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Krairenkos liudininką 
sovietams neišduos

Paryžius (Dena-Afp.). Prancūzijos už
sienio reikalų ministerija savo atsakyme 
sovietams dėl jų reikalavimo išduoti tris 
Kravčenkos liudininkus pareiškė, kad 
reikalas liečia vadinamuosius „išvietin- 
tuosius asmenis“. Du iš jų iš Prancūzijos 
jau yra išvykę, ir sovietų vyriausybė dėl 
jų turi krieiptis į okupacines įstaigas.

Siūlo panaikinti atstovo 
imunilet^

Paryžius (Dena/Afp). Prancūzijos teisin
gumo ministeris Lecourt tautiniame susirin
kime pranešė, kad yra pasiūlyta komunistų 
atstovui Cachinui atimti parlamentarinį 
smailėtą.

Cachinas yra komunistų „Humanite” poli
tinio skyriaus vedėjas. Tame laikraštyje jis 
paskelbė politinį pareiškimą, kad prancūzų 
Mota niekada neves karo su Sovietų S-ga.

Ispanija interesuojasi 
Viduržemio jūros paktu

Madridas (Dena/Reuteris). Ispanijos vy
riausybės posėdyje, kuriam pirmininkavo 
pat* gen. Francas, užsienio reikalų ministe
ris Artąją referavo apie Viduržemio jūros 
pakto problema. '

Peronas atsakysiąs teisybe arba 
„smūgiu“

Boettos Aires (Dena/Reūteris). Argentinos 
valstybės prezidentas Peronas geležinke
lininkų profesinėje sąjungoje paskelbtoje jo į 
katttoje įspėjo savo priešus Argentinoje ir 
užsienyje, kad jis reikale sukels „jų pačių 
interesams ginti” Argentinos darbo klasę.

Jeigu jo priešai pradėjo „gandų kampa
niją” tai jis, jei tas bus reikalinga, atsakys 
teisybe arba „smūgiu”. .Kaip savo priešus 
Peronas pirmiausia paminėjo, radikalus rr 
koneervatorių politikas, kurie yra jo ūkio 
politikos priešai, ir kurie yra tarptautinio 
kapitalo įtakoje, ir komunistus bei socia
listus.

Sąmokslas Siame
Bengkokas (Dena/Reuteris). Siamo polici

ja išaiškino sąmokslą, kuris turėjo tikslą 
nuversti maršalo Songkramo vyriausybę. Su
imta 14 asmenų, kuri tarpe yra 2 Siamo ka
rininkai ir keli kiniečiai, kurie įtariami pa
laikę ryšius su komunistais.

Patys pripažįsta Čekoslovakijos 
bolševizaciją

Praha (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos KP 
generalinis kekretorius Slanskys vienų metų 
nuo komunistinio režimo įvedimo Čekoslo
vakijoje sukakties proga pareiškė, kad tuo
metinis komunistų laimėjimas galimas buvo 
dėt gerai organizuotų ir patyrusių bolše- 
vistinių smogiamųjų .grupių.

Kaip Slanskys taip ir Čekoslovakijos mi
nisteris pirmininkas Zapotockis savo kalbo
se vartojo išsireiškimą „bolševikai”. Tai 
yra pirmą kartą, kai Čekoslovakijos komu
nistams buvo panaudotas tas vardas.

Vis kamuojasi dėl naujų 
narių priėmimo

Lake Successas (Dena/Reuteris). JT Saugu
mo Tarybos naujiems nariams priimti ko- 
siūlyta priimti nauju JT nariu. Sovietų 
misija sutiko, kad Pietinė Korėja būtų pa- 
S-ga ir Ukraina balsavo prieš. Tas siūly
mas dabar bus svarstomas Saugumo Tary
boje. Manoma, kad čia Sovietų S-ga prieš 
Pietinės Korėjos priėmimą į JT pareikš sa
vo veto.

JAV padėtų sukarti
A. Rytų gerovę

Wasiringtonas (Dena). Pasak Reuterio, 
prezidentas Trumanas su pasitenkinimu pri
ėmė žinią apie sutartas ginklų paliaubas 
tarp Izraelio ir kitų arabų kraštų.

Jeigu tokie susitarimai leis Artimuose Ry
tuose grįžti pastoviai taikai, sakė Trumanas, 
tai JAV sutiks iškelti siūlymus dėl tolimes
nio Artimųjų Rytų išsivystymo. Tai pri
klauso jo ūkio programai atsilikusioms pa
saulio sritims

Paryžius (Deria/Reuteris). Penktadie
nį Paryžiaus policija padarė kratas 3 
komunistų laikraščių įstaigose bei lei
dyklose ir vieno komunistinės profsą- 

gos nario bute.
„Le Monde“ praneša, kad kratas įvyk

dęs krašto saugumo tarnybos ypatingasis 
skyrius. „Regards“ redaktorius Friedland 
nugabentas į policijos prezidiumą kvostį. 
Dviejų savaitraščių redakcijose ir redak
torių butuose rasti dokumentai ir straips
niai sekančiai laikraščio laidai konfiskuoti.

Taip pat laikraščio „Etudes Sovietiques“ 
suimti 2 redaktoriai, kurie studijavo sovie
tų gyvenimą.

Paryžiaus policija ims tardyti 6 pran-
cūzų komunistus, trijuose komunistų sa
vaitiniuose laikraščiuose konfiskavus tūk
stančius dokumentų ir fotografijų.

CJueuillės vyriausybei pradėjus kovą su 
komunistais, kurie nori „demoralizuoti 
armiją“, valstybės gynėjas pareikalavo 
panaikinti parlamentinį imunitetą komu
nistų partijos lyderiui Bonte seime.

Vienas teisingumo ministerijos valdinin
kas pranešė, kad tardytojas pareikalavo 
ištirti komunistų vado Thorez pareiškimą. 
Viename vidaus reikalų ministerijos ko
munikate sakoma, kad Prancūzijos „Sure- 
tė“ (saugumas), jau kuris laikas atkreipė 
savo dėmesį į tam tikrus asmenis, kurie 
interesavosi Prancūzijos saugumo klausi
mais.

Vidaus reikalų ministeris Mochas pra
nešė, kad per kratas komunistų laikraščių 
redakcijose rastieji dokumentai liečia 
Prancūzijos gynimą. Vidaus reikalų minis
terija tarp kita ko .praneša, kad bus ima
masi priemonių ir prieš visus tuos asme
nis, kurie žinojo „apie komunistų žinonių 
sluogsnių machinacijas“ arba jiems yra 
patarnavę.

* '
Paryžius (Dena). Debatuose dėl Thorez 

pareiškimo tautinis susirinkimas 386 balsais 
prieš 182 baisius, priėmė siūlymą, kuriame 
tautinis flsusirinkimas Queuille vyriausybei 
išreiškė pasitikėjimą ir pavedė „ginti tauti
nę nepriklausomybę ir įgyvendyti įstaty
mus”.

Tame siūlyme toliau saikoma, kad tautinis 
susirinkimas Thorezo pareiškimą vertina 
kaip prancūzų patriotų įžeidimą, kurie ko
vojo su vokiečių okupavinėmis jėgomis, ri
zikuodami savo gyvybėmis. Degolininkų pa
teiktas siūlymas, kad komunistai būtų per
sekiojami, tautinio susirinkimo buvo atmes
tas.

„Perauklėti" dvasininkai teisme agituoja 
už komunizmą

Sofija (Dena/Reuteris). 15 dvasininkų by
loje Sofijoje pirmasis buvo klausinėjamas 
Bulgarijos evengelikų eklezijos tarybos 
pirmininkas Nikalojus Naumovas. Jis pasi
sakė esąs kaltas, kad davęs amerikiečių 
slaptosios tarnybos agentams informacijas. 
Palūžusiu balsu ir ašaromis akyse jis pa
sakojo toliau kad esąs įsitikinęs, jog da
bar komunizmui atėjęs istorinis momen
tas. Jis visą savo gyvenimą buvęs nusi
statęs prieš komunizmą, tačiau šiandien 
tikįs, kad su komunizmu gimsiąs „naujas 
teisingumo pasaulis“. Jeigu socialinė pro
blema vieną kartą bus išspręsta, tai krikš
čionybei vėl atsirasią daugiau vietos. .

Naumovas baigdamas pasakė, kad jis 
gėdinąsis prašyti malonės, bet jeigu jam 
bus suteikta proga, jis įrodysiąs savo pasi
keitusį nusitatymą komunizmo ir Bulga
rijos vyriausybės atžvilgiu. '

Naumovas kalbėjo: „Aš esu jau 7 mė
nesiai kalėjime. Visuomet girdėdavau, 
kad policija žmones kankina. Bet ką aš 
radau? Jauną vytą, kuris buvo man labai 
malonus. Aš galvojau, ar tai yra policija, 
apie kurią aš taip daug girdėjau. Aš pažy
miu, kad ši policija yra kaip politinio pe
rauklėjimo mokykla“.

Metodistų eklezijos vedėjas pastorius 
Ivanovas prisipažino kaltas, kad buvęs 
amerikiečių įtakoje.

Nors Bulgarijoje špionažo bylos vyksta 
uždaromis durimis, bet į čią bylą įsileistas 
1 britų ir 1 amerikiečių žurnalistas. Dau
giau leidimų neduota. Be to, bylą seka dar 
apie 300 klausytojų.

Pasaulio profesinės s-gos — tik „įrankis 
Maskvos rankose”

Lake Successas (Dena/Reuteris). JT ūkio 
ir socialinių reikalų taryboje Čilės delega-

Cruzas pasaulio profesinių s-gų orga
nizaciją pavadino „lanksčiu įrankiu Mask-

Pasak Reuterio, ministeris pirmininkas 
Queuille pranešė, kad Thorez pareiškimas 
bus perduotas valstybės gynėjui, kuris spręs 
kokias priemones toliau pritaikyti.

Dešiniųjų atstovas Andre tautiniame susi
rinkime pasiūlė, kad komunistų partija būtų 
uždrausta. Dėl Thorez pareiškimo buvo 
pasiūlyti debatai. Jiems pritarė visi 550 at
stovų, neišskiriant nė komunistų. Debatus 
pradėjo atstovas Schereris, iškeldamas klau
simą, ar Thorez, kuris yra vienos partijos 
vadas, yra svetimos valstybės tarnyboje. 
Thorez į tai atsakė, kad Prancūzijos darbi
ninkai visa panaudos, kad karą su Sovietų 
S-ga ne tik pasunkintų, bet aplamai jį pa

Audringas seimo posėdis
Naktį vykusiame posėdyje, kuris be kita 

ko buvo gana audringas, ministeris pirmi
ninkas pasisakė dėl Thorez ir Duclos pa
reiškimų. Queuille paklausė, ar Duclos rim
tai galvojo teigdamas, kad Vakarų Unijos 
štabo buvimas Fontainebleau yra pakanka
mas įrodymas to, jog Prancūzijos vyriausy
bė veda agresyvią politiką. Queuille pareiš
kė, kad Vakarų Unijos valstybės vargu ga
lėtų vesti karą su „sovietų milžinu”. Pran
cūzija niekada neturėjo ir neturi jokių ag
resyvių kėslų.

Ministeris pirmininkas komunistams pri
kišo, kad jie nori primesti Prancūzijai savo 
doktriną. Vyriausybė atmeta visus komunistų 
žygius ir neleis, kad Prancūzijos kariuome
nės, kuri turi ginti kraštą, moralė būtų pa
kirsta.

Po to paprašė balso įvairių partijų 8 at
stovai, kurie Thorez pareiškimą pasmerkė.

Amerikos spauda Prancūzijos KP vado 
Thorez pareiškimui skiria didelę reikšmę. 
„Washington Post” sako, kad tam tikra 
prasme Thorez pareiškimas turi būti svei
kinamas, kadangi dabar kiekvienas prancū-

Sovietai reikalauja milžiniško skaičiaus DP
Londonas (Dena-Reuteris). Sovietų už

sienio reikalų ministeris Molotovas britų 
ir amerikiečių ambasadoriams Maskvoje 
įteikė notas, kuriose išdėstomos „kliūtys“, 
kurios tariamai buvo daromos trukudant 
sovietų piliečių repatriavimui iš Vakarų 
Vokietijos.

Neseniai L. Clayus buvo paprašęs fo- 

vos rankose”. Tos organizacijas sekretoria
tas, iš kurio išstojo D. Britanija, JAV ir 
Olandija, yra ne kas kita, kaip „Maskvos 
priežiūroje esą agentai”. Jo svarbiausias 
tikslas yra nesovietinių kraštų profesinių 
s-gų interesams atstovauti negatyvia pras
me.

Toliau Cruzas pareiškė, kad komunistai 
nėra suinteresuoti pačia pasaulio profesinių 
s-gų organizacija. Jie netiki į profesinių 
s-gų tikslus ir uždavinius. Jie nori jas su
skaldyti. Stalino komunistų buvimas profesi
nėse s-gose reakcinėms jėgoms teikia di
džiausią paramą.

Prieš Cruzo pareiškimą pasaulio profe
sinių s-gų organizacijos generalinis sekre
torius Saillant prašė JT padaryti interven
ciją dėl įvairių graikų profesinių s-gų va
dų, kurie esą suimti.

Europos sąjūdžio tarybos kongresas
Briuselis (Dena). Briuselyje „Palais dės 

Academies“ atidarytas tarptautinis Euro
pos Sąjūdžio tarybos 4 dienų kongresas. 
Garbės pirmininkas Belgijos ministeris 
pirmininkas Spaakas pasveikino 150 atsto
vų iš 23 Europos kraštų.

Churchillis, kuris yra irgi garbės pirmi
ninkas, pasakė atidaromąją kalbą. Joje 
Churchillis pabrėžė, kad po 4 metų vėl su
sitiko sąjungininkai ir draugai, kurie ka
riavo su buvusiu priešu. Tai yra idėjos 
triumfas prieš aistras ir pabrėžia visų 
žmonių ir tautų norą nusigrįžti nuo pra
eities ir pažvelgti į ateitį. Jis ypač pas
veikino tuos kraštus, kurie esą blogesnėje 
negu Hitlerio tironijoje, (be 17 Marshallio 

darytų negalimą. Jis išvedžiojo, kad impe
rialistiniai kraštai ruošią naują karą, kuria
me Prancūzija turinti būti Vokietijos ir Is
panijos sąjungininkė. Atlanto paktas siekia 
to, kad nuo Norvegijos iki Turkijos būtų 
įrengti kariniai atramos taškai, nukreipti 
prieš Sovietus. Reikta pasakyt, kad ne ame
rikiečių tauta, bet vyriausybė nori to karo.

