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Danija renkasi kelią su demokratijomis Švedija atkakliai laikysis savo nuomonės
Londonas (Dena-Reuteris). Švedijos tni-ljog nėra jokio pagrindo laukti Švedijos

Bar šiij savaite gao«
Atlanto pakto tekstas

Frankfurtas (Dena). Paryžiaus radijas 
praneša, kad Atlanto pakto ištisinis teks
tas dar šią 'savaitę bus pateiktas dalyvau
jančioms valstybėms. Anglijos ir JAV at
stovai susitarė dėl galutinės pakto redak
cijos.

„Budeli Smithas - yra žinomas 
špionažo specialistas

Maskva (Dena/Afp). Maskvos radijas 
pirmadieni pranešė, kad JAV pasiuntinys 
Maskvoje Bedell Smithas yra žinomas 
špionažo specialistas ir kad JAV užsienio 
reikalų ministerija jį paskyrusi į šį posto
vi, kad organizuotų antisovietini špionažą.

Maskvos radijas ši užpuolimą padarė 
ryšium su Buckerės atsistatydinu
sios amerikiečių pasiuntinybės Mas
kvoje informacijos skyriaus vedėjos, pasi
rodžiusia knyga, kurioje ji praneša apie 
tariamą amerikiečių špionažo veiklą.

JAV reikalauja pagalbos arabu 
pabėgėliams

Lake Successas (Dena/Reuteris). JAV at
stovas ST reikalavo teikti pagalbą arabų 
pabėgėliams Palestinoje.

Dėl karo aplinkybių be pastogės liko 
700.000 arabų. Jų gyvenimo sąlygos yra ne
paprastai blogos ir primityvios. JAV kon
gresas šiuo metu svarsto 16 milijonų do
lerių paskirti arabų pabėgėlių reikalams. 
Bet ši parama negali būti perleista tik 
JAV, o turi būti internacionalinis įsipa
reigojimas.

Sauja byla Budapešte
Budapeštas (Dena-Reuteris). Budapešte I 

prasidėjo tariamų kardinolo Mindszenčio 
1S bendrininkų byla, kurie kaltinami de
vizų vaizba.

Teismo sudėtyje yra tik vienas pirmi
ninkas profesijos juristas, o kiti 4 teisėjai 
yra fabrikų darbininkai.

Tarp kaltinamųjų, tarp kita ko, yra 
3 katalikų dvasininkai, 1 bankininkas ir 
15 metų nuteisto princo Esterhazio sekre
torius.

•
Štai kokie Eisenhouerio 

uždaviniai
Wachmgtonas (Dena/Oans). JAV krašto 

apsaugos ministeris Forrestalis oficialiai 
pareiškė, kad neseniai laikinai paskirto JAV 
generalinio štabo viršininko gen. Eisenhowe- 
rio uždavinys nieko bendro neturės su pla
nuojama karine pagalba užsieniams.

Gen. Eisenhowerio uždaviniai tarp kita 
ko bus šie: 1. Padėti išlyginti nuomo
nių skirtumus {vairiose JAV ginklų 
rūšyse; 2. Prezidentui ir krašto ap
saugos ministeriui patarti tokiais klau
simais, kurie negali būti vieningai iš
spręsti jungtinio generalinio štabo; 3. 
Padėti paruošti pagrindinius gynybos 
planus ir sėkmingai veikti, kad tam 
tikslui biudžete būtų numatytos sumos.

Kunigus nuteisė Uz absoliucijas
Varšuva (Dena-Reuteris). Varšuvos ka

rinis teismas nuteisė, du lenkų kunigus, 
vieną 15, o kitą keturiais metais, už tai, 
kad jie drąsino laisvės kovotojus ir už 
jų rezistencinę veiklą teikė absoliucijas.

Tas pats teismas nuteisė mirti 3 taria
mos slaptos organizacijos narius, kurie su 
komunistais vedė pogrindžio kovą ir 
plėšė valstybines krautuves.

Vienas Lenkijos vyriausybės informa
torius paneigė žinias, kad esą per pasku
tiniuosius dvejus metus, ęsą, buvę suimta 
200 Rymo katalikų dvasininkų. O katali
kų eklezijos informatorius pareiškė, jog 
eklezijai yra žinoma, kad kalėjimuose 
yra 350 dvasininkų.

X
JAV zonoje nukrito 

paslaptingi šaudmenys
Heidelbergas (NZ). „Neue Zeitung” PID/ 

EUCOM Heidelberge buvo patvirtinta, kad 
nuo 1940 m. iki 1949 m. vasario 1 d. JAV zo
noje Vokietijoje nukrito 4 nežinomos kilmės 
šaudmenys.

Paskutinis šaudmuo nukrito naktį iš sau
sio 31. į vasario 1 d. netoli Schweinfurto. 
Jis atrodė 3—4 metrų ilgio su ugnies uo
dega. Sprogo nukritęs i žemę.

Rastųjų dalių tyrimas įgalino konstatuo
ti tik tiek, kad tas šaudmuo pagamintas yra 
ne JAV. I

Kopenhaga (Dena/Reuteris). Danijos so
cialdemokratų partijos vadovybė priėmė 
rezoliuciją, kad

Danija politikoje ir gynimosi klausi
muose turi bendradarbiauti su kito

mis „demokratinėmis tautomis".
Partijos vadovybė savo posėdyje dis

kutavo, kokios politikos turėtų laikytis 
Danija, nepasisekus Skandinavijos paktui.

Partijos debatuose, kurie įvyko parla
mento rūmuose, dalyvavo partijos komi
teto nariai, socialdemokratų parlamento 
frakcija ir socialdemokratų laikraščių re
daktoriai. Agrarų partija ir konservatoriai 
jau kiek anksčiau Atlanto pakto atžvilgiu 
užėmė pozityvią poziciją. Socialdemokratų

valstybėms laiduotų pagalbą „eventualaus 
komunistų pučo atveju.“

Lenkijos pasiuntinys Kopenhagoje pu
siau oficialiai Danijos spaudos agentūrai pa
reiškė, jog Lenkija nepageidauja, kad Bal
tiją supančios valstybės būtų paverstos 
„imperialistinių puolamųjų armijų“ atra
mos taškais. Tai trukdytų tų kraštų tai
kingą bendradarbiavimą.

Paskutinėmis žiniomis Danijos social- 
demokratų partija, kuri yra stipriau
sia partija parlamente, {galiojo vyriau, 
sybę pradėti derybas dėl eventualaus 
Danijos dalyvavimo Atlanto pakte. 
Konservatoriai ir liberalai jau anks

čiau pasisakė už tokią politiką.

nisteris pirmininkas Erianderis „Daily 
Mail“ Stokholmo korespondentui pareiškė, 
kad

Švedija ir toliau laikysis savo tra
dicinio neutralumo. Jo nuomone, 
Švedija susidurianti su „didėjančia 

rizika“.
Yra apgailėtina, kad nutrūko derybos dėl 
Skandinavijos alianso sudarymo.

Šio meto Skandinavijos kraštų nevie
ningumas gyvybiškai svarbiais klausimais 
Švedijos riziką dar labiau padidino. Ta
čiau Švedijos vyriausybė ir didelė parla
mento dauguma tradicinės švedų politi
kos argumentus laiko taip reikšmingais,

vyriausybė remiasi tų abiejų partijų pri-
•tarimu.

Danijos sostinės politiniai stebėtojai pa
reiškia, kad

Danijos susisaistymas su Atlanto pak
tu priklauso nuo sąlygos, kad jo klau
zulės būtų priimtos. Danijos vyriau-
sybė tuo klausimu tada padarys galu
tinį sprendimą, kada savo rankose tu

rės galutinį pakto tekstą.
JAV užsienio reikalų ministeris Acheso- 

nas spaudai pareiškė: „Atlanto pakto pa
sitarimai vyksta labai pažangiai ir atei
nančią savaitę galės būti baigti.

Planai amerikiečių ginklų pristatyma
ms padidinti be vakarų Europos neiš
leis iš dėmesio ir tų kraštų, kurie dėl 
savo geografinės būklės negali daly
vauti Atlanto pakte. Tai liečia Tur

kiją, Graikiją, Kiniją ir Korėją."
Achesonas toliau pareiškė, kad JAV už

sienio reikalų ministerija priėmė dėmesin 
iš Europos pranešimus apie sovietų kariuo
menės dalinių judėjimus Norvegijos link.

Respublikininkų senatorius Taftas spau
dos atstovams pareiškė, kad jis remia At
lanto paktą, kadangi mano, jog jo pagalba 
gali būti išvengta karo su sovietais. Bet 
jis yra prieš Vakarų Europos ginklavimą, 
kadangi tuo būdu galėtų būti sukelta so
vietų agresija.

Pagal patikimas informacijas ateinan
čiais finansiniais metais JAV ketina teikti 
ginklų paramos už 600 milijonų dolerių.

„Daily Telegraph“ informuoja, kad 
Achesonas su pasiuntiniais svarstęs naują 
Atlanto pakto klauzulę, kuri signatarinėms

Nauja KP šnipinėjimo afera Prancūzijoje
Paryžius (Dena/Afp). Prancūzijos vidaus kuri gali tokią katastrofą nublokšti, 

reikalų ministerija paskelbė komunikatą, iš „Tai yra priežastis, sakė Queuille amerį-
kurio paaiškėjo, kad

saugumo policija išaiškino naują šnipi
nėjimo aferą.

Komunikate sakoma, kad komunistų laik
raščio „France D'Abord” akcininkas vienam 
užsienio karo attachėe perdavė eilę doku
mentų, kuriuos jis, tarnaudamas krašto ap
saugos ministerijoje, pasirūpino. Inkrimi
nuojamasis yra KP narys ir yra prancūzų 
kariuomenės vyr. leitenantas.

Kitas karininkas, kuris yra kapitonas ir 
parašiutininkų mokyklos instruktorius, bu
vo tardytas dėl jo santykių su paminėtu 
vyr. leitenantu. Abu karininkai perduoti ka
riuomenės teismui.

Prancūzijos ministeris pirmininkas 
Queuiile UP suteiktame interview dėl tokio 
komunistų solidarumo pareiškė, jog pasau
lis žino, kad Sovietų S-ga politiniais sabo
tažais nori įsiviešpatauti Prancūzijoje, o 
taip pat ir Italijoje. Tas planas yra nepasi
sekęs; bet tai nereiškia, kad Sovietų S-ga 
atsisakytų nuo savo ketinimų. „Jeigu būtų 
susidurta su pakankamomis pajėgomis, ku
rios Sovietų armijoms sutrukdytų peržengti 
Elbę, tai tada Europos civilizaciją ir vėl 
galėtų kvėpuoti.” JAV yra vienintelė galia,

kiečių spaudos atstovams, kodėl jūsų kraš
tas savo rankose laiko pasaulio likimą ir 
kodėl Atlanto paktas tampa tokiu svarbiu 
veiksniu pasaulio likimui.” JAV niekada ne
privalo leisti, kad Prancūzija ir Vakarų 
Europa būtų užplūstos Sovietų S-gos, kaip 
savo metu ją užplūdo Vokietija.

Prancūzijos vyr. valstybės gynėjas nutarė 
reikalauti 20 komunistų atstovų ir senatorių 
panaikinti parlamentinį imunitetą.

Naujas „oro tilto" rekordas
Berlynas (Dena). Vasario 26. d. trečią 

kartą savaitės būvyje Berlyno aprūpinime 
buvo pasiektas rekordas: per 24 valandas 
į Berlyną buvo nugabenta per 8.000 to 
įvairių gėrybių. Tuo būdu yra pralenkti 
ikišioliniai rekordai. Amerikiečių karinė 
valdžia Bavarijoje-uždraudė gabenti į Ry
tų zoną per sieną įvairias gėrybes.

Britų karinė valdžia Vokietijoje pareiš
kė sutinkanti paskelbti originalinius do
kumentus, kuriais bus įrodyta, kad SĖD 
pirmininkas Saksonijoje Johagenas anks
čiau buvo gestapo agentu. SĖD britų pa
reiškimus buvo pavadinusi „politine ap
gaule“.

Operetinis perversmas Paragvajuje

dą Roloną, kuris sausio 30. d. paėmė nu
verstojo prezidento Gonzalezo pareigas, 
po 26 valdymo-dienų, nuvertė švietimo 
ministeris Lopezas ir areštavo.

Visa revoliucija užtruko 4 valandas. 
Naujasis valstybės vairuotojas pažadėjo 
balandžio 17. d. prezidento rinkimus.

Izraelis priims dar 1 milijoną imigrantų
Kairas (UP). Izraelio Libano pasienyje, 

Ras-el-Nakuroje, kovo 1. d. prasidėjo pa
sitarimai dėl paliaubų tarp Izraelio ir Li
bano.

AP iš New Yorko praneša, kad eksporto 
importo bankas Izraeliui nori suteikti 15 
metų 100 milijonų dolerių paskolą.

Repatriacinę 
misiją vyte išvys

Frankfurtas (Dena). JAV karinis 
Vokietijos gubernatorius gen. Clayus 
dėl sovietų repatriacinės misijos an
tradienį pareiškė spaudos atstovams, 
kad jai bus atimta proga veikti ir ne
bebus duodamas oficialus aprūpinimas 
maistu, jei ji nepaklausys išvykti iš 
amerikiečių zonos.

Toliau Clayus nurodė, kad pagal 
tarptautinius papročius repatriaci- 
nei misijai bus duotos kelios dienoj 
laiko. Kurią dieną aštuoni karininkai 
su savo štabu turės išvažiuoti, gene
rolas tikrai nenurodė. Savo buveine 
jie galėsią naudotis ir toliau, bet 
būsią pasirūpinta, kad nebevaikščiotų 
lankytojai.

Oficialus amerikiečių įgaliotinis tre
čiadienį patikrinsiąs, ar komisija pa
klausė reikalavimo. Jei ne, tai iš
jungs šviesą, telefoną ir nutrauks ki
tus įrengimus, nes atšaukus akredita
vimą, negalės turėti pretenzijų į aprū
pinimą ir darbo galimybę.

