji pusė, bū
tent, kad .JAV konstitucija karo paskelbi
mo galią įsakmiai išskyrė iš vykdomosios 
valdžios — prezidento — kompetencijos ir 
perdavė ją kongresui, kurio abeji rūmai to
kį sprendimą turi padaryti “A balsų daugu
ma. Be to, kongresas visų pirma */s balsų 
dauguma turi Atlanto' paktui pareikšti savo 
sutikimą, jį ratifikuoti, o jau dabar ■ aišku, 
kad jis tokį sutikimą tik tada duos, jei pak
tas nenumatys automatinio Įsijungimo į ka
ro veiksmus. Kongresas, kuris yra renkamas 
dvejiems metams, negali daryti jokio nuta
rimo, kuris saistytų sekantį kongresą. Pa
našios, nors ir mažesnės kliūtys yra ir Eu
ropos konstitucijose, pvz., Prancūzijos, ku
rios irgi karo skelbimą paveda parlamen
tams. Vien tik D. Britanijos vyriausybė ga
li pati skelbti karą, bet, žinoma, ir ji ilgai 
be parlamento pritarimo negalės jo vesti, 
nes naujas lėšas i gali skirti tik parlamentas 
o normaliu biudžetu karo neveši.

Žinoma, ta silpnoji vieta, jei Atlanto pak
tas sujungs tik JAV bei Kanadą su Vaka
rų Europos Unijos valstybėmis, didelės 
praktiškos reikšmės neturės. Juk puolimo 
laukiama iš sovietų pusės, o jie pulti gali 
tik per Vokietijos ar Austrijos okupacines 
zonae,todėl vien tik tų dviejų kraštų oku
pacinių zonų sienų peržengimas automatiš- 

* kai Prancūziją, D. Britaniją ir JAV įtrauk
tų į karo veiksmus.

Silpnoji vieta visu ryškumu paaiškėjo, 
svarstant Skandinavijos valstybių įtraukimą 
į tą naują paktą. Norvegijos užsienio rei
kalų ministeris Halvardas Langė nuskubėjo 
į Washingtoną gguti iš patikimų šaltinių 
reikalingų informacijų. Turint galvoje, kad 
Norvegija turi tiesioginę sieną su Sovietų 
Sąjunga, Langei rūpėjo sužinoti, kaip JAV 
reaguos į eventualų užpuolimą. Achesonas 
negalėjo jam duoti toli einančių pažadų, 

'nors ir pabrėžė JAV susidomėjimą Norve
gijos tikimu. Amerikos politikams yra žino-^ 
ma Norvegijos strateginė vertė ir JAV į 
tokį konfliktą vienu ar kitu būdu anksčiau 
ar vėliau, turės įsimaišyti. Bet pirmosios 
dienos yra kaip tik labai svarbios, jei ne 
lemiamos.

Grįždamas iš Washingtono Langė konfe- 
ravo su Bevinu, kurio rankos yra mažiau 
surištos konstituciniais varžta is kaip Jo ko
legos Achesono. Ir čia jis gavo patikinimų, 
kad D. Britanija Norvegijos bėdoje neapleis. 
Žinoma formalių amerikiečių garantijų tru
kumas galės būti sovietų propagandos išaiš
kintas kaip silpnumo ir nesidomėjimo Nor
vegijos tikimu ženklas. Jei-dar patys tokiam 
tvirtinimui, tikės, tai tat juos gali pastūmėti 
į a'viantiūrą. Kiekvienu atveju, jei Norvegi
ja bus sulaikyta nuo dalyvavimo Atlanto 
pakte, sovietų diplomatija galės tai lankyti 
savo laimėjimu.

Galutinį sprendimą šiame reikale pada
rys „Stortingas” — Norvegijos parlamen
tas. Absoliučią daugumą čia turi „Arbej- 

( derpartl” — socialistinė darbininkų partija, 
turinti 76 iš 150 atstovų. Savaime aišku, 
kati 63 dešiniųjų partijų atstovai yra nusi
teikę Atlanto pakto naudai, o ką galvoja 
lt komunistų irgi suprantama. Pačioje dar
bininkų partijoje iki šiol vieningos nuomo
nės nebuvo. Tenka pastebėti, kad toji par
tija BUvo radikalesnių pažiūrų, negu jos 
seserys: Švedijos ir Danijos socialdemokra
tų partijos. JI turėjo kiek daugiau simpati
jų Sovietų Sąjungai, kurią kai kurie jos at
stovai vadino „Jaunystės meile” — dabar, 

-- tiesa, apgesusia. VM

Nuteisė generolą kolaboranto
Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzų ge

nerolas leitenantas Alfredas Fagaldė, kuris 
sąjungininkams traukiantis prie DUnkirche- 
tio buvo užpakalinės saugos vadas, Pary
žiaus karinio tribunolo už bendradarbiavi
mą su priešo’ žvalgyba nuteistas penkeriais 
metais kalėjimo. Tribunolas generolą de
gradavo ir nusavino jo turtą.

Jei prasidėtu karas...
Tokia antrašte amerikiečių žurnalas „The 
Saturday Evening Post” paskelbė ilgą bro
lių Alsopų straipsnį, kurio pagrindines'min
tis pateikiame ir mūsų skaitytojams.

' ♦
Prezidentui Trumanui lemta padaryti ne

paprastos reikšmės sprendimus. Jau nu- 
tiesdamos f Berlyną „oro tiltą", Jungtinės 
Amerikos valstybės pradėjo griežtą politiką 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu. Tai buvo po
sūkis. Tačiau klystumėm manydami, kad tai 
paskutinė krizė. Ateityje prezidentas turi 
būti pasiruošęs sutikti daugiau tokių kri
zių. Ir kiekvieną kartą vėl reikės pasirinkti 
tarp karo rizikos ir rimtų pasėkmių, kurias 
gali atnešti kiekviena nauja nuolaida Krem
liui. Jis gali tikėtis, kad vidaus sunkumai 
sovietus privers kiek nurimti, bet jis taip 
pat turi skaitytis su galimybe, kad sovietai, 
sustiprinę savo karinę galią, pastatys dar 
didesnius, griežtesnius ir akiplėšiškesnius 
reikalavimus.

Prasidėjus Berlyno krizei prancūzai delsė 
įsijungti Į bendrą Irontą. Net anglai neno
rėjo sudeginti visų pasitraukimo tiltų. Tai 
dėl tos paprastos priežasties, jog mes ne
turime nei žmonių, nei ginklų, nei bazių, 
nei pagaliau sąjungininkų ir planų, kad 
ryžtingai bei pasitikint savo jėgomis atrė- 
mus stipraus agresoriaus grasinimus. Tie
sa, mes krašto apsaugos reikalams išlei
dome milijardus dolerių, mes turime ato
mines bombas. Tačiau tai tik pridengia 
mūsų nepasiruošimą. Žinoma, jei Berlyno

krizė būtų pasibaigusi karų, vakariniai są
jungininkai galų gale jį laimėtų. Bet už tą 
laimėjimą jie turėti) sumokėti baisią kainą.

Toliau broliai Alsopai svarsto priemones 
tokiai būklei pašalinti ir rašo;

Atskirų JAV ginklų rūšių štabai dabar 
sutaria, kad nedelsiant reikia padaryti 
šiuos reikalingus žygius: t 1

1. kariuomenė, laivynas ir aviacija turi 
būti paruošties stovyje;

2. turi būti sudarytas karinių sąjungų 
tinklas, ypač su Vakarų Europos Unija;

3. Tuojau turi būti atstatytas mūsų są
jungininkų karinis pajėgumas;

4. užjūrių bazės turi būti tokioje padė
tyje, kad iš jų, vos karui prasidėjus, gali
ma būtų duoti smūgį agresoriui.

Neabejojama, kad vakariniai sąjungininkai 
jau dabar gali priešą ' nugalėti. Grubiai 
tariant, kraštas, kurio metinė plieno gamyba 
siekia tik 18 milijonų tonų (Sovietų Są
junga), niekados negali nugalėti krašto su 
96.000.000 to plieno gamyba (JAV).

Tačiau tos galutinės išdavos nepaisant, 
aplamai manoma, kad dabartinėse sąlygose 
raudonoji armija galėtų, palyginti, greit už
imti silpnai ginamą Europą ir net persi
kelti j Afriką. Tada prasidėtų tarpkontinen- 
tinis karas, kuris labai ilgai užtruktų. Mes 
gautumėm paragauti naujų cheminių, biolo
ginių ir atominių ginklų. Vakarų civilizaci
jos pagrindai, kurie ir dabar nėra labai 
tvirti, tada būtų visai išjudinti. Po baisių 
metų mes tikrai laimėsime, bet kaina už tą

Tokajevas apie Kremliaus planus
Varžybos dėl vokiečių išradimų

Karui baigiantis vokiečiai turėjo daugiau 
patyrimo už,anglus bei amerikiečius rake
tų, o taip pat ir sprausminių lėktuvų sri
tyje. Todėl vokiečių kapituliacija buvo 
ženklas pradėti varžybas dėl vokiečių išra
dimų formulių. Tose varžybose sovietai at
sidūrė kiek blogesnėje padėtyje, nes 1. vo
kiečių išradėjai ir mokslininkai bėgo į Va
karus, ir 2. sovietų valdovai orumo sume
timais negalėjo prisipažinti esą šioje sri
tyje • atsilikę.

Tačiau to nepaisant, sovietai iš vokiečių 
mokslo nepaprastai praturtėjo. Ptilkininkas 
Tokajevas, sprausminių variklių, raketų 
ir aviacijos specialistas, buvo priskirtas so
vietų kariuomenės etapo vyr. štabui, kurio 
vyr. būstinė yra Potsdame ir kuriam bu
vo* pavesta Įvykdyti sistemingą Vokietijos 
išnaudojimą: t. y. išvežti visas kilnojamas 
vertybes nuo įmonių įrengimo iki moterų 
baltinių jr mokslinių formulių įskaitytinai.

Tokajevas dirbo generolo pulkininko Se- 
revo žitlioje. Sis 47 ar 48 metų vyras buvo 
paties Štalino patikėtinis ir turėjo vidaus 
reikalų (MVD) viceministerio titulą. Kartu 
su Tokajevu dirbo ir Stalino sūnus Vasili
jus. Tokajevas jii atvaizduoja kaip psichiš
kai kiek atsitikusį vyruką, per daug ge
riantį ir rūkantį. 1947 metais. Vasilijus 
buvo iš Vokietijos atšauktas. r

Sovietams į rankas pateko visi vokiečių 
sprausminių variklių, raketų ir aerodina
mikos tyrinėjimų rezultatai. Vokiečių raketų 
tyrinėjimo centrai buvo Peenemilndėje, prie 
Baltijos jūros, ir Bleichrodėje (Thūringi- 
joje). Amerikiečiai, perieisdami Thūringiją 
sovietams, iš Bleichrodės 'pasiėmė visus 
vertingesnius įrengimus. Užtat PeenemUn- 
dėje sovietai rado tris didelius V 2 ban
dymo bokštus ir kai kurią medžiagą apie 
pagerintas V—2 raketas bei tam tikrus, da
vinius apie vieną sparnuotą raketą, kurios 
veikimo spindulys galėtų siekti Ameriką. 
Tarp tų dokumentų buvo ir vienas moksli
nis darbas, vokiečių pavadintas Sangerio 
projektu. Tas projektas buvo sudėtas iš 
planų pastatyti stratosferinį raketinį bom
bonešį, kuris be sustojimo galėtų nepa
prastu greičiu apskriet! visą pasaulį.