Socialistų atstovas Molletas prikišo ko
munistams, kad jie nori sužadinti karo psi
chozę, kuri juos įgalihtų patiems pasireikš
ti taikos gynėjų vaidmenyje. Jis pabrėžė, 
kad visa prancūzų tauta sukils gintis nuo 
kiekvieno užpuoliko, net jeigu .tai liestų ir 
buvusį sąjungininką.

zas, kuris savo kraštą labiau myli už Stali
ną, nuo komunizmo turi atsipalaiduoti. Kiti 
laikraščiai pareiškė, kad visiškai aišku, jog 
komunistai savo krašto vyriausybes sabo
tuoja ir sovietų kariuomenę savo krašte 
mielai sveikintų. Thorez tai dar kartą visiš
kai konsekventiškai proklamavo. Komuniz
mas pripažįsta tik vieną nacionalizmą, ku
ris gali būti tik sovietinis.

Komunistai išdavė valstybės gynimo 
paslaptis

Paryžius (Dena). Keturi komunistai, ku
rie suimti ryšium su padaryta krata ko
munistų laikraščių redakcijose, vyr. valsty
bės gynėjo perduoti kariuomenės teismui. 
Visi inkriminuojami dokumentai bus per
duoti Paryžiaus kariniam gubernatoriui.

Tarp suimtųjų komunistų yra ir lėk
tuvų konstruktorius Jouennė.

Kratos metu tarp įvairių kitų dokumen
tų paimta eilė' „griežtai slaptų karinių“ 
dokumentų apie sprausminius naikintuvus 
ir lėktuvų motorus. Suimtieji kaltinami 
vienai užsienio valstybei perdavę paslap
tis, lietusias valstybės gynJmą.

vietų repatriacinę misiją iki š. m. kovo 
1. d. iš amerikiečių zonos išvykti. Notose 
prašoma nekliudyti sovietų repatriaci- 
nėms misijoms.

Toliau notose sakoma, kad DP sto
vyklose tiems asmenims, kurie nori grįžti 
į savo kraštus, yra sudaryta teroro ir per
sekiojimo, atmosfera.

Amerikiečiams įteiktoje sovietų notoje 
sakoma, kad amerikiečių zonoje Vokieti
joje dar yra 116.000, o amerikiečių zonoje 
Austrijoje dar yra per 90.000 sovietų pi
liečių. Britams įteiktoje notoje teigiama, 
kad britų zonose yra dar 112.000 sovietų 
piliečių ir didelis skaičius sovietų vaikų. 
Antisovietinės organizacijos, kurioms 
anksčiau vadovavo hitleriniai agentai, ir 
kurios nori repatriavimą nutraukti, „ty
liu britų pritarimu“ savo veiklą dar la
biau pagyvino.

Washingtonas Norvegijos vyriausybe įtikino
Oslo (Dena/Reuteris). Norvegijos užsienio 

reikalų ministeris Langė Norvegijos parla
mente pareiškė, kad jo turėti pasitarimai 
Washingtone vyriausybę įtikino, kad Skan
dinavijos aljansas, konstatuotas ant bazės, 
nesusijusios su jokiu paktu, yra neįmanomas. 
Mažesnių vienetų sudarytas ir neutralumo 
besilaikąs solidarumas yra nepakankamas, 
kad sutrukdytų karą.

Toliau Langė pasakė, kad vyriausybės 
nuomone, Norvegija turi iš anksto dalyvauti 

plano kraštų kpngrese dalyvauja ir Ispa
nijos, 5 Rytų Europos kraštų egziliniai po
litikai. Churchillis baigdamas palinkėjo, 
kad kongresas rastų priemonių ir naujų 
kelių Jungtinė Europos idėjai įgyvendyti.

Tarptautinė Europos Sąjūdžio taryba 
nutarė paruošti projektą „Europos žmo
gaus teisių teismui“ ir sudaryti politinę 
komisiją.

„Valstybės prięšai” Bulgarijos seime
Londonas (Dena / Reuteris). Bulgarijos 

seimas, reikalaujant teisingumo ministeriui, 
sudarė nepaprastą komisiją, kuri turi ištir
ti kai kurių atstovų „priešvalstybinę” veiklą.

Tirs politiniu kaliniu 
likimą sovietuose

New Yorkas (Suedena). Vasario 24. d. 
New Yorke buvo paskelbta apie sudarymą 
privačios komisijos, kuriai pirmininkauja 
„College of Brooklyn” direktorius Dr. H. D. 
Gideonsė. Komisijos tikslas ištirti politinių 
kalinių likimą Sovietų S-goje.

Tą komisiją sudaryti paskatino JT ūkio ir 
socialinių reikalų komisijoje vykę debatai 
„priverčiamųjų darbų” klausimu. Tai ko
misijai šalia teologų priklauso AFL profe
sinių s-gų vadovaujančios asmenybės.

J Thorez balsą 
atsiliepė ir Togliattis

PANAŠUS PAREIŠKIMAS APIE PARA
MĄ RAUDONAJAI ARMIJAI ITALIJOJE

Rymas (Dena). Italijos komunistų partijos 
gen. sekretorius Palmira TogHattis „Gior- 
nale Della Sera” šeštadienio nr. pareiškė, 
kad

jeigu raudonoji armija, persekiodama 
užpuoliką, įžengtų Į Italiją, tai italų 
tauta, kuri kiekvieną agresiją gali tik 
pasmerkti, jo nuomone, turėtų raudoną

ją armiją kolabiausiai paremti
Ir tuo būdu užpuolikui duotų pamoką, ku
rios jis nusipelno.

Iš Italijos vyriausybės pasitraukė nuosai
kiųjų socialistų vadas Saragatas, kuris ėjo 
mįnisterio pirmininko pavaduotojo parei
gas. Konfliktas įvyko dėl eventualaus vieno 
tariamo kolaboranto paleidimo į laisvę.

Italijos parlamente debatų metu dėl ne- 
ofašizmo kilo muštynės tarp komunistų ir 
krikščionių demokratėj. Visa tai kilo dėl 
princo Borghesės paleidimo, kuris už ta
riamą kolaboravimą vokiečiams buvo nutei
stas 12 metų kalėjimo. Komunistai pareiš
kė, kad vyriausybė daug labiau yra tuo su
sirūpinusi, kaip pastatyti prieš teismą par
tizaninio sąjūdžio narius, negu leisti nu
teisti fašistus. Teisingumo ministeris Scei- 
ba į tai pareiškė, kad nesenijri Milane dvie/ 
jų padarytų žmogžudysčių kurstytojas buvo 
komunistų vadas. Komunistai pradėjo švilp
ti ir ministerį įžeidinėti. Kilo muštynės.

Italija steigia krašto gynimo tarybą
Rymas (Dena/Afp). Italijos ministerių ta

ryba priėmė įstatymo projektą, kuriuo nu
matoma sudaryti vyriausią Italijos gynimo 
tarybą.

Ta institucija privalės studijuoti bendruo
sius krašto gynimo klausimus, neišskiriant 
politinių ir techninių problemų. Tos tary
bos pirmininku turįs1 būti Italijos valstybės 
prezidentas, o jo pavaduotoju ministeris 
pirmininkas.

♦ 'Britų krašto apsaugos ministeris Shln- 
wellis pareiškė, kad britų kariuomenėje šiuo 
metu yra 850.000 vyrų, kurių skaičius atei
nančiais metais bus suredukuotas į 550.000.

♦ Anglijos žemieji rūmai visais balsais 
priėmė įstatymo projektą, kuriuo Anglijos 
kolonijoms ir globojamoms sritims leidžia
ma turėti nuosavą laivyną. (D/Afp).

preliminariniuose pasitarimuose dėl taikos 
ir apsigynimo pakto sudarymo tarp šiaurės 
Atlanto valstybių, kad galėtų turėti įtaką į 
tokio regionalinio pakto paruošimą

JAV Ir D. Britanija mano, kad savyje 
užsidariusi Skandinavijos gynimosi unija 
tikriausiai negautų iš Vakarų nei politinės 
nei materialinės pagalbos. Ir Washingtone 
ir Londone buvo pabrėžta, kad tenai visai 
neketinama Norvegijos nusistatymą paveik
ti arba ją paspausti

Langė taip pat patikino parlamentą, kad 
Norvegija Washingtone gavo patikinimus, 
jog JAV visai negalvojančios reikalauti 
Norvegijoje taikos metu atramos taškų. Taip 
pat niekas Norvegijos nereikalaus perleisti 
atramos taškus „paktą pasirašiusių kraštų 
bendram naudojimui”.

Norvegijos saugumo pagrindines proble
mas Langė apibrėžė dviem veiksniais; 1. 
Norvegija nėra pakankamai stipri, kad ji 
galėtų vienos didelės valstybės antpuolį su
tikti ir jam pasipriešinti; jai reikalinga pa
galbos. 2. Savo gynybos išplėtojimui Nor
vegija „ūkišku pagrindu” turi gauti iš už
sienio karo medžiagos.

Norvegijos atsakymas dėl sovietų siūlymo 
sudaryti nepuolimo paktą dabar yra ruošia
mas ir netrukus bus pateiktas svarstyti par
lamentui.

1
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Tarptautinė padėtis

Gera proga
Prancūzijos komunistų vadas Mourisas 

Thorez pereitos savaitės pradžioje iškilmin
gai pareiškė, kad darbininkija su džiaugsmu 
sveikina i Prancūziją įžygiavusią sovietų 
kariuomenę.‘Ta kalba yra laikoma įžanga į 
dabar prasidėsiančią priešrinkiminę kampa
niją. Mait, prancūzai kovo mėn. rinks savi
valdybes.

Savaime aišku, kad tokį pareiškimą pran
cūzų vietoji nuomonė negalėjo praleisti ne
girdomis. Visos prancūzų partijos ir visa 
nekomunistinė spauda neslėpė savo didžiau
sio pasipiktinimo. Bet sykį įklimpęs Thorez 
brido toliau. Besiteisindamas seimo posė
dyje, jis rado esant reikalinga pabrėžti, kad 
sovietų kariuomenė ... iki iioi neokupavo 
nė vieno kraštol Tuo savo nauju pareiš
kimu jis davė gerą progą dar kartą atkar
toti žinomą teisybę. Radikalsocialistų par
tijos vadovybė tuojau paskelbė ilgesnį pa
reiškimą, kuriame priminė Pabaltijo valsty
bių, Lenkijos ir Suomijos likimą. Minister!* 
pirmininkas QueutHe (radikalsocialistas) 
pranešė, kad Thorez dėl savo pirmojo pa
reiškimo turės aiškintis su valstybės gy
nėju. Tat dar kartą duos progos atkartoti 
visus argumentus.

Jei radikalsociatistai mus dabar prisiminė 
— labai gerai, tačiau mūsų vadovaujantieji 
veiksniai neturėtų vien tik tuo džiaugtis, bet 
nedelsdami pateikti visoms nekomunisti
nėms partijoms tinkamos medžiagos. Jos ja 

> tikrai mielai pasinaudos savo priešrinkimi
nėje propagandoje, lygiai kaip fa jau pasi
naudojo Italijos partijos. Prancūzai, kurie 
iki šiol su tam tikru abejingumu žiūrėjo į 
Rytų ir Vidurio Europos tautų likimą, da
bar turės progos tą nusistatymą dar kartą 
peržiūrėti, o mes ir kitos nuskriaustos tau
tos galės dar kartą pasauliui pademons
truoti patintą neteisybę.

Thorez pareiškimai davė progos ne tik 
iškelti iki šiol sovietų padarytas eibes, bet 
ir išvalyti valstybės aparatą nuo komunistų. 
Pirrnon eilėn demėsys nukrypo i prancūzų 
atominės energijos tyrinėjimų šefą Dr. Jo- 
liot-Cunle, kuris yra komunistų partijos na
rys. Nors jis Ir yra pasisakęs, kad visų pir
ma esąs prancūzas ir tik vėliau komunistas, 
tačiau Thorez pareiškimai įrodė, kad tos dvi 
sąvokos ne visai derinasi.

Tas pats F. Joliot-Curie, 1948 m. gruo
džio 15 d. iškilmingai atidarant pirmąją 
prancūzų atominę bateriją, pareiškęs; ,,An
glų-amerikiečių atominis monopolis yra 
pralaužtas. Iki 1953 m. Prancūzija pasieks 
trečiąją atominio tyrinėjimo fazę” ... O ko
kią reikšmę turi ta atominė baterija, ma
tyti Iš amerikiečių atominės komisijos pir
mininko Davydo LlHenthalio kalbos: „Kas 
turi atominę bateriją, tas turi — visai vis 
tiek kuriems tikslams jis ją naudo* — 
gerą karinį' instrumentą^’ Todėl visas dėl 
Thorez pareiškimo kilęs triukšmas v privers 
persvarstyti prof. Jullot-Curle patikimumo 
klausimą.

Laimingu atsitiktinumu Thorez pareiški
mai sutapo su Kravčenkos byla. Ji taip 
pat duoda progos prancūzams perkratyti 
savo pažiūras į sovietinį komunizmą. Ji 
duoda progos tikroje šviesoje įvertinti ir 

savo komunistus. VM

Ir Jugoslav!)? persekiota 
sąmokslai

Belgradas (Dena/Reuteris). Jugoslavų lai
kraščiai paskelbė, kad

praėjusių metų rugsėjo mėnesi buvo 
planuojamas ginkluotas maištas prieš 

Tito režimą.
Skelbdami tą žinią, laikraščiai remiasi Bel
grade prasidėjusioje byloje prieš 10 taria
mų Jugoslavijos „tautinio komiteto” narių 
pasisakymais.

Tas tautinis komitetas praeitų metų ge
gužės mėnesį pradėjęs savo veikią Ir sten
giąsis parūpinti ginklų ir gauti vienos už
sienio valstybės paramos. Du kaltinamieji 
tariamai vienai užsienio ambasadai įteikę 
žemėlapį, prašydami, kad pažymėtuose taš
kuose būtų nuleisti ginklai.

Realas ,įnašas f V. 
Europos gynybą

Londonas (AP). Bendradarbiaujant/Vaka
rų Unijoje dalyvaujančioms valstybėms, šiuo 
metu

kuriama pati modernioji priešo aviacijos 
antpuolio sekimo tarnybos sistema, kuri 
nusitęs nuo Baltijos Iki Viduržemio jū

ros.
Iš kompetentingų eluogsnių priduriama, kad 
numatyta sukurti tai sistemai ir centrinę va- 
dovietę. įtraukiant britų aviacijos radaro 
stotis Vokietijoje ta sistema nusitęs nuo 
LUbecko iki Viduržemio jūros pakraščių 
Prancūzijoje.

