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JAV senatas daro pataisas Atlanto pakte
Ambasadoriai reikalaus, kad JAV garantuotu karine pagalba agresijos atveju

Australija duos baze Amerikai
Canberra (Dena/Reuteris). Australijos tni- 

nieteris Dr. Evattas atstovų rūmuose prane
šė, kad jei pareikalaus būklė, tai JAV 
dispozicijai bus ,perduota Australijos man
date Pacifike esanti Manuos sala.

Praėjusio karo metu Amerika Manuoje 
įrengė stiprią laivyno atramos bazę. Pra
ėjusiais metais ta sala vėl buvo grąžinta 

. \ Australijai. Paklaustas Evattas atsakė, kad 
Australija vis dėlto ir toliau imasi toje-sa
loje gynimosi priemonių. t

Graiku sukilėliai brutaliai 
nužudė JAI lakūną

Atėnai (Dena/Reuteris). Amerikiečių val
diniame pareiškime graikų sukilėliai apkal
tinami pulk. Įeit. Seldeno Ednerio nužudy
mą, kai jis, kaip neginkluotas amerikiečių 
stebėtojas graikų lėktuvu buvo priverstas 
nusileisti sukilėlių užimtoje srityje. Pasi
traukus iš šios srities sukilėliams, tyrimai 
parodė, kad Edneris rr graikų pilotas lėk
tuvu nusileido gyvi. Išlipdamas iš’ lėktuvo 
Edneris buvo „brutaliu būdu” nužudytas. 
Amerikiečių pranešime sakoma, kad Ednerio 

" lavonas buvo rastas vienoje dauboje. Gal
va buvo smūgiais sužalota ir ant kaklo 
rišta virvė.

UŽ-

Geriausia nepatekti 
i bombos laikini

Londonas (Dena/Reuteris). Penktadienį 
britų karo ministerijos išleistas laikraštis 
britų armijai, karininkams duoda nurody
mus, kad .geriausia apsaugos priemonė nuo 
atominių bombų yra nebūti ten, kur jos nu
krinta”. ' .

Atominių bombų puolimo metu reikia 
skaitytis su 99“A nuostolių. Toliau rašoma, 
kad yra labai abejotina, ar pasiseks išrasti 
veiksmingų apsaugos priemonių nuo atomi
nių bombų.

Nepavykęs streikas
Rymas (Dena/Reuteris). Profesinių sąjun

gų rūmai Ryme paskelbė penktadienį 1 va
landos protesto streiką dėl įvykusio tarp 
policijos ir popieriaus fabriko darbininkų 
susirėmimo, kuriame buvo sužeisti 57 as
menys. Tik dalis darbininkų prisidėjo prie 
šio streįko.

Palermo profesinės sąjungos pirmadieniui 
visoje Sicilijoje paskelbė generalinį streiką, 
kad paremtų jau 7 savaites streikuojančius 
kasyklų darbininkus dėl atlyginimo pakėli
mo.

Į

kovos inirialyta perėmė 
indoitezai

Londonas (Dena/Reuteris). Indonezų at
stovybė Londone pranešė, kad Indonezijos 
kovų „iniciatyvą perėmė respublikininkai”. 
Iš centrinės Javos pranešama, kad vietos 
gyventojai laikosi respublikininkų nurody
mo nebendradarbiauti su olandais.

Nors Javoje olandai ir užėmė didžiuo
sius miestus ir tarp jų susisiekimo kelius, 
bet respublikininkų karinės pajėgos pasi
traukusios visai tvarkingai. Respublikinin- 
kai stengiasi atkirsti oladų užimtus didžiuo
sius miestus, dėl kurių vyksta kovos. Olan
dai bandė tarp miestų esančias sritis išva
lyti lengvaisiais bombonešiais, nes neturėjo 
pakankamai sausumos kariuomenės.

Eklezijos ir vyriausybės 
pasitarimai Ohoslosakijoje

Praha (Dena). Čekoslovakijos tautinio 
fronto centrinio komiteto nepaprasta komi
sija pradėjo pasitarinfbs su Rymo katalikų 
eklezijos atstovais dėl santykių tarp valsty
bės ir eklezijos. Pirmoje eilėje bus taria
masi dėl eklezijos turtų nacionalizavimo, 
konfesinių mokyklų, statuso ir algų mokė
jimas kunigams iš valstybės iždo.

Australai reikalauja, kad 
Atlanto paktas siektą “acilika
Canberra (Dena / Reuteris). Australijos 

opozicijos vadas R. G. Menziesas pareiškė, 
kad planuojamas Atlanto paktas turėtų iš
siplėsti ir Pacifike, įtraukiant Australiją, 
Naująją Zelandiją, Indiją, Pakistaną ir Cei- 
loną. Atsižvelgiant į taikos prab!ei"as, pa
saulis negali būti padalytas i dvLzonas.

'.......................... - -

Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden
tas Trumanas pareiškė savo pasitikėjimą 
pasiūlytuoju Atlanto paktu, pastebėdamas, 
kad sausio 20. d. jo atsišaukime Atlanto 
pakto klausimu padaryti pareiškimai tebėra 
veiksmingi ir šiandien.

Dėl Atlanto pakto nėra jokių paslapčių, 
sakė prezidentas. JAV politika yra aiškiai 
išreikšta užsienio reikalų ministerio Ache- 
sono padarytame pareiškime. Tą pareiškimą 
Achesonas pirma su juo aptarė.

Achesonas buvo pareiškęs, kad siekiant 
Atlanto pakto sudarymu tam tikrų tikslų, 
vyriausybėje nėra jokių nuomonių skirtu
mų. Prezidentas primygtinai pareiškė, kad 
jis mano, jog JAV kartu su kitais Atlanto 
pakto dalyviais galėtų padaryti aiškų laisvų 
kraštų sprendimą atremti kiekvieną iš bet 
kurios pusės ginkluotą antpuolį.

Penktadieni užsienio reikalų ministe
ris Achesonas senato užsienio reikalų 
komisijai pateikė Amerikos užsienio 
reikalų ministerijos pasiūlytojo Atlanto 

saugumo pakto ištisą tekstą.
Ta proga senatorius Connallys pareiškė, 

kad tas sutarties projektas, j; patvirtinus, 
kiek galint skubiau bus išiuntinėtas visoms 
kitoms dalyvaujančioms valstybėms.

Tarp JAV užsienio reikalų ministerio 
Achesono ir Briusselio pakto valstybių am
basadorių bei Kanados šios savaitės pra
džioje vėl prasidės pasitarimai.

Manoma, kad ta proga ambasadoriai 
spirsis, idant JAV agresijos atveju pak
to tekstas būtų įsakmus ir aiškus, kad 

jis turėtų pilną savo vertę.
*

Washingtdnas (Dena/Reuteris). JAV 
sienio reikalų ministeris D. Achesonas 
nato užsienio politikos komisijoje aptarė 
planuojamo Atlanto pakto nuostatus.

Komisija slaptai posėdžiavo, svarstydama 
kaip 6 mėnesius ruoštus Siaurės Atlanto 
valstybių, pakto pagrindus.

Amerikos senatas s/s balsų , dauguma 
šį susitarimą priėmė kaip ratifikuotiną. 
Manoma, kad Achesonas Siaurės Ątlanto 
valstybių atstovybėms Washingtone įteikę 
siąs senatorių pasiūlytas pakto pataisas. Gal 
būt, reikės daugiau kaip vieno senato po
sėdžio paktui priimti. Tikimasi, kad kitą 
mėnesį dalyvaujančių valstybių užsienio rei
kalų ministerial Atlanto paktą pasirašysią.

Opozicija siūlo prisidėti, vyriausybė su
silaiko nuo Atlanto pakto

Canberra (Dena/Reuteris). Australijos 
sveikatos ministeris McKenna parlamente

už- 
se-

JAV Maskvos ambasada dar be seimininko
Washingtonas (Dena/Reuteris). Savaitinėje 

spaudos konferencijoje prezidentas Truma
nas pereiškė, kad „nėra jokio pagrindo su
sirūpinimui” dėl šio meto Amerikos ūkio 
reikalų. Neseniai pasireiškusi nauja kainų 
evoliucija padarė tiktai tą posūkį, kurio visi 
pageidavo.

Jis išreiškė viltį, kad kainos nebekils. 
Prezidentas Trumanas nepareiškė keisiąs 
savo programą dėl mokesčių, pagal kurią 
ateinančiais metais ketinama padidinti juos.

Tarp kita ko prezidentas Trumanas de- 
mentavo pranešimus, kad jis, esą, ketinąs 
JT tarpininką Palestinoje Dr. Bunchę pa
skirti JAV ambasadoriumi Maskvoje. JAV 
ambasadoriui Maskvoje gen. Bedel Smithui, 
kuris šiuo metu guli Washingtono karo li
goninėje, yra palikta teisė pasirinkti: 
grįžti į Maskvą arba iš savo pareigų pasi
traukti. .

Taip pat ta proga Trumanas išreiškė pa
žiūrą, kad Mūnchene vykstanti byla prieš 
asmenis, kurie kaltinami šnipinėję Čekoslo
vakijos naudai, gali 
reikšme su byla, kuri 
sabotuotojams, kurie 
pajūryje buvo iškelti į

Be to, prezidentas 
kad Amerikos okupacinė politika Japonijoje 
nesikeičia ir nėra jokių ženklų, kad tykių 
paktitimų galima būtų laukti. Prezidentas 
Trumanas korespondentams priminė 
reikalu armijos ministerio Royallio 
menti.

būti palygint savo 
buvo iškelta vokiečių 
karo melu Amerikos 
krantą.

Trumanas pabrėžė,

tuo
de-

Paniuškinas kabinėjasi be reikalo
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV 

sienio reikalų ministerija paskelbė, 
atmeta sovietų kaltinimus To': •

i komisijoje. Sovietai kaltino JAV,

už- 
kad JAV 

• ••t Rytų 
kad jos 

pareiškė, kad Australija neketina pasirašyti 
Atlanto pakto.

Australijos opozicijos vadas Menziesas 
vienoje spaudos konferencijoje reikalavo At
lanto paktą išplėsti ir į Pacifiką. Grėsmė 
taikai abiejose srityse esanti ta pati, sakė 
Menziesas: „Komunistų prasiveržimas”. Jei
gu Europoje kiltų, karas, tai pagal jau tu
rimą patyrimą Į j^būtų įvelta ir Australija, 
ir karas Pacifike tada paliestų ir kitas bri
tų sritis. *

...o Turkija nori, kad jis aprėptų Vidur- 
Viduržemio jūrą

Paryžius (Dena/Reuteris). Turkijos užsie
nio reikalų ministeris Sadakas spaudos at
stovams pareiškė, jog Turkija stengiasi įti
kinti didžiąsias valstybes kad Atlanto pak
tas būtų praplėstas ir Viduržemio jūroje. 
Sadakas pabrėžė, kad Turkija negalinti pri-' 
sidėti prie Atlanto pakto, nes numatytas 
paktas apimtų tik tiksliai geografiškai susi
siekiančius kraštus. Tačiau Europos taika 
negali būti garantuota kurioje nors konti
nento dalyje. Turkijai Europos taika yra 
nedaloma.

Norvegijos ir Švedijos keliai skiriasi
Oslo (Dena/Reuteris). Oslo mieste įvyko 

trijų Skandinavijos valstybių ministerių 
pirmininkų konferencija, kurioje dalyvavo ir 
Norvegijos užsienio reikalų ministers 
Langė.

Švedijos ir Danijos ministerial pirminin
kai buvo atvykę į Norvegijos darbo parti
jos kongresą.

Danijos ministeris pirmininkas ta proga 
nurodė Į Skandinavijos kraštų bendra
darbiavimo reikalingumo skubotumą. 
Tačiau teigiama, kad nuomonių skirtu
mai tarp Norvegijos ir Švedijos minis
terių pirmininkų yra nesutaikomi. Po
litiniai Oslo sluogsniai laiko beveik 
tikru, kad Norvegija prisidės prie pa

siūlytojo Atlanto pakto.
Norvegijos ministeris pirmininkas Ger- 

hardsenas Norvegijos darbininkų partijos 
kongreso atidaromoje kalboje pareiškė, kad 
konferencijos nutarimai ateinančių metų 
Norvegijos pasirinksimai pozicijai, numato
ma, turės lemiamą reikšmę. Jis esąs įsitiki
nęs, kad delegatai supranta savo atsakin
gumą. !

J Vakarus orientuota Norvegijos politika 
sutinka ne tik komunistų, bet ir tam tikros 

ketina „bendrai visų sąjungininkų sukurtą 
Japonijos kontrolės sistemą pakeisti”.

Sovietų Washingtono ambasadorius Pa- 
niuškinas skundėsi, jog Amerika stengėsi 
„Japonijos ūkį pajungti Amerikos monopo
listų grupės interesams”.

Amerikiečių sluogsniuose teigiama, jog 
JAV jokiu būdu neketino Japonijos kontro
lės sistemos pakeisti, bet jos laikosi tos 
komisijas pripažintos teisės „skubiais atve
jais” savarankiškiai leisti potvarkius.

♦ Casablancos karinis teismas du ma
rokiečius pasmerkė mirti ir vienuolika kitų 
marokiečių nubaudė įvairiomis kalėjimo 
bausmėms už dalyvavimą kruvinuose susi
rėmimuose. kurie įvyko praėjusiais metais 
birželio mėnesį Dujoje. Tų susirėmimų metu 
žuvo 45 asmenys, daugiausia žydai. (D/R).

Triestui pagaliau surado gubernatorių
Lake Successas (Dena/Reuteris). Sovietų 

S-ga ST sutiko su buv. Šveicarijos pasiunti
niu Maskvoje pulk. Flueokigerio paskyrimu 
kandidatu Triesto gubernatoriaus postoviui.

Pulk. Flueckigeris jau anksčiau D. Bri
tanijos buvo pasiūlytas tam postoviui, bet 
Sovietų S-ga su tuo nesutiko. Maliko suti
kimas buvo nelauktas. Tuo pačiu metu Ma
likas apkaltino ir D. Britaniją, kad jos nori 
gubernatoriaus rinkimus nudelsti, idant 
Triesto okupaciją galėtų vykdyti neribotą 
laiką.

Amerikos delegatas Austinas atsakė, kad 
Jugoslavijos Triesto zona praktiškai yra 
įjungta į Jugoslavijos, policinę valstybę ir 
todėl nepriklausomas ir demokratinis sta
tusas tai sričiai vra neįmanomas.

Londonas (KR). Londono žurnalistai, ku
rie periodiškai tarptautinės politikos klau
simais pateikia patikimų informacijų, teigia, 
jog '

Maskva ketinanti maršalui Titui kirsti 
lemiamą smūgį.

