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JAV ruošiamas Įstatymas kovai su komunizmu
New Yorkas (Dena/Reuteris). Anksčiau

33.000 DP Įvažiuos 1 Australiję priklausęs atstovų rūmų antiamerikmės
, ■ c,, lzl/-v^. • a1

Canberra (Dena/Reuteris). Australijos 
imigracijos ministeris Calwellis parlamente i 
pareiškė, kad Australija šiais metais priims 
110.000 imigrantų, kurių tarpe bus 70.000 
britų.

Per ateinančius 6 mėn., sakė Calwellis, iš 
Genujos ir Bremerhaveno atvyks 33.000 iš- 
vietintųjų asmenų, kurių daugumas Austra
lijoje jau turi savo artimųjų.

Key Westas (Dena). Trumanui artimi sluog
sniai kalba, kad kovo 20. d. turėsiąs atsista
tydinti armijos ministeris Kennethas Royal- 
lis.

Tarsis dėl D. Britanijos gynimo
Londonas (Dena-Reuteris). Britų kon

servatorių partijos pirmininkas Churchillis 
pranešė, kad netrukus jis turės pasitari
mus su Attlee, su kuriuo gvildens vyriau
sybės krašto apsaugos politiką.

Atlanto paktas visiškai būsiąs sureda
guotas ateinančią savaitę. Po to pakto 
nuorašai bus pasiųsti atitinkamoms vy
riausybėms pritarti. Manoma, kad vy
riausybių pritarimas bus pareikštas neilgai 
trukus. Tuo būdu pakto tekstą galima bus 
paskelbti prieš jį pasirašant užsienio rei
kalų ministeriams.

vidaus rei-

prieš sovietų 
skundžiamasi

Sovlelal kisast i Persijos 
vidaus reikalus

Teheranas (Dena/Reuteris). Persų vy
riausybė paskelbė Sovietų S-gai įteik
tą notą, kurioje Sovietų S-ga kaltina
ma, kad ji kišasi į Persijos 

' kalus.
Toje notoje protestuojama 

radijo ir spaudos puolimus ir
sovietų kritika dėl kairiai orientuotos Tu- 
deh partijos paleidimo. Toliau toje notoje 
ginčijama, kad Persijos kariuomenėje veikią 
amerikiečių tarėjai kraštą yra pavertę prieš 
Sovietų S-gą nukreipta baze, o persų'vaT- 
dininkai veikią kaip užsienio valstybių 
agentai.

Britai pasigamino plutoni
Londonas (Dena - Reuteris). Oficialiai 

pranešama, kad D. Britanija pirmą kartą 
pasigamino plutonį, kuris kaip skyląs ele
mentas yra reikalingas atominės energijos 
gamybai. Krašto aprūpinimo ministerijos 
komunikate sėkminga plutonio gamyba 
laikoma reikšmingiausiu žingsniu pirmyn 
D. Britanijos atominės energijos progra
moje.

Nepadėjo ir Paniuškino demaršas
Washingtonas (Dena-Reuteris). Sovietų 

ambasadorius Paniuškinas pasikalbėjime 
su užsienio reikalų viceministeriu Webbu 
reikalavo, kad JAV paleistų suimtą sovie
tų delegatą JT Gubičevą.

Suimtas Gubičevas, kuris kaltinamas 
šnipinėjimu, buvo pristatytas New Yorko 
teismui, kuris jo suėmimą patvirtino. JT 
teisių tarėjas O. Schachteris pareiškė, kad 
pagal susitarimą tarp JAV vyriausybės ir 
JT diplomatinis imunitetas pripažįstamas 
JT nariui, kai jis vykdo savo pareigas. Tas 
imunitetas neteikiamas už JT ribų atstovo 
veiklai.

Gubičevas nuo 1946 m. iki jo suėmimo 
dirbo JT techniškame skyriuje, kuris turi 
uždavinį pastatyti JT nuolatinę buveinę.

veiklos tyrimo komisijai,
senatorius Mundtas pareiškė, jog negalį 
būti jokios abejonės, kad daugelyje ame
rikiečių įstaigų yra plačiai išsišakojęs 

šnipų tinklas.
Jo nuomone prieš kelias dienas areštuo

tasis sovietų delegacijos JT biuro trečiasis 
atstovas Gubičevas ir teisingumo ministe
rijos tarnautoja Juditha Coplonė yra tiktai 
pora vyriausybės sluogsniuose dirbančio 
šnipų tinklo jaustukų.

„New York Herald Tribune” pranešimu 
netrukus tikriausiai būsią suimta ir 
daugiau asmenų, kurie įtariami yra ame- 
rikiečiip gynybos dokumentų pavogimu.
Tarpe tų įtariamųjų yra žymus valdinin

kų skaičius.
Respublikininkų senatorius Fergusonas 

pranešė, kad jis
senatui pasiūlys įstatymo projektą dėl 
priešvalstybinės veiklos. Tokios priemo
nės esančios reikalingos ryšium su ko
munistų vadų pareiškimais daugelyje 

Europos kraštų.
Tuose Pareiškimuose buvo sakoma, kad ko
munistai rems Sovietų S-gą, jeigu jų kraš
tai būtų įtraukti į karą su sovietais.

Pagal tą įstatymą būtų ląikoma nelegalia 
kiekviena veikla, kuri vienu ar kitu būdu 
remtų totalinės diktatūros sudarymą užsie
nio kontrolėje J. A. Valstybėse. Tas pro
jektas numatysiąs bausmes iki 10 metų ka
lėjimo arba iki 10.000 dol. baudos.

Senato teisių komisija ruošia šiuo metu 
įstatymo projektą, pagal kurį būtų uždraus
ta įvažiuoti į JAV pavojingiems užsienie
čiams ir būtų įvesta geresnė kontrolė asme
nims, atvykstantiems į JAV teritoriją kaip 
JT personalui.

„St. Louis Post Dispatch” rašo, kad nuo 
karo pabaigos JAV komunistų partijos na
rių skaičius sumažėjo 25%. Komunistų par
tija ne tik neteko savo įtakos CIO, bet pra- 
radb bet kurią reikšmę ir Washiugtone.

Įdomu esą konstatuoti, kad ta raida susi
darė ne vien dėl įstatyminio apribojimo, bet 
ji yra ir Amerikos viešosios opinijos nuo
monių pasikeitimo. Ta tendencija jau pasi
reiškė 1945 m. vasarą, kai Stalinas „bendra
darbiavimo su Vakarais politiką pavertė at
viru priešiškumu”.

Bet sunkiausią smūgį komunistų partija 
gavo dėl to, kad daugelis, kurie pradžioje

simpatizavo komunistų programai, pradėjo 
jos šalintis. T« yra daugiausia intelektualai. 
Tie amerikiečiai nebuvo marksistai, tik jie 
vis tikėjo gerų santykių galimybe tarp JAV 
ir Sovietų S-gos. Sutarčių laužymu, tironija 
ir niekinga propaganda Maskva tas jų vil
tis pavertė niekais.

Didelė parama JAy užsienio žvalgybai
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV at

stovų rūmams įteiktas slapto įstatymo pro
jektas Amerikos slaptos tarnybos užsienyje 
tarnautojams apsaugoti ir paremti. ~ 
įstatymo projekte numatoma slaptąją 
bą atleisti nuo žinių teikimo apie jų 
tą ir apie išmokėtus atlyginimus, 
slaptoji tarnyba būių įgalinta kasmet, pri
tarus vyr. valstybės gynėjui, kaipo dalį at
lyginimo už suteiktas informacijas atgaben
ti po šimtą užsieniečių.

Tą įstatymo projektą, kuris sustiprins už
sienyje amerikiečių slaptąją tarnybą, atsto
vų rūmuose buvo priimta milžiniška balsų 
dauguma (348 prieš 4 balsus). Tas projek
tas pasiųstas senatui.

Tame 
tarny- 
sąma- 
Be to,

Molotovas ir Višinskis
tobuliausia banditu pora“

Maskva (Dena-Reuteris). Diplomatiniai 1 kad Danija ir Norvegija dalyvauja Atlanto
Mnclrvnio lailrn rxant naktn nacitarimnncp vrn aiškus SOVietUstebėtojai Maskvoje laiko esant negalima, 

kad pasikeitus Sovietų užsienio reikalų 
ministerijoje asmenims, pasikeistų Ir, so
vietų užsienio politika.

Pranešimai, pagal kuriuos ministerių 
pasikeitimas įvyko dėl nuomonių skirtumo 
politblure, esą niekuo nepagrįsti.

Washingtono diplomatiniai sluogsniai 
mano, kad sovietų užsienio reikalų minis
terijoje pasikeitimas greičiau, gali būti lai
komas sovietų vadovybės bendro reorgani
zavimo ženklu. Esą galima, kad tai turi 
reikšti didelės galios vidaus kabineto su
darymą, kurį sudarą saugumo viršininkas 
Berija, gynimo ministeris Vorošilovas ir 
abu ministerio pirmininko pavaduotojai 
Molotovas ir Mikojanas.

Spėjama, kad Molotovui tokiame posto
vyje būtų įmanoma koordinuoti bendrą už
sienio reikalų ministerijos ir diplomatinių 
atstovybių bei kominformo ir pavienių 
komunistų partijų pasaulyje veiklą.

Britų darbo partijos atstovas Crossma- 
nas pareiškė, kad Višinskio paskyrimas 
ministerių yra „sovietų politikos nepasi
sekimo Europoje prisipažinimas“. Faktas,

Prezidentas reikalauja daugiau galios JAV 
krašto aps. ministeriui

Key Westas (Dena-Reuteris). Preziden
tas Trumanas savo lėktuvu čia atskrido 14. 
d. poilsio. Jb lėktuvas nusileido 4 min. 
anksčiau už paprastai jį lydintį spaudos 
lėktuvą. Tuo būdu korespondentams jis 
sumaišė visas kortas. Kai atvyko kore
spondentai, Trumanas su pieštuku ir 
bloknotu šypsodamasis nuėjo jų pasitikti. 
„Ką jūs galvojate apie Molotovą?" pa
klausė Trumanas Baltųjų rūmų spaudos 
atstovą Nixoną. „Taip ir ne“ atsakė šis. 
Trumanas užrašė jo atsakymą ir kreipėsi 
į kitus korespondentus: „Kas yra naujo 
apie Molotovą?“ 3fr,?tsakė tuo trafaretu, 
kurį yra girdėję dažnai iš Trumano: „Jo
kio komentaro“.

Prieš savo atostogas prezidentas Tru- 
manas ypatingu raštu kreipėsi į kon
gresą, prašydamas krašto apsaugos 
ministerijos organizacijos ir jos sta
tuso žymaus pakeitimo, kad į krašto 
apsaugos ministerį kariuomenės rei
kaluose būtų suteikta daugiau galios 

negu iki šiol.
Be to, prezidentas prąšė kongresą pritarti 
bendrojo gen. štabo vieno pirmininko 
paskyrimui. Toliau jis rekomendavo krašto 
apsaugos ministerijoje įsteigti keturis nau
jus postovius: 1 viceministerio ir 3 vice- 
ministerių pavaduotojų.

Prezidento. rekomendacijos beveik 
sutinka su Hooverio komisijos siūly

mais.

pakto pasitarimuose, yra aiškus sovietų 
pralaimėjimas. Ir Višinskis pasiliks Va
karų priešu, tik sovietų politikos metodai 
gali pasikeisti.

Aplamai britų stebėtojai mano, kad 
tais pakeitimais yra išspręstas even
tualus Stalino įpėdinystės klausi

mas.
Trumanas atsisakė ką nors dėl tų pakei
timų pareikšti. Amerikos politikas Van- 
denbergas pirmasis Amerikoje pareiškė 
savo nuomonę, ,esą „nenuolaidusis“ pa
keistas „beširdžiu“. Molotovas ir Višinskis 
yra „tobuliausia banditų pora“.

Vatikanas tuo klausimu dar nepasisakė. 
Rymo politiniuose sluogsniuose jaučiamas 
lengvas optimizmas. Ten Molotovo pasi
traukimas siejamas su Norvegijos ir Da
nijos pasisakymu už Atlanto paktą.

Žiaurus sprendimas 
Sofijos byloje

Sofija (Dena). Keturi svarbiausieji kal
tinamieji nuteisti iki gyvos galvos ka
lėjimu ir vieno milijono Ievų bauda. 
Nuteistieji yra Ziapkovas, Ivanovas, 

Naumovas h* Cerniovas.
Jie buvo kaltinami vienai užsienio valstybei 
teikę karines ir ūkines informacijas. Jų 
turtas konfiskuotas.

Kiti keturi kaltinamieji buvo nuteisti po 
15 metų kalėjimo ir 240.000 levų pinigine 
bauda. 20 metų jiems atimtos pilietinės tei
sės.

3 kaitinamieji nuteisti po 10 metų kalėji
mo ir pilietinės teisės jiems atimtos 15 me
tų. Ir jiems skirta didelė piniginė bauda. 
Vienas buvo nuteistas 6, kitas 5 metais. Li
kusieji 2 gavo po vienerius metus kalėjimo. 
Jiems įskaitytas areštas iki teismo, h* jie 
tėojau buvo paleisti.

* Vengrų pabėgėliai, atvykę į Vieną, 
pasakė, kad nepatvirtintomis žiniomis kar
dinolas Mindszentis serga sunkiu plaučių ' 
uždegimu. (D/R). z

gen. 
per-

esąs

Kinijoje 
nori naujos vyriausybės

Nankingas (Dena). Einąs Kinijos prezi
dento pareigas Licungjenas paprašęs 
Hojingciną skubiai grįžti į Nankingą 
imti ministerio pirmininko pareigų.

Gen. Hojingcinas, kuris šiuo metu
Šanchajuje, 20 metų buvo Kinijos krašto 
apsaugos ministerių ir generalinio štabo 
viršininku. Be to, jis vadovavo kiniečių ka
rinei misijai J. A. V-se.