Iš pradžių sovietai Sangerio planą laikė 
paprasta fantazija, tačiau vėliau juo susido
mėjo. Pats Stalinas įsakė surasti tą išra
dėją Sangerį. Serevas, Vasilijus Stalinas, 
Tokajevas ir akademikas Keldyšas vado
vavo Sangerio ieškojimo darbams. Paga
liau ieškotojai priėjo išvados, kad Sangeris 
su mokslininkų grupe yra kur nors Pran
cūzijoje. Su juo buvo dingusi ir jo.asistentė 
ponia Bredtienė, atrodo, nepaprastų gabu
mų matematikė. Tokajevas jos ieškbjo dar 
nuodugniau, stropiau kaip Sangerį, tačiau 
negalėjo užtikti jokių pėdsakų.

Sangerio projekto buvo išspausdinta 60 
egz. ir patiekti III Reicho vadovybei. Sa
vaime suprantama, kad jį gavo Ooeringas, 
Milchas, Messerschmidtas, Prandlis, Tan
kas, von Braunas ir kiti aviacijos specialis
tai. Sovietai iš viso rado tik 3 egz., kiti 
pakliuvo Vakarams.

Paties Tokajevo nuomone, Sangerio pro
jektas yra įvykdomas, tačiau Sovietų Są
junga šiuo metu dar nėra pasiekusi atitin
kamo techninio laipsnio. Sovietą! taip pat 
teoriškai jau yra išsprendę atominės bom
bos problemą, tačiau tarp teorijos ir ga
mybos yra didelis nuotolis.

V 2 nepakanka
1947 metų balandžio mėti. Tokajevas bu

vo pakviestas į pasitarimus Kremliuje. Pir
mame posėdyje dalyvavo Malenkovas, 
politbiuro narys, CK sekretorius ir min. 
pirm, pav., V o z p e s e n s k i s, politbiuro 
narys, ir planavimo komisijos' pirmininkas, 
maršalas Veršini na s, vyr. sovietų 
aviacijos vadas ir Chruničevas, avia
cijos pramonės ministeris.

Malenkovas rūščiu tonu reikalavo, kad 
raketų tyrinėjimas būtų paspartintas. Chru
ničevas pasiūlė pirmiausia išspręsti V 2 
problemą. „V 2 — rėkė Malenkovas r- man 
nepatinka V 2! Jūs manote, kad mes norime 
kariauti su Lenkija? Mums reikalingi to
kie lėktuvai, kurie perskristų Atlantą”.

Ryšium su tuo pasitarimu buvo sušauk
tas politbiuro ^posėdis. Tokajevas buvo svar
biausias pranešėjas. Stalinas pirmininkavo. 
Prie ilgo stalo sėdėjo -Molotovas, Malenko
vas, Ždanovas, Berija, Mikojanas, Voznesens- 
kis ir Vorošilovas. Tokajevas sėdėjo stalo 
gale — ’priešais Staliną. Už Tokajevo kė
dės stovėjo Serevas. Eįįivo kalbamasi apie 
vokiečių raketų žinovus ir Sangerio pro
jektą. Duokime žodį pačiam Tokajevui:

„Prieš Staliną gulėjo rusiškas Sangerio 
projekto vertimas. Nors vienas Iš Stalino 
oficialių tilptų ir skamba „Mokslo pažiba”, 
tačiau jis nedaug ką suprato. Jis pakėlė 
knygą ir paklausė: , „Drauge Tokajeve, ar 
pažįstate tą veikalą?” Atsakiau: „Taip, 
drauge Staline”, „Gal malonėsite paaiškinti 
jo turinį”. Mano pranešlmas trūko apie 40 
minučių. Visą tą laiką Stalinas, paskendęs 
mintyse, vaikščiojo. Laiks nuo laiko jis pri
eidavo visai arti ir atidžiai pažiūrėdavo 
man į akis. Šį tą paklausdavo. Tik kai vie
nas iš dalyvių pastebėjo, kad dauguma vo
kiečių mokslininkų pabėgo į Vakarus, Sta
linas lyg atbudo. Aš išskaičiavau eilę pa
vardžių, jų tarpe Dr. Sangerį ir profesorių 
Tanką. „Kur dabar yra Sangeris ir Tan
kas?” paklausė Stalinas.

Aš atsakiau, kad tiksliai nežinau, bet tu
riu .pagrindo manyti, kad Sangeris yra 
Prancūzijoje, o Tankas kur nors britų zo
noje. Mano atsakymai sudarė keblią būklę 
užpakalyje manęs stovinčiam Serevui. Jis iš 
jos bandė išsisukti, versdamas kaltę kitiems.

Po mano pranešimo Stalinas paskambino 
Sokolovskiui ir pranešė, kad netrukus į 
Berlyną atvyks speciali vyriausybės komi
sija, kuriai Sokolovskis įpareigojamas su
teikti pagalbos. Be to, jis įspėjo, kad 
SMA (sovietų karinė administracija) turi 
ypatinga dėmėsi skirti aviacijos reikalams.

Posėdžiui baigiantisz Stalinas vis vaikš
čiojo ir traukė pypkę. Nesikreipdamas nė 
į vieną iš dalyvių, Stalinas kalbėjo: „Mums 
būtinai reikalingi Sangerio tipo lėktuvai. 
Jei tas projektas yra realus, mes turime jį 
įkūnyti. Jei mes turėtumėm tokius lėktuvus, 
mums būtų daug lengviau derėtis su Tru- 
manu. Mes jį galėtumėm apraminti”.

Sovietų aviacija •

1945 metais Stalinas ir Molotovas atvyko 
į Vokietiją. Čia jiems labai didelį įspūdį 
padarė anglosaksų aviacijos bombardavi
mų rezultatai. Jie pamatė^kaip toli yra at
silikusi sovietų aviacija. Grįžę namo jie 
tuojau įvykdė savo aviacijos „valytną”. Iš 
viso sovietų aviacijos istorija tėra tokių 
valymų nenutrūkstanti grandinė. Tie valy
mai yra ir buvo didžiausia jos ( pažangos 
kliūtis.

pergalę bus tokia, kad mes vos liksime 
gyvi.

Daug žinovų pasigenda Vlasovo armijos 
ir aiškina, kad sovietų būklė yra toli gražu 
nepavydėtina.. Vidaus rūpesčiai politbiurui 
visados sudarė nemažą galvosūkį.

Antra vertus, sovietų ekspertai nepakan
kamai įvertina amerikiečių ryžtą, lygiai 
kaip Hitleris anglų. Jie mano, kad Europą 
užėmus amerikiečiai tuojau paprašys tai
kos.

Dėl to yra būtina jau dabar turėti tokią 
sausumos kariuomenę, aviaciją ir laivyną, 
kad tos jėgos galėtų raudonąją invaziją su
laikyti dar nepasiekus tarpkontinentinio ka
ro stadijos. Yra būtina išlaikyti savo ran
kose tiek teritorijos, kad įgalinus grįžimą. 
Tiksliau tariant, reikia turėti pakankamai 
kariuomenės, kad raudonuosius sulaikius 
ant Reino.

Savaime aišku, reikia pasiruošti, kad 
tuojau galima būtų paveikti priešo gy
vybinius nervus taip, jog priešpuolis 
būtų (manomas ne po 4 metų,/bet po 
4 menėsių, Tuo atveju karas būtų trum

pas ir pasaulis išgelbėtas.A
Kokia būtų tokio karo eiga? Reikia 

laukti, kad raudonieji puls Vakarus su 
maždaug 100 divizijų. Vakarų Unija prieš 
pastatytų 45. Didelis nuotolis nuo raudonų
jų bazių jiems sudarys daug sunkumų. JAV 
laivynas ir transporto aviacija tuojau stos 
Į taiką Vakarams. (B. d.)

Nuo 1937 m. iki dabar sovietai iš eilės 
pašalino šiuos , aviacijos vadus; Alksnį 
(1937), Loktionovą (1938), Ryšagovą (1940), 
Sumuškevičių (1941), Novikovą (1946).

Kiekvienu atveju kartu su vyr. vadais iš
lėkdavo ir jų pavaduotojai, adjutantai ir 
bendradarbiai. Tik 1946 m. kartu su marša
lu Novikovu buvo pašalinti maršalai Chu- 
deškovas, Astakovas, Savkrankovas, Fale j e- 
livas, generolai Sjelesnevas, Repinas, Losiu- 
kovas, Simanovas ir kt. Laiks nuo laiko 
šalinami ir aviacijos pramonės .vadovai. 
Taip buvo pašalintas M. M. Kaganovičius, 
politbiuro nario brolis, Ir generolas pulki
ninkas Sakburinas su pavaduotojais ir ben
dradarbiais.

Tokie žymūs konstruktoriai kaip Tupole- 
jevas, Petiakovas ir Archangelskis didesnę 
savo gyvenimo dalį praleido kalėjimuose, 
Žinoma, dėl tokių valymų į vadovaujančias 
vietas patekdavo įvairūs „saldžialiežuviai", 
bet ne specialistai. Taip pat pažangai kliu
do, kad galvą sukti dėl naujų lėktuvų kon
strukcijų gali tik tie, kuriems tai įsakyta, 
bet ne tie, kurie nori.

Bet nepaisant visų kliuvinių, sovietų 
aviacija sudaro jėgą, su kuria reikia skai
tytis. ■ X

Teorinėmis žiniomis ir aeronautikoje so
vietų aviacija gali lygintis su anglų ame
rikiečių aviacija. Lėktuvų motorų srityje 
sovietai yra atsilikę mažiausiai 10 metų. 
Lėktuvų konstruktavime (projektuose, tech
nologijoje ir gamyboje) sovietai vejasi 
anglus amerikiečius. Jų elektriniai, radi- 
jotechniniai ir kitokie instrumentai yra 
geri. Techninis personalas gal.ir pralenkė 
anglų amerikiečius. Skraidantis personalas 
irgi yra geras.

Tačiau sovietai smarkiai atsiliko radaro 
srityje ir aklame skridime (pakilimas ir nu
sileidimas). Galima nurodyti, kad iki 1948 
m. šioje srityje neturėta jokios praktikos. 
Tik Berlyne didelė sovietų aviatorių grupė 
1947 metais galėjo susipažinti su kai ku
riais amerikiečių patyrimais. Tenka pri
durti, kad aklo skridimo įrengimai gali 
būti įrengti tik tuose aerodromuose, ku
riuose yra elektros srovė, o jos kaip tik 
trūksta daugume sovietų aerodromų. Todėl 
sovietai visus Vokietijoje atrastus genera
torius išsigabeno.

