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Europos sąjūdyje galės dalyvauti
ir bolševiku užgrobti kraštai

Amerika stota ,1 karą 
ginti sąjungininką

Frankfurtas (Dena). JAV radijas pranešė, 
kad „Washington Post” laikraštis paklau
sęs senatorius, ar jie balsuotų už karo pa
skelbimą Sovietų S-gai tuo atveju, jei So
vietų S-ga užpultų kurią nors Atlanto pak
tai priklausančią valstybę. 50 senatorių į šį 
klausimą atsakė teigiamai, o likusieji 
nieko neatsakė.

45

Komunistu neramumai 
persimeta i Indiją

New Delhis (UP). Patirta iš patikimų šal
tinių, kad pastarosiomis dienomis įvairiose 
Indijos vietose suimta nuo 400 iki 500 komu
nistų. Svarbiausiuose susisiekimo mazguose, 
labiausiai geležinkelio stotyse ir ant tiltų 
pastatytos policijos sargybos. Laukiama ge
ležinkelininkų streiko, kurį norinti sukelti 
komunistų įtakoje esanti atskalūniškoji pro
fesinė sąjunga.

Pakistane fakiras von Ipis, karingos 
minės vadas prie Afganistano sienų, ir 
pradėjo kovą su Pakistanu. Pakistanas 
rėjo panaudoti savo aviaciją.
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Eklezija neatsisakys 
nno savo paskirties

Vatikanas (Dena/Reuteris). Popiežius
jus XII vasario 20 d. šv. Petro aikštėje Ry
me pasakė viešą kalbą ryšium su kardinolo 
Mindszenčio nuteisimu. Kalbos pasiklausyti 
susirinko šimtai tūkstančių žmonių.

Popiežius kardinolo nuteisimą atvaizda
vo kaip vieną narelį persekojimų grandinė
je, kuri, yra kai kurių totalinių valstybių 
kalama prieš krikščionybę ir prieš krikš
čioniškąjį gyvenimo būdą. Šių laikų per
sekiotojai primena antikos pavyzdžius ir dar 
juos pralenkia. Eklezija, kalbėjo šv. Tėvas, 
nesiima vien tik politinių arba ūkio klau
simų ir nesistengia svarstyti vienos ar kitos 
valdžios formos pranašumą ar nepriteklių. 
Ji visada stengiasi su kiekvienu taikoje gy
venti ir atiduoda ciesoriui, kas ciesoriaus 
yra. Bet ji negali išduoti ir atsisakyti nuo 
to, kas yra Dievo.

MRP karo pavojaus nemato
Paryžius (Dena/Afp). MRP (krikščionių 

socialų) krašto komitetas priėmė užsienio 
politikos rezoliuciją, kurioje ypatingai at
metama mintis, kad naujas karas yra neiš
vengiamas. Toliau rezoliucijoje sakoma, kad 
Sovietų S-ga eile politinių ir ūkinių susi
tarimų surišo grupę Vidurio ir Rytų Eu
ropos Valstybių, kupos izoliuojąs! nuo Eu
ropos bendruomenės. Atlanto paktas tvirtais 
įsipareigojimais turi garantuoti tautoms 
laisvę.

lokiorią jaunimas 
lanko DP dirbtuves

Kąsnelis (Dena). Vokiečių jaunimo grupė 
aplankė didžiausią Vakarų Europoje išvie- 
tintų asmenų IRO profesinio paruošimo mo
kyklą. Si mokykla turi apie 500 mokinių iš 
12 tautybių, kurie per 3 mėnesių kursus iš
moksta įvairių amatų.

Atsilankymo tikslas sustiprinti vokiečių ir 
DP jaunimo draugiškumą. IRO pranešimu 
ši mokykla kovo pradžioje būsianti perkelta 
| Neuburgą. Nuo jos atidarymo 1947 m. 
balandžio mėn. šią mokyklą baigė 2088 
Kursą dėsto DP mokytojai 4 kalbomis.

Mindszenlis siūlas 
tartis su vyriausybe

Sekm. dienį

D P.

laiške Ven- 
susitarti su 
dabartiniai

Budapeštas (Dena/Reuteris). 
pranešta, kad

kardinolas Mindszentis savo
grijos vyskupams reikalauja
Vengrijos vyriausybe, nes
santykiai tarp eklezijos ir valstybės yrą 

„skausmingi ir pavojingi”.
Gerai informuoti eklezijos sluogsniai pra

neša, kad prieš kelias diėnas vyskupai gavo 
kardinolo laišką ir kad jo turinys sutinka 
su Mindszenčio pareišikmais bylos metu ir 
ankstyvesnių laišku Vengrijos teisingumo 
ministeriui. Vyskupai buvo susirinkę svar
styti laiško, bet jo komentavimą atidėjo iki 
kito susirinkimo.

Brlusefls (Dena/Reuteris). Vasario mėti. 
25—28 . d. Briuselyje posėdžiaus Europos 
vienybės tarptautinė taryba. Nuolatinė vyk
domoji komisija jai įteikė siūlymą, kad 
kiekviename Europos krašte būtų sudarytos 
Europos sąjūdžio kraštų tarybos. Tos tary
bos būtų sudarytos iš atstovų tokių orga
nizacijų, kurios pasisako už Europos vie
nybę, be to, iš viešojo gyvenimo asmeny
bių su demokratiniu nusistatymu. Tų kraštų 
tarybų nuožiūra turinčios būti sudarytos 
studijų grupės, kurios nagrinėtų, ūkio, so
cialinius, kultūros ir Europos Unijos teisių 
klausimus.

Europos kraštuose, kur viešpatauja to
talinis režimas ir kur sudaryti tokią 
krašto tarybą yra neįmanoma, turi būti 
sudarytos laikinės organizacijos, suda
rytos iš tremtyje gyvenančių tų kraštų 

demokratijos vadų!
Tarptautine plotme Europos sąjūdžio po

litiką ves tarptautinė taryba, tarptautinė 
vykdomoji komisija ir tarptautinių studijų 
grupės.> —

Į tarptautinę Europos sąjūdžio fnstltaciją 
numatomi iš kiekvieno krašto po tide at
stovų: Prancūzijos, D. Britanijos, Italijos, 
V. Vokietijos — po 8 atstovus, Turkijos — 
5 atstovus, Austrijos, Belgijos, Graikijos, 
Olandijos, Portugalijos ir Švedijos — po 
4,. atstovus, Danijos, Airijos, Norvegijos ir 
Šveicarijos — po 3 atstovus, Islandijos ir 
Liuksemburgo — po vieną atstovą.

Sutartys geros < 
interpretacijos blogos 
Lake Succeesas (Dena/Reuteris). Saugumo 

Taryboje pradedant debatus Triesto guber
natoriaus klausimu, Ukraina apkaltino JAV 
ir D. Britaniją, kad jos trukdžiusios bandy
mus surasti Trrestui gubernatorių. Ukrai
nos atstovas V. Tarasenka atkartojo anksty
vesnį Sovietų S-gos kaltinimą, jog 
D. Britanija nusižengusios Italijos 
sutarties nuostatams, norėdamos 
Trieste karinius atramos punktus.

Elagu
Besti!

l

nelaiminga estų tauta, lygiai kaip .b 
švęsdama savo nepriklausomybės šven-

JAV ir 
taikos 
laikyti

Norvegija aiškiai apsisprendė už Vakarus
Oslo (Dena/Reuteris). Norvegijos darbo 

partijos suvažiavimas savo nutarimais pa
rėmė vyriausybės pastangas bendradarbiauti 
Skandinavijos valstybėms, o taip pat jos no
rą sudaryti Skandinavijos gynimosi paktą. 
Tačiau turi būti konstatuota, kad šiuo metu 
susitarti yra neįmanoma.

Rezoliucijos Įvade yra pažymėta, kad 
taika, laisvė'ir demokratinė vyriausybės 
forma yra svarbiausi kelrodžiai darbi-

Naujas Achesono variantas - „Atlanto armija
Washingtonag (Dena/Afp). Čia manoma, 

kad po Achesono pasikalbėjimo su D. Bri
tanijos, Prancūzijos, Kanados irx Beneliuk
so valstybių pasiuntiniais, planuojamo At
lanto pakto tekstas esąs įteiktas suintere
suotoms valstybėms.

Senato užsienio politikos komisijos pirmi
ninką^ Connallys tikisi iki savaitės pabaigos 
visiškai suformuluoti paktą, sužinojęs Eu
ropos ir Kanados nusistatymą.

„New York Times” teigimu Achesonas 
signatarinių kraštų ambasadoriams pa
siūlęs „Atlanto armiją”. Tokia armija 
neprieštarauja JAV konstitucijai ir lai
duoja to pakto automatini veikimą, ku- 
r| Vakarų valstybės laiko neišvengiamu.

Pagal Achesono planą ta Atlanto armija 
turi ■ tai įgyvendyti, kas buvo planuojama 
pavesti JT tarptautinei armijai, kad būtų 
jai suteiktos priemonės reikale taiką apsau
goti „kariškai”. Ta armija turinti būti pa
vesta Atlanto tarybos dispozicijai, kurioje 
kiekvienas tarybos narys turės veto teisę.

Iš Londono pranešama, kad greičiausiai 
vienam iš JAV generolų būsią pavesta pa
ruošti Europos gynimo planus, kai tiktai At
lanto paktas bus pasirašytas. Toms parei
goms minimas generolas Eisenhoweris.

Washingtono diplomatiniuose sluogs- 
niuose manoma, kad dėl Atlanto pakto 
kritiškasis momentas tarp Achesono ir 
kongreso yra įveiktas. JAV užsienio rei
kalų ministeris gavo įgaliojimus vesti 
derybas su suinteresuotų kraštų atsto

vais.
Todėl laukiama, kad Atlanto paktas bus pa
sirašytas kovo mėnesio viduryje. Esą labai l

galima, kad be Norvegijos paskutinę akimir
ką prie to pakto prisidės Danija, Portuga
lija, Islandija ir Italija.

Austrijos užsienio reikalų ministerijai ar
timas „Die Presse” laikraštis reikalauja ir 
Austriją priimti j Atlanto paktą.

Britų užsienio reikalų minister^ Bevi- 
nas profesinių sąjungų posėdyje pa
reiškė, kad sudarius bendram gynimuisi 
Atlanto paktą, Vakarams saugomas bū
siąs garantuotas ištisoms generacijoms.

„Mes nieko nenorime pulti. Bet mes taip 
pat nenorime būti, kurio*, nors kitos valsty
bės užpulti. Tai yra mūsų politika. Bet jei
gu kas drįstų mus užpulti, mes visi būsime 
susibūrę j sąjungą.”

Didžiausi pasaulio išradėjai — rusai...

Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų Tasso 
žinių agentūra pranešė, kad rusų išradėjas 
Aleksandras Možaiskis 1882 m. suprojekta
vo, pastatė ir išbandė „pirmąjį pasaulio 
lėktuvą.” Maskvoje ryšium su tuo atidaryta 
„dėmesio verto rusų išradėjo” paroda.

Praėjusių metų spalio mėnesį Tassas pa
skelbė, kad Rusija yra „bemotorinio skrai
dymo gimtinė”, ūkininkas Ostrochovas iš 
Riazanės, vidurio Rusijoje, 18 šimtmečio 
pradžioje padaręs pirmąjį sklandomąjį skri
dimą.

Per paskutiniuosius mėnesius Tassas ir 
valdiniai sovietų spaudos organai paskelbė, 
kad rusai pirmieji išradę povandeninį lai
vą, malūnsparnį, garo mašiną (kuri rusiškai 
vadinasi „samovar”. Red. past.), ir audi
mo stakles. Keliamos pretenzijos ir į Ame
rikos atradimą, „kuri atrasta iš Azijos”.

Bulgarijos laisvieji dvasininkai smerkia 
teisiamuosius dvasininkus /

JAV naudai ir patraukti tie-

ortodoksų eklezijos šventasis 
pareiškime sako, kad sąžinės

Sofija (Dena). Bulgarų žinių agentūra 
praneša, kad daugelis religinių organiza
cijų ir Bulgarijos eklezija smerkia 15 evan
gelikų dvasininkų už „išdavikišką ir špio
nažo veikimą”. Jie kaltinami šnipnėję D. 
Britanijos ir 
son.

Bulgarijos 
sinodas savo
religijos ir religinių papročių laisvė laiduo
jama visiems Bulgarjos piliečiams.

Taip pat ir katalikų vyskupai Romanovas 
ir Bosilkovas savo pareiškimuose pasmer
kia visus veiksmus, kurie yra nukreipti prieš 
respublikos įstatymus ir politinį veikimą, 
prisidengiant religijos skraiste.

Bulgarijos mahometonų galva muftis Aki- 
fas Osmanoglous ir kiti mahometonų vadai 
irgi pasmerkė evangelikų dvasininkų „išda
vikišką veikimą”.

Didysis rabinas Dr. Hananelis pareiškė, 
kad Bulgarijoje niekuomet nebuvusi dides
nė religijos laisvė, kaip dabar.

Sofijos laikraščiai paskelbė tariamą Vasi- 
lio Ziapkovo „visišką prisipažinimą”, kuris 
su 14 vadovaujančų Bulgarijos eklezijos as
menų turės teisme atsakyti už valstybės iš
davimą.

Pagal laikraščius Ziapkovas prisipažinęs,

apie sovietų kariuomenės judėjimą. Burga- 
zo miesto gynimą, importą ir derlių. Be to, 
jis turėjęs ryšius su buvusiu ministeriu pir
mininku Nikola Petkovu, kuris 1947 m. dėl 
tariamo valstybės išdavimo buvo nužudytas.

♦ Švedijos aviacijos viršininkas pareiš
kė. kad karo atveju Švedija priklausys nuo 
užsienio ginklų teikimo ir bendradarbiavimo 
su didžiosiomis valstybėmis. Tačiau visa 
tai nereiškia, kad Švedija šiuo metu ketina 
ktsisakyti nuo savo neutralumo politikos. 
(D).

ninku sąjūdžio pažangai. Partija kovon 
su karu, priespauda ir diktatūra ir akty

viai rems Jungtines Tautas.
Tačiau kadangi JT savo nariams negali 

patikinti pakankamo saugumo, tai JT char- 
toje numatytosios regionalinės sutartys yra 
reikalingos. Vakarų Europa yra demokra
tinio 
laiku 
savo 
kurta 
rų Europa.
izoliacinis neutralumas prie nieko gero ne
veda.