Jei reikės panaudoti įtikinamas 
priemones, tai padaryti pavesta Frank
furto karo apygardos generolui Duf- 
fui. Clayus dar kartą pabrėžė tikįs, 
kad sovietai be sunkumų paliks ame
rikiečių zoną. k .

elgsenos pasikeitimo.

Sovietų šnipų tinklas visoje Vakarų 
Europoje

Paryžius (Dena-Reuteris). Gerai Infor
muotuose sluogsniuose teigiama, kad 
Prancūzijos vyriausybė prie dabar veda
mos Prancūzijos akcijos prieš karinį šnipi
nėjimą stengsis pritraukti ir kitas Vakarų 
Europos Unijos valstybes bei Italiją.

Prancūzijos saugumas, areštavęs du 
karininkus ir iškvotęs dar tris neį
vardytus asmenis, mano, kad jis 
užėjo pėdas sovietų špionažo tinklo,,. 
kuris yra paspęstas ne tik Prancūji- 
jai. bet ir visai Vakarų Europai.

Kinui pasitarimai 
baigėsi po 14 dienu

Nankingas (Dena/Reuteris). Nankingo ge
rai informuoti sluogsniai praneša, kad.

formalios tarkos derybos tarp kiniečių 
vyriausybės ir komunistų, gal but, 

įvyks Pekinge kovo mėn. viduryje.
Į Šanchajų grįžo nepartinė taikos delega
cija, kad prezidentui Licungjenui praneštų 
apie 14 dienų trukusius pasitarimus su ko
munistais. Nepatikrintomis žiniomis taikos 
pasitarimų laiką ir vietą nustatysiu komu
nistai.

Taikos delegacijos nariai pareiškė, kad 
komunistai iš principo sutikę pradėti pašto, 
laivų ir oro susisiekimą tarp komunistų 
šiaurės Kinijos ir nacionalinės Pietų Kini
jos-

Norėjo kankinti ir 
Mindszenčio motiną

New Yorkas (Dena/Oans). „New York 
Herald Tribune” praneša apie katalikų ka
ro veteranų susirinkimą Brooftlyne, kuriame 
Vengrijos tautinės tarybos New Yorke pir
mininkas monsinjoras' Varga kalbėjo apie 
metodus, kurtuos komunistai panaudoję 
prieš kardinolą. Mindszetrtį, kąd ji, priverstų 
„prisipažinti’’.

Praėjusiais metais iš Vengrijos pabėgęs 
monsinjoras Verga, kuris buvo vienas iš 
artimiausių kardinolo draugų, savo kalboje 
pareiškė, kad jis gavo iš Vengrijos priva
čius pranešimus, kuriuose sakoma, jog 
Mindszenčio valia buvusi tuo būdu palauž
ta, kad jis savo kankintojų rankose pamatė 
motiną. Budapešto komunistų vadai prieš 
bylą pasikvietė iš Maskvos geriausius 
„ekspertus”, kurie vėliau išsipasakoję, kad 
pirmiau jiems dar netekę sutikti žmogaus su 
tokia geležine valia. Bet jie ir jame atrado 
vieną žmogišką silpnybę -- savo motinos 
meilę.

Demokratų atstovas Rooneys reikalavo, 
kad JAV, vyriausybė sudarytų progą JT iš
kelti klausimą dėl sankcijų Vengrijai ir Ju
goslavijai už dvasininkų persekiojimą. Baig
damas jis pažymėjo, jog galimas dalykas 
tokį siūlymą jis įteiks kongresui.

Asuncionas (UP). Vasario 26 d. Parag
vajuje įvyko revoliucija, kuri pirmą kar
tą to krašto istorijoje buvo įvykdyta be 
kraujo praliejimo. Gyventojai apie ją su
žinojo per radiją.

Tarpuvaldžio prezidentą gen. Raimon-

Izraelio finansų ministeris Kaplanas pa
reiškė, kad per pirmuosius 9 mėnesius sa
vo įsikūrimo Izraelis priėmė 140.000 imi
grantų, o per ateinančius 5 metus galės 
būti priimtas dar vienas milijonas imi
grantų.

Sovietai kartoja seną triką
Lake Successas (Dena/Reuteris). Sovietų 

S-ga JT atominėje komisijoje pareikalavo 
iki birželio 1. d. paruošti dvi konvencijas:

tovio, neoficialiame pasikalbėjime apie pri
verstinį darbą Sovietų S-je pareiškė, kad 
pačioje Maskvoje yra įvykę streikų, nors jie

Pagal rusų patarlę:
Berlynas (AP). Amerikiečių licenzijuotas 

„Der Abend“ praneša, kad sovietų preky
bos ministerija uždarė Berlyno skyrių su 
5 poskyriais, kadangi to skyriaus

sovietų vyr. buhalteris paėmęs 6 kg 
briliantų, pabėgo į Vakarų Vokietiją 
be to, gyvų pinigų, aukso ir platinos 
kiekis, kurį tas buhalteris pasisavino, 

niekada negalės būti nustatytas.
Tai yra visų laikų didžiausia briliantų

vagystė.
Ryšium su ta afera yra suimti buv. so

vietų užsienio prekybos ministerijos įga
liotinis Vokietijoje pulk. Taropinas ir Raz- 
no-Eksport poskyriaus vedėjas pulk. 
Grzinskie.

Nors Sovietų S-je mirties bausmė ir yra 
panaikinta, abu suimtieji tuoj po suėmimo 
Berlyne, Lichtenberge, tuojau buvo sušau
dyti.

Aplamai šiame užsienio prekybos atsto
vybės ir jai patikėtų bendrovių aparate 
kontrolė konstatavo milžiniškus pasisavi
nimus ir begalinį nesąžiningumą. Iš viso 
esą areštuota apie 200 asmenų.

Maža sovietų provokacija turkams
Istanbulas (UP). Turkų valdinės įstai

gos apkaltino sovietų Juodosios jūros pa-

„Piešk prisiplėšta"
jūrio sargybas, kad jos vasario 22. d. suė
mė vieno Turkijos pasienio kaimo vir
šaitį, kuris kartu su keliais savo drau
gais žvejų laivu važinėjosi Juodojoje jū
roje.

Turkai reikalauja tuoj pat jį paleisti. Bi
joma, kad tas viršaitis bus kaltinamas pra
nešęs apie sovietų gynimosi įrengimus 
Juodosios jūros pakraščiuose.

1. atominės bombos naudojimą paskelbti 
neįstatyminiu ir

2. sudaryti atominės . energijas gamybai 
kontrolės sistemą.

Sovietų JT delegato Mali.ko pateiktas siū
lymas jau prieš 2 metus buvo iškaltas Gro
mykos ir atmestas ST ir JT.

Ir Maskvoje kai kada streikuoja
New Yorkas (Dena/Reuteris). Sovietų S- 

je gimęs inžinierius Alekslejevas, kuris pa
sitraukė iš sovietų prekybos attaches pos-

Spėlioja pasitrauksiant Clayii
Chicaga (Dena/Aip). „Chicago Tribune” 

Washingtono korespondentas tariasi sužino
jęs iš gerai informuotų sluogsnių, kad JAV 
karinis gubernatorius Vokietijoje gen. 
Wedemeyeris anksčiau.* buvo amerikiečių 
kariuomenės vadas Kinijoje, o gen. Clarkas 
— iki praėjusių metų buvo JAV okupaci
nių pajėgų priešakyje Austrijoje.

„Chicago Tribune” mano, kad eventua
lus gubernatoriaus pakeitimas pakeistų ir 
Amerikos politiką Vokietijoje.

„Griežtos taikos” politika, kuri buvo 
numatyta Morgenthavo plane, būtų pa

keista „nuolaidesne taika”, kuri pabrėž
tų JAV pasiryžimą pastoti kelią komu

nizmo veržimuisi
Clayus birželio 30. d. bus pakeistas arba 
gen. Wedemeyeriu arba gen. Clarku. Gen.

Laikraštis toliau rašo, kad Washington© 
gerai informuotuose sluogsniuose gen. 
Clarkas dėl jo veiklos Austrijoje yra lai
komas labai patyrusiu „šaltajame kare” ir 
vokiečių atžvilgiu palankiai nusiteikęs. Gi 
gen. Wedemeyeris yra gerai pažinęs Vo
kietiją ir vokiečių tautą ir todėl laikomas 
gen. Clayaus „logišku vietininku”.

yra ir uždrausti. Blogų gyvenimo ir darbo 
sąlygų sukeltų streiktų pasitaikė tik atski
rais atsitikimais.

Vyriausybė, pasakė Aleksiejevas, naudoja 
visas priemones, streikui kuo greičiau už
gniaužti. Organizatoriams numatytos sun
kios, ir net mirties, bausmės.

Sovietų inžinierių klausinėjo „darbo ap
saugos lyga”.

Čekoslovakijoje pučiama didžiausia reakci
ninkų baimė

Praha (Dena/Reuteris). Pirmoje Čekoslo
vakijos komunistų metinėje šventėje nuo 
krašto valdžios paėmimo Prahos Vaclovo 
aikštėje ministeris pirmininkas Zaporockis 
ir kp gen. sekretorius Slanskis priėmė pa
radą, kuriame dalyvavo keiiolikz teksiančių 
darbo milicijos ir policijos vienetų.

Prezidentas Gottwaldas, kuris jau visą, 
savaitę nesirodo viešai, toje šventėje neda
lyvavo.

Visus (ėjimus į Vaclovo, aikštę saugojo 
dviguba policijos grandis. Priešakinėse 
žiūrovų eilėse galėjo būti asmenys ku
rie turėjo ypatingus leidimus. Gin
kluoti policininkaftuvo paskirstyti mi
nioje, o kiti net nuo aplinkinių stogų 
stebėjo Vaclovo aikštę. Visi aplinkinių 

namų langai buvo užantspauduoti

1
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Tarptautinė padėtis

.Maskaradas
Tikslas?

Pereitą savaitę visą Europą apėmė Už
gavėnių nuotaika. Nors sovietai dar ir he- 
aiikina, kad jie išrado pirmąją pasaulio 
kaukę, tačiau nuo buržuazinės tradicijos per 
užgavėnes pavaidinti baidykles neatsisakė. 
Pirmasis gąsdinti ramius praeivius pradėjo 
Prancūzijos komunistų vadas M. Thorez. 
Aišku, kad Kremliaus įsakymu. Kitaip tas 
ne visai vykusias išdaigas vargu ar butų 
atkartojęs jo itališkas kolega P. TogHattls, 
kuris Thorez pavyzdžiu (tik su kelių dienų 
pavėlavimu) pareiškė, kad'ir italai džiaug
sis, matydami į jų kraštą įžygiuojančią so
vietų kariuomenę, ir sovietinės Lenkijos ibi- 
nisterie Kopenhagoje galėjo su galingos 
vatetybės ministerio kauke rimtai įspėti Da
niją nesidėti į Atlanto paktą. Sekmadienį 
komunistiniai juokdariai norėjo neleisti 
Churchilliui kalbėti nuo Briuselio biržos 
laiptų. Realias dekoracijas tam visam Užga
vėnių maskaradui pateikė Čekoslovakijos ko- 

'munlstinio perversmo vienerių metų sukak
ties paradai.

Visos tos gąsdinimo akcijos tikslą lengva 
permatyti. Europos tautos neramiai žiūri į 
sovietų grėsmę. Jos ieško būdų jai pašalin
ti. Sovietams tai negalėjo patikti. Jie iš savo 
praktikos žino, kad grėsmę lengviausia pa
šalinti likviduojant visus tuos, kurie ją su
daro. Todėl jie kaštligiškai ieško būdų 
prieš juos prasidedančiam judėjimui nu
slopinti. Jų gera valia niekas netiki, todėl 
jie nutarė pasirodyti dar baisesni ir galin
gesni, negu iš tikrųjų yra. Thorez ir Tog- 
llattks,. sovietinės Lenkijos ministerio paly
dimi, aiškiai prasitarė, kad rimtai skaitosi 
su karo galimybe, kurį provokuoja Atlanto 
paktas. Jie nori duoti naujo vandens tų 
amerikiečių malūnui, kurie įrodinėja, kad 
Atlanto paktas yra pavojingas, nes gali su
kelti pilietinį karą, kuris didesniu mastu at
kartos Graikijos įvykius.

Rezultatai
Lenkijos ministerio išsišokimas sukėlė tik 

pasipiktinimą. Tokios rūšies humoras nega
li turėti pasisekimo pas save gerbiančias 
tautas. Danų socialdemokratų partija prita
rė (stojimui į Atlanto paktą. Tokio pat nu
sistatymo yra ir kitos dvi didžiosios parti
jos — ūkininkų ir konservatorių. Prancūzi
joje ir Italijoje Thorez ir Togllačio gąsdi
nimai buvo sutikti taip pat su pasipiktinimu.

Kitaip ir būti negalėjo. Juk kas gali gal
voti, kad, jei įstojus į Atlanto paktą (sto
jančiam kraštui gresia sovietų puolimo pa
vojus, tai neįstojus, tas pavojus sumažės. 
Niekas daugiau neprovokuoja užpuolimo, 
kaip silpnumas. Įstojimas į Atlanto paktą tą 
silpnumą gali tik sumažinti.'

Nuotaikos anapus Atlanto.
O kaip galvoja amerikiečiai, kuriems, at

rodo, tas maskaradas skiriamas? Londoniš- 
kio „Economist” New Yorko koresponden
tas teigia, jog JAV reikalavimas, kad ta su
tartie nenumatytų automatiško įsijungimo į 
karo veiksmus tėra iliuzija, ką gerai su
pranta ir palys amerikiečiai. Jei sovietai 
pradėtų karą, jie negalėtų pirmą dieną ne
pažeisti JAV interesų lygiai taip pat, kaip 
japonai pirmą -karo dieną užpuolę Pearl 
Harborą. Tokiu atveju JAV turės automa
tiškai apsispręsti stoti į karą. Tiesa, ame
rikiečiai šiandien nemano, kaip prieš metus, 
kad karas yra neišvengiamas, tačiau jie ne
galvoja išleisti į jų rankas atitekusios ini
ciatyvos. Atlanto paktas amerikiečių akyse 
yra bendro planavimo instrumentas, leidžiąs 
su mažiausiomis išlaidomis sudaryti žymiai 
pranašesnę už sovietus kariną mašineriją. 
O tokia galimybė leidžia daugiau demėsio 
ir energijos skirti akiniam atkutimui. Kaip 
žinoma, tik galingesnis ūkis leidžia laimėti 
ginklavimo rungtynes. Tokių pažiūrų nega
lės pakeisti sovietų grasinimai.