Sovietai, Tokajevo nuomone,' turi daugiau 
už anglus amerikiečius naikintuvų. Jų pi
lotai yra gerai išmokyti. Tačiau patys lėk
tuvai yra toli atsilikę ' nuo paskutiniųjų 
anglų amerikiečių tipų. Sovietai šiuo rfietu 
neturi ir nė vieno sprausminio lėktuvo, 
kurį galima būtų lyginti su „Glosterlo 
Meteoru” arba „Shooting-Star”. Tuo Toka
jevas įsitikino, kai D. Britanijoje gavo pro
gos stebėti paskutinius britų modelius. 
Ypatingai britų Dh 108 padarė jam labai 
stiprų įspūdį, i

Dėl tokio sovietų atsilikimo yra kalta so
vietų motorų pramonė. Sovietai iki šiol 
dar nepajėgė pastatyti savos konstrukcijos 
sprausminio variklio ir naudojasi vokie
čių „Juno - 004b” ir „BM$ - 003”. Jei 
Vokietija nebūtų nugalėta, sovietai iki šiol 
dar neturėtų sprausminių lėktuvų. To
liau Tokajevas pastebi, kad britai parduo
dami jiems Rolls-Royce* sprausminius 
motorus padarė didžiausią patarnavimą. 
(Apie tai jau buvo „Mintyje” rašyta: britų 
nuomone šie motorai yra jau pasenę).

^TRUMPOS ZIiUOS=
AUSTRIJA

♦ Bendradarbiaujant amerikiečių, pran
cūzų ir sovietų karo policijoms, Vienoje 
pasisekė išaiškinti tam tikrą skaičių žmonių, 
kurie vertėsi tarptautine ginklų spekuliaci
ja. Kaltininkai suimti. (D/R).

. * „Wiener Kurier” rašo, kad į Austriją 
atbėgo penki uniformuoti ir ginkluoti mui
tinės tarnautojai. Austrų policija tuos tar
nautojus suėmė ir perdavė sovietų įstai
goms. (D/Afp).

ARGENTINA
♦ Buenos Airėse sustreikavo beveik visi 

laikraščiai. Tas streikas trunka jau dešimt 
dienų. Streikuojantieji atsisako' derėtis, kol 
nebus paleisti jų areštuotieji kolegos.'

BULGARIJA<7 .......... "■ '■■■ —
♦ Bulgarijos vyriausybė pranešė, kad 

praėjusių metų gruodžio mėn. suimti 15 
protestantų dvasininkų kaltinami šnipinėji
mu ir spekuliacija devizomis. (D).

♦ Bulgarijos komunistų partija nutarė 
Bulgarijos savivaldybių rinkimus padaryti 
gegužės 2. d. (D/Afp).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Prahos kariniame teisme prasidėjo 

šešių karininkų byla, kurie kaltinami val
stybės išdavimu ir sąmokslu prieš Čekoslo
vakijos respubliką. (D).

♦ Prahoje prasidėjo gen. Kuttelwasche-
rio ir kitų 14 aukštų karininkų byla. Jie 
kaltinami šnipinėję vieno* Vakarų valstybės 
naudai. Kuttelwascheris 1945 m. gegužės 
mėn. Prahoje vadovavo sukilimui prieš vo
kiečius. (D/R), 'i ,

( ISPANIJA
♦ Ispanijos geležinkelio specialistai pa

reiškė, kad Barcęlotios Madrido greitasis 
traukinys buvo nuleistas nuo bėgių, vykdant 
sabotažą. Avarijoje žuvo 26 keleiviai. *

IS VISUR
♦ Čilės užsienio reikalų ministerijos in

formatorius pareiškė, kad sovietų pretenzi
jos į Antarktiką yra pareikštos, per vėlai. 
Sovietų geografų draugija ryšium ^su tuo 
pareiškė, kad Antarktikos klausimu kitų 
kraštų padaryti nutarimai be Sovietų Są
jungos pritarimo bus laikomi neteisėtais.

J. A. VALSTYBES/ ... I- , . .... ... - ,
♦ Patirta Washingtono diplomatiniuose 

sluogsniuose, kad šiuo metu tarp JAV, D. 
Britanijos ir Prancūzijos vyksta pasitari
mai dėl eventualaus JT protesto pareiški
mo ryšium su Mlndszenčio nuteisimu.

♦ JAV prasidėjo dešimties amerikiečių 
filmų artistų byla. Ta proga teisėjas Han
senas Kalifornijos teisme pareiškė, kad vi
sus tuos, kurie atsisako pareikšti, ar įde yra 
komunistai ar ne, laikyti komunistais. D/Afp)

♦ Generolas Eisenhoweris Columbijos 
universiteto forume pasakytoje kalboje įspė
jo nuo galimos diktatūros Amerikoje. Ta 
diktatūra gali susidaryti tada, jeigu tauta 
visose gyvenimo srityse duosis už nosties 
vedžiojama. (D/Afp)j

VOKIETIJA
♦ Mūnchene, vadovaujant miesto „pa

saulinės valstybės lygai”; pradėta pasaulio 
piliečių registracija. Pirmasis pasaulio pi
liečiu įsiregistravo žinomas lenktynininkas 
von Brauchitschas. (D).

VENGRIJA
♦ Vengrijos intelektualų sąjunga savo 

susirinkime pareiškė protestą dėl „prieš 
Vengriją nukreiptos imperialistinės kampa
nijos, kuri yra pridengta Mlndszenčio afe
ra”. (D/R).

Karo tiietu sovietai neturėjo nė vieno 
sunkaus bombonešio, kurį galima būtų 
sulyginti su .britų „Lancastertu 17”, jau vi
sai nekalbant apie amerikiečių „B—29”. 
Lengvi bombonešiai „Tu 2” ir „Pv 2” yra 
maždaug tolygūs britų „Moskitams". Tie 
tipai sudaro didžiausią sovietų bombonešių 
aviacijos dalį. ,

Po karo politlnuras griebėsi visų prie
monių savo aviacijai patobulinti, ypatingą 
demėsį skiriant bombonešiams. Buvo suor
ganizuota speciali „tolimojo skridimo avia
cija”, kuriai vadovauja vienintelis tarnyboje 
likęs sovietų aviacijos maršalas Golovano
vas. Savaime suprantama, kad nėra prasm
inės stengtis Įsigyti atominių bombų, jei 
nebus lėktuvų joms nugabenti.

Tolimojo skridimo daliniai yra aprūpinti 
įvairaus tipo lėktuvais. Daugiausiai Tupo- 
levo konstrukcijos keturmotoriais. Iš tikrųjų, 
jie'yra visiška kopija amerikiečių „B—29", 
pastatyta pagal pačių amerikiečių planus. 
Keletą karo metu nusileidusių Tolimuo
siuose Rytuose „B—29” leido dąr -lengviau 
pasinaudoti jau turimais planais. Dabar tie 
lėktuvai jau ,statomi masiškai. Tiesa, sovie
tų pramonės būklė neleido kai kurias da
lis pagaminti taip, kaip jas pagamina ame
rikiečiai, tačiau ilgainiui tie trūkumai bus 
vienu ar kitu būdu pašalinti.

1944 m. sovietų aviacijos pramonė paga
mino 43.000 įvairaus tipo lėktuvų. Šiuo 
metu ji gali pagaminti apie 45. — 50.000 
lėktuvų metuose, žinoma, su sąlyga, kad 
bus statomi seni tipai. Naujų, modernių 
lėktuvų sovietų pramonė gali pagaminti tik 
labai mažą kiekį. Sovietams tik su dideliu 
vargu pasisekė pastatyti sprausminį nai
kintuvą, varomą dviem vokiečių motorais. 
Jo greitis tik 800 kil/val. (Anglai, amerikie-. 
čiaj artinami prie garso greičio, t. y. 1.200 
km, o kai kurie' tipai pasiekė net 1.650 km, 
vai. greitį.) i

Bandymų srityje sovietai yra atsitikę vi
sa 15 metų. J<ar° pabaigoje sovietai turėjo 
tik tris modernias aerodinamines laborato
rijas. Didelis dėmesys yra skiriamas aero
nautikai Šiaurės Ašigalio rajonuose. DM to, 
kad tuo keliu arčiau į Ameriką.
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-Blogai, kai rašinėjąs arba rašąs žmoguj, 
gulėdamas barakėlyje ant narų, prisiklausąs 
baisybių, staiga pasijunta lyg šv. ^Dvasios 
karvelio sparnų paliestas ir nutaria, jog iš- 
mušo jam paskutinė valanda'griebti tarpu- 
pirščiuosna plunksną ir, pagaliau, parašyti 
visą teisybę nuo pradžios iki galo. Girdi, 
aš čia sau guliu ant irinio čiužio, o tiek 

- daug jvykiųidar neaprašyta, dėl mano slun- 
kiškumo ateities kaitos ant manąs kars šu
nis, sakydamos: va, buvo toks, ir nieko mes 
dabar nebežinom, prakirmijo savo kūrybin
giausias dienas, besibardamas dėl cigare- 

v lės su komitetininkais.
Na, ir „eina siaubas per Europą!” Ži

nomu, po tokių apokalipstinių nelaimių, ka
rų, marų ir kacetų ne tiktai skorbutai ne
ria stačia galva į rašalines, bet tasai „ir 
aš ten buvau” dūkas susuka pakinklius net 
ir pajėtgiėms rašytojams. Taip sakant, ne
atlaiko nervai. Visagalė Aktualija perdaug 
viliojanti žvakelės liepsna, kad i ją nenusvil- 

’ tų sparnų lengvaduonės literatūros drugeliai.
Senas apipešiotas argumentas: pirmasis 

Didysis karas su savo baisybėmis nebuvo 
literatūriškai vaisingas, davęs • vidutinio 
aukščio vaizduotoius (Dorgelės, H, Barbus- 
se, E, M. Remaqque, Sheriflą ir kitus), ku
rie buvo tol aktualūs, kol buvo gyvi tos 
katastrofos prisiminimai, Ir šių dienų isto- 

’ rikas arba rašytojas, norėdamas Įsijausti Į 
pirmojo Didžiojo ‘karo nuotaikas, greičiau 

s griebsis* dokumentinės memuarų medžiagos, 
negu anų rašytojų. Tai buvo grožiniai ka
ro reportažai (atmiešti lyrizmo, socialistinių 
arta nihilistinių nuotaikų), neiškėlę visuo
tinių tokiaKkatastrofa! būdingų charakterių, 
kurie pasiliktų gyventi ’tarpu mūsų. O kur 

, dar- tūkstantinės trečiaeilių rašytojų ir 
skorbutų armijos, kurios puolė vargšą skai
tytoją po ano karo! Kaip po didelių kau
tynių, po maro varnai ir pęsliai puola pri
žardytus lavonų griežinius, taip ir plunks
nos žmonės, apvarvėję rašalo seilėmis pa
sipila Į balto popieriaus laukus, čaižomi ne
pasotinamosios dievaitės Aktualijos botago, 
Idant po to galėtų priremti prie sienos nu- 
sibaigusĮ skaitytoją: '

— Va, ar nematai — ir aš ten buvau!
Rašo tuomet visi; nusivilkę akselbantus 

atsargos generolai, pensijon išėję valdinin
kai, politikai, gailestingosios sesutės, karo 
kapelionai, ginklų pirkliai. Kavinėse, turga- 
vietėse, traukiniuose, parkuose, pirtyje ant 
palų arba karpant kojų nagus, nespėja žmo
gus surasti kantrų klausytoją, kai jau, žiū- 

, rėk, pradedi:
— Taigi, kai aš buvau...
Tuojau lenda Į galvą vaizdas dėdės An

tano, kursai, būdavo^ kaukšėdamas pypke Į 
nagą, kaimo sueigoje ima pasakoti: einu 
pro Sausalabiį, pažastin pasispraudęs kati- 
lioką, nugi tik girdžiu švilpiant, o paskui, 
— klerkt! —ir Įkrito katiliokan; ja gi, da
boju, — kad tau grausmelis! — armotos kū
liką; sučirškėjo tik, kai sipioviau...