D. Britanijos, Prancūzijos, Belgijos ir 
Olandijos priešo aviacijos antpuolių aekirtto 
tarnybos sistemos nesudarys jokio sunkumo 
įjungti į bendrąją sistemą, kadangi tų kraš
tų sistemos yra aprūpintos britų įrengimais 
ir jų įgulos buvo britų paruoštos praėjusio 
karo meta.

Sovietu kova su ekleznomis
Sofijos 15-kos Bulgarijos evangelikų dva

sininkų byla, kurioje jie kaltinami špionažu, 
valstybės išdavimu Ir prasilenkimu su va
liutiniais nuostatais, yra, kaip ir Mindszen- 
čio byla, tik vienas sovietų kovos su^ejcle- 
zlnėmia organizacijom!* epizodas. Tie pa
tys kaitinimai tai tiesiog pabrėžia. Tenka 
tačiau pastebėti, kad sovietai, kurie, aišku, 
yra visų tų bylų režisieriai, į įvairias eklezi- 
jas žiūri skirtingai. Tiesa, nė viena jų da
bartine tavo forma netinka Kremliaus tiks
lams, tačiau jie didžiausiu savo priešu laiko 
katalikų ekleziją ir iki šiol kitas eklezijas 
buvo palikę ramybėje. Sofijos byla yra lyg 
ir tų vadinamųjų reformuotų eklezijų „va
lymo” pradžia. Tos reformuotos eklezijos 
sovietų satelitiniuose kraštuose turi nemažai 
tikinčiųjų: Vengrijoje evangelikai sudaro 
bevelk trečdalį visų gyventojų, daltg jų yra 
Čekoslovakijoje, net Ir katalikiškoje Slova
kijoje penktadalis visų gyventojų yra liute
ronai.

Kodėl komunistai nevienodai žiūri į visas 
eklezijas, įdomiai aiškina šveicarų „Die 
Tat”. Laikraštis rašo;

Maskvos nevienodą nusistatymą paaiškina 
įvairių eklezijų skirtingas elgesys prieš so
vietų politinių dogmų atžvilgiu. Maskvos 
politika yra paremta atskirų eklezijų istori
ja.

Reformuotos (protestantų, reformatų, me- 
I todistų ir pan.) eklezijos yra kilusios tais 
i laikais, kada valstybės arba valdovo — abi 
sąvokos tada dar nebuvo griežtai atsikirtos 
— galia buvo jau sutvirtėjufi. Reformuotos 
eklezljos nė nebandė pasaulinei valdžiai pri
mesti savo įstatymų', jos iš pat pradžių 
stengėsi gerai sugyventi «u valstybe. Žino
ma, ir. jos nenusileido, jei buvo paliesti pa
grindiniai tikėjimo klausimai, tačiau istori
jos eigoje jos Išmoko vengti konfliktų Ir de
rybose su valstybe būti nuolaidžios.

Kilos dvi tikybos, kurios Rytų Europos 
valstybėse yra svambiausios — katalikų ir 
stačiatikių — turi beveik vienodo ilgio is

Apie tą operaciją jau buvo užsiminta 1945 
m. Nuernbergo nacių vidų byloje. Po to il
gą laiką buvo tylu. Tik prieš keletą savai
čių trečiu kartu svarstant von Pa peno de- 
nadflkacijos bylą, kurioje jis plačiai nupa
sakojo savo politinę ir karinę karjerą, Ci
cerono operacija dar kartą buvo atsargiai 
paliesta. Atsargumas suprantamas: ta ope
racija buvo didžiausia 2. D. karo Vokietijos 
špionažo akcija.

Dabar tą akciją kiek aprašė „New York 
Herald Tribune” Frankfurto korespondentas 
Edwinas Hartrichas. žinoma, tik tiek, klek 
amerikiečių viešosios nuomonės nervams 
pakeliama. Bet „Cicerono operacija” gali 
patarnauti įdomiausiam 2. D. karo nuoty
kių romanui. Su meile, tarnais, šokėjomis, 
diplomatais, ištisų tautų likimais ir pasau
linės politikos didžiausiomis paslaptimis.

Turi būti kitaip. Cicerono operacijos is
torija prasideda Roosevelto, ChurchlHio ir 
de Gaullės konferencija Casablancoje 1943 
m. sausio 14 d. Į tą trijų vyrų susitikimą 
juos nulydėjo labai daug palydovų. Vienas 
iš 50 Rooaeveltą lydėjusių žurnalistų net 
tvirtino, kad jis Baltuosius rūmus nukėlė į 
Casablancą. (Tenka pastebėti, kad Casablan
ca ispaniškai ir reiškia; Baltieji rūmai), čia 
kaip tik Iškilo besąlyginės kapituliacijos te
zė. čia buvo sutarta pradėti Sicilijos ope
raciją. Ištisą dešimtį dienų Casablancoje po
sėdžiavo didieji štabai.

Tačiau Berlynas apie tai nieko nežinojo. 
Kai aauaio 25. d. pasaulinė spauda pranešė 
pirmąsias žinias ple Caaablancos konferen
ciją, Wilhelm»trassės valdovas Joachimas von 
Ribbentropas šaukė lyg pasiutę*: „Skanda
las, Canaris leidžia kalkes iš kelnių! SD pa
sirodė visai netikusi I Turi būti kitaip”.

Bet kaip turi būti kitaip — Ribbetropas 
nepasakė. Admirolo Canario vadovaujama 
karinė žvalgyba pasirodė turinti dideles- 
spraga*. Ištisos „žinių grandinės” (agentai) 
persimetė į kitą pusę (dirbo santarvinin
kams). SD užsienio tarnyba savo žinioje tu
rėjo nepatyruaiua SS studentus, kurie buvo 
išėję labai jau ’ paviršutinį mokymą.

Veiksmas persikelia į Ankarą. Po aštuo- 
nių mėnesių vokiečiams i pagalbą atėjo at
sitiktinumas. Cicerono operacija buvo di
džiausias viso karo špionažo veiksmas. Bet 
tam reikalui turime nusikelti į Ankarą.

Vokietijos ambasadorius jaunoje turkų so
stinėje Ankaroje buvo F. von Papenas, ku
rio Ribbentropas nuoširdžiai nekentė, ne* 
jautė, kad Papena* stovi jam skersai kelio. 
Papenas *avo telegramose pranešinėjo tik 
tai, ką ji* pat* norėjo, bet ne tai, kuo pasi
naudoti galėtų Ribbentropas. Net spaudos 
attachės pranešimus apie turkų spaudą Pa
penas savaip Ištaisydavo.

Dėl to Ribbentropas nutarė Papenui pri
žiūrėti į Ankarą pasiųsti savo švogerį Dr. 
Jenkę. Sis, profesijos pirklys, apie diploma
tiją ne kažin ką žinojo. Ir jis neturėjo per 
daug didelių simpatijų savo didžiajam švo- 

torijas, tačiau jų išsirutuliojimo kelias bu
vo skirtingas.

Stačiatikių ekleziją susikūrė Ir Išsivystė 
Bizantijoje, L y. didelės Imperijos centre, 
kuris buvo tūlatantmetinės tradicijos sau
gotojas. O katalikybės lopšy* stovėjo su
irusiame Ryme, ir juo daugiau valstybė silp
nėjo, juo daugiau plėtėsi eklezijos įtaka. 
Tamsiais šimtmečiais tarp Rymo imper jos 
suirimo ir frankų imperijos įsikūrimo po
piežiai buvo likę viaiinteliafs tęstinumo iš
laikytojai*, vienintelis dvasinio ryšio su 
praeitim simbolis, nes politinėje plotmėje 
tautų kllnojlmasi& suardė Rymo imperijos 
valstybinę formą.

Tie skirtingi abiejų eklezijų Išeities taš
kai nulėmė ir jų galvoseną. Katalikų ekle- 
zija turėjo greitai pasistatyti savo politi
nius tikslus, dėl kurių įgyvendinimo įvai
riomis Vidurattfeio epochomis, o taip pat 
ir naujaisiais laikais, kovojo su pasauline 
valdžia. Juk vasario 11. d. sukako vos 20 
metų nuo Laterano sutarties tarp Mussoll- 
nio Italijos Ir Vatikano sudarymo, kuria 
ekleziją atsisakė nuo savo buvusios pasau- 
nės galybės pretenzijų likučių. (Viduramžyje 
popiežiai valdė didelius Italijos plotus. Lo.) 
O stačiatikių ekleziją visą laiką stovėjo im
perijos šešėlyje’ ir buvo imperatorių sosto 
šulas. Turkams užkariavus Konstantinopolį, 
stačiatikių centras persikelia į Rusiją. Įpra
tę klausyti eklezijos kunigaikščiai buvo 
įtraukti į valstybinę organizaciją ir vėl pa
sidarė valdančios kastos atrama prieš tau
tos mases, vėl tapo paklusniu valstybės tar
nu.

Iš šio taško žiūrint, lengva suprasti, ko
dėl šiandieninė Maskva sudarė taiką su 
nuolankia stačiatikių ekleziją ir kodėl Krem
liaus valdovai su daug didesne energija ve
da žūtbūtinę kovą su katalikų ekleziją.

Tokia pažiūra paaiškina, kodėl sovietai 
įsakė stačiatikių ritualo besilaikantiems ka
talikams (vad. unitams) Lenkijoje, Gudijoje ir 
Rumunijoje nutraukti visus ryšius su Vati

Cicerono operacija
geriui. Tačiau tarnyba Ankaroje jam patiko. 
Kai jo konkurentas, charge d’affaires parei
gas ėjęs pasiuntiny* D r. H? Krollis, sena 
užsienio reikalų ministerijos lapė, buvo Rib- 
bentropo už bausmę perkeltas į Barceloną 
generaliniu konsulu, Jenkė avansavo į char
ge d’affaires. •

Dainuoją* tarnas. Jenkė turėjo tarną, al
baną, kuris šalia savo patarnavimo kvalifi
kacijų, dar turėjo malonų balsą — tenorą. 
Vieną gražią dieną tas tarnas perėjo tar
nauti pas britų ambasadorių H. Knatchbul- 
H-Hegesseną. Ta tarnyba jam atrodė įdo
mesnė už Jenkės.

Personalo pasikeitimą* Ankaro* diploma
tų kvartale nebuvo retenybė. Dėl virėjų var
žėsi bevelk visos ambasados, ir jie dažnai 
buvo viliojami iš vienos vietos į kitą. Virė
jai ir tarnai turi nemažą vaidmenį ir {pir
kimuose. Kas sugeba gerai derėtis Anatoli
jos turgavietėse, tas naudojasi šefo, o ypač 
šefienės simpatijomis. (Ponia Papenienė bu
vo garsi savo taupumu. Pas ją virėjai ir 
tarnai labai dažnai keitėsi.)

Tarnas albanas savo visų kvalifikacijų, ne
išskiriant ir gražaus dainavimo, dėka netru
kus įgijo savo naujo pono pasitikėjimą. Sir 
H. Knatchbullis-Hugessena* buvo laikomas 
.vienu gabiausiu Downing-Streeto (britų užs. 
reik, min.) valdininku, tačiau kaip diploma
tas per daug laikėsi džentelmeniškumo ir su 
Balkanų suktybėmis nebuvo pakankamai 
susipažinęs.

Bakšišas — stebuklingas žbdis. Mūsų Ti
ranos sūnus turėjo tik vieną tikslą: gauti 
klek galint didesnį bakšišą. Sis žodis, ku
ris reiškia arbatpinigius Ir kyšį kartu, Bal
kanuose atidaro.visas paslaptis. Taip pat ir 
ambasadų slaptus seifu*.

Vieną gražią dieną tas albanas ateina pas 
savo buvusį bakšišo davėją Dr. Jenkę ir 
diplomatiškai pasiūlo jam savo patarnavi
mus. Mat, jis įgijęs raktą nuo savo pono 
slapto seifo ir už didelius pinigus jis esą* 
pasiryžęs vokiečiams perduoti slapčiausius 
dalykus. Jis net prasitarė, kad galįs prista
tyti dokumentus apie naują keturių susitiki
mą 6 la Casablanca.

Tai buvo 1943 metų spalio 23. d. Dr. Jen
kė pagalvojo apie savo švogerį Willielm- 
strassėje, tačiau buvo atsargus žmogus. Jam 
su atsakymu delsiant, tarnas davė suprasti, 
kad ir Maskvos ponai susidomės ta me
džiaga.

Tada Jenkė Į talką pasikvietė prie vokie
čių ambasados priskirtą slaptosios tarny
bos įgaliotinį L. Moyzischų, jauną blondi
ną. MoyziKha*, anksčiau buvęs žurnalistas, 
„Wiener Neuesten Nachrichlen” bendradar
bis, po Austrijos „anschluaeo” prie 3. Rei
cho perėjo į užsienio reikalų miniaterljoe 
taynybą, tačiau neturėjo ypatingų šansų pa
kilti daug aukščiau už laiškanešį. Jo laimė, 
juo susidomėjo Ribbentropo slaptoji tarny
ba.

^TRUMPOS ZI\1OS=
AIRIJA

♦ Siaurės Airijos darbininkų partija nu
traukė santykiu* su Airijos darbininkų par
tija. Tuo būdu Airijos darbininkų sąjūdis 
galutinai suskilo. (D/R).

ALBANIJA
♦ Albanija protestavo JT dėl tariamo 31 

Albanijos sienos pažeidimo, kurį padariusi 
graikų kariuomenė. (D/Afp).

AUSTRIJA
♦ Vienos miesto valdyba pareikalavo 

specialaus „Oliver Twist” filmos seanso, 
kad ji galėtų spręsti dėl eventualau* to* fil
mo* uždraudimo.'Vienos žydų kultūro* są
junga protestavo dėl galimo tos filmos de
monstravimo, kadangi ji esanti antisemitinė.

ČEKOSLOVAKIJA
♦ BBC praneša, kad Čekoslovakijoje mi

nint komunistinio perversmo metines, Pra
hos gatvės patruliavo ginkluoti komunis
tai. Čekoslovakijos įstaigos parado metu 
ėmėsi nepaprastų saugumo priemonių. (D).

♦ Čekoslovakijoje, drąstiškai reorgani
zuojant užsienio reikalų ministeriją, atleis
ta 60—80 tarnautglų. Sovietų S-gos pavyz
džiu užsienio reikalų ministeriul Klemetičlul 
paskirta 4 „ypatingi asistentai”. (D).

DANIJA
♦ Danijos pasiuntiny* Washingtone de 

Kauffmanag pareiškė, kad jis negavęs jokių 
instrukcijų dėl eventualaus Danijos prisidė
jimo prie Atlanto pakto. (D/R).

D. BRITANIJA
♦ Į Manchesterio uostą Anglijoje iš 

Dancigo atplaukusiame laive buvo aklas ke
leivi*. spėjama lenkas, kuris 14 dienų tru
kusioje kelionėje buvo užblokuotas laivo 
kroviniais ir negavo nė lašo vandens. Į kran
tą jį Išnešė be sąmonės. (D/Afp).