Gąsdinimas iš baimės
Laukiniai, užsidėję ragus ir apsikarstę 

liūtų uodegomis, tikisi išbaidysią juos ap
nikusias piktas dvasias. Dabartinė Krem
liaus pakalikų akcija išduoda tik savo val
dovų nervingumą. Churchillio kalba Briue- 
selyje, kurioje jis pabrėžė reikalą pakelti 
Europą skaldančią geležinę uždangą yra 
būdinga Vakarų nuotaikoms. Tas visas kal
bas kol kas galima palyginti tik gerųjų dva
sių pasivaidenimui, tačiau jos pranašauja 
šviesesnę ateitį. Kremliui tai nieko gero 
nelemia. Jis tikisi, kad laukinių pavyzdžiu 
kitus gąsdinant, pačiam nebus baisu. VM

Wallacė pesimistas dėl Marshallio plano
Washlngtonas (Dena/Reuteris). Amerikie

čių pažangiosios partijos vadas Mallacė 
kongreso užsienio politikos komisijai pa
reiškė, kad jis numatąs Atlanto pakto nepa
sisekimą. Wa1lacė tvirtino, kad Marshallio 
planas irgi 'bepasisekęs. Tokie planai Va
karų Europą ir JAV veda į ūkinę krizę ir 
gali sukelti karą, kgpo niekas negalėtų lai
mėti. Siaurės Atlanto paktas paėmė agresy
vią liniją prieš Sovietų S-gą, kadangi jis 
numato karinių atsparos punktų prie sovie
tų sienų įrengimą.

„Europai turi būti leista teisti Europa"
JT ar du susipeš? gaidžiai — tas pats

Briusselis (Dena/Reuteris). Europos są
jūdžio kongreso atidarymo proga pasaky
toje kalboje buv. britų ministeris pirminin
kas Churchillis pareiškė, kad

JT organizacija yra degraduota | „be- 
sipešančiųjų gaidžių” lygmenį.

To priežastis neabejotinai yra tas faktas, 
kad pasaulį suskaldė Sovietų S-gos nešamas 
komunistų agresyvumas. *

Ištisa eilė senų žymių Europos valsty
bių jau nebegali apsaugoti tų žmogaus 
teisių, be kurių, joms gyvenimas yra 
neįmanomas. Jos Kremliaus viešpačių 
rankose yra tapusios tironijos aukomis, 
kurios turi pakelti klastos ir negailes
tingumo daugiau, negu bet kada istori

jos raidoje yra buvę.
Jungtinėje Europoje „toks legalizuotas 

žiaurumas”, koks įvyko kardinolo Minds- 
zenčio byloje, turi būti padarytas nebeįma
nomas.

Po kiekvieno žiauraus karo žmonijos vil
tis buvo nukreipta į pasaulio vyriausybę, 
kuri tarp žmonių padėtų išlaikyti taiką ir 
teisę. Bet jau paskutiniame kare pasidarė 
aišku, kad pasaulio saugumą gali garantuo
ti tik regioninės orgnizacijos. Dideli regio
niniai vienetai yra reikalingi elementai pa
saulio vyriausybei sukurti.

Dėl Europos teismo, kuris saugotų žmo
gaus teises, Churchillis pareiškė, jog toks 
teismas nereiškia pasaulinio teismo atmeti
mo, bet yra geriau, kada JT nustatytus 
principus regioninių grupių teismai inter
pretuos šiaip: „turi būti leista Europai 
teisti Europą.”

Europos moralinės vertybės yra krikš
čionybės ir racionalizmo dvasios sukurtos 
dviejų tūkstančių metų kultūros ir civili

Dar apie Kremliaus taikos partiją
Prezidentas Trumanas porą sykių užsi

minė apie kažkokią Kremliaus politbiure 
esančią talkos partiją. Jis kalbėjo apie tai
kingai nusiteikusius tos institucijos narius, 
tačiau nesutiko plačiau paaiškinti tos savo 
užuomimos. Visuotiniu įsitikinimu, kol Stali
nas netarė savo galutinio žodžio, politbiuro 
nariai gali turėti ir skirtingas vienu ar kitu 
klausimu nuomones. Todėl apie skirtingas 
nuomones jau ne kartą buvo pasklidę gan
dai. Pereitą savaitę naujos medžiagos tos 
rūšies spekuliacijoms patiekė šveicarų pap
rastai gerai informuotas savaitraštis „Die 
Weltwoche”. Jis paskelbė „International 
Aews Service” tuo reikalu pranešimą, ku
rio daviniai, girdi, paskatinę tos agentūros 
Europos skyriaus direktorių Kingsburį 
Smithą paskubėti j Maskvą ir prašyti pasi
kalbėjimo su Stalinu.

Tame pranešime teigiama, kad generolas 
Bedellis Smithas esąs geriausiai informuo
tas Vakarų diplomatas Maskvoje ir kad 
kaip tik jo informacijos paskatino preziden
tą padaryti aukščiau minėtus pareiškimus. 
Esą, šiuo metu tie prezidento minėti nuo
saikieji elementai sudaro politbiuro daugu
mą. Tačiau ar jie išlaikys savo pozicijas? 
To teigti nėsą negalima, turint galvoje 
Molotovo ir jo sėbrų griežtą opoziciją.

Pranešimas teigia, kad politbiuro nariai 
yra suskilę į tris grupes — partijas; ka
rinę — Molotovas, Vorošilovas, Bulga
ninas ir Malenkovas; ūkinę — Kaganovl- 
čius, Voznesenskis, Kuznecovas, Kosyginai 
ir Svernikas; ir pagaliau „Kaukazo” — Be
rija ir Mikojanas. Tenka pastebėti, kad tas 
suskirstymas maždaug atitinka ir Tokajevo 
teigimus, su kuriais mūsų skaitytojus jau 
supažindinome. Tik pagal Tokajevą Voz- 
nesenskie priklauso Molotovo grupei, o apie 
Vorošilovą ir šventiką iš vigo netenka kal
bėti, nes jie yra paprasti nuliai.

Tos grupės turinčios skirtingas pažiūras, 
kas yra patikėtina, nes pats Stalinas jau
čiasi ne labai gerai ir beveik vigus metus 
praleidžia ne Maskvoje, bet Sočių vasar
vietėje.

Prie nuomonių skirtumo, pasak INS pra
nešimą, politbiuro narius privedė ūkiniai 
sumetimai: jie lietė penkmečio planą ir 
ryšium su juo sovietų, politiką satelitinių 
kraštų atžvilgiu.

Penkmečio planas iki 1952 m. numatė be
veik 100’/o pakelti dabartiną pramonės ga
mybą, tačiau pasirodė, kad esant dabarti
nei spartai .galima laukti tik 55 ’/o padidė
jimo. Siūlymas į penkmečio planą įjungti 
dar Lenkijos, Čekoslovakijos ir Vokietijos 
pramones pasirodė esąs neįvykdomas, nes 
tų kraštų pramonės turi eksportuoti j Va
karus, kad iš ten gavus reikiamų žaliavų.

Dauguma už talką

Paprasčiausia išeitis atrodytų tų sričių 
ūkinis įjungimas. Tačiau politbiuro narių 
dauguma tam nepritarė šiais sumetimais. 
1, Tanp Vidurinės Europos ir Rusijos gy
venimo lygmens yrajabai didelis skirtumas, 
2 toks žygis gali tik sukelti prijungiamų 
kraštų tautinį pasipriešinimą. Politbiuras 
šiuo Mausimu dar nesąs padaręs sprendimo. 

zacijos padaras. Europos sąjūdis nėra pa
diktuotas vien tik geografinių aplinkybių. 
Jo principai glūdi papročių sferoje. Europa 
apibrėžia savo poziciją žmogaus teisių 
klausimu JT proklamuotos chartos dvasioje.

Kai Churchillis nuo Briuselio biržos rū
mų laiptų norėjo pasakyti kalbą apie „Eu
ropos vienybę”, komunistai, kurie buvo iš
sisklaidę 5.000 žmonių minioje, ėmė šaukti 
„šalin Churchlllįl”. Tuo pačiu metu pasi
pylė šimtai proklamacijų kuriose buvo pa
rašyta/„Ką daro tie eksnaciai Europos są
jūdžio priedanga?” Daug atsišaukimų buvo

Žvilgsnis j sovietus pro rožinius akinius
Paryžius (Dena/Reuteris). Kravčenkos 

byloje Canterburio dekanas Dr. Johnso- 
nas kaip liudininkas pareiškė, kad jis nema
no, jog Kravčenkos knygos „Aš pasirinkau 
laisvę” teigimai paremti faktais, kuriuos 
jis pats patyręs nuo 1917 m.

Dekanas pareiškė, kad jis pats yra pa
rašęs 3 knygas apie Sovietų S-gą po to, 
kai jis kaip inžinierius, dvasininkas ir mo
ralistas tenykščias gyvenimo sąlygas išstu
dijavęs (71).

Jis turėjo progą vieną valandą truku
siame interview su generalisimu susipažinti. 
Kravčenkos knygoje Stalino atvaizdavimas 
esanti „groteskinė karikatūra“.

Sovietų S-ga visais būdais remianti 
mokslą ir stengiantis! praktikoje taikyti 
moralinius dėsnius. Dr. Johnsonas sakė, 
kad jis Sovietų S-je sutiko daug moksli
ninkų ir .eklezijos vadų. Visi eklezijos va
dai, priešingai Kravčenkos teigimams, pa
tvirtino jų atstovaujamos eklezijos laisvę.

Į klausimą, ar jis, iš anksto negavęs 
leidimo, galėjo lankyti kolchozus, jis at

Karinė partija siūlo „užsienio ūkinę 
išeitį” t. ,y. paprastai tuos Rytų Europos 
kraštus ūkiškai sujungti su Sovietų Sąjun
ga. Ji aiškina, kad sovietų kariuomenė šian
dien valdo tuos kraštus ir todėl tai galima 
‘padaryti. Svarstant klausimą, kokios to tiks
lo siekiant reikia laikytis taktikos, didelį 
vaidmenį suvaidino Berlyno krizė. Bulgani
nas, kuris keletą kartų krizės pradžios die
nomis buvo nuvykęs į Berlyną, stengėsi 
Įrodyti, kad pakanka nutraukti orinį susisie
kimą. Girdi, orinio tilto torpedavimas pri
vers anglosaksus • įsileisti į derybas dėl vi
sos Vokietijos problemos. Derybas pasektų 
okupacinių kariuomenių iš Vokiejijos ati
traukimas, o tada ūkiniai sunkumai Vokie
tiją privers pereiti į Rytų bloką. Ta mintis 
ryškiai pasireiškė 1948 m. liepos 13. d. 
įteiktoje Vakarams notoje.

Tačiau karinė partija neilgai triumfavo. 
Vakarų tvirtas pasiryžimas netitraukti iš 
Berlyno padarė įspūdžio. '

Ūkinė partija smarkiai priešinosi karinės 
partijos pažiūroms. Jos nuomone, ginkluota 
interevencija oriniame koridoriuje susitiktų 
su ginkluotu pasipriešinimu, o tokie inci
dentai galėtų išsivystyti į karą. Apie liepos 
20. d., kada Bidault pasisekė į Haagą su
kviesti Vakarų Europos užsienio reikalų 
ministerlus, ūkinei partijai pasisekė apginti 
»avo pažiūrą.

Berija ir Mikojanas
Ūkinė partija tik todėl laimėjo, nes ją pa

laikė „Kaukazo” partija — Berija ir Miko
janas; Greičiausiai juos abu Ir turėjo min
tyje Trumanas, kalbėdamas apie taikos ša
lininkus.

49 metų mažiaus Berija yra ne tik įtakin
gas dėl toj kad yra policijos šefas. Būdamas 
politbiuro vidaus politikos šefas, jis dar, be 
to, turi nemažą įtaką ūkiniuose ir užsienių 
politikos reikaluose. Jis Stalinui imponuoja 
ne tik savo „metodais”, bet taip pat ir lite
ratūriniais sugebėjimais. Jis parašė keletą 
knygų, kuriose taip atvaizdavo Stalino pra
eitį, kad jam patiko.

Berija yra nusiteikęs taikos naudai aiš
kiai? asmeniniais sumetimais. Jis, matyti, 
nori būti Stalino įpėdinis ir yra įsitikinęs, 
kad karas arba šaltojo karo įamžinimas 
tiems planams gali sukliudyti.

51 metų Mikojanas lydėjo Staliną į Te
herano ir Jaltos konferencijas ir dalyvavo 
pasikalbėjimuose su Rooseveltu. Jis yra ti
krai įsitikinęs, jog geri sovietų JAV santy
kiai yra galimi ir net būtini, kad ir dėl 
ūkinio bendradarbiavimo atstatymo. Juk Ru
sijai yra reikalingos mašinos ir kitokios 
gėrybės penkmečio planui įkūnyti.

Stalino neryžtingumas

ūkinės ir Kaukazo partijų koalicija ke
letą kartų 1948 m. liepos mėn. būvyje no
rėjo priversti prie politinio atoslūgio. Ta
čiau tam griežtai pasipriešino Molotovas, 
štai kodėl rusų politika paskutiniųjų šešių 
tnenėsių būvyje neturėjo vieningos lygios 
linijos.

Ataimintina, kad Molotovas pražuvo iš 

mesta po Churchillio kojomis. Turėjo įsi
kišti policija. Buvo areštuota per 60 asme
nų. Tarp areštuotųjų yra du belgų senato
riai, o taip pat ir komunistų atstovas Dis- 
pys, anksčiau buvęs ministeris be portfelio.