Tuos teigimus jie paremia savo stebėji
mais, pagal kuriuos jau du mėnesiai vis 
dažnesni karo medžiagos transportai iš Juo
dosios jūros ir Baltijos jūros atvyksta į 
Albaniją.

Pasak UP, Jugoslavijos „Tanjungo” žinių 
agentūra praneša, kad vieną naktį prasidėjo 
Albanijoje „Jugoslavijos piliečių žmonių 
medžioklė”. Iki šiol yra suimti du Jugosla
vijos pasiuntinybės valdininkai ir dar kiti 
septyni Jugoslavijos piliečiai. Apie tai, ka
me jie laikomi, šiuo metu dar nėra jokių 
žinių.

Sovietai kovos su „agresyviem bloku”
Maskva (Dena/Reuteris). „Izvestija”, So

vietų vyriausybės organas, komentuodamas 
Atlanto paktą rašo, kad „tie, kurie sudaro ag
resyviu; bloką”, Saugumo Tarybos darbą 
daro iliuzinį. Laikraštis pareiškė, kad „ko
vojąs internacionalinis pasipriešinimas, va
dovaujant Sovietų S-gai, energingai kovo
siąs su anglų amerikonų griaunančiu darbu,

dalies darbo partijos pasipriešinimą. Tačiau 
manoma, kad darbo partija, atsižvelgdama 
į spalio mėnesį būsimus rinkimus, išlaikys 
savo vienybę ir vyriausybės vedamą poli- 
ką parems.

Demokratijos turi remtis jėga j
Sidneys (Dena/Reuteris). Buv. britų užsie

nio reikalų ministeris Edenas, kuris šiuo 
metu lankosi Australijoje, pareiškė, kad At
lanto pakto sudarymas pateiktų geriausias 
sąlygas taikos pasitarimams. „Viena mes 
tikrai išmokome, pareiškė Edenas, būtent 
iai, kad demokratinės tautos greičiau su ki
tais kraštais pasirašo sutartis, kada jos de-jnistai gautų daug mažiau balsų, negu kad 
rasi, pasiremdamos jėga”. | jie gauna kai kuriose Vakarų demokratijose.

Vokietijos vyriausybė kiek galint veikiau
Frankfurtas (Dena). JAV karinis guber

natorius gen. Clayus pareiškė, kad JAV yra 
pas-iryžusios kiek galint greičiau sudaryti 
Vakarų Vokietijos vyriausybę, nors neseniai 
Stalinas ir pabrėžė, kad Berlyno blokada, 
galimas dalykas, būsianti panaikinta, jeigu 
vyriausybės sudarymas bus atidėtas.

Ta proga Clayus pagyrė parlamentinės 
tarybos Bomtoje darbą. „Vakarų Vokietijai 
ruošiama konstitucija turi sveikus demokra
tinius principus ir ji laiduoja atskiro žmo
gaus teises”, pareiškė generolas. Jis pasa
kė tikis, kad per ateinančias dvi tris savai
tes tos konstitucijos projektas bus pateiktas 
tvirtinti trims kariniams gubernatoriams.

Po susitarimo su Egiptu tesideres su arabais
pa- 
pri- 
no-

Jeruzalė (AP). Izraelio užsienio reikalų 
ministeris Shertokas viename spaudos 
reiškime reikalavo, kad Jeruzalė būtų 
jungta prie Izraelio. Bet tuo klausimu 
rimą išvengti, jei galima, konflikto.

Shertokas sutinkąs Jeruzalės senamiesčiui 
teikti tarptautinės srities teises. Ta proga 
jis pažymėjo, kad kol nebus baigti pasita-

Amerikiečių nuomone, atsižvelgiant į 
būklę Trieste, ST diskusijos dėl gubernato
riaus postovio yra be tikslo, kol tas klausi
mas dar neišpręstas diplomatiniu keliu 
tarp suinteresuotų valstybių.

Austinas pabrėžė, kad Vakarų valstybių 
nuomone Triesto klausimui išspręsti yra 
tik viena vienintelė galimybė — jį per
duoti Italijai. Britų delegatas Shonė 

prisidėjo prie amerikiečių pažiūros.
Austrijos vyriausybė pareiškė, jog ji nie

kada nesutiks, kad būtų sudaryta Kam
iene autonominė slovėnų zona. Tas pareiš
kimas buvo atsakymas į Jugoslavijos už
sienio reikalų ministerio Beblerio siūlymą 
keturių valstybių nepaprastų įgaliotinių 
konferencijoje Austrijos taikos sutarties 
klausimu, kur jis kaip tik to reikalavo.
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siekiančiu viso pasaulio valdymo”. Sovietų 
nusiginklavimo siūlymai buvo sutrukdyti 
užmaskuotų veto (būtent, delegacijos, kurios 
parėmė anglų amerikiečių bloką, susilaikė 
nuo balsavimo).

Rumunija „pamoko’’ Jugoslaviją
Frankfurtas (Dena). Amerikos radijas 

praneša, kad buvo paskelbta Rumunijos 
įteikta nota Jugoslavijai, kurioje Jugoslavi
ja buvo apkaltinta „brutaliai nutraukusi” 
Rumunijos Jugoslavijos draugiškumo su
tartį ir su Rumunija elgiantis! „priešiškai* 
ir šovinistiškai”. Tarp kita ko Jugoslavija 
kaltinama, kad ji šaudanti į pasienio sargy
binius ir vykdanti šnipinėjimą.

Pabaigoje Rumunija duoda Jugoslavijai 
„patarimą” atsisakyti nuo antisovietinės ir 
šovinistinės politikos ir atsidėti tam, kad 
kraštas būtų padarytas nepriklausomas ir 
sužydėtų.

Gyvenimas Vengri|o|e 
ne^sivaizdnofamas

Paryžius (Dena / Reuteris). Amerikiečių 
pasiuntinys Vengrijoje Chapinas, kuris iš
kviestas pasitarimų į Washingtoną, penkta
dienį atvyko l Paryžių. Pasiuntinys žurna
listams pareiškė, kad tiesa apie gyvenimą 
Vengrijoje yra neįsivaizduojama.

Chapinas toliau pareiškė, kad jis dėl 
Mindszenčio įvykio pareiškimų be Acheso- 
no aprobavimo neduos.

Prieš išvykdamas iš Cherbourg Chapinas 
pareiškė, kad yra nuostabus jausmas, kada 
laisvoje prancūzų žemėje gali laisvai kvė
puoti. Vengrų tautą ėmė valdyti Maskvo
je mokyta komunistų grupė, kurios vienin
telis autoritetas yra Kremlius. Tik tas gali 
tikrai suprasti, ką tenai reiškia gyvenimas, 
kas už geležinės uždangos gyveno Vengri
joje arba kuriame kitame krašte.

Pasiuntinys toliau pareiškė, kad įvairūs 
kaltinimai, kuriuos jam ir jo bendradar
biams kėlė vadinamoji Vengrijos Vyriausy
bė, yra tik melas. Jeigu Vengrijoje galėtų 
įvykti laisvi rinkimai, tai tikriausiai komn-

Vokiečių nacionalizmo atgimimo, Clayus 
pareiškė, nesą reikalo laikyti labai rimtu, nes 
jas nesudaro jokios rimtos grėsmės. „Na
cizmas yra visai žlugęs”.
Britų prof, sąjungos kovoja su komunizmų

Londonas (Dena/Reuteris). Britų profesi
nių sąjungų organizacijos generalinė tary
ba netrukus ketina pradėti antrą savo kovos 
fazę su komunizmu. Ketinama komunistų 
įtaką vietos profesinių sąjungų tarybose 
sutrukdyti, kadangi komunistai panaudoja 
profesines sąjungas piktiems propagandos 
tikslams. Britų profesinių sąjungų visos 
didžiosios grupės tai politikai pritaria- 

tartis su

suvesta į 
į tautines

rimai su Egiptu, Izraelis nenori 
kitomis arabų valstybėmis.

Izraelio užsienio politika buvo 
dvi sąlygas; 1. Izraelis neįsįvels 
diskusijas, blokų sudarymą, ir konfliktus; 2.
Bus palaikomi draugiški santykiai su vi
sais, kurie tęs draugystės norės.

Imigracijos klausimu Shertokas pareiškė, 
kad jo vyriausybės tikslas yra sudaryti ga
limybes įvažiuoti į Palestiną visiems žy
dams. Tačiau yra tam tikrų žmonių, dėl 
kurių praeities negalima duoti įvažiavimo 
leidimo. Pavyzdžiui, negavo leidimo įva
žiuoti Stanleys, kuris buvo įveltas į pasku
tiniąją didelę britų korupcijos aferą.

Vasario 16. d. didele balsi; persvara Ch. 
Weizmannas išrinktas Izraelio valstybės 
prezidentu. Provizorinė Ben Guriono vy
riausybė atsistatydino.

Gerai informuoti sluogsniai praneša Iz
raelio Libano ginklų paliaubų susitarimo 
projekto smulkmenas. Žydai pateikė šiuos 
reikalavimus: atitraukti iš Libano arabų 
vadavimo armiją ir 2. Sirijos pulkus; par
duoti Libano žemės nuosavybes Galilėjoje 
žydams; pilietinių teisių patikinimą, palie
kant žydams priklausančias žemes Libane. 
Izraelis sutinka padengti Libano privatinių 
nuosavybių nuostolius Palestinoje.

♦ Paryžiaus radijas praneša, kad Šve
dija de facto pripažino Izraelį. (D),

1
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Tarptautinė padėtis

Malonus reiškinys
Vasario 14 d. JT socialinėje ir ūkinėje 

taryboje sovietus ištiko didelis, nemalonu
mas. JAV delegatas Willardas Thorpas pa
reikalavo ištirti gyvenimo sąlygas sovietų 
koncentracijos stovyklose. Jis teigė turįs 
pakankamai įrodomosios medžiagos, kad 
Sovietų Sąjungos koncentracijos stovyklose 
kali netoli 14 milijonų žmonių, kurių gy
venimo sąlygos neatitinka žmogaus orumo. 
Thorpas pastatė konkrečius klausimus so
vietų delegacijai: 1. kuo nusikalto tie kali
niai, 2. kaip jie „taisomi’’ (sovietai aiškino, 
kad tai esąnčios tik pataisos stovyklos), 3. 
kokia buvo jų nuteisimo procedūra, 4. ar 
jiems leidžiama susisiekti su išore, 5. ar 
kartu „taisomi” ir kalinių šeimų nariai, 
6. koks yra. kalinių mirtingumas.

Britų delegatas valstybės pasekretorius 
Ch. Mayhew savo kolegos reikalavimą pa
laikė ir iš savo pusės gražbyliškai paste
bėjo, kad ten, kur įsigali kūjis ir piautuvas, 
ten ateina ir koncentracijos stovyklos. Vo
kietijos sovietų zonoje, jo teigimu, šiandien 
koncentracijos stovyklose kali daugiau žmo
nių, negu Hitlerio laikais visoje Vokietijoje. 
Aišku, sovietų delegacija galėjo tik pa
reikšti, kad tie visi teigimai tėra (prastas 
buržuazinis šmeižtas, nors paties koncentra
cijos stovyklų buvimo fakto neginčijo.

Jau pereito JT visuotinio susirinkimo me
tu sovietai paaiškino, kad jų koncentraci
jos stovyklose esančios „pataisos įstaigos”, 
kurių „auklėtiniai” dirba tik 8 valandas 
dienoje, yra gydytojų prižiūrimi ir uždirba 
60 rublių per mėnesį.

Sovietai dar teigė, kad po Thorpo reika
lavimų slypi JAV noras savo žvalgybos ka
rininkus „įšmugeliuotl” ( Sovietų Sąjungos 
vidų.

Žinoma, dėl tų kalbų -nė vieno koncen
tracijos stovyklos kalinio būklė nepagerės, 
nebent sovietai įsimanytų propagandos su-
metimais (steigti vieną pavyzdinę stovyklą 
Potiomkino kaimų pavyzdžiu. (Bet tada jos 
„auklėtiniai” greičiausiai būtų specialiai 
mokyti MVD agentai). Tačiau nepaisant to 
liūdno fakto, viso reikalo iškėlimas JT tri
būnoje yra malonus reiškinys. Lygiai taip 
pat kaip ir „Žmonių teisių hartos” priėmi
mas.

Visos tos kalbos yra skirtos savo kraštų 
viešajai nuomonei nuteikti. Jos ypač yra 
skiriamos viso pasaulio darbininkijai. To
dėl smagu, kad didžioji JAV profesinių są
jungų konfederacija „American Federation 
of Labour” (sutrumpintai AFL vadinama) 
griebėsi iniciatyvos ir savo ruožtu JT pris
tatė eilę (rodymų apie tas stovyklas. Kaip 
tik profesinės , sąjungos, kurių tikslas yra 
rūpintis darbo žmonių gerove, negali ra
miai žiūrėti ( milijonų žmonių vergišką 
darbą. Net ir tuo idealiu atveju, jei,pasau
lyje iš tikrųjų įsiviešpatautų taika, vergiš
kos darbo sąlygos viename krašte yra ne
priimtinos kitų kraštų organizuotiems dar
bininkams, nes jų gambitai, pagaminti be 
atlyginimo blogiausiose sąlygose, gali būti 
pigiau pasiūlyti, negu laisvų žmonių ga
miniai

Žinoma, tas sumetimas, turint galvoje 
žmoniškumo reikalavimus, atrodytų esąs 
tikrai antraeilis, tačiau' iš tikrųjų jis vai
dina svarbų vaidmenį. Daugelis profesinių 
sąjungų veikėjų jau ne nuo šiandien reika
lauja vienodų darbo sąlygų viso pasaulio 
darbininkams. Girdi tik tuo atveju konku
rencija būsianti vedama padoriomis sąlygo
mis. Na, tai ateities svajbnė. Kol čigonas 
atpratino nuo ėdalo, arklys padvėsė. Tačiau 
ta pažiūra, kaip gairė ateičiai yra sveikin
tina.

Aplamai su malonumu dar kartą galime 
konstatuoti pasaulio viešosios nuomonės 
pasikeitimą. Dar nesentai kitos amerikiečių 
prof, s-gos konfederacijos atstovai, kartu su 
britų ir kitais Vakarų kraštų atstovais, sė
dėjo pasaulinėje prof, sąjungų konfederaci- 

• joje, kurioje pirmuoju smuiku griežė bol
ševikai arba jų agentai. Šiandien toje „pa
saulinėje sąjungoje” liko tik sovietų oku
puotų ir jų apmulkintų kraštų darbininki
jos (kaip Prancūzijos ir Italijos komunistų 
(takoję esančios prof, sąjungos) atstovai. 
Amerikiečiai, britai, olandai iš jos pasi
traukė. Reikia tikėtis, kad ir kitiems netru
kus prasivens akys.