♦ D. Britanija netrukus įjungs i tarnybą 
pirmuosius sprausminius bombonešius.

♦ D. Britauijos aprūpinimo minister:* 
Straussas pareiškė, kad D. Britanija neketi
na nei Sovietų S-gai, nei bet kuriai kitai 
Rytų Europos valstybei parduoti Haviland 
Goblin arba bet kokio kito naujo tipo 
sprausminius lėktuvus. (D/Afp).

♦ Komunistinio „Daily Worker” laikraš
čio leidėju paskirtas J. R. Campbell!*’, kuris 
1924 m. buvo vienos aferos, privedusios prie 
pirmosios socialistinės Anglijos vyriausybės 
atsistatydinimo, organikatorius. (D/R).

EGIPTAS
♦ Egipto policija Kaire, Aleksandrijoje 

,ir Damanhure išaiškino penkias komunistų 
celes. (D/R).

♦, Visame Irane įvestas išimtie* stovit, 
kad krašte laiduotų tvarką dėl neseniai už
darytos Tudęh partijos. (D). —

IS VISUR
♦ Viename Anatolijos kaime viena mo

teriškė atšventė 151 gimimo dieną. Ji taria
si sulaukusi lokio amžiaus dėl to, kad ma
žai vartojo mėsos ir riebalų, o valgė sal
džius valgius. (D).

” J. A. VALSTYBES

♦ Kovo 16. d. prezidentas Trumanas iš- 
vyksląs į Floridą dviems savaitėms atostogų.

♦ Respublikinlnkų senatorius pareiškė, 
kad jis senatui norįs patelkti įstatymo pro
jektą, kuriuo į JAV turėtų būti priimta 
175.000 daugiau DP iš Europos, negu da
bartiniai įstatymai numato. (D/R).

♦ JAV ĮovOs steite patiektas įstatymo 
projektas, kuriuo visi alkoholiniai gėralai 
turės turėti etiketę „nuodai”. Tai daroma 
tuo tikslu, kad atgrasintų jaunimą nuo al
koholinių gėralų vartojimo. (D/R).

LENKIJA
♦ Lenkijos pasiuntiniai Švedijoje, Dani-x 

joje, Norvegijoje ir Suomijoje paskutinė-’' 
mis dienomis suvažiavo į Varšuvą, kbr tu
rėjo pasitarimus su Lenkijos užsienio rei
kalų ministeriu Modzilewskiu dėl galimo 
Skandinavijos kraštų įtraukimo į Atlanto 
paktą. (D/Afp).

OLANDIJA
♦ Amsterdamo uosto darbininkai po 41 

dienos streiko vėl pradėjo darbą. (D/R).
’ PORTUGALIJA

♦ Portugalijos parlamentui buvo įteik
tas siūlymas leisti grįžti į Portugaliją sosto 
Įpėdiniui Buarte Nino. Įpėdinis yra 1831 m. 
iš Portugalijos ištremto karaliaus Miguello 
vaikaitis. (D/R).

PRANCOZIJA
♦ Laikinis pasaulio piliečiu registravi

mo biuras Paryžiuje paskelbė, kad į pasau
lio piliečius jau yra įrašyta per 100.000 as
menų. (D/Afp).

♦ Paryžiuje protesto susirinkime dėl 
kardinolo Mindszenčio nuteisimo dalyvavo 
20.000 asmenų. (D/Afp).

♦ Greitojo traukinio katastrofoje Metzo 
Dijono ruože žuvo 43 asmeny*, o 36 buvo 
sunkiai sužeisti. (D/R).

SOVIET!) S-GA
♦ Sovietų maršalas Rokosovskiš atvyko į 

Varšuvą, kurioje Lenkijos vyriausybės kvie
čiama* jis dalyvaus raudonosios armijos 31 
metų sukakties iškilmėse. (D/R).

♦ Taaso pranešimu, amerikiečių žurna
listė L. Strong, kuri sovietų įstaigų buvo 
apkaltinta špionažu, ištremta iš Sovietų 
S-gos. (D/Afp).

TURKIJA
♦ Pirmosios turkų armijos manevrai bus 

padaryti abiejuose Bosforo kiautuose ir 
Juodosios jūros žiotyse amerikiečių oro ir 
laivyno misijos Turkijoje akivaizdoje.

VATIKANAS
♦ Popiežius Pijus XII šiuo metu paėmė 

trumpas atostogas. Ryšium su kardinolo 
Mindszenčio byla jis buvo labai įtemptas, 
todėl jam reikalinga poilsio. (D/R)

, VENGRIJA
♦ BBC pranešimu, komutri*tų komrolė

je esanti Vengrijos vyriausybė į vyriau*);- 
bės koaliciją priėmė paskutines dvi opozici
nes partijas. Tuo būdu Vengrijoje panaikin
ta ir nominalinė opozicija. (D).

kanu. Jie tikisi tuo būdu galėsią lengviau 
tuo* stačiatikius suvirėklnti. žinoma, sovie
tai pakęs tik tokia* tikybines organizacijas, 
kurias jie kontroliuoja. MVD turės dar vie
ną būdą, sekti savo vergus. Ta kryptimi ei
dami jie siekia nutraukti eklezijų ryšius su 
užsieniais, o dvasininkus teroru priversti 
tarnauti jų tikslams. Iš katalikų eklezijos, 
kuri yra įpratusi kovoti katakombose ir 
priešintis valdžios įsakymams, jie laukia di
džiausio pasipriešinimo. (Lo).

Duoki! statistiniu ilunnieįui
t s

apie „darbininku ro|ij”
Lake Successes (Dena/Reuteris). Britų už

sienio reikalų ministerijos vlcemfaisteris 
Mayhewas JT ūkio ir socialinių reikalų ko
misijoje griežtai pasisakė dėl sovietų kalti
nimų, kad Marshallllo plana* kenkia Euro
pos ūkiui.

Ji* teigė, kad Marshallio planas Europos 
atstatymui turėjo gyvybinės reikšmės. Tos 
reikšmės jis turės ir toliau. „Mano kraštas 
negalėtų be jo Išsiversti", sakė Mayhewas.

Po to Mayhewas iškėlė klausimą, kodėl 
Sovietų Sąjunga, kuri taip labai nori būti 
atvaizduota, kaip „darbininkų rojus", nepa
skelbia, jokių materialinių skaičių? Jis pa
klausė, kodėl nėra jokių duomenų, kiek vie
nam sovietų gyventojui tenka pramonės ga
minių ir maisto produktų, o taip pat kiek 
vidutiniškai vienam gyventojui tenka gyve
namo ploto.

„Kodėl nėra jokių skaičių apie gyvena
mą plotą Maskvoje , kur, kaip kiekvienam 
žinoma, patalpų sąlygos yra palios blogiau
sios visoje Europoje?” klausė Mayhewas.

JT ūkio ir socialinių reikalų komisija 
prie* Sovietų S-gos delegacijos balsus nu
tarė sudaryti žinovų komisiją, kuri studi
juotų spaudos laisvę visame pasaulyje. Ta 
komisija turi konstatuoti, kaip toli informa
cijų laisvės principą* yra pažengęs atskiro
se tautose.

Paskalos I. numeriui. Ta tarnyba nieko 
bendro neturėjo su karine žvalgyba, nei su 
SD. Ponas von Ribbentropas turėjo savo 
privatinę „slaptąją tarnybą”, kuri domėjosi 
ne tiek pasaulinėmis problemomis, kiek pa
skalomis. Ribbentropas labai didžiavosi, 
jei jis 1. numeriui — taip Wilhelmstrassėje 
buvo vadinamas Hitleris — galėjo pateikty 
dar šiltu* liežuvius (pletkus).

Taip vieną gražią dieną Ribbentropo 
slaptoji tarnyba sužinojo, kad Baltųjų rū
mų specialus įgaliotinis Balkanams, buvęs 
gubernatorius ir pasiuntinys O. H. Earlė, 
savo diplomatinę tarnybą ramioje Solijoje 
kiek pasaldino draugyste su viena Budapeš
to šokėja. Earlę vėliau nukėlus į Ankarą, 
mažoji šokėja labai nuliūdo, nes turkai jai 
nenorėjo duoti vizos. Įsimaišė vokiečių žval
gyba, ir šokėja galėjo vykti pas Earlę, 
Roosevelto asmeninį draugą J Ankarą, kad 
ten jam pagražintų gyvenimą.

Poną Moyzischą Ribbentropas pasiuntė į 
Ankarą, kad iš ten pranešinėtų apie Earlę 
ir jo draugę. Ribbetropui buvo įdomios ir 
kito* istorijelės. Moyzischas buvo (jungtas 
į ambasados tarnautojus. Papenas tokių da
lykų nemėgo.

Moyzischas dirbo labai uoliai, bet nieko 
įdomaus nesužinojo. Tik 1943 m. spalio 
mėn. Knątschbullo tarnas davė progos pada
ryti „didelį reikalą". Jis suprato, kad jam 
nusišypsojo laimė sužinoti, kas darosi už 
rūpestingai užrakintų vakarinių santarvinin
kų durų.

Su aukščiausio* Instancijos palaiminimu.
Moyzischas tuojau nu»krldo į Berlyną ir 

Ir grįžo su tvirtu „užsakymu”. Aukščiausia 
instancija įsakė jam išduoti reikalingą do
lerių bei šveicarų frankų sumą. Kartu Ber
lynas nusiuntė specialistų komandą^ kuri Iš 
britų ambasados gautus dokumentus turėjo 
nufotografuoti mikrofilmomis.

Prasidėjusiai akcijai buvo duotas Cicero
no slaptažodis (Operation Cicero).

Keturiom* dienoms po tamo vizito pas 
Jenkę praslinkus, Maskvoje susitiko JAV ir 
D. Britanijos užsienio reikalų ministerial su 
Molotovu. Prasidėjo lemiama karo fazė. 
Edenas Ir C. Hullis tarėsi su Molotovu dėl 
reikšmingiausios karo konferencijos — Te
herano.

Stalinas galvojo apie ateitį. Čia prasidėjo 
dramatiškiausias 2. D. karo etapas, kuris 
savo kulminacinį punktą tik šiomis dienomis 
tepasiekė. Mat,' jau tada RooeeveKas ir 
Churchillis pageidavo, kad Teherano kon
ferencijoje dalyvautų ir generalisimas čiang- 
kaišekas. Tačiau Stalinas jokiu būdu nesu
tiko. Su Čiangu jis atsisakė sėsti už vieno 
stalo. Stalinas jau tada galvojo ne apie ry
tojų, karo pabaigą, bet apie tolimesnę atei
tį, apie revoliuciją Kinijoje ir todėl neno
rėjo su Člangkalšeku susidėti.

Todėl buvo sutarta sušaukti lyg prieško- 
ferencę Kaire. Ten 1943 m. lapkričio 2^- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Kaip danguje, taip ir žemėje Atvirlaiškis A. Škėmai

Jau daugiau kaip metai, kai pirmieji lie
tuvių tremtiniai iš Vokietijos atvažiavo į 
Angliją. Tada, kai pirmieji važiavo, joks 
kitas kraštas dar nesidomėjo šiais nereika
lingais žmonėmis, niekur kitur dar nebuvo 
progų išvažiuoti. Po vargų ir nepriteklių 
stovyklose Anglija atrodė bent galėsianti 
laikinai duoti darbo ir duonos. Po to, kai 
vokiečių laikraščiai kiekviena proga trem
tinius užsipildavo kaip dykaduonius, Ang
lija, atrodė, suteiksianti ramybę.

Duonos, tiesa, Anglijoje šiandien pakan
ka, nors ir iš svetur atvežtos, o taip pat ne
trūksta ir darbo, bent tose darbo srityse, 
kuriose tremtiniams leidžiama dirbti. Bet 
ramybė truko nė kiek ne ilgiau kaip metus.

Pirmosios, kurios gavo teisę įvažiuoti į 
Angliją dirbti ligoninėse ir turtingesniųjų 
anglų namuose, buvo pabaltijietės. Anglijos 
mastu imant, jų skaičius buvo toks mažas, 
lyg koks lašas jūroje, Ir niekas jomis per 
daug nesidomėjo, nekvaršino dėl to sau 
galvos. Iš tikro neteisinga būtų teigti, kad 
nesidomėjo. Kai pirmieji jų transportai at
važiavo, laikraščių korespondentai įžiūrėjo 
Čia savotišką egzotiką, todėl fotografavo, į 
laikraščius dėjo fotografijas ir pasikalbėji- 
mus su jomis. Taigi pirmasis susitikimas 
buvo šiltas.

Žinoma, kiekvienas svečias nebuvėlis ma
lonu pamatyti. Bet kai svečių geras būrys 
susirenka, tai šeimininkai pradeda 
susirūpinusį veidą. Taip atsitiko 
tremtiniais Anglijoje. Juk pirmieji 
transportai buvo ne kas kita, kaip svečiai 
pobūvėliai, o po jų pradėjo važiuoti tūk
stančiais vyrai ir moterys. Anglijai po karo 
reikia daug darbininkų, ypač ten, kur an
glas ne labai linkęs eiti dirbti. Atrodo, kad 
atsivežti tremtinių buvo pati geroji Išeitis, 
norint patenkinti didelę darbininkų paklau
są. Ir ta išeitis atėjo pačiu laiku: Anglija 
pati pirmoji pradėjo vežti, todėl galėjo pa
sirinkti, kas geriausiai patiko. Tur būt, 
neapsiriksime pasakę, kad Anglijos vyriau
sybė neturi ko gailėtis. Taip pat ir darb
daviai, kurie davė tremtiniams darbo, pa
tenkinti naujaisiais savo darbininkais, tai 
pats esu patyręs, dirbdamas su keliolika 
kitų tremtinių viename fabrike. Nora fa
brikai turi teisę priimti svetimšalių tik tam 
tikrą procentą, bet svetimšaliai žymiai pa
kelia" gamybą, todėl fabrikų vadovybės sten
giasi surasti išeitį, kad juo daugiau būtų 
tų svetimšalių.

rodyti 
ir su 

moterų

tie šauliai (aizsar- 
išlikę. Trečioje ka- 
kurių skaičius bu
kumuose valsčiuose 
ir ten niekas jau

Ir Latvijoje masinis deportacijos
Iš Latvijos gauta patikimų žinių, kad ir 

ten pereitų metų pabaigoje įvykusi masinė 
deportacija. Nors tikras išvežtųjų skaičius 
nežinomas, tačiau ši akcija laikoma viena 
iš didžiųjų. Pirmoj eilėj deportuoti buv. le
gionieriai, atleisti iš rusų nelaisvės. Antro
je kategorijoje įskaityti 
gai), kurie dar ikišiol 
tegorijoje — ūkininkai, 
vęs labai didelis. Kai 
,d>uožių” visai nebesą, 
nebetrūkdąs užbaigti kolektyvizaciją. Teisė
jai, advokatai, gydytojai, inžinieriai ir že
mės ūkio specialistai „išvykę į šiaurę atgai
vinti šiaurės gamtą”. Dingę ir tie, kurie po 
grįžimo iš tremties radiofone garbinę sovie
tų rojų, labai sunkiai akcija palietusi stu
dentų korporacijų sluogsnius. Net tie ap
sukrūs vyručiai, kurie pradžioje susigyveno 
su komunistais Ir užėmė žymias vietas, da
bar, kada komunistų kadrai jau parengti, 
deportuoti, kad neatidengtų sovietų užku
lisių. (LLV/SB).