Toje kalboje Churchillis pabrėžė, kad 
šiandien viena pusė Europos yra kalėjime, 
o kita yra nuolatiniame įtempime. „Nauja
sis Europos vienybės sąjūdis yra kuriamas 
drąsa, inteligencija Ir atkaklumu. Jis vi
siems žmonėms, turtingiems ir vargšams, 
duos laisvę ir gerovę.”

sakė teigiamai. Prisiminus komunistų 
„Daily Worker“, kurį 1948 m. dekanas pa
vadino „tikrai patriotišku", jis pasakė esąs 
išdidus savo santykiais su „tikrai nepri
klausomu" laikraščiu.

Kremliaus bernas 
įkalbinėja pasyvumą

Londonas (Dena/Afp). Darbo partijos 
kraštutinio kairiojo sparno atstovas Zlllia- 
cusas pareiškė, kad

Atlanto paktas reiškia D. Britanijos for
malų grįžimą prie „pusiausvyros” po
litikos ir ginklavimosi lenktynių. Jo 
nuomone, trečiasis pasaulinis karas 

neišvengiamas.
Pastovus ir taikingas susitarimas su So

vietų S-gas yra galimas, jei darbiečių vy
riausybė liksianti ištikima 1945 m. paskelb
tiems socialiniams principams ir neseksianti 
konservatorių nusistatymo.

Maskvos, kai Vakarų pasiuntiniai prašėsi 
priimami. > ,

Rugpjūčio 1. d., t y. dieną prieš tai, kai 
Stalinas priėmė Vakarų pasiuntinius, polit
biuras turėjo labai svarbų posėdį. Reika
laujant abiem partijoms, Stalinas turėjo pa
siimti teisėjo rolę. Visuotiniam nustebimui, 
Stalinas tai daryti vengė. Jis neužėmė aiš
kių pozicijų. Jis atsisakė pritarti Molotovo 
ar Mikojano pažiūrai. Jis tačiau pritarė 
nuosaikiajai partijai, pabrėždamas reikalą 
vengti karo ir tam' tikąlui gal net eiti į 
kompromisą su Vakarais. Antra vertus, jis 
Įgaliojo „Molotovą pasirūpinti, kad būtų 
Išskirta kiekvienas veiksmas kuris kenktų 
sovietų orumui arba sovietų interesams 
Berlyne”.

Molotovas tuo pareiškimu labai apsi
džiaugė. Jis jautėsi gavęs pritarimą. Savo 
pasitarimuose su pasiuntiniais jis stengėsi 
sumažinti paties Stalino jiems pasakytų žo
džių reikšmę. O tie jau galvojo su Stalinu 
esą lyg ir susitarę. Molotovas tą susidarytą 
įspūdį vėl išblaškė.

Karinės partijos intrigos
Dėl to pasiuntiniai pareikalavo naujo su

sitikimo su Stalinu, kuris ir įvyko rugpjū
čio 23. d. Stalinas buvo malonus, tačiau 
prasitarė, kad jis savo užsienio reikalų mi- 
nisteriui nesipriešins.

Po to Berija nuvyko į Berlyną ir pats 
įsakė sovietų įstaigoms vengti bet kotkio 
konflikto su britų arba amerikiečių dali
niais. Bulganinas pasiskubino Beriją lydėti 
Ir tuo būdu apsaugoti karinės partijos in
teresus.

Rugsėjo 14. d. Molotovas aštuntą kartą 
priėmė Vakarų pasiuntinius ir stengėsi 
neišsklaidyti savo paties paleistas miglas.

Berlyne Berija sovietų kariuomenės vado
vybei po to sekusiose derybose su Vakarais 
paliko laisvas rankas. Tačiau atrodo, kad 
Bulganinas Sokolovskį painformavo, jog 
Molotovas, jis pats, Vorošilovas ir visa ka
rinė partija nenbri jokio kompromiso.

Tokiu būdu Molotovui ir jo sėbrams pa
sisekė visą atoslūgio politiką užšachuoti. 
Dėl to nuėjo niekais ir visi senjoro Brag- 
muiios ir misterio Evatto pastangos su
rasti kompromisą Paryžiuje.

Mikojanas nepasiduoda

Mikojanas tačiau nemano kad jis jau pra
laimėjo. Jo draugai taigia, kad jis apsilan
kė pas amerikiečių ambasadorių ir jam pa
reiškė pageidavimą 1949 metais nuvykti į 
JAV ir ten pats sueiti į kontaktą su kai ku
riomis firmomis. Washingtonas į tą siūlymą 
pažiurėjo abejingai. Tačiau tenka pastebėti, 
kad tai Mikojano Iniciatyvai pritarė pats 
Stalinas Ir politbiuro dauguma. y

Kas nugalės?

Daug kas stebėsis tuo vaidmeniu, kurį 
visoje toje byloje suvaidino Stalinas. Ta
čiau nereikia pamiršti, kad jis sveikatos 
sumetimais negali būti visą laiką Maskvoje. 
Nors gandai apie blogą jo sveikatą yra

(Nukelta į 4 psl.)

=TRUMP0S ŽlVIOS=
ARGENTINA

♦ Argentinos prezidentas Peronas, jo 
žmona Eva Perontenė ir Eleonora Roose- 
veltienė paskelbtame sąraše yra pirmieji 
trys kandidatai iš 23, kuriems pasiūlyta su
teikti 1949 m. Nobelio taikos premiją. (D/R)

BELGIJA
♦ Belgijos vyriausybė svarsto besireiš

kiančią Belgijoje nedarbo problemą. Sklinda 
gandai, kad ryšium su tuo gali įvykti vy
riausybės krizė. (D/R).

♦ Tūkstančiai Belgijos katalikų studen
tų demonstravo prieš Mindszenčio nuteisi
mą. Policija demonstrantus išsklaidė jėga, 
kai studentai užpuolė komunistinio laikraš
čio redakciją ir Belgijos KP vyr. būstinę. 
(D/R).

BULGARIJA
♦ Bulgarijoje išleistas naujas įstatymas, 

kuriuo suvalstybinami be išimties visi spau
dos ir leidybos verslai. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Čekoslovakijos komunistų „Rude Pra- 

vo” informuoja, kad nuo 1948 m. vasario 
mėrt. iš Čekoslovakijos pabėgo per 6.000 
asmenų. (D/R).

D. BRITANIJA
♦ Feldmaršalas Montgomerys iš Švei

carijos atvyko į Paryžių. (D/R).
♦ Buv. britų užsienio reikalų ministeris 

Edenas viename priėmime pareiškė, kad 
Australija, jeigu ji nori britų tautų šeimoje 
vaidinti didesnį vaidmenį, turi turėti di
desnį gyventojų skaičių. (D/R).

INDIJA
♦ Indijos užsienio reikalų .ministerija 

praneša, kad New Delhyje turi įvykti kon
ferencija, kurioje dalyvaus Indijos, Pakista
no, D. Britanijos, Australijos ir Ceilono at
stovai. ji svarstys būklę Burmoje. (D/Afp).

IRANAS
♦ Persijos šachas parlamento atstovams 

pareiškė, kad jis norįs sušaukti steigiamą
jį susirinkimą, kad pakeistų daugelį konsti
tucijos punktų,' kurie nebeatitinka dabarti
nių sąlygų. (D/Afp).

. 19 VISUR
♦ Netoli Limos, įvykus lėktuvo avarijai, 

žuvo 22 žmonės. (D/Afp).
♦ Transjordanija išleido iš vienos be

laisvių stovyklos sekančią 150 asmenų žy
dų belaisvių grupę. (D/Afp),

ITALIJA
' ♦ Venecijos gondolininkai bendroje re
zoliucijoje protestuoja prieš Venecijos trans
porto priemonių motorizaVimą, nurodydami, 
jog tuo būdu tas lagūnų miestas praras 
savo meninį charakterį. (D/R).

♦ Italijos policija suėmė du žydus, ku
rie Varese statė tris torpedinius laivus ara
bų valstybėms. Be to, atrasta bombų ir 
sprogstamosios medžiagos. (D/R).

’ JAPONIJA
♦ Ministeris pirmininkas Jošida Japoni

jos kabinete nurodė, kad reikia išaiškinti 
Japonijos komunistų partijos organizaciją ir 
veiklą. Manoma, kad tai būsiąs pirmas 
žingsnis komisijai sudaryti, kuri ištirtų re
voliucinę komunistų veiklą. (D/R).

J, A. VALSTYBES
♦ JAV laivynas Karibų jūroje vykdo

muose manevruose išbandys priemones prieš 
atominius ginklus. (D/Afp).

♦ Amerikiečių laivyno misijos viršinin
kas Turkijai admirolas Seattle pareiškė, kad 
JAV ir Turkijos vyriausybės šiuo metu 
svarsto priemones, kokiu būdu Juodojoje, 
jūroje grąžinti pusiausvyrą, kuri yra pa
krikusi sovietams gavus italų laivų. (D/R).

Amerikos aviacijos inžinieriai tiria 
galimybes sunaudoti sprausminių lėktuvų 
Išmetamas karėtas dujas tam tikrai apara
tūrai, kurios pagelba būtų galima padaryti 
matomus nutūpimo takus ir migloje: (D/R).

♦ JAV misija Graikijoje pranešė apie 
numatomą pasirašyti su Graikijos vyriau
sybe sutartį, pagal kurią J Graikiją bus pa
siųsta 12 amerikiečių specialistų Atėnų 
aerodromui sumoderninti, (D/Afp).

♦ Amerikiečių metodistų pamokslininkas. 
Dr. Smithas, kuris yra dabar Sofijoje kartu 
su kitais teisiamo dvasininko Naumovo as
meninis draugas, pareiškė, kad isleriškas 
Naumovo pareiškimas jokiu būdu nesiderina 
su to asmens charakteriu. Turėjusios būti 
pavartotos „velniškos”, prievartos priemo
nės, kad tą žmogų priverstų pasikeisti. 
(D/R).

♦ Amerikiečių generalinio štabo virši
ninko pavaduotojas gen. ColHnsas pareiškė, 
kad amerikiečių kariuomenė Japonijoje ko
vosianti, „jeigu Japonija- būtų užpulta”. 
(D/R).

v. NORVEGIJA
♦ Norvegijos užsienio reikalų ministeri

ja išleido „baltąją knygą” apie nepasiseku
sius Švedijos, Norvegijos ir Danijos bandy
mus sudaryti Skandinavijos gynimosi uniją. 
Knygoje atvaizduota derybų raida nuo pat 
pirminės stadijos iki visiško iširimo. (D/R).

' PRANCŪZIJA
♦ Prancūzijos vyriausybė apdovanojo 

Australijos užsienio reikalų minfsterį Dr. 
Evattą garbės legiono didžiuoju kryžiumi už 
jo, kaip paskutinio JT pilnaties susirinkimo 
pirmininko nuofielnus pasaulio taikai. (D/R)

SOVIETŲ 8-OA
♦ Sovietų S-gos maršalas Rokosovakis 

paskelbtas Stettino miesto garbės piliečiu. 
1945 m. Rokosovskis turėjo uždavinį kuo 
greičiausiai per Meoklenburgą prasimušti 
iki Baltijos jūros, kas jam tačiau nepasisekė, 
kadangi britų kariuomenė anksčiau įasveržė 
į Schlesvigą-Holsteiną. (D).

♦ Sovietų kariuomenė darysianti Sovie
tų S-gos Suomijos Norvegijos pasienio an
tyse žiemos manevrus. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Žydų tikybiniams ir organizaciniams 

klausimams Vokietijoje ryšių valdininkas 
prie OMGUSo rabinas Krameris na;-Hkė, 
kad šiuo metu Vokietijoje yra 75 «)noo 
žydų, kurie gyvena amerikiečiu z<ww>t mo- 
vyklose. Didžioji jų dalis per lji'emtočln* 6. 
mėnesius iškeliaus į Izraelį. (D).
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Kultūriniai parengimai ir rūpesčiai 
Iš Bremeno emigracinių stovyklų

ANTRASIS „AUŠRINES” APSILANKYMAS BREMENE. — DAINOS PER RADIJĄ. — EMIGRANTAI KLAUSOSI LIET. DAINŲ 

KONCERTO. — KOLEKTYVAS, DAINAI PASKYRĘS PER 1350 VALANDŲ.