Diskusijos socialinėje ir ūkinėje taryboje 
sustiprino (taką ir garsą tų balsų, kurie jau 
ne nuo šiandien šaukia: „mes kaltiname”. 
Tie balsai anksčiau ar vėliau neliks vien tik 
tyruose šaukiančiais, bet vieną gražią die
ną pareikalaus ir atskaitomybės, (m)

Atlanto pairtas neprieštaraus JT chartai 
Dės Molneaaa (Iowa) (bena/Reuteris). 

Pakeltas ambasadoriumi JAV atstovas JT 
pilnatyje Paryžiuje Jessupas, pasiskydamas 
dėl Athrto pakto, tarp kitajko išsireiškė, 
kad jokiu būdu jis neprieštaraus JT char
tai. Darydamas to pairto evoliucijos ap
žvalgą, Jesupas pareiškė, kad Sovietų S-gos 
elgsena via labiau J. Tautoms sunkina sąly
gas attikti jų pareigą. Sovietų S-ga dar 
visiškai ir nepradėjo JT rėmuose bendra
darbiavimo. Už savo geležinės uždanrrnc ji 
falaiko baimę.

Yla lenda iš maišo
Budapešto radijas trahaliavo keletą plok

štelių padarytų kardinolo Mindszenčio by
los metu. Transliacija perdavė kai kurias iš
traukas iš teismo tardymo, pvz., kardinolo 
asmens žinių patikrinimą Ir gynėjo kalbą, 
kuri, tiesą sakant, daugiau tiktų prokurorui. 
Tą transiladją BBC perėmė ( savo plokšte
les ir su vertimu galėjo perduoti įvairiomis 
kalbomis. Komentarų prie tos BBC translia
cijos nereikia. Kardinolo balsas yra toks 
silpnas, kad negalima lyginti su jo pilnu 
energijos balsu, skambėjusiu dar prieš su
ėmimą. Teismo pirmininko su kaltinamuo
ju kardinolu dialogo klausant, aiškiai galima 
pastebėti, kad pirmininkas stato tik tokius 
klausimus, I kurios kardinolas gali atsakyti 
tik „taip” ar „ne”, ar duoti nekomplikuotą 
atsakymą, pvz., kur ir kada gimąs. Ilgesnį 
sakini iš kardinolo lūpų girdime tik tada, 
kai jis skundžiasi esąs „fiziškai ir morališ
kai visai išsemtas”, ( ką teismo pirmininkas 
atsako; „iš Jūsų atsakymų to visai negali
ma pastebėti”. Reikia neužmiršti, kad čia 
tik tos ištraukos, kurias MVD rado esant 
galima pertransliuoti.

Teismo salėje buvo keliolika užsienio žur
nalistų, bet kokio plauko tie ponai buvo, 
skelbia „Neue Zuericher Zeitung”. Reuteriui 
ten atstovavo toks žurnalistas, kuris nese
niai buvo ištremtas iš Jugoslavijos už per 
dideles simpatijas kominformui. Ir kiti bu
vo „savi” žmonės, nors ir kilę iš Anglijos, 
Prancūzijos ar kitos kurios Vakarų Valsty
bės. „N. Z. Z.” juos visus (vardija ir nė vie
nas jų begali paslėpti savo simpatijų ko
munizmui Be to, jie vengrų kalbos nemokė
jo ir buvo Vengrijos saugumo aprūpinti 
įtartinai gražiomis „vertėjomis” ir „sekre
torėmis”. Įspūdi, kad f'a ne viskas švaru, 
sustiprina dar faktas, kad objektyvūs kores
pondentai, kaip kad, pvz., BBC atstovaująs 
Vienoje P. Smithas, į Budapeštą nebuvo 
diplomatiniai Vakarų atstovai Jiems buvo

viešpatavimo jūroseTačiau kova 
bus sunki, neg 
dabar turi daug 
tynės prasidės staiga ir sudarys Vaka
rams daug pavojingų momentų. Bet pir
majai žiniai apie puolimą nuskambėjus 
tuojaus bus duoti atitinkami (sakymai ofen- 
zyviniams daliniams. Dieną naktį iš JAV 
per Atlantą trauks lėktuvų formacijos ( 
paruoštas bazes. Ten, t. y. tose vietose, kur 
tiesioginis antpuolis dar negresia, bus pa
siruošta atlikti didelio masto orini puolimą. 
Ir tuo laiku, kai rusų divizijos trauks ( 
frontą, aviacija puls taikinius Sovietų Są
jungoje, paskandindama juos atominių 
bombų ugnyje. Netrukus ir frontas turės 
pajusti centrą ištikusią nelaimę. Galinga 
ranka ir toliau liks stipri, tačiau širdis jau 
bus gavusi smūgį. Raudonoji armija ne
trukus pasijus esanti atkirsta nuo pristaty
mo. Žinoma, ji šį tą dar gaus iš satelitinių 
valstybių. Bet netrukus Vakarų armijos ga
lės pradėti antpuolį ir priešą išvaikyti.

Tačiau iš tikrųjų tokio plano dar nėra. 
Dėl daugelių atskirų punktų dar neturima 
vieningos nuomonės. Kokius tikslus visų 
pirma reiktų pulti? Vieni sako: na gi pra
monę, kaip Magnitogorako rajoną, tačiau 
ne Maskvą ar Leningradą, kad nepakartojus 
Hitlerio klaidos, kuris prieš save nuteikė 
rusų tautą. Kiti nenori daryti jokių išim
čių. Admirolas Leahys, prezidento štabo 
viršininkas iš žmoniškumo sumetimų iš viso 
nenori naudoti absoliutinius ginklus.

Daug sunkumų laukia laivyno. Vokiečių 
povandeniniai laivai „21” tipo yra statomi 
Sovietų Sąjungoje. Vakarinių sąjungininkų 
panosėje sovietai iš Vakarų Vokietijos su
sižvejojo vokiečių specialistus. Taip pat jie 
žino ir naujos labai pavojingos minos pa
slaptį. (šiuo laiku sovietai turi apie 250 
povandeninių laivų.)

Kai kurie laivyno karininkai norėtų sta
tyti didžiulius lėktuvnešius, kurie galėtų 
plaukti i sovietų pakraščius ir iš ten už
pulti gyvybinius centrus. Štai kodėl laivy
nas reikalauja didžiulių 60.900 to lėtuvešių 
statybos.

Bombardavimui yra reikalingi lėktuvai. 
B—29 turi 2.200 mylių veiklos spindulį, 
kurį, kurą papildžius ore, galima prailginti 
800 mylių. Dėl to jų bazės gali būti rau
donajai armijai nepasiekiamose vietose..

Aišku, lėktuvai turi pasiekti visas rusų 
teritorijos vietas, net naujus pramonės cen
trus už Uralo. Dideli Rusijos nuotoliai iš 
vienos pusės suteikia jai tam tikrą saugu
mą, tačiau iš kitos pusės gyvybiniai cen
trai yra daugiau jautrūs. Sovietai negali to
kią didelę teritoriją apsupti radaro tinklu, 
ką tačiau gali padaryti D. Britanija. Sovietų 
radaro sistema, kuria turėtų remtis lėktuvų 
sekimo tarnyba, yra lygiai taip silpna, kaip 
ir jos susisiekimo tinklas.

.Tiesa, sovietai smarkiai dirba, kad su 
vokiečių specialistų pagalba patobulintų sa
vo radaro sistemą. Tačiau žinoma, ko jie 
dar negalėjo pasiekti. Tokiu būdu jie gali 

1 pasinaudoti radaru pasieniuose ir priesvar-

dėl 
raudonasis laivynas jau 
povandeninių laivų. Kau- 

mandagiai paaiškinta, kad salėje nesą vie- 
(aileiati. I teismo salę nebuvo Įsileisti ir 
tos, nors vėliau paaiškėjo, kad salė buvo 
pustuštė.

Pagaliau po bylos i Austriją pabėgo ke
letas buv. bylos liudininkų, kurie vienu bal
su tvirtina^ kad sakę tai, kas jiems pasakyti 
buvo liepta. Melas vis išeina į viešumą. Vos 
savaitei praėjus, paaiškėjo tiek laktų, kurie 
ir didžiausią „liaudies demokratijų” garbin
toją priverčia abejoti.

Pirmas istorijoje kardinolo nuteisimas 
pradėjo naują Vatikano — komunizmo san
tykių tarpsnį. Londoniškis „Economist” kon
statuoja, kad iki šiol Vatikanas stengėsi su 
kiekvienu režimu rasti „modus vivendi”. Ko
munistai iš savo pusės iki šiol nedrįso 
skelbti atviro karo Katalikų eklezijai tuose 
kraštuose, kur gyventojų daugumą sudaro 
katalikai. Todėl jie griežtai elgėsi su ne
gausingais Rumunijos katalikais, tačiau pasi
tenkino „šaltuoju karu” Lenkijoje, Vengrijo
je ir Čekoslovakijoje, Mindszenčio byla ir 
šeštadienį paskelbtas popiežiaus pareiškimas 
kuriame jis, nors ir neminėdamas Sovietų 
Sąjungos vardo, kalba apie jos sąmokslą 
prieš Dievą ir Kristų, kartu su prasidėjusia 
akcija prieš Lenkijos ir Čekoslovakijos dva
sininkiją, yra žūtbūtinės kovos pradžia, (m).

Nauja Japonijos vyriausybė
Tokiją (Dena/Reuteris). Naująją Japonijos 

vyriausybę sudarė liberalų ir demokratų 
partijos. Mlnisterio pirmininko ir užsienio 
reikalų ministerio portfelį paėmė Yoshida 
(liberalas).

Ministeris pirmininkas Yoshida pasakė 
kalbą, kurioje pabrėžė, kad Japonija yra 
pasiryžusi (veikti savo krašte komunizmą ir 
suburti visų 80 milijonų japonų jėgas ūki
niam atsistatymui.
Yoshida padėkojo sąjungininkams, labiau
siai amerikiečiams, už jų pagalbą, kuri pa
dėjo išvengti visiškos krašto suirutės.

Jei prasidėtų karas
bių centrų, tačiau jų teritorijos vidurys bus 
„aklas”, t. y. ten negalima bus nustatyti di
delėje aukštumoje skrendančių bombonešių. 
Tokiu būdu bombonešiai su priešo naikin
tuvais susidurs tik tris kartus, {skrisdami į 
priešo teritoriją, virš taikinio ir išskrisdami. 
Tačiau ko, verti sovietų naikintuvai?

Sovietai statosi vokiečių sprausmlnį nai
kintuvą Me 262, taip pat ir raketinį Me 
163. Dar bandymo stadijoje yra DFS 346, 
kuris, girdi, galis pasiekti garso greitį. Ta
čiau paskutiniame kare sovietų naikintuvų 
lakūnai neturėjo net angliarūkštles aparatų,’ 
kad galėtų skraidyti didelėse aukštumose. 
Dar ilgai truks, kol jie savo naikintuvų 
ginklą pakels į reikiamą aukštumą. Todėl 
galima bus be didesnio pavojaus skristi į 
sovietų teritoriją naktį. Pvz., 2 ar 3 lėktu
vai pasiims atomines bombas, o kiti jiems 
suteiks apsaugą. Skaičiuojama, kad mūsų 
nuostoliai sieks tik 10%, kas yra lengvai 
pakeliama. Savaime aišku, bus ir kitų sun
kumų. Sakysim, tikslių Rusijos žemėlapių 
trūkumas. Tačiau visos tos kliūtis yra nu
galimos. Ir lėtuvams pasisukus į savo ba
zes, Rusijos primityvus ūkis bus jau su
naikintas. Tas primityvus ūkis gynimosi 
kare su vokiečiais atnešė naudos. Kareiviai 
kovojo, gaudami labai blogą davinį. Ta
čiau dabar niekas sovietų pulti nenori, bet 
tik pasipriešinti jų agresijai. Kremlius bus 
priverstas tiekti savo toli esančioms armi
joms ir kiekvienas susisiekimo sistemos pa
žeidimas tuojau bus jaučiamas fronte. (O 
reikėjo sunaikinti net 85’/o vokiečių susisie
kimo sistemos, kad sustabdžių Rundstaedto 
ofenzyvą 1944 m., bes vokiečių susisiekimo 
sistema buvo labai plati). Sovietų centrai 
yra labai toli vienas nuo kito ir tarp jų 
esą susisiekimo keliai neturi jokio pakai
talo. Todėl, jei tik 20 sovietų miestų patirs 
Hirosimos likimą, tai tat reikš, kad Krem
lius neteko 99% savo lėktuvų produkcijos, 
60 plieno gamybos ir 65% naftos produk
cijos. Vien tik Maskvos Gorkio Tūlos 
Kazanės Jaroslavo srityje yra 75% visos 
sunkvežimių pramonės. 50% visos aviaci
jos pramonės yra sutelkta 5 Volgos mies
tuose: Saratove, Kuibiševe — Astrachaniuje, 
Uljanovske ir Ūloje. 50% visos naftos pra
monės yra sutelkta Baku apylinkėse. Dau
giau kaip pusė tankų, gamybos yra sutelkta 
Uralo komplekse-. Sverdlosvke Magnito- 
gorske Ckalove ir Uralske. Tų taikinių su
naikinimas pareikalaus vos poros mėnėsių 
laiko. Tada Sovietų Sąjunga bus tik rūk
stančių griuvėsių krūvos be pramonės, be 
maisto produktų, be susisiekimo. Raudonoji 
armija tada negalės atsilaikyti ir prieš silp
nesnį priešą.

Tam smūgiui suduoti reikalinga apie 900 
B—29, kuriuos vėliau pakeis B—50 arba dar 
modernesni tipai Iš jų 700 būtų bombone
šiai, o kiti būtų naudojami pagalbiniams 
tikslams. Savaime suprantama, kad karo 
atveju tam tikra dalis turėtų likti JAV mo
kymo tikslams, likusių lėktuvų t. y. 300 — 
500 visai pakaks. Jei toks orinis puolimas 
gali būti sėkmingas, jis turi būti atliktas

Komunistai ruošiasi 
forsuoti Jangcę

t
Nankingas (Dena/Reuteris). Komunistų 

karinės pajėgos šiuo metu puola vyriausy
bės kariuomenės paskutinį atramos punktą 
šiauriniame Jangcės krante Luwei, esantį 
tarp Nankingo'ir Šanchajaus. 5000 vyrų 
atvyko puolimo sustiprinti. Luwei iš pietinio 
Jangcės upės kranto apšaudomas stipria 
artilerijos ugnimi.

Ištisame 2400 km ilgumo šiaurinio Jang
cės kranto fronte komunistai kai kuriose 
vietose telkia pajėgas upės forsavimui.

