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Sovietu kariuomenė Graikijos pasienyje
Didžiausia atrama - europiečiu 

inteligencija
Winterparkas, Florida (Dena). Prezidentas 

Trumanas, kalbėdamas Rollinso universite
to, kuris jam suteikė garbės daktaro laips
nį, studentams, pareiškė, kad didžiausia pa
saulio taikos viltis remiasi europiečių, ku
rie gyvena šioje pusėje „geležinės uždan
gos”,inteligencija.

„Ta inteligencija turi būti pylimu prieš 
fašizmą ir komunizmą, tęsė Trumanas, ka
dangi abi totalinės valdymo formos negali 
atlaikyti inteligentiškų žmonių kritikos. Mes 
dirbame taikai, nes mes tikrai norime taikos. 
Kad tą taiką pasiekti ir ją išlaikyti, mes 
turime išmokti harmoningai sugyventi ir su 
savo kaimynais taip elgtis, kaip mes norėtu
mėm, kad su mumis elgtųsi mūsų kaimy
nai”.

Atėnai (Detia/Afp). Atėnų laikraščiai ke- 
virtadienį rašo, kad Graikijos vyriausybė 
patvirtino žinias, atėjusias iš Istaubulo, apie 
sovietų kariuomenės koncentravimą Bulga
rijoje.

Kompetentingi sluogsniai artimame kon
takte su sąjungininkų diplomatais įdėmiai se
ka tolimesnę įvykių raidą. Jie sieja tą įvykį 
st1 ėvynės liaudies fronto” 
Bu.^arijos globoje sudaryti 
Makedonijos respubliką.

Tie patys sluogsniai kol kas
tūriai, bet pastebi, kad visos galimybės yra 
labai atidžiai sekamos sutartinai su Va
karų valstybėmis.

Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos komu
nistų partija dementavo pasklidusius gandus 
kad esą susitarta dėl komunistinės Balkanų 
federacijos sudarymo ir turinti būti sukur

pastangomis 
autonominę

laikosi san-

ta autonominė Makedonija, kuri turinti ap
jungti tas sritis, kurios dabar yra Bulga
rijos, Jugoslavijos ir Graikijos kontrolėje.

Per sukilėlių radiją buvo pareikšta, kad 
Graikijos ir Makedonijos gyventojai, kurie 
dabar bendrai kovoja ųž savo laisvę, patys 
laisvai spręs savo ateitį.

Diplomatiniai Atėnų sluogsniai tame pa
reiškime įžiūri tai, kad sukilėliai, pareikš- 
dami savo rūšies neutralumą Bulgarijai ir 
Jugoslavijai, tokiu būdu nori išsikapanoti 
iš Makedonijos ginčo.

Tų pačių stebėtojų nuomone Graikijos 
komunistų armija, uždarius Jugoslavijos 
sienas, pateko į nepakenčiamą būklę ir grei
čiausia, ji bus padalyta į dvi dalis. Viena 
iš jų bQtų vakarucAe, netoli Albanijos sie
nos, o kita rytinėje Graikijoje, pagal Bul
garijos sieną.

Jokiam užpuolikui neturi likti 
neaiškumu

pie- 
pa- 
pa- 
kur

Palestinoje vėl kovojama
New Yorkas (Dena). Ammane patirta, kad 

tarp Izraelio ir Transjordanijos kariuome
nės dalinių Palestinoje vėl įsiliepsnojo ko
vos. Pagal Reuterio informacijas Izraelio 
daliniai puolė netoli Pietų Palestinos sienų 
esantį Transjordanijos uostą Akabą.

Akaboje, prašant Transjordanijai, pagal 
britų Transjordanijos savitarpio pagalbos su
tartį, iki praėjusių metų galo stovėjo britų 
kariuomenė.

Izraelio kariuomenė, kuri prasiveržė 
tinėje Negebo srityje, pasak Reuterio, 
atstūmėjo Transjordanijos kryptimi ir 
siekė Raudonosios jūros pakraščius, 
laukia pastiprinimų.

Vienas Izraelio informatorius kategoriškai 
dementavo pranešimus, pagal kuriuos įvyko 
susidūrimai tarp Izraelio kariuomenės ir 
Transjordanijos arabų legijono.

Sovietai visiems savo santakams 
leidžia loll

Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų rašyto- 
tojų sąjunga, pasak Tasso, savo rezoliuci
joje reikalauja š. m. balandžio mėnesį su
kviesti pasaulio taikos konferenciją.

Toje rezoliucijoje, kurią sąjungos vardu 
pasirašė 46 nariai, sakoma, kad šiuo metu 
milijonus pasaulio žmonių yra apėmusi nau
jo karo baimė. Karo kurstytojų balsai pa
skutiniaisiais mėnesiais yra sustiprėję. Bai
gdami pasirašiusieji teigia, kad „rašytojai, 
mokslininkai ir dailininkai, kurie laikosi 
pažangios krypties” tam tikrame skaičiuje 
nekomunistinių valstybių yra „brutaliai per
sekiojami.” Tą rezoliuciją tarp kitų yra 
oasirašęs ir žinomasis Ehrenburgas.

Reikia derinti karine jėgą su diplomatija
New Yorkas (Dena). Sovietų Sąjungos Į naštai neberems vyriausybės, kuri nepripa- 

užsienio reikalų ministerio pasikeitimą vis | žįsta jų reikšmingumo.
dar nesiliauja komentavę amerikiečių spau
dos komentatoriai.

W. Lippmanas išvadžioja, 
sovietų priešinimasis Atlanto 
atviro Norvegijos pasisakymo 
naują aktyvią stadiją. Naujai 
ryškinti yra parinktas Višinskis.

{vairių Europos kraštų komunistų vadų 
simpatijų pareiškimus Lippmanas laiko pir
mąja kontrakcija, kad apčiupinėtų Europos 
nusistatymą dėl sovietų invazijos ir okupa
cijos.

Norint šią politiką atremti, Lippmanas 
reikalauja „amerikinės politikos, kuri Va
karų Europos sienas padarytų nepaimamas”. 
O jei tai nebūtų įmanoma, tai tada Amerika 
turi savo karinę jėgą derinti su išmintinga 
diplomąHia, kuri jMšalina įtempimus ir su
mažina karo pavojų.

Neseniai įvykęs sovietų vyriausybės pasi
keitimas JT diplomatiniuose sluoksniuose 
laikomas Stalino bandymu sudaryti „karo 
šešėlio kabinetą” vesti „šaltajam karui”. 
Ypatinga reikšmė skiriama tam faktui, kad 
Molotovas, Mikojanas ir Efrėmovas yra at
palaiduoti nuo ministerių pareigų, idant jie 
galėtų tiesiogiai bendradarbiauti su minis- 
teriu pirmininku Stalinu.

Diplomatiniuose sluoksniuose tariama 
jog Stalinas aukščiausioje sovietų admini
stracijoje nori turėti užsienio politikos, už
sienio prekybos ir ūkio klausimais eksper
tus, kad galėtų sudaryti veiksmingą kontro
lės organą. O labiausiai kabineto pasikeiti
mai keliami sustiprinto puolimo prieš va
karus perspektyvoje, kas ryškiausiai pasi
reikš JT.

kad pasyvus 
paktui, po 
yra įėjęs i 
krypčiai iš-

Toliau Kuusinenė pareiškė, kad pasku
tiniu metu kraštutiniškai kairiųjų partijų 
narių skaičius yra žymiai padidėjęs, o 
Suomijos komunistų partija dabar turi 
60.000 narių.

Washingtonas (Dena/Reuteris). Danijos 
užsienio reikalų ministeris Rasmussenas iš
skrido į JAV tartis su amerikiečių atstovais 
dėl Atlanto pakto. Kartu su savimi jis pa
siėmė sąrašą reikalingų ginklų Danijai gin
ti. Tame sąraše surašyti ginklai kaštuotų 
apie 50 mil. svarų sterlingų.

Numatoma, kad tuose pasitarimuose žy
mią vietą užims amerikiečių ginklų teikimo 
ir amerikiečių atramos taškų Grenlandijoje 
ateitis. Rasmussenas pareiškė tikįs, kad po 
10 dienų jis grįš į Daniją.

Reuterio pranešimu Washingtonas forma
liai pranešė Italijos vyriausybei, kad yra 
nutarta Italiją kviesti prisidėti prie to pak
to. Manoma, kad oficialus kvietimas Itali
jai bus įteiktas tada, kada Atlanto pakto 
tekstas prieš jį pasirašant bus pateiktas 
tvirtinti Italijai.

Airijos ministeris pirmininkas Costella 
trečiadienį pareiškė: „Mes neblefuojame, 
teigdami, kad mes prisidėsime prie planuo
jamo Atlanto pakto tik tada, kada bus įvyk
dyta Airijos tautinė vienybė. Airija kiek
viename Vakarų demokratijų gynimo plane 
yra natūralus Atlanto priešakinis postas”.

Užsienio reikalų ministeris Achesonas 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad jis ti
ki, jog Atlanto paktas bus pasirašytas pir
moje balandžio mėn. savaitėje.

Be kita ko jis pareiškė, kad JAV vyriau
sybė šiuo metu visai neketina užsienio rei
kalų ministerių konferencijoje su Sovietų Są
junga svarstyti Vokietijos taikos sutarties 
klausimą.

Atlanto paktas siekia taikos. Jokiam už
puolikui neturi likti neaiškumų, kaip tai bu
vo 1914 
tas turi 
kadangi 
ris tam

Yra visai paaiškėję, kad Sovietų Sąjunga 
tuo atžvilgiu visai neketina bendradarbiau
ti ir tokios sutarties derybų partnerių pa
stangas ji stengiasi nudelsti, o gal net ir 
visai sukliudyti..

ir 1939 m. su Vokietija. Tas pak- 
prisidėti prie Europos atstatymo, 
jis pašalins nesaugumo jausmą, ku- 
atstatymui trukdo.

Diplomatiniuose paketuos parama komunistams

Greit atsikando nacionalistais
Johannesburgas (Dena/Reuteris). Pietų 

Afrikoje vyksta rinkimai į provincijų tary
bas. Iš pirmųjų rinkimo duomenų jau ga
lima spręsti apie didelį generolo Smutso 
unijos partijos pasisekimą. Iš Natalio 15 
apylinkių gauti rezultatai rodo, kad 14 apy
linkių vadovauja unijos partija.

Provincijų rinkimai nepadarys įtakos į 
partijų jėgų susiskirstymą parlamente, bet 
turės lemiamą reikšmę į nacionalistų mi
nisterio pirmininko iMalano vedamą rasių 
politiką.