Hojingciną jau praeitais 
rio pirmininko pareigų eiti 
Ciangkaišekas, bet jis tada 
atsisakė.

metais ministe- 
kvietė maršalas 
nuo tų pareigų

DP apeliuoja i pasauli dėl 
pagalbos savo kraštams

Stuttgartas (Dena). 800 lietuvių, estų 
ir latvių DP Fellbacho stovykloje turė
tame protesto susirinkime dėl sovietų 
okupuotuose Pabaltijo kraštuose suda
rytų sąlygų buvo priimta rezolliucija, 
skirta JT, 'tarptautiniam raudonajam 
kryžiui ir visoms žmogaus teisėmis be
sirūpinančioms institucijoms. Toje rezo
liucijoje prašoma tuojaus imtis priemo
nių, kad tos tautos būtų apsaugotos nuo 
visiško išnaikinimo.

Tame susirinkime buvo teigiama, kad 
sovietai 1940/41 metais ir 1944/48 metais 
iš Pabaltijo kraštų į Sovietų S-gos gilu
mą priverstinių darbų ištrėmė nuo 800.000 
iki 900.000 asmenų. Tai yra maždaug 
15% visų tų kraštų gyventojų. Daugelis 
šimtų tūkstančių ištremtųjų yra jau 
mirę.

Atlanto baubą pasirašys prieš balandžio 1. d.
Washingtonas (Dena-Reuteris). Mano

ma, kad šiaurės Atlanto gynimosi aliansą 
pasirašys mažiausia, 7, o, gal būt, net ir 9 
valstybės. Tas pasirašymas įvyks dar prieš 
balandžio 1. d., nors pasirašymo laikas 
vieta dar nėra parinkta.

Tam tikras skaičius JAV strategų 
atkreipė dėmesį į tai, kad JAV gali 
susidurti su sunkumais, jeigu žymiai 
padidės jų įsipareigojimai teikti ka

rinę paramą.
Dabartiniai resursai yra per maži gali
miems didesniems pareikalavimams pa
tenkinti, teikiant karines reikmenis di
desniam Europos kraštų skaičiui. Mano
ma, kad JAV kariuomenė, taupydama lai-

ir

ką, gal būti teiks ginklus iš savo resursų.
Žinomasis amerikiečių radijo komenta

torius Pearsonas pareiškė, kad JAV jau 
pradėjusios teikti ginklus Norvegijai. Ofi
cialiai ta žinia dar nėra patvirtinta.

Norvegijos ambasadorius de Mongen- 
stiemė pirmą kartą dalyvavo Atlanto 
pakto pasitarimuose.

SDP praneša, kad nepaprastas už
sienio reikalų ministerio Achesono 
bendradarbis gen. Carteris netrukus 
atvyks į Europą, kur išrutulos savi
tarpio karinės pagalbos programą.

Carteris padės JAV ambasadoriui Londone 
Douglasui planuoti karinę pagalbą Vakarų 

Europai paremti.

O kaip MP juos saugojo nuo įtūžusių DP, pamiršo

JAV komunistu vadai atsako Trumanui
Solciai sukaustė Europa

Rymas (Dena-Afp.). Iš pietinės Italijos 
pranešama, kad ten paliai Adriją iškrito 
daug sniego. Prie Bario sniego danga pa
siekė 50 cm. Daugelyje vietų dėl sniego 
buvo nutrauktas susisiekimas. Pirmą kar
tą po 50 metų iškrito sniegas ir Reggio de 
Calabre.

Visoje Europoje siaučia šalčiai. Žemiau
sia temperatūra buvo Šveicarijoje, 
Neuchatelio kantone — 32 laipsniai že
miau nulio. Aplamai tokie šalčiai šiuo me
tu buvę tik prięš 62 metus. Visoje Angli
joje ir Škotijoje taip pat iškrito daug 
sniego. Oro specialistai mano, kad netru
ktas temperatūra pakils.

New Yorkas (Dena-Afp.). „Nepaisydami 
visų grasinimų ir persekiojimų mes esame 
pasiryžę ir toliau dirbti taikai“, sakoma 
abiejų amerikiečių komunistų vadų, Fos- 
terio ir Denniso, pasirašytame atvirame 
laiške prezidentui Trumanui, kuris neseniai 
tuos abu komunistų dignitorius atvaizdavo 
kaip išdavikus.

Toliau abu komunistų vadai dėl ag
resyvaus 
pakto 
kartu 
dirbti 
junga

džiąs neramumų ir karo. Esą, diplomatiniai 
dokumentai įrodę, kad Vatikanas iš visos 
eilės valstybių nori sudaryti Dunojaus mo
narchiją. Popiežius, pasak Rakosio, net su
trukdęs sudaryti sutarti tarp Vengrijos 
eklezijos ir valstybės. Baigdamas Rakosis 
apkaltino ir britų vyriausybę, kuri dėl 
Mindszenčio bylos buvo įteikusi Vengri
jos vyriausybei notą.

Berlynas (Dena). Į Berlyną iš Frankfur
to grįžęs sovietų repatriacinės misijos vir
šininkas Argunovas interview metu ame
rikiečių okupacinėms įstaigoms prikišo, kad 
jos visokiausiais būdais trukdė grįžti namo 
JAV zonoje DP stovyklose esantiems so
vietų piliečiams. Tačiau paskutiniu metu 
repatriavusių skaičius esąs žymiai padi
dėjęs.

DP stovyklose, kuriose dar esą 116.000 
sovietų piliečių, „teroristinis ir nusikaltė
liškas elementas“ visa darąs, kad repatria
cija būtų sutrukdyta. Taip pat sovietų 
misijai esą žinoma, kad vadinamosios tel
kimo komisijos netrukdomos amerikiečių 
įstaigų nežmoniškomis priemonėmis vertė

piliečius vykti į Kanadą, JAV, 
ir į kitus kraštus (?!) Tai esanti 
priežasčių, kodėl gen. Clayus rei- 
misiją išvykti iš JAV zonos, 

ir šlykštėdamiesi mes

sovietų
Angliją 
viena iš 
kalavo
„Bjaurėdamiesi
praėjome pro amerikiečių provokatorių ir 
jų paperkamos spaudos atstovų krūvą“, 
pareiškė Argunovas dėl misijos išvažiavi
mo iš Frankfurto.

Ginklu norėjo pralaužti blokadą

Svarbi profesinių 
sąjungų konferencija

Bcurnemouthas (Dena / Reuteris). Šioje 
pusėje geležinės uždangos profesinių sąjun
gų atstovai susirinko rimtos konferencijos, 
kurioje greičiausiai bus nutarta organizuoti 
saują pasaulio profesinių sąjungų organi-

Teįe konferencijoje atstovaujama 15 tarp- 
tuašnių profesinių sąjungų.

antikomunistinio Atlanto 
rašo, kad jų uždavinys yra 
su milijonais kitų amerikiečių 
tam, kad JAV su Sovietų Są- 
sudarytų taikos ir draugiš

kumo paktą.
Baigdami abu vadai tikina, kad Truma- 
nas jų pareiškimus yra iškraipęs, o prezi
dento iškeltąsias galimybes dėl sovietų už
puolimo ant JAV pavadino „fantazija“.

Belgijos komunistų partijos centrinis 
komitetas priėmė rezoliuciją, kurioje sa
koma, kad Belgijos KP nedalyvaus puola
mame kare prieš Sovietų Sąjungą. Visas 
teorijas, pagal kurias sovietai galėtų būti 
užpuolikais, rezoliucijoje jie vadina „ab
surdu“.

Vengrijos ministerio pirmininko pava
duotojas Rakosis apkaltino popiežių Pijų 
XII, kuris esąs „amerikiečių imperializmo 
įrankis“. Jis ne taikai tarnaująs, bet gei-

Londonas (Dena-Reuteris). Žemųjų rūmų 
konservatorių atstovas Baxteris partijos 
susirinkime Londone pareiškė, jog jis tiki, 
kad

amerikiečių okupacinės įstaigos Vo
kietijoje Berlyno blokadą mielai pra

laužtų jėga.
Gen. Clayus blokados pradžioje buvo pa
siryžęs sovietų užtvaras Berlyno autostra
doje pralaužti ginklais. Bet su tuo nenorė
jęs sutikti feldmaršalas Montgomerys.

Baxteris mano, kad amerikiečiai ir 
vėl norėtų griebtis tokių priemonių. 
Tai galėtų sukelti kovas. Bet dėl to 
karo pavojaus nebūtų, kadangi so

vietai pagaliau nuleistų.

Kanada neliktų neutrali
Montrealis (Dena-Reuteris). Kanados 

ministeris pirmininkas Laurentas Montre- 
alyje pareiškė, kad

galinčiame kilti kare tarp JAV ir 
Sovietų S-gos Kanada yra tarp abie
jų kraštų ir, ar ji nori ar nenori, ji 

turėtų karą prie savo durų.
Laurentas neabejojo dėl to, kad karo 
galima išvengti. Bet tiems, kurie 
karą laiko visai negalimu, trūksta 

elementariausio realizmo.
Ministeris pirmininkas ryšium su Atlanto 
pakto rėmimu pareiškė, jog jis yra įsiti
kinęs, kad tikriausias ir praktiškiausias 

kelias yra tokia unija.

Nauja areštų banga Bulgarijoje
Sofija (Dena). Nepatvirtintomis žinio

mis 48 valandoms prieš sprendimui pas
kelbiant 15 dvasininkų byloje Sofijoje 
suimta dar 50 evangelikų dvasininkų.

Gandai apie naują areštų bangą pasklido 
po to, kai maždaug 60 protestantų kunigų 
Bulgarijoje rengėsi naujo evangelikų si
nodo rinkimams. Visi 15 teisiamųjų dvasi
ninkų buvo sinodo nariai.

Tie sinodo rinkimai turėję įvykti kovo 
mėn. 20. d. Protestantų maldyklos Bulga
rijoje šiuo metu yra atsidūrusios sunkioje 
finansinėje būklėje. Bulgarijos vyriausybė 
pasak pranešimų iš oficialių šaltinių, evan
gelikų parapijoms paremti yra paruošusi 
tam tikrą sumą pinigų.

♦ Pietų Afrikos ūkio ministeris Louwas 
pareiškė, kad viename susirinkime Pretori- 
joje sovietų konsulatas tarp Belgų Kongo 
gyventojų išplatino atsišaukimus. Ministe
ris konsulatą pavadino komunfctinės propa
gandos centru Pietų Afrikoje. (D/R).

♦ Oklahomoje sukilo aipie 300 pataisos 
namų kalinių, ir sargyba panaudojo šauna
muosius ginklus ir ašarines dujas. 2 kali
niai ir 3 sargai sužeisti. (D/R).

)
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Tarptautinė padėtis

Nauja mįsle
Vėl savaitgalio sensacija

. Molotovas ir Mikojanas pasitraukė iš 
sienio reikalų ir užsienio prekybos ministe- 

. rių postovių. Šeštadienio rytą apie tai di
džiausiomis raidėmis paskelbė visi laikraš
čiai. Išskyrus Komunistinius. Maskvos laik
raščiai tai pranešė savo antrame puslapyje. 
Londoniakis raudonasis „Daily Worker” sa
vo skaitytojams tą sensaciją pateikė tarp 
smulkių vietinių žinių, po ilgėlesnio straip
snelio, įvardyto: „Trys senos damos ir ci
garai”.

Na, pasitraukimas ar atsistatydinimas So
vietų Sąjungoje normaliai yra susijęs su as
meninės karjeros galu. Todėl suprantamas 
šeštadienio „News Chronicle” pasitenkini
mas. Pasak jo, Molotovo pasitraukimas gali 
išeiti tik į gerą, BBC prisiminė, kad ir Lit- 
vinovo atleidimas bei pakeitimas Moloto
vu buvo Maskvos laikraščiuose paskelbtas 
toje pačioje vietoje. O vis dėlto tai buvo 
lemiamas įvykis, nes Molotovo politika pri
vedė prie karo ir galų galfc vokiečių užpuo
limo ant Sovietų Sąjungos. Prancūzų poli
tikas Paulius Reynaud išvedžiojo, kad Mo
lotovas turėjo būti atstatytas. Girdi, jo po
litika vedė nuo vienos nesėkmės 1 kitą. At
lanto paktas ir Norvegijos atsisakymas suda- 

. ryti su sovietais nepuolimo paktą — vaizdūs 
liudininkai. Tai buvo šeštadienį. ‘

už-

Neaiškumai
Tačiau kodėl, jei Molotovas buvo pašalin

tas, kartu atstatytas ir Mikojanas, kuris vi
suotiniu Įsitikinimu yra taikos ir gero su
gyvenimo su Vakarais šalininkas ir kodėl 
Molotovo vieton paskirtas Višinskis, kuris 
toli gražu nėra gero sugyvenimo simbolis. 
Pagaliau Molotovas ir Mikojanas liko mi- 
nisterio pirmininko pavaduotojai ir polit- 
biuro nariai. Tas faktas privertė Vakarų ko
mentatorius po 24 valandų apdūmojimo sek
madieni jau pakeisti savo optimistinę nuo
monę ir pritarti hipotezei, kad Molotovas 
gavo paąukštinimą. Sutinkama, kad Stalinas 
kurio sveikata nėra labai gera, gal būt, Mo
lotovą ruošia j savo Įpėdinius ir nori jam 
duoti daugiau laiko bei progos. Įsitraukti Į 
vidaus gyvenimą. Bet ką tada turi daryti 
Mikojanas, Stalino draugas? Prižiūrėti Mo
lotovą, kad- tas nepasiskubintų per anksti 
užimti Stalino vietos? Čia vis mĮslės dalys, 
kurią Kremlius užminė visam pasauliui. Ry
tai mėgsta būti paslaptingi.

I gerą ar į blogą?
Višinskis nėra politbiuro narys. Jo praei

tis ne visai švari. Jis negali vesti savos po
litikos. Dėl kiekvieno niekniekio jis lauks 
polifbiuro jsakytnų. Molotovas pasilieka po- 
litblure. Po Ždanovo mirties jis yra rim
čiausias Įpėdinis | Stalino sojlą. Taigi, už
sienio politikos pasikeitimų negalima laukti. 
Praktiškai tai įrodo' Londono konfereneijos 
dėl Austrijos valstybės sutarties nesėkmė. 
Todėl sekmadienio laikraščiai jau aiškino, 
kad pasikeitimai nieko gero nelemia. Kai
riųjų „Renolds News” teigia, kad tie pasi
keitimai reiškia Rytų bloko stiprinimą prieš 
Vakarus. Ar tai nereikš glaudesnio liaudies 
demokratijų „prisirišimo” prie plačios tė
vynės Sovietų Sąjungos? ,’.Sunday Times” 
pranašauja, kad Višinskis toliau ves Molo
tovo liniją. BBC savaitinis komentaras do
misi, kaip Višinskis atsakys j griežtą Nor
vegijos atsisakymą sudaryti nepuolimo pak
tą. „New York Times” aiškino, kad bolše
vikų tikslai lieka tie patys. — pakeitimai tu
ri tik vidaus politikos pobūdi.