Nankfnge taikos viltys vėl pakilo, kai 
komunistų vadas Maocetungas pareiškęs, 
kad sutinkąs Peipinge susitikti su vienu ne
partinės Šanchajaus taikos delegacijos na
riu.

Gerai informuoti Šanchajaus finansiniai 
sluogsniai skelbia naują ūkio programą, 
kuri netolimoje ateityje būsianti Įgyven- 
dyta.

Vienas mil. žydų ( Palestina per 5 metus
Londonas (Dena/Reuteris). „Jewish Agen

cy” finansų valdytojas Dr. Goldštefrias pa
reiškė, kad penkerjų metų būvyje iš Euro
pos ir Artimųjų Rytų į Palestiną būsią 
pergabenta apie vienas milijonas žydų.

1949 m. Izraelyje laukiamų 250.000 žy
dų, iš DP stovyklų atvyksią 55.000, iš ma- 
hometoniškų valstybių 75 iki 100 tūkstančių, 
o likusieji iš Vakarų ir Rytų Europos vals
tybių. Mėnesinė įvažiavimo kvota —■ apie 
25.000 asmenų.

Italijoje streikuoja tarnautojai komunistai
Rymas (AP). Vasario 15. d. 24 vai. Ita

lijoje prasidėjo streikas visų valstybės ir 
savivaldybių tarnautojų, kurie priklauso 
bendrąja: komunistinei profesinių sąjungų 
organizacijai.

Streike dalyvauja 350.000 tarnautojų. 
Laisvųjų Italijos profesinių sąjungų nariai 
streike nedalyvauja.

I

nedelsiant. Priešo gynimasis turi būti su
naikintas pirmomis dienomis ir puolimas 
įvykdytas dar pirmiau, kol priešas bazėms 
sudarys pavojų. Kitaip tariant, jos turi būti 
jau dabar paruoštos, kad karui prisidėjus 
mūsų eskadrilės galėtų iš jų pakilti Jei 
jos tik tada bus pradėtos statyti — bus per 
vėlu.

Kokios tai būtų bazės? Į tą 
gali ateąjrytl kiekvienas į rankas 
žemėlapį. Skandinavija', Islandija, 
Afrika, Arabija Adenas, Kuveitas,

klausimą 
pasiėmęs 

šiaurės 
Pakista

ni nas, Japonija, Okinava. (Žinoma, reikia 
skaitytis, kad rimties momentu kai kurios 
iš tų bazių negalės būti panaudotos, pavyz
džiui, Skandinavija.) Tos bazės jau dabar 
turi būti paruoštos. Pasikėlimo takai sun
kiausiems lėktuvams (2.800 metrų ilgio), 
garažai, patalpos personalui ir viskas, kas 
prie to priklauso. Šiuo metu tik Anglija 
mums gali patiekti tokias bazes. Toliau 
broliai Alsopai kalba apie dabar esančius 
sunkumus. Aplamai imant, Vakarų Europos 
kraštai yra susirūpinę savo pačių saugu
mu ir nori gauti atitinkamų JAV garantijų. 
Toliau jiems trūksta ginklų ir šarvuotės. 
Kad Reino liniją išlaikius, reikia turėti 45 
divizijas. Turima tik 15 divizijų. Kitos 8 
prancūzų divizijos yra blogai ginkluotos. 
Anglija pageidauja, kad vyr. vadu būtų jos 
lordas Montgomerys. Prancūzai šio egois
tiško generolo nenori. Jų nuomone, jei ka
riuomenėje bus daugiau prancūzų kaip an
glų, tai ir vadas turėtų būti prancūzas. Be 
to, anglai ir amerikiečiai nenori prancū- 
zafhs patikėti savo atominių paslapčių iki 
prof. Juliot Currie (komunistas) stovi pran
cūzų tyrinėjimų priešakyje ir iš viso ko
munistų (taka yra dar didelė. Tačiau ilgai
niui visi tie kliuviniai bus pašalinti ir Įsi
viešpataus vieninga huomonė.

*
Tuos (domius brolių Alsbpų išvedžioji

mus turime papildyti: L Kad išlyginus nuo
monių skirtumus tarp aviacijos, laivyno ir 
kariuomenės vyr. štabų, Trumanas jungti
nio visų štabo viršininku kuriam laikui pa
skyrė iš atsargos pašauktą generolą Eisen- 
hower(. Manoma, kad jo autoritetui turės 
nusilenkti atskirų ginklų rūšių interesus bei 
pirmumą giną karininkai. Be to, Eisenho- 
weris invazijos metu susirinko pakankamai 
patyrimo visoms trims ginklų rūšims koor
dinuoti. Jungtinis štabas turės nuspręsti, ar 
JAV gynimasis turi koncentruotis tik At
lanto vandenyne, Ramiojo vandenyno sri
čiai skiriant mažesnį vaidmenį, ar abiem 
sritims skirti vienodą dėmesį. Be to šta
bas turės nutarti, kiek ginklų iš saVo at
sargų JAV gali perduoti Vakarų Europos 
Unijos ar Atlanto pakte dalyvaujančioms 
valstybėms.

2. Kartu dėmesio yra verta ir kita žinia, 
skelbianti, kad JAV ir Kanada sutarė 
(steigti bendrą radaro tinklą. Tas tinklas 
neleis netikėtai sovietų lėktuvams užpulti 
Amerikos kontinentą. Tai ypač svarbu, nes 
Kanados šiaurė, iš kur laukiama sovietų 
lėktuvų, yra labai retai gyvenama, (m).

=TRUMPi S ŽINIOS s
AIRIJA

♦ Siaurės Airijos unijos partiją, baigda
ma savo metinę konferenciją Belfaste, priė
mė rezoliuciją, kurioje britų vyriausybės 
reikalaujama duoti patikinimus, kad imperi
jos rinkimuose D. Britanijoje esantieji pilie
čiai tik tada turėsią teisę balsuotų jeigu jie 
būsią britų piliečiais. (D).

AUSTRALIJA
*. Australijos užsienių reikalų ministeris 

Dr. Evattas pareiškė, kad australų Antark- 
čio ekajxdicija jau yra 3200 km į pfetų va
karus nuo Pertho. Ekspedicija Antarkčio 
srityje mananti išbūti 14 mėnesių. (D/R).

BRAZILIJA
♦ Rio de Janeiro buvo masinės demon

stracijos dėl kardinolo Mindszenčio nuteisi
mo. Tose demonstracijose dalyvavo valsty
bės prezidentas Dutra, vyriausybės nariai, 
parlamento atstovai ir diplomatinio korpuso 
nariai. (D/R).

' BULGARIJA
♦ Sekantį penktadienį prieš 15 Bulgdri-

jos evangelikų dvasininkų prasidėsianti by
la. Jie iraltinami špionažu, tėvynės išdavi
mu ir devizų spekuliacija. (D). ”

♦ BBC pranešimu Bulgarijos parlamen
tui buvo pateiktas įstatymo projektas Bul
garijos ortodoksų eklezijos „sudemokrati- 
nimui”. (D). .ČEKOSLOVAKIJA

♦ Cekoslovakų „Ludove Noviny” laikraš
tis savo skaitytojams pataria, kad jie turėtų 
išmokti vienas kitą šnipinėti ir išduoti tuos 
asmenis, kurie platina atsišaukimus ar sklei
džia gandus. Prahos korespondentas pa
brėžia, kad pastaraisiais mėnesiais daugu
moje bylų kaltinamieji buvo apkaltinti dėl 
nepranešimo policijai apie savo bendrų kal
tininkų darbus. (D). ,

♦ Čekoslovakijos vyriausybė dementavo 
gandus, kad Čekoslovakijos ministeris pir
mininkas Zapotockis yra atsistatydinęs. 
Ministeris serga ir šiuo metu yra Prahos 
priemiestyje. Sekantį antradienį jis vėl grį
šiąs | savo pareigas. (D/Afp).

♦ Prahos , profesinių s-gų laikraštis 
„Prace” išvardino „politiniai apsileidusius” 
asmenis, kuriuos reikėtų iš Prahos iškelti 
į kitas vietas. (D/R).

D. BRITANIJA
♦ Septyni britų žemųjų rūmų atstovai,

kurie atstovavo visas *partijas, išskyrus ko
munistus, nutarė žemuosiuose rūmuose pa
teikti siūlymą, kuriame vyriausybės būtų 
pareikalauta, kad ji „panaudotų visas gali
mas priemones”, idant kardinolui Mindszen- 
čiui ‘ ...................būtų grąžinta laisvė, (D/R).

. GRAIKIJA

gen. Eisehhoweris kovo m. 15 — 30 d.
♦ Atėnų oficialūs ' sluogsniai praneša, 

kad gen. Eiseiihoweris kovo m. 15 — 30 d. 
numato apsilankyti Graikijoje. (D/Afp).

ISPANIJA
♦ Ispanijos sosto įpėdinis Don Juanąs 

Šveicarijoje sjiortuodamas pašliūžomis nu
silaužė koją. (D/R).

IS VISUR
♦ Britų aukštasis komisaras Malajuose 

Ourneyus reikalavo ryžtingesnio malajiečių 
gyventoji)' nusistatymo prieš teroristus. Ko
munistų aktyvumo sudaryta būklė vis dar 
yra rimta. (D/R).

♦ Sukilėliai karai ir vyriausybės kariuo
menė kovoja dėl vieno budistų vienuolyno 
netoli nuo Inseino, kuris anksčiau buvo 
stiprus karų atramos punktas. (D/R).

♦ Komunistų kontroliuojama tarptauti
nė proiesinių s-gų organizacija JT ūkio ir 
socialinių reikalų tarybai įteikė memoran
dumą, kuriame atmetami kaltinimai, jog So
vietų S-goje yra koncentracijos stovyklos. 
Memorandumas teigia priešingai, »esą pri
verčiamieji darbai yra Pietų Amerikos vals
tybėse, Čilėje, Pietų Afrikoje ir kai kuriose 
D. Britanijos kolonijose. (D).

ITALIJA
♦ Praėjusi sekmadieni Rymo Švento 

Petro aikštėje įvyko katalikų tikinčiųjų ma
sinis susirinkimas, kuris protestavo dėl 
kardinolo Mindszenčio nuteisimo. Popie
žius pasakė kalbą. (D/Afp).

I IZRAELIS
♦ Švedijos generalinis konsulas Jeruza

lėje Baggė Izraelio užsienio reikalų minis- 
teriui Mošei Šertokui pareiškė Švedijos 
vyriausybės nepasitenkinimą dėl negatyvių 
aiškinimo duomenų grafo- Bernadotės mir
ties (vykyje. (D/R).

J. A. VALSTYBES
,Curtiss Wright Corporation” pratie- 
id amerikiečių mokslininkai slaptai_ U __ _

♦ „Curtiss Wright Corporation” prane
ša, kad amerikiečių mokslininkai slaptai 
stato stratosferinį „iaivą”, kuris pasieksiąs 
16.000 km greitį y>er valandą. (D/R).

♦ Amerikiečių raudonojo kryžiaus at
stovas Europoje W. L. Goweris pasakė, kad 
Palestinoje Gazos srityje kasdien miršta 
mažiausiai 200 arabų pabėgėliu. Arabai 
patalpinti 3 pagrindinėse stovyklose, po 
250.000 asmenų kiekvienoje. Maitinimas ir 
medicinos pagalba yra labai bloga. (D/R).

♦ Sovietų lakūnas, kuris neseniai pa
bėgo iš Sovietų Sąjungos, 3 savaites išbu
vęs Virginijos steite, htvyko į New Yorką. 
Spaudos atstovams jis pareiškęs, kad JAV 
jam padariusios didelį (spūdi ir jis norįs 
būti Amerikos piliečiu. (D/R).

♦ JAV atomo komisijos kontrolės val
dininkas pareiškė. Kid sovietai Joachims- 
thalyje turi trečią našumu urano kasyklą. 
Pirmoji esanti Eldorado Kanadoje, o antroji 
— Belgų Konge. (D/Afp).

LtiNKI J A
♦ 'britų pasiuntinybės Varšuvoje sekre- 

torius Maule nuvežtas į ligoninę, nes i jo 
privatų butą buvo įsiveržę plėšikai ir tri
mis šūviais jj sužeidę. (D/R).

P. AFRIKAI
* Pietų Afrika laikinai priėmė 44 estų 

pabėgėlius, kurie gruodžio mėn. mažu lai
veliu atvyko iš Švedijos. Jiems leidžiama 
pasilikti, kol bus ištirtas jų klausimas. (D/R)

• SOVIETŲ S-OA
♦ Amerikiečių prekybos atstovas Mas

kvoje Kohleris norėjo aplankyti suimtą 
amerikiečių žurnalistę A. Strong, kuri ap
kaltinta šnipinėjimu. Tačiau jis leidimo 
negavo, ir jam buvo pranešta, kad ii bū- 
«, iširti už keliu dienu ištremta. (D/AM).
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'Autorius ją pažadins sau reikiamu lai
ku, kai ims pasakoti kapitonas Kęstu
tis, nes, matyt, tuomet šaltis ir jai- pa
lieta rys nepakeliamas. Po to pasakoja 
klaipėdiškis Osvaldas, matininkas, pabu
dusi Nijolė, Juozas, na, ir jau per pu
sryčius patsai kapitonas, radęs vis dėlto 
laiko tokiai ilgai pasakai, kuomet jam ant 
kulnų mina bolševikų špiegas, kuris, pasi
rodo, prisidengdamas išganinga nakties 

1 tamsa, taip pat nakvojo ant neštuvų ir klau
sėsi istorijų tam, kad ant rytojaus pasi
kviestų lenkų kacetininką ir MP.; mat, pa
sakojimai buvo labai rizikingi tą vasarą 
vyravusioms santarvininkų nuotaikoms.

Ar nakties tamsa išpainioja tas visas rez- 
giavas — mezgiavas?

Autorius patsai jaučia tų stebuklingų su
sitikimų netvirtą pamatą ir vos, tik pasi
baigus vienam pasakojimui, kviečia savo 
veikėjus i talką, kad jie padėtų jam bėdo
je. Štai, baigus kapitonui istoriją, kuri lie
tė Nijolę, iš kampo nuo neštuvų pasigirsta 
pačios Nijolės balsas. „Jis buvo toks ne
lauktas, kad keli balsai net aiktelėjo”. Po 
tos „staigmenos” vienas pasipiktinęs mori- 
ninkas surinka:

— Kodėl gi tamsta (Nijolė!) kaip nors 
nepasigarsinai? Mes galėjome čia visokių 
niekų priplepėti, o paskui nebūtų nė akių 
kur kišti.