Ministeris pirmininkas Gerhąrdsenaą ir 
vėl išrinktas partijos pirmininku.

Norvegijos darbo partijos krašto taryba 
priėmė rezoliuciją, kurioje tarp kita ko 
sakoma, kad krašto tapyba mano, jog 
Norvegija savo saugumo gynimo klau
simus <urf spręsti bendradarbiaudama 

su Vakarų demokratijomis.
Sovietų licenzijuota žibių agentūra ADN 

ryšium su diskusijomis dėl Norvegijos da
lyvavimo- Atlanto pakte Norvegijos krašto 
apsaugos ministerį Haugę apkaltino ben
dradarbiavus su naciais. Norvegijos karinė 
misija Berlyne dementavo visus tuos netei
singus pranešimus; Haugė, tos misijos tei
gimu, buvo aktyvus Norvegijos pogrindžio 
dalyvis. , •

Po darbo partijos kongreso Sovietų S-je 
kilo aštrios reakcijos. Maskvoje vyrau
ja bendra nuomonė, kad Norvegijos 
darbininkus „avantiurinė vyriausybės 

klika” pardavė Vakarų valstybėms.
Sovietų stebėtojai teigia,/kad Norvegija, 
prisidėdama prie Atlanto pakto, taps Ame
rikos „Skandinavijos kolonija”. „Krasnyj 
flot” laikraštis rašo, kad Sovietų S-ga Nor
vegijos prisidėjimą prie Atlanto pikto ver
tintų kaip nepaprastą provokaciją, kadangi 
Amerika nori panaudoti Norvegiją z kaip 
tramplyną Sovietų S-gos puolimui.

Norvegijos užsienio reikalų ministeris 
Langė pareiškė, kad į vasario 5. d. Sovietų 
notą atsakymas bus diskutuojamas parla
mento debatuose užsienio politikos klausi
mais, kurie įvyks ateinančią savaitę, o po 
to atsakymas bus įteiktas Sovietų vyriausy
bei. Tas atsakymas lies Sovietų notą dėl 
sovietų pasiūlytos nepuolimo sutarties.

♦ Edenas, kuris dabar lankosi Australi
joje Atlanto paktą pavadino pageidaujamu 
Europos Unijos darbų rezultatu, kuris tei
kia geriausias perspektyvas taikės pasitari
mams toliau vesti. (D/R).

♦ Pasklido gandai, kad netrukus Kana
dos vyriausybė Vatikane įkurs savo amba
sadą. Į tas pareigas numatomas Kanados 
ambasadorius Paryžiuje gen. Vanieru. 
(D/Afp).

socializmo lopšys, bet ji artimiausiu 
be Amerikos pagalbos negali išspręsti 
atsistatymo problemos. Turi būti su- 
stipri ir ūkiškai nepriklausoma Vaka- 

Patyrimas yra parodęs, kad

«r
mes, DirįovMMHB {įaavnz ~~~ —
tę, nesusilauks paguodos bei užuojautos nei 

’ iš tų, kurie jau „sėkmingai” baigia planin- 
' gą jos naikinimo darbą, nei iš tų, kurie leU 
i džia „išvaduotojams” tai daryti 
i Tremtyje gyvenančius estus pasiekia per

daug jau skaudžios žinios. Pagal jas, to 
nepadarė kryžius į kalaviją pavertę vienuo
liai ir nevienuoliai vokiečiai, „planingai” 
per nepilną dešimtmetį tariasi įvykdę raudo 
nieji. Iš tos šventos žemės atėję vėjai šne
ka: nekaltai pralietas didžių mažos tauto* 
vyrų ir moterų kraujas plaukia jau ne Per- 
navos ar Narvos upėmis, bet tiesiog marė
mis. Spaudoje pasirodo žinių, kur raudoa 
nieji giriasi, „sutvarkę” šią nepaklusnią

■ tautelę, galį jau pradėti tą patį su Lietuva
ir Latvija. ' ’ ,

Tiems, kurie Vasario 24-ąją šoks ant jų 
i manymu mirusios tautos kapo, mes norėtu

me pasakyti: težino kad šioje, nors hr
■ nederlingoje žemėje, be žmonių dar 

kiekvienas medis, net kiekviena šalta uola,
I yra prieš juos. Jie tariasi išnaikinę vieną 

gražiausių pasaulyje kalbų: tariasi užrišę 
gerklę laikraštingumo atžvilgiu pirmą vietą 
pasaulyje užėmusiai tautai, kad ji negalėtų 
šaukti teisybės. Ne, ne tik Estijos paukščiai 
nemaskoliškai gieda, ne tik į jos krantu* 
atsimušusios bangos nebolševikiškai nusi
teikę, bet ir dešimtys tūkstančių estų va
karų kraštuose per savo geriausiu pavyz
džiu suorganizuotas priešbolševikiškų kny
gų leidyklas, visomis pasaulio kalbomis, 
garsiausiai šaukia apie didžiąją jų niekšybę, 
neturinčią sau lygios istorijos puslapiuose, 
apie neteisybę, kurios 200.000.000 neturėjo • 
daryti vieno milijono tautai.

Rytų satrapai, težino, kad daugelis ma- 
*r didesniųjų pavergtų tautų nėra tta 

didieji minkštakūniai, kurie su atsidėjimu 
prekiauja mažomis tautomis ir kurie nenori 
matyti svetimų tautų nelaimės vien todėl, 
kad tikisi sulaukti iš raudonojo Kiklopo 
malonės lyg vargšas Odisėjus: būti suės
toms paskutinėms.

Mums lietuviams, lygiai kaip lenkams, 
latviams, ukrainiečiams, vengrams, o dabar 
jau ir čekams (nors šie ir labai pavėluotai 
susiprato), estų laisvė brangi lygiai kaip 
savoji, nes nėra atskiros laisvosios Estijos, 
yra tik visų pavergtųjų ir parduotų ar iš- ■ 
mainytų tautų problema.

Tad Vasario 24-ją ten, kur dar tai bus 
galima, gedulo ženklan greta mėlynai juo
dos baltos vėliavos nusileis ir mūsų trispal
vė; gi kur nebus galima tai fiziškai atlikti, 
lietuvių širdys drauge plaks su estų. Ach, 
kaip gaila, kad tik savo širdis mes šiandien 
tegalime jiems padovanoti.

Mokslininkai išvedžioja, kad estai nesan
ti mums giminiška tauta. Bet ar retai gy
venime būna, kad geras bičiulis mielesnis 
net už brolį? Ar ne estai todėl laisvės kovų 
metu liejo kraują už savo kaimynus latvius? 
O mes argi nepasiruošę ne tik žodžiais, bet 
ir savo darbais padėti atsikelti Estijai?

Vasario 24-ą, kai vietoje džiaugsmo di
dis skausmas suspaus išblaškytų estų tau
tos vaikų širdis, težino ši narsi ir teisinga 
tauta, kad jų nelaimė — yra mūsų nelaimė 
ir kad jų auštančio ryto džiaugsmas 
mūsų šventė. K. P.e I ė k i s

bus

i kad britams ir amerikiečiams teikęs žinias

Graikija eina petys petin su Turkija
pirmininku Spaaku. Pasikalbėjimų metuParyžius (Dena/Afp). Graikijos užsienio

į reikalų ministeris Caldaris turėjo pasitari- vo paliesti Atlanto pakto ir eventualaus 
Pratirilviine 11oYt J n miValit mirtie— rln r-rPmi/t irime Irlail&imaimus su Prancūzijos užsienio reikalų minis

teriu Schumanu, Turkijos užsienio reikalų 
ministeriu Sadaku ir Belgijos ministeriu

Nuo komunizmo tegali išgelbėti socialinis teisingumas
Munchenas (Dena). Amerikiečių žurntiis- 

tas J. R. Carlsonas, kuris yiabartiniu metu 
keliauja po Vakarų ir Rytų Europą, kr d 
vietoje pažintų komunizmą, Denos interview 
smarkiai kritikavo kovos priemones su ko
munizmu visose Europos valstybėse.

„Aš susidariau įspūdį, pasakė Carlsonas, 
kad daugelyje atsitikimų su komunizmu ko
vojama tik žodžiais. Tai yra lygiai tas pat, 
kaip kalbėti prieš, sieną: siena nuo to nesu
grius”. Žurnalistas įžiūri vienintelę galimy
bę kovoti su komunizmu: nedarbo panai
kinimas, pakankamas maitinimas ir saugu
mas ir jauniems žmonėms galimybė jsikur-

vertės

ai- 
ko-

nebus

bu-
Vi-

duržemio jūros klausimai.
Vienam spaudos atstovui Caldaris pareiš

kė, jog JT charios dvasioje turi būti rastas 
kelias, kad būtų sustiprinta taika ir ga
rantuotas saugumas.

Graikija petys petin žengia su Turkija 
ir abi vyriausybės dėl Viduržemio jū
ros pakto sudarymo yra vieningos. Ga
lutinė to pakto forma dar nėra nustatyta, 

bet yra galima, kad tas paktas bus išreikštas 
dviem sutartimis. Viena sutartis apimtų 
Viduržemio jūros Vakarų valstybes, o kita 
— Turkiją ir arabų kraštus, esančius į ry
tus nuo Viduržemio jūros..

Iš Paryžiaus Caldaris atvyko į Londoną, 
kur tarsis su užsienio reikalų ministerin 
Bevinu.
* Neseniai iš Sovietų S-gos pabėgę ta-

ti naujoje vietoje ir atskiro žmogaus 
pakėlimas.

Jei greitu laiku Europoje nebus
statytas socialinis teisingumas, tai 

munizmas laimės.
Karas su komunizmu niekuomet

laimėtas, atkartotinai pabrėžė Carlsonas, jei 
Vakarų Europos valstybės, lygiai kaip Ry
tai, nesigrupuosią apie vieną idėją.

♦ Britų vyriausybė nutarė į Siamą pa
siųsti ginklų apginkluoti penkiems pėstinin-

♦ Šveicarijoje suorganizuotas sąjūdis, I kūnai labai nustebo, kada jie ' j’į?"
kuris sieks Europos vienybės ir pataikys dent, Trumaną,Jitlyrd« vl™ pilyd°’<’ 
ryšius su Europos Unija. (D). 1 takeliui i Baltuosius rūmus. (D).

1
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Tarptautinė padėtis

Norvegijai 
apsisprendus

Sekmadienį Norvegijos darbininkų parti
jos kongresas vienu balsu priėmė rezoliu
ciją reikalaujančią Norvegijos saugumo 
problemas sprąsti kartu su Vakarų demo
kratijomis. Tuo pačiu buvo ' nulemtas it 
Norvegijos prisidėjimas prie Atlanto pakto, 
nes darbininkų partija turi absoliučią dau
gumą parlamente. Kita rezoliucija, kuri 
šeštadienį reikalavo susilaikyti nuo įstojimo 
į Atlanto paktą, buvo palaikoma tik 35 iš 
400 atstovų. Todėl sekančią dieną ji buvo 
visai atšaukta ir vieningai priimta mūsų 
aukščiau nurodyta rezoliucija. Tokiu būdu 
Norvegijos darbininkų partija, iš kurios kilo 
ir dabartinis JT generalinis sekretorius 
Trygvė Lie, po ilgesnio svyravimo galuti
nai atsimetė nuo savo „Jaunystės meilės” — 
Sovietų Sąjungos.

Tačiau klystumėm manydami, kad vien 
simpatijos sovietams sukėlė ilgas diskusijas 
šiuo klausimu. Kaip žinoma, didžiausią 
kliūtį Atlanto paktui sudarė JAV konstitu
cinis nuostatas, neleidžią* automatiškai įsi
jungti į karo veiksmus. Tas taktas paskatino 
Sovietų Sąjungą padaryti tam tikrą spaudi
mą į Norvegiją. „Manchester Guardian” su
sidariusią padėtį taip apibūdino:

„Jei Atlanto valstybės nori apsaugoti 
Sovietų Vakarų kaimynus nuo eventua
laus jų puolimo, jos turi tokio puolimo 
neprovokuoti, iki negali jo sukliudyti. 
Jei raudonoji armija ryt puls Suomiją, 
Vakarų valstybės jos negalės išgelbėti. 
Skandinavijos kraštai yra keblioje pa
dėtyje. Norėdami jiems padėti, mes ri

zikuojame jiems pakenkti”.
1 Bet jei taip, iš viso nieko negalima veikti. 

Tuo tarpu keletą savaičių užtrukusios dls- 
' kusijos buvo naudingos ta prasme, kad įti
kino Atlanto kraštų visuomenes likimo ben
drumu. Atlanto pakto šalininkai nurodo, 
kad ir D. Britanijos su dominijomis nerišo 
jokia formali sutartis, tačiau dominijos, 2. 
D. karui kilus, tuojau paskubėjo pagalbon. 
Toliau nurodoma, kad Sovietų Sąjungos 
skverbimasis toliau į Vakarus vis tiek turės 
susidurti su JAV pasipriešinimu, nors ir 
nebūtų formalaus įsipareigojimo. Atlanto 
paktas atneš praktiškos naudos, nes jame 
dalyvaujančios valstybės jau, taikpg.jnetu 
pradės derinti savo veiksmus, pradės ruoš
tis bendram veikimui. Jos suvienodins ka
riuomenių apginklavimą ir mokymą. Atlan
to paktas numato kariuomenės štabų ben
dradarbiavimą, kurio nebuvimas taip pra
gaištingai atsiliepė 2. D. karo pradžioje.