'Neseniai Įvykęs atentatas prieš Persijos 
šachą priminė pasauliui, kad šiame pasau
lio kampe toli gražu dar ne viskas tvarkoje, 
tačiau netrukus kiti jvykiai vėl privertė pa
miršti tą patiesalų ir’ naftos 'kraštą. Tuo 
tarpu, sutikti su teigimu, kad čia viešpatau
ja ramybė, galima tik tuo atveju, jei ją pa
lyginsime su ramybe prieš audrą. Pravartu 
atsiminti, kad sovietai dažnai viename pa
saulio kampe sukelia nežmonišką triukšmą 
tik tam, kad paslėptų savo-tikruosius kėslus 
kitame.

Persijos centrinė vyriausybė yrą iš tradi
cijos silpna. Ministerių kabinetai čia kei
čiasi taip dažnai, kad gali konkuruoti su 
Prancūzijos vyriausybės krizėmis. Drau
smingai suorganizuota komunistų saujelė 
yra vienintelė dėmesio verta politinė par
tija. Po 1946 m. nepasisekimų Azerbeidžane 
komunistai buvo netekę beveik viso savo 
orumo ir buvo visai ramūs. Tačiau pereitą 
vasarą jie nutarė vėl panaduoti plačiųjų 
masių nepasitenkinimą savo 
kartą jų agentų veiklą galima 
pietinėje Persijos pusėje, kur 
komunistus dar nieko nebuvo 
herane ta proga net kalbama, kad rudeni 1 
tas provincijas grįžo ir keliolika britų In
telligence Service karininkų, čia jau buvu
sių karo metu. Tas faktas įrodąs, kad bri
tai pajuto pavojų.

Visą pietinę Persijos dalį praktiškai kon
troliuoja galingi atskirų kilčių vadai. Cen
trinė vyriausybė stengiasi su jais palaikyti 
gerus santykius, ir tik tokiu būdu gali savo 
žinioje laikyti bent didesnius miestus. Dar 
prieš 1. D. karą tarp caro Rusijos ir D. 
Britanijos buvo sutarta pietinę krašto pusę 
pavesti britų įtakai,- o šiaurinę — rusų. 
Nepaisant to, kad po Azerbeidžano įvykių 
sovietų Įtaka šiaurinėje pusėje išnyko, bri
tai palaikydami labai gerus santykius su 
kilčių vadais pietinę dalį paliko toliau savo 
įtakoje. Dabar tie vadeliai, buvę smarkūs 
komunistų priešai, ieškodami naujo pajamų 
šaltinio pradėjo „flirtuoti” su komunistų 
agentais. Manoma, kad jie tai daro tik tak
tiniais sumetimais, kad 
britų.

Nors ir atrodo keistai, 
nori gerų sovietų britų 
bijo, kad tuo atveju jų kraštas kaip prieš 
karą bus vėl padalytas į dvi Įtakos sferas. 
Na, atrodo, kad jų baimei kol kas nėra pa
grindo. Tiesa, tiek Kremlius, tiek ir Lon
dono Foreign Office nenori, kad Teherano 
vyriausybė taptų tikrai stipri, nes dabarti
nėje būklėje jjems lengviau išlaikyti savo 
įtaką atskirose provincijoje, tačiau dabar

Tyla prieš audrą Persijoje =TKUMP0S W0S=
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naudai. Sį 
pastebėti net 
iki šiol apie 
girdėti. Te-

daugiau gautų iš

tačiau persai ne- 
santykių, nes jie

Persijoje interesus turi ne tik britai ir so
vietai, bet ir trečia galybė amerikiečiai, 
kurie pasisako už tvirtą centrinę vyriau
sybę, kad tuo išstumtų abiejų pirmųjų 
įtaką.

Pakanka tik žvilgterėti į žemėlapį, kad 
suprastum to krašto strateginę vertę. Karo 
metu pro čia ėjo tiekimai sovietams. Šian
dien, sovietams jau perkėlus ar tebekeliant 
savo pramonę i Užuralį, Sibirą ir Centrinę 
Aziją, Persija virto lyg Sovietų Sąjungos 
prieškambariu, kurio valdymas turės lemia
mą reikšmę Įvykių raidai.

Be to, Persija turi naftos. Prieš kurį lai
ką, kada buvo galvojama, kad kiti pasaulio 
naftos šaltiniai netrukus išseks, i Persijos 
naftą buvo kreipiamas labai didelis dėme
sys. Šiandien paaiškėjo, kad ta baimė yra 
be pagrindo. JAV naftos šaltiniai ne tik 
neišseko, bet duoda daugiau naftos negu 
kada nors anksčiau. Tąčiau nepaisant to nei 
amerikiečių nei britų interesai nereikalauja, 
kad Persijos nafta naudotųsi, sakysime, so
vietai. Geriau turėti savo žinioje dar vieną

naftos lauką, negu ji atiduoti galimam prie
šui. Amerikiečiai, kurie apginklavo, krašto 
kariuomenę ir policiją, o taip pat ir britai, 
stengiasi gyvindami prekybinius ir kultūri
nius ryšius savo Įtaką padidinti. Savaime 
suprantama, kad tai Kremliui negali pati- 
tikti, ir jis iš savo pusės nesigaili pastangų 
tam procesui pakenkti. Antra vertus, kai 
kurių persų politikų noras laviruoti į visas 
puses, kad gavus daugiau iš visų pusių ky
šių, sovietų Įsikišimą tiesiog provokuoja. 
Sovietų pastangas palengvina toji aplinky
bė, kad Persija tebėra tamsus kraštas, ku
rio gyventojų dauguma gyvena toli gražu 
nepavydėtinose sąlygose, o valdininkija yra 
linkusi prie korupcijos. Kai kas tam kraštui 
■pranašauja Kinijos likimą, nors iš kitos 
pusės yra duomenų tikėtis, kad Persijai vis 
dėlto pasiseks rasti kebą į šviesesnę ateiti. 
Kad ir kaip būtų, atitinkamos britų, ameri
kiečių ir, žinoma, sovietų įstaigos nuo to 
krašto nenuleidžia akių. Vieną gražią dieną 
iš tos pusės galime susilaukti netikėtumų.

(Lo)

* Argentinos vyriausybė ketina kontro
liuoti laikraščių leidybą. Netrukus bus iš
leistas tuo reikalu įstatymas. (D/R).

AUSTRIJA
* Austrijos komunistų partijos „Volk- 

stimme” laikraštis rašo, kad austrų tauta, 
pirmoje eilėje darbininkai, jeigu karo kur
stytojų būtų įtraukta į karą, kovotų socia
listinės Sovietų S-gos pusėje prieš užpuo
lėjus. (D/R).

BULGARIJA
* Bulgarijos pasiuntinys Londone pa

neigė, kad Bulgarijos komunistai esą gavę 
slaptus įsakymus suvaržyti Bulgarijoje reli
gijos laisvę. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
* Mirusio pirmojo Čekoslovakijos pre

zidento Tomo Masaryko gimimo diena ko
vo 7. d. New Yorke paskelbta Čekoslovaki
jos diena. (D).

D, BRITANIJA

Nelauktas kaltinamųjų pareiškimas Budapešte
Budapeštas (Dena/Reuteris). Ryšium su 

Mindszenčio nuteisimu Budapešte vyksta 
dar 14 asmenų teismas. Charakteringiausia 
tai, kad teismo posėdyje 5 kaltinamieji at
šaukė anksčiau policijai dubtus parodymus. 
Jie pareiškė, kad ankstyvesnius parodymus 
jie davę todėl, kad policijos buvo įbauginti 
ir jų nervai paruošiamajame tardyme buvo 
perdaug įtempti.

Valstybės gynėjas pareiškė, kad kaltina
mieji, atšaukdami savo ankstyvesnius pa
rodymus, yra netekę teisės į teismo malonę; 
kaltinamieji esą taip pat pavojingi, kaip ir 
Mindszentis, ir. jis jiems reikalavo „griežtų 
bausmių”.

7aip pat ir Sofijos byloje nelauktai 36 m. 
amžiaus kunigas Popovas primygtinai už
ginčijo, kad jis būtų kada šnipinėjęs. Prieš 
Popovą 11 kaltinamųjų, nepertraukiami nei 
teisėjo, nei valstybės gynėjo, visi, prisipaži
no kalti ir prašė švelnios bausmės.

Liudininkų parodymų metu buvo paminė
ta tokių’protestantų kunigų pavardės, kurie 
dar nėra įtraukti į kaltinamųjų sąrašus. 
Spėjama, kad tai turi reikšti naujas antiko- 
niunistų dvasininkų bylas.

Valstybės gynėjas Georgievas paprašė 
teismą skirti aukščiausias bausmės, kurios 
numatytos 112 str., „tąį^yra (skaitytinai iki 
mirties bausmės. Jis prisiminęs Mindszen-

čio bylą, pabrėžė, kad eklezija ne tik Bul
garijoje yra piktnaudojama užsienio intere
sams.

Gi Jugoslavijoje liaudies teisme buvo 
sprendžiama vadinamojo „Jugoslavijos tau
tinio komiteto” 7 narių byla. Jie rengę prieš 
vyriausybę nukreiptus planus. Teismas juos 
nuteisė nuo 6 metų iki gyvos galvos kalėji
mo. Kitoje byloje 4 asmenys, kurių tarpe 
buvo 2 kunigai, nuteisti mirti.

------------------------ g

Graikų atstovas ir kalbėti nenori.’..
Lake Successas (Dena/Afp). Graikijos at

stovas JT ūkio ir socialinių reikalų tary
boje pasisakė prieš pasaulio profesinių s-gų 
organizacijos kaltinimus.. Jis pareiškė, kad 
Graikijos vyriausybė ■ imasi priemonių ne 
prieš graikų profesinių s-gų tiesioginę 
veiklą, bet prieš jų politinius ėjimus.

Kyrou pažymėjo, kad panašiems asme
nims iškeltosios bylos juridiškai yra be 
priekaišto ir atsisakė dalyvauti diskusijose 
dėl graikų profesinių s-gų vado Paparigaso 
savižudybės.

Neseniai Paparigasas buvo rastas savo 
kameroje pasikoręs. Dėl to pasaulio profe
sinių s-gų organizacijos gen. sekretorius 

formaliaiSaillant savo telegramoje JT 
apkaltino Graikijos vyriausybę.

Tokajevas apie MVD metodus

♦ Britų Viduržemio jūros laivynas pri
sidėjo prie britų laivyno manevrų Gibral
tare. Apie 40 laivų dalyvauja dviejų savai
čių Viduržemio jūros manevruose. Tai yra 
didžiausias laivų sutelkimas po karo.

* Po vieno anoniminio 
sprogdinti britų parlamento 
land Yardas ėmėsi ypatingų 
monių. (D/R).

grasinimo iš- 
rūmus, Scot- 
saugumo prie-

GRAIKIJA
* Graikijos socialistų partijos kongresas 

Atėnuose nutarė nebendradarbiauti,.;su ko
munistais. (D/Afp).

IS VISUR
* Tris buv. Siamo ministerių kabineto 

narius ir vieną parlamento atstovą, kurie 
buvo suimti dėl krašto išdavimo, bebandant 
pabėgti Siamo policija nušovė. (D/R).

* Buvęs rifkabjlų vadas Abd ei Krimas 
amerikiečių leidyklai pardavė, savo memua
rus. Atsiminimai būsią išleisti arabų, anglų, 
prancūzų ir ispanų kalbomis. Pasak Egipto 
laikraščio pelnas būsiąs paskirtas pasiren
gimui išvyti prancūzų ir ispanų armijoms iš 
Siaurės Afrikos. (D/Afp).

ITALIJA
* Vienas Italijos žurnalistas reikalauja 

Mussolinio ir jo meilužės Petaccės žudikui 
iškelti bylą. (D/R).

♦ Studentas A, Pillantė, kuris įvykdė 
atentatą prieš italų komunistų vadą Palmi
rą Togliattį, bus teisiamas gegužės ar bir
želio mėn. (D/R).

J A. VALSTYBĖS
* Įstatymo projektas rašiniams , suvar

žymams panaikinti JAV natūralizacijos Įs
tatyme kongrese priimtas ir pateiktas sena
tui. Projektas numato imigrantams iš Azijos 
ir Pačifiko kraštų suteikti JAV pilietybę.

* Netoli Washingtono plente, kur yra 
didelis auto judėjimas, nusileido mažas pri
vatus lėktuvas. Auto važiuotojai šoko iš ma
šinų Į griovius, kad išvengtų susidūrimo. 
Iš lėktuvo išlipo nesužeistas, bet linksmas 
iy ąiek tiek svyruodamas pilotas. Policija 
pilotą uždarė Į daboklę už „skraidymą esant 
girtam”. (D/Afp).

* Prezidentas Trumanas ir gen. Eisen- 
howeris atidarė 
žiaus rinkliavą, 
16 mil. dolerių.

amerikiečių raudonojo kry- 
kurioje ketina surinkti apie 
(D).

Laikykim paraką sausai
Sekmadienį šeštadienio optimizmo neliko 

nė ženklo. Pasigirsta įspėjimų. Londoniškis 
„Observer” Įspėja britus nepasiduoti sovie
tų tariamos taikos ofenzyvos iliuzijai. Jei 
sovietai nori taikos turi trauktis ne tik už 
Elbės ar Oderio, bet iki Curzono linijos. 
Laikinis susitarimas, keleriems metams, iki 
sovietai Įsigys atominių bombų, neturi jo
kios prasmės. Tikėti sovietų gerus norus 
reiškia pasirinkti savižudybę.

Vakarai pasirinko griežtesnę politiką. Kad 
ji būtų tikrai Įspūdinga, ją turi paremti ka
riniai pasiruošimai. Trumanas ketina visas 
savo 14 dienų atostogas praleisti bespręsda- 
mas karines problemas. Britų opozicija su
kėlė didelį triukšmą dėl britų karinių jėgų 
būklės neaiškumo. Attleė pažadėjo smulk
menas paaiškinti opozicijas vadui Churbhil- 
fitti.