■ Pietų Afrikoje jau paaiškėjo du trečda
liai visų rinkimų rezultatų į provincijų ta
rybas. Gen. Smutso unijos partija vadovauja 
beveik visose rinkimų apylinkėse. Ji jau yra 
gavusi 68 vietas, tuo tarpu ministerio pir
mininko Dr. Malano vadovaujama naciona
listų partija tegavo tiktai 40 vietų.

Suomijos komunistą partija 
auga?

Helsinkis (Dena/Afp). Suomijos komunis
tų vadas Herta Kuusinenė pareiškė, kad 
Fagerholmo vyriausybė nebegali toliau iš
tikti prie valdžios. Suomijos komunistų 
partija nekelia klausimo dėl didesnio jos 
atstovavimo vyriausybėje, kaip per pasku
tiniuosius rinkimus jai yra tekę. Bet komu-

Londonas (Dena/Reuteris). Buvęs britų 
vyriausybės diplomatinis tarėjas lordas 
Vansittartas britų aukštuosiuose rūmuose 
pareiškė, kad diplomatiniuose paketuose iš 
Prahos i Londoną yra įgabenta dideli kie
kiai brangenybių. Jomis turi būti finansuo
jama komunistų propaganda D. Britanijoje.

Be to, Vansittartas pareiškė, kad Rumu
nijos pasiuntinybė Londone taip pat kaip 
'tr kitų šktėhtinht "kfflStų pasiuntinybės 
„nusmuko iki sovietų žvalgybos paprasto 
padalinio”. Totalinės diplomatijos vieninte
lis tikslas yra sugriauti demokratiją.

Ryšium su tuo Vansittartas priminė ir 
rumunų pasiuntinybę Londone, kuriai pri
klauso vadovaują komunistų . žemųjų rūmų 
atstovai Gallacheris, Piratinas ir pagaliau 
Canterburio „raudonasis” dekanas Johnso- 
nas.

Prancūzijos angliakasių paskutiniojo strei
ko metu Rumunijos pasiuntinybė Paryžiuje 
buvo tam panaudota, kad toliau perduotų 
piniginę paramą ir sąmokslinius įsakymus.

Užsienio reikalų valstybės sekretorius lor
das Hendersonas vyriausybės vardu atsakė, 
jog sunkumas susidaro dėl to, kad Sovietų 
S-ga turi visiškai kitą supratimą apie dip
lomatiją ir ji panaudoja ją kaip ginklą „šal
tajame kare”. Sovietų diplomatija privertė 
vakarų pasaulį kurti Europos atstatymo 
programą ir sudaryti Atlanto paktą. Tai yra 
dalykai, kurie prieš 3 metus buvo neįmanomi. 
Tuo būdu tai yra geriausias atsakymas į 
nuolatinę grėsmę iš Rytų.

sėdžius. Aukščiausias sovietas yra sudarytas 
iš dviejų rūmų: „unijos sovieto”, į kurį nuo 
kiekvienų 300.000 gyventojų renkamas vie
nas atstovas, ir „tautybių sovieto”, kuris su
darytas iš šešiolikos sovietų respublikų, au
tonominių respublikų, 9 autonominių kraš
tų ir 10 tautinių sričių rinktų atstovų.

Aukščiausiasis sovietas gali išleisti įsta
tymus ir keisti konstituciją. Taip pat jis 
gali spręsti svarbiausius užsienio politikos, 
klausimus, pasisakyti karo ir taikos klausi
mais, ratifikuoti sutartis su kitais kraštais, 
organizuoti krašto apsaugą ir nustatyti są
lygas ginkluotų jėgų panaudojimui.

♦ Britų laivynas ateinančią vasarą prie 
Anglijos krantų darys .eksperimentus su ga
mos spinduliais. Tie spinduliai turi panašų 
vęikimą kaip ir spinduliai, su.....................
bombos sprogimo. (D/R).

i atominės

JAV užsienio politika remsis 
abiem partijomis

Berlynas (Dena). JAV užsienio reikalų 
ministerijoje Vokietijos ir Austrijos reika
lams yra sudarytas specialus skyrius, kurio 
viršininku pakviestas buv. gen. Clayaus po- 
lit. tarėjas Murphys. Aukštų užsienio reikalų 
min. valdininkų pareiškimu tai laikoma pir
muoju žingsniu užsienio reikalų ministeri
jos įtakai pasireikšti JAV okupacinėje po
litikoje.

Tačiau nemanoma, kad okupacinę zoną 
greitu laiku perimtų užsienio reikalų minis
terija. Tam esą reikalinga rimtesnio pasi
ruošimo.

Dėl gandų apie galimą gen. Clayaus pa
sitraukimą tų pačių valdininkų buvo pa
reikšta, kad gen. Ctayus visai ir nemano 
slėpti savo ketinimą grįžti į JAV. Bet tuo 
klausimu sprendimas dar nėra padarytas.

Atstovų rūmų užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas Keė pareiškė, kad ta komisija 
ir toliau tęs dviejų partijų užsienio politiką.

Senato užsienio reikalų komisija Atlanto 
paktą neformaliai patvirtino. Tos komisijos 
pirmininkas senatorius Connallys pareiškė, 
kad tas paktas dalyvaujančiųjų kraštų, bus 
pasirašytas maždaug 14 dienų laikotarpyje 
ir tada bus paskelbtas viešumai. Komisijos 
posėdyje dalyvavo užsienio reikalų minjs- 
teris Achesonas.

Connallys mano; kad paktą pasirašančios 
valstybės turėtų būti juo patenkintos.

JAV vis aukoja savo saugumui

Susirinko aukščiausiasis

Maskva (Dena/Reuteris).
Kremliaus rūmuose susirinko 
stovų Į aukščiausiojo sovieto,
aukščiausias sovietų valdžios organas,

sovietas
Didžiuosiuose 
per 1000 

kuris

Visos pasaulio motinos nesulaikytu 
sovietu nuo karo

at- 
yra 
po-

Washingtonas (Dena/Afp).
rūmai trečiadienį visais balsais priėmė du 
įstatymų projektus krašto gynimo klausi
mais.

Pirmasis įstatymas įgalina JAV aviacijos 
vadovybę aplink visas JAV sudaryti rada
ro tinklą, kuris kaštuos 161 milijoną dole
rių.

Antrasis įstatymo projektas numato pa
statyti slaptą poligoną, kuriame bus bando
mi iš tolo vairuojami šaudmenys. Jis kaš
tuosiąs apie 200 milijonų dolerių. Abu pro
jektai perduoti senatui.

Žinomas amerikiečių pasaulio rekordis- 
tas aviatorius Odomas su vienmotoriu lėk
tuvu, po 36 valandų skridimo, iš Honolulu 
salų pasiekė Teterborą, New Jersey. Nu
skridęs 8000 km, Odomas pasiekė naują 
lengvųjų lėktuvų tolio rekordą.

JAV atstovų

Viskas melas, kas nepatinka 
sovietams

Maskva (Dena'Afp). Sovietų Tasso žinių 
agentūra paskelbė vieną „Raudonosios 
Žvaigždės", sovietų kariuomenės organo, 
straipsnį, kuriame pasisakoma dėl „Enzyclo- 
pedia Britannica” įvykių atvaizdavimo ru
sų fronte paskutiniojo karo metu. Straipsnio 
autorius puik. Itn. Kulakovas mano, kad tas 
veikalas mažai tesiskiria nuo Gdbbelso pro
pagandos ir kad anglai bei amerikiečiai ne
sigaili pastangų nuplauti vokiečių fašistus, 
o Sovietų S-gą pažeminti.

Nepaisant teisybės iškraipymų, iš nacių 
tironijos ir vergijos išvaduotos tautos tik
rai žinos apie sovietų tautos ir jos kariuo
menės vadovaujantį ir lemiantį vaidmenį 
praėjusiame kare,

Berlynas (Dena). šiuo metu sovietų zono
je vyksta „tarptautinis moterų suvažiavi
mas”. Britų sluogsniai pasiūlė, kad tas mo
terų suvažiavimas paskatintų Stalinę pa
keisti jo politiką ir atšaukti jo pareiškimą, 
kad „Sovietų S-gos politika visomis prie
monėmis sieks pasaulio revoliucijos”.

Britų sluogsniuose sakoma, kad tai būtų 
geriausia garantija taikai ir Vokietijos vie
nybei grąžinti. Viso pasaulio motinos 
įtemptai lauktų kaip Stalinas reaguotų j tą 
siūlymą, kuris tikrai būtų tinkamas įnašas 
tarptautinėje moterų konferencijoje.

Ryšium su tuo britų sluogsniai pažymi, 
kad vis tiek, kiek vokiečių motinos sovietų 
zonoje surenka parašų, protestuodamos ato
minių ginklų, bet SĖD ir toliau siunčia jų 
vyrus ir sūnus į urano kasyklas.

Net jeigu ir visos sovietų zonos, Rytų 
Europos „liaudies demokratijų” ir pačios 
Sovietų S-gos motinos pasirašytų malonės

Kremliaus, jeigu jis yra apsisprendęs 
karą. * '

Britai sovietų repatriacijos misijos neišvys
Frankfurtas (Dena). Užsienio reikalų mi

nisteris Bevinas, atsakydamas į paklausimą 
žemuosiuose rūmuose dėl sovietų repatriaci- 
nės misijos atšaukimo iš britų zonos Vokie
tijoje, pareiškė, kad tai neketinama pada
ryti, kadangi sovietų zonoje veikia įvairios 
britų komisijos, kurių tarpe ir britų karių 
kapų ieškojimo komisija. ♦

Bevinas pranešė, kad britų zonos sovie
tų repatriacinę misiją sudaro 21 karininkas 
ir 8 kareiviai. Praėjusiais metais ta mi
sija įvykdė repatriaciją maždaug 800 sovie
tų piliečių ir buv. Baltijos kraštų piliečių.

Į tolimesnį klausimą dėl prekybinių trans
akcijų dydžio tarp britų ir sovietų zonų, 
kurios vyksta vandens keliais, Bevinas pa
reiškė, kad legaliu prekybos transakcijų nė
ra, yra tik nedidelio masto kontrabanda. Jai. UU»».IU I11VUIIWO ’ J —

I prašymą už taiką, tai vis tiek nesulaikytų * įveikti imamasi priemonių.

už

Ir vėl dėmesys nukreiptas 1 
Eisenhower!

!