Bevinas tuos visus samprotavimus su
traukė 'į-krūvą, aiškindamas pereitą šešta
dienį, kad, jei pramoninės Atlanto pakraš
čių tautos bus pasiruošusios gintis, karo 
nebūsią keli šimtai metų. „Sunday Times” 
komentatorius Scrutatorius teigė, kad At
lanto pakto tikslas esąs ne atmušti galimą 
užpuolimą, bet, turint galvoje į jį susibūru
sių kraštų galybę, iš anksto paversti niekais 
visus agresoriaus planus. „Observer” nuro
do, kad dabar' ne metas ginčytis dėl pakto 
straipsnių, bet kuo greičiausiai sudaryti 
rimtą kariną jėgą. Tam nereikia jokio pak
to. JAV turi tik atųaujinti „paskolos ir nuo
mos” ginklų tiekimus, o Europos politikai 
turi surasti būdą į bendrą veiklą įtraukti 
Italiją ir Vokietiją.

Bet kas eis po Norvegijos apsisprendimo? 
Švedijos min. pirm. Erlanderis tuojau pa
reiškė, kad Skandinavijos skilimas yra įvy
kęs faktas. Danija turės dar kartą apsi
spręsti, ir "manoma, kad ji pasuks Norve
gijos pėdomis. Juk Skandinavijos paktas vis 
tiek negali turėti praktiško* reikšmės, nes, 
į jį susibarusios tautos pačios be JAV pa
galbos vis tiek negalės atmušti sovietų 
puolimo. .

O kaip paveiks paskutinieji įvykiai Suo
mijos likimą? Švedai būkštauja, kad Nor
vegijos apsisprendimo dlngste sovietai ban
dys likviduoti Suomijos nepriklausomybę. 
BBC savaitinis komentaras tuo abejoja. 
Girdi, Suomijos komunistų partija yra per 
maža, kad galėtų suruošti perversmą. Pati 
suomių tauta yra per daug ryžtinga ir vie
ninga, kad pasiduotų netiesioginiams grasi
nimams. Todėl sovietams, norint pakeisti 
dabartinį Suomijos statusą, reiktų įvesti 
raudonąją armiją, kas reikštų tiesioginę 
prievartą. Toks aktas tik privers Švediją 
ieškoti JAV pagalbos ir paskubins Atlanto 
pakto sudarymą griežtesne forma. Todėl 
Londone tikimasi, kad sovietai šiuo metu 
vengs griežtesnių žygių. VM

Siūlo stiprinti tautinę gvardiją
Washingtona* (Dena/Afp). Prezidento 

Trumano paskirta civilinė ir karinė tyrinė
jimo komisija, pirmininkaujama buv. užsie
nio reikalų ministerio Byrneso, pasiūlė ka
rinės prievolė* įstatymą panaudoti iki kra
štutinumo.

Komisija pasiūlė tąutinę gvardiją, turin
čią 287.000 vyrų, padidinti iki, 475.000 ir 
atsarginių skaičių pakelti iki 479.000.

Stalino jpėdinlnkystės klausima*
Tokajevas, bolševikų partijos narys ir 

vienas geriausių sovietų aviacijos' žinovų, 
buvo dažnai kviečiamas į Kremlių pareikšti 
savo nuomonę vienu ar kitu- technikiniu 
klausimu, ir aišku, turėjo daug reikalų su 
sovietų viršūnėmis. Ta proga jis galėjo 
gerai permatyti visą Kremliaus viršūnių si
stemą ir pasidaryti gavo nuomonę apie 
kiekvieną iš sovietų valdovų.

♦

Viso* sovietų valstybinės ir partinės biu
rokratijos viršūnėje stovi Visasąjunginės 
komunistų(b) partijos centrinio • komiteto 
politbiuras, kurio nariai kartu užima ir 
aukščiausias vietas valstybinėje hierarchi
joje. Tačiau būtų klaidinga manyti, kad tas 
politbiuras sudaro politinį ir organizacinį 
vienetą. Laiks nuo laiko ir jo neaplenkia 
„valymai”. Iš vadinamosios Lenino gvardi
jos išliko tik vienas Stalinas, kuris politbiu- 
rą papildė savo pasekėjais, tačiau ir tarp jų 
vyksta slapta kova.

Šiuo metu politbiuras sudėtas iš 10 narių 
ir 3 pavaduotojų, kurie visi kartu su savo 
šeimomis gyvena Kremliuje. Štai jie:

Stalinas, politbiuro narys, partijos gene
ralini* sekretorius, aukščiausios So'V. S-gos 
tarybos ir atskirų respublikų a. tarybų na
rys, minister!* pirmininkas ir kariuomenės 
vadas; ta* be abejo stipriausia ir daugiau
sia patyrusi, o kartu ir baisiausia polltbiu- 
ro asmenybė, turinti stipriausias pozicijas.

Molotovas, politbiuro narys, min. pirm, 
pav., užsienių reikalų minister)* — didžiau
sias išdavikas ir opurtunistas.

Mikojanai, politbiuro narys, min. pirm, 
pav., užsienių prekybos min. — protingiau
sias, geriausiai informuotas ir vienintelis 
tikras valstybės vyras.

Malenkovas, politbiuro nary*, turi svar
bius postovius partijos mašinerijoje ir kar
tu min. pirm. pav. titulą — pavojingiausias, 
bet kartu ir mažiausiai patyręs politbiuro 
narys.

Andrejevas, politbiuro naryš, aukštas par
tijos pareigūnas, min. pirm, pavaduotojas— 
vienintelis likęs iš buy. Trockio šalininkų. 
Jo pozicijos nestiprios. Gabumais nepasi
žymi.

Kaganovičlus, politbiuro narys, fr min. 
pirm, pavaduotoja*, yra visų iškalbingiau
sias ir gabiausias administracijos specialis
tas.

Voznesensk!*, plano komisijos pirmininkas, 
turi tuos pačius postovius kaip Kaganovi- 
čius, yra klastingas ir apsukrus.

Vorošilovas, turi tuo* pačius postoviu* 
kaip Kaganovičiu*. Jis yra "visiška® nulis ir 
už savo pozicijas turi būti dėkinga* Stalinui.

Berija, MVD šefas, turi tuos pačiu* titu
lus kaip kiti politbiuro nariai. Didžiausias 
barbaras ir sumaniausias intrigantas.

Dievo gubernatorius
Portugalijos prezidento rinkimai pasibai

gė dabartinio prezidento maršalo A. O. Car
monas pergale. Už jį balsavo 81,3 % visų 
rinkimuose dalyvavusių rinkikų, o rinki
muose dalyvavo bet 80,3% turėjusių teisę 
balsuoti. Tai buvo pirmieji rinkimai po 
20 m. ir gal dėl to buvo tikrai savotiški. 
Renkamas buvo tik prezidentas. Buvo du 
kandidatai. Abu kariai Vienas maršalas 
Carmona 79 m. amžiaus,, o jo priešininkas 
generolas Nortonas de Matosaa 81' metų 
amžiaus. Renkama buvo net 7 metams. Pre
zidento teisės ne per didžiausios, todėl visas 
triukšmas, kurį sukėlė tie rinkimai, gal ir 
nebūtų reikalingas, jei ne viena aplinkybė. 
Portugaliją praktiškai valdo ministeris pir
mininkas Saiazaras, todėl rinkimai galėjo 
parodyti, ar jis turi tautos pasitikėjimą, ar 
ne. , _

Visa opozicija susitelkė aplink generolą 
de Matosą. Net ir komunistai. Pasivadino, 
kaip ir reikėjo laukti: „Unidad Demokra- 
lica” — demokratų unija. Salazaro šalinin
kai vadinosi „Unlao Nacional” — tautinė 
vienybė. Salazaro partija iki šiol buvo vie
nintelė legali Portugalijos partija. Rinki
minės propagandos pradžioje generolas de 
Matosas buvo labai populiarus, bet netru
kus jo orumas smarkiai smuko. Iš dalies dėl 
to, kad jį palaikė komunistai. O šiais lai
kais komunistų draugystė yra nepavydėtina.

Antra vertus, jis padarė keletą ne visai 
taktiškų išsišokimų, kuriuos Salazaro pro
pagandos aparatas vykusiai išnaudojo. Žo
džiu, jau prieš rinkimus buvo aišku, kad 
de Matosas vargu ar surinks balsų daugu
mą. Todėl jo šalininkai nutarė iš rinkimų 
visai pasitraukti, motyvuodami tuo, kad 
jiems neleidžiama laisvai varyti savo pro
pagandos ir kad vyriausybė nesuteikė pa
kankamai garantijų, jog rinkimai bus vyk
domi tvarkingai. Žinoma, kad iš vyriausy
bės pusės buvo stengiamasi paveikti rinki
kus, nėra abejonės, bet ar iš tikrųjų vyriau
sybė norėjo suklastoti balsavimo rezulta
tu® — įrodymų nėra. Vyr. Teismas išaiškino, 
kad kandidatūros atsiimti negalima, todėl

kas norėjo — galėjo balsuoti už de Matosą. 
Kad Ir kaip būtų, opozicija dėl įvairių 
priežasčių nesUgėbėjo patraukti savo pusėn 
tautos daugumos simpatijų. Rinkimai, nors 
juo* Ir negalima pavadinti tikrai demokra
tiškais, parodė, kad kol kas Saiazaras tvir
tai sėdi Portugalijos diktatoriaus soste.

„Išminties diktatūra”
1910 metais buvo nuvesta Braganzų di

nastija, ir Portugalija paskelbta respublika. 
Tačiau parlamentinė demokratija tam kraš
tui netiko. Per 16 metų pasikeitė-net 52 Vy
riausybės, o kraštas vi* daugiau skendo 
chaose. Atrodė, kad nebėra išeities. Portu
galijai, • kuri turėjo tokią šaunią istoriją, 
kuri Viduramžiais buvo sukūrusi galingą 
užjūrių imperiją, kurios jūrininkai atrado 
tiek daug naujų kraštų, buvo lemta visai 
subyrėtu Bet taip tik atrodė. 1926 metais 
generolai Carmona ir Da Costa padarė 
perversmą ir įsteigė karinę diktatūrą. Bet 
ir ji krašto nepajėgė išvesti į šviesesnę atei
tį. Ūki* ir finansai atrodė nepataisomi.

1928 metais J finansų ministerlus buvo 
pakviestas kukliai atrodąs civilis, Coimbros 
universiteto finansų mokslo proiesorius sen
joras Saiazaras. Kariai ieškojo gero buhal
terio, bet rado vyrą, kuris užpildė jų su
darytą valstybinės santvarkos tuštumą. Jis 
sutiko subalansuoti biudžetą, bet pareika
lavo diktatoriškų teisių. Jas gavo. Biudžetą 
subalansavo. Po kelerių metų jo patiektais 
skaičiais niekas nenorėjo tikėti — jie rodė 
sveiką krašto ūkį. Bet jie atitiko tikrovę. 
Kraštas buvo pastatytas ant stiprių ūkinių 
pagrindų. Šiandien portugalų escudas, šalia 
dolerio, yra viena tvirčiausių valiutų. Sa
lazaro įtaka irgi augo. 1933 metais jis buvo 
paskirtas ministeriu pirmininku, nors ir 
anksčiau jis jau valdė kraštą'iš finansų mi
nisterio kabineto. Bet ir oficialiai tapęs 
ministeriu pirmininku, o praktiškai nevar
žomu krašto valdovu, Saiazaras išoriškai 
liko kuklus. Iškilmėse jis slepiasi už prezi
dento Carm'onos pečių. Nenešioja jokios 
uniformos, nesipuošta ordenai®. Yra vien
gungi* ir gyvena labai kukliai. Dažnai vie

Tokajevas apie politbiuro narius
Chruščevas, politbiuro narys ir Ukrainos 

diktatorius, yra vergiška ir pataikaujanti 
persona.

Bulganinas, politbiuro narys kandidatas, 
yra min. pirm. pav. ir krašto apsaugos mi
nisteris — kultivuotas ir drausmingas.

Kosyginas, politbiuro narys kandidatas, 
min.‘pirm, pavad. ir lengvosios pramonės 
ministeris, yra garbėtroška ir egoistas.

Šventikas, politbiuro narys kandidatas, 
yra Sovietų Sąjungos aukščiausio* tarybos 
prezidiumo pirmininkas, atseit visasąjungi
nis prezidentas. Jis neturi jokios įtakos ir 
kaip Vorošilovas yra lygus nuliui. Savaime 
aišku, kad tie visi ponai turi garbės posto
vius ir atskirų respublikų aukšč. tarybose.

Pavojinga* triumviratas
Iš pirmo žvilgsnio aišku, kad, turint gal

voje visas sovietine® ilstemo* ypatybes, Be
rija, stovėdamas teroro aparato MVD/MGB 
(vidaus ir saugumo ministerijų) priešaky, 
yra labai galingas. Be to, ji* yra ne tik Sta
lino, kaip min. pirm., pavaduotojas, bet taip 
pat Ir jo asmeninis draugas. Jį su Stalinu 
riša Ir tautybė. Jie abu yra kilę iš Gruzijos. 
Berija kaip politikas nepasižymėjo ir dėl 
savo vietos turi būti dėkingas Stalinui. Prie 
Stalino Bęrijos kombinacijos arčiausiai sto
vi Mikojanas. Jis nėra koks pataikūnas,-bet 
tikra* Stalino draugas ir jo tautietis. Stali
no Berijos Mikojano trio yra stipriausias 
junginys iš visų konkuruojančių politbiuro 
grupių.

Zdanova* buvo to* trijulės pavojingiau
sia* priešas. Ir ji* mirė. Zdanova® buvo pa
saulinės revoliucijos idėjos šalininkas. Tuo 
tarpu Mikojana* yra nuosaikesnės politinės 
linijos šalininkas.

Prie Stalino Berijos Mikojano bloko kaip 
balastą galima būtų pridėti dar Vorošilo- 
vą su Chruščevu. Jiem* Stalinas yra neklai
dingas Dievas, ir daugiau jie nieko žinoti 
nenori. Viso to bloko silpnybė yra tas fak
tas, kad Stalinas pragudrėjo tik į senatvę.

Konkurentas Molotovas
Kita skaisčiai žibanti politbiuro padangės 

žvaigždė yra Molotovas, kurį Tokajeva* va
dina didžiausiu visos Sovietų Sąjungos me
lagiu. Ji* gali meluoti kiekvienu laiku ir 
kiekviena proga. Nuo 1922 iki 1930 m. 
jis buvo partijos CK sekretorius, o 1930 m. 
avansavo į komisarų tarybos pirmininkus. 
Tokiu būdu jis turėjo aukščiausį postovį po 
Stalino — partijos generalinio sekretoriaus 
ir tai jam padėjo savo vardą apgaubti au
toriteto atmosfera.