Bendras Vakarų nuotaikas taikliai nusa- 
to tas pats „Observer”; „Nepaisant visų 
aakeitimų paraką reikia laikyti sausai”. Kad 
reikalui atėjus būtų galima pasinaudoti.

Žinoma, mįslės tai neišsprendžia. VM.

Kitus nori tikrinti ir sovietai
Lake Successas (Dena/Reuterls). JT ūkio 

ir socialinėje taryboje Sovietų S-ga pasiū
lė sudaryti "komisiją, kuri ištirtų darbo 
sąlygas visame pasaulyje.

Komisija turėtų būti sudaryta iš profe
sinių sąjungų ir kitų darbininkų organiza
cijų atstovų, kur vienas atstovas atstovau
tų 1 milijonui organizacijos narių. Apy
tikriai skaičiuojant sovietų organizacijos 
turėtų komisijoje žymią daugumą.

,i 'J'

Aukos apsupimas
Kurią nors gražią dieną tas mūsų parei

gūnas, kalbėdamas su žmona, galėjo pami
nėti, jog kur nors skaitė, kad Amerikoje 
kiekvienas darbininkas turi savo namą. 
Tokį „pareiškimą” per lentinę sieną lengvai 
galėjo nugirsti kuris nors kaimynų. Tas 
jau dabar neturi * skubesnio darbo, kaip tą 
pareigūną įskųsti ir įtarti, kad jis, gal būt, 
yra amerikiečių šnipas. Partijos patikėtinis 
tai įstaigai, kurioje mūsų pareigūnas dirba, 
tuoj Įsako kuriam nors to ’pareigūno drau
gui pasistengti sueiti 1 glaudesnius santy
kius ir akylai klausyti visų pasikalbėjimų, 
o stebėjimo rezultatus jam pranešti. Po ku
rio laiko stebėtojas praneša, kad jis neturi 
nė vieno konkretaus įrodymo, tačiau jam 
atrodo, kad visa šeima gyvena „buržuazi
nėje jtakoje”. Gal būt, sekamasis turi kokį 
nors „buržuazini paprotį”, džiaugiasi savo 
foteliu ar pan.

Po tokio raporto partijos pareigūnas pa
sikviečia sekamąjį ir jam Įrodo jo moralinį 
supuvimą. Jei sekamasis bandys gintis, bylą 
bus perduota aukštesnei* instancijai, kuri 
jam patieks sunkesnius kaltinimus. Jei jis 
neprisipažins kaltas, tuo pačiu nutols nuo 
partijos linijos. Galų gale kaltinamasis pa
teks l tokį kaltinimų tinklą, kad nebeturės 
kitos išeities kaip prisipažinti. Tokiu 
ju visa byla gali pasibaigti labai 
įspėjimu.

atve- 
rimtu

Kankinimai prasideda -

Bet jei kaltinamasis bandys savo 
neigti, jo byla bus toliau nagrinėjama. Jei 
jis yra partijos narys — bus išmestas iš 
partijos ir atiduotas MVD malonei ar ne
malonei. Žmonės, kurie tai numato, pa
prastai yra linkę prisipažinti kaltais pačioje 
pradžioje, kad išvengtų nemalonesnių pa
sekmių. Vakarų gyventojams tai gali atro
dyti nejtikėtina, bet taip yra iš tikrųjų. 
Tokajevas mini prof. Kazanskio pavyzdį.

Tai buvo mokytas leninistas, senas parti
jos narys ir Žukovskio karo akademijos 
dėstytojas. Kalbamuoju metu jis turėjo di
vizijos komisaro rangą, atseit, buvo gene
rolas leitenantas pagal dabartinę sovietų 
terminologiją. Vieną dieną partiniame su
sirinkime vienas studentas ji apkaltino 
priešrevoliucine veikla ir kaip Įrodymą pa
minėjo jo sūnaus vardą: Ledit. Girdi tas

kaltę

vardas yra kilęs iš Levo Davidovičiaus 
Trockio sutrumpinimo. Tą teoriją palaikė ir 
kiti susirinkimo dalyviai. Kazanskis perėjęs 
visą' mūsų nurodytą kelią, buvo išmestas iš 
kariuomenės ir perduotas MVD. Kai Toka
jevas ji paskutinį kartą matė, Kazanskis jam 
padarė morališkai ir 
klnto žmogus Įspūdį.

Kalbant apie MVD 
minti, kad nė viena 
teismui, jei ji aukščiau neprisipažino. Jei 
kaltinamasis nenori prisipažinti, jis nieka
dos neištrūks iš MVD rankų. Tik nepa
prastai stiprios valios žmonės gali išlaikyti 
MVD metodus. Normalūs žmonės - mieliau 
sutinka prisipažinti, negu ilgiau 
kalbėjimą”.

Kiekviena byla prasideda tuo 
MVD karininkas kaltinamajam 
dagiai paaiškina, kad dėl savo 
pateko i labai keblią padėtį. Ta proga jis 
pateikia pasirašyti paruoštą prisipažinimą. 
Tvirtinama, kad prisipažinus jam vėl gerai 
klosis. MVD karininkas aiškina, kad kalti
namojo nusikaltimas valstybei neturi ypa
tingos reikšmės, tačiau byla liečia princi
pinius klausimus, kurie jeina į aukštosios 
politikos sferą. Tokajevas žinąs, kad taip 
prasidėjo Bakajevo, Safarovo, Jevdokomo- 
vo, Jagodos, Rykovo, Piatakovo, Tucha- 
čevskio, Jakiro ir kitų tardymas.

Jei tas metodas nepadeda, baidoma žmo
nų, vaikų, artimų giminių likimu. Jei tas 
spaudimas nepadeda, rodomos kankinamų 
artimųjų fotografijos. O ir tam nepadėjus, 
kankinama aukos akyse. Labai mažai žmo
nių gali tai iškentėti. Paskutinė priemonė 
yra fizinis kankinimas. Tam naudojamasi 
įvairiomis priemonėmis. Pagal vietą ir 
aplinkybes.

fiziškai visai sunai-

metodus, reikia atsi- 
auka neperduodama

kęsti „per-

būdu, 
man-

pačiu 
labai 
užsispyrimo

Rafinuoti instrumentai

Maskvos Lubjankos kalėjimas yra aprū
pintas rafinuočiausiais kankinimo instru
mentais. Provincijos kalėjimai yra papras
čiau „Įrengti” ir griebiasi mažiau „elegan
tiškų” metodų. Vienas iš daugiau paplitusių 
metodų yra auką pasodinti t specialų kėdę, 
panašią i dantisto. Prie jos pririšamos au
kos rankos ir kojos. Tardytojas išsiima 
portfeliuką su mažais aštriais įrankiais. 
Juos Išdeda ant stalo. Praeina kelios minu
tės. Aukai užrišamos akys. Vėl kelių minu-

čtų tylos, tardytojas klausia, ar 
neapsisprendė. Jei ne, ant aukos rankų 
dedama lenta ir taip stipriai pririšama, 
ji negali pajudinti pirštų. Panašiai patvar
komos ir kojos. Batai nuimami. Dar kartą 
klausiama.

Tas psichologinis kankinimas yra toks 
smarkus, kad Tokajevas pažinojo tik vieną 
žmogų, kuris ji išlaikė. Paprastai tada jau 
prisipažistama. Bet jei valia yra stipri, tai 
tada tardytojas instrumentais tik paliečia 
kojų ir rankų nagus ir pašaipiai pasako, kad 
nagai švara nepasižymi. Po trumpos per
traukos jis staiga duria po nagu. Aukos 
nervai jau būna taip įtempti, kad skausmas 
pasirodo nebepakenčiamas. Auka pradeda 
rėkti ir iš tardytojo pavaduotojo gauna į 
veidą. Po to akys atrišamos 
pasako, kad kitą dieną bus 
masi.

Jei auka neprisipažįsta, tas
ma kitą dieną. Tik dabar jau kelis sykius 
duriama., Į rankos ir kojų pirštų panages. 
Taip vyksta toliau, iki išbandomi visi in
strumentai. Vienąs iš jų atrodo labai siau
bingai. Tai lyg žirklės, bet jos turi ne aš
menis, bet aštrias adatas. Tokių žirklių ga
lai suvedami į panagę ir jos su jėga ati
daromos.

MVD turi ir kitų metodų. Pakanka pasa
kyti, kad jai sekasi gauti spontaniškus prisi
pažinimus”.

Galimas daiktas, kad terorą išrado rfe 
sovietai, kaip tai tvirtino Zilliacus Pary
žiuje, tačiau tenka pastebėti, kad teroras 
nuo prancūzų revoliucijos laikų susilaukė 
„didelių patobulinimų”. Galimas dalykas — 
aiškina Tokajevas, — kad Zilliacus apie tai 
„dieviškuoju” vadu ir nekalbėjo. (Pabaiga).

auka dar 
už- 
kad

ir tardytojas 
toliau kalba-

pat kartoja-

Vokiečių maitinimas žymiai pagerėjo
Frankfurtas (NZ). Bizonos maitinimas 

kovo mėn. žymiai pagerės. Pirmą kartą po 
4 metų bus duodama kiaulienos mėsos. Ap
lamai mėsos kiekis kovo mėn. pakeltas iki 
500 g, ir vartotojas 10% nuo to kiekio ga
lės gauti kiaulienos mėsos. Riebalų racionas 
pakeltas iki 750 g. Taip pat žymiai pagerės 
ir aprūpinimas kiaušiniais, kadangi JEIA 
užsienyje kiaušiniams pirkti paskyrė 3 mi
lijonus dolerių.

Vokietijos maitinimas galėjęs pagerėti dėl 
to, kad aplamai pasaulio rinkoje krito mais
to produktų kainos. •

LENKIJA
kataliku dvasininkai Lodzės 

teismo buvo nuteisti mirties bausme už po
grindžio judėjimo rėmimą ir dalyvavimą 55 
policininkų ir komunistų nužudyme. (D/R).

PRANCŪZIJA

* Du Rymo

♦ Metze suimtos dvi moterys, kurios 
priklauso dideliai Paryžiaus spekuliantų ir 
Klastotojų gaujai. Pas vieną moterĮ rasta 
51.000 ką tik išspausdintų doleriu ir per 
100.000 DM suklastotų banknotų. (D).

Hf 62 prancūzų bandomieji transporto 
lėktuvai „Cormoran”, kaip krašto apsaugos 
ministeris Ramadier pranešė, būsią paver
sti laužu,- kadangi bebandant šio tipo lėk
tuvus, vienas nukrito. Prancūzų vyriausybė 
turėsianti nuostolių daugel šimtų milijonų 
frankų. (D/R).

* Oasette de Lausanne” laikraštis pra
neša, kad britų slaptoji policija bendradar
biausianti su Prancūzijos policija, aiškinanti 
Prancūzijos komunistų partijos narių špio
nažo veiksmus. (D/Afp).

RUMUNIJA
* Rumunijos vyriausybė išleido įstaty

mą, kuriuo nusavinamos visos didžiosios 
nuosavybės. (D/Afp).

ŠVEDIJA
♦ Švedų oro pajėgų vyr. vadas gen. Itn. 

Nordenskioldas pareiškė, kad Švedijos avia
cija turinti 50 eskadrų, kurios netrukus tu
rėsiančios didesnę dalį spausmiltių lėktuvų.

♦ . Švedijos policija Amerikos ambasado
je suėmė 65 metų vyrą, kuris pavogė am
basadai skirtą paštą. (D/R).

♦ BBC praneša, kad politinių pabėgėlių’ 
skaičius Švedijoje per 3 metus patrigubėjo. 
Daugiausia pabėgėlių yra iš sovietų zonos 
Vokietijoje, Lenkijos ir Baltijos kraštų. Šiuo 
metu Švedijoje yra 175:000 užsieniečių. (D)

VATIKANAS
* Vatikano radijo siųstuvas teigia, kad 

komlnformas šventiesiems metams paskelbė 
karą. Su Sovietų S-ga susidėjusių kraštų 
vyriausybės savo piliečiams uždraudė 1950 
m. dalyvauti šventųjų metų iškilmėse Ryme.

♦ Vatikano radijas iš Lisabono praneša 
kad vienas portugalu karininkas Lisabonos 
patriarchui pranešė, jog jis norįs už kardi
nolą MindszentĮ atlikti bausmę, atsėdėti ka
lėjime iki gyvos galvos. (D).

VENGRIJA
♦ Vengrijos pasiuntinys Paryžiuje spau

dos atstovams pateikė Mindszenčio _ bylos 
juodosios knygos kopiją, kurioje griežtai at
metami teigimai, kad kardinolas bylos metu 
buvo veikiamas svaiginančiais, vaistais.

♦ Buv. Vengrijos opozicijos partijos 
buržuazinė demokratų partija ir radikalai 
susijungė į vieną Vengrijos radikalų parti
ją ir Įstosią į nepriklausomą liaudies fron
tą. (D/Afp).
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Maloniems savo Skaitytojams patei
kiame čia žinomo vokiečių rašytojo 
dramaturgo Carlo Zuckmayerio 
įspūdžių-žiupsnelį apie JAV. Z. karo 
metus praleido kaip emigrantas JAV. 
Tai paimta iš jo paskaitos Ziiricho uni
versitete, kurios dalį neseniai persi
spausdino „Die Neue Zeitung”.
Europos nusiteikimas prieš Ameriką

Štai aš jau visi metai čia; pirmasis ap
svaigimas ir prablaivėjimas, pirmosios iliu
zijos ir pirmieji nepasisekimai jau pasiliko 
toli užpakaly, o tačiau dar vis labai toli ligi 
to, jog galėčiau pasakyti, kad Ameriką bent 
šiek tiek pažįstu. Viena, ko aš išmokau, kad

• Amerika vis dar tebėra „naujasis pasaulis”, 
vadinasi, pasaulis, kuriame išvietinti žmo
nės gali pradėti iš naujo, nes tas dviejų 
šimtmečių pasaulis su savo milžiniškais 
neišsemiamais ištekliais tėra savo istorijos 
pradžioje, teikia vilčių, tebeauga.