Kaip išsiverkimas,'katalikų išpažintis, taip 
• ir raštiškas arba žodinis išsibėdavojimas 

yra pritvinkusio vidaus ventiliačija, po ku- 
' rios žmogui palengvėja „ant širdies”. Bet 

to paties negalima pasakyti apie verkian
čios žmonos vyrą, apie klausykloje sėdinti 
kleboną ir apie klausytoją arba skaitytoją. 
Čia jau reikia aukštojo pilotažo kantrybės 
ir dideles dangaus malonės.

' Pridėkime dar žmogaus Įgimtą ' savybę 
savo Įspūdžius, prieš patiekiant t stalą, pra
leisti pro asmeninę virtuvėlę, čia pabar
siant cinamono žievelėm, ten pažeriant pi
pirų žiupsnelį, kitur pasūdant, trečiur įmai- 
šant krienų arba garsvyčlų.

Bet turint galvoje, kad pokariniais laikais 
\ paprastai- esti daugiau pasakotojų, negu 

klausytojų, tai tuomet neišvengiamai prasi
deda likiminės varžybos dėl pasakojamosios 
medžiagos aukštesnio lygmens. O kur jau 
varžybos, tai galo niekuomet nebus: vienas 
papasakojo baisiai, kitas turi arba tylėti ar- 

. ba papasakoti dar baisiau. Panašiai buvo 
literinių nuotykių literatūros laikais, kuo
met vienas karžygis, atsistojęs su kardu ant 
tilto visą priešo armiją sumerkdavo Į upę. 
O kito autoriaus didvyris, nenusileisdamas 
savo pradininkui, žiūrėk, jau nuptičia nuo 
tilto tris armijas ir, patrynęs rankaš, lau- 

t kia dar daugiau: tik paduokit man čia!
Masinė išsipasakojimo psichozė pokari

niais laikais sukelia negirdėtą infliaciją 
spaudoje Ir literatūroje. Kiekvienas skuba 
pasakyti, kaip ten buvo, galvodamas, kad 
tai, ką jis matė, dar niekas nežino ir, gink 
Dieve, ateities kartos gali dar apkaltinti jo 
kaulus grabe. Ir štai mes tuojau turime gro- 
muloti mums iš laikraščių atkarpų ir kny
gų puslapių kreikiamą šabloninį, standar
tizuotą pašarą. Pro tą rutinos, pigaus šab
lono uždangą prasiveržia tiktai labai origi
nalūs ir stiprių nervų autoriai.

Po pirmojo Didžiojo karo literatūrinio 
vidutiniškumo plutą pralaužė tik keletas 
autorių, kaip E. Hemmingwayus su savo 
autobiografiniu romanu „Atsisveikinimas 
su ginklais” arba Hašekas su „Šauniuoju 
kareiviu Sveiku”. Žinoma, jeigu E. Hem

mingwayus būtų dezertyravęs iš amerikie
čių kariuomenės, o Hašekas būtų savo simu
liantą Sveiką atvaizdavęs kaip čekų (ne au- 
strovengrų) armijos atstovą, tai abu auto
riai mažiausiai kepurėmis apmėtyti, būtų 
turėję dumti iš savo tėvynės. Abu rašyto
jai vaizduoja karo beprasmiškumą ir prieš 
tai pastato paprastą žmogų su jo pirmuoju 
ir dešimtuoju Įsakymu: gyventi! Nieko šioj 
ašarų pakalnėje nėra žmogui brangesnio, 
kaip gyvenimas. Ir nepaisant to, kad šios 
senos tiesos nešiotojai yra simuliantas Svei
kas ir dezertyras Henrys (patsai Heming- 
wayus) pokarinis skaitytojas atpalaiduotais 
pervais save sulieja su tais veikėjais: taip 
viskas žmogiška, suprantama!

Literatūriniame, kūrinyje skaitytojas ne
ieško, kad būtų „visa teisybė” pasakyta, su
vertos . ant virvutės „visos baisybės nuo 
pradžios iki galo”, bet jisai, pats tų baisy
bių nustebęs liudininkas, žiūri, kaip auto
rius apsisprendžia dėl tų baisybių., Chapti- 
niai laikai žmogaus galvosenoje atkrečia 
visas lenteles ir atpalaiduoja sraigtus, to
dėl prasiautus audrai, jeigu dar tos jo len
telės nėra galutinai subyrėjusios, jisai sten
giasi jas vėl aptraukti geležiniais lankais. 
Bet daugumas rašytojų tokiu metu dar di
desni chaosą sukelia skaitytojo galvoje, pa
tys nesusidoroję su savo vaizduojama me
džiaga, nepajėgdami apsispręsti dėl tų Įvy
kių gausybės, patys pasimesdami griuvė
siuose. ,

Tačiau pirmasis Didysis karas, palyginus 
su antruoju yra tik meirūno žiedeliai, kaip 
pasakytų Cervantesas. Šio karo baisybės 
(dar ne visur praūžusios), ne nuostabu, su
kėlė vėl visą plunksnos armiją ant kojų, 
virš rašomųjų stalų gaudžia aliarmo sire
nos, kunkuliuoja rašalas juoduose katiluose, 
nemigo naktimis girdėti balsas:

— Imk plunksną Ir nugalėk!
Fronto ir tradicinės okupacijos žiaurybes 

šiame kare nustūmė toli Į užpakalį organi
zuota, -sisteminga žudymo akcinė bendrovė, 
kurios naikinamieji fabrikai nusitiesė nuo 
Sibiro iki Atlanto. Rudoji naikinimo ben
drovė (jau bankrutavusi) ir raudonoji (dar 
puikiai veikianti visais dūmtraukiais) už
temdė karinius veiksmus kautynių laukuose, 
gaisrus, bombardavimus ir plėšikavimus. 
Europos kontinento rašytojai (anglosaksai 
atpalaiduoti nuo tos naštos) po šio karo 
stovį lyg nulyti ir dar iki šiol dairosi, kaip

Ant svetimo popieriaus, su svetima plunksna
DIDŽIOJI LITERATŪROS SVENTfi TREMTYJE

Kai traukėme mes iš Lietuvos, ten pali
kome kalnus prirašytų knygų — per sun- 
kios jos buvo mums tada. Neužmiršome 
betgi ir tada pasiimti senuosius rašytojus, 
žmones, kurie kuria amžinuosius veikalus, 
kurie dažnai esti galingesni už mirų, nes 
savo sielos žodžiu ją pergyvena. Pasiėmė
me ir gražią tradiciją pagerbti tuos, kurie 
iš savo ilgesio tevypei sukūrė čia vėl šim
tus naujų Hętuyiškų knygų. Jie buvo ir yra 
drauge su mumis mūsų tremties varguosėir 
džiaugsmuose, Jie išlaikė savo širdyje ti
krąjį gimtosios žemės balsą, nes tėvynėje, 
kur ne tik žmonės, bet ir šunys turi loti 
pagal vienos partijos nutarimus, seniai ne
bėra laisvės, o be jos ir tikrosios kūrybos. 
Ten rašytojas yra tik vargšas Maskvos ble- 
vizgų kartotojas.

Vargingas mūsų gyvenimas, neturtingi 
mes, negausios.ir mūsų premijos. Malonu 
tad, kad gausus mūsų nuoširdumo priedas 
jĮ gal šimteriopai papildo anot Evangelijos 
žodžių: „Sidabro ir aukso neturiu, o ką 
turiu, tą duodu” ... O kad tai yra tieka, 
parodo vasario 16-sios išvakarėse jų garbei 
Lietuvių Tremtinių Rašytojų Dr-jos ir 
tremtinių visuomenės suruošta Įspūdinga 
grožinės literatūros premijų įteikimo šventė 
Schwab. Gmūndo stovykloje.

Iškilmingąjį aktą atidarė L. T. Rašytojų 
Dr-jos pirmininkas St. Santvaras. Kaip ir 
pridera, pirmiausia prisiminti pereitais me
tais mirusieji LTRD nariai tremtyje (a. a. 
Vilkutaitis (Keturakis) ir tėvynėje žuvusieji 
bei tebekovojantieji rašytojai. Į garbės vietą 
pakviesti laureatai — dail. A. Varnas, dail. 
Pov. Osmolsikis, rašytojai: J. Jankus, N. 
Mazalaitė, J. Kaupas ir M. Katiliškis.

Išsamiame žodyje rašyt. St. Santvaras pa
sidžiaugė, kad irtremtyje tebelaikoma graži, 
iš tėvynės atsivežta tradicija. Toliau jis pa
klausė susirinkusius: Ar jau visa padarėme, 
kad mūsų kultūrinės vertybės būtų kuria
mos be atvangos? Kultūros ir dvasinių ver
tybių išlaikymas, gyvenant ne savo krašte, 
yra ne tik rašytojų, bet ir kiekvieno kito 
lietuvio pareiga. Čia pasidžiaugė broliais 
amerikiečiais, kurie taip gražiai remia trem
tinius lietuvius. Padėkos susilaukė ir kitos 
institucijos, paškyrusios premijas. — Mūsų 
rytojus, pabrėžė Santvaras — pradeda eiti 
Į emigracijos klampynę. Rašytojai ir čia 

apsispręsti prasiautusios katastrofos atžvil- 
giti, galvodami, kaip atvesti Į tvarką euro
piečio galvoseną, kaip surinkti subyrėju
sias lenteles, įdėti vėl žmogaus paveikslą Į 
buvusius rėmus, kuriuos sudaužė kremato
riumai ir Sibiro pragarininkai.

Trumpai pasipažinkim su dviem pokari
niais prancūzų literatūros laureatais — Da
vidu Rouasot (koncentracinis Pasaulis) ir 
Francis Ambriėre (Didžiosios Atostogos). 
Komunistams, žinoma, lengviausiai apsi
spręstu dėl Įvykių, nes jie turi gatavas nor
mas iš Maskvos. Taigi, ir D. Rousset savo 
skaitytojams perša išvadą, kad kacetas nėra 
vokiečių išradimas ir toji Įstaigėlė būsianti 
tol, kol Būsiąs nesunaikintas kapitalizmas. 
Autorius vokiečių žiaurybėms prieš pasta
to kacetininkų komunistų solidarumą, Tai 
yra pats pigiausias apsisprendimas. F. Amb- 
rierė prieš vokiečių stalagų baisybes iške
lia prancūzo belaisvio ir apskritai prancūzo 
dvasinį pranašumą. Tai yra patriotinis ap
sisprendimas, žinoma, taip pat pigus. Abiem 
autoriams buvo paskirtos premijos, reikia 
manyti, aktualintais sumetimais. Bet nė vie
nas, nė antras neišsprendžia Įvykių žmo
giška prasme, negrąžina ištampytam skai
tytojui pusiausvyros jausmo. '

J. P. Sartre savo dramoje „Nepalaidoti 
numirėliai” stengiasi apspręsti žiūrovą eg
zistencialistinių atžvilgiu, bet kai scenoje 
ėmė kaukti gestapininkų kankinami veikė
jai, publikoje kilo didžiausias kačiiį kon
certas, ir teatras turėjo tą sceną sušvelnin
tu Taip išeitų, kad Sarfrė ir su egzistencia
listinėmis žolelėmis neišrųkė iš žiūrovo kir
mino, kuris graužia europietĮ;

— Grąžinkit man tai, ką atėmėt!
Vercors davė prancūzams Įsidėmėtino 

grožio apysaką „Jūros’tyla”. Sis vadina
mojo poetinio realizmo autorius, aktyvus 
rezistentas, savo medžiagą taip sudoroja, 
kad kaceto baisybių maišą atriša tiktai pa
čiame apysakos gale, pirmiau per ilgus pu
slapius prirubšęs dirvą. Ir tas trumputis 
kaceto epizodėlts, paleistas apyvarton, da
ro sprogstamos bombos ĮspūdĮ. Žinoma, čia 
yra kompozicinis laimėjimas ir apskritai 
gera literatūra, nors ir neduoda visuotinio 
apsiprendimo dėl epochinių įvykių.