Key Westas, Florida (Dena/Reuteris). Vie
nas informatorius iš prezidento Trumano 
aplinkumos atsisakė ką nors pareikšti dėl 
pranešimo, pagal kurį, esą, gen. Eisenho- 
weris pasiūlęs pasitraukti iš Columbijos 
universiteto rektoriaus pareigų, kad visiš
kai galėtų pasišvęsti krašto gynimo reika
lams.

Tame pranešime, kuris buvo atspausdin
tas „Brooklyn Eagle” laikraštyje, buvo tei
giama, kad Trumanas Eisenhowerio siūlymą 
atmetęs tuo pagrindu, kad tuo žygiu pasau
lio opinijoje būtų sukeltas nerimas.

Molotovui skirtos labai 
svarbios pareigos

Varšuva (Dena/Reuteris). Politiniai Var
šuvos sluogsniai patyrė, kad Sovietų S-gos 
vidaus gynimo kabinetas bus iš naujo per
organizuotas tiesiogėje buv. užsienio reika
lų ministerio Molotovo kontrolėje.

Molotovui esą pavesta plačiu mastu pa
kelti ir koordinuoti Sovietų S-gos ir jos Ry-

tų ir Vidurio Europoje turimų sąjungininkų 
pramoninį ir karinį potencialą. Sovietų S- 
goje auga susirūpinimas Marshallio plano 
pažanga ir sėkmingais pasitarimais dėl At
lanto pakto sudarymo.

Manoma, kad gynimo kabineto pirmasis 
žingsnis bus sukviesti pasitarimų atsakin
guosius satelitinių kraštų vadus. Tas susi
tikimas netrukus turįs įvykti Vengrijoje.

Sovietų ambasadorius JAV Paniuškinas 
reikalavo amerikiečių įstaigų suimtąjį so
vietų delegatą JT Gubičevą paleisti į lais
vę. Paniuškinas pareiškė, kad Gubičevas 
atvyko į JAV su diplomatine viza, ir jo 
areštu yra pažeistos diplomatinės teisės. 
' Prieš susitikimą su Paniuškinu JAV už
sienio reikalų ministeris Achesonas pareiš
kė, kad Gubičevas, kuris yra suimtas už 
šnipinėjimą, neturi jokio imuniteto, kuris 
draustų jį traukti teisman. JT personalas 
neturi įprasto diplomatinio imuniteto.

Krašto biudžetas vis didėja
Londonas (Dena/Reuteris). Trečiadienį 

buvo paskelbtas naujas britų biudžetas, 
kuris yra 36.000.000 svarų sterlingų didesnis 
už dabartinį biudžetą. Krašto gynimui ja
me numatoma 1.326.800 svarų sterlingų ma
žiau kaip iki šiol. Tačiau ginklavimui ir ci
vilinės gynybos apmokymui išlaidos yra pa
didintos. Švietimo reikalams numatyta 182.- 
000.000 svarų sterlingų, sveikatos reikalams 
58.000.000; policijai 23.000.000 ir pan.

Užsienio reikalų ministeris Bevinas pa
reiškė, kad iki šiol nesiimta jokių priemo
nių Viduržemio jūros gynybos, paktui pa
ruošti. Tas Bevino pareiškimas buvo, pa
darytas žemuosiuose rūmuose, atsakant į 
atstovo Prices paklausimą, kokių priemonių 
imtasi sudaryti Viduržemio jūros rytų da
lies paktui, į kurį būtų įtraukta Turkija ir 
kuris būtų susietas su Atlanto paktu.

D. Britanijos žemieji rūmai patvirtino New 
fundlando prisijungimą prie Kanados. (D/R).
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Tarptautinė padėtis
Raudonoji armija ir

penktoji kolona
Walter is Lippmanas

( 1947 m. sausio men. Sovietų Sąjunga pa
prašė Norvegijos jai leisti Špicbergeno sa
lose įsirengti karines bazes. Toji salų gru
pė turi didelę strateginę reikšmę. Tiesus 
kelias tarp Seatties ir Maskvos eitų kaip 
tik per Špicbergeną. Norvegija sovietų pra
šymą atmetė, ir sovietai bazių negavo.

Tas atsitikimas ryškiai pademonstravo, 
kad ir maža tauta gali apginti savo visai 
neįstiprinta sritį, todėl yra vertas apmąsty
mo. Šiandieną visi milžiniškos sovietų teri
torijos pasieniai yra pilni tokių „Špicber
genu” k. a. Pietinė Korėja, Persija, Turki
ja, Norvegija ir Danija. Nė vienas iš tų 
kraštų dabar arba netolimoje ateityje nega
lėtų atsispirti sovietų invazijai. Tačiau ar 
dėl to jie yra beviltiškoje padėtyje. Ne dėl 
to, kad raudonoji armija ten negalėtų įžy
giuoti, jej gautų atitinkamą Kremliaus įsa
kymą, bet dėl to, kad Kremlius neduos to
kio įsakymo, iki jis nebus pasiruošęs karui, 
ir ne prieš Norvegiją ar Persiją, bet prieš 
Jungtines Valstybes. Kariškai išsireiškus tai 
skambėtų: silpnos ir išstatytos pavojui ša
lys yra saugomos ne jų apsigynimo priemo
nių, bet jėgų pusiausvyra.

Raudonoji armija tada sudarytų grėsmę, 
jei ji galėtų susijungti su „penktąja kolona”. 
Tos jėgų kombinacijos negali iš akių išleis
ti nė vienas politikas.

Nuo raudonosios armijos atskit'ti vie
tiniai komunistai per daugiau kaip 30 metų 
negalėjo įsigalėti nė viename krašte. Jie 
daug kur bandė, bet visur nesėkmingai. Iš 
skyrus Suomiją, nėra nė vieno pavyzdžio, 
kad raudonoji armija batų užpuolusi kurį 
narą kraštą. Rytų Europa buvo užimta prie- 
špuolių prieš vokiečių užpuolimą.

Buvo nemažai atsitikimų, kada Rusija sa
vo valdžią praplėtė vietinių komunistų or
ganizacijų ir raudonosios armijos kombi
nacijos dėka. Pavyzdžiui Čekoslovakija. Če
kai negalėjo atsispirti komunistų puolimui 
iš vidaus, nes kilus pilietiniam karui rau
donoji armija būtų galėjusi padėti komu
nistams, tuo tarpu Vakarų valstybės neko- 
munistams padėti negalėtų. Kinijoje paste
bime tą patį principą kitu būdu. Jugoslavi
ja iliustruoja irgi tą patį principą. Priešin
gai Benešui Tito galėjo sukilti, nes jis turi 
atvirą sieną J Vakarus ir neturi bendros sie
nos su raudonąja armija.

Su absoliučiu tikslumu galima tvirtinti, 
kad sovietų spaudimas į Vengriją — Mind- 
szenčio byla tėra to spaudimo dalis —'yra 
išvada fakto,. kad iš Vengrijos galima pa
spausti Jugoslaviją. •

Jei šitoks samprotavimas yra teisingas, 
tai pasaulio pavojingi taškai yra ten, kur 
raudonosios armijos pašonėje operuoja ga
linga penktoji kolona. Todėl svarbiausias 
mūsų strategijos tikslas turi būti sukliudyti 
raudonosios armijos ir penktosios kolonos 
sąlytį. To sąlyčio negali būti ten, iš kur 
raudonoji armija pasitraukia ir netenka tie
sioginio ryšio. Nebus sąlyčio ir ten, kur 
nėra penktosios kolonos, nes gera admini
stracija neduoda jai jokios progos pasi
reikšti ir kur stipri vyriausybė ją visados 
gali nuslopinti.

Pavasaris J Palestiną neša taiką
Atamanas (Dena/Reuteris). Transjordani- 

jos arabų legijonas, po susidūrimo su žy
dų žvalgybos daliniais, pasiuntė į Palestinos 
Transjordanijos pasienį tam tikras įgulas. 
Apie tą įvykį Transjordanija informavo JT 
'tarpininką Bunchę ir visą JT komisiją. 
Žydai arabų pranešimą dėl susidūrimo de- 
mentavo.

Izraelio ir Libano delegacijos dėl ginklų 
'paliaubų susitiko netoli Libano sienos. 
Abietns delegacijoms JT atstovas įteikė 
ginklų paliaubų sutarties projektą susipa
žinti.

JT Palestinos taikymo komisija pakvietė 
kovo 21. d. arabų vyriausybes konferenci
jos, kurioje būtų aptarta-arabų pabėgėlių 
problema.

Saugumo Taryba pradėjo svarstyti Izrae
lio prašymą priimti jį į JT narių tarpą.

Nuostolingos sniego
pūgos Europoje ir JAV

Frankfurtas (Dena). Reuterio pranešimu 
praėjusią savaitę visoje Vakarų Europoje 
buvo smarkios audros. Baltijos jūroje dau
gelis laivų šaukėsi pagalbos. Lenkų frach- 
teris „Katowice” nuskendo prie Olandijos 
krantų, o įgula buvo išgelbėta. Danijos 
vandenyse du danų garlaiviai užplaukė ant 
seklumų.

Britų pajūryje viesulas pasiekė per 120 
km greitį' į valandą. Škotijoje ir šiaurės 
Anglijos dalyje naktis J antradienį buvo pa
žymėta kaip blogiausia iš visos žiemos. 
Temzė buvo išsiliejusi iš krantų ir Lon
done apsėmusi netoli upės esančias gat
ves. .

JAV rytuose užėjo šalčio banga. Kai ku
riose vietose sniego iškrito net iki 150 cm. 
New Yorko uoste dėl sniego buvo sutruk
dytas laivų judėjimą* I

Žydai už geležinės uždangos
Viename iš paskutiniųjų Rumunijos ko

munistų partijos organo „Scanteia” („Žie
žirba”) numerių buvo smarkiai puolami Ru
munijos žydai. Jiems buvo prikišti specia
lūs religiniai interesai. „Be to, — aiškino 
laikraštis — neatsitiktinai žydai beveik be 
išimties priklauso ūkinių išnaudotojų kla
sei, kuri mūsų liaudies respublikoje neturi 
jokios teisės egzistuoti”. Kartu iš viso kraš
to pasipylė žinios apie bylas prieš žydų 
prekybininkus dėl „ūkinio sabotažo”.

Taip pat ir Vengrijoje žydams prikišama, 
kad jie priklauso pasiturinčiam luomui ir 
„savo dvasine elgsena linksta J Vakarus”. 
Vengrijos komunistų partija paskutinojo 
„valymo” proga išmetė daugumą savo na
rių žydų.