Sovietų Sąjungoje „vadus” skiria polit- 
biuras, o Molotovą palaikė pats Stalinas. 
Tenka pastebėti, kad nė vieno Iš tų vadų” 
Stalina* taip negarbino kaip. Molotovą. Mo
lotovas ir Kirovas buvo pirmieji, kuriems 
Stalinas suteikė „genialių vadų” titulą, ku
ris vėliau perėjo į biurokratinę kalbą. 

toje reprezentacinio limuzino pasinaudoja 
paprastu tramvajumi. Atspėjamu laiku 
sprendžia matematine* problemas. Nemėgsta 
kalbų.

Todėl nenuostabu, kad ji* pravardžiuoja
ma* „diktatorium au aksominėmis pirštinė
mis” ar „išminties diktatorium”. Pats Saia
zaras, praktikuojąs katalikas, yra Leono XIII 
enciklikos „De Rerum Novarum” gerbėjas 
ir stengiasi laikytis jos principų. Šveicarų 
„Weltwoche” teigimu, jis tave laiko amži
nosios,, santvarkos patikėtiniu, kuris yra at
sakingas tik prieš Dievą ir jo moralinius 
įstatymus.

Jis save tam tikrais atvejais laįko Dievo 
kolonijos Portugalijos generaliniu 

gubernatorium.
Saiazaras turi sudaręs ir savo parlamentą, 
kuris labai primena kitų diktatūrinių kraštų 
panašias institucijas. Jis tik pritaria.

Kad ir kaip būtų, Saiazaras, kurio dik
tatūra toli gražu nėra „kruvina” ir kuris 
tikrai yra labai gabus, Portugalijai grąži
nęs ramybę, padarė daug gero. Jam valdant 
krašto pramonė buvo protingai išplėsta, so
cialinė padėtis išlyginta, neraštingųjų skai
čius buvo sumažintas pusiau. Tiesa, ne
trūko ir kiekvienai diktatūrai taip būdingų 
Įtiek komiškų patvarkymų, sakysim, spjau
dyti gatvėse yra įstatymu uždrausta. Taip 
pat ir turgavietės pardavėjos negali lakstyti 
basos, bet turi užsidėti bent šiaudines 
šliures. Žinoma, ir moterų maudymosi kos
tiumai buvo sutvarkyti. Kelnaites pridengia 
kad ir labai trumpas bet vis dėlto sijonėlis.

Saiazaras vedė protingą užsienio politiką. 
Žinoma, jam padėjo ir geografinė padėtis. 
Kiekvienu atveju kraštas karo metu iš savo 
draugiško vakariečiams neutralumo gerai 
pasipelnė. Pasistatė darbininkų kolonijų, 
elektros jėgainių, mokyklų, liaudies namų, 
sporto aikščių ir pan. Ir dabar, turint gal
voje, kad Portugalija yra lyg JAV prietiltis 
į Europą, Saiazaras yra Vakaruose gerbia
mas ir į jo diktatūrą žiūrima, kaip į ne vi
sai madingą, bet vis dėlto reikalinga bū
tinybę, nes jos alternatyva, greičia"°'<'i. vr» 
chaosas. (Lo).

Molotovo intrigos, veidmainiavimas, pa
taikavimas ir tarnybinis uolumas jam su
teikė tokį postovį, kuris yra netoli paties 
Stalino postovio. Tokajevas yra įsitikinę*, 
kad nė vienas žmogus netrokšta karščiau 
Stalino mirties, kaip Molotovas, kuris da
bar pasiekė savo galios viršūnę Ir Stalinui 
mirus automatiškai perimtų jo- palikimą. 
Girdint Molotovo panegirikas Stalinui, sun
ku nusikratyti minties, kad iš tikrųjų Molo
tovas galvoja visai priešingai. Stalinas yra 
pasaulinės revoliucijos idėjos šalininkas, o 
Molotovas yra paprasčiausias brutalus tiro
nas su imperialistinėmis tendencijomis.

Tokajevui atrodo, kad Molotovo pasau
lėžiūros šalininkai politblure yra Voznesens- 
kis, Bulganinas if Kosyginas. Jis taip pat 
turi daug pasekėjų jaunosios kartos tarpe. 
Kaip pirmas Stalino pavaduotojas Moloto
vas dažniau panaudoja Stalino vardą Ir oru
mą, negu jis pats.

Tokajevas yra įsitikinęs, kad Stalinas sa
vo politiniame testamente savo įpėdiniu pa
skyrė Molotovą; Molotovas perims Stalino 
skeptrą. Jei taip bus, reikia skaitytis su dar 
didesniu imperializmu ir ekspansionizmu. '

Malenkovas, užimdamas raktinę poziciją 
partijos mašinerijoje, savo rankose turi di
delę galią, tdčiau jo kvalifikacijos neleidžia 
ja pasinaudoti. Galimas dalykas, kad Ma
lenkovas bu* išrinktas partijos generaliniu 
sekretorium. Ta proga jis tikisi, kad jam 
pasiseks tai, kas Stalinui pasisekė 1924 m.

Andriejevas, kuriam kiekvienu laiku ga
lima primesti simpatijas Trockiui, laikosi 
nuošaliai jr yra susirūpinęs savo turimų 
pozicijų išlaikymu. Svernikas, kuris oficia
liai turi aukščiausią postovį visame krašte, 
praktiškai yra nulis ir laiku palaikys stip
resnę grupę.

Po Stalino mirties tos grupės pasirodys 
dienos šviesoje. Molotovas bandys įkopti į 
tuščią sostą, tačiau Tokajevas abejoja, ar 
kiti tam pritars. '

Pogrindžio veikimą*

Tokajevas teigia, kad Sovietų Sąjungos 
tautos nenori nė vieno* tų grupių įsigalė
jimo. Jis išskaičiuoja didesnius bruzdėjimus 
prieš politbiuro politiką: \

a) 1930 m. didesnio masto valstiečių su
kilimas;

b) 1930—33 tolimesni valstiečių neramu
mai, partizaninis veikimas, Seboldajevo Mi
klumas Siaurės Kaukaze;

c) 1934 m. stipru* pogrindžio judėjimas 
Ukrainoje, Siaurės Kaukaze, Gudijoje, 
Transkaukazijoje, centrinėje Azijoje irA/ol- 
gos srityje, pasikėsinimai;

d) 1934—38 atvira Zinovjevo, Bucharino, 
Jagodo* opozicija, sąmokslas prieš Staliną;

e) 1939—40 m. buvo susekta eilė prieš 
Staliną luslmokiuiių grupių, net ir pačia
me CK;

=trumpos žinosiu
ALBANIJA

♦ Tiranos radijas atmetė Jugotlavijos 
kaltininimus, kad Albanijos policiją, areš
tuodama juvoslavus, pažeidusi diplomatinį 
imunitetą. Jugoslavijos spaudos attaches 
narna*, iš kurio, pagal Jugoslavijos pasiun
tinybės pareiškimą, daugelis asmenų jėga 
buvo išvesti, gi pagal Albanijos radiją tie 
namai buvę „pavojingu šnipų ausitlkimo 
lizdu”. Areštuotieji policijos automobiliais 
buvo nugabenti prie sienos. (D/R).

ARGENTINA
♦ BBC, pasiremdama pranešimais iš 

Buenos Airė*, teigia, jog Argentinos ka
riuomenė vis labiau spiria prezidentą Pe
roną, kad jis atitrauktų nuo politinio gyve
nimo savo žmoną. (D).

BELGIJA
♦ Belgijos oficialiuose sluogsniuose tei

giama, kad turintieji būti 1950 m. vasario 
mėn. visuotiniai rinkimai bus įvykdyti šių 
metų liepos 24. d. Pirmą kartą moterys tu
rės rinkimų teisę. (D/R).

♦ Belgijos ministeris pirmininkas Spaa- 
kas socialistų partijos konferencijoje pa
reiškė nuomonę, kad. Atlanto paktas suda
rys bloką, kuris „žymiai paveiks” kiekvieną 
galimą užpuoliką. Norėdamos apginti savo 
nepriklausomybę mažosios tautos turi susi
jungti. (D/R).

BULGARIJA
♦ Bulgarijos parlamente pasiūlytas įs

tatymo projektas, kuris numato Bulgarijoje 
uždrausti visas užsienio misijų draugijas ir 
nusavinti jų turtą. Toliau ketinama visame 
krašte vyriausybės kontrolei pavesti religi
nį veikimą. (D). x

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Nuo 1948 metų pučo Čekoslovakijoje, 

pasak Prahos laikraščio „Jaunimo Frontas”, 
čekų vaikai taip pasikeitė, kad jie nenori

Sudėti jokių pasakų apie karalius, kara- 
enes Ir princus, bet interesuojasi tankais 

Ir lėktuvais. Laikraštis reikalauja kurti nau
jas pasakas, kuriose būtų atvaizduota* Če
koslovakijos penkmečio planas. (D).
* Čekoslovakijos teismas nuteisė 7 me

tų priverčiamųjų darbų 61 metų amžiaus 
kalbų mokytoją Tumą, kuris tariamai ra
šęs laiškus į britų BBC radiją. (D).

DANIJA
♦ Vienoje akcijoje prieš komunlatug In

dijos policija suėmė 125 asmenį*, kurie ta
riamai kurstė geležinkeliečių streiką. Tuo 
būdu suimtųjų skaičius padidėjo iki 425 
asmenų. (D/R).

♦ Danijos ministeris pirmininkas Ras- 
mussenas dementavo iš JAV kilusias infor
macijas, pagal kurias, esą, Danijos ambasa
dorius Wastiingtone šiuo metu derysis su 
amerikiečių įstaigomis dėl ilgametės sutar- 
tie*, pagal kurią JAV Grenlandijoje turėtų 
atramos tašką. (D/Afp).

GRAIKIJA
♦ Graikijos generalinis štabas praneša, 

kad buvo atmuštos sukilėlių pastangos at
gauti FlOrinos miestą. (D).

INDIJA
* Karachyje, pasak BBC, prasidėjo mu- 

zulmonų kongresas. Jame atstovaujama 15 
valstybių. Jis priėmė keletą rezoliucijų, ku
riose protestuojama prieš antimuzulmoninę 
veiklą Palestinoje, Kašmire, Heiderabade ir 
Indonezijoje. (D/R). x
* Durbane įvyko tolimesni susidūrimai 

tarp negrų ir indų. Negrai padegė vieną 
indų autobusą, o šoferį subadė peiliais. 
Vieną negrą nušovė. Tai sužinoję negrai 
puolė indus. Suimta daug žmonių. (D/R).

19 V19UR
* Vakarų Unijas generalinio štabo vir

šininkai feldmaršalai Montgomery* laukia
mas Šveicarijoje, kur jis turės pasimatymą 
au valstybės prezidentu Nobsu. (D/R).

♦ Kostarika ir Nikaragua susitarė du 
mėnesių trunkantį ginčą spręsti taikingu 
būdu. Abiejų kraštų atstovai pasirašė drau
giškumo sutartį. (D/R).

X ITALIJA
♦ Italijos profesinių s-gų organizacija 

nutarė Sicilijoje padaryti generalinį streiką. 
(D/Afp).

J. A. VALSTYBES
* JAV aviacija Washington^ paskelbė, 

kad Amerikos lėktuvai nuo „oro tirto” pra
džios į Berlyną pergabeno 750.000 to gėry
bių. (D). -

JUNOT. TAUTOS
* JT atominės energijos komisija po 

kelių mėnesių pertraukos vėl susirinko. Ji 
pavedė sekretoriatui sudaryti trejų metų 
jos vykdytų darbų apžvalgą. (D/R).

RUMUNIJA
* Rumunijos darbo partijos (komunistų) 

centrinis komitetas Bukarešte atidarė spe
cialią „politinės agitacijos” mokyklą. Joje 
14 dienų trunkanti kursą paruošiami „liau
dies kalbėtojai”. (D/Afp).

SUOMIJA
♦ „Sunday Chronicle” praneša iš „pati

kimų šaltinių”, kad nuo sausio 13. d. į Suo
mijos pasieni esą sutraukti žymūs sovietų 
kariuomenės daliniai. (D/AIp).

* Vengrijos generalinis konsulas Cleve-
VENGRIJA

landė Marikas pasitraukė iš savo postovio. 
To pasitraukimo priežasčių jis nenurodė, 
tik pareiškė viltį, jog jis galės pasilikti 
JAV. (D/Afp).

f) 1941—42 m. ginkluoti sukilimai Kau
kaze ir Krime; -

g) 1943—44 m. vadinamas Vlasovo Sąjū
dis, kurį vokiečiai išnaudojo savo naudai ir 
tokiu būdu jį sukompromitavo.

Tas pasipriešinimas tebevyksta ir toliau. 
Kartaus patyrimo pamokytas jis stengiasi 
nepasirodyti viešumoje. Tačiau faktas, kad 
pašaliniam stebėtojui jis yra’ nepastebimas, 
dar nereiškia, kad jis yra mažesnio masto 
negu praeityje. Galimas dalykas, kad jis 
dabar yra dar stipresnis, kuo vieną gražiu 
dieną galės įsftlklttti ir sovietų vadai.
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Tremtinių liberalų konferencija Londone
PABALTIJO VALSTYBĖS TURĖS BOTI PRIIMTOS I EUROPOS UNIJĄ

Sovietų karinio potencialo spragos

Tragikos ir ironijos gyvenime netrūksta 
arba, lietuvių liaudies Išmintimi sakant, 
Smogus šaudo, o velnias kulkas gaudo. 
Štai kad Ir praėjęs balsiausias pasaulio 
Istorijoj karas. Jis juk buvo kariautas ir 
laimėtas prieš totallzmą, dėl tautų Ir atski
ro individo laisvės. Bet ką gi šiandien ma
tome? Pergalės vaisiais kaip tik daugiau- 
•ia pasinaudojo pačios žiauriosios rūšies to- 
lalizmas: | jo nagus pateko visa eilė buvu- 
ąių laisvų tautų ir milžiniški teritorijų plo
tai. Jis atžygiavo iki Elbės ir gal netrukus 
pasiglemš dar didžiausius Azijos plotus. 
Jis jau rimtai graso visam pasauliui.