Negali pasidaryti prancūzų, jei esi gimęs 
vokietis. Nėra taip lengva pakeisti nusista
tymas ir badas. Negalima taip pat atsisėsti 
į neutralų kampą, kaip svečias ar žiūrovas. 
Anglu gi jau tikrai reikia gimti, negalima 
išmokti juo būti. Visuose tuose kraštuose 
lieki kaip svetimas kūnas, geriausiu atveju 
kaip draugiškai toleruojamas. O amerikie
čius formuoja likimas. -Jiems niekas nenu
krenta iš dangaus, nieko jie neišsineša iš 
lopšio. Jų istorija yra nuolatinė heroiška 
kova su likimu., Iš čia jų lakumas ir elastin
gumas, ir tai pajunti nesuspėjęs atvykti ir 
tai teikia paskatinimo ir verčia įsipareigoti.

Europos nusiteikimas prieš Ameriką iš 
tiesų prasidėjo nuo to laiko, kai tos valsty
bės atsiskyrė nuo savo metropolijos, vadi
nasi, nuo emigrantų sukilimo prieš savo 
kilmės kraštus. Jame slepiasi tam tikra 
keršto dozė prieš tuos, kuriuos jis paliko ir 
pasiryžo pats savo jėgomis arba žūti arba 
prasimušti.

Tačiau tarp tų neklaužadų sūnų dažniau
siai būdavo drąsiausi, gabiausi, labiausiai 
nieku nesuvaržyti ir mažų mažiausia patys 
išradingiausi. Amerikai nėra ko gėdytis sa
vo geneologinės galerijos. Iš jos ji pavel
dėjo daug fizinės ir intelektualinės potenci
jos. Tačiau taip pat suprantama, ir psicho
logiškai pagrįsta, kad tarp tų laimingų pra
muštgalvių ir jų įpėdinių nors jie jau se
niai apsišlifavo, prisitaikė ir išmoko salo
ninio mandagumo, pasiliko dalelė užsispy
rusio išdidumo, kratympši ir gynimosi prieš 
savo protėvius. Jų pasirinkta dalis jiems 
atrodė geresnė ir kurią jie savo laiku sielos 
gelmėse taip brangino.

Reikia turėti tai .prieš akis, norint su
prasti savitarpio santykius tarp išemigravu
sių ir namuose pasilikusių ir siekiant abiejų 
pasaulių nesutarimus pašalinti.

/ Aš pats labai greitai pastebėjau, kad aš' 
nieko, visiškai nieko, neatsinešiau, kas tenai 
būtų galima panaudoti, išskyrus savo fizi
nę konstrukciją ir, gal būt, tam tikrą vidinį 
nusiteikimą, kuris tačiau reikėjo išvystyti ir 
paleisti į gyvenimą. Lyrika ir drama, o taip 
pat ir epas, nebent tai' išsilieja į antlai- 
kinę pasakojimo meno srovę, galima tik 
atskirais laimingais atvejais perkelti J kitą 
kalbos ir galvojimo pasaulį. Dramoms, ku
rių pagalba visur buvau savas, kur tik buvo 
kalbama vokiškai,, ir pagarsėjau Europoje, 
anglosaksų ir amerikiečių galvojimas buvo 
svetimesnis, negu jų kalba.

Toliau autorius pasakoja, kaip jam sekėsi 
dirbti Hollywoode, kaip dialogų rašytojui. 
Ten jis turėjęs rašyti tai, ko jis visiškai 
nenorėjęs rašyti.

Laisvė, ginčai ir auklėjimas
Sugrįžau į New Yorką ir pasidariau dra

mos mokyklos („d ramatic work
shop”) mokytojas. Turėjau mokytį rašyti

• dramas. Mano tezė, kad čia reikalingas ta
lentas ir kad kas turi talento, tam nebūtinai 
reikia eiti į tokią mokyklą, vėl rodė, kad 
aš esu nepataisomas europietis.. Be to, algos 
vos mėnesinei buto nuomai beužteko, ne
skaitant viso kito.

Toje „workshop” (dirbtuvėje), kuri buvo 
vienos labai pažangios aukštosios mokyklos 
filialė, išmokau ne tik laisvai angliškai kal
bėti ir atsakinėti ištisas valandas į kvailiau
sius klausimus, nuo kurių tiesiog prakaitas 
išmušdavo, bet svarbiausia čia pirmą kartą 
susitikau su Amerikos jaunuomene. Ne tiek 
daug savo dramaturgų klasėje, kurią dau
giausia lankė senmergės ir aptiekoriai, iš 
kurių tik vienas negras buvo su gabumais, 
kiek kituose fakultetuose, kurių vakarinėse 
diskusijose ir parengimuose dažnai dalyvau
davau.

Įdomiausia tokiose viešose diskusijose po 
kokio garsaus mokslininko ar politiko pa
skaitos. Kas mane pirmiausia nustebino, pa
lyginus su panašiais parengimais kokiame 
nors Vokietijos universiteto mieste, tai tas 
visiškas šviežumas, vidinė laisvė ir tikru
mas, visiškas nesivaržymas, o taip pat stoka 
tuštumo ir noro atsižymėti, kai tie jauni 
žmonės eina prie tribūnos, stato klausimus 
arba kartais reiškia savo kritišką nuomonę.

Jau nuo mažens kiekvienas yra įsitikinęs, 
kad kiekvienas turi teisę turėti savo nuo
monę, kitokią negu didžiųjų pripažintų 
autoritetų, bet iai pareikšti nebūtina kai

AMERIKA IŠ ARTI
nors reikšmingo ir genialaus pasakyti. Pas 
mus, ypač Vokietijoje, to nėra. r Jauni žmo
nės, sakydami kalbą arba diskutuodami, 
varžosi ir jaudinasi, negalėdami taip elgtis 
ir išsireikšti, kokie jie yra ir kaip galvoja, 
nei įmantriau nei kvailiau. Arba vėl imasi 
spręsti pačias giliausias pasaulio mįsles, 
pasišaukdami į pagalbą nesuprantamas ir 
ugningas citatas nuo Markso ligi Spengle- 
rio, nuo Heraklito ligi Bergsono, vis tai 
siekdami įrodyti savo originalumą.

Esu priverstas šia proga įterpti, kad per 
pastaruosius dvejus metus viešose diskusi
jose su jaunais žmonėmis, kurioms aš pats 
vadovavau, visai ką kita patyriau, negu 
anksčiau. Šiandien ir Vokietijoje daugiau 
šviežumo, natūralumo, originalumo, negu 
mano studentavimo laikais. Tačiau gimnazi
jose ir aukštose mokyklose dar ir šiandien 
pastebėjau tam tiktą dvasinį užkietėjimą, 
kurio visiškai nėra pas jaunus amerikiečius.

Čia pat turiu pridurti, kas geriau tiktų 
reziumuojant mano išvedžiojimus, bet kas 
šioje vietoje kaip tik tinka: Amerika tikr- 
aiį^lėjimą — tai vienas iš pačių pagrindi
nių jos Jikėjimo paragrafų — auklėji- 
m ą, kaip priemonę tvarkyti pasaulį ir gy

rikiečio egzistencija pagrįsta nuolatiniais 
pasikeitimais ir galimybe vieką pradėti iš 
naujo.

venimą ir galėjimą išmokti visa, kas es
minga. Čia ir glūdi iš dalies jos silpnybė 
ir, tvirtybė. Europa tiki, remdamasi huma
nistinėmis tradicijomis,' ugdymą, kuris 
savo esmėje yrą surištas su pašaukimo ir 
profesijos privilegijomis. Amerika nepripa
žįsta jokių privilegijų. Čia yra jos nuosta
bus laisvumas ir kilnumas. Tačiau dažnai 
ji pamiršta pagarbą tam, kas negalima iš
mokti ir išauklėti, kas plaukia iš kūrybinės 
dvasios gelmių, arba iš tam tikros malonės, 
trumpai, kas yra virš proto, genialaus, pro- 
fetiško, kas žmonijai suteikia vis naujos 
tikros šviesos ir atsinaujinimę.

Kiekvienu atveju sistema, kurioje eilinis 
amerikiątis auklėjamas, visiškai kita ir pa
gal žmogaus supratimą ir pagal jo dvasinę 
struktūrą. Ji išaugusi iš visai kito gyveni
mo supratimo ir iš visai originalių N. Pa
saulio gyvenimo formų ir pati savyje yra 
originali. Pirmiausia ji plaukia iš fakto, 
kad jaunoji karta nepripratusi eiti tėvų iš
mintais takais; sūnus, išskyrus retas išim
tis, nesirenka tėvo profesijos; šeimos židi
nys, nors ji, ypač motina yra labai gerbia
mos, reiškia daugiau tam tikrą dvasinę, ne
gu fizinę ir materialinę atramą. Mat, ame-

Tai susiję ir su kita paprasta aplinkybe, 
kad viskas, ką jaunas amerikietis mokosi ir 
įsisavina, susiję su gyvenimu, su egzisten
cija, su praktišku panaudojimu, o nenu- 

l kreipta į abstraktu' ar teoretiška. Žinoma, 
I tai nieku būdu nereiškia, kad svarbu tik 
' laimėjimas, materialinis interesas. Greičiau 
' jau svarbu sugebėti prasimušti į gyvenimą, 
1 gyventi kartu su kitais, įsisavinti tą sunkų 
kompleksą: gyventi drauge su kitais žmo- 

' nėmis. Juk antrasis amerikiečių idealas ir yra 
būti ne vien žmogumi, bet socialiniu žmo
gumi (Mitmensch) ir šitas visiškai šaltai 
suprastas ir dažnai visiškai neproklamuo
jamas idealas trykšta iš tam tikros imanen- 

1 tinės tikėjimo jėgos per visą kasdieninio 
gyvenimo pilkumą, sunkumus ir šiurkštu
mus.

Amerikiečių tikėjimas auklėjimu matyti 
I jau ir iš to, kad kiekviename užkampyje 
i randamos puikios mokyklos, puikios žaidl- 
, mų ir sporto aikštės jaunimui ir gražiai 
’ pastatyta, turtinga ir moderniai .įrengta 
I biblioteka suaugusiems. Didžiausia jauno 
i žmogaus laiko dalis ir praleidžiama moky
kloje ir mokyklų bendrabučiuose, daugelis 

Į vaikų tokiuose bendrabučiuose ir išauga,

Pasakoja bėglys iš Čekoslovakijos
Šiomis dienomis vienas čekas, beieškoda

mas iš čia neseniai iškeltos čekų DP sto
vyklos, buvo užklydęs į Schwab. Omūndą. 
Jis sakėsi tik neseniai pabėgęs iš Čekoslo
vakijos. Gyvenęs Prahoje. Jis papasakojo, 
jog dabar visoje Čekoslovakijoje eina di
džiausi „valymai”. Visa senoji čekų kari- 
ninkija jau „išvalyta”. Bolševikai rėkia, kad 
karininkija su reakcija rengė „pučą” ir no
rėjus nuversti nuo koto .demokratiškiausią 
pasaulyje liaudies vyriausybę”... Gatvėse 
matyti labai daug milicijos. Daugelis iš jų 
dėvi čekų milicininkų uniformą, bet kalba 
tik rusiškai ... Prahoje dieną naktį veikia 
„liaudies tribunolai”. Pogrindis jau suradęs 
ir čekoslovakiškąjį „Katyną”...

Iš Prahos kasnakt dingstą be žinios 200 
—400 žmonių. Nė vienas nesąs tikras, ar iš 
nakties bepamatys ryto saulėtekį... Todėl 
daugelis žmonių iš miestų bėgą į kaimus, 
kur galvoją geriau pasislėpti. Pogrindžio ju
dėjimas esąs stiprus, o po paskutinių sukrė
timų, gal būt, dar labiau suintensyvėsiąs. 
Siena dabar esanti tokia „geležine uždanga” 
užklęsta, kad perbėgimas tik labai retam 
pasiseka su didžiausia rizika gyvybei.

Pagal naująjį „valstybės įstatymą”, į kon
centracijos stovyklas gabenami tūkstančiai 
žmonių 10—20 metų kalėti be jokio teismo. 
Oficialiai skelbiama, jog į „pataisos stovyk
las patalpinami perauklėjimui nepataisomi 
liaudies priešai”, reakcininkai ir prostitu
tės ...” Tačiau tikrovėje ten jau merdėja 
mirčiai pasmerkta didesnioji čekų inteli
gentijos dalis. Ypač konclageriuose gausu 
studentijos ir Sakalų organizacijos narių. 
Kiek iš viso krašte tokių „perauklėjimo sto
vyklų” yra, sunku ir pasakyti, bet manoma,

Lenktaitis persirito per penkiasdešimt
„PATRIOS” LEIDYKLOS

Skubu atitaisyti antraštės dviprasmišku
mą: Lenktaitis dar nėra sulaukęs keturias
dešimt metų amžiaus, tai vyras pačioj jau
nystės dinamikoje; turiu galvoje jo leidyk
los išvestas į tremties šviesą penkiasdešimt 
keturias knygas, kurias parodė vienoje krū
voje per Schw. Gmūnde surengtą parodą li
teratūrinių iškilmių dienomis.

Rodos, gen. Bulota kartą arbatėlėje pas 
Vaižgantą, tiesiai jam į akis pasakė:

— Neduok Dieve, jeigu tu, Vaižgąntai, 
savo energiją būtum nukreipęs blogais ke
liais; Lietuva drebėtų daugiau, negu dėl 
Rickaus!

Tą patį galima pasakyti apie kiekvieną 
dinaminį žmogų.

Pasitraukimo dienomis gražiame Siesarties 
ir Šešupės miestelyje, Slavikuose, pačioje 
zanavykų širdyje vienas garbingas vietos 
gyventojas, kalbėdamas ant prieklėčio apie 
savo kaimyną Letaktaitį, pasakė:

— Na, jau apie šitą jaunuolį tai ar šiaip, 
ar taip mes dar vieną dieną išgirsim nau
jienų!

Pirmiau, tiesa, Vilniuje, pačioj šauniau
sioj gatvėj, iškilmingi prekybos namai su 
jo pavarde, be to, filharmonijos direktorys- 
tė, menininkų mecenavimas. Eiliniam Vil
niaus gyventojui vis dar neaišku.