Prahoje komunistų informatorius puolė 
Čekoslovakijoje dar tebeegzistuojančias sio
nistų organizacijas. Vyriausybės nuomonė 
jos vadovaujasi tautinėmis tendencijomis ir 
todėl negali būti pakenčiamos liaudies de
mokratijoje. Jau prieš porą savaičių buvo 
suimtas Presburgo Palestinos biuro vedė
jas Leo Rosentalis ir žydų bendruomenių 
tarybos pirmininkas Emanuelis Freederis, o 
taip pat ir keliolika kitų veikėjų. Ir Čeko
slovakijoje pasireiškė antisemitinis kursas.

Šitas kursas išplaukė iš noro suniveliuoti 
Europos pietryčių liaudies demokratijų gy
ventojų masę. Puolami tiek skirtumai pra
gyvenimo lygyje, tiek ir tautiniai bei tiky
biniai interesai, kurie vienu ar kitu būdu 
išskiria tam tikrą grupę iš bendros masės.

Sovietų satelitiniuose kraštuose privatinė 
ūkinė iniciatyva ka3 diena vis daugiau ap
ribojama. Bankai ir pramonė jau visai su
valstybinti. Tuo pat keliu eina ir prekyba. 
Net laisvos profesijos (gydytojai, advokatai 
ir pan.) socializuojami. Netgi „juodoji pre
kyba”, turint galvoje visuotinį nubiednėji- 
mą, žydams nebesuteikia jokių perspektyvų.

„Kapitalistai”, jų tarpe ir pasiturintieji 
žydai, gauna blogiausios rūšies maisto kor
teles ir praktiškai turi maistą pirktis už la
bai aukštas kainas valdinėse „laisvose krau
tuvėse”. Čia mokama 5 ar net 10 kartų 
brangiau kaip, kad moka kitos rūšies korte
lių savininkai.

Tokiu būdu žydams lieka tik tarnyba so
cialistinėje valstybėje. Tačiau tam jų dau
guma — išskyrus kai kurias žymias išim
tis — nerodo nė mažiausio noro: jie turi 
galvoje 3. D. karą Ir nenori „įšalti” vie
toje. Be to, jie nenori susidurti - su nauja 
antisemitizmo banga. 1925—1928 m. atsi
minimas baido.

Mat, tais metais Rusijoje Įsigalėjo toks 
■antisemitizmas, kad Kremlius jam nura
minti buvo sugalvojęs steigti garsiąją žydų 
respubliką Birobidžaną, Rytų Sibire. (Tada 
su didele propaganda įsteigta respublika tu

Clayaus pasitraukimo laukiant
Nauja Washingtono Vokietijos politika?

Berlyne jau seniai kalbama, kad genero
las Clayus netrukus bus pakeistas kitu as
meniu. Pats Clayus iki šiol aiškinosi nieko 
apie tai nežinąs, tačiau vasario 26 d. jis 
prasitarė Frankfurte, kad jau 1948 m. pra
džioje prašėsi paleidžiamas iš Vokietijos 
gubernatoriaus pareigų. Vasario 28 d. as
meniniais sumetimais „savo noru” atsista
tydino Clayaus tiesioginis šėlas ir buv. jo 
finansinis patarėjas gen. Draperis, kuris 
turėjo viceministerio okupuotiems kraštams 
postovį.

Walteris Lippmanas aiškina, kad Draf>e- 
rio, Vokietijos specialisto, atsistatydinimo 
kitaip negalima išaiškinti, kaip tik tuo, kad 
Vokietijos valdymą iš karo departamento 
perims Valstybės departamentas, atseit už
sienio reikalų ministerija. Ir iš tikrųjų, po 
kelių dienų — kovo pradžioje — buvo pa
skelbta, kad Clayaus politinis patarėjas am
basadorius Murphy yra atšauktas į Wa- 
shingtoną organizuoti specialų skyrių Vo
kietijos ir Austrijos reikalams. Iki šiol tuos 
tuos reikalus Valstybės D-te tvarkiusi įs
taiga, valstybės sekretoriaus E. Saltzmano 
vadovaujama, yra likviduojama. Vokietijos 
ir Austrijos reikalai bus perduoti Murphyo 
organizuojamam skyriui, o Japonijos bei 
Korėjos Tol. Rytų skyriui.

Taip persitvarkęs Valstybės D-tas perims 
iš karo d-to Vokietijos valdymą. Taip pada
ryti jau buvo numatyta pereitų metų biržeį- 
lio 30 d., tačiau prieš dešimtį dienų prasi
dėjusi Berlyno blokada tą visą sumanymą 
pavertė niekais.

JAV šiandien yra paskutinė okupacinė 
valstybė, kuri Vokietiją valdė per savo ka
ro d-tą, D. Britanija ir Prancūzija tuos 
reikalus jau seniai buvo pavedusios užsie
nio reikalų ministerijoms.*

Pionierių generolas Clayus Vokietiją val
dė su organizatoriaus iš pašaukimo uolu
mu ir savaime suprantamu pietinių steitų 
plantatoriaus, iš kurių jis yra kilęs, išdidu
mu.

Kai jam buvo suteikta teisė, „jei reikės, 
šaudyti”, buv. valstybės sekretorius Sumne- 
ris Weltesas rąžė, kad Clayus neturi jokių 

rėjo 70,000 kv. kil. ploto, kurio 60*/« buvo 
miškai. Amerikos žydai jai suaukojo didelį 
kiekį pinigų ir mašinų. Po penkių metų iš 
52.000 jos gyventojų liko tik 12.000. Ilgai
niui ir tie pabėgo į Mandžuriją ir Kiniją. 
Jau dešimt metų kaip nieko negirdėti apie 
tą sovietišką Palestinos pakaitalą).

Šiandien didelė žydų dauguma nori visiš
kai palikti liaudies demokratijas. Dar prieš 
išleidžiant paskutines sutaupąs. Visai be do
lerių rezervų nesinori važiuoti į Palestiną.

Tuo tarpu vyriausybės nori išleisti tik 
senesnio amžiaus žydus. Be to, ir jie turi 
palikti savo valiutą ir vertingus daiktus, 
auksą ir papuošalus. Budapešto vyriausybė 
net taip toli nuėjo, kad pasiturintiems žy
dams tik tada sutinka išduoti išvažiavimo 
vizas, jei Izraelio valstybė pasižadės prista
tyti atitinkamą kiekį vaisių.

Budapešto laikraštis „Uj Elei” (Naujasis 
gyvenimas) neseniai įspėjo Vengrijos žydus 
nekeisti savo „egzistencijos ir turto į ne
tikrą vizą”. Pasak laikraščio prie Buda
pešto užsienio konsulatų stovi ilgos eilės 
žydų ir nori gauti vizas. Padėtis Izraelyje 
esanti netikra ir be vilties. Todėl laikraš
tis, baigdamas vyriausybės padiktuotus iš
vedžiojimus, siūlo žydams likti savo krašte.

Komunizmas visados buvo sionizmo prie
šas. Jis jį laikė laikanis neatitinkančiu žy
dų nacionalizmu internacionalizmo gadynėje.

Sovietų Sąjunga savo žydams niekados 
neleido važiuoti į Palestiną. Ir Sovietų blo
kas dirbti tinkančius žydus nori pasilaikyti 
socialistinei statybai, bet ne dovanoti juos 
šviežiai iškeptam kapitalistiniam Izraeliui.

150.000 dar tebegyvenančių liaudies de
mokratijose žydų nori verčiau iš ten šian
dien išvažiuoti, negu kelionę atidėti rytojui. 
Iš 32.000 Čekoslovakijos žydų išvažiuoti nori 
apie 10.000, iš Vengrijos 50.000, iš Rumu
nijos 70.000. (Tenka pastebėti, kad Rumuni-

DP tebeina tarpvalstybiniu derybų objektu
Londonas (Dena/Afp). Londone esąs Ju

goslavijos užsienio reikalų ministerio pa
vaduotojas Beb'.eris Austrijai Įteikė raštą, 
kuriame išdėstomi Jugoslavijos reikalavi
mai. 1. Austrija neturinti pakęsti jokios pan- 
germanistinės propagandos. -

2. Visi DP, kurie nenori grįžti į savo 
tėvynes, turi po Austrijoj taikos sutar
ties pasirašymo per 3 mėnesius išvykti 
iš Austrijos, o Austrijos pilietybę galė
tų įsigyti tik jų kilmės kraštui sutikus.

3. Grąžinti visas meno vertybes, kurios bu
vo pagrobtos austrų kareivių karo metu iš 
užimtų sričių. 4. Demilitarizuoti 20 km plo
čio pasienio zoną. 5. Austrija turinti atsisa- 

konkrečių nurodymą iš prezidento ar vals
tybės d-to.

„Generolas Clayus — sakė Wellesas” — 
gali pravesti savo Vakarų Vokietijos val
stybės ir Ruhro kontrolės planus. Jo spren
dimai iššaukė dabartinę krizę su Maskva. 
Jie taip pat sugadino mūsų santykius su 
Prancūzija. Generolas Clayus nekreipė dė
mesio į prancūzų susirūpinimą dėl savo 
saugumo”.

Tačiau Washingtonas neturėjo jokio ge
resnio Vokietijos specialisto už Clayų. Anot 
savaitraščio „Time”, Clayus gali nulemti, ar 
dar šiais metais įstos į karą ar ne. (Tai bu
vo 1948 m. Lo.). Mažiau savim pasitikįs vy
ras tokiomis sąlygomis būtų seniai palū
žęs, bet Clayus valgo su nemažesniu apeti
tu ir vis dar eina pasivaikščioti į savo so
dą.”

Kariškį Marshall! pakeitus civiliu Ache- 
sonu, Clayaus politiniai įgaliojimai kas die
ną mažinami. Jei anksčiau Clayus visus 
klausimus spręsdavo su Robertsonu, tai 
šiandien apie tuos reikalus tariasi diploma
tai.

Kai Eisenhoweris pasitraukė iš Vokieti
jos gubernatoriaus pareigų, jo štabo virši
ninkas ir dabartinis ambasadorius Maskvo
je gen. Bedel Smithas pareiškė: „Tas po
stovis gali sugadinti kiekvieno žmogaus ge
rą vardą, nepaisant visų jo gerų ypatybių.” 
Kurį laiką atrodė, kad Clayui tą posakį 
negalima taikinti, tačiau dabar atrodo, kad 
jis vis dėlto buvo teisingas.