Priešingasis totallzrtiui polius yra libera
lizmas. Vienas su antru jie niekuomet ne
gali sutapti.

Visokio* raiie* totaliais! kaip tik libe
ralizme mato didžiausią savo užmačioms 

pavojų,
todėl ir nesigaili pastangų jam persekioti it 
Visaip kaip niekinti ir juodinti. Ir kiekvie
nas jų liberalizme mato sau skirtingą siau
bą. Mussolinis liberalizmą puolė kaip ta
riamą masoneriją, Hitleris gi keikė ir per
sekiojo liberalus, kaip „plepius”, „inteligen- 
tiiies bestijas”, „žydų pakalikus” (vis tai jo 
paties žodžiai), o Leninui liberalizmas jau 
daugiau kaip prieš 40 metų buvo „supuvusi 
buržuazija”. Jo pėdomis seka ir jo įpėdi
nis Stalinas visu savo žiaurumu ir visur, kur 
tik pasiekia, slopindamas kiekvieną libera
linę mintį. Todėl iš dalies tikrai keista, kai 
ir lietuvių tremtinių tarpe atsiranda asmenų 
ir žurnalų, kurie labai noriai jungiasi i ši 
totalistų koncertą prieš liberalizmą ir taip

< pat pila ant jo visokias pamazgas. Tat ro- 
. do, kad arba jie nesupranta ar nenori su

prasti pagrindinių liberalizmo principų, ar
ba kad ir Jie turi šiokių ar tokių totalinių 
užmačių. Visai aišku, kodėl visokių rūšių 
totaUstal taip smarkiai juodina liberalizmą. 
Juk jis pats didysis visokio dogmatizmo, 
visokio fanatizmo Ir kraštutinumų priešas. 
Nė vienos sostinės jis nelaiko Išminties ir 
neklaidingumo šaltiniu. Virš visko jis stato 
žmogaus kritišką protą, nepripažįsta ne- 
krikuotinų dogmų Ir visuomet pasisako už 
žmoniškumą visose gyvenimo srityse.

Ir dabar gresiant didžiam visuotinio to
taliame pavojui, pasaulio liberalai vieni pir
mųjų ji tinkamai (vertino Ir suskato orga
nizuotis i vieningą kovos frontą. Nežiūrint 
visų tų totalistų puolimų Ir jų siūlomų „re
ceptų sugedusiam pasauliui” tvarkyti, li
beralizmas,, ypač politine prasme, nėra at
sisakęs nė nuo vieno savo pagrindinio 
principo. Priešingai, dabar liberalizmas Iš
gyvena naują savo renesansą.

Jau 1947 m. balandžio mėn. Anglijoje, 
)xforde, (vyko gausi viso pasaulio libera- 
infų politinių partijų atstoyų konferencija, 
kurioje dalyvavo 19 tautų atstovai. Ši kon- 
erencija išleido Į pasaulį dabartiniams lai- 
ams labai aktualų liberalų manifestą, ku- 
iame žmonija raginama visomis jėgomis 
inti taip sunkiai per ilgus kovų amžius iš- 
ovotas pagrindines žmogaus ir piliečio tei- 
es. Konferencija taip pat nutarė įsteigti Pa
kulinę Liberalų Sąjungą (World Liberal 
niort) arba liberalų internacionalą (Liberal

International), kurio pirmininku išrinktas ži
nomas Ispanų liberalai ir mokslininkas don 
Salvador de Madariaga, jau seniai gyvenąs 
Anglijoje. I

Pastaruoju metu liberalų Internacionalas 
ypač susirūpino už geležinės uždangos to* 
talizmo pavergtomis tautomis Ir jų libera
linėmis partijomis. Kadangi šios partijos 
pavergtose jų tėvynėse yra uždraustos ir 
negali legaliai atsiųsti savo atstovų į libe
ralų Internacionalą, tai jis atkreipė savo 
dėmesį j tų partjjų atstovus, esančius trem
tyje. Tuo tikslu palies pirmininko S. de 
Madariagos Iniciatyva 1949 m. sausio 26— 
28 d. Londone įvyko gausi totallzmo pa
vergtųjų tautų liberalinių partijų tremtinių 
atstovų konferencija, kuri buvo pavadinta 
Liberal International Conference of Liberal 
Exiles. Joje dalyvavo šių pavergtųjų tautų 
(pagal anglų alfabetą) liberalinių partijų 
tremtinių atstovai. Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, 
Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos, Ukrainos ir 
Jugoslavijos. Kiekvienam kraštui atstovavo 
maždaug po 2 atstovus tik lenkai pasistengė 
atsiųsti net 4 atstovus. Lietuvai šioj kon
ferencijoj atstovavo St. Kuzminskas (atsto- 
vavęs Lietuvos valstiečių liaudininkų są
jungai) ir St. Žymantas.

Konferencijos tikslas buvo sujungti į 
vieną kovos frontą už gelež. uždangos tota
llzmo priespaudą kenčiančių tautų liberalus 
per jų tremtyje esančius atstovus, sudarant 
iš jų nuolatini komitetą, kuriame kiekviena 
tauta turėtų po 2 atstovus. Sis komitetas su
darys liberalų internacionalo sekciją. Svar
stant šio komiteto sudarymo projektą, len
kai pateikė savo siūlymą, kuris beveik visur 
kur priminė taip uoliai dabar jų visur per
iamą vadinamąjį „Intermarlumą”. Lietuvos 
atstovams atrodė, kad vargu ar čia toks 
„intermariumo”' principas tinka, todėl Ii sa
vo pusės pasiūlė kai kuriuos pakeitimus ir 
papildymus. Konferencijos plenume tuo rei
kalu kilo ilgokos diskusijos. Plenumas pa
galiau pakrypo lietuvių pasiūlytoms tezėms. 
Toliau buvo plačiai svarstytas šio komiteto 
glaudžių santykių užmezgimo ir artimo 
bendradarbiavimo su kitomis panašių tikslų 
siekiančiomis tarptautinėmis organizacijo
mis. Nutarta sueiti į artimiausią sąlytį su 
valstiečių internacionalu, socialistiniu inter
nacionalu ir visomis demokratinėms tauti
nėmis tarybomis ir centrais, kurie rūpinasi 
tarptautinių laisvės jėgų bendradarbiavimu. 
Taip pat nutarta užmegsti artimus ryšius ir 
su Europos unijos (EuropeanMovement) 
vykdomuoju komitetu. Tačiau čia Baltijos 
valstybių atstovams paaiškėjo gana nemalo
nus ir netikėtas dalykas. Pasirodė, kad iki 
šiolei

Pabaltijo valstybėms dar nėra duota 
teisės dalyvauti W. Churchillio ir kitų 
dabar taip uoliai propaguojamoje Euro

pos unijoje.
Todėl baltų tautų atstovams teko šį klausi* 
mą iškelti ir paprašyti, kad liberalų interna
cionalas stengtųsi šį reikalą teigiamai bal
tams išspręsti. Šiuo reikalu konferencija vie
ningai ir entuziastingai priėmė rezoliuciją 

Pabaltijo valstybių reikalu (Resolution on 
the Baltic States), kurioje sakoma:

„Kadangi Pabaltijo kraštai — Estija, 
Latvija ir Lietuva — dvidešimt, melų 
tarp dviejų karų džiaugėsi nepriklau
somybe ir suverenumu ir įrodė savo su
gebėjimą išlaikyti ir sėkmingai vykdy
ti valstybines funkcijas pagal civilizuo
tos Vakarų Europos principus;

Ir kadangi Vakarų Europos tautos 
yra atsisakiusios pripažinti Pabaltijo 
valstybių inkorporavimą į Sovietų Są
jungą;

tebūnie nuspręstai
„Kad ši konferencija pati kreipsis į 

Europos uniją skubiai reikalaudama, 
kad Pabaltijo valstybėms, Estijai, Lat
vijai ir Lietuvai, būtų suteikta teisė bū
ti reprezentuojamoms tarptautinėj ta
ryboj ir vykdomajame Europos unijos 
komitete tokiu pat būdu, kokiu jame yra 
atstovaujama kitiems kraštams, esan
tiems totallzmo priespaudoje.

Toliau, kad ši konferencija taip-pat 
siūlo liberalų Internacionalo vykdoma
jam komitetui, jog jis turi suteikti visą 
savo paramą, laiduojant Baltijos valsty
bėms lygų jų reprezentavimą Europos 
unijoje”.

Panašia prasme buvo iškilęs Ir Ukrainos 
klausimas. Ir šiuo reikalu buvo priimta la
bai būdinga tokio turinio rezoliucijai

„Kadangi laisva nepriklausoma ir 
pripažinta Ukrainos valstybė, kuri susi
kūrė po pirmojo Didžiojo karo, buvo 
pavergta priešingų laisvei jėgų tokiu 
pat būdu, kaip daugelis valstybių bu
vo pavergtos per 2. D. karą ir po jo;

Ir kadangi norB dabar Ukraina ir yra 
Jungtinių Tautų organizacijos narys, 
bet Ukrainos vyriausybė ir jos atstovai 
neatstovauja laisvos Ukrainos gyvento
jams, bet tik veikia, kaip Sovietų Rusi
jos garsintuvas

Tebūnie nuspręsta:
„Kad laisvos ir demokratinės Ukrai

nos judėjimo atstovai turi būti pakvies
ti dalyvauti Europos unijoj.’

Toliau buvo priimta bendra konferencijos 
deklaracija. Ją svarstant lietuvių atstovams 
vėl teko tvirtai pasisakyti, kad ji būtų kuo 
aiškiausia ir ryškiausia. Čia lietuvius ypač 
uoliai parėmė bulgarai. Ši deklaracija taip 
skšmba ■

„Mes, atstovai liberalinių demokrati
nių sąjūdžių tų Europos tautų, kurios 
dabar yra totallzmo valdžioje:

Deklaruojame:
1. Kad taika yra vientisa ir nedaloma 

ir kad, visai Europai gresia pavojus ne
tekti laisvės, Jei ji paneigs ir vienos 
Europos tautos laisvę.

2. Kad laisvės gynimas yra bendras 
visų vyrų ir moterų reikalas. Šis gyni-

' mas reikalauja visai atstatyti tautines' 
nepriklausomybes ir laisves dabar pa
vergtų kraštų. Jei tai greitai nebus 
įvykdyta, kiekvienos laisvas tautoj lais
vė bus prarasta.

3. Kad kova dėl laisvės turi būti ve
dama ir privesta iki sėkmingo galo, vis

..New York Time*” korespondentas
C. L. Sulzbergeris viename straipsnyje 
nagrinėja Sovietų S-goa ūkio karinį po
tencialą ir prieina šias išvada#!

Aspektas; kuris tarp Sovietų S-gos ir JAV 
diplomatinio ir propagandinio konflikto iste
rijos dažnai praleidžiamas tylomis, yra so
vietų akinto pajėgumo klausimas karui 
vesti. Patikrinus esančius statistinius duo
menis, randamos 4 svarbios ūkinės sritys, 
kuriose Sovietų 8-ga, palyginti, yra taip 
toli nuo JAV atsilikusi, kad tikrai negali
ma suprasti, kaip gudri Maskvos vyriausy
bė galėtų rizikuoti atviru konfllktur neįgi
jusi šiose srityse pusiausvyros.

Kai amerikiečių geležies ir plieno insti
tutas JAV produkciją 1948 m. apskaičiuoja 
88,5 milijonus tonų, tuo pačiu metu sovietų 
produkcija sudarė mažiau kaip vieną ke
tvirtadalį. Apskaičiuojama, kad sovietų ga
balinio plieno gamyba praeitais metais sie
kė tik 17,3 milijonus metrinių tonų, o 1940 
m. — 18,3 tonų.

SovietĄ naftos gaminių produkcija siekusi 
29 milijonus tortų. Žibalo gaminių praeitais 
metais buvo tiek mažai, kad Maskva turė
jusi įsivežti apię 2 milijonus tonų.

Prieš antrąjį D. karą sovietai buvo silp
nai išvystę įrankių gamybos mašlnių pro
dukciją. Dabartiniu metu ši gamyba yra ge
rokai pakilusi, bet Sovietų S-ga dar nėra 
pakankamai aprūpinta automatinėmis įran
kių gamybos mašinomis. Be to, pažymima, 
kad yra atsiradę sunkumų dėl reikalingų 
pakeisti dalių svetimos kilmės įrankių ga
mybos mašinoms.

Gal būt, efektyviausias palyginimas būtų 
automobilių gamyba (tarp Sovietų Sąjun
gos ir JAV). Patikimi sluogsniai spėja, kad 
sovietai paskutiniais metais pagaminę tik 
8000 automobilių.

Paskelbtus, planus ir jų rezultatus išna
grinėjus atskirai, peršasi išvada, kad Mas
kvos plieno, auto statybos medžiagų ir naf_ 
tos produktų gamybos planai nepasiekė jų

tiek ar šie kraštai buvo svetimos agre
sijos ar juose pačiuose įsteigtos dikta
tūros pavergti.

Mes toliau nusprendėme;
Liberalų internacionalo.rėmuose įstei

gti nuolatinį liberalinių demokratinių 
sąjūdžių visų tautų, dabar esančių to- 
talizmo valdžioje, komitetą ir ugdyti 
bendradarbiavimą su valstiečių ir so
cialistiniu internacionalais ir su organi
zacijomis, siekiančiomis laisvos Europos 
unijos”.

Pasirašė visų 11 tautų atstovai.
Konferencijoj taip pai buvo atkreiptas 

dėmesys ir į DP klausimą. Šiuo reikalu bu
vo priimta rezoliučtfa, kuri bus įteikta ati
tinkamoms įstaigoms, prašant, kad būtų 
paskubintas DP išgabenimas iš Vokietijos ir 
jų įkurdinimas kituose kraštuose, kad pats 
įkurdinimas būtų vykdomas vadovaujantis 
žmoniškumo principais ir DP būtų traktuo
jami kaip žmonės, o ne kaip darbo vergai.