Ir štai tuoj po „išvadavimo” atsiranda 
Tūbingene ir Lenktaitis.

— Įdomu, nuo ko jis pradės... — šnab
ždasi tautiečiai ir jau mintyse turi parengę 
atsakymą, ypač kad šiame universitetiniame 
mieste tiek' turėjome užkrečiamų pavyz
džių ... Plaukė čionai ne vien universiteti
niai tautiečiai...

Ir Lenktaitis ėmė šnekėti tokia neįdomia 
tema, kaip knygų leidimas. Tokia nepatiki
ma tema.

O po nepilnų trejeto metų, fotografams 
bliksint, stovime Schw. Omiindo kareivinių 

kad jau didelis skaičius. Jos įrengtos bol
ševikų ir nacių kacetų pavyzdžiu, labai 
griežtai saugomos ir pabėgti neįmanoma.

Populiariausias yra „dingimas”. Žmogus 
yra suimamas gatvėje, darbovietėje arba 
naktį ištraukiamas iš po patalų. Kur jis yra 
padėtas — artimieji negali sužinoti. Žmo
gus niekada nebesugrįžta, ir tuo viskas bai
giasi... x

Dažnai Prahoje ir kitose krašto vietose 
vykstančios medžioklės. Apsupami kino te
atrai arba kavinės, ar kitos viešosios vie
tos ir sugautieji, nežiūrint ar jie dirba kur, 
ar ne, išgabenami į Joachimsthalio sritį 
uranijo kasyklosna. Tas sritis tvarko vieni 
rusai, ir joks laisvas čekas ten nėra Įkišęs 
nosies. Kasyklos yra labai stropiai saugo
mos NKVD su šunimis, kulkosvaidžiais, 
prožektoriais ir aukštais sargybų bokštais. 
Didžiuliai rajonai yra aptverti niekam ne
praeinamu spygliuotų vielų mišku, kur lei
džiama aukštos Įtampos elektros srovė. 
Stovyklos įrengtos labai primityviai ir ver
gai su laiku ten virsita pūvančiais lavonais: 
radžio' aktyvūs spinduliai visame kūne su
kelia nebepagydomas votis.

Pasakotojas Prahoje sutikęs vieną savo 
pažįstamą, kuriam pasisekė iš tų kasyklų 
pasprukti. Jo kūnas jau buvęs visas žaiz
dotas. Jis turėjęs slapstytis ir bijojęs eiti 
pas gydytoją. Jį pasiėmęs globoti pogrin
dis. Bėglys pasakojęs, jog kasyklose nėra 
jokios medicinos pagalbos. Visa „pagalba” 
yra šitokia: yra išsprogdintos milžiniškos 
duobės, ir kai jau vergas yra visiškai žaiz
dų suėstas ir nebegali dirbti, jis yra nustu
miamas į tą duobę. Duobės nėra tuojau už
kasamos, bet nelaimingieji užpilami nege- 

KNYGŲ PARODOJE

arklidėse ir klausomės knygų parodos ati
daromosios kalbos. Cementinės sienas dail. 
Osmolskis privertė jaukiai nusišypsoti. 
„Patrios” veiklą vaizduojamais plakatais, 
stenduose išdėliotais tomais, tomeliais, to- 
meliūkščiais.

Gaila, kad Į šią parodą negalėjo atsilan
kyti garbingasai slavikietis, su kuriuo trau
kėmės per Rytprūsius vienoje kolonoje, ir 
savo akimis įsitikinti, kokias geras naujie
nas visi tremtiniai išgirdo apie jo kaimyną 
Lenktaitį. Ne tik išgirdo, bet ir pamatė.

Negirkime vienas kito per daug, nes per 
beatodairines gyrybas jau net nebeskifiame 
grūdų aruodo ir peludės. Lenktaitis irgi 
turi klaidų. Yra keletas leidinių, kurie ne
puošia parodos: į,Tėvų nameliai” (nemok
šiškas apipavidalinimas) „Apie karalius ir 
žmones” (žemas turinio lygmuo), be to, vie
na ar dvi brošiūrėlės, atat kurių „Patrios” 
žirgeliai labai nepatogiai jaučiasi,ir norėtų, 
pasispardę, dumti šalin. Neigiamai galima 
kalbėti apie kelis leidinius, kurie, atrodo, ir 
pačiam leidėjui dabar bado akis.

Tačiau apie pusšimtis knygų drąsiai atper
ka „Patrios” šešėlius. Tuo pusšimčiu Lenk
taitis įrodo, kad jis neveltui sėdėjo Vokie
tijoje, toje knygų technikos šalyje. Kai paš
tininkas įneša pro duris knygų pakietėlį, 
jau vien iš įvyniojimo galima pasakyti, kad 
tai „Patrios” darbas. Štai tas „Patrios” tech
ninis lygmuo ir yra geriausias leidyklos lai
mėjimas. Ar tai meno monografija, ar ro
manas, ar net bepiešto viršelio plonytis ei
lėraščių rinkinėlis, — vis tiek malonu pa- j 
imti rankon.

Be techninio lygmens „Patria” nėra nusi- 
vertinusi ir turinio lygmeniu, pavojingais 
literatūrinės infliacijos metais taip sunkiai 
sulaikomu atitinkamuose rėmuose.

Pulgis Andriušis

sytomis kalkėmis. Užkasamos tik tada, kai 
jau prisipildo pilnos. Nepilnos duobės lai
komos atviros.

Krašte trūksta pačių reikalingiausių pre
kių, nes viską pavagia rusai. Maistas labai 
brangus. Pagal „kuponus” valdžios kainomis 
maistą ir rūbus gali pirktis tik ištikimieji 
komunistams, visi kiti turi pniktis valdžios 
„juodojoje rinkoje”, kur kainos yra stačiai 
pasakiškos. Pvz., jeigu fabriko darbininkas 
nori „juodojoje rinkoje” nusipirkti prastos 
medžiagos kelnes, jis turi užmokėti trijų rnė-

(Nukelta į 4 psl.)

Reikalas teisingai suprasti praeiti
(Prie 1918 m. vasario 16. d. akto istorijos)

P. Zen. Ivinskis teikėsi atžymėti „Žibu
riuose” Nr. 22 (217) mano trumpą prane
šimą, padarytą Schwab. Gmūndo stovykloje 
vasario 16. d. šventės proga. Kadangi p 
Zen. Ivinskis savotiškai atžymi kai kuriuos 
faktus, tad tenka į tą jo rašinį atsiliepti.

Sunku suprasti kad ir šiuos p Z. Ivinskio 
samprotavimus; 1. Vasario 16. d. aktą mi
nint, anot p Z. Ivinskio, kalbos turėtų būti 
„be politinio atspalvio”. Rodos, visiems 
aišku, kad vasario 16. d. aktas buvo poli
tinis, tad kaipo tokį jį reikia ir minėti.

2. Savotiškas atrodo p Z. Ivinskio pasa
kymas, kad politinių aktų negalima inter
pretuoti, bet pats p Z. Ivinskis mėgsta in
terpretacijas ir- kai kuriuos įvykius nušli
fuoja taip, kad jie būtų priimtinesnį tam 
tikrai polit. srovei, kas ryšku kad ir p Z. 
Ivinskio vasario 16. d. akto istorijoj, iš
dėstytoj „Aiduose” Nr. 11, 1948 m.

3. P Z. Ivinskis sako, kad Lietuvos Ta
rybos nariai 1918 m. vasario 16. d. aktą 
pasirašydami buvo vieningi, tačiau už
miršta pažymėti, kad ta vienybė atsirado tik 
po to, kai L. Tarybos dauguma buvo pri
versta sutikti su keturių iš L. Tarybos išė
jusių nariui nusistatymu Ir pasirašyti tokį 
vasario 16. d. aktą, kokį mes dabar turime.

P Z. Ivinskis norėtų, kad pastarasis fak
tas būtų nutylėtas, kitaip tarus, kad liaup
sinamos vienybės vardan reikia apgaudinėti 
mūsų visuomenę, nuslepiant nuo jos isto
rinę tikrovę.

P Z. Ivinskis gerai žino, kad nuo 1896 
m. Lietuvoje veikė politinė grupė, kuri anot 
Tumo Vaižganto buvo „rėksniai iš Socijal- 
Demokratiškos partijos, kliedinčios apie 
Lietuvos neprigulmybę, apie ką niekam 
nesisapnavo” („Tėvynės Sargas, 1901. m. 
Nr. 1). Jei ta grupė 1905 m. Vilniaus Sei
me nesipriešino autonomijos reikalavimui, 
tai tam buvo priežasčių, bet tai nereiškė, 
kad ta grupė (LSD Partija) savo veikloje 
būtų atsisakiusi nuo Lietuvos nepriklauso
mybės reikalavimo ir to šūkio propagavi
mo plačiosiose Lietuvos masėse.

Vasario 16. d, šventės minėjime trumpai 
priminiau mūsų visuomenei, kad: 1. vasa
rio 16. d. aktas buvo rezultatas iki tol 
vestos kovos, pribrandinusios mūsų tautą 
nepriklausomybės siekimui; 2. kad tautos 
kovas vairuojantieji veiksniai privalo 
sugebėti teisingai vertinti padėtį. Kad 
L. Tarybos dauguma anuo metu nesugebėjo 
teisingai įvertinti padėties, tą faktą pailius
travau paskalydamas L. Tarybos 1917 m. 
gruodžio 11. d. nutarimo baigiamąją dalį:

„Lietuvos Taryba stoja už pastovų ir 
tvirtą sujungimo ryšį tarpe Lietuvos Vals
tybės ir Vokietijos imperijos, apsireiškiantį 
svarbiausia karinėse ir pirklybinėse sutar
tyse ir muitų bei pinigų sistemos ben
drume”.

Prieš tokį nutarimą sukilo anie keturi, 
protesto ženklan išėję iš L. Tarybos ir tuo 
privertę jos daugumą sutikti su vasario 
16. d. aktu. Įei p Z. Ivinskis galvoja, jog

namuose praleisdami tik atostogas. Provin
cijoje nedidelė raudonomis plytomis dengta 
mokykla prie kryžkelės pasidarė sąvoka,
kuri pateko Į poeziją ir liaudies dainas. 
Mat, šešiamečiai pradžiamoksliai myli ją ir 
laiko tai juokais ir maloniu pakaitalu ją 
lankyti, o mūsų Europos kaimo mokykla su
kelia dažnai kažkokios baimės.

Zalsminis mokymasis
Žaidimai yra neatsiejamas auklėjimo mo

mentas ir jie panaudojami net tokiems sun
kiems ir problematiškiems uždaviniams, 
kaip pasileidusių ir sužvėrėjusių didmiesčio 
vaikų auklėjime. Žaisminio ir atsitiktinio 
momento per didelis iškėlimas mokymo pro
cese veda prie to, kad eilinėse mokyklose 
mokinių išsilavinimas labai menkas, kad 
eilinis mokytojas labai menkai atlyginamas, 
nes iš jo ne daug ir reikalaujama. Daugu
mas turi dar pašalinį užsiėmimą ir dėl to 
negali daryti pažangos. Ir čia atrodo svam
biau įpratinti jaunus žmones gražiai ir tvar
kingai sugyventi ir laiką praleisti, negu jų 
dvąsinius palinkimus lavinti.

Todėl dažniausiai jie ateina į koledžus be 
didesnio mokslinio bagažo ir turi čia pra
dėti iš naujo. Dėl to ir tie koledžai skiriasi 
nuo mūsų universitetų taip, kaip sporto 
klubas skiriasi nuo vienuolyno. Studento 
darbo sistema paremta jo savanoriškumu ir 
nuolatiniu bendradarbiavimu su mokomuo
ju personalu, jo reikalavimai labai dideli ir 
visiškai priklauso nuo jo paties ir jo ga
bumų, ką jis išmoksta,

Giliam išsilavinimui jis čia turi visas ga
limybes, nors viskas ir nėra taip suskirsty
ta j disciplinas, kaip pas mus. Gali iš jo 
pasidaryti sporto didvyris. Sportas čia nie
kados neturi utilitarinio charakterio. Jis 
gali lavinti savo estetinius ir meninius pa
linkimus. Koledžo metai daugumui visų 
luomų ir klasių amerikiečių yra gražiausias 
gyvenimo laikas, kur jie prieš stodami į 
kietą ir žiaurią egžistencijos kovą, būna 
laisvi ir laimingi, nors kartais reikia ir 
pragyvenimui užsidirbti. (Bus pabaiga).

tam, kad primintų pasauliui „beveik už
mirštą tautą”, reikėjo tą tautą vairuoti 
klaidingu ir jai žalingu keliu, priimant 
gruodžio 11. d. nutarimą, tai toks galvoji
mas yra daugiau negu klaidingas. O gal p 
Z. Ivinskiui nepatiko priminimas ir sugre
tinimas, kad ir dabartiniuose Vad. Veiks
niuose kai kurios polit. grupės, taip pat 
klaidingai vertindamos padėtį, priešinasi M. 
Lietuvos atstovo į tuos veiksnius įsileidi
mui.

Tenka pažymėti, kad balsuojant L. Tary
boje gruodžio. 11. d. nutarimą, keturi pasi
sakė prieš ir nesutiko po tuo nutarimu dėti 
savo parašų. (M. Biržiška, St. Kairys, S. 
Narutavičius ir J. Vileišis). Taigi netiesa, 
kaip teigia p Z. Ivinskis, kad čia įvardy
tieji pasirašė gruodžio 11. d. nutarimą. Jie 
pasirašė tik lydraštį, su kuriuo nutarimas 
buvo pasiųstas į Kauną Ober Ostui, bet ne 
patį nutarimą.

Vokiečiai priėmė L. Tarybos narius Kau
ne, Tilmanso namuose (Grueųvaldo. gatvėje) 
ir kai pastebėjo, kad nutarimą pasirašė ne 
visi L. Tarybos nariai, kietai reikalavo 
visų parašų. Ka! spaudimas nedavė rezul
tatų, vienas iš karininkų nesusilaikė ir me
tė jų adresu piktą žodį „freche Bandė”.

Po To keturių opozicija reikalavo, kad L. 
Taryba specialiu nutarimu anuliuotų gruo
džio 11. d. nutarimą, gi kai L. Tarybos 
dauguma atsisakė tai padaryti, jie paliko 
L. Tarybą ir grįžo Jtik vasario 16. d., kai 
visų buvo sutartas vasario 16-osios aktas.