„Clayus ir Marshallis, jei ir ne susitarę, 
tai netyčia, Vokietiją pavertė svarbiausiu 
pasaulio politikos objektu ir ją įtraukė į 
frontą prieš sovietus, neturėdami, jei turi
mos informacijos yra teisingos, jokių planų 
jai apginti” — aiškina „Der Spiegei”.

Eisenhoweris dabar turi ne karinei, bet 
diplomatinei Achesono užsienio politikai 
padėti strateginius pagrindus. Achesonui, jei 
jis perims iš karo ministerijos Vokietijos val
dymą, yra reikalingas diplomatas. Eisenho- 
weriui yra reikalingas Pareinio kariuome
nės vadas. Clayus netinka nei vienam, nei 
kitam uždaviniui

joje prieš karą gyveno didžiausia Rytų Eu
ropos žydų dalis — apie 2.000.000, jie pa
lyginti mažiau nukentėjo negu kitų kraštų 
žydai.)

Kelias į žadėtąją žemę iki pat paskuti
niųjų dienų buvo rizinkingas ir nepatogus. 
Britų blokada ir žydų arabų karas nežadėjo 
nieko gero. Bet to nepaisant dešimtys tūk
stančių žydų nelegaliais keliais per Austriją 
ir Vokietiją traukė į Italijos ir Prancūzijos 
uostus.

Dabar jau galima į Izraelį važiuoti lega
liai. Nauja valstybė reikalinga šviežio 
kraujo. Imigrantų srovė (Alijah) dabar yra 
stipresnė ir didesnė negu kada nors.

Izraelis, kurį Sovietų Sąjunga ir jos sate
litai tuojau pripažino ir su juo varo gyvą 
prekybą, dabar graso Prahai, Budapeštu! ir 
Bukareštui ūkinėm sankcijom, jei jie ir to
liau neleis savo žydams išvažiuoti. ,

įtempimas tarp Telavivo ir Europos pie
tryčių kraštų auga. Kadangi tų kraštų vy
riausybės aklai klauso Maskvos, todėl kon
fliktas gali būti išspręstas tik Kremliuje. 
Visos informacijos teigia, kad Kremlius ne
turi jokio intereso skatinti Palestinos kon
solidaciją.

Iki šiol Sovietų Sąjunga buvo uoli Izrae
lio užtarėja ir ‘jo įsteigimą politiškai bei 
propagandiškai rėmė, tačiau dabar iš so
vietų pusės jau duodama suprasti, kad gry
na žydų valstybė neturi jokios teisės egzis
tuoti. Telavive aiškinama, kad sovietai pa
keitė savo pažiūras po rinkimų, per kuriuos 
laimėjo nuosaikios žydų partijos. Tie rinki
mai laikomi Izraelio pasisakymu už Va
karus. ,

Todėl sovietinis blokas artimiausioje atei
tyje tik tiek išleis žydų į Izraelį kiek bus 
jam reikalinga, būtent tam, kad į pažadėtą
ją žemę „Įšmugeliavus” gegutės kiaušinius 
— bolševikinius agitatorius. (Der Spiegei)

kyti visų nuosavybės teisių Jugoslavijoje. 
6. Apmokėti visas senas skolas. 7. Austrija 
negalinti padaryti pakeitimų tose upėse, 
kurios teka per Jugoslavijos teritoriją.

Iš britų zonos žydus leidžia į Izraelį
Berlynas (Dena). Britų kontrolės komisi

ja pranešė, kad žydų DP panaikintas emi- 
įgracijos draudimas iš britų zonos.

Pirmasis transportas su 590 astn&ntf ge
ležinkeliu išvyko į Marseiliį, iš kur iš
plauks į Izraelį. Britų zonoje dar yra 11.000 
žydų D P.

Be to jam labai nepasisekė su bausmės 
sumažinimu Buchenwaldo komendantei Ilzei 
Kochienel. (Apie ją „Mintyje” jau buvo 
rašyta). Tas žygis Amerikoje sukėlė didžiau
sio nepasitenkinimo. Buv. „Die Neue Zei- 
tung” redaktorius Hans Habė rašė Zueri- 
cho „Weltwochėje”: „Walterlo Giesekingo 
nuotykis buvo tiesioginė Ilzės Kochienės 
bylos pasėka”. Mat, Walteriui Oiesenkin- 
gui, pasaulinio vardo vokiečių pianistui, žy
dų demonstrantai neleido koncertuoti New 
Yorke ir tuo pareiškė savo nepasitenkinimą 
Vokietijos nunacinimo politika. Girdi,’ Oie- 
sekingas nors ir yra nunacintas, tačiau Il
zės Kochienės byla įrodo, kad su nunaci- 
nimu Vokietijoje yra netvarka, o už tai tie
sioginiai yra atsakinga amerikiečių karinė 
vyriausybė ir, žinoma, Clayus asmeniškai.

Kad ir kaip būtų, karo d-to šefas Royal- 
lis jau pasisakė reporteriams kalbėjęs su 
Trumanu apie Clayaus atsistatydinimą.*

Tačiau Clayaus atsistatydinimas dar ne
reikš amerikiečių Vokietijos politikos smar
kaus pasikeitimo. Tas pats kursas bus tę
siamas toliau. Tai laiduoja Clayaus politi
nio patarėjo Murphyo pašaukimas į Valsty
bės d-tą. Vakarų Vokietijai bus duota dau
giau teisių. Vokiečių atsakingi politikai ne
gaus įsakymus iš karių, bet tik diplomatų 
patarimus. Žinoma, esminio skirtumo 
nebus. Bet vokiečiai turės moralinio pasi
tenkinimo.

Į Clayaus postovį numatomi trys kandi
datai: generolai Albertas Wedemeyeris, 
Markas Clarkas ir Bedell Smithas, tačiau 
paskutiniojo kandidatūra daugiau negu abe
jotina. 2 metrų aukščio Wedemeyeris nuo 
1936 iki 1939 m. buvo karo atachė Vokieti
joje, 1944 m. jis pakeitė Vokiečių generolą 
von Falkenhauseną Kinijoje. Kaip Ciang- 
kaišeko karinis patarėjas. Clarkas buvo 
amerikiečių kariuomenės Austrijoje vadas. 
Tiek vienas, tiek Ir kitas spręs ne politinius 
klausimus, bet tik vadovaus Europoje esan
tiems 96.000 amerikiečių karių. (Lo).

♦ Kipro salos politbhiro ir centrinio ko
miteto nariai atsistatydino dėl to, kad jiems 
buvo padaryti priekaištai padarius ..dideles 
politines klaidas”. (D/AfpL

=TRUMP0S
AUSTRIJA

♦ Austrijos vyriausybė nutarė protes
tuoti pas Vengrijos vyriausybę dėl Austri
jos sienos pažeidimo. I Austrijos teritoriją 
įsiveržė 3 sunkiai ginkluoti vengrai ir pasi
gavę nusivedė 2 austrų muitinės tarnautojus.

BULGARIJA
♦ Bulgarijos vyriausybė pranešė apie 

Sofijoje prasidėjusią naują evangelikų dva
sininkų bylą. (D/R). -

** D. BRITANIJA
♦ Viename pietvakarinėje Londono da

lyje esančiame metalų fabrike įvyko sprogi
mas, kuris buvo veiksmingas net už 4 km. 
Aukų skaičius dar nežinomas. (D/Afp).

♦ Manoma, kad britų Commonwealtho 
ministerių pirmininkų konferencija, kuri ge
gužės mėn. turėjo susirinkti Ceilone, „Dai
ly Telegraph” pranešimu ateinantį mėnesį 
bus sušaukta Londone ar Ottawoje. (D/R).

♦ D. Britanijos vyriausybė nutarė dvie
jų trijų savaičių būvyje panaikinti tekstilės 
gaminių racionavimą. (D/R).

♦ D. Britanijos karaliui Jurgiui VI bus 
padaryta operacija, kad būtų pagerinta 
kraujo apytaka jo kairėje kojoje. Operacija 
nesanti pavojinga. (D/R).

♦ Britų admiraliteto finansų sekretorius 
žemuosiuose rūmuose pareikalavo britų lai
vynui 21 milijoną svarų sterlingų papildo
mų kreditų. (D/R).

IS VISUR
♦ Tarptautinės darbo. įstaigos taryba 

nutarė sušaukti tarptautinę konferenciją, ku
ri apsvarstytų didesnės darbo jėgos emi-. 
gracijos galimvbes. Toje konferencijoje turi 
dalyvauti vyriausybių ir tarptautinės pro
fesinių sąjungų organizacijos atstovai. (D).

♦ Kolumbijos KP gen. sekretorius Du- 
ranas pareiškė, visiškai jungiąsis prie Tho
rez ir Togliačio pareiškimo. Ateities- kare 
Lotynų Amerika dėl gyvybės ar'mirties tu
rės kovoti gindamosi nuo pavergimo, kurį 
nori užmesti „jankių imperializmas”. To
kiame kare komunistai stovės šalia tų, ku
rie kovoja su mirtinu priešu — Amerikos / 
imperializmu. (D/R).

♦ Vienas iš Urugvajaus grįžęs belgas 
„Vers L’Avenir” laikraštyje parašė, kad 
Urugvajaus Punta Ballenos kaime jie suti
kęs už akių pasmerktą mirti belgų reksistų 
vadą Degrellę. (D/R).

IZRAELIS
♦ Izraelio ministeris pirmininkas Ben Gu- 

rionas pateikė parlamentui koalicinės vy
riausybės sąrašą. (D/R).

JAPONIJA
♦ Japonijos Macuzakos mieste perpildy

tame darbininkų elektriniame traukinyje nuo 
laidų susijungimo įvyko gaisras. Žuvo 8 
žmonės, daug buvo sužeistų. (D/R).

J, A. VALSTYBES
♦ Du respublikininkai kongresui įteikė 

du įstatymų projektus, kurie numato pri
verstinį komunistų ir jų organizacijų regi
stravimą. Tuose projektuose nesiūloma KP 
uždaryti, bet juose ketinama uždrausti „re
voliucinių” organizacijų narius priimti- į 
valstybinę tarnybą. (D/Afp).

♦ JAV stebėtojas, kuris dalyvavo britų 
laivyno pratybose Arktikoje pareiškė, kad 
jis yra „absoliučiai tikras, jog busimasis 
karas bus laimėtas Arktikos srityse”.

♦ JAV atstovų rūmuose pasiūlytas įsta
tymo projektas, kur siūloma doleriui grąžin
ti aukso standartą. Tuo būdu amerikie
čiams būtų galima savo dolerių notas pagal 
norą keisti į auksą. (D/Afp).