Albinas Marius Katiliškis

Atsitraukimas nuo upės
Vaidotas ėjo su žmogumi, kurs griežė dan

tį ant jo. Bet jig buvo skaisčiai nupliekstas 
savo laimėjimo pašvaistės ir ką jam galėjo 
padaryti jo pagieža, jo menkystė ir pavy
das? Dėl to neverta liūdėti. Jis juokėsi.

— Ji vyks pas tėvus. Ir tu su ja? ... Kol 
tavęs nebuvo — ji klausėsi manęs. Ji man 
yra nusišypsojusi. Tu ... Supranti? ...

Jų kojos pynėsi. Jie ėjo sustodami. Nak
tis švytravo. Urzgė motorai. Klegėjo ratai. 
Naktyje šūkavo.

— Ar aš tau turiu pasisakyti, kur mes 
vyksime? ... Tu esi pablūdęs, jei nematai, 
kad visi juokiasi iš tavęs.

— Juokiasi? ... Tai tik tu. Bet tu nesi
juoksi ... — jis šniokštė, jo dantys grikšė
jo ir judėjo žandikauliai. Jis grūdosi pasi
davęs visas priekin. Vaidotas jį stūmė nuo 
savęs. Jam darėsi bloga nuo jo burnos 
kvapo. Jis matė jo akis perverstas duobėse.

— Kvaily! ... Pasitrauk! ...
— Tu nesijuoksi ... nesijuoksi ... — jis 

ūmai atšoko, Išmetė rankas, ir du trumpi, 
sausi trinktelėjimai, tartum delnu suplojant, 
žiebė i akis ugnies saujom. Vaidotas pa
sviro. JI stumtelėjo smagiai ir sukrečiant, 
lyg per sieną, prie'kurios stovima prisišlie- 
jus visa nugara. Jis atsisėdo, Jį" siūbtelėjo 
srovėj Ne, ji buvo tik šilta, kaip vanduo,

Aišku, kad ir tarp tremtinių yra visokių 
žmonių. Yra gal šiek tiek ir tinginių, bet 
jei fabrikų vadovai ieško tremtinių, vien 
tai jau rodo, kad jie naudingi ir reikalingi. 
Jie dirba nesidairydami, užęūršę visus tuos 
priekaištu*, kuriuos tremtiniams be jokio 
pagrindo mesdavo (likusiems Vokietijoje ir 
dabar meta) vokiečių laikraščiai.

Gal truputį ir keista, bet dabar tremtinius 
jau pradėjo pulti Ir anglų laikraščiai. Ra
mybės metai Jau baigėsi.

Jau gerokai anksčiau iš kai kurių Angli
jos vietų gaudavau žinių, kad anglų dar
bininkai ne visada patenkinti tremtiniais. 
Kol fabrikuose tų naujųjų ateivių tebuvo 
tik saujelė, jie kėlė anglų susidomėjimą. 
Kai privažiavo daugiau, jau pradėjo kelti 
susirūpinimą. Tremtiniai nori dirbti Ir už
dirbti, todėl jie nesibaido jokio, kad ir 
sunkiausio, darbo. Jie dirba tiek, kiek iš 
jų reikalaujama, todėl kai kurie anglų dar
bininkai pradeda galvoti, kad Me naujieji 
žmonės gali jiems atimti darbą Ir duoną, 
kad jie savo darbštumu verčia pačius an
glus pasitempti Buvo net atsitikimų, kad 
kai kur anglai darbininkai kreipėsi į savo 
fabrikų vadovybes, reikalaudami atleisti 
tremtinius.

Žinomas atsitikimas, kur į didelį metalo 
fabriką buvo priimta nemaža tremtinių. Fa
briko vadovybė pamatė, kad tarp šių trem
tinių esama taip pat nemaža specialistų, 
galinčių dirbti ne tik tą patį juodąjį ir 
prasčiausiai apmokamą darbą. Fabrikui 
specialistai buvo labai reikalingi, todėl pė 
kiek laiko jie gavo geresnį darbą. Tai truko 
labai neilgai. Greit fabrike kilo streikas. 
Keli tūkstančiai darbininkų metė darbą, rei
kalaudami, kad. visi svetimšaliai būtų at
leisti iš atsakingesnių darbų, kad jie būtų 
skiriami tik į pagalbininkus, juoduosius 
darbus. Ta pat proga streikuojantieji parcl- venimą dirbs tai, ką jam duos dirbti, 
kalavo, kad svetimšaliams darbininkams 
valgyti būtų įrengtos atskiro® valgyklos, nes 
jie nenorį, kad Šie nemėgiami žmonės kartu 
su jais valgytų. Vadovybė darbininkų rei
kalavimus patenkino, ir svetimšaliai dar
bininkai vėl grįžo prie juodųjų darbų.

Vis dėlto kartas nuo karto dar ir dabar 
kai kurie angių laikraščiai nepasigaili trem
tiniams gražių žodžių, iškeldami jų praeitį 
ir jų darbštumą. Tik šen ten smulkesni 
provincijos laikraščiai jau pradeda juos 
pulti, reikalaudami išvežti atgal į Vokietiją. 
Žinoma, puolantieji laikraščiai nenurodo pa
čių tikrųjų motyvų, bet daugiausia naudoja 
tuos neaiškius atsitikimus, kurie tegali būti 
labai reti ir jokiu būdu netinka visiems 
tremtiniams.

Ramybė baigėsi, žmogus be vietos ir čia 
jau pradedamas neapkęsti.

ČIA NE MOŠŲ TĖVIŠKĖLĖ ...

Nežinau, kiek būtų tokių tremtinių, ku
rie nebesiryžtų grįžti namo, kai jų gimtieji 
kraštai atgaus laisvę. Tam tikras procentas 
nebegrįš, jei apsipras su naujaisiais kraštais 
ir kur nors tvirčiau pastatys koją. Tam 
tikra dalis sau antrąja tėvyne pasirinks ir 
Angliją. Bei šiaip ar tai.p, daugeliui trem
tinių Anglija teatrodo lyg kokia pereina
moji stovykla, lyg geriausia laikinė blogybė.

Kas nelinkęs svarstyti ir galvoti, tas jau 
šiandien, jiata sutaupęs keliasdešimt svarų, 
eina į banką, skolinasi pinigų ir perka na
mus. Vadinas, jis jau ruošiasi čia gyventi 
ir kurti lizdą. Anglijoje uždarbiai kuklūs, 
bet išsimaitinti ir apsirengti galima, čia 
niekas badu nemiršta ir nuogas nevaikščio-

tekantis iš tolimų vamzdžių. Jis įsikibo 
pirštais į žemę. Jis norėjo išsilaikyti pašė- 
lusiame sukimosi verpete.

Jis pamėgino keltis. Žemė sukosi, gaudė 
ir laikė jį stipriai prie savęs. Naktis spy
gavo ir dainavo. Jis plėšė blakstienas — 
ant jų puolė kažkas akinančio, lyg aušra 
visoje nupraustoje rytmečio grožybėje. 
Šviesa lakstė ražienomis, kabinosi į krū
mus, virpėjo toliau medžiuose. Užpakalyje 
degė namo stogas, prie kurio jie neseniai 
glaudėsi.

Tada jis išgirdo balsus. Pasigūždami 
žmonės bėgo gaisro apšviestame apskriti
me. Jie judėjo ištysę vorele, atsisukdami į 
liepsnas, pusiau raudoni ir juodi.

Jis rėkė, kad išgirstų, ir nepaliktų jo vie
no. Jis šaukė apimtas siaubo, suremtas bai
mės, kad jis bus neišgirstas ir pasiliks. O 
jis turėjo gi skubėti. Jo laukė mielos, šil
tos rankos. Jis nedasiprotėjo, jis laikė ne
galimu, kad viso to netektų, jau esant taip 
arti.

Vyrai apstojo Jį. Greitomis jie sunėrė 
neštuvus ir nunešė. Suposi, liumpsėjo 
žingsniai ir jų žodžiai.

Ak, jis tikrai ėjo į ją. Jis pažino veidais, 
girdėjo nusiminimą jų kalboje, Išskaitė 

j baimę jų akyse. Ir mėgino juos suraminti. 

ja. Bet tie, kurie čia auka sau gūžtą, su
daro tik nedidelį skaičių. Daugumas, kaip 
gervė lietaus, laukia tos dienos, kada ga
lima bus grįžti namd. Jei šiandien yra ne
malonių dienų, tai jos tik laikinės. Juk toks 
nemielas gyvenimas mums slėgia pečius jau 
nebe pirmi metai. Mes matėme daug sunkių 
dienų, išvilkome vežimus vargo, tad dar 
metus kitus pakęsti gal ir nebus per daug. 
Žinoma, būtų geriau, jei tie būšimleji me
tai būtų kiek lengvesni, ypač tuo atveju, jei 
grįžimas namo šiek tiek užtruktų.

Ar Anglija būtų tas tikrasis kraštas, ku
ris patenkintų tremtinius, duodamas ramią 
prieglaudos teisę jiems keleriems ar kelio
likai metų? Ar tremtiniai nesigaili, kad at
važiavo į Angliją, o ne kur nors kitur?

Anglija yra tirštai gyvenamas kraštas, kur 
nebėra jokių didesnių galimybių, net tik
riesiems šio krašto gyventojams, čia gimu- 
sieme ir augusiem*. Daugelis anglų laukia 
eilės išvažiuoti į Kanadą, Australiją Ir ki
tur, nes tie naujieji kraštai žada jiems ir jų 
šeimoms geresnę ateitį. Šiuo metu ir Angli
jai reikia darbininkų, kad jos visi fabrikai 
galėtų veikti, ties reikia prekių, reikia už 
jas gauti pinigų. O kai bus per daug pre
kių, nebeteks darbo ir tam tikras skaičius 
pačių anglų, pirmoje eilėje, žinoma, sve
timšaliai.

Tad tremtiniams Anglija nėra toks kraš
tas, kur jie matytų daugiau galimybių savo 
sugebėjimams ir ateičiai Didesnių galimy
bių kraštuose po metų kitų jie galėtų dirbti 
pagal savo sugebėjimus ir palinkimus. An
glija ne visiems savo žmonėms turi norimo 
darbo. Jei kas iš tremtinių gali, mėgina va
žiuoti kitur, bet tų galinčių labai maža. Bet 
nusiminimas būtų ne vietoje. Kas pajėgs — 
pasiieškos vietos kitur. O kas nebus lanks
tu, tas gal ir keliolika metų ar net visą gy-

Bus iž taip gerai. Čia ne mūšų tėvynė, o 
kas tai jaučia, tas Ir po keliolikos metų vis 
tebenorės grįžti namo. Patogios sąlygos gal 
fr ne visiems išeitų į gerą. („Naujienos”)

EmigracinliĮ rūpesčių paraštėje

Apie australinius efidevitus
Anksčiau ar vėliau Amerikoje įsitaisęs 

buvęs tremtinys, rašinėdamas mūsų Vokie
tijoje išeinančioje spaudoje, dažnai užsime
na apie daugybę gaunamų laiškų, daugiau
sia efidevitinėmis (dabar jau „buto ir darbo 
garantijinėmis”) temomis. Skundžiasi buvęs 
dipukas, kad net Ir atsakyti į visus tuos 
laiškus nei laiko, nei, pagaliau, lėšų neturi, 
o ką gi bekalbėti apie visų tų norų, prašy
mų prašymėlių patenkinimą? Visai supran
tama, nors vis dar Vokietijos stovyklinėje 
aplinkoje merdinčiam tautiečiui atrodo toks 
jau menkas tas laiškų antplūdis, o jo asme
ninė byla tokia svarbi. Tai žmoniška. As
meninių nelaimių pasaulyje išmuštas langas 
yra daug didesnis rūpestis, kaip kitų nelai
mių pasaulyje degąs namas. Norime nenori
me, bet esame egoistai, ir egoizmą nugalė
ti yra daug sunkiau, kaip apdengti kokiu 
nors neryškiu apdangalu.

Egoizmo kipšiukas, tur būt, ir dabar ma
ne gundo pasigirti, kad tokių efidavitinių 
(vartoju jau istorinį terminą, nes daugiau 
paplitęs) laiškų ir aš, ne Amerikoje, bet 
Australijoje gyvendamas, jau esu gavęs, o

Ir Vilūnė. Ji klūpojo priglaudusi veidą prie 
jo lūpų, Ir jos ilgi plaukai užklojo jį visą, 
kaip šiitas, šilkinis, auksu ataustas lietus, 
iš auksinių debesų.

Viešpatie! Tai taip gera. Jis norėjo 
žiūrėti ir svaigti. Jis prašė, kad ji 'laikytų 
jo ranką kol viskas nurims.

Ramybė kaupėsi šalia ir pakibo viršum. 
Jis gulėjo tylus, be priekaištavimų. Jis gi 
turėjo viską; — ėmė godžiai iš dosnių, my
linčių rankų, ir apsvaigo, laimės gosliai pa
girdytas. Ir jis neliko niekam skolingas, už
mokėjęs kainą, skirtą rečiausiems ir nepa- 
sikartojantiems dalykams. Jis atėjo, pasiė
mė, išgyvenęs kaitriai, staigiai, trumpai ir 
visapusiškai. Iki išmušė valanda sudegti ne
žinioj, kaip liepsnose. Tada numirštama.

Jis nedejavo ir nesiskundė. Jo aimana 
buvo meilės atodūsis. Jį pašaukė tada, lie
pos saulėje. Jį mojo nebūtis, plaukianti dū
mais, tvirtai, galingai, surašiusi jo kelią at
verstuose lapuose. Jį vertė "paskubėti, ir jis 
atliko kas buvo skirta, ką jam tada pakuž
dėjo.

Geri žmonės stovėjo prie jo nusiminę. 
Bet kodėl, bet kodėl?... Jis gi taip norėjo 
jiems pranešti, kad išeina pilnai atsiteisęs. 
Toli šaudėsi, žaibavo. Naktis buvo pjlna 
slaptų būtybių.