Kuriuo tikslu p Z. Ivinskis savo straipsny 
Narutavičiaus pavardę rašo „Naruto- 
wicz(!)” ir prie jos prideda šauktuką, sun
ku pasakyti. Gal būt, tam, kad vieno iš tų 
keturių tautybę galima būtų savaip inter
pretuoti. Lietuvos istorija žino daug asme
nų, kurių pavardės baigėsi „wicz” arba 
„skij” galūnėmis, tačiau dėl to jų patrio
tizmu niekas neabejoja.

Nors vasarių l(į d. kalboje nesuminėjau 
nei kairiųjų, nei dešiniųjų, ir sąmoningai 
tevartojau Tarybos daugumos ir opozicijos 
pavadinimus, tačiau žirklės atsiliepė. Aš 
nesijaučiu kaltas, kad kai kurių politinių 
grupių žirklės tokios jautrios. K. Bielinis.

Garsų pasaulyje
* Pauliaus Hindemitho baletas „Nobi- 

lissima visione” dėl „formalistinių tendenci
jų muzikoje” po trijų spektaklių Dresdeno 
operoje sovietų įstaigų buvo uždraustas 
statyti.

♦ Kovo mėn. Londone ruošiama „Ger- 
shwino muzikos savaitė”, kurioje dalyvaus 
įžymūs muzikai ir dainininkai.

« Nuo rugpjūčio 21. iki rugsėjo 11. d. 
būsimoje Edinburgho muzikos ir teatro 
šventėje dalyvaus Paryžiaus konservatorijos 
orkestras (dirig. Br. Walteris ir Henris 
Cluytensas), Ženevos orkestras (dirig. An- 
sermetas) ir Berlyno filharmonijos orkes
tras. Programoje be kitų kūrinių bus išpil
dytas naujas šveicarų komp. Ernesto Blocho 
fortepijono koncertas (dirig. autorius, solis
tė amerikietė pianistė C. Lacomblė) bei pir
mą kartą čekų komo. B. Martinaus koncer
tas violončelei.
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„Dabartinis persekiojimas lietuvio nenugalės"
kardinolas Pizzarda vasario 16. šventės proga

Po himno ėmė žodį ministeris Lozoraitis 
(Ministerio V. Lozoraičio kalba išspausdin 
ta „Minties” 23).

Atsakydamas i prakalbas kardinolas tė
viškai šiltais žodžiais, paguosdamas lietu
vių troškimus, dėkojo už girdėtus preiški-

AKIMIRKSNIU KRONIKA
Ryme pareiškė

Italijoje gyvenančių lietuvių vasario tf>. 
diena šįmet buvo švenčiama pamaldomis 
gražioje Romos bažnyčioje Sant’ Agnese in 
Agone. Kardinolas Pizzarda atlaikė mišias 
už Lietuvą. Šventėje dalyvavo visi Ryme esą 
lietuviai ir keli atvažiavę iš kilių Italijos 
vietovių tautiečių. Letuvės Nepriklausomy
bės šventę pagerbė savo atsilankymu taip 
pat nemažas aukštų svečių skaičius, jų tar
pe diplomatai, politikai, dvasininkai, kultū
ros pasaulio atstovai ir kiti Lietuvos bičiu
liai.

Dalyvavusių tarpe buvo: ministeris Si. 
Lozoraitis su žmona, o S. Girdvainis, Lie
tuvos ministeris prie Šventojo Sosto, nega
lėjęs dėl ligos dalyvauti buvo atstovauja
mas S. Lozoraičio jr. Lietuvos Pasiuntiny
bės prie šventojo Sosto charge d’affaires ad 
interim. Dalyvavo taip pat Lenkijos amba
sadorius prie Šventojo Sosto K. Papėe su 
tarėju Borowskiu, Lenkų' ministeris Jani
kowskis su žmona, Latvių ministeris Spekke 
su monsinjoru Ciamansu, buv. Latvių švie
timo viceministeriu, Amadoris, buv. Italijos 
ministeris Lietuvoje, Italijos senatorius p 
Cingblanis su žmonia, CARE misijos Itali
joje ir Centrinio Lietuvių Globos Komiteto 
Italijoje Pirmininkas, Dr. K. Gineitis, buv. 
Lietuvos gen. konsulas Londone, tėvas 
Rėklaitis M. J. C., marijonų generalinės ku
rijos narys, tėvas Coffeys, Airių augustini- 
jonų gen. kurijos narys, Dr. arch. Edm. 
Karanauskas, BALFo skyriaus Italijoje ge
neralinis sekretorius, Kuto. Dr. Širka, Lie
tuvių Studentų Kolegijos Vedėjas. Svečių 
tarpe buvo taip pat įvairių pavergtų kraštų 
tautinių komitetų atstovai, federalinio „In
termarium” klubo nariai, italų spaudos at
stovai ir keli nariai neseniai susikūrusios 
Italijoje profesinės Centro Rytų Europos 
laisvų žurnalistų sąjungos, kurios pirminin
ku steigėju buvo išrinktas lietuvis Juozas F. 
Macevičius.

Po Evangelijos kardinolas Pizzarda pa
sakė reikšmingą ir iškalbingą pamokslą. 
Paminėjęs garbingus Lietuvos praeities 
puslapius, jų tanpe Žalgirio pergalę ir Lie
tuvos Statutą, kurie aukštai buvo iškėlę se
novės Lietuvos vardą kitų Europos tautų 
tarpe, Jo Eminencija atžymėjo tvirtą tradi
cinį lietuvių tautos prisirišimą prie Kata
likų Eklezijos, pabrėždamas, jog kaip carų 
priespaudos laikais savo religijoje lietuvis 
sėmė dvasios atsparumą ir tesėjo išlaikyti 
ea religija savo tautinius idealus ir atsta
tyti tautos nepriklausomybę, taip ir šiandien 
lietuvio prisirišimas prie tėvų tikėjimo yra 
laidas, kad dabartinis persekiojimas lietuvio 
nenugalės ir šioje lemtingoje kovoje jo pu
sėje bus galutinis laimėjimas. „Tautos ne
miršta”, kartodamas Popiežiaus Benedikto 
XV šūkį, pasakė kardinolas, juo labiau to
kios tautos kaip lietuviai, kurie savo ne
priklausomo meto darbais, didžia pažanga, 
kurios Lietuva, savo darbštumu nugalėdama 
visas kliūtis, buvo pasiekusi, įrodė savo 
sugebėjimus politinio, ekonominio, kultūri
nio ir meninio gyvenimo srityse. Garbusis 
pamokslininkas susigraudinęs sustojo ties 
tragiškai Lietuvą užplūdusia bedieviško ko
munizmo. smurto banga, kuri nutraukusi 
taikaus Lietuvos gyvenimo pažangą, vėliau 
paplito toliau perblokšdama dar daug kitų 
už Lietuvą stambesnių valstybių! Susijau
dinimo persunktais žodžiais kardinolas iš
kėlė lietuvių herojišką rezistenciją, skaus
mingas jų aukas, tautos nužudytuosius bei 
deportuotuosius sūnus, nepanorėjusius išsi
žadėti savo religinių ir’tautinių idealų.

Pamaldoms pasibaigus čia pat prie, baž
nyčios esamoje salėje įvyko minėjimas su 
parengtu svečiams ir tautiečiams priėmimu.

Kardito. Pizzardai atėjus į jam skirtą gar
bingą vietą prabilo į jį Centrinio Lietuvių 
Komiteto, pirmininkas kun. Dr. V. Paval- 
kis. Trumpais bruožais nušvietęs tragišką 
Lietuvos krašto dabartį, pabrėžė, jog vien 
laisvuose kraštuose šiandien lietuviams ga
lima švęsti šią šventę.

Toliau kun. Dr. Pavalkis iškėlė Šventojo 
Tėvo nenuilstamą darbą, raginant tautas

prie savitarpio solidarumo bei skelbiant rei
kalą pagrįstos teisingumu bei skriaudų ati
taisymu taikos ir skatinant žmoniją ginti 
moralines vertybes krikščioniškosios civili
zacijos, kuriai gresia taip didi pavojai iš 
komunizmo, su kuriuo negali būti jokio 
kompromiso.

Padėkojęs kardinolui Pizzardai — kurto 
patsai dalyvavimas minėjime yra lietuvių 
akyse motiniško Eklezijos rūpesnio ir mei
lės ženklas — kun. Dr. Pavalkis prašė Jo 
Eminenciją teiktis pareikšti Popiežiui lie
tuvių nepalaužiamą ištikimumą Motinai 
Eklezijai ir karštą sūnišką prisirišimą prie 
Šventojo Tėvo, Pijaus XII.

Pasveikinęs minister.! St. Lozoraitį, kun. 
Dr. Pavalkis sudėjo padėką visiems savo 
atvykimu pagerbusiems Lietuvą ir jai tuo 
parodžiusiems simpatijos svečiams, ypač 
pabrėždamas didi susirinkusių lietuvių dė
kingumą Italijai, kurios teritorijoje jie 
džiaugiasi prietelingu vaišingumu.

Jam savo žodžius užbaigiant invokacija į 
Visagalį, kad teiktųsi sutrumpinti kančių 
dienas ir leistų greit grįžti laisvon ir ne- 
priklausomon tėvynėn, suaidėjo iš visų lie- Į 
tuvių krūtinių galingi Lietuvos himno 
garsai.

mus, pažadėdamas pranešti Šventajam Tėvui 
kaip prašyta, tikino, kad kovoje dėl žmo
gaus teisių, laimėjimas yra tikras.

Dar kiek pabuvęs ir maloniai su daugeliu 
pažįstamų asmenybių pasišnekėjęs, kardino
las pizzarda, plojimų lydimas, atsisveikino

*
Tenka pažymėti, kad šis Italijos lietuvių 

tautinės šventės minėjimas susilaukė gra
žaus atgarsio spaudoje.

Iš pasirodžiusių aprašymų ypač pažymė
tini: įdėtas „H Giorale d’Italia” 1-mame 
psl. su antrašte stambiomis raidėmis per 
keturias skiltis straipsnis, ir platud 
„L’Osservatore Romano” įdėtas atpasakoji
mas. Patirta, kad laikraščių • užakcentuotieji 
kai kurie Lietuvai turį politinės reikšmės 
teigimai patraukė skaitytojų dėmesį ir buvo 
įdomiai komentuojami.

Vatikano radijas yra taip pat gana platų 
mūsų minėjimo atpasakojimą pateikęs viso
mis savo transliacijų kalbomis.

Laikrodžiai ir žmonės
Pagaliau amerikiečiams įkyrėjo vienas sovietų tamsios veiklos epizodas. Pa

gal šių laikų papročius pritaikė miniatūrinę blokadą sovietų repatriacinei misijai. 
Pastaroji, žinoma, atsisakė geruoju išvažiuoti. Tad jos būstinė buvo izoliuota nuo 
likusio pasaulio. Nutrauktas vandens, elektros srovės, dujų tiekimas. Taip pat ir 
maisto. Pagal visas karo meno ir blokados taisykles. Pastatytos karinės sargybos. 
Prieš duris net spygliuotų vielų užtvara. O kariniai autoritetai pažadėjo neleisti 
orinio tilto. Operacija užtruko 46 valandas. Po to misija pati repatriavo. Į savo 
taip uoliai peršamą rojų.

Epizodas būdingas amerikiečių sovietų nūdieniams santykiams. Sovietų neno
ras geruoju išsikraustyti — pagrindinis jų būdo bruožas. Būtų galima juoktis, jei 
nebūtų prisiminimų. Deja, liūdnų.

*

(Atkelta iš 3 psl.) 
sesių uždarbį. O už sviesto kilogramą 
turi dirbti lygiai mėnesį... Pasakotojo žo
džiais, gražioji Praha dieinomis ir valando
mis virstanti skurdžiu elgetynu.

Bėglys papasakojo, kaip darbininkai mė
ginę gelbėti savo beviltišką būklę visame 
pasaulyje priimtu darbininkų ginklu — 
streikais. Prisiskaitę propagandos, kaip To- 
gliattis šaukia į nepabaigiamus streikus ita
lų darbininkus už savo „ekonomnę gerovę”, 
anba Prancūzijos komunistai kursto prie 
streikų ir riaušių to krašto darbininkus, pa
laiminti ir auksu apžarętomi Sovietų S-gos, 
čekų darbininkija mėgino savo mirtinai be
viltišką padėtį gelbėti irgi streikais. Visai 
neseniai Prahoje sustreikavo didžiulio ma
šinų fabriko darbininkai, reikalaudami žmo
niškesnio atlyginimo, kad jų šeimos netintų 
iš bado. Prieš piet keturi tūkstančiai to fa
briko darbininkų sustabdė savo mašinas ir 
atsisakė toliau dirbti, jeigu nebus pakeltas 
„bado uždarbis”.

Kų ateafoė „demokratiškiausia gasauljįįe

„Tiesa“ skundžiasi:

Lietuvos jaunimas nei
Lietuvos komjaunimo V suvažiavimas.

Sausio pabaigoje Vilniuje buvo sušauktas 
komjaunimo skyrių atstovų suvažiavimas. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad komunistų parti
jai esą labai sunku pritraukti į šią organi
zaciją Lietuvos kaimo jaunimą. Atstovas 
Kateiva pažymėjo, kad komjaunimas „nesu
teikia apie savo kaimo jaunimo masių ir 
itin blogai dirba su kolektyvinių ūkių jau
nimu. Iš Kretingos apskrityje esančių 20 ko
lektyvinių ūkių tiktai dviejose žemės ūkio 
artelėse yra komjaunimo arganizacijos”.