Anglosaksuose iki šiol daugiausia skaito
mi W. Churchillo, Byrneso, S.. Welleso at
siminimai, o taip pat karo korespondentų 
knygos. Didieji rašytojai ten tyli, nors ir

turi atsiminti tesėti savo pareigą.
Pagerbiant dosniuosius premijų teikėjus, į 

garbės prezidiumą pakviesti; VT Kultūros 
Tarybos pirmininkas inž. Novickas, Balio 
atstovai Iz. Rovaitė ir J. Valaitis, Švietimo 
Valdybos pirmininkas Židonis, LRK pirmi
ninkas Dr. D. Jasaitis, Lietuvių paštininkų 
atstovas Boreiša, „Patrijos” savininkas 
Lenktaitis.

Inž. Novickas drauge su kitais džiaugėsi 
gražiosios tradicijos išlaikymu. — Kol ji 
gyva — gyva ir tauta, pasiryžusi ginti savo 
teises. Ypač jis iškėlė jaunuosius rašytojus, 
kurie premijų Įteikimo proga ypatingai at
žymėti. Pareiškė pagarbą ir mūsų dailinin
kams, kuriantiems didžias meno vertybes. 
Šia proga Vykd. Tarybos vardu atžymėjo 
ir negrožinės literatūros kūrėjų — inž. 
Vizgirdos leidyklos — gražius reprezenta
cinius ištaigingus leidinius, garsinančius 
Lietuvos vardą anglosaksų pasaulyje, „Pa- 
triją”, tokią pat misiją atliekančią vokie
čių visuomenėje, ir žurnalistą V. Mince
vičių, iškėlusį Lietuvos vardą užsienio 
spaudoje. Ir jie pakviečiami Į jiems skirtą 
garbės vietą.
' Švietimo Valdybos premija Įteikta rašyto
jui Jurgiui Jankui už jo veikalą „Naktis 
ant morų”. Balfo dovana iš Iz. Rovaitės 
rankų teko rašytojai Nelei Mazalaitei už 
„Legendas apie ilgesį”. Balfo vardu ji nuo
širdžiai sveikino mūsų rašytojus.

Lietuvos Vadavimo S-gos premiją Įteikė 
jos atstovas J. Valaitis dail, Ad. Varnui, už 
jo didžius nuopelnus mūsų menui bei kul
tūrai, švenčiant jam 70 metų amžiaus ir 40 
m. visuomeninio darbo sukakti. — Mūsų 
rašytojai, kurdami gimtąja kalba, Įamžina 
mūsų didžiausią turtą, — pasakė J. Valai
tis. Atstovas išreiškė viMĮ, kad dvasinės 
vertybės, atėjus laikui, bus perkeltos ten, 
kur jos turėtų būti — į Vilnių ir Kauną. 
LV S-ga ypatingai atžyminti Ad. Varną dėl 
to, kad jis mūsų tautos kūryboje išvaręs 
didžiulę vagą.f, •

L. R. Kryžiaus pirmininkas Jasaitis Įteikė 
šios Įstaigos premiją rašytojui Juliui Kau
pui, pažymėdamas, kad autorius vykusiai 
kultivuoja lietuvių jaunuomenės literatūroje 
dar pakankamai neišryškintą savosios pasa
kos žanrą, vykusiai nukeldamas jaunuosius 
skaitytojus Į senąjį Kauno miestą.
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nemaža jų dalyvavo kare kaip koresponden
tai (jų tarpe ię E. Hemmingwayus). Kaip 
amerikiečių žurnalai rašo, jankiai galutinai 
„atsivalgę” karinių temų. Žinoma, kol ne
turi tikrai literatūrinių paminklų, kuriems 
niekada, ne vėlu atsirasti (pvz., Tolstojaus 
„Kąrąs ir taika”). -
' O mūsų lietuviškoje tremtyje viskas da
roma atvirkščiai. Pirmaisiais dalgiais šien- 
piovių bare eina ne korespondentai, reporte
riai, memuarininkai, bet rašytojai, kuriuos 
barakų glūdumoje palietė šv. Dvasios kar
velis, Nuo pat išvadavimo mūsų rašytojai, 
sėdėdami už marškų ir per naktis klausy
dami kaimynų pasakojamų baisybių, pajuto 
būtiną reikalą ir patys išsisakyti baltaja
me popieryje. Per trejus metus lašiniais ir 
cigaretėmis tepami vokiečių spaustuvinin
kai per mūsų energingus leidėjus tremti
niams spausdino noveles, romanus, kuriuo
se buvo tirštai prikamšyta gyvenimo atkar
pų iš mūsų netolimos praeities.

Atverskime akmenį 'ir pasižiūrėkime, kas 
po juo knibžda.

Filozofuojantis tautietis su Įdomia tautie
te aliarmo metu išgyvena bombonešių ant
puolį rūsyje. Vandentiekio vamzdžius su
daužius, visas rūsis patvinsta, o slėptuvės 
išėjimas užverčiamas žemėmis. Vanduo vis 
kyla ir, pagaliau, slėptuvės žmonės pradeda 
plaukyti. .Motinos paleidžia savo kūdikius 
iš rankų, pačios nuskęsdamos. Plaukiojan
čių lavonų akivaizdoje vyksta taurus, auk
što stiliaus dialogas tarp filosofuojančio 
tautiečio ir Įdomios tautietės, kurie taip 
pat iki kaklų — vandenyje. Bet jų pokalbis, 
žinoma, nieko bendra neturi su čia pat 
vykstančiom baisybėm. (V. Alantas „Ant 
siūbuojančios žemės”).

Kazys, matyt, rašytojas sėti prie savo 
žmonos Adelės lovos. Adelė serga plaučių 
uždegimu, bolševikai artinasi, sviediniai 
krenta, vežimasz paruoštas bėgti. Ir tokiu 
metu Kazys savo žmonai kalba apie ži
buokles prieblandoje, apie banginio serena
dą jūros karalaitei, apie Olimpo stebuklin
gas ausis. Sviediniai vis artėja. Adelė, ma
tydama, kad nepasveiks, išgeria nuodų ir 
tuo savo mylimam vyrui sudaro progą sės
ti vežiman ir išvykti per sieną. (N. Maza
laitė „Apversta Valtis”).

Trys inteligentai tautiečiai, befilozofuoda- 
mi traukia pajūriu Klaipėdos linkui. Pake
liui užsuka pirkelėn, kur randa išsigandusi

„Patrijos” savininkas J. Lenktaitis svei
kino dail. Pov. OsmolskĮ kaip stropų ir su
maningą mūsų knygų, ypač vaikų literatū
ros, iliustratorių, Įteikdama jam savo lei
dyklos premiją.

Tremtiniai paštininkai, kaip vieni iš skai
tytojų, pirmieji susiprato ir atžymėjo rašy
toją novelistą Albiną Marių Katiliški, kuris 
iš Boreišos • rankų gavo jų premiją ir savo 
novelių rinkinį „Prasilenkimo valanda”, kur 
autorius plastiškais vaizdais iškėlė tėvynės 
pasiilgimą.

Rašytdjų laureatų nežmiršo ir stovyklos 
mergaitės, atnešusios jiems gėlių puokštes, 
LRK Moterų Komitetas, Prancūzų zonos 
IRO centras su savo dovanomis.

Laureatus sveikino vietos IRO vardu p 
Menjou, LŽS pirmininkas Al. Merkelis — 
žurnalistų vardu.

Taikomosios Dailės Instituto direktorius 
dail. V. K. Jonynas ypač gražiai iškėlė mū
sų rašytojų nuopelnus, kurie „ant svetimo 
popieriaus, su svetima plunksna” parašė 
kūrinių, vertų premijų.

„Mūsų visų pėdos lig šiol yra nusigrĮžu- 
sios nuo gimtojo krašto. Jūs grąžinkite tas 
pėdas Lietuvos link! Kalbėkite Į pasaulio 
sąžinę apie mūsų tėvynės nelaimę” — pa
sakė jis rašytojams.

Lietuvių Dailės Instituto vardu dail. Va
lius ypač atžymėjo dail, A. Varno nuopel
nus, Įteikdamas jam adresą.

Lietuvių moterų vardu sveikino Dr. Ži
linskienė, džiaugdamasi, kad laureatų tarpe 
yra lietuvė moteris.

Iš įvairių vietų rašytojai gavo daug gra
žių sveikinimų.

Laureatų vardu už sveikinimus ir dova
nas dėkojo rašytojas Jurgis Jankus.

Jausmingą žodį tarė ir žilagalvis meni
ninkas, Pasaulio Lietuvių Dailininkų S-gos 
pirmininkas, Ad. Varnas.

Tuo literatūros šventė dar nesibaigė. Šia 
proga koncertavo „Čiurlionio” ansamblis. 
Nors jo eilės ir praretėjusios, pasikeitusios 
dalyvių pavardės, bet jis tebėra kūrybiškai 
stiprus.

Schwab.. Gmūndo stovyklos visuomenė ir 
jos vadovybė parodė savo nepaprastą vai
šingumą, priimdami ilgokam laikui didžiulį 
svečių būri iš visu Vokietijos vietų.

K. Pelėkis. 

vokietuką Martyną ir įtartiną kuprinę. Čia 
jie norėtų ramiai užkąsti, bet pabėgėliui 
Dėdinui praėjęs noras valgyti, nes jo ,vi
sas rūpestis esąs tasai vaikas „su apsvilu
sios mėsos kvapu kuprinėje”. Na, ir paaiš
kėjo, kad Martynuko kuprinėje Įgrūstas jo 
maždaug 10 metų sesutės Hanelėe apdegęs 
lavonas, o taip pat ir suanglėjęs triušiukas. 
Nors ir šykštūs tie mūsų tautiečiai, bet, 
palaidoję Ha nei ę ir triušiuką, pasiima su 
savim Martyną ir po išvadavimo jie viai 
laimingai gyvena LUbecko lageryje. (L, Do
vydėnas „Mes ieškom pavasario").