— Kad jau kaip ir miegojau, o paskui ir 
pačiai patiko paklausyti, — paaiškino (Ni
jolė!). *

— O žiedą tamsta tebeturi? — vos spė
jus baigti (kapitonui. P. A.), iš kampo pra
šneko moteriškas balsas. (Nijolės. P. A.).

Nors ir savo pasakojime aiškiai lietė Al- 
doną-Nijolę, nors ji pati tai čia pat vog
čiomis išklausė, nors ir net paklausė kapi
toną dėl žiedo, bet patsai kapitonas kažko
dėl nesiteikė atsakyti čia staiga „atsiradu
siai” mylimajai moteriai anei žodelio. Mat, 
autorius nori tą susitikimą pataupyti tam 
momentui, kada pati Nijolė išpasakos savo 
istoriją „kaip pabaudą už slapstymąsi”, (cit.) 

Kituose tarpsniuose veikėjai, eidami 1 
pagelbą autoriui, baisiai suinteresuoti iš
aiškinti ta^ painiavas. Štai pranciškono pa
staba: „O paskui blaiviom akim baigsim 
suvedžioti galus”. Matininkas: „Kad man 
dar vienas dalykas neaišku”. Pranciškonas 
(vienas aktyviausių autoriaus talkininkų): 
„Vilą laiką tylėjai, tai dabar papasakok, kad 
toji morų istorija tikrai prideramą galą 
gautų. Kad visi palaidi galai | krūvą susi
rinktų”.

Turiu prisipažinti, kad neteko skaityti li
teratūros veikalo (išskyrus humoristinius), 
kad herojai rūpintųsi atvirai jų autoriaus 
asmeniniais reikalais, paremdami jį savo 
pečiais ten, kur jis pradeda šlubuoti.

Bet dar (domesnis autoriaus trikas, kuo
met išaušus,autorius nori, pagaliau, baigti 
tas istorijas ir per ištikimąjį, pranciškoną 
gumigdo visą pasakorių kompaniją. Nerei
kia būti diplomuotu meteorologu, kad žino
tum, jog prieš aušrą oras ypatingai atša
ls, net ir vidurvasarį. Vadinasi, jeigu isto- 

• rininkai išvakarėm negalėjo užmigti dėl 
šalčio, tai... Burtininkas tas pranciškonas!

Pasirodo tikrai naktis yra didelis daly
•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Albinas Marius Katiliškis

Atsitraukimas nuo upės
3. tęsinys

Tartum gyva vasaros šliūžė, kur nebuvo 
išgraižyta ratų provėžų ir nugulėta van
dens. Ją saugojo miškas ir krūmai.

Saulė-jau nebešildė. Ji slydo tartum suktais 
pirštais vaikiškas vilkiukas, tarp dviejų, 
išakijusių Ir bebaigiančių Ištirpti, debe
sėlių, negalinčių jos užtemdyti, lyg jie bū
tų gulėję daug toliau, pačiam dugne mi’- 
žiniškos dangaus dekoracijos, priklijuoti 
gudriais sluoksneliais, išgavimui jaukių 
ir šiltų tonų. Javų liekanos, perdiržusios 
linų galvelės, baikščiai linkčiojo ražienų 
pakraštyje, kur sausi smilgų kuokštai ir 

z susenusi, nenuganyta varputis, vėjo su
guldyta plakais, lindo po krūmais. Rytais 
ji žėrėjo aptraukta šarmos. Paskutinių 
dienų giedra nutiesė neįmanomai plonų 
gijų tiltus. Jie atsimušė mėlynėje, trapūs 
ir vaiskūs, tartum nusukti iš žvarbių ry
tmečių šerkšnos. Jie kabinosi už medžių, 
vėlėsi į plaukus, įtempti vėjo vingiavo 
kilpomis ir driekėsi ant skrendančių 

paukščių sparnų.
Spinduliai lindo giliai j mišką, ten subi

rę šimtais skiautelių ir šviesių lašų, guri
nėjo spygliais, šokinėjo lapais. Žaidė pil
kai geltonose kelmučių galvutėse, tvyks
telėjo žaliose ir ugninėse kėkšto plunks
nose. Miškas šiuleno, lyg skruzdėlynas 
pridėjus ausį prie žemės. Kieti, vaškiniai, 
sudlržę lapai, atsiknloję nuo pumpurų pa- 
žastėllų, kraipydamiesi suvytusiais kute
liais, leidosi, krito, puolė į žemę.

Keletas kurčių dunkstelėjimų, lygiais 
nuotoliais pasispirdami į žemę, tartum 
plokščias akmuo, paleistas vandens pa
viršiumi, lėkė iš anapus miško. Kitame 
krašte skaudžiai parpė automatinis šautu
vas. Vaidotas prisiminė vieną popietę dar 
vasarą, kelionės pradžioje. Jis gulėjo prie 

kas... ypač šnipams. Istorininkams besipa
sakojant, ant neštuvų gulėjo ir ne dėl šal
čio nemiegojo rudaplaukis šnipas, išaušus, 
įdavęs pasakorių Osvaldą lenkams. Tas pats 
enkavedistas, kuris kankino kapitoną Kęstu
tį Lietuvoje pirmojo bolševikmečio laikais 
(baltakelnis). Policijai sukėlus kriklą, visi 
išpąžitininkai išsilakstė. Nors ir kapitonui 
Kęstučiui gresia rudaplaukio įskundimas 
(įdomu, dėl ko tas rudaplaukis špiegelis ne
parodo kapitono policijai, kai ji ateina su
imti Osvaldo?), bet jig prie pusryčių, užuot 
dūmęs iš. stovyklo6, leidžiasi į ilgiausi savo 
antrąjį pasakojimą. Tatai autorius kapito
no lūpomis irgi patvirtina: „Jeigu rudasis 
sugalvotų kokią provokaciją, užsišnekėję 
galėtum lengvai jam į nagus patekti”. 
Bet atrodo, rudaplaukis su policija kantriai 
laukė, kol kapitonas pabaigs savo paskoji- 
mą ir po to pabėgs su Nijole į miške!}, ir 
tik tuomet, pasižiūrėjęs į laikrodį, atbirbęs 
į stovyklą medžioklėn.

Štai kas pasidaro iš žurnalistinės medžia
gos, kuriai stengiamasi primesti literatūri
nio veikalo formą. Nuvalę knygą nuo tų 
jungiamųjų, nereikalingų ir perdėm nelo- 
ginių pridurkų, gausime septyhius DP pa
sakojimus, autoriaus užrašytus arba paties 
išgyventus. Nepriklausomybės laikai, pir
masis bolševikmetis, bėgimas i vakarus, ka- 
cetas, priverčiamieji darbai, frontas, pirmo
sios DP dienos. Kaip matom, medžiagos 
apimtimi J. Jankus pasiryžo pasakyti visą 
teisybę nuo pradžios iki galo, vadinasi, au
torius atidavė pilną duoklę dievaitei Aktu
alijai. Knygą „Naktis ant Morų” galime pa
vadinti reportažų rinkiniu, kuriame palies
ta daugybė mūsų netolimos praeities sopu
lių. Tie visi nuotykiai mums visiems dar 
taip ryškūs, kad, galima sakyti, dar ūžia 
ausyse. Vienas skaitytojas turi netokius bai
sius įspūdžius, o kito atsiminimai dar bai
sesni, negu surašyti šioje knygoje. Kiekvie
nas DP turi savo nuotykių romaną, vadina
si, rašytojui niekuomet neb.us tokio didelio 
pasirinkimo, kaip dabar. (Tiesa, tas pasi
rinkimas bus dar didesnis, kai sugrįš tau
tiečiai iš Sibiro).

Aptariant J. Jankaus aktualijų rinkinį, 
įdomu pasekti jo medžiagos telkimo princi
pą, nes kiekvienas - autorius individualiai 
santykiauja su savo medžiaga.

Septyni pasakojimai sudaro J. Jankaus 
rinkinį. Kiekvienas pasakojimas baigiasi la
vonu (rodos, tik „Pamestinukėje” nėra nu
mirėlio). Net ir pasakojimas iš nepriklauso
mos Lietuvos gimnazistų gyvenimo turi sa
vo lavoną. „Paskutinėse pastangose” lavo
nas, kaip vėliau paaiškėja, prisikelia iš nu
mirusiųjų Ir laimingai gyvena tarpu mūsų.

Vadinasi, medžiagos rinkimo, principas 
čia yra būdingas visiems pokario plunksnos 
darbininkams; vaizduoti baisybes, surinktus 
šiurpius davinius dramatizuoti, verti ant 
pasaito baubą prie baubo. Kaip ir čia ci
tuotieji mūsų rašytojai (paskiromis apysa-v 
komis, vaizdais),taip ir J. Jankus neišlaikė 
šalrtų nervų ir pateko į plačius rutinos van
denis, patiekdamas visą rinkinį tautiečiams. 
Skaitai tuos pasakojimus ir dažnai klausi:

— Ar nebuvo.dar baisesnių dalykų?
Aišku, kad buvo. Toks likimas aktualinių 

knygų, kurios gyvena tol, kol bus parašyta 

upelio išsimaudęs ir vienu metu pajuto, 
kad velėna po juo virpa. Rodos žemės vi
duriuose, ankštai suvaryti, spardėsi, try
pė ir žvingavo tūkstančiai laukinių ark
lių. Žemė dejavo, ji kliuksėjo kaip ver
dantis puodas, ir kaip daužomas pasiuti
mo priepuolyje būgnas, žiauriam ir krau
geriškam mirties šokiui. Jis suabejojo ar 
gali išeiti iš ten kas nors gyvas.

Bet vis dėlto jis pasidarė kuopos rašti
ninku. Jis gerokai nusiminė, kai kuopos 
vadovietę Ruzgas įkūrė puskilometrio at
stume nuo apkasų, žemam, išlikusiam na
me, po galingu ąžuolu. Jis nebijojo šaudy- 
mosi, bet sodyboje liko Vilūne, toji nuo
stabioji mergaitė, pailgu, kiek pablyšku
siu veidu, arti suaugusiais antakiais, virš' 
aukštos su nežymia kuprele nosies, ir 
švelnučiais plaukeliais, lyg skystu rūku 
pasidriekusiais ant viršutinės lūpos. Jis 
nieko kito nedarė ir neturėjo kitos min
ties. Jis neužslėpė ir to niekaip nebūtų 
nuslėpęs, visa esybe pasviręs į ją, kaip 
žiedas i saulę. Jis mylėjo Vilūnę.

Tuomi jis apsibrėžė ratą, apsiribojo nuo 
išorės, alinančiai tuščia juosta, ir klai
džiojo jame lunatiko tikslumu, pasirink
damas pačias pavojingiausias vietas. Jis 
turėjo ginklus, turėjo uniformą, gavo da
vinį, gėrė romą, rūkė cigaretes, rašinėjo 
pranešimus, braižė ugniaviečių schemas. 
Jis klausėsi rusiškų dainų, sunkia vakaro 
vilnimi persiritančių per upę į plyną 
aukštumą, gūžėsi po aiksinčiais šūviais, 
lankė kortuojančius šakų palapinėse vy
rus, ir grojo akordeonu jos kambaryje. 
Po šaltomis žvaigždėmis, po almančia mė
lyne, po peleninių debesų lietumi, rudens 
įnirtusiam vėjui laižant šakas ir ūžčio- 
jant apleistų namu stogais.

kita dar baisesnė knyga, kaip tai esti kri
minalinių romanų rinkoj, kaip tai’ buvo ri- 
terinių knygų laikais. Tendencija išvirkš- 
čais kailiniais gązdinti žmones yra pokario 
mylimiausias kūdikis, kurį paglostyti niežti 
nagai kiekvienam rašto žmogui. Tai yra ne
gailestingas malūnas, savo smulkiai iškal
tomis girnapusėmis sumaląs bet kokį origi
nalumą, asmenybinį iškilumą.

Autoriaus ieškojimas „stiprių įspūdžių” 
pasiekia kulminaciją Osvaldo pasakojime 
apie kacetą, kur vaizduojama scena, kaip 
esesininkai užleidžia^ šunis... (tegu nesu
pyks Švietimo Valdyba, jei tos scenos čia 
neatkuriu). Si pitigrilinė scena kad ir kaip 
bebūtų sadistinė yra tokia pornografiška, 
jog net dailininkas L. Vilimas nedrįso jos 
iki galo atvaizduoti viršelyje ir užsklandy- 
je..Išsiveždamas į užjūrius, manau tuos pu
slapius išplėštu iš knygos, kad po to ne
tektų vaikams aiškinti tokių nešvankybių. 
Taip pat ne baisybes, bet nešvankumą su
kelia toks vaizdavimas nėščios moters:, 
...... plesterėjo rankomis ir krito. Didelis' 
Kai per užugavas kaime išvirkščiais kaili
niais bernas be savo tiesioginių gązdinimo 
pareigų prądeda nešvankiai elgtis, tuomet 
jį meta pro duris.

Kaip J. Jankus apsisprendžia per savo 
veikėjus dėl tų mums visiems šiurpių įvy
kių? Ar jis įneša kiek šviesos i mūsų cha- 
otinę pokarinę galvoseną, atsako bent į 
vieną kamuojantį klausimą?

„Nakties ant Morų” veikėjai yra tipingi 
DP, bolševikų gaudyti — šaudyti, bėgę, ka
lėję, vokiečiu fabrikuose stumdyti, per bom
bas pakartotinai bėgę, išvaduoti, po to po- 
litrukų šokdinti. Kitaip sakant, medžiojami 
žvėrys, kurie tik inkščia, bet nedrįsta kąsti 
medžiotojui. . x

— Kada, kada ateis galas mūsų tautos 
kančioms? Kas išdrįs joms galą padaryti? 
— šaukė (Nijolė. P. A.).

Autorius kapitono Kęstučio žodžiais pa
stebi: /

„Mergaitės verkė kartu, o aš ir daugelis 
kitų vyrų; kėkie baisūs buvom bejėgiai”. 
(343 psl. Kalba palikta iš makulatūrinio 
egz.).

Štai ta DP publicistika, kurį nieko ne
išsprendžia, yra bergždžia, visuose barakė
liuose kasdien šimtus sykių kartojama, sė
dint ant narų, laukiant eilėje muilo dribs
nių... . '

O po to vėl pasakojasi žmoneliai:
— Tai kai aš bėgau iš Laubano...
— Nu ką tu čia! Ot, kai mes Štuthofe 

prie krematorijumo ... (Pabaiga)

Patikslinimas
Praėjusiame „Minties” numeryje penkto

joje skiltyje nuo apačios 5 pastraipoje iš
spausdinta Jurgis Jankauskas, o turi būti 
Jankus.
* Buv. Eietuvos valst. operos dirigentas 

Vytautas Marijošius, neseniai iš Austrijos 
atvykęs į JAV, pakviestas vargoninkauti New 
Britaine, Conn.