Dar nespėjo choristai pamiršti sunkveži
mio dulkių ir benzino kvapo nuo to karto, 
kai lankėsi Bremeno emigracinėse stovyklose 
ir koncertavo per Bremeno radiją trans
liuotose pamaldose bei vakare suruošė pa
saulinės programos koncertą Tirlitzo sto
vykloje, Štai, vasario mėn. 6 d. vėl ši dai
nuojanti šeima leidžiasi kelionėn. Didelis 
rūkas dengia žemę. Autobusas negali iš
vystyti reikalingo greičio, o čia jau artinasi 
11 vai., kada susitarta susitikti radiofone. 
Ir šoferis ne visai žino kelią. Visa laimė, 
kad kun. V. Sarka, Bremeno emigracinių 
Stovyklų kapelionas, ilgai nesulaukdamas, 
pats ryžtasi pasitikti. Visi džiaugiasi ir 
lengviau atsidūsta, kai prieš save pamato 
pilkos spalvos džypą ir iš jos lipanti kun. 
V. Šarką. Šio rūpesčiu Diepholzo „Aušrinė” 
antrąkart susitinka su Bremeno radiofono 
žmonėmis. Prieš porą savaičių Bremeno 
radiofono muzikos skyriaus vadovybės 
kvietimu, čia lankėsi „Aušrinės” dirigentas 
su seniūnu ir aptarė transliacijų reikalus. 
Tada, prisiminus Vasario Šešioliktosios 
šventę, „Aušrinės” vadovybei prašant, 
Bremeno muzikos skyriaus vedėjas sutiko 
vasario mėn. 16 d. suruošti lietuviškų dai
nų transliaciją. Buvo susitarta ir dėl laiko. 
Transliacija (vyks nuo 10,30 iki 10,45 vai. 
Beliko tik atvykti „Aušrinei” ir įdainuoti 
dainų. '

Didelis autobusas su.priekaba įriedėjo į 
radiofono kiemą. Skubiai persirengę, cho
ristai rikiuojasi radiofono transliacijų salės 
scenoje. Sustojus chorui taip, kad tinkamai 
veiktų mikrofonai, „Aušrinė” pradeda dai
nuotu Padainuoja vieną ir kitą dainą ban
dymui. Netrukus scenos šonuose pasirodo 
žalia,- o po to raudona šviesa. Tyla visus 
įtempia, nes kiekvieną sukosėjimą ar šla
mesį fiksuoja magnetinė juosta. Po poros 
minučių choras pats gauna pasiklausyti tik 
ką magnetinėn juoston įdainuotos dainos. 
Kai tenka' porą kartų dainą atkartoti dėl 
vieno ar kito dalyko, dainininkai ir diri
gentas pradeda nervintis. Bet vėl netrukus 
aprimstama. Vėl visi įtemptai dirba. Net 
ir tie, kurie pirštą spausdami sėdi publi
koje, retkarčiais neiškęsdami tos tylos, su
juda ir sukelia nelauktą aliuminijo kėdžių 
Skrabtelėjimą. Visi patenkinti atsidūsta, kai 
laikrodis muša 13 vai. ir salę reikia pa
laisvinti, nes turi ateiti vokiečių orkestras. 
O dainų įdainavo mišrus ir vyrų choras ir 

‘ vyrų kvartetas.
Iš siauro radiofono kiemo sunkiai išsisu

kęs autobusas veža choristus į Grohno emi
gracinę stovyklą. Pakeliui dalinamasi įspū
džiais ' iš radiofono. Kažkas ramina, kad 
nesą ko jaudintis, jei „Aušrinė” vieną dai
ną turėjusi po porą kartų dainuoti: Caruso 
į plokštelę dainuodavęs net po 10 kartų.

Gausūs stovyklos praeiviai žvelgia į pra
važiuojančio autobuso keleivius, tur būt, 
sau galvodami, kad atvyksta naujas emi
grantų transportas. Tačiau, kai šie „emi
grantai” išlipa ir bagažo teturi vos po ne

didelį čemodanėlį su tautiniais drabužiais, 
jau paaiškėja, jog čia koncertininkat.

šįkart emigracinėse stovyklose buvo per 
du šimtus lietuvių. Pranešus apie koncertą, 
visi susimokė į koncertą atsivesti bent po 
vieną svetimtautį. Ir tikrai, kai galų gale 
paaiškėjo salės reikalai ir, kai dideliu kun. 
V. Šarkos užsispyrimu, vietos YMCAos 
salės administratorius buvo priverstas lai
kytis ankstyvesnio susitarimo, kino salėje 
buvo apie 500 publikos.

Koncerto programa turėjo būti sutrum
pinta dėl aprėžto laiko, tačiau dainos stip
riai ir puikiai praskambėjo. Jei ne laikas, 
ne vieną dainą būtų reikėję kartoti. Išvyk
stančiųjų vardu „Aušrinės” kolektyvui už 
gražų koncertą dėkojo Ig. Malinauskas, 
vykstąs į JAV. šį koncertą jis giliai ver
tina ir reiškia širdingą padėką visų vardu.

Tai jau antrasis „Aušrinės” koncertas 
emigrantams. Kas žino, gal netrukus ir iš 
„Aušrinės” dainininkų šeimos ne vienam teks 
atsidurti emigranto laimėje ir nelaimėje, 
iačiau ligi tai įvyks, dirbama visu tempu. 
Nežiūrint stovyklų perkilnojimo ir emigra

Sąlygos žmonių gerai valiai silpninti
Vasario 16. d. proga tremtinių spaudoje 

buvo paskelbtas VLIKo atsišaukimas į vi
sus geros valios tautiečius prisidėti prie 
vadavimo akcijos parėmimo kad ir menka 
auka Tautos Fondui. Atrodo, kad gerai ap
galvotas ir paruoštas atsišaukimas turėtų 
būti paliktas kiekvieno geros valios tautie
čio sąžinei apsispręsti ir ta proga varomą 
propagandą, kiek ji kam atrodo dar reika
linga, neleisti iškrypti iš tos vieningumo ir 
patriotizmo dvasios, kuria dvelkia pats at
sišaukimas ir, svarbiausia, jo pagrindinis 
tikslas.

Deja, kaip jau ne kartą, taip ir šiuo at
veju, pasišovę operuoti monopolizuotu pa
triotizmu kai kurie „propagandistai”, užuot 
prisidėję prie vajaus pozityvių pusių aiš
kinimo, ėmė ir išstatė „Žiburių” 20 nr. bau
bą, kuris skelbiamiems VLIKo atsišaukimo 
tikslams gali patarnauti tik priešingai.

Juk jeigu skelbiama, kad aukos renkamos 
Tautos Fondui, tai kiekvienas aukotojas su
pranta, jog tas Fondas tarnauja bendrai va
davimo akcijai, kad ir kas ją vykdytų — 
VLIKas, Pasiuntiniai ar Vykd. Taryba. Kaip 
gi dabar išsisuksi neabejojęs, kodėl gi vėl 
ta proga pabrėžiama ir ar tuo patarnauja
ma bendram visų vadavimo organų sutari
mui, kai sakoma, jog tik „jis vienas (t. y. 
VLIKas) iki šiol sėkmingai vadovavo Lie
tuvos laisvės kovai krašte vokiečių okupa
cijos metu, lygiai kaip vienas ir dabar ją 
veda užsienyje.”?

Ačiū Dievui, Tautos Fondas yra vienas 
ir nesuskaldytas, ir taip į jį būtų linkę 
žiūrėti visi tremtiniai ir lietuviai užjūriuo
se, jei be reikalo ir nevietoje nebūtų ke
liami nešvankūs ir neskoningi, pikta ten
dencija atmiešti, „pavažiavimai”, kuriais 

cijos, choras išsilaikė jau trejus metus. Vien 
emigravo jau apie 60 choristų. Trejų savo 
darbo metų balanse „Aušrinė” turi 454 
koncertus — pasirodymus, lietuviškosios 
dainos ir giesmės reikalams paskirdama 
1350 valandų. Šiuo metu chore dai
nuoja 63 dainininkai, kurių didžiausį 
nuošimtį sudaro mokyklinės bendruomenės 
nariai. Nuo choro pradžios per Aušrinę" 
perėjo 238 dainininkai. Savo dirigento My
kolo Liuberskio energija šis dainos mėgėjų 
vienetas išsilaikė gražiai per tremties lai
kotarpį, visiškai įrodydamas, kad, turint 
gerų ir didelių norų, galima sutarti ir dar
niai dirbti tokioje draugėje, kur dirba ne 
kokie keli, bet keliasdešimt asmenų.

Girdėti, kad „Aušrinė” vėl netrukus bus 
kviečiama koncertuoti išvykstantiesiems mū
sų tautiečiams, šiuo metu „Aušrinė” ir geo
grafiškai gana patogiai gyvena prie. Breme
no ir meniškai yra pajėgi atsistoti ant sce
nos, kad išvykstančiam dar paskutinį kartą, 
prieš lipant į laivą ir atsisveikinant su 
Europa, primintų, jog čia palieka jo bran
gioji tėvynė Lietuva. S. Narkėliūnaitė.

jau ne kartą pasižymėjo kai kurie tiesos 
monopolio pretendentai. Kviečiant Visus 
prisidėti kuo nors prie vadavimo darbo, 
argi pateisinama rūšiuoti, kas to darbo 
„pirmūnas” ir kas jame yra „vienintelis” 
vadovas?

Paliekant tą tendencingą „reklamą” jos 
autorių skoniui apspręsti, negalima nenu
sišypsojus praeiti pro šalį, nepažvelgus į 
baubą, kuriuo „skatinama” tremtinius prisi
dėti prie vajaus. Girdi, „paremti savo pfe- 
nigiu krašto laisvinimą nė vienas negali at
sisakyti dėl to, kad jis. nesugeba arba ne
moka (?). Todėl, kas ir šiuo atžvilgiu ne
nori prisidėti prie išlaisvinimo kovos, tas 
vargu ar vertas vadintis lietuviu it reikia 
abejoti, ar jis turės teisę grįžti į išlaisvintą 
kraštą.”

Va, tau, kad nori ... Kybartų skrynin
gas jau ir proklamuojamas! Bet atsipirkti 
gali kiekvienas keliais pfenigiais...

Juokas juokais, bet kiek tokia „propagan
da” vajui patarnauja gera tautiečių valia 
nepasltikį gąsdintojai, galės pasakyti tie, 
kurie į tą vajų dėjo daugiau vilčių. Tautos 
Fondas ir jo skelbiamas vajus, panaudo
jamas ne jungimui, bet skaldymui, vargu ar 
atitinka jo skelbiamus tikslus. J. Pamūšis.

♦ Maskvoje mirė 65 m. amžiaus sovietų 
kompozitorius Borisas V. Asafjevas, baleto 
„Bachčisarajaus fontanas” (statyto ir Kauno 
valst. teatre) autorius.

♦ Paryžiaus miesto didžioji 1948 m. 
muzikos premija paskirta Guy Ropartzui. 
Ropartzas yra buvęs J. Massenet ir C. 
Francko mokinys. Laureatas yra parašęs 
komišką operą „Le pays” (1913), vieną Re
quiem ir psalmę „Super Flumina”. 1918 m. 
Ropartzas buvo pakviestas Strassburgo kon
servatorijom

Į Kanadą ar i Jungtines Amerikos Valstybes?
Kai kurie tremtiniai, beskubėdami grei

čiau išvykti iš Europos, stengiasi važiuoti 
bet kur- kur greičiau veš. Yra tokių, kurie 
jau turi darbo sutartis, buto garantijas ar
ba efidevitiis išvykimui J Kanadą ir taip 
pat išvykimui ir į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Tokiais atvejais tremtiniai rašo 
laiškus savo prieteliams į užjūrį, prašydami 
patarimo, į kurį kraštą važiuoti.

Žinoma, šio klausimo sprendimas labiau
siai priklauso nuo to, kaip kas užjūryje sa
vo giminių ir prietelių yra laukiamas ir 
kokios jam yra žadamos galimybės. Bet 
jei šių aplinkybių nėra, tai išvykstantieji 
sprendimą turi daryti pagal tų dviejų kraš
tų socialinius ir ekonominius skirtingumus.

Kanada yra žemesnio gyvenamojo stan
darto kraštas. Palyginus tuos du kraštus 
žemės ploto atžvilgiu, Kanada yra platesnė, 
bet jos geografinė padėtis yra neparanki: 
ji driekiasi į šiaurės ašigalį. Tiktai jos pie
tinis pakraštys, paliai Jungtines Amerikos 
Valstybes, yra tirščiau gyvenamas. Kana
doje yra tiktai keliolika stambesnių miestų, 
kuriuose yra susispietusi stambesnioji Ka
nados pramonė. Apie pramonės įmones tel-^ 
kiasi ir darbininkija.

Atlikę darbo prievolę pagal sutartis be
veik visi ateiviai iš miškų ir kasyklų trau
kia į. miestus; labai retai kas lieka tenai 
ilgesniam, negu sutarta, terminui su geres
nio uždarbio išskaičiavimais. Naujieji atei
viai labiausia puola Torontą. Šiuo metu To
ronte yra didelis darbo jėgos perteklius. 
Žiemos metu daugis įmonių stinga darbo ir 
yra verčiamos mažinti darbininkų skaičių.

Atleistieji turi nemažai vargo, kol gauna 
kitą darbą. Mieste yra nemažai bedarbių, 
kuriuos maitina visuomeninės labdaringos 
organizacijos. O kai neturintieji darbo 
kreipiasi' į darbo biržą, tai be ceremonijų 
jiems yra siūloma vykti į farmas, nors ir 
čia, kaip ir Europoje, yra gana aktuali 
problema: gyventojų bėgimas iš kaimų į 
miestus. Kiek tenka girdėti, būtų trūkumas 
abiejuose kraštuose yra maždaug vienodas. 
Sunkumas yra tiktai tas, kad J. A. V-bėse 
geriau veikia butų kontrolės įstatymas, to
dėl ten butų nuomos kainos nėra tokios 
aukštos, kaip Kanadoje. Viena gausi lietu
vių šeima už 2 kambarių ir virtuvės butą 
Toronte moka 100 dol. mėnesyje. Norma
liai gi toks butas neturėtų kainuoti daugiau 
kaip 25 dol.

Bet svarbiausias dalykas yra tas, kad 
J. A. V-bėse yra Žymiai geresni uždarbiai. 
Nekvalifikuotas duonos kepyklos darbinin
kas tenai gauna per 60 dol. savaitėje, o Ka
nadoje tiek uždirba tik aukso kasyklų dar
bininkai, dirbdami požeminiame karštyje, 
be pakankamo aprūpinimo oru ir pavojin
gose gyvybei sąlygose. J. A. V-bių spau
doje yra keliamas sumanymas nustatyti dar
bininkams 75 centus per valandą, kaip ąt- 
lyginimo minimumą. O Kanadoje šis atly
ginimas yra laikomas vidutinišku.

Visą laiką atrodė, kad J. A. V-bėse žy
miai brangesni yra maisto produktai. Bet 
pastaruoju metu maisto produktų kainos 
Kanadoje taip pradėjo kilti, kad, atrodo, 
jau greitai buvęs skirtumas tanp tų dviejų 
kraštų beveik visai išnyks. Darbo atlygini
mo ir maisto kainų skirtingumo klausimą 
dažnai kelia ir Kanados spauda. Vieno di

džiausio Toronto laikraščio korespondentas 
iš Washingtono -praneša, kad tenai rūkyto 
bekono, kiaulienos nugarinės, jautienos šon
kaulių, margarino, dešrelių, vištienos, 
kiaušinių ir kiaulienos taukų kainos detali- 
nėje prekyboje yra žemesnės negu Kana
doje. Tas ,pats korespondentas pateikia vi
sos eilės pramonės gaminių kainas, kurios 
yra žymiai žemesnės, negu Kanadoje.