Konferencijai pasibaigus, sausio 28 d. va
kare buvo surengtas mitingas, kuriame be 
konferencijos dalyvių dar dalyvavo gausus 
būrys anglų visuomenės. Mitingui pirmi
ninkavo kanadietis liberalas Sinclairas. Bu- 

norimo tikslo, nors nugriautų plieno įmo
nių atstatymas ir padaręs didelę pažangą. 
Po karo didžiausias produkcijos pakilimas 
pastebimas akmens anglių, elektros, įran
kių gamybos mašinų, geležinkelio medžiagų, 
sunkvežimių ir traktorių gamyboje. Apie 
60.000 traktorių pagaminta praeitais me
tais, lyginant su 18.000 1940 m. Tai turi ka
rinės reikšmės, nes < traktorių fabrikai leng
vai gali būti pritaikyti tankų gamybai.

Yra prasmės prie šio ūkinio vaizdo pri
jungti dar 2 detales, kurios 'nieko bendro su 
tuo neturi, bet yra labai svarbios, jeigu no
rima įvertinti Sovietų S-gos pajėgumą ka
rui. Viena iš jų yra, kad mokinių skaičius 
nuo 1940 m. yra drastiškai sumažėjęs, ne 
tik anksčiau užimtose srityse, bet ir neu
žimtose. Paskutiniais metais mokinių buvo 
tik 29,5 milijono, lyginant su 35 milijonai* 
ašies puolimo metu, 1941 m. Visa švietimo 
sistema atrodo esanti netvarkoje. Antroji 
detalę yra, kad ’/« visų komunistų partijos 
sekretorių kariuomenėje yra pakeisti. Pri
dėjus dar dažnai pasitaikančius dezertyra
vimus iš raudonosios armijefe, matyti, kad 
moralės problema Sovietų S-je yra labai 
svarbi. (Die Tat)

iškilmingai snlankla - 
tyliai dingsta

Vienas buv. karo belaisvis vokietis,' nese
nai grįžo po Pabaltijo kraštuose, ypač Lat
vijoje, praleistų trejų metų. Jis pasakoja, 
kad Mintauja beveik visiškai sugriauta, 
smarkiai nukentėjusi ir Liepoja, o jokios 
žymesnio atstatymo ten nematyti. Miestuose, 
ypač Rygoje, jaučiamas labai didelis rusų 
antplūdis. Smarkiai veikia partizanai, dau
giausia susidedu iš raud. armljon šiuktų 
naujokų ir inteligentų, taip pat nemaža vo
kiečių U rusų. Dažnai likviduojami vieti
niai bolševikų pareigūnai. Repatriantai su
laukiami labai iškilmingai, bet po kurto 
laiko daugumas Jų dingėtą visai tyliai, ir 
apie Jų likimą nieko nežinoma. (LLV/SB).

| vo numatyti 5 kalbėtojai — pavergtųjų 
tautų atstovai. Baltijos tautų Vardu kalbėjo 
latvi* Cakstė (atvykęs iš Stockholmo). Kal
bėjo dar Bulgarijos, Lenkijos Ir Ukrainos 
atstovai, ir pats liberalų intern. pirm, de 
Madariaga. Bendra visų kalbų mintis buvo 
tokia:

reikia skubėti atstatyti pavergtųjų tau
tų laisvę, nes priešingu atveju ir laisvos 
Europos likutis susilauks balsios tota

llzmo vergijos. x.
De Madariaga pabrėžė, jog nors mes esame 
tremtiniai, bet nesame kokie nors vargšai ar 
elgetos, .kaip gal kai kurie laisvi europie
čiai linkę manyti. Mes neprašome jokios Iš
maldos ir jos neprašysime. Mūsų dvasia, •» 
kad ir tremtyje, lieka kovinga. Mes ilk šau
kiame jus į kovą dėl laisvės, dėl mūsų ir 
jūsų laisvės ir esame visuomenei tai ko
vai pasirengę. Po to dar labai gražiai iš 
publikos pakalbėjo anglas J. MacCallam 
Scottas, kuris yra liberalų internacionalo 
garbės sekretorius. Jis pabrėžė, kad paverg
tųjų tautų išvadavimo baras turi būti pra
dėtas kiek galint greičiau. Tai, kas padaryta 
šio] konferencijoj, esąs kertinis akmuo Eu
ropos vadavimo akcijai. J. Almis.

\ IHnas Marius Katiliškis

Atsitraukimas nuo upės
tęsinys

Jie nelankstė kairės rankos — per alkūnę 
ją suskaldė skeveldra, rytuose, transporto 
tarnyboje. Ryšininko pareigose įgudęs, jis 
mokėjo neįsipykdamas meluoti ir mėgsti 
neįtlkimiauaiąa istorijas, kaip badavo, vo
gė, gėrė, ir bėgo taip smagiai, kad tik at
sidūręs Žemaitijoje, dasiprotėjo, kad pra
bėgęs namus ir neužsukęs atsisveikinti. Jį 
vadino Grižu. •

Jis išėjo ant slenksčio, primerkęs mažas 
akutes, taip, kad jų vietoje liko įdubimai 
tarp riebių ir blizgančių žandų, ir tartum 
uosdamas kraipė savo „senobinę nosį”. 
Vaidotas pasižiūrėjo į jo išsipešusius marš
kinius ir užsmukusias ant batų aulų kelnes, 
ir Jo visoje povyzoje matė nekantrų norą 
pradėti kalbėti.

— Ar kas naujo Grižai? ...
Jis ūmai padidėjo geru sprindžiu, su

dauždamas užkulnių pasagėlėmis, ir pridė
jęs- suriestą delną prie sumaigytos, neteku
sios bet kokios formos kepurės, atrapor
tavo:

— Nieko naujo, tamsta raštininke! Vadas 
išvykęs inspekcinei kelionei, ir jo sutikimui 
pasmaugiau Kakariekūūflų! — ir ištiesęs 
kaklą, padaužė alkūnėmis į šonus.

— Ak tu batuotas velny, kogi vartai savo 
mažas gaidžio akutes? . .>

Taigi, sakau, kad nors mažuoju piršteliu 
gaučiau knebtelti tai gra’tio’el. Ai — ja — 
jai ... O raštininkas ją vadžlojasi, kaip 
kačiukę.

Vaidotas atsisuko, tarpduryje ir nieko ne
pasakė. Visur Vilūne. Taip, ji buvo čia. 
Šiandien. Jis rausėsi ant stalo popieriuose.

Trobelė buvo apytamsė ir niūri. • Ne, bet 
kai Ji čia buvo ir sėdėjo ant šio suolo, 
šviesa tvino ne iš lauko, ne pro mažus lan
gučius. Ji ruseno ir kibirkščiavo viduje. 
Jis atsisėdo ton pačion vieton. Už sienos, 
priemenėje Grižas dainavo fronto kareivių 
dainelę:

O jeigu mergaitė pavirstų kuprine — 
Kareivis ją nešiotų, parėmęs krūtine ... 
Ir jos refrenui jis pritarė žvangindamas 

virtuvės indu: —
Šiandien, rytoj, ar vėlai vakare —
Vidudienį ar naktį, taikoje ar kare...
Dabar jis pajuto smilkstantį kojose nuo

vargį — jis nebuvo sudėjęs akių pereitą 
naktį. Kvapai iš priežados pažadino alkį — 
jis nieko nuo vakar neturėjo burnoj. Ruzgas 
jį rado plėšriai dorojant! pietų kepsnio li
kutį.

Ant nelygiai tašytų trobelės sienojų, už
kliudydamas sudulkėjusi veidrodėlį, iš kam
po šliaužė raudonas plėmas, kryžmai su
dalytas lango rėmų. Saulė rėmėsi ant egly
no, nepaprastai didelė ir šiek tiek suplota, 
tamsiai, tirštai raudona, tartum ropinė pri
pilta drumsto vyno. Ji grimzdo kaip degan
tis laivas į aštriai pasišiaušusias, Juodas 
vilnis, suplėšiusi kruvinas debesų skiautis. 
Ji užmerkė pavargusią akį, o jos kaitros 
prisisunkę debesys dar ilgai, iš lėto Muš
dami, plušenosl ir skldėjo. w

— Bus vėjų — tarė Vaidotas. Jis matė, 
kad ir Ruzgas kurį laiką pasviro to reginio 
pusėn.

— Vėjų?... Gal būt... Ir kraujo. Na, 
bet ačiū Dievui — atvyksta mūsų pakeisti.

Vaidotas pasisuko. Vado veide nesimatė 
džiugesio, jis buvo kampuotas ir giliai su
raižytas šešėlių.

— Grižai! Lėk į būrius... Krogrei- 
čiausiai jų vadai 'teprisistato.

— Klausau! Lekiu, kaip rekošetas — nuo, 
vieno, prie kito! — trinktelėjo kulnais vy
rukas. Už durų dar sušuko, kad prižiūrėtų 
jo verdantį puodą.

— Jau ir laikas/jau senai laikas. Vyrai 
pradėjo murmėti. Jų entuziazmas kas va
landa blėsta. Aprūpinimas menkas — imtų 
juos griausmas. Taip ir aš, lygiai tą patį 
sakau. Ką meg čia užkariausime? Vaidotai 
mielas ... Pakariavome? ... — jis šyptelė
jo jaunuoliui. — Tu, vienintelis, laimėjęs 
šiame fronto bare. Drauguži, galvą aukš
čiau! Kuris iš visų rūsčiųjų, praamžinųjų 
dievų lėmė tavo užkariavimą? Ne, netikiu, 
kad tai Marsas.* Tik jo tėviškoje paunks- 
mėje subrendo tavo nuostabus trolėjas.

Vaidotas atsistojo prieš jį, kupinas dė
kingumo. Jis laikė rankas sudėjęs prie krū
tinės.

— Taip .... Tu mane pavedei po tuo 
sparnu.

Jie uždangstė langus Ir užsižiebė žvakę. 
Vadas atsiminė ką šūktelėjo pasiuntinys.

— Pasistiprinkime. Kas žino ar šią nak
telę beteks nusnūsti. Štabo ryšininkas mane 
pavijo grįžtant. Nepaprastai skubu. Štai 
raštas. Laiku, pačiu laiku ... — smarglai 
graižydamas mėsą, šnekėjo Ruzgas. Vaido
tas pasitenkino keletu kąsnių. Jo epetitas 
staiga dingo. Jis kažkaip mikčiojo ir pynėsi 
išgirdęs tą žinią. Jie apleis šią niūrią pa
miškę, nuteriotuš rudens laukus, kuriuose 
klestėjo ir sunoko jo burtiškoa meilės žie
das. Po rudens dangumi, toje mirtim pūs
telėtoje Ir apleistoje dykvietėje.

Vadas Žiūrėjo į laikrodį. Vaidotas pešiojo 
barzdą.

— Už dviejų valandų, lygiai dešimtą, 
mes išeisime iš čia. Rami užfrontė, kur nors

krašto gilumoje. Ak, Dieve ... Man baisu. 
Ar tau neatrodo, kad mes pradedame tikėti 
negalimu? Kiek žiaurios klastos yra už
slėpta ramybėje! Tai murkianti katė ant 
verpėjos kelių. Ir stalgy ji suleidžia na
gus ...

Sutvarkyk popierius. Ką mes čia turime? | 
Rinkimosi vieta — vienkiemis kur virtuvė. 
Mano daiktus paims Grižas. Pradedame 
naują tarpsnį, Vaidotai.

Vienas po kito suėjo būrių vadai. Su
smilko pypkės ir cigaretės.

Naujas tarpsnis. Vaidotas tvarkė savo 
kuprinę, rankiojo popierius. Atsitraukimas 
naktį, nuo upės, į krašto gilumą, ramybėm 
Jis tyrinėjo vyrų veidus, lyg ten vildama
sis , išskaityti tos permainos prasmę. Vienas 
jų tarė:

—Turime sužeistą. Nesisekė vyrukui pa
skutinį vakarą.

— Kaip? Sunkiai?... — pašoko Ruzgas.
— Sprogstamoji išplėšė minkštimą virš 

kelio. Kaulo rodos nesiekė. Kraujuoja smar
kiai.

— Sauk sanitarą! Ką tas Aidukas guli 
be darbo.

— Pasiunčiau. Turės nunešti, žioplas vai
kėzas. Jau visai įprato nebesisaugoti.

— Na, negalime perdaug rūgoti. Aukos 
neperdidžiausios, atsiminus kokiam stovy ir 
kaip paruošti. Pora kritusių ir keletas su
žeistų. Jie jau baigia lašus nusigydyti, — 
samprotavo Mažrimas.

— Užtenka. Kiekvienas mūsų kraujo lašas 
brangus — nekantriai, lyg su‘ priekaištu pa
stebėjo Ruzgas.

Dvi žalios raketos — atsitraukimo ženk
las. Neišprovokuoti ugnies. Tuojau turės 
ateiti pamaina.

Vaidotas mąstė apie merginą. Ar ji jau 
žino, kad šią naktį jie apleis šį pakraštį? Ir 
nusmelkė širdį kas tai, nepanašus į gėlą ar 
skundą. Tai buvo greičiausia gailesys auk

sinio praeities žaismo, pajaustas kraupiai ir 
iš'tolo, tartum nujautimas, kad laimė švyste
li tam, kad nepasikartotų. Jis bandė suri
kiuoti šokinėjančius vaizdus ir pašalint: ne
aiškumą, kylantį iš būklės pasikeitimo. 
Smulkiame tojaografiniame žemėlapyje tyrė 

I taip gerai pažįstamas vietas, skaitė brūkš
nelius, vingiuotas punktyro linijas, izogip- 
ses. Surado kaimą, kur yra pasitraukę jos 
namiškiai. Ir toje vietoje jo mintys rizgo 
kuo didžiau. J!s palydės mergaitę ten, o kur 
keliaus kuopa ir ką jis pasirinks? fr jis su
prato, dar atvirai nenorėdamas pripažinti 
slaptai tūnančios minties, kad jis kareivis 
tik tam, kad yra Ji. Ir.jos keliai — bus jo 
keliai. Ir vis dėlto jis nejuto to džiaugsmo, 
kuris taip atvirai rėžėsi kitų veiduose. Tar
tum per anksti trūksta švelnutės šaknys, bet 
gal tai tik sujudimas užsigulėjusio pavir
šiaus? "

Į jį padvelkė nežinia.
Grižas mitriai krovė • daiktus ir švilpavo.
— Muilą nešim... — mirktelėjo gudria, 

maža akim. — Aš jau pratęs, beveik,nuo 
Stalingrado. ,

— Kad niekas nesiveja?... — atrėmė 
Vaidotas.