Paplentėje tautietis, lėktuvam^ kalenant, 
pasimeta su savo mylimąja, kuri turėjo gel
toną lagaminą. Vėl pamato tą lagaminą ir 
prie jo... šį sykĮ tiktai-mylimosios gelto
nus plaukus be veido. „Tiksliai, nuostabiu 
matematiniu tikslumu skrido kulkos, pro 
lėktuvo propelerj. Per dešinę akį Įėjo, per 
pakauši išėjo.” (A. Škėma „Nuodėguliai ir 
kibirkštys”).

O pas M. Katiliškį (Prasilenkimo valan
da) vadinamoje novelėje „Nelaimė” matyt, 
dėl ekspresijonizmo (kaip vienas recenzentas 
apibūdina šį autoriaus stilių) kaž kur Sam
bijoje jūra, lavonų krūvos įgauna net žais- 
minį baletinĮ Įspūdį, panašiai i tą A. Jakš
to dainelę „Jūra motinėlė tur dukrelių bū
rį...” Štai ištraukėlė: „Jūra raibuliavo. Ji 
laižė lėkštus krantus Ir rideno lavonus iš 
paskandintų laivų ir suvarytųjų Į jūrą. Vis 
naujus, senus, tuos pačius. Krūvomis, eilė
mis, kalnais...”

Įvykis kaip laiko ir vietos apribotas pa
daras yra nepakartojamas. Meno kūrinyje 
svarbu ne įvykis, bet būdas, kuriuo jį iš
gyvena žmogus. Kaip matome čia patiekti 
lavoniniai pavyzdžiai visų autorių vienodai 
šaltai išgyvenami, tai stačiai tik stilistiniai 
pridurkai, sudaryti „baisiam (spūdžiui” ar
ba šiurpulingai dekoracijai. Tai panašu į 
kaimo bernų rudens vakarais Įšvirkščius 
kailinius, kuriais baido ant šiano gulinčius 
bailius arba per užugavas, vaidinant Laši
ninį su Kanapiniu.

— Ajai koks baisus! — metasi tuomet Į 
užpečkį mergiotės, nors čia pat vėl iššo
kusios stveria baubui už skvernų.

Pastaruoju metu Į šias aktualijų varžy
bas išėjo ir Jurgis Jankauskas, išleidęs net 
atskirą baisybių knygą „Naktis ant Morij” 
(Sv. Valdybos premija), nutaręs sudoroti 
mūsų išgyvento ir, gyvenamo laiko proble
mas, įvelkant jas Į literatūrinę formąP nors, 
— labai būdinga, — knygos tituluose nėra 
nurodyta, kas čia: romanas, apysakos, pa
sakojimai. Greičiausiai autorius šiuos pa
sakojimus bus girdėjęs iš savo stovyklos 
gyventojų, kai kuriuos epizodus pats išgy
venęs ir visą tą medžiagą sutvarkęs pagal 
šekspyrinj „klaidų komedijos” principą: pa
simeta ir paskui vėl laimingai vienas kitą 
susiranda.

Septynių DP pasakojimai. Autorius, ne
norėdamas pasitehkinti atpasakotojo re
porterio vaidmeniu, bando surišti visas tas 
istorijas tuo, kad pasakoriai, išliedami sa
vo sielą, staiga vienas kitą atpažįsta, susi
myli, kenkia vienas. kitam. Po kiekvieno pa
sakojimo Įsikiša autorius ir raišioja siūlus,, 
krečia cementą, kad sulipintų atskiras pa
stato dalis į vienybę.

Į nežinomos stovyklos parapijėlę tuoj po 
išvadavimo suvargę ateina kapitonas Kęstu
tis Jovaras su klaipėdiškiu Osvaldu ir už- 
simelduoja pas komendantą Juozą, kuris, 
pasirodo, geriausias Kęstučio draugas. Po 
trumpų filozofuojančių susitikimo apsiuos- 
tymų, neturėdamas kur paguldyti svečių 
(stovykla perpildyta!), vakare nuveda juos 
Į mokyklos barakėlį ir tenai apnakvina ant 
sanitarinių neštuvų. Tenai guli ir daugiau 
išvietintų tautiečių, bet tamsos priedangoje 
(nors ir mokyklos patalpa, bet šviesos nėra 
ir niekas net degtuko neĮsiskelia) naujieji 
atvykėliai ir komendantas (kuris čia irgi 
miegos) kitų priegulų nemato. Štai, toji 
nakties tamsa ir yra autoriaus pagrindinė 
kompozicinė priemonė visoms painiavoms 
atnarpliofi. Ne veltui vieno veikėjo (pran
ciškono) lūpomis autorius prasitaria,

— Pasirodo, tamsa didelis dalykas. Joje 
kai kuriuos dalykus daug aiškiau matai.

Nusprendęs, kad nakties tamsa išgelbės 
knygos intrigą (kad nė vienas iš veikėjų 
nejsižiebs ugnies užsidegti cigaretei), au
torius vėl turi bėdą: kaip naktigultininkus 
sulaikyti nuo miego, idant jie visą naktį 
galėtų pasakoti istorijas. Ypač kad naujieji 
atvykėliai yra labai nuvargę, pėsti ėję visą 
dieną ir daug parų nebuvo nusiavę batų. 
Čia autorius prie tamsos dar Į talką pasi
kviečia šaltį, nors ir iš visko matyti, jog 
veiksmas vyksta vasarą (sekančią naktį ka
pitonas ir Nijolė patogiausiai išsimiega 
miškelyje, slapstydamiesi nuo špiego). Tai
gi, tamsoje ir šaltyje, kalendami dantimis, 
veikėjai pradeda, istorijas: pranciškonas 
pirmas pasakoja atsitikimą iš Lietuvos, o 
tame pasakojime Įmaišyta Nijolė, pasirodo, 
■guli čia pat ant neštuvų ir nepaisant šalčio 
vis dėlto puikiausiai miega ir negirti net 
savo buv. klasės draugo istorijos. (B. d.)
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Besiteiraujantiems BALFe apie bylu eigą
ta- 
toli
yra 
są- 
per

Visi tie, kurie yra kreipęsi į BALFo 
taigą Mūnchene, teiraudamiesi, kaip 
yra pažengusios jų emigracinės bylos, 
įtraukti į du atskirus sąrašus. Vienas 
rašas apima tuos, kurių bylos eina
BĄLFą ir toliau per NCWC arba tiesiog 
per NCWC, o kitas tuos, kurių darbo ir 
buto garantijos pasiųstos betarpiškai į DP 
komisiją Washingdone.

Kadangi NCWC centrinėje įstaigoje Vo
kietijoje nebuvo galima patirti apie atskirų 
asmenų bylų padėtį, tai tas sąrašas per
siųstas J BALFo Centrą Amerikoje, kad 
tenai būtų patirta bylos eiga. Gavus atsa
kymą tš centro, kiekvienas bus painformuo
tas. Tos informacijos tegalės apimti bylos 
eigą iki jęs persiuntimo 1 Europą. Apie 
tolimesnę eigą tegali suteikti informacijų 
NCWC organizacijos atstovai, tačiau dėl 
didelio garantijų - skaičiaus, einančio per 
NCWC, ši organizacija nepajėgia teikti tų 
informacijų. Todėl tolimesnis teiravimasis 
apie bylos eigą atpuola.

Tik tais atvejais, kai nuo garantijos įtei
kimo NCWC organizacijai J. A. V-bėse

praeina daugiau, negu keturi mėnesiai, o 
tremtinys 
kumentų, 
kliuvusi.
Komisija 
mas garantijas tikrinti ir siųsti į Europą 
tiktai lapkričio mėnesį, todėl ir laiką, praė
jusį nuo garantijos įteikimo tenka skaityti 
pradedant nuo lapkričio mėrttsio,1fors ga
rantija būtų ir anksčiau įteikta.

Įteiktos garantijos, vis tiek ar jos eina 
tiesiai per DP Komisiją ar per kurią nors 
šalpos organizaciją, gauna eigą tuojau, kai 
tik yra įteikiamos. Kadangi garantijos turi 
pereiti keletą, net iki keliolika^ įstaigų, 
turi būti keletą kartų siunčiamos paštu, yra 
grupuojamos pagal JAV-bių teritorinius 
vienetus ir pagal tremtinių gyvenamas vietas, 
tai bylos eigos chronologinės tvarkos išlai
kymas visai neįmanomas, t. y. vienu metu 
paduotos garantijos gali pasiekti garantijų 
gavėjus labai skirtingu laiku — kartais gali 
visa procedūra apsisukti per vieną mėnesį, o 
kartais užtrunka iki keturių mėnesių.

Tų asmenų pavardės, kuriems garantijos

vis dar nepašaukiamas ruošti do- 
tenka aiškintis, kur byla yra už- 
Tačiau reikia pastebėti, kad DP 

Washingtone tepradėjo gauna-

yra pasiųstos betarpiškai DP Komisijai, 
yra įteiktos tos komisijos įstaigai Frank
furte ir iš ten-netrukus busxgautos 
macijos. Tada kiekvienas, kuris šiuo reika
lu yra kreipęsis į BALFo Įstaigą 
chene, bus apie tai painformuotas.

Tų, kurių emigracinės bylos yra už- 
kliuvusios arba yra kilę kurių nors neaiš
kumų ir kurie tuo reikalu yra kreipęsi į 
BALFo Įstaigą, šis pranešimas neliečia. Jų 
bylos, kiek suspėjama, aiškinamos atitin
kamose institucijose kiekviena atskirai ir 
kiekvienas bus painformuotas . kai tik bus 
reikalai išsiaiškinti.

BALFo ĮSTAIGA EUROPOJE.

infor-

Mun

NCWC reikalaujamos klebonu rekomendacijos
Savo š. m. sausio 25 d. biuletenyje NCWC 

centrinė įstaiga Vokietijoje nustato išskirtų 
šeimų, išsiskyrusių (turinčių divorsą) as
menų ir kitais emigracijos atvejais šią tvar
ką:

1. Išskirtos šeimos. Nutarta pakeisti bu
vusį nusistatymą, kad tie asmenys neemi- 
g.rootų, kurių šeimos vyras ar žmona yra 
likę krašte, į 'kurį DP negali grlįžti. Atei- 

• ’ "tyje NCWC tvarkys emigracines bylas tų 
asmenų, kurių šeimos yra buvusiose jų tė
vynėse, ... jei kunigas suteiks teigiamą re
komendaciją norintiems emigruoti . asme
nims.*)

1 Išsiskyrę asmenys. Jei yra nustatyta, 
kad asmuo norįs emigruoti yra nekaltoji 
dtvorso pusė ir kad jis nėra antrą kartą 
(civiliniu būdu) vedęs, ir jei kunigas reko
menduoja jį kaip vertą paramos, 
įstaigos turi pranešti tai savo 
Hochste — Frankfurte, pažymėdami 
vejį liečiančius faktus ir prašydami 
sutikimo prieš nominuodami tokį 
emigracijai.
, 3. Neigiamos kunigų rekomendacijos var
dinių garantijų atveju. Jei vardinės garan
tijos atveju kunigo rekomendacija yra nei- 

-giama, tai elgiamasi šitaip: (1) rašomas

NCWC 
centrui 
tą at- 
centro 

asmenį

? AKIMIRKSNIU KRONIKA. r

laiškas tam kunigui, kuris yra davęs nei
giamą rekomendaciją, pranešant jam, kad 
tas asmuo* yra gavęs vardines garantijas iš 
savo pažįstamų ar giminių. Paklausiama, ar 
kunigas mano, kad to asmens emigracija 
turėtų būti sulaikyta. Jei yra reikalo, da
romas pasikalbėjimas su kunigu tam atve
jui išdiskutuoti, (2) Jei per pasikalbėjimą ar 
savo laiške kunigas nurodo, kad jis mano, 
jog to asmens emigracija tari būti sulaikyta, 
tai skyriaus atstovas siunčia blanką su ku
nigo rekomendacija ir visą korespondenciją 
ir kitą atitinkamą informaciją j 
Centrą Frafcfurte — Hochste.