♦ JAV atstovų rūmų komisija pasisakė
už tai, kad Aliaska būtų įjungta į JAV kaip 
naujas steitas. (D/Afp). -

♦ Vienuose New Yorko katalikų kapuo
se sustreikavo duobkasiai. Kardinolas Spell- 
manas nepatenkino jų reikalavimą sumažin
ti darbo laiką j 5 dienas savaitėje, paliekant 
tą patį atlyginimą. Duobkasių pareigas kar
dinolo liepimu eina kunigai ir seminarijos 
auklėtiniai. (D/AIp).

JUNGT, TAUTOS
♦ Iš paskutinio IRO pranešimo aiškėja, 

kad vasario mėn. per šiaurės Vokietijos 
uostus išemigravo | JAV. Kanadą, Argenti
ną ir Braziliją 6.450 išvietintųjų asmenų.

♦ Tarptautinė pabėgėlių organizacija 
IRO pranešė, kad kovo mėn. iš šiaurės Vo
kietijos uostų j JAV atvyks 6.000 Europos 
išvietintųjų asmenų. (D).

LENKIJA
♦ New Yorko radijas praneša, kad len

kų keleivinio laivo „Sobieskis” įgulos na
riai, viename Viduržemio jūros uoste, prieš 
laivui išplaukiant Į aukštąją jūrą pabėgo. 
Tarp pabėgusių yra denio karininkas, radi
jo karininkas ir daug padavėjų. (D).

OLANDIJA
♦ Olandijos KP gen. sekretorius Groo- 

tas pareiškė, kad Olandijos komunistai „su
glaudę eiles stovi šalia Thorez ir Toglia- 
čio”. Nuo Paryžiaus ir Rymo neatsitiksiąs 
nė Amsterdamas. Šveicarijos KP centr. ko
mitetas pareiškė absoliučiai pritariąs Tho
rez pareiškimui. (DPD).

SOVIETU S-GA
♦ Sovietų laikraštis „Trud” įdėjo strai

psnį, kuris pasisako už tai. kad darbininkai 
nesektų Vakarų šokių madomis. Jis reika
lauja grąžinti tradicinius šakius: polką, ma
zurką ir kadrilį. (D).

ŠVEICARIJA
♦ Už 100 vokiečių markių antradienį 

ZUriche mokėjo 49,50 šveicarų frankų. (D).
♦ Šveicarijos KP centr. komitetas pri

tarė Prancūzijos Kp vado Thorez pareiški
mui, kad Prancūzijos komunistai karo at
veju padėtų sovietų raudonajai armijai.

VOKIETIJA
♦ Iš sovietų zonos į vakarų Vokietiją 

pabėgo vagonų ir garvežių fabrikų jungtinių 
Įmonių pirmasis direktorius Ochelis. (D),

• ♦ Vokiečių alaus darykloms leidžiama 
pradėti gaminti 8% stiprumo alų. Tą nuta
rimą turi patvirtinti atskirų kraštų vyriau
sybės. (D).

♦ Berlyno pinigų keitimo -namuose pa
skutiniu metu yra didelis sovietų DM pasiū
lymas. Už viena Vakarų DM mokama po 
4,5 Rytų DM. (D).
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Uidarbiavlmuas nežemina

Aplamai paėmus uždarbiavimas mažiau 
flėgia ir žemina, negu pas mus. Svarbiau
sia, kad jis savaime suprantamesnis. Ant jo 
nekrenta jokia diskriminacija ar klasifikavi
mas. Nieko nebuvo nepaprasta, kai mano 
duktė mažame universiteto mieste, kur ji 
studijavo muziką, dienoje dukart patarnau
davo svečiams viename viešbutyje ir paim
davo , iš jų arbatpinigius. Ji to visiškai ne
sigėdijo ir, kiek aš žinau, dirbdavo savo 
darbą visai mielai, jei tik nereikėdavo indų 
plauti. Ji net visiškai nesijaudino, jei kar
tais reikėdavo patarnauti savo mokytojui ar 
mūsų pažįstamam.

Pas mus profesija dažnai uždeda didesnį 
antspaudą, negu luomas ar klasė. Mes tu
rime šviežiai iškepto leitenanto ar referento 
sąvoką, ir jie tokie pasilieka, nors būtų pa
kelti į feldmaršalus ar aukščiausio teismo 
pirmininkus. Profesija pasidaro žmogui ne 
užsiėmimas, bet gyvenimo stilius, kuris net 
jo išorę veikia. Generolai von Paulus ar 
von Seydlitzas yra vis vien generolai, nors 
jie nešiotų ir rusišką liemenę ar būtų šofe
riai. 1918 m. rusų kunigaikščiai ir būdami 
kelneriais Paryžiuje ar Berlyne pasiliko ru
sų kunigaikščiais. Lengvai atskirsi prancūzą 
vynuogininką nuo prancūzo savivaldybės 
tarnautojo.

O susitikęs ponus Eisenhowerį ar Omarą 
Bradley civiliais rūbais niekados nępasaky- 
Si, kad jie yra generolai. Tai tinka ne tik 
kariams, bet ir kitoms profesijoms. Profesi
ja neuždeda jokio nenutrinamo antspaudo.

Vieną dieną nutariau visiškai pakeisti sa
vo gyvenimą. Savo literatūros ir teatro gy
venime aš buvau nepataisomas europietis. 
Dabar nutariau pasirinkti grynai amerikie
tišką kelią. Ir tik tada pažinau, kas yra 
Amerika. Paprastai žmogus pažįsta tam 
tikrą pasaulį tik tada, kai jis jam su siela 
ir kūnu atsiduoda ir neturi jokio kelio atgal.

Pasidariau ūkininku. Tai vienintelė pro
fesija, kuriai aš turėjau palinkimo, nors apie 
ūkininkavimą nieko nenusimaniau. Be to, 
tuo būdu galėjau gyventi provincijoje ir iš
laikyti tam tikrą nepriklausomybę. Laisvu 
laiku, ypač ilgais žiemos vakarais, galėsiu 
rašyti knygas, dreifai įsitikinau, kad tai 
buvo tuščia iliuzija ir kad poeto ir ūkinin
ko laikai negrįžtamai priklauso operos pa
sauliui.

Pasirinkome Vermonto steitą, ir tas pasi
rinkimas specialistui negalėtų nesukelti šyp
senos. Mat, čia nors ir yra puikūs didžiu
liai miškų ir kalnų plotai ir gražių senų 
ūkių — pusantro šimto metų senumo, kas 
Amerikai yra žila senovė — tačiau prastas 
susisiekimas ir nepalankios darbo sąlygos. 
Tą valstybę mes buvom atostogų metu ap
lanką ir ji patraukė mus ne tik savo tėviš
kę primenančia, tik daug žiauresne, padai- 
ra, bet ypač savo prie žemės prisirišusiais 
gyventojais, ko ir Amerikoje sunku surasti. 
Kai kurie amerikiečiai sako, kad Vermonto 
ateitas yra taip pasenęs, kad jis negali būti 
laikomas tikros Amerikos dalimi. O ver- 
montiečiai tvirtina, kad pas juos kaip tik 
pasiliko tai, kas yra tikroji Amerika. Tas 
ateitas yra netoli rytinės Kanados ir žiemą 
temperatūra nukrenta ligi — 45 ’ ir iškrenta 
daugybė sniego. Vasaros gražios ir derlin
gos, jei, žinoma, per anksti neužšąla. Per

AMERIKA IS ARTI
pirmuosius pusantrų metų nebuvau nė karto 
iš ūkio iškėlęs kojos.

Tikri kaimynai
Dabar mes buvome ne lankytojai, ne 

paukščiai keliauninkai, ne svečiai, bet kai
mynai, kurie turėjo gyventi taip, kaip ir 
kiti. Iš kiekvienas dienas, praleistos kertant 
malkas, einant pirkti, aplankant kaimą, ga
lima buvo daug ko išmokti. Amerikiečiai, 
o ypač vermontiečiai, nelinkę per greitai 
susidraugauti. Jie žiūrį i užsienietį, kuris 
pas juos nori pasilikti, nors ir be apriori
nio nusiteikimo, bet atsargiai. Sveikas 
skepticizmas apsaugoja juos nuo nusivylimo. 
Iš nepažįstamo nelaukiama nei gero nei blo
go. Laukiama ir tiek.

Tą išlaukimo laikotarpi reikėjo išlaikyti, 
kaip tam tikrą bandymą pasakose. Nežinia, 
kas mes esame, ar mes sugebėsim dirbti, ar 
išlaikysim sunkias sąlygas. Iš to bus matyt, 
ar mes tinkam prie jų ar ne. Taigi iš pra
šių žiūrėjo į mus šaltai ir atokiai. Ir mes 
nesiveržėm į jų draugystę. Kai trečią va
sarą atėjo pas mus pora žmonių ir pakvietė 
mažos arbatėlės, prisidėti prie vietinės du
bos (local grange) — tai visoje Ame
rikoje žinoma farmerių organizacija — tai 
buvo daugiau, negu kad prezidentas pakeltų 
mane garbės piliečiu arba JT išrinktų pa
saulio prezidentu.