♦ Aušrinės” choras (Diepholzas, anglų 
zona), vadovaujamas dirigento Mykolo Liu- 
berskio, atšventė savo gyvavimo 3 metų 
sukaktį.
(■■■■■■■■■■■■■■■a

Su praeitimi jo saitai trūko. Neįžvelgia
moje tolybėje jis matė kada, ne kada pasi
keliančius pavienius ir atstumų ir laiko 
nublukdytus ir susendintus buvusio gyveni
mo reiškinius. Pagautas šiurpo ir su pagar
ba jis lenkėsi, tartum prieš altorių, pamė
lusi smilkalų dūmuose, galingai ir visur 
esančiai, dvasiai, skriejančiai laukais ir pa
bundančiai naktų glūdumose iš sumintos že
mės. Tai sparnuotai ir neregimai esybei, 
atskubėjusiai jo pasitikti ir pakreipti jo 
žingsnių. Jis negalėjo priešintis. Jau tada 
jį pagriebė ir stumdė, kaip aklą ir ką tik 
gimusį. Jos rankose jis ėjo ir darė visa, kas 
tryško krauju ir dunksėjo širdimi.

Ir jis tikėjo, kad išsipildys pakuždėtas 
laimės pažadas. Jis tikėjo moterimi — lai
me. Ji, kaip meilužė — pasitikinčiojo neap
vils. Jis nesuvokė to nei kilmės nei pradžios, 
bet buvo taip aišku ir šviesu. Jis ėjo žaliu pa
miškės keleliu, ir kalbėjo, ką buvo sakęs jai. 
Meilę kurstė ir atgai vino vienumoje. Irsvaigo.

Saulė pasikorė ant vieno tų išakijusių 
debesėlių ir jos spinduliai virto gelsva 
šviesos migla. Žolės vos jaučiamai lingavo, 
o sausi lapai čiužėjo po kojomis. Jis ėjo ir 
svaigo šios dienos turtingumu, ir jo akyse 
raibo ugninis jos raštas, tartum gėlės, sudė
tos ant jų meilės guolio, ten miške. '

Jis šalino kliūtis, pačiam stebinančiu at
kaklumu ir drąsa. Vilūne jį mylėjo. Ten, 
kur paliečia moteris, paskui nebeužmiršta- 
ma. Jis visa tai turėjo prieš.akis. Prieš sa
vaitę buvo įsakyta gyventojams pasitraukti 
į gilumą. Vilūne pasiliko. Viena moteris ta
me viensėdyje. Ji tapo sanitare.

Vaidotas ėjo žvyruodamas. Jis neskubėjo 
pasiekti vadovietę. Jo nevertė alkis ar nuo
vargis. Jis tenorėjo svaigti ir smaguriauti 
savo džiaugsmu, kuris laimėjimo viršūnėje 
kartais pasinerdavo iš jo regėjimo rato, 
kaip sunkiai besuvokiama, apžavėta pasa
ka. Bet tai juk buvo iš tikrųjų!... Sprogtų

KREPŠININKŲ LAIMĖJIMAIS?

Ne per seniausiai latvių spaudoje buvo 
įdėtas platus straipsnis, kuriuo pranešama, 
kad jų tremties futbolo rinktinė, aprūpinta 
darbo ir buto sutartimis, netrukus išvyksta 
į JAV. Latvių futbolo rinktinės . kelionės 
tikslas yra labai aiškus. Savo sėkmingomis 
rungtynėmis, savo laimėjimais, turi stengtis 
iškelti latvių tautos vardą, jungti svetur 
gyvenančius savuosius’ ir tuo būdu skinti 
kelią likusiems Vokietijoje tremtiniamą. Su
manymas puikus. Tenka tik brolių tautos 
sportininkams palinkėti sėkmės. < Kartu rei
kia manyti, kad Amerikoje, kur neaukštas 
europinio futbolo lygmuo, jie savo tikslą 
pasieks.

Ir štai, perskaičius tokį straipsnį gimsta 
mintys: „Argi mes, tremtiniai lietuviai, pa
gyvenę ilgoką laiką Vokietijoje, dar iki 
šiol nepajėgiame suprasti tikros sporto 
reikšmės ir jo, kaip propagandinės priemo
nės, didžios galios?

Per paskutinius kelerius metus, tur būt, 
ne vienam lietuviui teko pakeliauti po Vo
kietiją. Argi neteko pastebėti, kad kiekvie
nas, nors ir mažiausias, miestelis ar kaimas 
turi savo sporto aikštę, o daugelis vietovių 
— plaukiojimo baseinus. Argi iki šiol ne
matėme tų dešimčių tūkstančių žmonių, 
žengiančių sekmadieniais į sporto aikštes? 
O kiek Vokietijoje yra sportinių organiza
cijų ir koks didelis ’/o priaugančio jaunimo 
yra aktyvūs tų sąjungų nariai, kurių spor
tinis klestėjimas yra gerų mokytojų prie
žiūroje!

Gal būt, dar yra galvojama, kad į tas 
sportines varžybas eina tik paprasti, ne
reikšmingi žmonės? Drąsiai galima teigti, 
kad į visas svarbesnes rungtynes atvyksta 
gyvenimui vadovaują asmenys.

Kaip pavyzdį priminsiu Anglijos karalių, 
kuris visados savo krašto futbolo taurės lai
mėtoją pasveikina pats, paspausdamas kiek
vienam žaidėjui atskirai ranką! Reikia pa
galvoti ir apie Švedijos karalių, kuris nors 
ir senas, bet yra ne tik didžiulis sporto 
mėgėjau, tačiau kartu ir aktyvus lauko te
niso žaidėjas! O kaip iškilmingai sutiko ir 
apdovanojo. 1948 metų Londono olimpinių 
žaidimų atskirų varžybų laimėtojus savo 
krašto žmonės ir vyriausybės!

Pakanka mintimis nuskristi į mūsų bran
gią tėvynę Lietuvą, kurioje sportas' buvo 
tik pradinėj vystimosi padėtyje. Bet kas 
tame krašte dejose per 1937 m. ir 1939 m. 
Europos krepšinio pirmenybes?! Iš. tų ma
žyčių ir tik kelių pavyzdžių galime daryti 
išvadą, kad sportas šiame amžiuje turi savo 
vertę! Todėl pats laikas daugeliui lietuvių, 
o ypač mūsų vadovaujantiems asmenims, 
pažvelgti ir į sportą kitomis akim's!

Mes, tremtiniai, be visų kasdieninių savo 
rūpesčių, darbo, mokslo ir pasiaukojimo 
visuomeninei veiklai, neprivalome užmiršti 
vienetų, kurie savo srityje per visą tremties 
gyvenimo laikotarpį yra išrėžę tokią gilią 
vagą mūsų tautos vardo garsinimo darbe. 
Įvairūs ir skirtingo žanro meno ansambliai 
bei geriausieji sporto vienetai sėkmingai 
ėjo tuo keliu.

šiandien artimiausia ir suprantamiausia 
visų tautų jaunimo kalba — tai menas ir 

visi pragaro katilai! — jis tebėjuto giliai, 
iki skausmo išdegintus bučinius ant savo 
kūno.

Tos patirties versmėje norėjo skandintis 
be galo, sudegti to laužo karštyje, skubėti, 
skubėti ir ištirpti. Jis nežinojo ir nebandė 
suprasti, kad visa tai gali dingti. Kad pra- 
eįia meilė ir apsineša kaip varis žaliais me
talo pelėsiais. Jis tik norėjo viską iš pra
džių sukelti, sutirštinti ir įalsuoti, kaip at
pildą už nebūtį ir visišką išnykimą, tvyrantį 
čia pat, šalimais į visas puses. Ne, bet jis 
pasiliktų ir tada, kai jau viskas būtų iš
nykę. Agnus gyvenimo geismas rėkė jo 
ausyse, stūgavo alkanu žvėrimi, verkšleno 
supdamasis gimtojo lopšio linge, žvangėjo 
iškilmių muzika ir gaudė varpais ir kle
gėjo varpeliais. Bet jis nenumirė juodam 
nakties karste, užslėgusiam jų lovą, trum
paregėje saldaus užsimiršimo akimirkoje, 
virtusioje?amžinatve. Už kurios nieko nėra, 
kaip šulinyje, sugėrusiam ant jo pasilenku
sius kažkieno veidus, laukščiom, plačiom 
akim.'Jis tebejuto jos krūtų standumą, jos 
rankų spūsnius ir glamonės švelnų, kaip 
žiedlapio aksomas prisilietimą. Jis tebealsa
vo pasliko, lankstaus ir suprakaitavusio 
kūno kvapą, užčiuopė tarp dantų pakliuvu
sius jos plaukus, slopinančių bučinių kai
trume. Smaugiamas atgyjančios aistros, at
sidavimo siautulyje, jis bevelijo išnykti. Be 
žodžių, be maldos, be aimanos — sklidina
me išsipildymo inde.

Ne. Už tų sienų buvo dar kitų gyvenimai, 
kiti žmonės, kurie keliaklūpsti šliaužiojo 
apie' duris ir pavydėjo. Vilūne kalbėjo, kad 
reikia saugotis. Vaidotas grikštelėjo dan
timis. Staigiu mostu nuplėšė šautuvą nuo 
peties, ir -nesilaikydamas paleido tris šū
vius aukštyn, mechaniškai sužvangindamas 
spyną. Iš medžio nukrito pakirsta šakelė. 
Aidukas! Tai jis dar neatsisakė savo kėslų 
į moterį, kuri vra io Vaidoto mvllmoii? Tai 

sportas. Tos sritys neuždaromos siaurame 
specialistų ratelyje ar slepiamos nuo nerei
kalingų žvilgsnių. Atvirkščiai, jos pasiekia 
plačias mases. O tat ir yra svarbu. Jeigu 
geriausieji mūsų meno ir sporto vienetai iš
vyktų į naujus kraštus — busimąsias lai
kines tėvynes ir ten savo pasirodymais, 
rungtyniavimu sudarytų apie spve teigiamą 
tų kraštų gyventojų nuomonę, tai jų tikslas 
būtų pasiektas. Todėl ir reikia pasirūpinti, 
kad išemigruotų neišardyti vienetai.

Kry'pdamas grynai sportine linkme, gal
voju, kad niekas nenorės neigti mūsų pir
mavimo krepšinio srityje. Per paskutinius 
kelerius metus mūsų krepšinio rinktinė bu
vo nenugalima. Užaugę jauni, puikūs žaidė
jai, papildė senųjų eiles. Daugybė laimėtų 
rungtynių Vokietijoje ir sėkmingos rinktinės 
gastrolės Prancūzijoje (kurias suruošė pa
tys žaidėjai!) aiškiai parodė mūsų pajėgu
mą. Šiandien ta padėtis mažų mažiausia 
nėra tikra.

Daug gerų žaidėjų, nerasdami tikslo 
gyventi Vokietijoje, išvyko. Tuo būdu 
neteko savo aukšto žaidimo lygmens ge
riausieji mūsų krepšinio vienetai — 
„Kovas”, „Margis”. Kyla klausimas, 
kas bus toliau ir kodėl viskas eina to

kiu neracionaliu keliu?
Tur būt, jau daugeliui buvo ir yra aišku, 

kad Vokietijoje beveik niekas negalės su
sikurti ateities. Taip samprotavo ir dauge
lis išvykusių krepšininkų. Tačiau tarp kitų 
išvykimo priežasčių reikia iškelti ir pa
brėžti tinkamos paramos sportui trūkūmą, 
o svarbiausia, tvirtų ateities gairių nusta
tymo su aiškiai užsibrėžtu tikslu.

Per visą tremties gyvenimo laikotarpį 
Vokietijoje sporto s-gos yra gavusios dau
gybę pažadų, bet retai konkrečios paramos, 
ar bent atidaus rūpesčio!

Esamu momentu nėra ypatingo reikalo ieš
koti paramos Vokietijoje. Reikia, prisimi
nus garbingą praeitį, galvoti ir apie ateitį! 
Kiek kartų praeityje daugybę džiaugsmo ir 
pasididžiavimo suteikė lietuviams tokie 
krepšinio vienetai, kaip „Šarūnas”, „Mar
gis”, „Kovas”? Kiek kartų jie sėkmingai 
atstovavo mūsų tautai ir kaip didingai, sa
vo garantuotais laimėjimais užakcentuodavo 
visiems, kad toje šakoje mes ne veltui bu
vome Europos meisteris!

Galvojant apie ateitį, iš vienos pusės ima 
noras paklausti; „Ar negarsintų mūsų tau
tos vardo puikus lietuvių tremtinių krep
šinio vienetas, kad ir kur jis būtų — Ame
rikoje, Australijoje, Kanadoje ir tt.?” ,,

Mūsų ateivių krepšinio rinktinės laimė
jimai stiprintų morališkai savuosius nauja
kurius, ir vėl ne tik-atgaivintų tas audrin
gas kovų minules, kurias teko daugeliui iš
gyventi Lietuvoje ir iš dalies čia, tremtyje, 
bet spręsdami kiekvienose rungtynėse klau
simą — kas geresni — nepaprastai patar
nautų lietuvybės reikalui.

Iš kitos pusės,
jeigu mūsų gerųjų krepšininkų jėgos 
bus išblaškytos, tada be vietinio pobū
džio mėginimų, nieko ypatingo nepa
sieksime. Beliks tik gyventi atsimini-

(Nūkelta į 4 psl.)

jam pasirodė ne tiek pikta, kiek juokinga ir 
stulbinančiai kvaila, kaip žmogui, išgirdu
siam, kad jo savastį rengiasi nupirkti kai
mynas, visai nesiteiraudamas ir ji bus para
duodama. Jis nekentė to stačioko, krypuojan
čios eisenos, storomis lūpomis berno, ne 
kaip varžovo, bet dėl jo tylaus, sekiojančio 
žvilgsnio. Jo akys blizga — taip sakė ji. 
Jo trumpai pakirpti, pasistiepę plaukai, vi
suomet priminė pavojų užuodžiantį žvėrį. 
Vaidotas pagalvojo, kad tasai sanitarijos 
puskarininkis, savo ankstyvesnėje policijos 
tarnyboje, kuriai buvot užgimęs, savo vir
šininkų turėjo būti mėgiamas už šuniškai 
paslaugų budrumą. Niekas neabejojo, kad 
jis žudėsi trokšdamas Viiūnės.

Bet, po velnių gi! — vaikinas ieškojo už 
ko nors nusitverti, — jam niežtėjo delnai ir 
žemė svilo po kojomis. Tą reikalą turės 
patvarkyti Ruzgas, jeigu nenori, kad kiltų 
velniava. Tegul jį kur nors iškels.