Prirašant nevardines garantijas, 
vėjais, kai rekomendacija yra tik
negatyvi, turi būti laikomasi tos pačios 
procedūros. Tačiau asmens su neigiama re
komendacija nominavimas bevardei garan
tijai gali būti padarytas, išskyrus išimtinius 
atvejus, tik tada, kai visi su geromis re- 
komandacijomis asmenys bus jau nomi
nuoti.

NCWC

tais at- 
švelniai

*) Reikia suprasti, kad kunigas patvirtins, 
jog šie asmenys nėra sąmoningai palikę te
nai savo šeimas, norėdami jų atsikratyti.

Lietuviškojo trio koncertas, Memmingene
Vasario 12 d. Memmingeno Aerodromo 

stovykloj teatre įvyko kamerinės muzikos 
koncertas. Dalyvavo neseniai susitveręs 
trio: Izidorius Vasyliūnas (smuikas), My
kolas Saulius (violončelė) ir prof. Vladimi
ras Ružickis (fortepijonas). Du pirmieji’ me
nininkai tremtiniams lietuviams savo pla- 

- čia menine veikla yra puikiai pažįstami. 
Prof. Vi. Ružickis tik pastaruoju metu pra
dėjo daugiau tremties koncertinėse estra
dose reikštis. Tačiau jo nuopelnai neprik
lausomos Lietuvos mužikai yra dideli. Per 
14 metų savo darbo Kauno konservatori- 

I joję, (fortepijono klasėje) jis yra išleidęs 
eilę pajėgiausių jaunų pianistų (jų tarpe 
plačiai pagarsėjusį Andrių Kuprevičių ir 
k.). Taip p|t jis buvo vienas įžymiausių 
mūsų fortepijono virtuozų.

Siame kamerinės muzikos koncerte buvo 
išpildyta Felikso Mendelssohno-Bartholdžio 
fortepijoninis Trio d-mol ir Petro Čaikovs
kio Trio a-mol. Abiejų kūrinių išpildymas, 
ypač pastarasis, buvo kaip retas susigro- 

* jimo ir meninio bei techninio lygmens pa- 
r^zdys. Tarp kita ko, ir pačių menininkų 
triginra šis koncertas jiems 'pavykęs bene 
geriausiai iš visų buvusiųjų.-

-Gaila tik, kad daugelis mūsiškių mem- 
Įningeniečių nepasinaudojo^ proga išgirsti

šio puikaus ansamblio men%
Tebūnie šia proga leista patiekti vokie

čių laikraščio apie šio ansamblio koncertą 
recenzijos vertimas. — ,

„Tokiu išpildymu, kokį patiekė lietuviai 
menininkai —, kurio išbaigtumui nebegali
ma statyti daugiau jokių reikalavimų, gali 
didžiuotis kiekviena muzikos pasaulio sos
tinė. Genialus Mendelssohno Trio polėkis 
pasireiškė visu savo dramatiniu stiprumu, 
kokio čia dar niekad nebuvo girdima, kar
tu išvengiant bet kokio pigaus sentimenta
lumo, kuris dažnai pasitaiko lėtosios da
lies išpildyme. Retai išpildomas Čaikovskio 
Trio a-mol, kurio pabaiga nugrimsta į be- 
buitį nieką (patetiškosios simfonijos para
lelė), praskambėjo patraukliausia bravūra. 
Virtuozinių variacijų dalis pasižymėjo šau
nių nuotaikų kaleidoskopu. Aplamai tai mu
zikinis išgyvenimas, kuriam 
linkėti plačiausio atgarsio, Dr, H. S.” 
(„Dillinger Tagespost” 21. 12.

Ir tai nėra mūsų vieni kitų 
o svetimų, ir gal ne visai mums draugiškų, 
įvertinimai. Tai turėtų su pasididžiavimu 
įsidėmėti kiekvienas lietuvis ir kiekvienu 
galimu būdu remti šio ansamblio pastan
gai kelti lietuvio vardą tarptautiniame, mu
zikos forume. J. Zdoniškė.

būtų galima

1948. nr. 50). 
liaupsinimas,

Kaip gnuli nevardines 
buto ir darbo garantijas

Daugelis tremtinių kreipėsi į BALFo 
Įstaigą Europoje, prašydami suteikti buto 
ir darbo garantijas išvažiavimui į Ameriką. 
BALFo Įstaiga ieškojo būdų šiems prašy
mams patenkinti, bet' nėvardinių garantijų 
BALFo Centre negauta. Tačiau tokių ne- 
vardinių garantijų galima gauti ribotą 
skaičių iš NCWC organizacijos. Todėl tie 
tremtiniai, kurie pageidauja iš minėtos or
ganizacijos gauti buto ir darbo garantijas, 
yra prašomi apie tai pranešti BALFo Įstai
gai Europoje. Gavus tremtinio prašymą, 
bus tuoj pasiųsta NCWC anketa — Resett
lement Form III. Prirašius ją teks įteikti savo 
eirijosNCWC skyriui ,iri prašyti, kad su
teiktų inevardinę buto ir darbo garantiją iš
vykimui į Ameriką.

BALFo Įstaiga Europoje.

;Dvi pamirštos ligoninės
1948 m. "lapkričio mėn. 27 d. „Mūsų Ke

lias” Nr. 68 (180) įdėjo pranešimą „Šelpian
tiems tremtinius ligonius žinotina.”. Jame 
įvardytos prancūzų, amerikiečių ir anglų 
zonose esančios sanatorijos bei ligoninės, 
kuriose gydomi džiovininkai lietuviai.

Tačiau čia nerandama dviejų anglų zono
je-esančių'ligoninių, kuriose taip pat gydosi 
džiovininkai lietuviai. Gal' būt, tik dėl to 
joms nebuvo susidomėta, kad čia guli ma
žesnis skaičius lietuvių. Mano įsitikinimų, 
jie irgi neturėjo būti pamiršti, nes yra taip 
pat bendro likimo broliai.

Gautomis žiniomis, šį pranešimą persi
spausdino įvairių pasaulio kraštų lietuviš
ki laikraščiai. Taip pat kai kuriuose kraš
tuose jau yra renkamos aukos Vokietijoj 
esantiems džiovininkams lietuviams šelpti. 
Bet šias dvi ligonines jos vargu ar bepa
sieks.

Nors ir pavėluotai, bet čia noriu pateikti 
įr šių dviejų ligoninių adresus, ligonių skai
čių bei ^eniūnų pavardes.

Anglų zona; 1) (22c) Denklingen, Bez. 
Koln, CCG Hospital, 5 ligoniai. J. Uleckas. 
2) (21a) Friedrichsdorf (Westf.) ū. Guters
loh, Senne I CCG DP Hospital, 6 ligoniai.

' Ąžuolas

JAV žydai reikalanja 
nauji; skryningi!

New York Times pranešimu, šešios dide
lės JAV žydų organizacijos, norėdamos 
pagyvinti Europos DP emigracijos reikalą, 
pareikalavusios, kad amerikiečių įstaigos 
visus imigrantus patikrintų naujuose, griež- 
tesniuose skryninguose. Europos DP sto
vyklose dar gyveną daug kolaborantų ir as
menų, simpatizuojančių nacizmui. Amerikos 
viešuomenės opinija reikalaujanti, kad vi
sus, kas „Užnuodyti rasizmu ir totalizmu”, 
neįsileistų į JAV ir patikrinant' taikytų 
jiems tokias pat griežtas priemones, kaip 
dabar taikoma komunistams. Toliau žydų 
organizacijos pareikalavę, kad DP priimtų 
Amerikoje, neatsižvelgiant į žinomas tauti
nes ir religines grupes. (LLV/SB).

Nepraleištinos progos
Sykį Karaliaučiaus universiteto žurnalistikos profesorius skundėsi savo klau

sytojams vokiškos informacijos nerangumū? Girdi, mažos Lietuvos problemos JAV- 
bėse yra geriau žinomos, negu didelės Vokietijos. Gal tas komplimentas savikriti- 
kos sumetimais ir buvo kiek perdėtas, bet būtų,/ žinoma, labai gera, jei jį galima 
būtų atkartoti ir šiandien. Ar ir dabar darome viską, kad išlaikius gerų informa
torių vardą?

Tiesa, parašėme šimtus memorandumų. Popiežiui, karaliui, prezidentams, JT 
sekretoriatui. Reikia tikėtis, kad jie rado saugią vietelę archyvuose, kur atkreips 
į save istorikų demėsį. Po 10,20 ar 100 metų.

Mes jau sykį šioje vietoje nurodėme į tokios veiklos Abejotiną praktišką nau
dą. Valstybės galvos mūsų memorandumų neskaito. Jie mūsų bylą žino, o jei ne, 
pasiklausia atitinkamų referentų. Todėl šiuo keliu eidami mažai ką pasieksime, tu
rime pasiieškoti ir kitokių, o jų netrūksta: —.

Prieš keletą dienų Valstybės Departamento tarėjas, sovietų reikalų specialistas, 
C. E. Bohlenas, kalbėdamas New Yorko (advokatų susirinkime, konstatavo:

„Neturime pamiršti, kad mūsų užsienio politika, kaip ir bendrai politika, 
remiasi amerikinėmis tradicijomis. Dėl to nėra jokios abejonės, nes mes gyve
name demokratiškoje bendruomenėje. Mūsų gerai informuota viešoji nuomonė 
neilgai rems ar pakęs tokią politiką, kuri nesutiks su mūsų tautos pažiūro
mis

Štai, į tą viešąją nuomonę turime atkreipti demėsį. Viešąją nuomonę sudaro mili
jonų eilinių žmonių pažiūros. Klystumėm manydami, kad ją suformuoja vien spau
da. Už Dewey pasisakė 85’/• visų laikraščių, tačiau eiliniai žmonės išrinko Tru- 
maną. Reiškia, jie mėgsta turėti savo nuomonę, susidariusią iš asmeninių patyri
mų. Demokratiškų valstybių vyrai, ar tai Trumanas, ar tai Attlee, ar koks kitas, 
savo kalbomis veiksmais stengiasi atitikti eilinio žmogaus pažiūras. Ką Trumanas 
sako, galvoja eilinis amerikietis. Kitaip jo per sekančius rinkimus .nerinks.