Tačiau jau pirmomis dienomis, nežiūrint 
to abipusio šaltumo galima buvo įžvelgti j 
nuostabią amerikiečio, žmogaus esmę. Pir
miausia čia nebuvo to džiaugsmo iš kitų 
nelaimės, kas pas mus Europoje panašiomis

Kovojančiai Lietuvai

BROLIAI IR SESES
Rusiškojo komunizmo pavergtoje tėvynė

je jūs jau penkti metai nenuilstamai kovo
jate su Lietuvos pavergėjais, sudėdami Snt 
lietuvių tautos ir tėvynės išvadavimo auku
ro didžiausias aukas. Jūs kenčiate badą ir 
šaltį, einate į kalėjimus, žiauriausiai tardo
mi netenkate sveikatos, esate tremiami į to
limiausias Uralo ir Sibiro šiaurės koncen
tracijos stovyklas naikinimui, jūs netenkate 
turto, netenkate visų žmogiškųjų laisvių, 
netenkate asmens laisvės, pagaliau, nelygio
je kovoje su okupantu netenkate gyvybės ir, 
vis dėlto, neapleidžiate kovos lauko ir su 
nemažėjančiu ryžtu vedate nelygią kovą su 
viską naikinančiu priešu dėl savo tautos 
laisvės ir dėl Lietuvos išvadavimo. Mes 
didžiuojamės jumis, mes ieškome būdų su 
jumis susižinoti, mes trokštame jums padė
ti, mes norime, kad mūsų pastangos čia už
sienyje bent iš dalies prilygtų jūsų veda
mai dėl tautos ir tėvynės kovai, kad jums 
tą kovą palengvintų, sumažintų jūsų kan
čias, o taip pat kruvinų aukų skaičių, ku
riomis jūs kasdien mokate už savo meilę 
tautai ir gimtajai tėvų žemei. Jūsų nenu
traukiama kova, jūsų kančios, jūsų pasiry
žimas geriau žūti, negu vergauti svetimie- 
kumas, yra visam pasauliui įrodymas, kaip 
siems, yra neturįs sau pavyzdžio didvyriš- 
nepaprastai lietuvių tauta myli ir vertina 
laisvę, kaip ji vertina ' tautų apsisprendimo 
teisę. Atlanto Chartos ir Jungtinių Tautų 
organizacijos deklaruotą, kaip ji tą teisę 

aplinkybėmis yra taip nemalonu. Anglų 
žodyne visiškai nėra to žodžio. Niekados 
negalima buvo susidaryti įspūdžio, kad seni 
vietos gyventojai slapta juoktųsi iš naujoko 
nelaimių. *

Atsitiko kaip tik priešingai. Iš visos savo 
istorijos amerikietis žino, kad gali būti, jog 
ir jam reikės vėl viskas pradėti iš naujo. 
Dėlto jis gerbia neprityrusio pastangas iš
mokti naujo amato. Tadėl stebėdamas jį 
netrina iš džiaugsmo rankų, bet stengiasi 
reikiamu momentu atskubėti su patarimu. 
Dali, juo pasinaudoti ar ne, jam tai nerūpi.

Nebūtų išdygęs joks mano pirmos vasa
ros kukurūzų stiebelis, jei prieš sėjant man 
nebūtų pasakę, kad reikia sėklą išmirkyti 
lipšniam skystime. Kitaip paukščiai būtų 
nulesę grūdus. Galima būtų duoti tūkstan
čius tokių pavyzdžių. Bet ir čiabuvis mielai 
pasinaudoja naujoko patarimais, kuriuos 
šis išskaito iš knygų, pvz., kaip geriau ga
lima apsisaugoti nuo tam tikrų vištų ligų.

Savitarpinė pagalba, natūrali kaimynystė 
yra pagrindinis amerikiečio bruožas, iš 
kurio galima daug pasimokyti.

Ir dar kai kas: žmogus, kuris tau sunkią 
valandą padeda, nereikalauja iš tavęs am
žino dėkingumo. Jis tai laiko savaime su
prantamu dalyku ir žino, kad ir tu panašiai 
pasielgsi, kai bus progos. Jei tavo automo
biliui užklimpus sniege, tu jį vidurnaktį iš
trauksi iš lovos, jis nė nemurmtelės, bet 
jam pasitaikius tokiai nelaimei, visiškai ne
sivaržydamas vers tave iš lovos. Tu gali 
juo pasitikėti ir jis tavim pasitiki. Iš čia, iš 
tos natūralios kaimynystės ir išauga visuo- 

gina, neatsižvelgdama į tai, jog galingas 
priešas, rusiškai komunistinis imperializmas, 
visu brutalumu ir žiauriausiu teroru sten
giasi tą teisę iš lietuvių sąmonės išplėšti.
• Mes, Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Sa
vanorių Veteranų Sąjungos Vakarų Vokieti
joje atstovai, susirinkę savo suvažiaviman, 
■kuris įvyksta trisdešimt pirmaisiais Lietu
vos nepriklausomybės minėjimo, vasario 
mėn. 16 d. 1949 metais, vienoje Bavarijos 
pilyje, deklaruojame:

1. Lietuvių tauta savo geriausių sūnų ir 
dukterų asmenyje rusiško komunizmo pa
vergtoje savo tėvynėje Lietuvoje su ginklu 
rankose teisėtai ginasi nuo svetimųjų agre
sijos, pavergimo ir naikinimo, nuo agresi
jos kurios nėra Maskvai pripažinęs ir lais
vasis Vakarų demokratinis pasaulis.

2. Tėvynėje Lietuvoje kovojanti su impe
rialistine rusiškai komunistine agresija lie
tuvių tauta ne tik gina savo teises, bet taip 
pat ir viso demokratinio pasaulio tautų tei
ses — kiekvienai tautai laisvai apsispręsti 
dėl savo nepriklausomybės, santvarkos ir 
valdymosi formos, kaip tatai deklaruota At
lanto ir Jungtinių Tautų organizacijos 
chartose.

3. Tėvynėje Lietuvoje su totalistiniu ag
resoriumi kovojanti lietuvių tauta gina ne 
tik savo laisves, bet ir viso laisvojo Vakarų 
demokratinio pasaulio laisvųjų tautų, pilie
tines ir asmens laisves, deklaruotas Jungti
nių Tautų organizacijos ūkio ir socialinės

meninis Amerikos gyvenimas. Tuo sugriau
namos visokios apibendrinančios, šnekos 
apie „amerikonizmą”, dolerių medžioklę,

1 sumasėjimą ir ypač apie amerikietę.
Mat, mes paprastai įsivaizduojame ame

rikietę pagal tai, kaip ją atvaizduoja maga
zinai ir filmos. Žinoma, yra moterų, kurios 
savo vyrą laiko darbiniu gyvuliu, o vaiką 
varžančiu priedu, a'rba, pagal nuotaiką, 
linksmu žaisleliu. Tačiau kaip praeityje, ka
da moteris šalia vyro sėdėjo jaučiu tempia
mam vežime ir traukė į Vakarus, taip ir 
šiame kare, kai moteris dirbo prie staklių, 
arba viena pasilikus ūkyje, ji yra vyro 
draugė ir padėjėja ir jos garbė ir kovin
gumas nė kiek nenukenčia, jei ji mėgsta 
nagus, pasidažyti, pusmetinį susidėti arba 
aplamai gražiai ir rūpestingai atrodyti.

Kiti du bruožai taip pat charakteringi 
eiliniam amerikiečiui: tolerancija ir sąžinin
gumas. Žinau, kad kai kam tas atrodys pa
radoksalu ir neįtikėtina, kas daug prisi
klausąs apie rasinę diskriminaciją gengste- 
rizmą, biznieriškus suktumus. Tačiau yra ir 
kita pusė, kuri ne tik būdingesnė, bet ir 
labiau pagrįsta.

Penkerius metus Išbuvo mano pašto dė
žutė („m a i 1 b o x" )už kilometro nuo ūkio 
prie kryžkelės. Kiekvieną popietę paštininkė 
palikdavo ten ne tik mano paštą, ir siunti
nius, bet ir visa, ką užsakydavau mieste, net 
alaus ir whisky bonkas. Kartais vakare ar
ba kitos dienos rytą tenueidavau pasiimti. 
Nė karto niekas nėra prapuolę. Skersai ir 
išilgai visos Amerikos rasit tokių pašto dė
žučių prie kryžkelių.

Tolerancija kaip gyvenimo pagrindas
Papasakosiu tik vieną atsitikimą, iš ku

rio bus matyti, kaip pasireiškia tolerancija 

komisijos žmogaus teisių sekcijos 1948 m 
gruodžio mėn. Paryžiuje.

4. Lietuvių tautos tėvynėje Lietuvoje ir 
lietuvių tremtinių ir išeivių visame pasau
lyje visos kovos priemonės prieš rusiškai 
komunistini agresorių dėl lietuvių tautos 
laisvės ir nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstatymo yra teisėtos, nes yra nukreiptos 
ne tik prieš Lietuvos, bet įr viso laisvojo 
Vakarų demokratinio pasaulio laisvų tautų 
ir žmonių laisvių priešą imperialistiškai to- 
talistinį rusiškąjį komunizmą.

Broliai ir sesės pavergtoje tėvynėje, mes, 
Lietuvos' Kariuomenės Kūrėjai Savanoriai 
Veteranai tremtyje ir išeivijoje, išblaškyti 
po visą pasaulį, jungiamės su jumis kovoje 
ir šaukiamės į visus pasaulyje esančius lie
tuvius šią lemtingą valandą prie kovos su 
imperialistiškai totalistiniu rusiškuoju ko
munizmu prisidėti, visomis priemonėmis ak
tyvai tą kovą remti ir joje dalyvauti.

Tik jungtinėmis visų Lietuvos sūnų ir 
dukterų pastangomis, darbais ir aukomis 
pavergtoje tėvynėje ir visame laisvajame 
pasaulyje išvaduosime iš svetimųjų vergi
jos lietuvių tautą ir atstatysime laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą.

Kas negina laisvės, tas nevertas jos,
L. Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Veteranų 

atstovų suvažiavimo vardu prezidiumas

. Vakarų Vokietija,
1949 m. vasario mėn. 16 d. 

mažame provincijos užkampyje. Gretimam 
kaime gyveno žmogus, kuris prieš kokį de
šimt metų, girtas būdamas, padegė namus, 
kuriuose buvo ir apdrausta krautuvėlė. 
Gaisras buvo užgesintas, o žmogelis gavo 
porą metų kalėjimo. Išėjęs iš kalėjimo jis 
retkarčiais irgi nusigerdavo, bet pasiten
kindavo apaustiodamas nemėgstamus vieton 
valdininkus.

Tačiau ateivis galėjo išgyventi ištisus 
metus tame kaime, ir niekas jam nė žodžiu 
neužsimins apie tai ir nieko blogo nepasa
kys apie tą žmogų. Kai vėliau aš tai paty
riau, kaimynas tarė man: „Žmogelis nusi
kalto, bet ir atsėdėjo. Reikia jam duoti 
progos pasitaisyti. Pasigėręs jis niekam 
tikęs, bet blaivus-puikus darbininkas. Ką 
čia gali padaryti”.

Dar įdomiau. Tas žmogus turėjo vaikų, ir 
vaikai lankė mokyklą, kai jis sėdėjo kalė
jime. Žinau, ką reikštų Europoje būti kali
nio sūnum ar dukterim. Ten gi kiti vaikai 
net nežinojo, kas buvo nutikę, nes jie dar 
buvo per maži. Kam jų jausmus apsunkinti 
tokiais dalykais. Buvo lyg tylus sąmokslas 
apie tai nė žodžio nekalbėti. Net vaikai to 
laikėsi.