— Nieko. Tai vysis vėliau.
Kieme sudunksėjo žingsniai. Pamaina vy

ko. Keliolika tamsių, susikūprinusių žmo
gystų glaudėsi pasieniais, prigulę prie pa
matų degėsi pypkes ir užgniaužę delnais 
rūkė. Jie klausinėjo, visiškai nesiorintuo- 
dami vietoje, kiek toli priešas, kur apkasai. 
Juos erzino tyla, tamsa ir neperprantamas 
kartumas, kas kart pajuntamas gerklėje ei
nant į griovius, į duobes, kurios didele da
limi yra skirtos jų kapų duobėms, iš po 
šalmų žemai dilbčiojo jų akys, jie spjaudė
si ir pusbalsiu keiksnojo. Žlegėdami kastu
vėliais, katiliukais, po' sunkiu krūviu sulin
kę, jie patraukė tolyn. (B. d.)
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Iš Sakiu apskr. Sibiran išvežta 50% lietuviu AKIMIRKSNIU KRONIKA
Prieš keletą dienų teko kalbėtis su vienu 

vokiečiu, kuris šių metų vasario mėn. yra 
sugrįžęs iš Lietuvos. Jis ten išgyveno be
veik trejetą metų, pramokęs kiek lietuviškai 
ir rusiškai. Jo odisėja tęsėsi už geležinės 
uždangos dar nuo Stalingrado kapituliavimo 
laikų. Išmaišęs Sibirą ir kitas vargo bei 
bado dvelkiančias vietoves, atsidūrė Sakių 
mieste, kaip NKVD viršininko šoferis. Pui
kiai orientuojasi vietovardžiuose, mini gy
venančiųjų pavardes ir su gailesčiu pasa
koja lietuvių tautos tragediją.

Jo žodžiais lietuvis ūkininkas yra kie
tasprandis, nepasiduodąs grūdžiamas į kol
chozus, nors tenka už tai labai skaudžiai 
nukentėti. Stambesnieji
12—16 karvių, pasiliko tik 2—3. Prievolės 
baigia juos 
Sibiras.

Vežimai į Sibirą vyko kas trys mėnesiai 
mums jau
MVD dispozicijai pristato 2—3000 1 benzi
no, atvažiuoj/ 17—19 sunkvežimių, ir nak-

ūkininkai, turėję

pasmaugti. Neatidavimas

žinoma sistema. Pirmiausiai

ties metu žaibinis žmonių gabenimas. Jis 
teigia, kad vienu kartu iš Sikių apskr. iš
veždavo per 000; žmonių, daugiausia ūkinin
kų. Nesurastus palikdavo sekančiam vedi
mui. Ypač buvo sunkios šakiečiams 1948 
metų pabaigos dienos. Per visus įvykusius 
vežimus išgabenta nemažiau kaip 50 "/o lie
tuvių.

Milicijos yra labai daug. Šakių jnieste be
veik kas šimtas metrų yra milicinis postas. 
MVD įstaiga, tarnybiniai pastatai, koope
ratyvas, gimnazija, gatvių kampai apkai
šioti miliciniais postais. Be jų dieną naktį 
dar budi, automatinius ginklus apsikabinę, 
60 vyrų karinis garnizonas ir istrebitelių 
dalinys. Pastarieji daugiau šniukštinėja kai
muose. Neretai jie vaikšto klumpėti, diržais 
suveržę iš Maskvos atvežtas „rubaškas”.

Šakiuose bažnyčios neveikia. Vienoje yra 
įrengtas kinas, o antroji, kiek nukentėjusi 
nuo karinių veiksmų, vietinės valdžios įsa
kymu, užrakinta.

Kalėjimai perpildyti, stato naują. Pasitai-

Kreipsis i galybes intervencijos 
dėl pabaltijiečių trėmimų

Pabaltijo Centro Komitetų Pirmininkų pasitarimas

ko, kad 5X4 m5 kameroje sugrūdžia iki 48 
žmonių. Dieną naktį jie stovi kaip silkės 
bačkoje, laikas nuo laiko pasikeisdami su 
sėdinėtaisiais. Maistas labai blogas. Vienas 
litras'šilto vandens ir 300 g duonos. Kai 
jau nepajėgia supresuoti kalėjime žmones, 
siunčia į Marijampolės kalėjimą, iš kurio 
transportuoja atskiromis partijomis į Si
birą.

Mieste maistas neracijonuojamas, bet 
viskas labai brangu. Duonos kepalėlis — 
10 Rb, lašinių kg — 50—60 Rb. Kitų pre
kių kainos liko kaip ir anksčiau. Darbinin
ko uždarbis 200—300 Rb mėnesiui.

Partizanai dar veikia, bet kiek pasyviau. 
Laikas nuo laiko išžudo įkyresnius vykdo
mojo komiteto pirmininkils, o kartais nusi
gabena priešmirtinio tardymo į miškelį. Jei 
kaime užtinka pasislėpusį partizaną ir apie 
jį nebuvo pranešta garnizonui ar istrebite
liams — visas kaimas išvežamas į Sibirą. 
Žmonėms ir mažesniems pareigūnams par
tizanai nieko pikto nedaro. Štai šis vokietis 
su vienu rusu iš Kauno gabeno naują ma
šiną į Šakius. Miške juos sulaikė vokiškais 
automatais ginkluoti trys partizanai. Pati
krino jų dokumentus, pažiūrėjo 
klausia;

— Iš kur ta mašina, jei mes 
to numerio nežinojome?

Paaiškinus, kad ji tik dabar 
juodu paleido važiuoti namo.

Atmosfera labai įtempta. Diena iš dienos 
gyventojai laukia karo. Mus čia, esančius 
tremtyje, laiko laimingais žmonėmis. Kiek
vienas rūsų kareivis kalba apie karą.

C. S-kas.

į numerį ir

dar iki šiol

atgabenama,

Kultūrinėmis temomis

Vasario m. 10 d. Geislingene įvyko eilinis 
Pabaltijo Centro Komitetų pirmininkų pasi
tarimas, kuriame buvo konstatuota:

1. Žydai pradėjo akciją prieš pabaltijie
čius, kad jie, girdi, esą karo nusikaltėliai ir 
juos reikia skryninguoti. Tuo reikalu jie 
įteikė IRO Centrui Ženevoje tam tikrus są
rašus: Konstatavus šią akciją, nutarta im
tis gynimosi priemonių.

2. Ryšium su masiniais išvežimais i Si
birą, iš Pabaltijo kraštų, nutarta kreiptis 
memorandumais į JT, JAV, D. Britanijos, 
Prancūzijos vyriausybes, prašant daryti įta
kos išvežimų sustabdymui. Be to, nutarta 
nuo š. m.'vasario mėn. 24 d. (Estijos nepri
klausomybės diena) ligi kovo 1 suruošti sto
vyklose specialines pamaldas, manifestaci
jas, mitingus, kreiptis į vietos 
spaudą ir radijo su straipsniais ir 
apie sovietų nežmonišką elgesį 
kraštuose.

3. Kadangi EUCOMas išleido 
pągal kurį iš IRO fondo (sudaryto iš dir
bančiųjų išskaitymų) duoti lėšas: 1) juridi
nei pagalbai, 2) apmokėti išlaidoms už do
kumentų sudarymą, 3) išlaidoms korespon
dencijai ir 4) be tų išlaidų IRO dar gali 
išleisti po 5000 DM kas mėnesį ypatingiem 
reikalam, — prašyti, kad iš tos sumos kiek
vienam tautiniam komitetui skirtų atitinka
mą dalį. Be to, kreiptis į EUCOMą prašant 
šį įsakymą pakeisti mums palankesne pras
me.

4. Sudaryti prie IRO štabo Bad Kissinge- 
ue bendrą pabaltijiečių atstovybę ir laiky- 
:is vienos linijos, ginant bendrus reikalus.

5. DP Komisija yra įpareigota kasdien 
šspręsti 80 bylų, ligi šiol buvo sprendžiama 
ik 30. Nutarta prašyti, kad pagal DP įsta- 
ymą išvykusių į JAV statistika būtų skel
biama laikraščiuose su tautybių ir tikybų 
turodyimf

vokiečių 
žiniomis 
Pabaltijo

įsakymą,

kai ku-
į perei-

6. Kadangi išvykstančiųjų bagažą 
riose eirijose dar ir dabar perveža 
nam. stovyklas sunkvežimiais, o kitose — 
apmoka geležinkelio bilietus, o tai sudaro 
nemaža vargo ir išlaidų, nutarta prašyti 
IRO, kad visų išvykstančiųjų bagažas į 
pereinam, stovyklos būtų gabenamas sunk
vežimiais.

7. Nutarta įteikti memorandumą A. Squa- 
drilliui, prašant, kad šeimų nariai, jauni ir 
seni, būtų vežami kartu, kad dokumentai ne
būtų legalizuojami vokiečių notarų, kuriem 
reikia mokėti po 15 DM, o visa tai būtų 
atliekama stovyklose teisės tarėjų.

8. Kadangi išvykstančiųjų bagažas daž? 
nokai žūva, arba visiškai palieka neišsiųs
tas, prašyti IRO, kad jis būtų apdraudžia
mas ir kad nebūtų daroma jokių kratų ar 
konfiskavimų.

9. EUCOMas ir DP Komisija yra nuo
monės, kad buv, mobilizuotiems į vokiečių 
armiją nereikia kliudyti emigruoti į JAV. 
Tuo reikalu jų yra pasiųstas JAV Karo 
Ministerijai raštas.

Tačiau praktikoj yra atveju, kad latviams 
ir estams sulaikomos bylos, 
net norima grąžinti iš JAV. 
tinę praktiką CIC praleidžia 
zuotus ligi kapitono laipsnio.
nutarta įteikti Squadrilliui memorandumą.

10. Besirūpinant liekančiais Vokietijoj, 
nutarta įsteigti vokiečių valdžios patvirtin
tą sąjungą, kuriai, kaip juridiniam asme
niui, su laiku- būtų galima perduoti trem
tinių organizacijų turimą turtą.

11. Pavesti mūsų ryšininkams prie IRO 
išgauti iš jos Nr. 101 įsakymo interpretaciją 
pabaltiečių nustatyta prasme.

12. Dėl IRO ketinimų likviduojamus I 
klasės pareigūnus paskirstyti po stovyklas 
ir tuo nuskriaudžiant mūsų dirbančiuosius, 
nutarta protestuoti. LTB

rū- 
iŠ' 

pa- 
gy-

o vieną estą 
Pagal dabar- 
visus rnobili- 

Tuo reikalu

Lietuviu skautai dėmesio centre Australijoje
Apie Lietuvių skautų dalyvavimą Panpa- 

cifiko.džemborėje gruodžio sausio mėn. jau 
rašėme („Minties” Nr. 12). Ci4 pateikiame 
pluoštelį įspūdžių, kaip mūsiškiai pasirodė 
gausioje skautų šeimoje ir garsino Lietuvos 
vardą bei jos vargą.

Oficialaus stovyklos atidarymo išvakarė
se Australijos užsienio reikalų ministerija 
pranešė mums: kadangi lietuvių skautai ne
gali iškelti savo vėliavos savo tėvynėj, tai 
tam teisę jie turi Australijoje. Lietuvių 
skautams leidžiama nešti jų tautinė vėlia
va atidarymo parade tarp kitų laisvų tautų.

Ačiū ir už tai. Viktorijos skautų vadovybė 
parūpino mums lietuvišką vėliavą, nors ir 
patys ją turėjom.

Prasidėjus stovyklos lankymui, pasipylė 
Melbournės gyventojai. Ir turim džiaugtis, 
jog mūsų rajonas lankytojų buvo plūste už
plūstas. Tat truko per visą 10 dienų. Visus 
stebino mūsų stalas, kryžius sn Rūpinto
jėliu ir.parodėlė. Apie stalą, kryžių ir mus 
pačius daug straipsniukų ir nuotraukų įdėjo 
Melbournės spauda.

Apskaitėm, jog per stovyklavimo laiką 
mūsų rajoną aplankė apie 35—40.000 žmo
nių, kurių kiekvienas ką nors vis klausinė
jo apie Lietuvą, kur ji yra, koks tai kraš
tas, koki jo vargai ir t.t. Daug kas teira
vosi apie komunistinį režimą ir santvarką. 
Iš lankytojų pažymėtini: lordas Rowellau- 
as, Australijos kariuomenės vadas, laivyno 
vadas, keletas parlamentarų, Melbournės 
katalikų arkivyskupas, anglikonų arkivysku
pas. O kiek buvo nesužinota, kas per as
menys 
vienas 
kačtus

mus lankė. Įdomus lankytojas buvo 
Australijos senukas pulkininkas, dunu&imiijvs avuuKds puiKiiiiiiKdS, uu musų 

buvęs Lietuvoje, kaip Tautų Sąjun- I išsikovojo.

gos misijos narys. Parodė jis daug supra
timo ir atjautimo mūsų reikalams ir dvi 
dienas išbuvo pas mus, viskuo džiaugdama
sis, viską stebėdamas ir kitiems australams 
aiškindamas.

PagarsėjcT lietuviai fr savo dainomis. Mū
sų dainas „Lauželis, lauželis” ir „Ėjo 
skautas iškylauti” — dainavo greitai visi 
mūsų kaimynai australai ir užsieniečiai. 
Tris kartus teko dainuoti radiofonui. Vie
na iš šitų progų — pasikalbėjimas, skirta 
Vokietijai apie mūsų vargus ir rūpesčius. 
Ta proga padainavom vieną dainelę ir Lie
tuvos himną. Visi didesni laužai buvo pra
dedami lietuvių dainomis. Vien pranešimas, 
jog dainuos lietuviai, sukeldavo publikos 
ovacijas. „Oželį” vyrai taip pat puikiai su
trypdavo.