Sovietų Sąjungai savo agresingą politiką varant toliau, milijonai žmonių, ku
rie neturėjo savo pažiūrų šiuo reikalu, dabar nori susidaryti savo nuomonę.: Čia 
mes galime susilaukti nepraleistinų progų savo asmeniniu likimu pademonstruoti 
sovietinį režimą. Gyvas žodis dažnai paveikia daugiau už ilgiausius straipsnius 
ar kalbas iš. tribūnos. Ir tai nebus propaganda, bet tik grynos dangaūs šaukian
čios teisybės skleidimas. Neužmirškime, kad esame ne vieni. Tą patį darbą dirba 
ir kitos su sovietais susidūrusios tautos. Lenkai, vokiečiai, latviai, estai, bulgarai, 
ukrainiečiai, rumunai, vengrai, jugoslavai, čekai. Jų skaičius siekia milijonus. La
šas po lašo ir akmenį prakala, nors jis būtų ir iš Kremliaus mūrų. Jei kiekvienas 
iš mūsų nuteiks tik savo artimiausią aplinką, bus jau daug nuveikta. Žinoma, toks 
veikimas dar neatpalaiduoja ir nuo organizuoto darbo? Reikia derintis prie susida
riusių aplinkybių. ' - '

Štai, pvz., prieš kurį laiką sovietai pasiūlė Norvegijai sudaryti nepuolimo 
paktą. Kad sovietai sutartis:laiko tik popieriaus skiautėmis, žinoma ne nuo šian
dien. Tačiau mūsų informacijos tarnyba būtų gerai padariusi, jei tą progą išnau
dotų. Jei ji būtų trumpai, bet gerai painformavusi laikraštininkus ir komentato
rius apie mūsų patyrimą. Juk mes tokią nepuolimo sutari) turėjome nuo 1926 m., 

'bet ji mus neišgelbėjo. Tokja medžiaga, jei ji būtų paįvairinta, pvz., paskutiniųjų 
Merkio Molotovo pasikalbėjimų smulkmenomis, kurias Dr. Mačiulis paskelbė „Tė
vynės Sarge”, mielai pasinaudotų redaktoriai ir komentatoriai. Tai būtų šioks toks 
įnašas pasaulio viešosios nuomonės nustatymui. Gyvai, trumpai apie tuos santy
kius parašyta brošiūra duotų medžiagos jr gyvo žodžio informacijai.

Kad ir kur mus nublokš likimas, visados atsiminkime, kad negalima nuošaliai 
laikytis nuo didžiulės kovos, kuri kasdien pritraukia naujus žmones, naujas tau
tas. Žinoma, rizikuoti savo gyvybe ar turtu ne visi gali, bet pūsti pavėjui kiek
vienas turime. v K. 2.

Steigs prieglaudų fondą
. Šveicarijos laikraštis La Tribune de Ge
neve deda pasikalbėjimą su IRO generaliniu 
direktoriumi V. Tucku apie DP įkurdinimo 
problemas. IRO vadovybė įsitikinusi, kad iki 
1950 m. birželio 30 d., kada jos darbas pasi
baigė, jau bus įkurdinti trys ketvirtadaliai tų 
750.000 tremtinių ir DP, kuriuos ji tuo tar
pu aprūpina. Kad sutvarkytų tų tremtinių 
likimą, kuriems nesiras progos suteikti pro
duktyvaus darbo, IRO projektuoja rezer
vuoti tam tikrą fondą, maždaug 35 mil. do
lerių pritaikytų prieglaudų įsteigimui. Kur 
ir kaip tai bus vykdoma, tuo tarpu dar ne-

aišku. Į šį darbą ketinama įtraukti labdary
bės organizacijas, taip pat tuos tremtinius, 
kurie jau suspėję susidaryti savarankią 
zistenciją. (LLV/SB).

eg-

Steigs Europos egzilinį parlamentą
United Press praneša iš Londono, 

ten netrukus ketinama steigti Europos par
lamentą, į kurą įeis vien politiniai tremti
niai iš valstybių anapus geležinės uždangos. 
Vadovaujantieji britų ir tarptautiniai libe
ralų sluoksniai remia Europos egzilinto 
parlamento projektą. (LLV/SB)

kad

Dėl sūnelio Sauliaus mirties didžio liūdesio ištiktam

Pauliui Augiui
nuoširdžią užuojautą reiškia

„Minties*’ redakcija.

SKELBIMAS Nr. 63
Iš JAV ir kitur yra paieškomi štame skel

bime išvardinti asmens. Ieškomieji arba 
apie juos žinantieji malonėkite atsiliepti C/ 
Kartotekai per artimiausius LTB skyrius, 
kartu nurodant skelbimo eilės Nr.. ir įde
dant reikiamą kiekį pašto ženklų atsakymui 
apmokėti.
19. SABALIAUSKAS Petras, jo žmona Te

ofilė ir vaikai Vaclovas bei Bronius;
'DOVYDAITYTĖ Magdalena iš Radvi
liškio; BUTNERYTĖ Meta (1930) iš 
Lauksargių.

20. KUNGYS Vladas su savo žmona Ona
ir jų vaikai; KASPERAVIČIUS nuo 
Jurbarko; ZNATAS-Znatavičius iš Mi- 
kytų; VALYS Povilas iš Dotnuvos; SA- 
vickas Romas. '
VOLKOVICK1S Alfonsas ir jo žmona 
Marija; SALIENĖ-Vaškeįytė Sofija; 
LEIPUS Adomas iš šabaldauskų; BU- 
DREIKAITĖ Janina nuo Skaudvilės.

22. Mrs. Vincenta Baltrukaitis-Cesnulevi- 
čiūtė, 25 Grand St., Worcester, Mass.— 
prašo atsiliepti savo brolius Zigmą ir 
Ulijoną, nuo Marciiikqfiu.

23. Mrs. Ona Dabrilienė, 12a Harvard Si., 
Worcester, Mass. USA, — prašo atsi
liepti Marcelę ir Teresę Adomaitytės, 
gyv. prie Kybartų.

24. Mrs. Agota Krivinskienė, 29 Poplar St.
28 Conn.. Waterbury/USA — prašo at
siliepti Kabišaičius: Juozą, Petrę, Ma- 
©da, Marįjąbei Etens, nuo Sakia.

21.

25. tyfrs. Frances A. Kaupas, 287 Marion 
St., Brooklyn 33, N. Y./USA — prašp 
atsiliepti Eufraziną Rudienę ir Anicetą 
Mažeikaitę.
Mr. Louis Ellyes, Route 1, Box 124 B, 
Oregon City, Oregon/USA — prašo at
siliepti stud. Albiną Bielskį.
Mrs. Agota Sakalas, 12 Priory Vilias,

26.

P r e s s e — Foto

Paulaltls, Wangep/Allgau, Herlatz 6

27. .
Wilmslow Road, Didsbury, Manchester 
20/England — prašo atsiliepti Uršulę 
Kalvaitienę-Kazakatiskaitę.

28. Mr. Antanas Urbonas, R. 1, Box 34, 
ANKENY, lowa/USA — prašo atsiliep
ti savo brolį Joną Urboną arba jo vai
kus, kilusius nuo Garliavos.

29. Mrs. Usonienė-Pajjlikaitė, 15749 Stra- 
thmoore, Detroit 27, Mich./USA — 
prašo atsiliepti brolį Juoz^ Paulį ir Ka- 
silauskus bei- Overlingus.
Mirusio JAV-se Jono PAUKŠTO bro
liai bei brolvaikiai, kilę iš Klemiškių, 
palikimo reikalu prašomi atsiliepti C/ 
Kartotekon per vietos LTB.

31. Paklydę siuntiniai: /S. Galdikui ir A. 
Virzinlui, atlisiepti C/Kartotekon per 
artimiausią LTB skyrių.

32. Gauti adresai iš JAV; M. Kižyfei, Jur
giui Tekoriui, Zofijai Mankauskaitei, 
Romualdui Kupriui, Kostei Jenulytei- 
Hoseit ir užklydęs laiškas Mykolui Šim
kūnui nuo Petro Šimkūno iš Brazilijos.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

30.

Foto ir. Optikos reikmenų prekyba: 
siūlo:
Vieną geriausiųjų knygų, apimančią 

visą foto sritį,
1) Meine- Folo-Prixis von Dr. W. 

Heering. 1949 m; ,laida, 424 psl. 
Kainž 18.- DM.

2) Foto aparatų katalogą. Kaina 1.50 
DM- Foto, kino industrijos katalo
gą. Kaina-4.50 DM.
Foto Sparatus katalogo kainomis: 
Zeišsb nuo 24x36 mm iki 6x9 cm. 
Akare-te 24x36 cm 36 nuotraukoms 
f = 5 čir ir atskirai tele objekty
vą 7.5 . cm. PhOtavit Stan
dard IV, 24x24 mm, 25 iiuotrau- 
koms. Oristatymo išlaidas apmoku.

5)

IEŠKOJIMAS
Tuojau prašau atsliepfi Vytą Laurinaitį, 

kilusį iš Kudirkos Naumiesčio. Rašyti šiuo 
adresu: Mr. Pranas Baukus, Bryneethin Mi
ners Hostel Highneethin Ave, Bryweethin, 
Glam. S. Wales. England.

Šiomis dienomis iš spaudos išėjo Gražinos 
Krivickienės sudarytas liaudies dainų rm- 

\ kinys
DAINOS

Didelio formato, 160 puslapių, puošni, kie
tais viršeliais knyga, gausiai grafiko Vikto. 
ro Petravičiaus iliustruota. Įžanga ■— J. 
Balio, kartu vokiečių ir prancūzų kalbomis 
išspausdinta Aleksio Rannito studija „Pet
ravičiaus, Dainos ir lietuvių siela”, geidėjas 
— Erwin Burda jVerlag, Freiburg. Norin
tieji įsigyti šį leidinį kreipiasi autorės p. 
Krivickienės adresu: (17b) Freiburg i/Br., 
Zasiusstrasse 39. Iki kovo 15 d. knyga kai

nuos 12 DM, vėliau K DM.

IEŠKOJ1MAS
John Shendall (Jonas Skendelis), gyy. 

JAV, ieško savo giminių, kilusių iš Sarapi- 
niškių kaimo, Varėnos valsčiaus, Alytaus 
apskrities. Rašyti: Jonas Gradinskas, IRO 
Vocational Training School, (13b) Neuburg/‘i 

Donat*.
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Chief and Authorised Licensee J. Vasaitis, 
(13b) Memmingen, Postfach 2, US-Zone, 

z Germany * Population .to be served
20.000 * Circulation 4.000' * Printed 
by. Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 
GmbH# Memmingen, Schratinenplalz 6...

Leista .JAV Kariuomenė® Vyr. Būstinės 
Europoje # Licencijos Nr. UNDP 203 
* Vyr. red. — leidi J. Vasaitis, Redak
torius: St. Kalvaitis * Redakcija straips
nius taiso bei trumpina savo nuožiūra 
ir- nesunaudotų (antraščių nesaugo * 
Prenumerata Vokietijoje mėn. DM 3.—, 
į užsiėnį mėn. DM 4.—, atsk. num. 
30 pf. * Skelbimai • iki 10 petito eal. 
DM 3.-r, kiekviena. tsekanti ėil. 25 pf. 
užuojautos, sveikinimą:, padėkos DM 5.— 
paieškojimai DM 2.— * Ein. f-tos: 1) 
Postscheckkonto Miinchen 14 210 ir 2) 
Volksbank Memmingen. 9149 * Arta.: 
„Mintis” Memmingen, Postfach 2. Tel. 2677.

• į,Minties” atstovas ir platintojas Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičhis, 40, Fosse Rd. Central, 
Leicester. England. Prenumerata mėnesiai 
3 šiEngar. atskiras numeris 3 nensai.
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