Viena jų uždėjo savo kietą plaštaką ant 
jo akių. Bet ir po ja, tose sutemose, jis re
gėjo jos laukinį skridimą, girdėjo skamban
čius sparnus. Ji brido per žalią Ukojaus 
ežerą, pašiauštą kvapaus vėjo, kurį‘sukelia 
milijonai dūzgiačlų bičių, renkančių medų 
grikių žieduose. (Pabaiga).

Malonus Bičiuli, Antanai Škėma, laikai 
yra rūstūs, nebūk bent Patsai žiaurus. Savo 
pastabomis (žiūt. „Mintis” Nr. 17 (539) str. 
„Atsakymas J. Cicėnui”) mane įvedei į bai
sias akivaras. Ak, daug kas mėgsta vadina
muosius atrimingalviškus pokštus. Sakysime, 
klausiama: „6 kojos ir ant krūtinės 
kryžius, kas tai?” — ir atsakoma nei iš 
šio nei iš to: „Gailestingoji seselė ant žir
go”. Arba: klausiama; „Aplinkui šilkas, o 
viduj cholera, kas tai?” — atsakoma. „Mū
sų kaimynė”. Tačiau anokie pokštai pasa
kojama savybės būrelyje, su aiškiai vietos 
ir laiko atžvilgiu apibrėžta atsakomybe. 
Tada žmogus gali prunkštelti, bet gali ir 
būti neutralus. Tatai priklauso grynai nuo 
nuotaikos ir žmonių bei daiktų, kaip kin
tančių ir nekintančių vertybių, supratimo.

Aiman, aš, senu terminu sakant, mažu 
tenkinuosi, o Patsai keli mane į puikybę, 
neg Gerb. Skaitytojas, teturėdamas prieš 
akis Paties „Atsakymą”, iš manęs padarys 
9 amatų ir sugebėjimų galiūną. Artėjant 
„įsikurdinlmul” visokie amatai ir verslai, 
kaip sakoma, praverčia, bet jie reikia pel
nytai įsigyti. Šit kaip aš atrodau iš Jūsų 
sukirpimo:

1. magas (juk rašote: „nagrinėja ne tai, 
kas parašyta, o ką autorius galvojo rašy
damas”): 2. priverčiamų ' žaismų prižiūrė
tojas (juk Skundžiatės: „Cicėno metodu 
žaisti nemoku”); 3. logikos komivajažierius 
arba, kitaip kariant, minties laisvės priešas 
Nr. 1 (juk priesaikaujate; „bandysiu atsa
kyti vadovaudamasis savąja logika, nors 
visiems mums galioja bendras ir gimnazi
jose privalomas logikos kursas, prieinamas 
Ad. Jakšto vertime); 4. savimyla smaguriau
tojas (juk [spėjate visuomenę: „J. Cicėnas 
pasiruošęs visą korį sudoroti”); ,5. neap
dairus keliautojas (tik pamanykite: „per 
knygas, maldaknyges. Žurnalisto politiką, dr. 
Pr. Skardžių ir V. Kudirką” - lyg per ko
kias jūras marias) „į himną pačiam sau" 
ir tt. ir tt.

Bičiuli, padėk ranką ant širdies, kur gi 
nuslėpei mano principinę sąlygą — rašyti 
„privalu ad rem.betne a d nomine nr?f

Paties nuolankumo dėka aš esu avansuo
jamas į fechtuotės meisterį. Perdaug man 
tos garbės, juk gyvename normų laikus, 
jei jau, Mielasis, būtina mane su kuo nors 
lyginti, teikitės sugretinti su ramiu žu
vautojo. Tai, prisipažinsiu, mano silpnybė 
iš pat mažens. Galima tą funkciją vykdyti 
su meškere, žeberklu arba pagaliau su ilga
kote kūje. Kartais, žinoma, imasi žuvelė, 
kartais sunkiau. Ką čia sakytų konkrečiai 
kalbant, su str. „Na, žinoma, iešmininkas 
kaltas” žuvautojo instinktas neprigavo. Pas
tebėjau: „statistinėmis apžvalgomis jis (A.

su išdidžia 
taip ir ne, 
vadinsime.

tik fak- 
kad vos 
išbuvęs 

garanti- 
tenka ieškoti

tokių kaip aš jau ne vienas čia. Australijoje 
yra. Australija pasiryžusi įsileisti iki 200.000 
DP ir, kiek techninės sąlygos leidžia, sten
giasi šitą planą įvykdyti, bet dažnam, sto
vykloje belaukiančiam eilės, ar dėl kurių 
nors priežasčių paprasta tvarka neturinčiam 
Vilties į Australiją patekti, atrodo tiesiog iš
ganinga mintis parašyti jau Australijoje įsi- 
kiitusiam (teisingiau: besikuriančiam) trem
tiniui su efidevitinu prašymėliu.

Ar mes jau Iš tikrųjų galime 
šypsena efidevitus išrašinėti? Ir 
žiūrint ką mes tais efidevitais
Daug _ kas efidevitus laiko beveik viza 
įvažiuoti į kurį norą kraštą plius dar apmo
kėta laivokartė ir surastas butas ir darbas 
anapus. To tai mes, žinoma, niekam nega
lime pasiūlyti. Bet vis dėlto ttZrlme ir mes 
galimybę sudaryti tam -tikrus „popierius”, 
kurių pagalba yra daug vilties išvysti ken
gūrų tėvynę..

Mes (nors ir nebūdami piliečiais) turime 
teisę nominuoti kurį nors asmenį ar 
asmenų grupę įvažiavimui į Australiją. Tas 
nomlnavimas praktiškai reiškia garantavimą 
už juos, kad kokių nors eventualumų atveju 
nominuotieji nebus našta visuomeninėms ar 
valstybinėms institucijoms. Techniškai gi jis 
pasireiškia ilgu susirašinėjimu su įvairiomis 
vadybomis, ankietų ir blankų prirašinėjimu 
ir lt. ir tt. Bet be tų parašų reikia taip pat 
turėti ir buto garantiją nominuotiesiems, o 
tokią garantiją išduoti teturi teisę 
(iškas kokio buto savininkas. Aišku, 
kelioliką mėnesių ar dar mažiau 
Australijoje tremtinys pats tokios 
jos išduoti negali, vadinasi, 
pažįstamų australų, kurie sutiktų tai pada
ryti Amerikoje tokios garantijos dažnai yra 
lengviau sudaryti, bet čia Australijoje butų 
trūkumas yra toks opus, kad labai rizikinga 
naudoti netikrą garantiją, nežiūrint kur iš- 
tikrųijų vėliau atvykusius įkurdinti.

Ar galima nominuoti bet kokį asmenį, ne
žiūrint jo teisinės, profesinės ar šeimyninės 
padėties? Oficialiai taip, bet ar nominuo
jantieji bus įsileisti į Australiją, priklauso 
nuo imigracijos mtnisterio, kuris šiuo klau
simu sprendžia visai savarankiškai, vado
vaudamasis individualiais atvejais. Nėra net 
aprėžtas nominuojamųjų skaičius, bet —kaip 
minėjau — jeigu socialinė nominuotojo pa
dėtis nebus 
parlamentas 
atmes.

Praktiškai, 
nominavę savo gimines (kartais ir „gimi
nes”), o š. m. sausio 15, d. jau ir atplaukė 
pirmas laivas su DP šeimomis. Nominuoja 
DP ir neturinčius DP statuso (tai daugiau
sia vokietaitės). Bet šiuo atveju nuominuo- 
tojas susldūria su eile sunkumų. Mat, nomi
nuotiesiems DP visas kelionės išlaidas ap- 

per geriausia, imigracijos de- 
visai paprastai jo pareiškimą

daugelis buvusių DP jau yra

Škėma) bus pavadinęs V. Alanto, St. Vy
kinto ir A. Tyruolio str.” Prašom, jau iš 
dalies prisipažįstate: „turėjau galvoje St. 
Vykinto ir A. Tyruolio straipsnius”, nes, 
kaip toliau rašote: „V. Alanto statistinės 
apžvalgos neskaičiau.” Tiesa, LT B statute 
nėra nuostato, įsakančio spaudą skaityti, 
valia valužė! Bet jei diskusija tarp mūsų 
vyktų toliau, rasit, paaiškėtų, ką galvojate 
berašydamas: „Turėjau galvoje daugelį 
mūsų beletristinių knygų ir išspausdintų 
eilėraščių” Kas jau kas, bet rašytojai turi 
būti konkretūs ir nurodyti, kuri ir kuriais 
metais išėjusi beletristinė knyga yra pilkas 
niekis.

Patsai prisipažįsti: „Rašau, kai atlieka 
laiko nuo kitų darbų.” Todėl nenuostabu, 
kad darbo nukamuotas nepastebėjote „Min
tyje” Dr. Greimo str. apie Radausko kūry
bą. Gera, vai, gera būt, Bičiuli, taip iš šir
dies išsiaiškinti kai kurias problemas iš 
teatro, spaudos, literatūros ir kt. gyvenimo 
sričių. Pačiam pirrnon eilėn sukelia skaus
mą teatro reikalai, o man, kaip žurnalistui 
(Patsai žodį eilinis pavartojai su pašai
pa, o aš pabraukiau su pasididžiavimu, nes 
spaudos žmonių tarpe iš tikro nėra generolų 
ar feldfebelių) — kremties spaudos reikalai. 
Balaganas, prisipažinkime, nereikalingas 
scenai, nereikalingas ir spaudos skiltims. 
Taigi, abipusiškai gerbkime darbovietes ir 
tausokime politinių emigrantų jėgas ir lai
ką, o juo labiau nešnekėkime apie „pames
tus nervus”, juoba, ir Patsai ir žemiau pa
sirašantysis stovime eventualaus „įsikurdi- 
nimo” akivaizdoje- tą (nervų) reikalą iš
spręs darbo biržos agentai.

Aš prie šios temos nebegrįšiu, bet galu
tinai užkleisdamas diskusiją norėčiau pa
klausti, kas daryli su Paties man prisiųsto
mis „gėlytėmis”, k. a.: „oponentas (su
prask; J. Cicėnas) stveriasi vaizduotės, pa
tetikos ir hiperbolės”. „Šviesos” Nr. 6, 
beskaitydamas A. Škėmos „Anapus Nemu
no”. užtikau tokią gėlytę:

„Trrr — prašneko automatai
— Mama! — suklykė mergaitė.
Apsisukau. Moteris gulėjo smėlyje, išskė

tusi kojas lyg atsiduodama”. (12 psl, antroj 
skilty! Iš viršaus).

Neįsižeiskite, bet man visai neaišku: kas 
tai būtų — vaizduotė, patetika ar hiper
bolė?!

Ne visos gėlės kvepia, blogo kvapo gė
les Išmeskime iš kambario. Siuntinį grąži
nu atgal.

Priimki, Bičiuli, kogeriausiua linkėjimus 
sveikatos ir visokeriopos kloties. Iki susi
tinkant laisvame Vilniuje!

Jūsų. J. Cicėnas.

moka IRO, o DP statuso neturintiesiems 
IRO, aišku, nepadeda ir visa, finansinė atši- 
kvietimo ir kelionės našta krenta ant nomi
nuotojo. Tokioje padėtyje yra ir jau Angli
joje dirbantieji EVW. IRO jų įkurdinimą 
laiko užbaigtu ir nors ir. nominuoti iš čia, 
bet kelionės išlaidų apmokėjimas dažnai bū
na sunkiai nugalima kliūtis.

Dar reikia aiškumo dė'iai paminėti, kad 
nominuojant savo gimines DP, buto garan
tija nėra būtinai reikalinga, nes Australijos 
vyriausybė telkdama darbams pasižadėjo 
artimuosius gimines Vėliau ar anksčiau at
gabenti Tų šeimų įkurdinimui yra organi
zuojamos specialios stovyklos, kur jos gy
vens iki dirbantieji jų artimieji baigs dar
bo sutartis ir suras galimybių Įsikurti pri
vačiai. Aišku, palankesnėms sąlygoms esant, 
įsikurlama jau ir dabar ir prasideda norma
lesnis gyvenimas.

Didesnių, šeimų galvos dažnai nesiryžta 
pirmieji emigruoti į Australiją, savo šeimą 
kol kas palikdami Vokietijoje. Atsakingumo 
jausmas Išvykstant į taip tolimą Australiją 
yra didelis, bet kažin ar lai nėra geriausias 
emigracinių rūpesčių išsprendimas. Kad 
Australija šeimas atveža, rodo . gyvenimo 
praktika, o klek teko girdėti, šiais metais 
ketina visa eilė laivų atplaukti su dirbančių
jų DP šeimomis. Didžiausia kliūtis yra, at
rodo, laivų trūkumas, bet prieš kurį laiką 
IRO nuslsamdė visą eilę, daugiausia skan
dinavų laivų DP perkeldlnimui į Austriją 
vykdyti. Vadinasi, laivų problema palengvėš 
o tuo pačiu Australija galės geriau išpildy
ti ir savo pasižadėjimus. Rm. Marius

Mnfckva bijosi hurzuju papročiu
Laikraštis „Večernlaja Moskva” įdėjęs 

pulk. Įeit. Kotko laišką, kuriame šis skun
džiasi, kad pamažu grįžta socialistinėje san
tvarkoje neleistinas reiškinys — arbatpini
gių ėmimas ir davimas. Skaudu matyti, ra
šo autorius, kad dar daugelis laikosi šių 
buržuazinių papročių. Vos spėjai kirpyklo
je nuslskusdinti, jau pribėga vyrukas su še
pečiu Ir dedasi valąs nuo rūbų plaukų lie- ' 
kanas, kurių ten visai nėra. Po-to jis stovi, 
ir žiūri į klientą tokiu reikšmingu Žvilgsniu, 
kad aiškiai suprantama jį laukiant arbat
pinigių už patarnavimą. Tokiu pat žvilgsniu 
žiūri viršutinių rūbų saugotojas. Jei jie iš 
kekvieno lankytojo gauna po 50 kapeikų, o 
per dieną šią įmonę aplanko 300 žmonių, 
tai jis jau turi pelno virš savo uždarbio 150 
rublių, o geriausias stachanovininkas neuž
dirba daugiau kaip 100 rublių dienoje. Tas 
pat teatruose ir koncertuose su progra
momis, už kurias kaina nenustatoma, bet 
prašoma duoti „kiek nori”. Taip pat sovie
tų spauda pradėjusi kovą su „masių reika
lavimams nepritaikytais” skrybėlių, rūbu Ir 
avalynės modeliais.
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MINTIS

Dėl keleto nedera smerkti visos grupes
Buv. IRO tarnautojos balsas dėl nepagristu Nussbaumo kaitinimu baitams

ligoninėse, kuriose jie buvo

Kuriama pasaulio lietuviu skautų sąjunga

V. Indr.

Pastatė kryžius kapinėse

Ambroza k
reikalų tvarkymas tėjo i

5.’ abitu rien- 
k daliai mo- 
užsidarė. Li-

žydų stovyklose Vo- 
tuo pačiu metu su 
ir manau, kad Nuss- 
negarbingą ir išdar

is kurių jie išemigruos iėk- 
kapus.