Todėl atsižvelgiant į socialines ir eko
nomines sąlygas, yra patartina geriau kiek 
palaukti ir vykti ne į Kanadą, o į Jungti
nes Amerikos Valstybes. Daugis, vykdami 
į Kanadą, galvoja, kad iš čia bus lengviau 
patekti į Jungt. Amerikos Valstybes. Bet 
taip nėra. Čia veikia tie patys kvotų nuosta
tai. Kol neturi Kanados pilietybės, mums 
yra taikoma ta pati mažytė lietuvių imi
gracinės kvotos norma. VI. Bs.

♦ Neseniai atvykusi iš Vokietijos (Hana- 
vo) į JAV dainininkė Apolonija Augustina-^ 
vlčlenė dalyvauja ukrainiečių kompozito-' 
riaus Lysenkos operoje „Tarasas Bulba”, 
statomoje Chicagoje, Civic opera rūmuose.

♦ Šių metų pradžioje iš Vokietijos (Re- 
gensburgo) į Argentiną atvyko smuikininkė 
Elena Kuprevičiūtė. Ji yra buvusi Kauno 
konservatorijos studentė, o tremtyje studijas 
tęsė pas žymius vokiečių pedagogus. Jos at
vykimu Argentinos lietuvių kolonija pratur
tėjo dar viena talentinga jauna meninepa-. 
jėga. (Kiek anksčiau ten yra atvykęs jos 
brolis pianistas Andrius Kuprevičius).

♦ Iš Baselio pranešama, kad yra atrasta 
iki šiol nežinomų Anatono Brilcknerio kū
rybos apie 50 orkestro partitūros puslapių. 
Taip pat Maskvos konservatorija paskelbė 
radusi, iki šiol nežinomą P. Čaikovskio kan
tatą, kurią jis sukūręs Petro Didžiojo 200 
m. gimimo sukaktie^ proga.

♦ 1945 m. mirusio kompozitoriaus P. 
Mascagnio įpėdiniai Ryme iš viešųjų var
žytinių parduoda velionies palikimo Mozar- 
to splnettą ir Rossinio kišeninį laikrodį.

♦ Smuikininkas Fr. Kreisleris parsisiųs
dino iš Londono kelis lagaminus retų, apie 
30.000 svarų vertės, rankraščių, kuriuos 
New Yorke pardavė iš varžytinių laodarin- 
glems tikslams. Prisiminęs, kad parduoda
mųjų tarpe yra Joh. Brahmso koncerto ran
kraštis, jį išskyrė ir padovanojo kongreso 
bibliotekai.

♦ BBC pranešimu, prie UNESCO keti
nama steigti „tarptautinę muzikos tarybą”, 
kuri organizuotu tarptautinius ir pavienių 
kraštų muzikos festivalius ir skirtų muzikos 
kūriniams metinę premiją. >

♦ Fr. Chopino 100 metų mirties sukak
tuves Varšuvoje ketinama labai iškilmingai 
švęsti. Be ištiso minėjimų ciklo, truksiančio 
io mėnesių, įvyks ir tarptautinis chopinistų 
konkursas. Šie metai Lenkijoje pavadinti 
„Chopino metais”.

♦ Birželio mėn. Bad Godesberge įvyk
siančioje muzikos šventėje pirmą kartą Vo
kietijoje bus išpildyta pernai Ryme mirusio 
italų komp. Alf. Casellos „Missa Solemnis 
pro pace”.

♦ 80 metų amžiaus vokiečių kompozito
rius H. Pfitzneris Salzburgo miesto yra pa
kviestas praleisti čia savo gyvenimo sau
lėlydį.

♦ Garsus italų režisierius Robertas Ros. 
sėtinis pakvietė Italijon Ingridą Bergmaną 
svarbiausiam vaidmeniui filmoie „Atviras 
miestas”. Hollywoodo filmų sluogsnių skel
biama, kad filtnos turiniui paimta vienos 
moters tikimas Italijos DP stovykloje.

Žymiojo prancūzų poeto Pauį Verlaine 
gyvenimas bus atvaizduotas filme, kuriam 
scenarijų parašė Hugues Nonn.Pulgis Andriušis

Vis del eiidevito
Feljetonas DMoll

Rukšėnas, prancūzų zonos gyventojas, jo 
paties liudijimu, diplomuotas inžinierius, — 
nore Ir tuo mažai kas tikėjo, — labai anksti 
iš Amerikos giminių gavo efidevitą. Tais 
laikais, atsimenate, visi mes tą popierių lai
kėme stebuklingu vitrakčiu, atidarančiu 
vartus į aukso šalį Ameriką, pakeliui į mū
sų brangią tėvynę Lietuvą, nors taip keliau
jant .ir susidarys desėtkas tūkstančių kilo
metrų lanksto.

Susirinkę artimieji aplaistė brangųjį po
pierių su notarų antspauda ir bankininkų 
parašais, o degtienės pakurstyta svečių 
vaizduotė jau matė Rukšėną šokantį išbal
to laivo New Yorko uoste, kur, žibintą iš
kėlusi Laisvės stovyla sveikino su šypsena 
naujai atvykusį diplomuotą inžinierių, kaip 
jis patsai girdavosi, nors nė vienas koloni
jos gyventojas to diplomo niekuomet nebu
vo matęs.

Nuo tos atmintinos dienos Rukšėnas bu
vo apšauktas amerikonu, jau viena koja sto
vinčiu anapus Atlanto. Jis pats metė visas 
tarnybas, atsisakinėjo būti renkamas į ko
mitetą, perdavė kitiems tautiečiams akme
nukų atstovybę ir net nebeskaitydavo ant 
sienos kasdien iškabinamo politinio biule
tenio, nes vis tiek jis greičiau bus Ameri
koje, negu prasidės karas.

Dabar jo visas jėgas atėmė rūpesčiai, kaip 
permesti save ir savo šeimą iš prancūzų į 
amerikiečių zoną ir tenai užsukti iškeliavi
mo mašiną. Rukšėnas prikibo prie vokiečių 
burmistro viename miestelyje, kurio pusė 
priklausė prancūzams, o kita — amerikie
čiam*. Jo paties apskaičiavimais, gal būt,

kiek išpūsitais, visa ta operacija kaštavusi 
šešis tūkstančius rentmarkių. Iš viso reikė
jo suklastoti dvylika atskirais pavadinimais 
dokumentų. Nors ir burmistras iš esmės bu
vo prieinamas, tačiau dėl kiekvieno popie
riuko reikėjo atskirai derėtis.

— Menč, dėl šito pažymėjimo manęs lau
kia kalėjimas, supratai? — pučia ūsus šva- 
bų miestelio galva, kuomet iš eilės teko 
tartis dėl amerikonų zonos maisto kortelių 
bloko šaknelių iš 1945 metų paskutinio pe
riodo, įrodant, kad tuo metu Rukšėnas tame 
kaime maitinosi.

— Keturi pokeliai Camel ir pusė tuzino 
cigarų, štimt? — siūlė Rukšėnas.

— Bet, suprask, ir viršaftstamto vedėjas 
nerūkęs... — tęsė reikalą burmistras. — 
Ateik rytoj!

Dar vieną dedu amerikoninių, rašysi šian
dien? — meta iš kišenės pokelius Rukšė
nas.

Panašiai reikėjo kautis dėl kiekvieno pa
žymėjimo, skirtumas tik tas, kad už kitus 
patarnavimus pareikalaudavo grynais arba 
sviestu, šokoladu, lašiniais, o už kažkokį 
raštpalaikį paprašė tikro bičių medaus, nes 
burmistro uošvė sunkiai susirgusi plaučių 
uždegimu, rinkdama miške žagarus.

— Na, kaip, Rukšėnai, vis dar čia? — 
atvažiavus į savo koloniją neduodavo gatve 
jam pereiti tautiečiai.

— Dar neišvažiavai, o mes jau manėm, 
kad laivo bufete gurkšnoji viską! — stebė
josi tautinio ansamblio reikalų vedėjas, sku
bėdamas į stotį naujų gastrolių tikslais. 
. Rukšėnas sukišo privaizbautus pinigus,

pardavė geresnius daiktus, patsai sukrito 
per šonkaulius, besimaitindamas traukiniuo
se duona ir apkartusiu švabiniu sūriu, nuo 
išgerto samagono su reikalingais švabų pa
reigūnais po krūtine ėmė timpsėti gyslos, 
o nespėjus sumerkti akis stotyje ant akme
ninio suolo, tuojau prisistatydavo karo po
licija ir griebdavo už gurgulo, kol pabus
davo dar labiau nuvargęs ir suglamžytas.

Rukšėnas pagal tremtinio o, gal, ir [ragai 
Lietuvoje turėtas sąlygas gyveno labai ge
rai. Trijų kambarių butas su patiesalais, iš- 
vaškuotom grindim; kiekviename kampe 
veidrodis, o jei ne veidrodis, tai laikrodis 
su kukuojančiom gegutėm, grojančiom, var
pais ekambinančiom valandom; kur tik 
žengsi, ten tiksi, taksi, girgžda, muša plak
tukėliais, drožia maršus, krabžda lyg kark
vabaliai degtukų dėžutėje. Atskiroj virtu
vėj sienos nukabinėtos nematytais’rykais, 
net pradžioje Rukšienėnei būdavo neaišku, 
kas prie ko ir su kuo, kur, kaip, kuomet; 
vien tik kočėlų buvo dvylika rūšių! Kori
doriuje prismeigta briedžio ragų drabu
žiams nusimesti; čia pat skėčiams podėlis, 
lazdoms kišyklos, o ant staliukų po veidro
džiais išdėstyti tualeto padargai, net šepe
tukas ūsams patepti su pomada, nors ir 
Rukšėnas ūsų nedėvėjo.

Ir' viskuo galima buvo naudotis patiems 
ir svečiams vaizbūnams, nusivažinėjusiems 
traukiniais, nemigusiems ir nusitampiusierns 
su už save didesniais pundais.

Rukšėno šeimininkas, retos širdies inteli
gentas švabas, labai nustebo, kai vieną va
karą jo gyventojas pakvietė jį išgerti pu
pelių kavos su likeriu ir pareiškė, jog tai 
yra atsisveikinimo kava:

— Ar tau buvo negerai pas mane? Gal 
nuomą per didelę imu? Sakyk, man nereikia 
jokios nuomos, man reikia žmogaus, gel? — 
šnekėjo ašaras besišluostydamas šeiminin
kas.

Ir tai buvo ne veidmainiški žodžiai, nes 
švabas, vasarą suvažinėjęs jaae gimines į 
kaimą, visuomet pargabendavo vyšnių ar 
persikų ir pastatydavo krepšelį Rukšėnams, 
sakydamas „Čia jūsų berniukui”. O kai 
Rukšėnas imdavo kalbėti apie atlyginimą, 
tai abu šeimininkai išbėgdavo iš namų ir 
tris paras nesirodydavo. Koridoriuje pasi
sukus, tarp Rukšėno ir šeimininko tiesiog 
vykdavo cigarečių įsiūlymo kautynės. Šva
bas įtikinėdavo Rukšėną, kad šisai tėvynės 
ir visko netekęs vargšas, ir todėl iš jo tu
rįs priimti cigaretę, o sau gautąsiais par
duoti ir nusipirkti riebalų arba šviežių dar
žovių.

— Deja, mielas Schaible, turiu išvažiuoti 
Į Stuttgartą, o iš ten į Ameriką - tarė Ruk
šėnas, pildamas likerį į sidabrinius šeimi
ninko stikliukus auksiniu pamušalu.

Po to abu apsiverkė, atsibučiavo, ir Ruk
šėnas ėmė kraustytis daiktus.

— Bet jeigu tau bus kada riesta ameriko
nų zonoje, tai tik parašyk du žodelius — 
tarė išeidamas ponas Schaible. — O mano 
butas visada jūsų lauks...

Rytiniu traukiniu išsirengę, dardėjo pu
sę dienos iki Metzingeno, paskutinės stoties 
prancūzų zonoje, o, neturėdami leidimo zo
nos sienai peržengti, čia išlipo, paleidę sun
kųjį bagažą keliauti sau vieną iki Stuttgir- 
!o, apsikrovė lagaminais ir po kiek laika 
suttojo kalno papėdėje. Šlaitais slankioj0 
šėmi debesys, į kuriuos raitėsi ožkų takelis

— Anoj pusėj jau Amerika. — atsi
duso Rukšėnas ir, kiek užkandę, ėmė kopti 
aukštyn, pradžioje obelų ir vyšnių sodais, 
o paskui brūzgynais, dygiais erškėčių !r 
šunslyvių krūmokšniais.

Sudraskytom kojinėm į vilkdagijs, nudau
žytais atapenčiais, -apsipylę prakaitu Ruk
šėnai, pagaliau, pralenda užsiskersinusį de
besio gabalą ir pamato kalno viršūnę, kur 

grėsmingai dunksojo bukų miškelis, kuriuo 
nusileidus žemyn į aną pusę jau buvo Ame
rika.

Prieš lemiamą žygį keleiviai susėdo atsi
pūsti ir, valgydami obuolius, po kojom žvel
gė atgal į prancūzų zonos slėnius, vynuo
gynus, o Rųkšėnienė tarė;

— Ach, kad . nors pusvalandžiui galėčiau 
prisnūsti savo bute ant sofos! Dilgsi man 
po širdžia, kad mes jau niekuomet neturė
sim tokio gyvenimo ... Net ir grįžę Lietu
von! ' ,

— Amerikoj neturėsim? Ką tu čia kliedi! 
Kas iŠ to buto pasidarys, jeigu vieną dieną 
pabundam ir pro langą matom, kad jau ka
ras, a? Matai, dabar mūsų niekas neveja ir 
tfl jau dejuoji, o jei iš paskos... mongolas, 
ką? — samprotavo Rukšėnas.

— O, tėveli, ar Amerikoje elektriniai 
traukiniai taip pat be kortelių, nei iš šio nei 
iš to paklausė Algiukas, kiurksodamas ant 
kuprinės.