Teko girdėt daug komplimentų ir gražių 
patarimų. Pvz., Melbournės kat. arkivysku
pas Dr. Simondsas pasakė: „Laikykitės sa
vo tradicijų ir vienas kito — tada nežūsit, 
tada ir jūsų didžiausi troškimai įvyks.”

Pažymėtina parodėlė kuri sutraukė 35— 
40.000 lankytojų. Tik keliolikos Australijos 
lietuvių dėka surinkom eksponatų ir paruo- 
šėm visai gražią parodėlę apie Lietuvą, jos 
kultūrą ir charakterį.

Stovyklos vadovybė ne kertą mums pasa
kė; „Jūsų stovykla labiausiai yra lankoma”. 
Ir davė stovyklos ppliciją palaikyti tvarkai 
rajone ir parodos palapinėj, nes patys ne- 
apsigynėm.

Iš užsienio dalyvių draugų radom tarp 
zelandiečių ir filipitoų. Filipinai padovano
jo mums savo vėliavą ir pasakė, jog atjau
čia mūsų vargus, nes patys neseniai laisvę

Spaudos mozaika
Perdėti būkštavimai

... tremtiniai neprivalo pasiduoti panikai. 
Jų buvimas Vak. Europoje daug ‘gelbsti 
Tėvynės išlaisvinimo kovai. Besirūpindami 
savo asmenišku likimu niekuomet neprivalo 
užmiršti šios kovos ir ypač tautiečių var
gus, kančias ir kovas šių dienų Lietuvoje. 
Už pusantro tūkstančio kilometrų būdami 
dažnai dreba dėl savo kailio ir kartais 
pinasi per fas et nefas jį apsaugoti ir 
gelbėti, nors būkštauti ir pakankamo 
grindo nebūna, bet negalvojama kaip
vena ir kuo dažnai rizikuoja už geležinės 
uždangos pasilikusieji artimieji ... Trem
tinių vargai tai tik menkniekis ir be reikąįo 
sergama emigracijos karštlige („Naujienos”)

Elgetų vaidinimas
Nesmagu, tačiau 'privalu pasakyti, kad 

dalis tautiečių tiuo pareigos gimtajam kraš
tui ima nutolti. Stovykloje (per 1100 gyven
tojų) parduodama „Apverstos valties” 19 
egz. — ar tai normalu? — ir graudu, ir 
pikta. Dirbantieji negali teisintis pinigų 
neturį. Knygai pinigo nėr, bet klajojančio 
švabo karuselė, išsidėsčiusi čia pat už sto
vyklos vartų, pajėgia surinkti per 2000 DM. 
Jaunimėliui ir vaikučiams pakrykštauti ska
tikėlis surandamas, tai bent tuo pačiu dos
numu traktuotina jaunimėlio ir vaikučių 
švietimo reikalai. Kur ten tau. Vienos gim
nazijos mokytojas visai gimnazijai „Euro
pos geografijos” tenupirko tik 2 egz., moki
niai ir toliau vargsta, darydami užrašus. 
Pagal socialinį ir uždarbio piūvį ana gim
nazija galėjo nupirkti bent 50 egz. Kalti tė
vai, bet kalti ir mokytojai, kad neįtikina 
tėvų, jog nebūnant elgetomis vaidinti elge
tas nėra tauru, ypač kai tai liečia vaikų 
protą. („Lietuvių Žodis”.

Profesinė Sąjunga nesisaisto su srovėmis
Negalėtume pasakyti, kad egzilinės Profe

sinės Sąjungos iškilimas lietuvių tremtinių 
bendruomenės būtų buvęs pakankamai pa
lankiai sutiktas. Pačioje pradžioje imta 
abejoti, ar šitos Sąjungos pavidalu nenori 
legalizuotis kokia bolševikinė jačeika ... 
Mūsų Sąjunga siekia jos tikslų supratimo, 
pripažinimo ir paramos iš visų valstybingų 
lietuviškųjų politinių srovių. Tačiau jos 
santykius su tomis politinėmis srovėmis 
apspręs šių pastarųjų nusistatymas mūsų 
Sąjungos atžvilgiu. Mūsų Sąjunga nenori 
ir nepasidarys vienos kurios partijos įran
kiu, bet ji, kaip ir kitų demokratinių kraštų 
Profesinės Sąjungos, nepriklausomo valsty
binio gyvenimo praktikoj, rems tų politinių 
grupių politiką, kurios geriausiai atsižvelgs į 
dirbančiųjų interesus. („Bendras Darbas”.)

Užsienio kontingentų vadovai gavo dova
ną metalinę emblemą vėliavai. Įteikda
mas emblemą lietuvių vadovui Mr. Ander
sonas, Viktorijos komisaras ir stovyklos vir
šininkas paprašė emblemą parvežti į laisvą 
.Lietuvą.

Džiaugėmės visi stovykla, džiaugėmės joj 
sudarytais draugais, turim tiek (spūdžių, jog 
į trumpą straipsnelį nesurašysi, nepapasa
kosi. Stengėmės kiek galėjom, darėm, ką 
galėjom. O kjek mūsų darbas yra naudin
gas Lietuvai — tegul įvertina tie, kurie tu
rėjo progos viską iš šalies stebėti.

V. N.

1. Seniai ; pleištą sritis — šitai plakatų menas. Neklestėjo jis 
Į mis, o tremtyje, gali sakyti, beveik visai neegzistuoja. Pridurdamas 
; veik, galvoju apie išimtį, kuri atsitiko pernai, besiruošiant meno 
I rikoje. Katalogui („Lithuanian Art in Exile”) viršelio projektą konkurso keliu lai-
• mėjo T. Valius, o plakato — V. Petravičius.

Čia dailininkai nekalti. Plakatų meną privalo skatinti pati visuomenė, įvairios 
I organizacijos ir sambūriai. 'Mintis apie plakatų meną atėjo bevartant vieną kita-
• taučių politinių emigrantų kultūros žurnalą, kuriame skelbiamas panašus konkursas. 
I Dėl įvairumo šit smulkmenos: plakato dy-dis 50x70 cm, laisva technika, nedaugiau
• kaip 3 spalvos, įrašas — „pagelbėkime studentams Austrijoje ir Vokietijoje”. Į jury 
I komisiją įeina: 2 dailininkai, spaudos atstovas ir studentų atstovybės atstovas.
• Premija — 18 sterlingų svarų (bemaž mėnesinis D. Britanijos darbininko atlygini- 
1 mas).
I Ar pas mus nėra panašių progų? Kur ten tau, nors rieškučiom semk. Antai,
• LRK skelbia loteriją. Visiškai buvo galima pofą laimėjimų nurašyti ir suorgani- 
: zuoti plakatą, ir nebekabinėti drumzlinųtnazgočių.
t Kas jau kas, bet BALFas prieš metinį susirinkimą ar kokį vajų galėtų kreip- 
; tis į dailininkus tremtinius plakato, kuris ir aukotojus geriaū nuteiktų ir Iconkur- 
: są laimėjusio dailininko bent vieną mėnesį padarytų giedresnį. Be žymės praėjo 
; 400 metų Rašto sukaktis. Be žymės Vasario 16-sios 31-metis. Daug praėjo ir, 
I turbūt, praeis, o mes laikysimės nuošalūs ir abejingi. Ar iš neturto? Valia galvoti, 
; bet tai jau ne iš neturto...

2. Savų ir dailių dovanų! — šitaip nuoširdžiai norisi pakuždėti į ausį kiek- 
; vienam, kuris vardinių, jungtuvių ar kitų šeimyninių ar profesinių sukakčių pro-
• ga neapsisprendžia, kur ir ką atmintino pasirūpinti. Teko matyti laiškas, kurį jau 
i įsikurdinęs užeuropiuos tremtinys rašė Vokietijoje tebesančiam DP. Paieškok, ra

šo, užėjęs į Hamburgo knygynus ar antikvarus kokią menišką smulkmenėlę ar 
spaudinį, kuris „būtų ryškus Europai”. Tik pamanyk, ryškus Europai. Tat

• man jungtinių Europos valstybių savanoris pilietis. Žmogus su savo (!) diplomu, 
atrodytų, mokslus ir supratingas, bet kaip bulvienojus praaugęs pro šalį. Man de
das, visur ir visada reikėtų laikytis dėsnio:
— savas savą ir savas kitatautj paminėkime ir atžymėkime ne svetimomis plunk
snomis, bet lietuviškąja dailiąja spauda, daile ir tautodaile!

Taip elgdamiesi ir kitataučių akivaizdoje visų geriausiai užsirekomenduosime, 
ir savąją kūrybą paremsime. Negi mes, K. Binkio žodžiais, nebeturime tėviškės 
šieno pauostyti? Negi mes, prof. A. Herbačiausko teigimu, būtumėm iš Balbieriš
kio? Kur inž. arch. T. J. Vizgirdos spaudiniai, ypač „Lithuanian Art in Exile”? 
Kur A. Rannito V. K. Jonyno monografija ir V. Kasiulio kūrybos pavyzdžiai, kur 
„P. Kiaulėnas”, V. K. Jonyno iliustruoti K. Donelaičio „Metai”? Gal būt, seniau 
leisti spaudiniai, pvz., P. Augiaus „Žalčiopasaka”’ ir kt. seniai nuėjo pas bibliofi
lus, bet kur „šįmečiai”. Adolfo Vaičaičio „Sieben Original — Lithographien” (die
važ, ar tokia meno retenybė — vos 100 egz. — begali būti pigesnė kaip pardavi
nėjama) ir G. Krivickienės „Dainos” su Viktoro Petravičiaus rėžiniais? Jei mes 
mokėtumėm pinigus dėti į savo tautos kultūrines vertybes, mes patys iš tikro 
turėtumėm ryškesnį veidą ir kaip lietuviai, ir kaip europiečiai.

3. Pagelbėkime br. Šulaičiams susidoroti su jų didžiai pfavarčia iniciatyva,
būtent — pagelbėkime išleisti V. Augustino Lietuvos Vaizdų albumą! Žinia apie 
aną sumanymą pasklido pernai pavasarį. Užėjo valiutos sanvartos dienos. Prie su
manymo grįžta rudeniop. Ir vėl tyla. V. Augustiną visi pažįstame iš nepriklauso
mosios ir tremties spaudos, kur nuolat randame jo darbų. Dalis V. Augustino dar
bų randama inž. arch. T. J. Vizgirdos spaudinius. Tai deimančiukų iš tėviškės pa
dangės rinkėjas. Albumas būtų didelė paguoda patiems sau ir informacija kitatau
čiams. Šit estas Kari Kesa pernai Detmolde išleido Estijos vaizdų rinkinį. Kaina 
DM 8. Turi ir latviai. „Atžalyno” išleistasis albumas buvo mažytis ir įsisunkė | 
tremtinius. Albumo reikalas gyvas ir svarbus. Galime pasigirti, Augustinas drąsiai 
gali rungtyniauti su kitais savo srities menininkais iš viso Pabaltijo. Rungtynėms 
dėl pranašumo erdvę ir galimybes ne kas kitas, bet mes turime paruošti. Gal br. 
Sulaičiai Lietuvos vaizdų albumą bandytų išleisti iš anksto prenumeratą surink
dami? J. CICĖNAS

laisvės dieno- 
žodelytį b c- 

parodai Ame-

Mūsų mielųjų

D. ir P. Augių seimai,
jų mylimam sūneliui Sauliui staigiai ir netikėtai mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia Kvikliai

IEŠKOMA DP MOTERŲ NAMŲ RUOSOS 
DARBAMS AMERIKOJE

DP moterys iki 58 metų amžiaus, gyve
nančios 4, 5, 6 ir 7 eirijos ęibose, neturin
čios šeimos (viengungės) gali gauti darbo 
ir buto garantijas išvykimui į Ameriką, kur 
reikės tam tikrą laiką išdirbti darbininkė
mis namų ruošoje. Norinčios pasinaudoti 
minėta galimybe prašoma tuoj pranešti 
BALFo Įstaigai Europoje (Mūnchen 27, 
Rauchštr. 20) savo pavardę, vardą, amžių ir 
dabartinį, adresą. BALFo Įstaiga Europoje

Iš Europos turėtų išvykti 2,5 mil. 
darbininkų

Washingtonas (SDP). ERP administrato
rius Hofimannas savo pranešime JAV kon
greso užsienio reikalų komisijoms tarp kita 
ko sako, kad

kyla klausimas dėl maždaug 2,5 milijo
nų be darbo esančių Europos darbinin

kų išgabenimo į užjūrius.
Iš jų tik maža dalis gali būti absorbuota 
pačiame Europos kontinente. Tai problemai 
išspręsti yra būtina didelio' masto emigra
cija. Kituose kraštuose trūkstant darbo jė
gos, nedarbas yra tapes „skubos problema” 
ypač Italijoje, Graikijoje ir Vakarų Vokie
tijoje. Bizonoje tą būklę dar labiau aštrina 
pabėgėlių srovė iš Rytų Europos.

IEŠKOJIMAS
Stasys MILONAIT1S. gim. 1914 m. V. 8 

d. Munkiškių km.. Švenčionėlių valsč., Šven
čionių apskr., ieškomas brolio Jono.

Paskutines žinios apie jį gautos 1944 m. 
VIII. 20 d. iš Stralsundo (Vokietija).

Jis pats arba jo likimą bei dabartinę gy
venamą vietą žiną asmenys prašomi atsi
liepti šiuo adresu: Mr. J. Milonaitis, Miners 

Hostel, Pontefract York’s, England.

Mirus mylimam vyrui, tėvui, bro
liui ir švogeriui

Anatolijui Gricevičiui, 
mielai sesutei Elenai ir jos sūnui Ei
mučiui Jurgiui su žmona ir Vandai 
Gricevičiams liūdesio valandoje nuo
širdžiausią užuojautą reiškia

, Stasys ir Marija Kalvaičiai
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