Secret Service pateiktos 
Jau 1940 m.- jis turėjo 
kai jam buvo pateiktas 

žygio planas.
1944 m. sausio mėn. bu-

nemaža naudos. Panašias 
sveikindamas skautus ir

AKIMIRKSNIUKRONIKA
N*. 84 (546) 4 pusi.

>949 n. 28.

Buv. IRO tarnautoja Vokietijoje p. J. C 
Browne iš Cleveland© „Plain Dealer” lai
kraščio redakcijai, kuri neseniai tame laik
raštyje įdėjo Nussbaumo Vokietijoje esan
čius tremtinius šmeižiamą straipsnį, atsiun
tė laišką, kuriame ji griežtai atremia Nmss- 
bautno šmeižtus.

To laiško charakteringesnes ištraukas pa
teikiame savo skaitytojams:

„Kaip IRO tarnautoja Vokietijoje dirbau 
trejus metus lenkų ir 
kietijoje.. Susidūriau 
afera ttrieča is ir baltais 
bautnas perteikė visai 
kyitą tremtinių vaizdą.

Jo teigimai galėtų būti paremti tik tada, 
jeigu jie liestų būklę, kuri buvo 1945 m. 
vasarą. Tą vasarą ar po to vėliau patys 
tremtiniai man ir kitiems tarnautojams pra
nešinėjo apie įtariamus ko^iboracijoje. Sunku 
būtų rasti kitus žmones, kurie labiau 
stengtųsi atsikratyti tų asmenų kurie ven
gia teisingumo, kaip patys tremtiniai.

Nuo to laiko buvo įvykdyta daugybė 
skryningų, kuriuos vykdė amerikiečių armi
ja, LFNRRA, IRO ir tautiniai komitetai, ku
inuos sudarė dažnai žmonės, patys iškentė
ję koncentracijos stovyklose.

O štai vienas iš mano išgyventų rimčiau
sių incidentų, kuris įvyko lenkų stovykloje: 
futbolo rungtynių metu buvo pažintas žiū
rovų tarpe buvęs vienas KZ kapo. Mums, 
amerikiečiams, tik didelėmis pastangomis 
pasisekė jį išgelbėti nuo didžiausio sumu
šimo. Kiek daug dar mano pažįstamų lenkų, 
ukrainiečių, baltų, o taip pat ir žydų, kurie

dar girti tbc 
paguldyti po jų išvadavimo iš koncentraci
jos stovyklų, 
riausiai tik į

Tai yra tiesa, kad antrojo karo pradžioje 
baltai labiau pageidavo vokiečių, negu ru
sų. Tai yra kažkas, ko mes Amerikoje ne
galime suprasti. Bet žmonės, kurie išgy
veno 1918—20 kruvinuosius metus, kada jų 
tėvai tais metais iškovojo iš Rusijos neprik
lausomybę, ir baltai, kurie išgyveno 2. D. 
karo pradžioje rusų okupaciją, turėjo pasi
rinkti kažką tarp nepermatomo gilaus van
dens ir velnio — ir jie pasirinko velnią. Jų 
kraštų okupacija ir SS išdaigos labai greit 
išsklaidė visus klaidingus samprotavimus, 
kuriuos baltai galėjo turėti apie Hitlerį. 
Man įdomu, kiek drąsuolių atsirastų mūsų 
tarpe, susidūrus su panašiu pasirinkimu, 
kada besipriešinančius laukia krematoriu
mas. ' ,

Keletą mėnesių buvau buv. Flossenburgo 
koncentracijos stovyklos vedėju ir žinau, 
kad ten iškabinti sąrašai krematoriume su
degintų baltų, lenkų, o taip pa-t žydų, pran
cūzų, rusų ir belgų, iš Viso apie 76.000 as
menų. Visa tai gali būti laikoma geresniu 
atsakymu į Nussbaumo priekaištus’ dėl bal
tų, negu aš pati galėčiau duoti.

Nussbaumo straipsnyje yra tiek faktų iš
kraipymų, kad neįmanoma juos analizuoti 
papunkčiui. Kiek žinau,; teisybė reziumuo
jama tuo, kad žydai tikrai buvo labiausiai 
persekiojami iš visų Europos tautų. Hitle
rininkai negailestingai išžudė apie du treč
daliu tos tautos. Bet be išimtes kiekviena

Sausus liet, skautų suvažiavimas Scheinfelde
Vasario 19. — 20. d. Scheinfeldo stovy- 

Moje buvo sušauktas metinis lietuvių skautų 
atstovų suvažiavimas, į kurį, nepaisant sun
kių sąlygų, emigracijos ir brangios kelio
nės (lengvatų nebuvo gauta) suvažiavo 85 
atstovai, - ės.

Iš skautų yadovayjančių asmenų praneši
mų paaiškėjo, kad lietuvių skautai jau se
nokai stovi ant emigracinio slenksčio. Ta
čiau su emigracija skautiškasis veikimas 
Besibaigia, atvirkščiai,, kartais nemažiau 
sėkmingai, kaip čia Vokietijoje, plečiamas 
Australijoje, Kanadoje, Brazilijoje, JAV ir 
kitur. Lietuvių ‘skautų vienetai veikia ir 
Anglijoje, Danijoje. Vis dėlto,- pareiškė 
LSS Piranijos pirmininkas Vyr. sktn. K. 
Paičiauskas, ateityje visas pagrindinis skau- 
tybės svoris koncentruosis skautų asmenyse, 
taigi amenybė turės ypatingos įtakosi, ko 
reikia tiek atskiriems skautams, tiek jų vie
netams siekti. Šiandieną jau esąs pats lai
kas Skautų S-gai persiorganizuoti į Pa
saulio Lietuvių Skautų Sąjungą. Praktiškai 
ii Sąjunga esanti įkurta pačių emigravusių 
skautų savo iniciatyva, be ypatingų ragini
mų iš centro. Belieka tik visame pasaulyje 

. išbarstytus skautus ir jų organizacinius da
linius sujungti, kas ir ketinama artimiau
siu laiku atlikti.

Tremtyje skautų padaryta daug. Suruošta 
Visa eilė kursų, minėjimų, švenčių, išleista 
nemaža leidinių, knygų, talkininkauta Liet. 
Raud. Kryžiui, tremtinių bendruomenės ko
mitetams bei jos organizacijoms ir atski
riems asmenims, padėta netekusiems IRO 
globos, padaryta daugybė kitų, kad ir ma
žų, gerų darbelių. Daug kas ir neatlikta; 
čia ypač sutrukdė valiutos reforma, po ku
rios mirė ,jSkautų Aidas”, sustojo eiti visi 
kiti spausdinti leidiniai, numatytos išleisti 
knygos ir tt.”

Lietuvių skautai gražiai bendradarbiavo 
su užsienio skautais. Daug kur užsieniečiai 
suprato mūsų vargus, netikrą padėtį ir kur 
galėdami padėjo. Visoje eilėje vietovių 
tremtiniai skautai dalyvavo vietos skautų 
pasirodymuose, viiada sudarydami gerą 
įspūdį ir tuo garsindami Lietuvos vardą. 
Daug kur mūsų skautų organizacija susi
laukia pripažinimo kaip Lietuvos Skautų Są
junga. Taip neseniai Norvegijos protestan
čių skaučių organizacijos vadovybė pa
kvietė dalyvauti jų ruošiamoje konferenci
joje ir mūsų skautes, kaip Lietuvos skaučių 
atstoves, o ne kaip DP skautes. Gegužės 
mėnesį ten vyks 3 mūsų skautės, jeigu tik 
palankiai išsispręs lėšų klausimas. Lietuvių 
skautės į įvairias vietas išsiuntinėjo mūsų 
skaučių rankų darbų pavyzdžių Jau gauti 
gražūs atsiliepimai ir padėkos iš tarptauti
nio skaučių biuro ir Šveicarijos skaučių.— 
„Ne pabėgti, bet kovai dėl Lietuvos laisvės 
į svetimus kraštus vykstame” — pareiškė 
Seserijos vadė V. s. Vaičiūnienė.

iš LSS Katalikų Vyr. dvasios vadovo kun. 
Dr. Vaišnoro pranešimo paaiškėjo, kad 
skautų dvasios 
normalias vėžes ir religinio ugdymo mo
mentas atnešęs 
mintis pareiškė 
nattjai paskirtas evangelikų skautų vyr. 
dvasios vadovas kun. Trakis.

Suvažiavimas nutarė pertvarkyti Skautų 
organizaciją į Pasaulio Lietuvių Skautų 
ujuogą Ir Išrinko organus, kurie tai turės 

atlikti. LSS pirmininku ir toliau vieningai 
išrinktas Vyr. Sktn. K. Paičiauskas, Seserijos 
vade — Vyr. Sktn. J. Augustaitytė — Vai
čiūnienė, LS Brolijos vadu — Prof./ Dr. 
Vyr. sktn. Čepas.

Priimta visa eilė nutarimų bei sveikinimų.
Suvažiavimo metu Scheinfelde buvo su

šaukta ir Akademinio Skautų Sąjūdžio da
lyvių sueiga, kurioje iš Lietuvių Studentų 
Skautų „Vyčio” Korp! ir Studenčių Skaučių 
Draugovės dalyvavo 25 asmenys. Čia aka
demikai skautai priėmė naują statutą ir pa
ruošė savo veikimo gaires emigracijoje.

Iš viso susidarė įspūdis, kad skautų or
ganizacija, taip gražiai užsirekomendavusi 
tremtyje, yra pasiryžusi savo tokią pat 
veiklą kovos dėl Lietuvos laisvės ir- savo 
narių auklėjimo vardan varyti tuose pasau
lio kraštuose, kur tik mūsų skautai-ės bus 
nublokšti.

Mūnchenas. Laimo stovykla.
Greta stovyklos esančiose Waldfriedhofc 

vokiečių kapinėse palaidoti keli lietuviai, 
žuvę paskutinio karo metu. Iki šiol jų ka
pai buvo visai apleisti, nieks nesirūpino ir 
nežinojo, kad čia tik numeruotais kuoleliais 
pažymėti guli mūsų' tautiečiai. Stovyklos 
skautai surado žuvusiųjų kapus, sutvarkė -ir 
pastatė lietuviško stiliaus kryželius su ati
tinkamais įrašais.

— Prieš pusmetį išvykusi į Kanadą Pau- 
žuolytė, nors ten ir sunkokai dirbdama, ne
užmiršo stovykloj vargstančių savo tautie
čių, surado laiko ir sugebėjo parinkti au
kų ir atsiuntė 95 svarus taukų stovyklos vai
kams. Vaikų tėvai yra dėkingi savo gera
darei.

— Jau geras pusmetis kai čia veikia lie
tuvių kooperatyvas, duodamas šiokį tokį 
pelną bei patogumą vietoje apsirūpinti rei
kiamomis prekėmis. Tik tenka apgailestauti, 
kad ir čia nekooperatiška dvasia pirmauja.

J. B.
Reutlingenas. Vietos lietuviai iškilmingai 

šventė vasario 16. šventę. Maldykloje atitirų. 
karnos pamaldos. Po pietų gražioje salėje 
aktas. Akivaizdoje beveik visa stovyklos ko
lonija. Paskaitą skaitė prof. J. Brazaitis. 
Sveikino latvių ir estų atvykusieji politinių 
centrų atstovai. Pagerbiamas nusipeiniusis 
veikėjas prof. J. Kaminskas, jo 70 metų su
kaktuvių proga: dvi tautiniais rūbais pasi
puošusios mergaitės įteikia garbingam ju
biliatui baltųjų alyvų puokštę. Seka puikus 
M. K. „Čiurlionio” ansamblio koncertas. 
Baigiama tautos himnu. Iškilmėms vadovavo 
A. Sirutis.

— Vasario H d. mirė ūkininkas Mikas 
Liubertas gimęs 1886 m. rugpiūčio 3 d. 
Vainute, Tauragės apskr. Palaidotas Reut- 
lingeno kapuose. Uždėta eilė vainikų. Atsi
sveikinimo kalbas pasakė P. 
inž. Garšva.

— Vietos gimnazija išleido 
tų laidą. Daugumui mokytojų 
kinių išemigravus, gimnazija 
kusieji mokiniai stoja į kitas lietuvių, vokie
čių ir prancūzų gimnazijas. Pradžios mo
kykla tebeveikia.

— Kovo 3. d. paraginti 74 vietos lietuviai 
pasirengti išvykti l Aastraiiją. Kovo 6. d. 

tautinė grupė, kiekviena rasė ir kiekviena 
religija turi savo didvyrių, kurie pasiprie
šino hitlerizmui, kai ir kiekviena tų grupių 
turėjo savo nelaiminguosius kapo ir kola
borantus, kurie dėl savo godumo bei noro 
pralobti ar net pagaliau dėl išgelbėjimo 
savo pačių kailio padėjo Hitleriui, bet kiek
vienoje grupėje buvo daugiau besipriešinan
čiųjų, negu kolaborantų.

Žurnalistų orumui Nussbaumas garbės ne
daro savo apibendrinimais ir neteisingais 
tremtinių kaltinimais. Reiktų jį paprašyti 
įvardyti IRO vadybas, kurias jis taip daž
nai cituoja. Kiekvienas IRO tarnautojas, ku
ris situaciją mato tokią, kaip atvaizduoja 
Nussbaumas, ir toliau toje organizacijoje 
dilba, protesto . ženklan ią savo pareigų 
neatsistatydindamas, prasilenkia su savo 
pareigomis ir dėl to jo elgsena etikos at
žvilgiu negali būti pateisinta. Tokie rimti 
kaltinimai yra svarbūs tik tada, kada juos 
pareiškiąs asmuo pasirašo pareiškimą, pri- 
siimdmas visą atsakingumą, jeigu būtų įro
dyta, kad jie nėra teisingi. O aš žinau, kad 
jie tikrai jaasirodytų esą neteisingi.

Jeigu kelis kartus mačiau, kaip girti GI 
(JAV armijos ėdimai. Red.) mušė civilius 
DP, argi dėl to turiu sakyti, kad visi ame
rikiečių kareiviai yra brutalūs sadistai? Tai 
labai įžeistų daugybę puikių Amerikos ka
riuomenės kareivių ir karininkų. Jeigu tarp 
baltų ir rusų yra keletas, kurie sugebėjo 
nuslėpti savo veiklą iš karo laikų, tai argi 
dera pasmerkti visą grupę padorių žmonių, 
kaip tai padarė Nussbaumas?