— Viskas ten be kortelių, Algi, bet da
bar tik eikime tyliai, nešnekėdami, ššštl — 
sukomandavo Rukšėnas ir nuo viršukalnės 
pasuko takeliu į staiga pakalnėje jų akims 
atsiskleldusį Neuffeno miestelį, pirmąją pa
kopą į laimės šalį, kur nėra nei Unrros, nei 
gerovės karininkų, o vis tiek gerai gyvena.

Saitas prakaitas išdžiūvo Rukšėnų marš
kiniuose ir visi atgavo amą tik tuomet, kai 
susistatė lagaminus siauruko stotęlėje, lai
mingai išvengę pązonio policijos ir kalėji
mo.

Nors ir Rukšėnas tvirtai sutarė su sto
vyklos butų skyriaus vedėju, užansjaauduo- 
damaa sandėri Camel juokeliu, kad gaus ke
tvirtojo bloko koridoriuje kampinį kambarį 
su dviem langais, bet kai dabar, prieblan
doje, prisistatė, pasirodo, tą patalpą jan 
užėmė prieš ketina dienas čia jsivietinęs 
raudonojo kryžiaus valdybos vicepirminin
ko ėeogeris. (Bus rabsiga)
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Iš Lietuvos turi būti pašalinta svetima kariuomenė .AKIMIRKSNIU KRONIKA
MUENCHEN1EC1Ų REZOLIUCIJA POPIEŽIUI PIJUI XII, PREZIDENTUI TRUMANUIj ANGLIJOS PREMJERUI, PRANCŪZI

JOS PREZIDENTUI IR KT. — GUDAI NETURI PRETENZIJŲ Į LIETUVOS ETNOGRAFINES RIBAS

Šeima turi likti lietuvybės tvirtovė. Jauni
mas turi kurti tik lietuvišką šeimą ir nau
jomis kartomis papildyti tautą. Laisvės die
na artėjanti, o laisva Lietuva sugebėsianti 
surinkti iš viso pasaulio išblaškytus savo 
sūnus ir dukteris.

Baigiant oficialiąją dalį susirinkusieji pri
ėmė rezoliuciją, kuria prašoma ir reikalau
jama pašalinti iš Lietuvos svetimą kariuo
menę, atvežtą svetimą elementą, grąžinti 
tremtinius į laisvą kraštą ir kad tautų lais
vo apsisprendimo teisė, numatyta Atlanto 
chartoje ir prezidento Trumano 12 punktų 
pareiškimas būtų praktiškai įgyvendytas. 
Šią rezoliuciją nutarta pasiųsti Šventajam 
Tėvui Pijui XII, JAV prezidentui Trumanui, 
Anglijos ministeriui pirmininkui, Prancūzi
jos prezidentui, ir Amerikos, D. Britanijos 
bei Prancūzijos okupacinėms vyriausybėms 
Vokietijoje.

Iškilmingas susirinkimas buvo baigtas 
menine dalimi, kurią atliko smuikininkas Iz. 
Vasiliūnas, violenčelininkas Motekaitis, pia
nistas prof. Ružiokis, dainininkė F. Vasi
liauskienė, dramos aktorė A. Dauguvietytė ir 
stovyklos lietuvių choras vadovaujamas A. 
Skridulio. A. Skirmuntas

Miincheno lietuvių visuomenė šiais me
tais tautos šventę minėjo du kartus atskiro
se vietose. Vienas minėjimas įvyko stovyk
loje vasario 16 d., kur VLIKo atstovas Dr. 
Br. Nemickas padarė pranešimą. Šiomis 
dienomis įvyko tos šventės antrasis minėji
mas, suorganizuotas privačiai gyvenančių 
lietuvių ir atliktas Muncheno rotušės rūmų 
salėje. Į šį minėjimą be savų tautiečių gau
siai atsilankė kitų tautų atstovų, svetimų 
laikraščių reporterių ir kitų aukštų parei
gūnų. Susirinkimą pirmasis pasveikino Mun
cheno m. burmistras Dr. Scharnagelis, vy
riausio įurmistro Wimmerio ir miesto gy
ventojų vardu. Linkėjo lietuvių tautai vėl 
išvysti laisvę. Toliau sveikino pavergtų tau
tų atstovai. Visi sveikintojai linkėjo greitai 
išsivaduoti iš bolševikų prievarta primestos 
vergijos, susilaukti laisvės ir atstatyti Lie
tuvos Respublikos Nepriklausomą valstybę.

Reikšmingas sveikinimas buvo gudų tau
tos centrinės tarybos atstovo magistro C. 
Najdziuko.

Daugeliui yra žinoma, kad viena gudų 
srovė, pretenduojanti reprezentuoti gudų 
vyriausybę egzilyje, savo spaudoje ir kito
mis progomis išreiškė gana keistus savo 
samprotavimus apie Lietuvos valstybę ir 
gudų pretenzijas į Lietuvos etnografinę te
ritoriją. P. Najdziukas, būdamas kitos gu
dų grupės atstovas, savo sveikinime išdės
tė kaip tik priešingas anai srovei pažiūras. 
Jis pareiškė, kad lietuvių tautinės šventės 
proga sveikinąs gudų tautos ir gudų centri
nės tarybos — Belaruskaja Centralnaja Ra
da — vienintelio teisėto suvereninių gudų 
tautos teisių reprezentanto ir jos preziden
to prof. Radoslavo Astauskio vardu ir lin

Vasario 16 minėjimas Briuselyje
Briuselis. „La Libre Belgique” vasario 21 

numeryje įdėjo ‘ daugiau kaip 50 eilučių 
aprašymą apie Lietuvos nepriklausomybės 
31 metų minėjimą, kuris įvyko vasario 20. 
d. Laikraštis pažymi, kad nepriklatisomybės 
atstatymas buvo laikinis ir po jo ėjo dar 
žiauresnis ir pragaištingesnis komunistinis 
Rusijos persekiojimas, negu kad kraštas ka
daise buvo iškentėjęs carinę priespaudą. Ir 
šiandien daugumas lietuvių tautos yra iš
blaškyta po visą pasaulį: Sibirijoje, Urale, 
Vokietijos stovyklose, Ąmerikose ir tt. 3.000 
šių nelaimingųjų rado prieglobstį Belgijoje.

Susirinkimo vietoje susitelkusi apie 550 
žmonių procesija su kariniu orkestru, lie
tuviška trispalve, vainiku nužygiavo prie 
Nežinomojo Kareivio kapo. Padėję vainiką, 
pagerbę tylos minute (nebuvo jokių kalbų, 
jokios muzikos), dalyviai nužygiavo pa
maldų ir iškilmingo minėjimo.

Iškilmingame . minėjime dalyvavo šv. 
Sosto nuncijus monsinjoras Centą.

Minėjimas suorganizuotas kun. J. Da
nausko pastangomis.

Yra darbo ir senesniems
Pereiti karo metai sukėlė tikrą revoliu

ciją pažiūrose į darbingumą ir amžių Ame
rikos pramonėj^. Pirmiau beveik išimtinai 
buvo manyta, jog žmogus, pasiekęs 50 me
tų arba net 45 metų, nebėra produktingas 
ir turi užleisti vietą jaunesniems.

Skaitytojų balsai 
Dar opiu reikalu

Amerikiečių laikrdštis vokiečiams, „Die 
Neue Zeitung”, neseniai pranešė, kad 
stambioje tarptautinės spekuliacijos byloje 
suimti be kitų trys lietuviai ir nurodė šių 
trijų asmenų aiškiai žydiškas pavardes. Ši
tuo pranešimu pasipiktino mūsų laikraščiai 
amerikiečių zonoje ir net siūlė atitinka
miems organams reikalą skubiai išaiškinti 
bei tinkamai reaguoti ... Atrodo, kad čia 
įvyko nesusipratimas. Ir štai dėl ko.

Pagal valstybinės’ teisės nuostatus tautą 
plačioje prasmėje (populus) valstybėje su
daro visi gyventojai, visos tautybės (natio, 
gens). Taigi, formaliai Lietuvos piliečiai 
žydai yra lietuvių tautos nariai ir juos gali
ma vadinti lietuviais. Juo labiau, kad Va
karų Europoje, ypač Prancūzijoje pilietybė 
sprendžia tautybę. Prancūzu, belgu, vokie
čiu ir tt. vadinamas kiekvienas, kuris tik 
yra šių valstybių pilietis. Mūsų vyr. poli
tinis centras savo praktikoje, kiek žinau, 
taip pat laikėsi šitokių tautybės sąvokų. 
Todėl ir mūsų laikraščiams nebuvo rim
to pagrindo piktintis „Die Neue Zeitung” 
pavadinimu žydiškų pavardžių asmenų lie
tuviais, jeigu jie yra Lietuvos piliečiai.

Kai kas čia atkirs, kad šių lietuvių figū- 
ravimas didelėje spekuliacijos byloje kenkia 
visiems lietuviams. Į tai galiu pasakyti, kad 
kiekvienas lietuvio nusikaltimas kenkia ki
tiems tautiečiams, bet šiuo atveju dar tik 
vedamas tardymas ir teismas savo žodžio 
netarė, sprendimo nepadarė, tad per anksti

kįs kitą šios šventės metinę švęsti išvaduo
toje nuo bolševikinio teroro tėvynėje. Isto
rinių įvykių eigoje mūsų tautoms tekę ben
dromis pastangomis vesti kovą, kuri buvo 
nelygi, ir po. kovų vėl tapome sukaustyti 
teroro grandinėmis. Bet kova vedama toliau, 
siekiant pripažinimo mums teisių į laisvą 
nepriklausomą gyvenimą, be jokių globėjų, 
pagal Atlanto chartos principus. Tam tiks
lui siekti mes dabar daugiau negu bet kada 
privalome jungtis juo tvirtesniais ryšiais, 
įskaitytinai iki senos tradicinės bendros lie
tuvių gudų valstybės atkūrimo.

Kai kurių gudų vadinamųjų emigracinių 
vienetų, nieku nepagrįstus bandymus pre
tenduoti į lietuvių etnografines teritorijas ir 
tuo suardyti tradicinius abiejų tautų gerus 
santykius mes vertiname kaip tarnavimą mū
sų priešams. Aš jus patikinu, kad visa gu
dų tauta, kaip ir jos egzilinė vyriausybė, 
gudų centrinė taryba, žiūri į jus draugiškai 
ir garbingai, kaip į brolišką tautą, ir neug
do jokių pretenzijų į etnografines lietuviš
kas teritorijas ir turi didžiausią troškimą 
būti su jumis kiek galint glaudesniuose san
tykiuose. Tegyvuoja išvaduotos iš bolševiki
nio teroro ir sauvalės nepriklausomos ir 
laisvos Lietuvos bei Gudijos žemės ir jų 
tautos. Sis sveikinimas susirinkusiųjų buvo 
karštai sutiktas, juo labiau, kad sveikinto
jas jį tarė lietuvių kalba.

Po sveikinimų’ LTB Vyr. Komiteto vice
pirmininkas A. Kalvaitis savo kalboje iškė
lė mūsų pareigas ir uždavinius, turint prieš 
akis dabartinę mūsų tautos padėtį. Kalbė
tojas priminė, kad įvykiai praretino lietuvių 
tautos eiles, todėl nė vienas neturi dabar 
žūti savo tautai, bet likti jos tikru nariu.

Bet kada jaunesni buvo pairuti į karo 
ta’rnybą, tai teko samdytis ir pačius senuo
sius. Pastarieji, tačiau, pilnai išlaikė egza
minus ir karo pramonėje atliko nepapras
tus dalykus. Dėl to šiuo metu Fordo dirb
tuvėje 30% darbininkų yra per 50 metų, o 
1.000 žmonių turi per 70 metų amžiaus.

Pasirodo, jog darbininkai apie 60 metų 
yra nuoseklesni ir pastovesni, negu 30 me
tų. 140 didžiausių fabrikų atsiklausimas ro
do, jog geriausi darbininkai yra ne 25 ar 
30 metų, bet 49 metų. Įvairiuose technikos 
darbuose ir amatuose tinkamiausias žmo
gus yra tas, kuris sulaukė 55—60 metų, nes 
jis turi šaltesnę nuovoką ir patyrimo. (S)

Irgi išiielinlieji
Ženeva (IRO). IRO vykdomasis komite

tas nutarė globoti dar dvi pabėgėlių gru
pes, suteikė pastogę ir perkeldinimą į kitą 
vietą, prieš tai kiekvieną asmenį atskirai 
patikrinus. Tai liečia apie 6—8 tūkstančius 
itališkai kalbančių asmenų, kurie atbėgo į 
Italiją iš Jugoslavijai priskirtų sričių ir ne
sant optacijos laikomi užsieniečiais. Antroji 
grupė yra 3.000 graikų kilmės pabėgėlių, 
kurie atbėgo į Graikiją iš kaimyninių 
valstybių ir čia negali įsikurti.

IRO reikia vengti, kad šios dvi grupės 
lengvabūdiškai ir apgaulingai nepasinaudo
tų IRO globa.

suimtuosius pasmerkti. Tačiau čia ne tat 
svarbu. Svarbiausia, kad spekuliacijos ar 
kito kurio nusikaltimo įvykis negali turėti 
jokips įtakos tautybės nustatymui. Juk be 
retų nusikaltimų, būna ir gana teigiamų 
pasireiškimų Lietuvos žydų veikloje. Prisi
minkime garsaus šachmatininko Luckio lai
mėjimus Pietų Amerikos valstybėse lietu
vio vardu. Tie patys mūsų laikraščiai pasi
didžiuodami rašė, kad p Luckis visur save 
lietuviu vadino ir prie savo šachmatų lentos 
statė lietuvišką trispalvę vėliavėlę. Arba, 
neseniai prancūzų laikraščiai plačiai rašė, 
kad Palestinoje dalies fronto prieš arabus 
vadas lietuvis Kaplanas, ar Kacas, padarė 
pareiškimus spaudai ... Prieš karą pasau
linėje makabijadoje Telavive Lietuvos „Ma- 
kabio” sportininkai dalyvavo parade, kaip 
lietuviai, nešė prieškyje mūsų trispalvę ir 
kartais dainavo lietuviškas, dainas. Todėl 
pagal vienokius ar kitokius įvykius, faktus, 
jokiu būdu negalima kam nors lietuvio 
vardą atimti arba jį suteikti. Čia reikia 
daugiau žiūrėti teisinių nuostatų, susidariu
sios gyvenimo praktikos ir ypač atsižvelgti 
į tai, kuo save suinteresuotasis laiko — lie
tuviu ar žydu. Be to, ir grynai politiniu 
atžvilgiu nedera mums šiandien su Lietuvos 
žydais be reikalo kiršintis. Jų svoris pa
saulyje yra gana žymus ir Lietuvos laisvės 
byloje jie mums daug gali pagelbėti. Kel
kime rimtą balsą tuo atveju, kada iš tikrųjų 
be pagrindo mus kas kaltina ar puola. J. S.