Priešais atsivėrė linijos, gilus upės klonis 
ir už to vėl toliau miškas, paryškintas ir 
priartintas rausvų vakaro garų. Aukštai, 
aukštai, irdamasis šuoliais, praskrido vana
gas. Jis skubino perskristi pavojingą ruožą, 
kurs tuo metu skendėjo ramybėje taip, kad 
jo sparnų švokštimas girdėjosi žemėje, Ir 
toje pavakario rimtyje, viliojančiais spalvų 
deriniais žėrėjo medžiai, beržynėlis, susi
metęs pašiurpusiam pievutės įdubime ir 
vyšnynai prie sudegusių trobų.

Vaidotą pasitiko vado pasiuntinys. Jis 
tupėjo priemenėje, įnirtusiai pešdamas gai
dį. Priežadoje kliuksėjo vanduo, aplink 
skraidė plunksnos, spragsėjo riebalai ir ka
muoliais vertėsi garas. Jo pilka, visiškai 
nusišėrusi uniforma, su trikampio juostele 
ant rankovės, buvo aplipusi pūkais. Jo ju
drumui nepaprastai tiko mažas ūgis, o am
žinai patenkintam veidui derinosi ilga, 1 
šoną nukreipta nosis, kurią Ruzgas vadino 
senobine nosimi, (B. d.)
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Tremtiniu likimas Sibire
Matai ir mateliai

1942
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Pasitarimai tremtiniu reikalais

Jauki lietuviškoji pastogė Australijoje

DP pagal profesijas
gydytojai k slaugomasis perso-

Foto ir Optikos reikmenų prekyba
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AKIMIRKSNIU KRONIKA
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(gal Antanas), Šaupas, Sedis, Tamošiūnas, 
Vaitkevičius, Žemaitis.
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Lagpunkfe Nr. 47 mirė šie:
Belošauskas ar Balašauskas Pranas, mirė 

41. 9. 24. Daukša Leopoldas mirė .41. 10. 7. 
Dzikas Leonas, mokytojas, mirė 42. L 15.

Hampden
N. S. W.

24.
35 tarp 1941 gruodžio ir

inžinieriai, 
nalas.

m.
758

LAIC pranaša, kad vilniečiai, kuriems 
pavyko su gen. Anderso kariuomene iš
sprukti iš Sibiro stovyklų, pateikė žinių 
apie lietuvius, kuriuos maskoliai 1941 m. iš
vežė iš Lietuvos. Apie 3500 žmonių buvo 
išvežta ir Vilniaus ir Kauno 1941 m. birže
lio mėn. Ligi rugsėjo 20, jie buvo laikomi 
Gorkyje (buv. Zem. Novgorode), po to iš
vežioti po Sibirą, Tolimuosius rytus ir 
Kamčatką. Apie 800 asmenų buvo nugaben
ti j NKVD 10 Sverdlovo apygardą (buv. To- 
bolsko gubern), į lagpunktą 47 ir 35 (Gary 
nad riekoj Sosvai), žiemių Urale. Ligi 1942 
vasario 20 maždaug 15% lietuvių išmirė 
badu, nuo sunkaus darbo ir ligų. Apie 5% 
paleido apsigyventi „laisvai” (volnoje po- 
sielenija) viduriniame Sibire. Siaur. Uralo

SLA prezidentas Wm. F. Laukaitis, kuris, 
kaip žinoma, yra Maryland© DP įkurdini
mo komisijos pirmininkas, yra paskyręs 
daug dėmesio ir pastangų lietuvių tremti
nių įkurdinimo planams toje valstybėje. 
Neabejotina, kad tai netolimoje ateityje tu
rės atnešti gražių vaisių.

Rutuliojant ir gilinant šių klausimų prak
tišką svarstymą, vasario L d. New Yorke 
tais reikalais įvyko platesnis pasitarimas. 
Pasitarime dalyvavo Maryland© valstybės 
vicegubernatorius O’Donnelis, valstybės po
licijos viršininkas kap. R. M. Ridgelys ir 
valstybės darbo komisionierius pulk. D. 
Fliugeris. Pasitarimuose nuo Susivienijimo 
dalyvavo, kaip SLA emigrantų komisijos 
atstovai, pirmininkas Wm. F. Laukaitis, ko
misijos sekretorius Dr. M. J. Vinikas ir 
SLA Centro įstaigos tarnautojas žurnalistas 
Br. Raila.

Ilgo pasitarimo metu SLA veikėjai plačiai 
išdėstė lietuvių tremtinių reikalus ir pa
geidavimus. Ta pačia proga buvo ieškota

3ad Kis'toę-enas (IRO). 3. ketvirčio pra
nešime apie DP pasiskirstymą jarofesijotnis 
IRO ndrodo, kad nors ir raginama išva
žiuoti kasyklų, statybos ir medžio pramo
nės specialistus, bet dar apie 28% yra že- 

’ mės ūkio darbininkai, o 13% laisvų profe
sijų asmenys ir administracijos tarnautojai. 
(Čia neskaitomi emigracijos kandidatai li
goniai, motinos su vaikais ir asmenys jau- 
tesni kaip 16 ir senesni 'kaip 65 metų).

Svarbesnės moterų profesijos yra siuvė- 
os, mezgėjos (per 19%), žemės ūkio, (17%) 
.r namų ruošos darbininkės (33%).

Per 81.000 DP beveik kiekvienas ketvirtas 
iš statistikoje apimtų 283.188 DP, yra mo
kyta darbo jėga pramonei ir amatams.

Žemės ūkyje, miškininkystėje, žuvininkys
tėje k kitose artimose šakose apie 63.000 
DP rastų sau duoną, iš jų % yra vyrai. 
Daugumas yra ūkininkai ir ūkio darbinin
kai.

35.000 DP priklauso laisvoms ir pagalbi
nėms profesijoms. (23.000 vyrų ir 12.000 mo
terų). 25.000 vyrų ir moterų yra mokytojai,

Sporto laika . . •
(Atkelta iš 3 psl.)

mais ir smerkti praeities laikotarpio 
blogą organizaciją, kurios dėka turėjo 
sunykti viena vienintelė sporto šaka, 
kurioje mesx lietuviai, visur ir visados 

galėtume Jarti rimtą žodį!.
Todėl norėčiau kompetingiems asmenims 

pasiūlyti gelbėti tai, kas liko.'
Iš esamų Vokietijoje ir laikinai gyve
nančių Prancūzijoje krepšininkų reikėtų 
sudaryti vieną puikų vienetą, kurį, pa
didėjus emigracijai, yra įmanoma iš

siųsti į kokį noras kraštą.
Ten, atlikusį nuo dienos darbų atspėjamą 
laiką ir šventadieniais tie vyrai paaukotų 
sportui. Jie savo pasiektais -laimėjimais ir 
gražiu sportiniu elgesiu būtų vieni iš dižių- 
jų mūsų tautos ambasadorių. Sunku ii> įsi
vaizduoti bei apčiuopti, kokį didžiulį 
giamą įnašą padarytų mums, lietuviams, 
vieji krepšininkai svetimame krašte!* 
būtų nenuperkama už didžiulę pinigų
n»ą ir nepasiekiama ilgomis ir nuobodžio
mis prakalbomis, nes geram krepšinio vie
netui nereikėtų savęs kelti — apie jį būtų 
kalbama ir rašoma. Tuo būdu toks viene
tas būtų didžiulis akstinas priaugančiąja: 
mūsų kartai, konsoliduotų savuosius, o 
svarbiausia modernioje šalyje priimtina, po
puliaria forma garsintų lietuvių tautos var
dą ir prisidėtų ne tik prie to siauro įva
žiavimo tako praplėtimo, bet ir prie viso 
mūsų pavergtos tautos krašto atvadavimo.

Ant Andrulis.

Gokas, mokytojas, mirė 42. 1. 18. Jokutas ar 
Jakutis, Adolpas, prokuroras, mirė 41. 7.21. 
Liaudinskas mirė 42. 1. 20. Luckevičius 
Mikalojus, rusas, mirė 41. 11. 21. Makėnas 
mirė 41. 12. 24. Masiukevičius, Andrius 
mirė 41. 11. 8. Mataitis, Mykolas, teisinin
kas, mirė 41. 12. tarp 1 ir 7 d. Migavičius, 
Juozas iš Babtų, mirė 41. 11. 15. Podleckas 
Vytautas, Kauno chemijos fabrikanto šei
mos narys, mirė 41. 10. 15. Puskunigis Jo
nas (sūnus) mirė 41. 11. 10. Skituieris An- 
tanas iš enirA Al in O'?' Qmaatrxna
Adomas, 
mirė 42. 
mirė 41.

Šiaulių mirė 41. 10. 23; Smetona 
dailininkas (Raštikienės brolis), 

L 28. Sirupas Romas, studentas, 
10. 25. Zavadskis ar Zavoskis, mirė 

41. 7. tarp 15 ir 
Lagerpunkte Nr.

vasario mirė;
Eidrigonis, sportininkas, gimnastikos mo

kytojas iš Kauno, Gorinas, Jaskūnas, Kaz
lauskas, Paulauskas, Rašėnas, Steponaitis

ir apsvarstyta būdai ir priemonės paleng
vinti lietuviui tremtinių atvažiavimui, taip 
pat jų įkurdinimo galimybės, nevardinių 
garantijų parūpinimas ir tt.

Šie tiesioginiai ryšiai ir kontaktai su 
Amerikos valdžios įstaigų aukštais pareigū
nais teikia visiškai realių vilčių lietuvių 
tremtinių imigracijos reikaluose.” („Tėvynė”)

Už daugelio tūkstančių kilometrų nuo 
tėvynės,, pietiniame žemės rutulio dalyje, 
kur tuo laiku, kai pas mus giliausia žiema, 
ten didžiausi karščiai siaučia, kur naktį ki
tos žvaigždės šviečia, išėjo ir mus aplankė 
lietuviškas spausdintas žodis. Vadinasi jis 
„Mūsų Pastogė”. Mat, toje žemėje jau apie 
1.500 lietuvių tremtinių surado sau pasto
gę, o kiek dar pakeliui?

Tuo tarpu, kai mums nebėra vietos savo 
pačių žemėje, nei kultūringoje savoje Euro
poje, tolimoji ir nežinomoji Australija davė

1948
DP, o

Išvyko: į
nadą 3.027 asmenys, į D. Britaniją 1.642 as
menys, į Prancūziją 1.591 asm., į JAV 1.367 
asm., į Argentiną 1.229 asm., į Braziliją 777 
asm., į Australiją 700 asm., į Venecuelą 565 
asm., į Švediją 275 asm., į Turkiją 236 asm.

Iš 758 repatrijavo į Lenkiją (245), Ju
goslaviją (87), Vengriją (79), Sovietų S-gą 
(69), ir pietryčių Aziją (175 kiniečiai).

Teisė į aprėžtą DP statusą (teisės ir emi
gracijos pagalbą) 1948 m. lapkričio mėn. 
buvo pripažinta 178.039 asmenims, tuo bū
du IRO dabar globoja 714.156 asmenis.

Pilnu DP statusų (su globa ir išlaiky
mu) naudojasi 133.984 lenkai (be žydų), 
124.253 baltai, 106.480 žydų, 79.554 ūkta-' 
niečiai, 91.846 kitos tautybės. >Iš viso 536.117 
D P.

Jie gyvena: 35.888 Austrijoje, 449.024 Vo
kietijoje, 17.389 Italijoje, 5.938 Viduriniuose 
Rytuose^ 27.878 kituose kraštuose. *

Emigrantų skaičius
lapkričio mėn. emigravo 22.008 
grįžo į savo tėvynes.
Palestiną 9.445 asmenys, į Ka-

LITERATŪROS VAKARAS BREMENO 
PEREINAMOJE STOVYKLOJE

Bremenas-Vegesackas. Bremeno pereina
moje Grohno stovykloje paskutiniu laiku 
ypačiai pagyvėjo emigrantų judėjimas, ku
rie vyksta į J.-A. V-bes, Kanadą, Argenti
ną ir kitur. Stovyklos patalpos ir tvarka 
yra pavyzdinga, tik maistas labai' blogas. 
Kas savaitę ateina keli transportai iš kitų 
pereinamųjų stovyklų, kurie paruošianti to
limesniam vykimui į užjūrį. „

Tarp kitų, stovykloje visuomet susidaro 
nemažas būrelis lietuvių, daugiausia važiuo
jančių į JAV ir Kanadą. Paskutiniu laiku 
čia pasimaišė keli kultūrininkai ir aktyvaus 
vietos klebono kun. Šarkos iniciatyva, pa
skubomis buvo suruoštas (vasario 8. d.) li
teratūros atsisveikinimo vakaras. Įžangos 
žodį tarė Ig. Malinauskas, o programą atli
ko išvykstąs į JAV rašytojas L. Dovydėnas 
ir buv.‘ „Minties” redaktorius Henr. Žeme
lis. Pažymėtina, kad rašytojas L. Dovydė
nas pirmą kartą skaitė savo naujausius poe
zijos kūrinius. Tąip pat viena lietuvė pa
pildė programą deklamacijomis.

Kanadoje žuvo lietuvis
1948 m. gruodžio 22. d. 18 vai. Pamoure 

Ont., žuvo Vilius Jokšas, gimęs 1927 m. 
balandžio 26. d. Kretingos apekr., Alsėoų 
km. Minėtą dieną po vakarienės ▼. Jokšas 
nuėjo į paštą parnešti laiškų, kurių visi jo

1942. vasario 20 dar gyveno šie:
Alekna iš Kauno, buv. prof. Biržiškos 

sekretorius (gal Aleknavičius Tadas); An
driuškevičius; Antanas Endziulaitis, buv. 
ministeris; Bačkus, Juozas, buv. gusarų pul
ko vadas; Bložė; Bičiūnas, Vytautas, litera
tas ir dailininkas; Cerneckis, Voldemaras, 
buv. ministeris ir pasiuntinys Italijai; Dovy
daitis Pranas, profesorius iš Kauno, buvęs 
premjeras; Jokantas Dr. buv. švietimo mi
nisteris; Ignatavičius, karininkas; Kalnėnas, 
Jonas; Kubilius, Antanas, teisininkas, buv. 
Klaipėdos gubernatorius; Karvelis; Matule
vičius; Mikolajūnas, buv. aukštas valdinin
kas; Nausėda, buv. radijo stot, valdininkas; 
Noreika, radi jos st. valdininkas, literatas; 
Papečkys Juozas, pulk. Valdybės Tarybos 
narys; Pranaičiai, broliai, vienas buv. mo
kesčių inspektorium; Pulkauninkas, Pusku
nigis (tėvas); Sakavičius, buv. saugumo val- 
dinink. Starkus, Zigmas.