Esu patyrusi daug draugiškumo, geros 
valios ir pagalbos iš žmonių, kurie priklau
sė visoms rasėms ir įvairioms religinėms 
grupėms DP stovyklose: baltų protestantų, 
žydų, lenkų katalikų, rusų pravoslavų ir 
ukrainiečių. Gali būti, kad tremtinių sto
vyklose yra. asmenų, kurių nenorėčiau ma
tyti savo krašte. Bet yra daugybė tokių, 
kuriuos norėčiau savo krašte matyti, nes jie 
daug gali duoti kaip specialistai ir kaip 
atskiros asmenybės. Tarp jų yra gerų, vi
dutinių ir blogų asmenų, kaip tai yra ir bet 
kokioje kitoje bendruomenėje. Einant Cleve
land© gatvėmis, kiekvienam tūkstančiui 
asmenų atsiras nepageidaujamų. Ar pas mus 
pagal naująjį DP įstatymą atvyks pageidau
jami tremtiniai, priklausys nuo Amerikos 
piliečių, kurie vyksta į Europą į JAV įva
žiuojantiems ąsmenims skryningų daryti.

Priimti už tikrą pinigą tokius pareiški
mus, kokius padarė Nussbaumas, pasmerk
damas be reikalingo ištyrimo dideles tauti
nes grupes, yra žalinga ir jie neverti dė
mesio tokiame laikraštyje, kaip ,Plain 
Dealer." 

dalis išvyksta į Kanadą. Daug kas laukia 
eilės vykti į S. Ameriką. Tremtiniai labai 
nusiskundžia nepritaikytomis nors ir laiki
niam apsigyvenimui Tuttlingeno ir ypač 
Rastatto emigracinėmis stovyklomis. Čia, 
esą, trūksta švaros, tvarkos, šilumos ir žmo
niško maisto. Ar negalėtų kas nors šiuos 
nusiskundimus patikrinti ir efektyviai juos 
pašalinti.

Išvykstantiems rengiamos iškilmingos iš
leistuvės. (—k—).

Cicerono operacija
(Atkelta iš. 3 psl.)

28. dienomis susitiko Rooseveltas, Ciahgkai- 
šekas ir. Churchillis. Ambasadorius Knatch- 
bullis-Hagessenas ten irgi dalyvavo.

Iš ten Rooseveltas su Churchilliu nukelia
vo į Teheraną. Stalinas buvo atsigabenęs 
savo asmens sargybinius, kurie iškratė net 
pas jį į puotą pakviestus Vakarų karininkus.

Konferencija visai sklandžiai nevyko. 
Churchillis kaip liūtas kovojo dėl savo pla
no išsikelti ne Atlanto pakraštyje, bet piet
ryčių Europoje (Balkanuose). Churchillis ir
gi žiūrėjo į ateitį. Jis norėjo sovietams už
bėgti už akių.

Grasinimas Hitleriu. Stalinas atkakliai 
laikėsi savo pažiūros, kad tik invazija. Va
karuose palengvintų sovietų padėtį. Jis gal
vojo apie Rytų Europos užgrobimą. Ir kai 
konferencijos dalyviai negalėjo susitarti, 
Stalinas užsiminė, kad jis, gal būt, turės 
progos susitarti su Hitleriu.-To grasinimo 
pakako. Rooseveltas puolė į Stalino glėbį. 
Sutarta vykdyti „Operation Overlord” — 
invaziją iš Vakarų. Churchilliui paguosti bu
vo kartu susitarta dėl Balkanų sostinių bom
bardavimo ir tam tikslui nustatytas specia
lus kalendorius.

Tai buvo svarbiausi Teherano nutarimai. 
Ambasadorius Knatchbullis-Hagessenas juos 
atsargiai paslėpė savo seife, iš kur dainuo
jančio tarno dėka jie pateko į Moyzischo 
rankas.

Albanas ne visai tesuprato jo patiektų in
formacijų vertę. Jis galvojo tik apie „bak
šišą”. b® kiekvieną informaciją jfe gavo

po 20.000 dolerių. Iš viso jis pateikė 10 di
desnio masto informacijų, už kurias gavo 
200.000 dolerių.

Kai specialūs lėktuvai su mikrofilmomis 
atskrido į Berlyną, Ribbentropas prapliupo 
juokais: „Tai per gražu, kad būtų teisinga”. 
Taip pat ir Hitleris nenorėjo tikėti. Jis gal
vojo, kad čia tik 
klaidingos žinios, 
kartaus patyrimo, 
klaidingas sovietų

Paskutinė viltis.
vo bombarduota Sofija, taip kaip numatė 
Cicerono operacijos pristatytas planas. Hit
leris ir Ribbentropas galėjo įsitikinti, kad 
gavo tikras informacijas. Tačiau tada jau 
buvo per vėlu, kad Vokietija iš tų žinių ga
lėtų pasidaryti karines ar politines išvadas. 
Tik vieną viltį jos sustiprino: nuomonių 
skirtumas tarp Washingtono, Londono ir 
Maskvos buvo aiškiai pastebimas. Vokiečių 
vadovybė tik galėjo tikėtis, kad dar prieš 
karo pabaigą trys didieji santarvininkai su
sipyks. Bet ta viltis nuėjo niekais.

7 mėnesius albanas pristatinėjo slapčiau
sius iš slapčiausių dokumentus. Hitleriui i/ 
Ribbentropui tai buvo labai įdomi, bet ir 
brangi lektūra.

Kur dingo tas albanas, taip ir nežinia. L. 
Moyzischas gyvena mažame Tirolio mies
telyje. Londone ir Washingtone aukštie
siems valdininkams, kurie žino visas Cice
rono operacijos smulkmenas, tas vardas ir 
dabar gadina nuotaiką. (Der Spiegei).

Nešvankus „siurprizas“
Šiuo didžiai sunkiu metu, kada viso pasaulio laisvųjų tautų jėgos buriamos 

žūtbūtinei kovai prieš Rytų kolosą, kada vis ryžtingiau prieš jį kelia savo balsą 
Rymo eklezija, kada pagaliau mus pasiekia vis siaubingesnės žinios iš komunisti
nio žvėries žudomos Lietuvos, — mūsiškėje tremties spaudoje kartais pastebima 
reiškinių, kurių nei eilinis DP, nei stovyklinė bendruomenė suprasti jau nebeįsten
gia. Viena tiktai jaučiama, kad pagaliau reikia ką nors daryti, kad toliau tylėti — 
jau nebegalima ...

. Tik ką praėjusią Vakario 16-ją, pagal išgales ir šiųmetines tremties sąlygas, 
gražiai paminėjo tiek stovyklinės lietuvių bendruomenės, tiek visa mūsų eurcįejinė 
tremties spauda.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto atsišaukime į pasaulio lietuvius, be 
kitų kilnių, padrąsinančių ir mūsų aukščiausiąjį tikslą išryškinančių minčių, pa
brėžia ir konkreti mūsų pareiga-remti Tautos fondą, nes savaime aišku, kad 

„Lietuvių Tautos laisvės kova reikalauja nemažai ir materialinių išteklių”.
Visiškai suprantama ir tai, kad

„kiekvieno lietuvio šventa pareiga dalyvauti bendruomenėje ir veikliai įsi
jungti j Lietuvių Tautos kovą prieš jos naikintojus kuo kas gali; gyvu žo
džiu, spauda (mano pabraukta), organizacinių darbu, materialine parama” 

(atsišaukimas paskelbtas visoje tremties spaudoje).
Pasisakydamas opiaisiais Lietuvos vadavimo akcijos klausimais, mirtSieris 

Stasys Lozoraitis („Mintis” 18/19 nr.) atitinkamoje savo pareiškimo vietoje šiuo 
tikrai opiu klausimu pažymii

„Diplomatinės tarnybos ir VLIKo santykių pagrindą sudaro bendra kova dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atsatymo ir iš to išplaukianti gera valia. Šiuo 
plačiu pagrindu diplomatinė tarnyba bendradarbiauja su VLIKu ir remia jo 

įnašus į Lietuvos vadavimo bylą.”
Savo pasikalbėjime su „Žiburių” (18 nr.) redakcija Vykdomosios Tarybos In

formacijos Tarnybos Valdytojas pažymi, kad VLIKo ir Vykdomosios Tarybos pir
mininkai yra išvykę j JAV ne kaip grupių atstovai, bet kaip atstovai minimų in
stitucijų. O ių misijos tikslas:

„Pagyvinti Lietuvos laisvinimo reikalą JAV-bėse ir išsiaiškinti, o kiek bus 
galimybės, ir sudaryti politines ir materialines sąlygas sėkmingesnei ir efek

tingesnei Lietuvos laisvinimo akcijai”.
Pagaliau ir mūsų didžiausios tremties organizacijos - LTB - Centro Komitetas 

savo atsišaukinte įsakmiai išryškina •mūsų didžiausius artimiausios ateities troš
kimus. •

Savaime suprantama, kad po šios Vasario H>-sios, ypač po šių šventų visų 
mūsų Lietuvos vadavimo kovai vadovaujančių institucijų paskelbtų žodžių, vėl ati
toko, sutvirtėjo, ryždamosios lemiamai kovai, suvargusios tremtinių širdys. Visi, 
kuo kas galėdami, iš naujo vėl imamės jungtis į šį kryžiaus karą prieš nesuvaldo
mą šėtono karalystę.

Tik, aiman, vėl kokia ,-,smulkmena”!
Vos praėjus trims dienoms po Vasario 16-sios, „Žiburių” (19 nr.) įvairenybių 

bei humoro „Atominio amžiaus” skyrelyje skaitome tokį „vedamąjį”, kurį čia pa
teikiame ištisai:

„Siurpryzas Gabriui ir Louis Ferdinand de Bourbon-Condė.” Prieš metus lai
ko Paryžiuje buvo atsiradęs pretendentas į Lietuvos karalius Louis Ferdinand de 
Bourbon-Condė. Su juo į varžybas stojo Sveiciarijoj gyvenąs Gabrys-Paršaitis, pa
siskelbdamas, jog vienintelis kandidatas į Lietuvos prezidentus (karalium būti jis 
nepretenduoja) esąs tik jis. Matyt, šių varžybų sugundytas Italijoj gyvenąs buvęs 
Įgaliotas ministeris St. Lozoraitis- po ilgų apmąstymų nutarė padaryti Gabriui ir 
Bourbon-Condė siurpryzą-jis „Minty” pasiskelbė jau einąs Lietuvos prezideuto pa
reigas, pasiremdamas užsieny sudarytais „Kybartų aktais”.

Skaitome ir netikime patys savo akimis!” Tokie garbingi vyrai!/Tokie šūkiai!” 
— prisimena A. Vaičiūno „Naujieji žmonės ...” Ir tai rašoma šiandien, garbingam 
„Žiburių” laikraštyje, kuris tikrai didelį spaudos ir kultūros barą tremtyje yra iš
varęs. Šiandien, kada visų didžiųjų svorių pražilę mūsų veteranai politikai ir kul
tūrininkai yra vieningai įtempę savo jėgas Lietuvos vadavimo kovai ir šiame šven
tame reikale sutaria. Šiandien, kada Kravčenka Paryžiuje Sov. Sąjungos žudomų 
tautų žmonių lūpomis vis nuogiau išrengia šlykštųjį komunistinio gyvūno kūną. 
Šiandien, kada ir vokiškoji spauda gražiai ir objektyviai daugiau ar mažiau pa
minėjo mūsų didžiąją nepriklausomybės paskelbimo sukaktį ir apskritai Lietuvą. 
Šiandien, kada vos tiktai nutilo vakarų Vokietijos radijo stotys, bangavusios lietu
viškaisiais muzikos ir dainos kūriniais, o gen. CIayus pareikalavo, kad išJAVoku- 
nacinės zonos važiuotų namo sovietų repatriacinė komisija. Šiandien, kada atsisvei
kiname ir beveik masiškai pradedame skirstytis po visus kohtinentus, ieškodami 
laikinio prieglobsčio, kur turėsime gerbti kitus, o pirmiausia — patys save. Ir dar 
kartą — šiandien, kada VLIKas Tautos Fondui, LTB tautinio solidarumo tikslams, 
o tremties s p h u d a tolimesnei savp egzistencijai išlaikyti — laukia kuo .didesnės 
materialinės paramos, ir kilnus stovyklinis žmogus jos neatsako ...

Kas apsuko galvą, p „Žiburių” redaktoriau?* Ką galvoji anų „juoko” eilučių 
autoriau?! ... Ant kieno malūno pilate vandenį, minister; St. Lozoraitį lygindami 
su Gabriu-Paršaičiu ar su anuo prancūziškuoju ponu? Ar tai, gal būt, kultūrin
gos demokratinės polemikos stilius? „Ir Amerikos žmogus savo prezidentui nesi
gaili pipirų”, gal pasakysite? Lietuva nėra galingoji Amerika. Lietuva jau nuo 
1919 m. su komunizmu kruvinai kovojanti, negausi Jauta, kuriai kiekvienas žmo
gus turi būti dar brangesnis. O lietuviškas — teisingas — spausdintas žodis turė
tų būti mėtomas labai tiksliai ir didžiausiu atsakingumu. Priešingu atveju-nelemta- 
sis bumerangas grįžta patiems jo mėtytojams. Čia jau yra ne kultūringa polemika 
„Žiburių” su Mintimi” o tikras „siurpryzas” kiekvienam lietuviui tremtiniui.

Šia proga negalima neprisiminti, kad „Žiburiai”, aštresnės polemikos su kitais 
savo kolegomis įkarštyje, kai kada lengvai švaistydavosi bendruomenei siūlomomis 
pavartoti sankcijomis prieš kitą laikraštį. Tuo tarpu čia nieko nenorima siūlyti, 
o tiktai iš visos širdies trokštama, kad panašios, a 1a „Atominio amžiaus”. įvaire
nybės ir tokio lygio „polemika” daugiau nepasikartotų nė vienam tremties laik
raštyje Tikiu kad man pritars ne vienas ir „žiburių” skaitytojas. Jeigu jau kartą 
gyvename atomo amžiuje, tai nesinaudokime paprasčiausios geležies amžiaus meto
dais. Tokie metodai, mano išmanymu, nei bet kuriam redaktoriui, nei bet kuriai 
garbingai politinei srovei, nei pagaliau visai tremties bendruomenei ypatingo ma
lonumo nesudaro. SIMAS URBONAS.

Mūsų mielųjų

- D. ir P.-Augiij seimai, 
jų mylimam sūneliui Sauliui mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

E. ir V. Meškauskai
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