Shauln savaitė
M e m m i n g e n a s.

— Vasario 16 d. iškilmingai atšvęsta ne
priklausomybės šventė. Pakeliant vėliavas 
dalyvavo ir estų bei. latvių skautų vienetai. 
Minėjimo metu pritaikytą paskaitą skaitė 
pr. mok. inspektorius Kreivėnas.

— Nesant kandidatų, tik po ilgų pastan
gų pavyko sudaryti LTB apylinkės komi
tetą, -į kurį išrinkti: Ign. Šešplaukis (prm.), 
V. Miklius, J. Kreivėnas, Ign. Skirgaudas, 
Melsbakas.

— Vietos skautai drauge su latvių ir estų 
skautais suorganizavo DP skautų savaitę. 
Ta proga suruošta skautiškųjų darbų pa
rodėlė, padaryta iškylų ir tt.

— Emigraciniu įkarščiu tebegyvena visi 
stovyklos gyventojai. Daugiausia vyksta į 
JAV. Nusiskundžiama per griežtais svei
katos reikalavimais, dėl kurių kai kurios 
šeimos turi sugrįžti iš pereinamosios sto
vyklos atgal į Memmingeną. Iš visų tauty
bių DP čia daugiausia emigruoja lietuviai, 
nors čia gyvenantieje latviai skaičiumi 
gausingesni. Daugiausia važiuoja j JAV, to
liau J Australiją ir kitus kraštus.

— II. 24 d. Memmingeno stovykloje gy
venantieji estai iškilmingai ir gražiai at
šventė savo nepriklausomybės šventę. Kitų 
tautybių tarpe juos sveikino ir LTB komi
teto pirmininkas Ign. Šešplaukis.

— Dėl emigracijos ištuštėjus kai kurioms 
patalpoms, į stovyklą atkeliama didesnis 
skaičius estų ir latvių tremtinių, (pi)

Dar apie Kremliaus . . .
(Atkelta iš 2 psl.) 

perdėtų tačiau jis turi saugotis bei vengti 
visų tų nemalonumų ir įtempimų, kuriuos 
atneša asmeninis valdymas. Stalinas palaiko 
nuolatinį ryšį su politbiuru, tačiau retai 
kišasi į jo darbus. Ir jei kas nors reika
lauja, kad jis išspręstų ginčą, jis. daro tai 
labai atsargiai.

Stalinas, kuris pats yra linkęs į nuosai
kesnę politiką, dėjo daug vilčių į prezi
dento Trumano sumanytą teisėjo Vinsono 
kelionę Maskvon, kuriai, kaip žinoma, 
.pasipriešino valstybės D-tas. Stalinas pri-š 
tarė Mikojano kelionės idėjai ne tik diplo
matiniais sumetimais, bet ir dėl noro iš
tirti ūkinio bendradarbiavimo galimybes.

ūkinė partija mano, kad davišalis susitari
mas tarp Amerikos ir Rusijos turės nepa
prastą reikšmę, pabrėžiant ūkinę pusę, ta
čiau kartu ji supranta, kad ūkiniai santy
kiai gali klestėti tik politinio pasitenkinimo 
atmosferoje.

Molotovas tačiau stengiasi toliau kaišioti 
pagalį tarp taikos šalininkų kojų. Tam 
tikslui jis naudojasi Atlanto pakto baubu. 
Tačiau įvykių raida dar nepasibaigė ir 
sunku pasakyti, kokia kryptis Sovietų Są
jungoje, o taip pat ir Jungtinėse Valsty
bėse, galų gale laimės. Taip aiškina visus 
politinius užkulisius „Weltwochės” perduo
tas „International News Service” praneši
mas.

Galimas dalykas, kad jis iš dalies yra 
teisingas, nors „Pravda” Kravčenkos bylos 
proga visus Hearsto, „International News 
Service” savininko, leidinius išvadino iš
vietės popierium, (m)

Imigracija Kanadon 1047 m.

Ottawa (Laic). Kasyklų ir išteklių depa- 
tamento pranešimu, 1947 m. į Kanadą imi
gravo daugiausia anglų — 14.805. Iš kitų 
kraštų atvyko per 40.000 ateivių, kurių tar
pe buvo 2.103 lietuviai, 1411 latvių, 794 es
tai .ir tt

Vienas prieš visą imperiją
Paryžiuje Viktoras Kravčenka bylinėjasi su prancūzų komunistų savaitraščiu 

„Les I ettres Franęaise”. Į teismo podėdžių protokolą jau įrašyta 500.000 žodžių. 
500.000 melo ir dangaus keršto šaukiančios teisybės žodžių. Apie Sovietų Sąjun
gą. Apie jos masių ir viršūnių gyvenimą. Apie jos režimą. Apie jos koncentraci
jos stovyklas. Apie jos teroro sistemą. 20.000.000 frankų jau kainavo Kravčenkai ši 
byla. Ir ne veltui. Vienas žmogus į kaltinamųjų suolą atitempė Kremliaus galiū
nus. Prieš prancūzų, prieš viso pasaulio viešąją nuomonę.*

Sovietų Sąjunga buvo savo garbės viršūnėje, kai jos (pirkimo misijos JAV- 
bėse narys kapitonas inžinierius Viktoras Kravčenka pasitraukė iš tarnybos. So
vietų armijos tuo metu triuškino Hitlerio wehrmachtą. Visas pasaulis džiaugėsi 
jų pasisekimais. O Kravčenka rašė knygą: „Aš pasirinkau laisvę”. Bet vis tiek rei
kėjo slapstytis. Pasikėsinimai prieš jj Detroite, New Yorke, Hollywoode. Sovietų 
agentai sekė papėdžiui. Laisvės nepakanka pasirinkti, ją reikia ir apginti. Krąv- 
čenka šaukėsi viešosios nuomonės globos. Jis per daug išgarsėjo, kad Kremliui 
būtų paranku jį paprastai nužudyti. Jo knyga skverbėsi į viso pasaulio kampus. 
Susilaukė pasisekimo visame pasaulyje. Kravčenka taip pat. Kiekvienas knygos 
egzempliorius atnešė po keliolika centų. O jų buvo milijonai.

* '
Sovietų priešpuolis ėjo dviem kryptimis. Visų pirma teigiama, kad knygoje 

išdėstyti {vykiai yra iš piršto išlaužti. Antra — knygą parašęs ne Kravčenka, bet 
amerikiečių žvalgyba. Kravčenka esąs melagis, girtuoklis ir paleistuvis. Atseit, 
pats parašyti negalėjo. Tais argumentais bandoma atgrąsyti nuo tos knygos 
skaitymo. Ypač tuose kraštuose, kur sovietai dar turi simpatijų. Prancūzijoje.

Už tokius teigimus Kravčenka patraukė teisman Paryžiaus „Les Lettrcs Fran
ęaise” savaitraštį. Už šmeižimą ir įžeidimą. Sovietai norom nenorom paskubėjo už
stoti savo globotinį. Vien prancūzų komunistų parodymų nepakanka. Kremlius 
prisiuntė savo žmonės. Ordinais pasipuošusius generolus. Kravčenkos žmoną. Liu
dyti prieš savo v/rą. Kravčenka galėjo šauktis tik tokių, kaip jis pats, pagalbos. 
Iš išvietintų asmenų stovyklų. *

Vieną bylos dieną teismo salėje stovėjo buv. Kravčenkos šefas generolas 
Rudenka. Su adjutantais ir palydovais. Brolis Nūrnbergo prokuroro Rudenkos. Jis 
kalbėjo apie prancūzų sovietų draugiškumą ir bendras kovas prieš Hitlerį. Juk 
Kravčenka tam bendram priešui pateikė medžiagos. „Kas svarbiau Hitleriui — 
atkerta Kravčenka — maža iškarpa iš amerikiečių laikraščio 1944 metais ar mili
jonai tonų tų gerybių, kurias sovietai jam pateikė karo pradžioje?” Tai rodo, kad 
ne Paryžiaus teismui skirtos tos visos kalbos, bet viešajai nuomonei. Generolas 
neišlaikė ir išėjo su visais savo liudininkais. Ir su Kravčenkiene. Žmona neturi 
nieko bendro su vyru. Tokia jau tvarka.

„L’Aurore” kitą rytą rašė: „Rudenka padarė tą patį, ką ir Molotovas būtų 
padaręs, jei JT posėdžiuose būtų pradėta kalbėti apie Maskvos ir Hitlerio paktą. 
Ir Molotovas būtų išėjęs iš salės. Durimis trenkęs.”

Bet ar neverta senus dalykus dar kartą priminti?*
Vienas žmogus kovoja su visa imperija. Pradėjo tada, kada prieš sovietus nie

kas nedrįso pakeiti žodžio. Veda kovą toliau, nors ji kainuoja milijonus. Šiandien 
Kravčenka triumfuoja. Nepaisant, koks bus sprendimas. Prancūzų teismas yra su
rištas galybe formalumų. Paragrafų sąvokomis. Iš savo patyrimo žinome, kad by
los dėl šmeižtų ir įžeidimų yra labai komplikuotos. Tačiau ne tas teismas nulems 
milijonų žmonių likimą. Svarbu, kad sensacijas mėgstančiam pasauliui dar kartą 
pademonstruotas sovietinis režimas. Ir žinomus dalykus reikia įvairiomis progomis 
kalti žmonėms į galvą. Ir įvairiomis formomis.

Šiandien jau daug kas gali atvirai kalbėti. Gali kalbėti ir išvažiavęs į sveti
mus kraštus. Naudotis jau pralaužtu ledu. Kravčenka irgi laužė ledą. Bet jis dar 
nesilsi ant laurų. Kovoja toliau. Jo pavyzdys įpareigoja prisidėti bent savo dvyle
kiu. Juk kova dar nepasibaigė. Ji dar neįpusėjo. Dar per anksti peštis dėl šiltų 
vietų būsimoje tėvynėje. Per ankstį atstumti talkininkus, tik sau laiduotis amžiny
bei balsų daugumą. Dar neverta užmiršti, kad

'■ LAISVĖS NEVERTAS, KAS NEGINA JOS. K. 2.

— Į organizaciją susitelkę Brazilijos lie
tuviai gruodžio mėn. padarė rinkliavą Vo
kietijoje gyvenantiems lietuviams šelpti.

Braziliškiai dosniai aukojo.

Ieškojimas

Antanas G a 1 k ils, gimęs Kairių kaime, 
Šiaulių vis. ir apskr., gyvenęs Šiauliuose, 
baigęs Šiaulių I\valst. amatų mokyklą, ieš
ko giminių; Petro Galkaus, gim. 1925 m.; 
Adolfos Oalkutės, gim. 1923 m.; Adolfo 
Galkaus, gim. 1921 m., visi dyveno Kairių 
km., Šiaulių vis. ir apskr. ir Jono Petkūno 
ar jo šeimos narių, gyv. Šiauliuose, Vilniaus 
gatvėje. Taip pat prašo atsiliepti pažįsta
mus adresu — Internaat II, Kamer 14. 
Bata-Best (N, Br.) Nederland.

Ieškojimas
Juzė Gudaitė, gyv. Amerikoje, ieško savo 

brolio Jono Gudavičiaus, kilusio iš Raudė
nų, Šiaulių apskr., kuris prieš šį karą mo
kytojavo Belvederio (Kauno apskr.) žemės 
ūkio mokykloje.

Jį patį arba kitus kurie ką nors apie jį 
žino Vokietijoje arba pirmosios okupacijos 
laikais ir vėliau Lietuvoje, labai maloniai 
prašau man pranešti šiuo adresu: 366 \V. 
Broadway, So. Boston 27, Mass. U.S.A.

ARCHYVŲ SIUNTĖJAMS
Pasitaiko, kad Istorinės Medžiagos Rin

kimo Komisijai, tarpe labai didelę istorinę 
reikšmę turinčių raštų, atsiunčiama ir ma
žaverčių, pvz., pajamų ir išlaidų bylos, ka
sos knygos, klasių žurnalai ir panašūs da
lykai.

Minėtų ar panašių dalykų prašoma ne
siųsti, nes Komisija negali rūpintis tokios 
medžiagos apsauga. Charakteringas sąskai
tas, turinčias istorinės reikšmės, reiktų 
įsegti į kitus, siunčiamus apsaugai, aplan
kus.

Be to, dažnai pasitaiko, kad įsegamas į 
aplanką pradėtas ar įpusėtas rašyti sąsiu
vinis (pvz., protokolai) ir, numeruojant by
loje lapus, sunumeruojami rr tušti (nepri- 
rašytit) lapai Prašoma tuščius lapus iškirpti 

arba nors nesunumeruoti, nes Komisija juos 
vis tiek iškerpa jos nustatytu būdu.

KT IMRK

IEŠKOJIMAS
Vijolytė ODENIENE ieško Juozo GRUŠO 

ir kitų giminių iš Stačiūnų, Šiaulių apskr. 
Rašyti: Stuttgart-Felbach, Hallerstr. 9/1, 
U.S. Zone. Germany.

Dailininkui

Pauliui Augiui ir Poniai, - 
jų brangiam sūneliui Sauliui mirus, 

reiškiu nuoširdžią užuojautą.
T. J. Vizgirda
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