Vilniaus II mergaičių gimnazijos atstovė 
drg. Motytė pareiškė, kad negeriau esą ir 
gimnazijose. Čia, girdi „tebėra dar ir tokių 
mokytojų, kurie ne tik nepadeda komjauni- 
mui, o dargi trukdo jo darbą. Štai, pavyz
džiui, mokytojas Steponavičius niekuomet 
savo pamokose nė vienu žodžiu neužsimena 
apie tarybų valdžią, laikosi religinių prie
tarų. Draugė Molytė nurodė ir kitą pa
vyzdį. Tai mokytoja Vaituškaitė, kuri sten
giasi visuomet paniekinti komjaunuoles, pa
šiepia jas”. Skaudžiausia esą tai, pasak 
pranešėjos, kad „visų gimnazijos mokytojų 
tarpe nėra nė vieno komjaunuolio” ... 
(„Tiesa” Nr. 21, 1949. I. 27.). Komjaunimo 
organizavimas geriau vyksta ten, kur ne
bėra lietuviško elemento (išvežtas į Sibirą). 
Mat, kolonistai burliokai su noru rašosi į 
šią organizaciją (ką veiks nesirašę ... V. 
Indr.). Taigi ir Vilniuje, kur jau beveik ne
bematyti lietuvių, esą 7.400 narių,

Ir kokių nėra tų „ministrų” ...
Lietuvoje, be daugelio kitų, įsteigta dar 

ir Kinematografijos ministerija. Jos „mi
nistru” paskirta' mums jau žinoma draugė 
Meškauskienė.

Pasirodo, kad ir iš „plačiosios tėvynės” 
importuoti į,ministrai” ne visada yra tinka
mi. Taip antai, Lietuvos TSR aukščiausios 
tarybos prezidiumo įsaku iš 1949. II. 3 d., 
drg. Zasypkinas Andriejus, sūnus Sergie- 
jaus, atleistas iš Žuvies pramonės ministro 
pareigų, kaip „nesugebąs jų atlikti”. Nau
juoju „ministru’’ paskirtas jau lietuvišką pa
vardę turįs Vaclovas, sūnus Antano, Micke
vičius. \.

Ne visi kolonistai sąžiningai eina savo 
pareigas

„Sabotažninkų” atsiranda visur, net tarp 
„geriausių iš geriausių”.. Rodos, kad ištiki
mus Maskvai atgabena kolonistus į Lietuvą. 
Bet „Tiesa” retkarčiais užsipuola ir juos.

darbininkų ir proletarų valdžia?” O gi, įsa
kė kariuomenei apsupti fabriką, išjungti 
vandentiekio vamzdžius, nieko neišleisti ir 
nieko neįleisti į fabriko rajoną ir šauti į 
kiekvieną be perspėjimo, kuris išdrįs išeiti 
iš pastato. Taip darbininkai išbuvo keturias 
dienas ir naktis be maisto ir vandens, ap
gulti fabrike. Penktos dienos rytą, išbadėję 
ir troškulio iškankinti, darbininkai išėjo pa
keltomis rankomis...

Įbauginimui kitų, šimtas darbininkų fabri
ko kieme buvo sušaudyti, o penki šimtai 
„dingo”. Likusieji su „entuziazmu” stojo 
prie darbo ir pasiuntė padėkos telegramą 
visų darbo žmonių tėvui ir mokytojui drg. 
Stalinui...

Tokia yra darbo žmonių „laisvė” už ge
ležinės uždangos.

— Bet, kiek žinau, čekai labai laukė atei
nant’ bolševiką, — pratariau pasakotojui 
baigus.

— Taip, manė, kad raudona meška bus 
gerestoė už rudą vilką. Bet dabar tai tikrai 
pamatė-... Dieve, gelbėk juost H-

ja j komunistų eiles
Taip antai, 1949. I. 26. iškoneveikia Ruda
minos žemės ūkio skyriaus vedėją Tichono- 
vą (net „draugu” nebevadinal). Girdi, „ne
tik nepadeda kurti ir organizuoti kolekty
vinius ūkius, bet priešingai, jis/ dargi truk
do organizuoti tuos ūkius”.

liauno universiteto rektorius: „Tarybinis 
mokslas — partijos mokslas”.

Kauno Universiteto rektorius Prof. Dr. J. 
Kupčinskas „T.” 1949. II. 5. Nr. 29 ap
žvelgia Lietuvos mokslo „laimėjimus” per 4 
paskutinius metus. Pirmiausia užpuola tuos 
mokslinio personalo narius, kurie ėmėsi ra
šyti originalius vadovėlius lietuvių kalba: 
„Jei norima Jšleisti vadovėlį lietuvių kalba, 
tai nėra būtina rašyti originalų darbą, kai 
galima padaryti gero vadovėlio (iš rusų 
kalbos) yertimą”. Čia užpuola įdėtą uni
versiteto žmonių, ypač prof. Gutman^, ku
ris „naujame vadovėlyje operuoja senomis 
atgyvenusiomis buržuazinio mokslo teori
jomis ir pažiūromis”. Tenka ir prof. Indriū
no vadovėliui „dėl stambių klaidų ir kelia
klupsčiavimo prieš vakarus”. Ne kiek dau
giau padaryta ir dizertacijų srityje. Taip 
antai, „farmacijos ir architektūros fakulte
tuose per praėjusius 4 metus nė vienas as
muo neapgynė dizertacijos. Ypač atsilikę 
neturintieji mokslinių vardų universitetų 
docentai”. Ir turinio atžvilgiu „dalis darbų 
yra tik seniau ištirtų ir aprašytų tyrimų pa
kartojimas, kurių nors statistinių žinių su
rinkimas ir sugrupavimas”.

Ne geriau buvę ir su mokslinių darbų 
spausdinimu; „Per pirmuosius 4 metus iš 
visų aukštųjų, respublikos mokyklų išspaus
dinta tik Kauno Universiteto Medicinos 
fakulteto darbai”. Savo straipsnį prof. .Kup
činskas baigia šiais įsidėmėtinais žodžiais, 
vaizdžiai rodančiais, po kokio teroro letena 
turi dirbti šiandieninis Lietuvos mokslinin
kas; '

— „Kokią temą mes benagrinėtumėme, 
niekuomet neturime pamiršti, kad tikras 
tarybinis mokslas yra partinis mokslas, ku
ris privalo prisidėti prie materialistinės 
pasaulėžiūros sustiprinimo, prie liaudies 
gerovės kėlimo, prie komunizmo įgyvendi-* 
nimo pagreitinimo.”

/
Ruošiasi sukomunistinti vyskupą Baranauską

„Tiesa” praneša, kad rašytojas Žukauskas 
— Vienuolis ruošia scenarijų filmai apie 
vyskupą Baranauską. Filrpoje būsiąs paro
dytas poeto gyveninimas ir darbai. Kadangi 
visos bolševikų filmos tegali būti komunis
tinės propagandos priemonė, būtų mums 
visiems įdomu pamatyti, kokiu būdu pavyks 
Vienuoliui sukomunistinti šį pamaldų ir vi
sais atžvilgiais dorą vyskupą. V. Indrajis.

Heinzas Frenzelis, Stuttgarto radijo komentatorius, tą epizodą pavadino „san
tarvininkų pelenų diena”. Mat, kalbėjo pelenų trečiadienį. Priminė vieną 1945 m. 
amerikiečių karių „Stars & Stripes” numerį. Su visą puslapį užimančia fotografija. 
Joje amerikiečiai susitikę su sovietais (kažkur tarp Elbės ir Oderio). Kratosi ran
kas. Ir keičiasi ... laikrodžiais. Suprask, vokiškais.

Per tris su puse metų nubėgo daug vandens. Pats Frenzelis savo karjerą 
pradėjo Leipzigo radiofone. Sovietų kontrolėje. Pabėgo. Šiandien jis per Stuttgarto 
siųstuvą nepraleidžia nė vienos progos „nenukaukavęs” sovietų kėslų.

Nustota keistis laikrodžiais. Net padedama įsigyti naujus.
» *

Bet žmonėmis, net visomis tautomis buvo keičiamasi toliau. Žinoma, jei tai ga
lima pavadinti keitimusi. Juk už išduotus* žmones, juos atidavę negavo trokštamos 
taikos. Net ir laikinės ramybės. Nieko negavo. Gal tik baimės.

Valstybės Departamentas atmetė sovietų notą. Protestuojančią prieš Clayaus 
įsakymą išsinešdinti repatriacijos misijai. „The Voice of USA” paskelbė, kad misija 
ne kažin ką nuveikė.' Matyti, ne stachanovininkai. Per ištisus metus nuo 1947 m. 
lapkričio 1 d. repatriacijos, misijos patarnavimais pasinaudojo-

297 latviai
157 lietuviai
151 rusas
65 estai

iš viso 670 žmonių.
670 žmonių su siela ir kūnu. Didesnės dalies neišlaikė nervai. Grįžo iš nevilties. 
Buvo kiek ir avantiūristų. Jie visi savo sielą turėjo parduoti MVD. Reikalui praė
jus toji institucija jų kūnus išmes į koncentracijos stovyklų šiukšlynus. Kaip iš
čiulptas citrinas. Mauras padarė savo darbą, Mauras gali eiti. Pasakytų Shaeke- 
speare.

*
Bet kodėl Valstybės Departamentas nepaskelbė, kiek žmonių buvo prievarta 

išvežta? Dar prieš 1947 m. lapkričio 1 d. Apie protesto demonstracijas su juodo
mis vėliavomis, bado streikus tų, kurie buvo verčiami repatriuoti? Juk tai būtų 
tokia gera proga pasiteisinti prieš taikos kiekviena kaina šalininkus. Juk galima 
būtų aiškintis: „Žiūrėkit, kiek žmonių atidavėm. O jie vis nepatenkinti. Jų apetitai 
be galo.” Nesakė, neminėjo, nes buvo gėda.

Ką gi, kas turi gėdos jausmą, tas dar nežuvo. Klysti yra žmogiška. Klaidos 
žmoniją lydi nuo Adomo laikų. Kiekviena jų kainuoja. Viena mažiau, kita daugiau. 
Yra ir kraujo Jukų reikalaujančių. Klysti yra žmogiška, tačiau pasilikti klaidose 
nedera. Tą žino ir amerikiečiai. Geriau vėliau, kaip niekados. K, Ž.

etuvos diplomatijos šefas Lozoraitis dėkoja memmingenieciams
Lietuvos nepriklausomybės šventės vasa

rio 16 d. proga Memmingeno lietuvių vi
suomenė pasveikino J. E. Lietuvos diploma
tijos šefą ministerį St. Lozoraitį. Ministeris 
atsiuntė memmingeniečiams tokio turinio 
padėką:

„Aukštai gerbiamas Pone Pirmininke,
Širdingai dėkoju Memmingeno lietuvių 

visuomenei už sveikinimus, atsiųstus man 
per Tamstą ir švietimo, vadovą Nepriklau
somybės šventės proga.

Reikšdamas įsitikinimą, kad vieninga 
tremtinių veikla Lietuvos laisvės byloj su
daro svarbų įnašą į sunkią kovą, kurią mū
sų tauta taip drąsiai veda dėl savo ne
priklausomybės atstatymo, linkiu Memmin
geno lietuviams, kad lietuviškas solidaru
mas lydėtų jų patriotinį darbą ir padėtų 
jiems pakelti tremties gyvenimo vargus, — 
ligi galėsim grįžti į nepriklausomą Lie
tuvą”

išemigravo 11 asmenų seimą
Memmingen a s.

— Memmingeno DP stovykloje gyveno 
Latvijos lietuvio Milašiaus šeima, iš 11 as
menų, kurią sudarė tėvai ir 9 vaikai. Visi 
stovyklos gyventojai buvo įsitikinę,' kad šiai 
gausiai šeimai bus sunkiausia emigruoti. Ir 
kaip visi nustebo, kad jie, neturėdami JAV 
giminių, išemigravo vieni iš pirmųjų. Mat, 
vienas geraširdis amerikietis buvo išrašęs 
nevardinę garantiją su sąlyga, kad ja emi
gruotų šeima su 10 vaikų. Tokios visoje

IRO eirijoje nesusirado. Garantija atiteko 
Milašių šeimai.

— Netrukus į Memmingeną iš Rothen- 
burgo (Wildbado) atkeliama 260 lietuvių.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuviškai angliškas žodynas. Sudarė Vi
lius Pėteraitis. Išleido Mečys Sutkevičius, 
Mūnchenas, 1948. Leidinys didelio formato, 
580 psl. ir 15 psl. įžanginių pastabų. Puikus 
spaudos darbas. Popieris geras. Gražiai 
įrištas. Tai vienintelis lietuviškai angliškas 
žodynas. Vykstantiems į anglosaksų kraš
tus jis yra nepamainoma vertybė.

Dainos. Gražina Kriviokienė ir Viktoras 
Petravičius. Dr. Ji Balio įžangos žodis. 
Didelio formato, su gausybe iliustracijų lie
tuvių liaudies dainų rinkinys. Rinkinyje pa
teikta pačių charakteringųjų 90 liaudies 
dainų. Jos suskirstytos į 9 skyrius. Gale 
žinomo meno kritiko A. Rannito prancūzų 
kalba parašyta apžvalga apie lietuvių liau
dies dainas. Knyga 160 psl., įrišta. Knyga 
labai tinka dovanoti užsienio lietuviams ir 
kitataučiams.

„Nuskriaustieji" DP j Ameriką
PRANEŠIMAS Iš BREMENO UOSTO

Per vasario mėnesį iš Vokietijos išplaukėtiek DP į Ameriką:
Vasario 1 d. į Bostoną 550,

„ 4 d. į New Yorką 550,
„ 10 d. į Bpstoną 600,
„ 14 d. į New Yorką 550,
„ 18 d. į Bostoną 550,
„ 26 d. į Bostoną 550,

Iš viso • 3.350, iš jų 1495 žydai ir 305 lietuviai

iš jų 164 žydai ir 62 lietuviai
iš jų 276 „ ir 80
iš jų 260 „ ir 60
iš jų 261 ir 51 •
iš jų 316 „ ir 34 • ■
iš jų 218 „ ir 18 99

Taigi, žydai DP, kurie sakosi, jog DP 
„tiltus” esąs nukreiptas prieš juos ir jie ne
gali įvažiuoti į Ameriką lygiai su kitais, yra 
geriausiai traktuojami. Per vasario mėn. jie 
sudarė 44,6% visų važiavusių, kai lietuviai 
tik 9,1%, nors šie turėtų sudaryti nemažiau

■' ■ '■

15%. Tik vasario 27 d. į New Orleaną iš 
843 DP žydų tebuvo 192 arba 23% visų va
žiavusių. Lietuvių su šiuo laivu taip pat 
važiavo 23% (197), nes į tą sritį daugelis 
■nėra linkę. („Mūsų Kebas”)
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