Komunistai Vilniaus Katedroj 
ruošia šokius

Rafijos spauda praneša, kad Vilniaus Ka
tedroje, kuri yra paversta šokių sale, kas 
sekmadienis ruošiami komunistinio jaunimo 
pasilinksminimai, k nėra ko stebėtis, nes 
komunistui nieko nėra švento ar gerbtino. 
Jis net nemoka pagerbti to, kas kitiems yra 
šventa ir miela.

nemažai daliai mūsų tremtinių gražią ųr 
jaukią prieglaudą ir lietuviams tremtiniams 
per pirmuosius lietuviško spausdinto laik
raščio' puslapius pasakė tos valstybės imi
gracijos ministro Mr. Calwellio žodžiais:

— „Mes mėgstame lietuvius ir esame tik
ri, kad jie mėgsta mus. Jie atvyko su daina 
ir šypsena. Jie dirbo noriai ir gerai, ir nu
sipelnė visų australų pagarbą. Mes žinome, 
kad tie, kurie po jų atvyks, bus tokio pat 
puikaus tipo. Jūs pasirinkote Australiją nau
jąja savo tėvyne. Dalinkitės ja su naujai at
vykusiu ir padėkite jam jaustis kaip namie”.

Mus, kaip ir mūsų tautiečius Australijoje, 
džiugina šis gražus lietuvių adresu pareiš
kimas; džiaugiamės ir, kad Australijos val
džia gana lengvai davė leidimą lietuviška
jam savaitraščiui išleisti.

Naujagimis gimė 1949.1.26, o šiandien tu
rime ir antrąjį jo numerį, datuotą II. 2 d. 
Jo „galvytę” puošia Lietuvos Laisvės sto- 
vylos ir Australijos kontinento siluetai. Su
organizavo jį rašytojas Juozas Žukauskas, 
senųjų, lietuvių emigrantų (Ant. Baužės) 
padedamas. Savo išvaizda jis gana patrau
klus, simpatiškas, nors informacijos atžvil
giu ir kiek silpnesnis už ten pat Australijo
je (Leigh Creek anglių kasyklose) Glušaus- 

,ko leidžiamą rotatorinį dvisavaitinuką. Ne
gausi ir vietinio lietuvių gyvenimo kronika, 
ir iš tremtinių gyvenimo žinių lyg ir mažo
ka. Na, ir lietuviškas šriftas ne visiškai pil
nas. Vis tai, žinoma, tos pačios bėdos, ku
rias savo laiku turėjo nugalėti ir tremtinių 
spauda Vokietijoje. Nugalės jas ir „Mūsų 
Pastogė”, jeigu skaitytojai supras redakto
rius, o redaktoriai skaitytojus. To mes iš 
visos širdies ir linkime.

Iš „M. P.” skilčių sužinome, kad Autrali- 
jos Lietuvių Draugija plečia savo veiklą, 
steigia skyrius, ruošia susirinkimus, minėji
mus. Vadinasi, šiandien lietuviui nepakanka 
jo darbo anglių kasyklose, cukrinių nen
drių “plantacijose ar fabrikuose, —“jis nori 
šaukti pasauliui apie priešo skriaudas Lie
tuvai, apie jo didžias neteisybes. Tą daro ir 
Australijoje gyvenantieji tremtiniai ir visa 
tai mus džiugina. Vis daugiau surandama 
Australijoje lietuvių tautai draugų, kurie 
įvairiomis progomis gina mūsų tautos lais
vės reikalą.

Ačiū tad. mielai Australijai, už jaukią 
pastogę, ačiū redaktoriams ir leidėjams už 
pirmąjį spausdintąjį liejuviškąjį 
trafijoje.

„Mūsų Pastogės” adresas: 5 
Street, Hurlstone Park, Sydney, 
Australia. (In).

V. Jokšas suvažinėtas kryžkelėje, per kurią 
kasdien eidavo į darbą. Mačiusieji įvykį 
pasakoja, kad tą vakarą snigo. Kuomet jis 
turėjo pereiti pagrindinį kelią, iš abiejų 
pusių artėjo du autai. Praleidęs mašiną iš 
kairės, jis skubėjo pereiti kelią, tačiau vi
siškai nepastebėjo kitos, kuri važiuodama 
dideliu greičiu trenkė į V. Jokšą, kuris ma
žai ir sudejavo. Kelias buvo slidus, ir kol 
šoferis sulaikė mašiną, Vilius buvo nuneštas 
apie 40 metrų nuo smūgio vietos.

Velionis buvo palaidotas gruodžio 24 d. 
South Porcupine R. Kat. kapuose. V. Jok
šas į Kanadą darbų buvo atvykęs tik prieš 
kelias savaites. Giminės ar žinantieji jo gi
minių adresus dėl likusio tarto ir pinigų, 
kurie, manoma, gali būti išreikalauti iš taksi 
mašinų bendrovės, informacijos tikslais pra
šomi kreiptis šiuo adresu; Bonifacas Sr-iu- 
bište. Batnoug. Gasada,

Vokiečių baronas 'Verneris von Braunas buvo Hitlerio karo mašinos V ginklų 
įkūrėjas Peenemūndėje. Dabar jis dirba JAV bandymų poligone „Little-Peene- 
mūnde”. Pernai jis buvo atvykęs į Vokietiją ir čia vedė. Greitai jis taps JAV pi
liečiu.

Paryžiaus „Figaro” laikraščio korespondentui jis pareiškė: ’ „Karo pabaigoje 
mes turėjome raketą, per minutę skrendančią 430 km. Mes nesuspėjome jos panau
doti, tačiau jau buvome netoli to. Aš esu įsitikinęs, kad rezultatai būtų buvę reik
šmingi. Tačiau karas greit baigėsi, ir mes nebegalėjome pradėti serijinės gamybos.”

Visiškai panašus atsitikimas buvo ir mūsų stovykloje. Anuo metu vienas vaiki
nas skryningo komisijai pareiškė: „1943 m. vieną sekmadienį vokiečių žandarai 
mane pagavo Vilkaviškio bažnyčioje, surakintą atgabeno Vokietijon ir įjungė prie
varta į luftvafę. Aš dirbau prie aerodromo statybos, nes jį kas naktį amerikiečiai 
sudaužydavo”...

Ir, žinote, tas vaikinas ne tik kad negavo JAV pilietybės, bet, kaipo 
rantas, buvo išmestas iš stovyklos ir neteko DP statuso. Mat, nevienodi 
reiškimai ir dar nevienodesni skryningai...

*

Pamoksle nuo Kalno pasakyta yra: „Anno metu Jis tarė: jeigu tavo
brolis prašo duonos, negi duosi jam akmenį. Ir jeigu alkanas prašo tavęs žuvies, ne
gi paduosi jam žaltį?”

O panašių atsitikimų vis dėlto esama. Štai žmogus, vargęs kol vargęs, yra pa
kviečiamas vykti Amerikon pagal darbo ir buto garantiją. Ir žmogelis džiaugiasi 
ir jo giminės anapus Atlanto, nemažai jau rūpesčių sudėję. Bet štai visas reikalas 
Įklimpsta amerikiečių saugumo organuose ir pasidaro nebeatmezgamas it Gordijaus 
mazgas. Vadinasi, jau yra skundas prieš asmenį. Ir atrodo, kad tai ne pavydo ar 
asmeniško keršto sumetimais, nes tokios liūdnos isterijos kartojasi viena po kitos. 
Labiausiai tokiomis „istorijomis” pagarsėjo viena didelė mūsų tautinė stovykla ame
rikiečių zonoje. Tai jau nebėra jokia paslaptis, ir visi apie tai plačiai žino. Sto
vyklos gyventojai šiuos gėdingus žygius viešai ir griežtai pasmerkė ir įgaliojo ko
mitetą kaltininkus išaiškinti... Tačiau... viskas tebeina savo keliu iki šiai dienai 
— skundai nesiliovė.

Kaip teko patirti, latvių ir estų bendruomenės tokių „žygių” aplamai nežino. 
Jie sako, kad viens kitiems „skryningus” esą atidėję iki tol, kol jie bendromis jė
gomis nugalės didžiausią savo priešą — jų tėvynės pavergėją — bolševizmą. Žy
dai taip pat vieni kitų neskundinėja ir negirdėję... Tai ko mes raukomės, kad pir- 
mesnieji važiuoja, o mes liekame...

Taigi praėjo du tūkstančiai metų nuoto laiko, kai buvo pasakytas pamokslas 
nuo kalno, o mes dar vietoje žuvies — tebepadavinėjame žaltį... A. DRUSKIUS

________  Sportas
Stalo tenisas Kasselyje

Kasselio subeirijos YMCA-os 1949 m. 
pirmenybėse, lietuviai puikiai pasirodė, lai
mėdami visą eilę pirmųjų vietų. Rungtyniau
jama buvo dviejų pralaimėjimų sistema iš 
dviejų laimėtų setų. Be lietuvių, pirmeny
bėse dar dalyvavo latvių, lenkų ir belgų 
atstovai. Į finalą be pralaimėjimų iškopė 
VI. Adomavičius ir belgas Callapt (Bettenh.) 
Be didelio vargo pirmasis sukirto savo 
priešininką 21:15, 21:17, laimėdamas pirmą
ją vietą. Trečioje vietoje liko gimnazijos 
meisteris V. Butkevičius, kuris dvejas rung
tynes pralaimėjo Callant. Toliau sekė vėl du 
lietuviai: 4. Bagdžiūnas ir 5. Brantas. Lat
viai ir lenkai neturėjo progos stipriau pasi
reikšti ir geriausiai pasirodęs latvis Vitolin- 
šas buvo tik šeštuoju, jx> jo sekė vėl Mat- 
tenbergo stovyklos atstovas K. Miškinis.

Antrosios didesnės stalo teniso žaidynės 
— tai antra savaitė vykstančios 1949 moks
lo metų tradicinės gimnazijos pirmenybės, 
kurias surengė Fiz. Aukl. Būrelis ir be bū
relio narių jose dalyvauja ir kiti stipresnieji 
moksleiviai bei mokytojai, išyiso f>er 50 da
lyvių. (km).

Užsienio sjJorto įvairenybės
Amerikiečiai tikisi, kad Laura L. Jahnai- 

tė pasidarys busimoji teniso žvaigždė. Tai 
penkiolikos metų, nuostabiai graži ir liekna 
mergaitė, šviesiais garbanotais, ant jaečių- 
krintdnčiais plaukais. Žaidžia jau nuo 12 
metų amžiaus. Praėjusiais metais, kaip jau
niausia dalyvė, laimėjo abu JAV jaunių ti
tulus: vienetų ir dvejetų varžybose. Jos tre
niruotėmis rūpinasi tėvas, kuris yra pats 
geras teniso žinovas. Be to, Laura labai ge
rai dainuoja ir jau yra gavus iš Hollywoo- 
do tris Valymus, kuriuos tačiau atmetė. Pir
miausia ji nori Forest Hille, Amerikos te
niso tvirtovėje, pasidaryti meistere, o tada, 
gal būt... (km).

ATSIŲSTA PAMINĖTI
VYDŪNAS:.GYVENIMAS PRŪSU LIE

TUVOJE apie 1770 m„ kaip jį vaizdavo 
Kristijonas Donelaitis. Iliustracijos daili
ninko 
kė I. 
mėta. 
K-ja.

Dr.

V. K. Jonyno. Viršelį piešė dailinin- 
Ralkevičiutė. 46 psl. Kaina nepažy- 
Išleido Maž. Lietuvos Tarybos Sp.

_ Wilhelm Storost — Vydūnas: EIN 
NACHLASS schlichter litauischer Menschen. 
Išleido Maž. Lietuvos Tarybos Spaudos K- 
ia 1948 m. 28 psl., iliustruota. Kaina nepa
žymėta.

TĖVYNĖS SARGAS. Kultūros, visuome
nės, politikos ir socialinių mokslų žurna
las. Nr. 4 — 1948 m. 225—324 psl. Kaina 
DM. 3.50.

LIETUVIŲ KNYGA TREMTYJE 1945- 
1948. Sudarė Lietuvių Bibliografinė Tarny
ba Memmingene, Bavarijoje. Išleido: Inter
national Exchange Agency Correspondence 

,& Advertisement. 52 psl. Katalogo kaina 
DM. 0.50.

Nelė Mazalaitė: LEGENDOS APIE IL
GESĮ. Išleido Povilo Abelkio liet; knygų 
leidykla 1948 m. Viršelis dai-1. A. Dociaus. 
128 psl. Kaina DM. 3.50.

1949 m. SIENINIS MĖNESINIS KALEN
DORIUS. Išleido „Gabija”. Kaina DM. 1.-.

UNIVERSUM. Miesięcznik ruchu chrzes- 
cijansko spoleeznego R. C. S. Nr. L Sausis 
1949 — Londonas — Mūūchenas. Redaguo
ja Dr. Wojciech Zaleski. 47 psl. Nr. kaina 

“aŪŠTRALIJOS LIETUVIS. Australijos 
lietuvių dvisavaitinis laikraštis. I metai, 
Nr. 6—1948 m. lapkričio 22 d. Redaguoja J. 
Glušauskas. I aakračhc spaasdinamas «ote- 

taaritttnL

Ieškojimas
Antanas Zaparockas, Stasė Zaparockienė, 

Stasys Kokšta, Aleksas Šimonis prašomi at
siliepti Stasiui Palaimai šiuo adresu: c/O 
Balfour Beatty, Arldworlich Camp, Dum
bartonshire, Scotl. Gt. Britain.

Ieškojimas
Ieškau savo dukters Elzbietos Kuršvietie« 

nės ir sūnaus Viktoro Vaitukaičio. Gyveno 
Vilkaviškio mieste. Šie asmenys arba apie 
jų likimą žinantieji prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: Mr. Jortąs Navickas, 24, Boneston 
Drive, Beilshill, Lenarkshive, Scotl., Great 
Britain.

Presse — Foto

Paulaitis. WangenAlI”aii, Herfatz 6

siūlo:
Vieną geriausiųjų knygų, apimančią 

visą foto sritį,
1) Meine Foto-Praxis von Dr. 

Heering. 1949 m. laida, 424 
Kaina 18.— DM.

2) Foto apara'ų katalogą. Kaina 
DM. Foto kino industrijos katalo
gą. Kaina 4.50 DM.

3) Foto aparatus katalogo kainomis: 
Zeisso nuo 24x36 mm iki f»4l cm. 
Akarette 24x36 cm 36 nuotraukoms 
f = 5<cm ir atskirai tele objekty
vą 7,5 cm. Photavit Stan
dard IV', 24x24 mm, 25 nuotrau
koms. °ristatymo išlaidas apmoku.

W. 
pd.

1.50
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