Tokių dalykų prievarta negalima išauklė
ti. Tai turi būti suaugę su tautos charak
teriu. Man sukelia nusistebėjimo, kaip to
kiame tautų mišinyje ir takioje žiaurioje 
istorijoje galėjo išsivystyti panašus bruo
žas. Tokie pavyzdžiai, kurių galima būtų 
prirankioti kiek norint, ir kalba už tai, kad 
Amerikos širdis yra sveika.

Žinoma, Amerikoje yra daug ir šlykštaus, . 
ypač mūsų europiškam skoniui ir kultūri- ' 
nei sąmonei. Tiesa, kad intelektualinio gy
venimo dalį sudaro paviršutiniški pliauška
lai. Tačiau tai nekenkia; iš to išauga tikras 
noras sužinoti ir suprasti pasaulį.

Taip pat tiesa, kad šiandieninė Amerikos 
jaunuomenė laiko senąjį Waltą Whitmaną 
nuobodžiu ir atgyvenusiu. Bet/ir tai niekis; 
mat, ji tik nežino, kiek daug ji jo nešiojasi 
savyje.

Irgi tiesa, kad ypač pietuose apstu dis
kriminacijos prieš negrus ir kad antisemitiz
mas smarkiai paplitęs. Tai, žinoma, nėra 
niekis. Tai gėda, kaip ir dėl nacių darbų 
reikėjo gėdytis. Tačiau yra daug amerikie
čių, kurie savo esmėje, savo širdyse turi 
ginklų, su kuriais nuolat ir nuolat kovoja 
su tais reiškiniais.

> Aš manau, kad nėra kito krašto, kur žmo
gus turėtų tiek daug laisvės kovoti dėl savo 
ir dėl savo kaimyno teisių.

Tai, ką aš čia pasakiau, nėra propagan
da. Aš netikiu propaganda. Mano nuomone 
tautos, rasės ir idėjos net geriau tarptų, jei 
nebūtų dėl jų varoma propagandos. Mat, 
propaganda visuomet yra vieno daiktu for
savimas kito sąskaita.

Nieko nėra man svetimesnio, kaip ban
dyti, iškelti Ameriką Europos sąskaita. Esu 
gimęs, įaugęs ir Įsikūnijęs europietis. O 
Amerika man davė progos pasilikti man su 
savo profesija, su savo galvojimu ir kūry
ba, pasilikti europiečiu, net vokiečiu, bet 
taip pat iš visos širdies Amerikoj piliečiu, 
kaimynu kaimyninėje šalyje, šalyje, kuri 
sielojasi dėl ateities, šalyje, perpildytoje 
aiškaus, tyro, paprasto žmoniškumo, kur 
„taip” yra „taip”, „ne” yra „ne“, šalyje, 
kurios negalima išleisti iš akių, galvojant 
apie Europos ateitį, ne kaip mūsų valdovo, 
bet kaip mūsų bendrininko, ir su jos laisva 
tauta mes kartu norime sukurti laisvą ir 
brolišką pasaulį.

JOSEPHAS CONRADAS

IŠDAVIKAS
J. Conradas yra lenkų kilmės anglų 

rašytojo J. Teodoro Konrado Korze- 
niowskio vardas (1857—1924). Jis buvo 
anglų laivyno jūrininkas ir apkeliavo 
beveik visą pasaulį. Tai tipingas rašy
tojas jūrininkas. Žinomiausi jo veikalai: 
Kvailystė, Almayoras, Jaunystė, Sešė- 
šėlio linija, Piratas, kuriuose atvaizduo
ti kelionių nuotykiai. J. Conradas, be 
to, yra parašęs keletą dalykų iš šnipų 
gyvenimo, kurių garsiausias yra Slap
tasis agentas. Čia pateikiamas jo „Išda- 

, viko” novelės (The Informer) vertimas, 
kurioje gerai pavaizduota anarchistų 
revoliucininkų kovos ir veiklos metodai.

Vertėjas

Mr. X. apsilankė pas mane su vieno ma
no gero draugo Paryžiuje rekomendaciniu 
laišku. Jis ypač norėjo apžiūrėti mano ki
niškų bronzų ir porcelano kolekciją.

Ir mano Paryžiaus draugas kolekcininkas. 
Tačiau jo kolekcijų nesudarė nei porcelanas, 
bei.bronzos, nei paveikslai, nei medaliai, nei 
pašto ženklai, nei kas nors kita, ką galima 
būtų parduoti su pelnu iš varžytynių. Jis 
tikrai nustebtų, jeigu jį pavadintum kolek
cininku. O vis dėlto savo prigimtimi jis bu
vo, kolekcininkas. Jis rinko pažinčių kolek
cijas. Tai painus darbas. Jis įdėjo į jį visą 
keistenybių kolekcininko kantrybę, aistrą ir 
pasiryžimą. Jo kolekcijoje nerasime jokio 
karališkos kilmės asmens. Nemanau, kad jis 
juos laikytų pakankamai retais ir įdomiais. 
Be tos išimties jis susitikdavo ir kalbėdavosi 
•u kiekvienu, kurį dėl ko nors verta buvo 
pažinti. Jis stebėjo juos, klausėsi. įėjo į jų 
•teią, matavo ir krovė savo minties galeri

jose. Jis su visokiomis intrigomis ir są
mokslais perkeliavo visą Europą, kad ga
lėtų papildyti savo nepaprastų pažinčių ko
lekciją.

Būdamas turtingas, su plačiais ryšiais ir 
neprietaringas, jis į savo kolekciją sutrau
kė visus objektus (o gal subjektus?), kurių 
paprastas žmogus visiškai nemokėtų įver
tinti. Be abejo, mano draugas visu tuo la
bai didžiavosi.

Apie X jis man rašė: „Tai didžiausias 
mūsų laikų maištininkas (rėvoltė). Pasaulis 
jį pažįsta, kaip revoliucinį rašytoją, kuris 
savo ironija pavertė niekais garbingiausias 
institucijas. Jis demaskavo ne vieną garbin
gą galvą, sumaišė su purvais visų priimtas 
nuomones ir pripažintus mandagumo ir po
litikos principus. Kas neprisimins jo lieps
ningų raudonų revoliucinių pamfletų? Jų 
nelaukti spieirai, kaip kokie skėriai, užgriū
davo ant kiekvienos kontinento policijos. 
Tačiau tas kraštutinis rašytojas buvo taip 
pat visokių slaptų draugijų dvasia, paslap
tingas nežinomas Numeris Pirmas visokių 
įtariamų ir neįtariamų, pribrendusių ir su
gniuždytų sąmokslų. O plačioji visuomenė 
negalėdavo apie tai nė nuvokti! Dėl to jis, 

'kaip daugelio pogrindinių organizacijų ve
teranas ir po šiai dienai vaikščioja tarp mū
sų, naudodamasis didžiausio, koks kada 
nors buvo, destruktyvaus publicisto aure- 

' ole”.
Taip rašė mano draugas, pridurdamas, 

kad Mr. X buvo didelis bronzos ir porce-* 

lano specialistas, ir prašė, kad jam paro
dyčiau savo kolekciją.

Sutartu laiku X atvyko. Mano brangeny
bės išdėstytos trijuose didžiuliuose kamba
riuose be kilimų ir užuolaidų. Jokių kitų 
baldų, be lentynėlių ir stiklinių dėžių, ku
riose sudėtas nepaprastas lobis. Kad kas 
neatsitiktų, draudžiama čia kūrenti ugnis, 
ir nedegamos durys skiria tuos kambarius 
nuo likusios namo dalies.

Buvo baisiai šalta diena. Buvom su ap
siaustais ir skrybėlėmis. Menkutis, viduti
nio ūgio, žmogelis, pailgo su romėniška no
simi veido, stipnojo mažyčiu žingsneliu ir 
žinovo žvilgsniu apžiūrinėjo mano rinkinį. 
Regis, ir aš į jį žiūrėjau kaip žinovas. Dėl 
baltų kaip sniegas ūsų ir žandenų j>is atro
dė tamsesnis negu iš tikrųjų. Kailinė api- 
kaklė ir blizganti aukšta skrybėlė tam bai
siam žmogui suteikė elegancijos. Manau, 
kad jis buvo aukštos kilmės ir, jeigu norė
tų, galėtų pasivadinti vikontu X iš Z. Šne
kėjomės tik apie bronzas ir porcelaną. Jis 
nepaprastai viską mokėjo įvertinti. Išsisky
rėm, kaip nuoširdūs draugai.

Nežinia, kame jis . apsistojo. Įsivaizduoju, 
kad jis nemėgo visuomenės. Man rodos, 
anarchistai neturi šeimos, bent tokios, kokią 
mes suprantame. Nors šeimyninis gyveni
mas gal ir atitinka žmogaus prigimtį, bet 
galų gale jis paremtas įstatymais ir dėl to 
anarchistui jis turi būti kažkas neapkenčia
mo ir negalimo. Tačiau iš teisybės nesu
prantu anarchistų. Pavyzdžiui, ar tokio nu
sistatymo žmogus ir tada yra anarchistas, 
kai vienas, visiškai vienas, eina gulti? Ar 
jis ir galvą dėdamas ant pagalvio ir užsi
klodamas vis tebegalvoja apie riaušes, arba 
kaip sakoma prancūziškame šlageryje, apie 
chambardement gėnėral? Jei taip, tai kaip 
tat viskas įmanoma? Tikrai jei mane ap

sėstų tokios mintys (arba toks fanatizmas), 
niekados negalėčiau nei miegoti, nei valgy
ti, nei atlikti kitų kasdieninių reikalų. Ne
norėčiau nei žmonos, nei vaikų; negalėčiau 
turėti jokių draugų, o apie bronzų ir por
celano rinkinius negalėtų būti r>ė kalbos. 
Tiek to. Viena tik žinau, kad Mr. X Valgė 
labai gerame restorane, kuriame 'r aš lan- 
kydavaus.

Kai jis nusiėmė skrybėlę, sidabrinių auk
štyn sušukuotų plaukų kuokštas papildė jo 
fizionomiją; kaulingi veido iškyšuliai ir įdu
bimai rodė visiškai bejausmę išraišką. Lauž
damas duoną, pildamas vyną ir tt. jis iškiš
davo liesas, parudavusias rankas iš plačių 
baltų rankogalių labai ramiai ir su mecha
nišku tikslumu. Jo galva ir kūnas virš stal
tiesės atrodė lyg visiškai sustingę. Siame 
maištininke, šiame didelio kalibro agitato
riuje beveik nesimatė jokios šilumos ir su
sijaudinimo. Balsas kimus, šaltas, monotoniš
kas ir žemas. Negalima jo laikyti kalbiu; 
tačiau savo nesuinteresuota rimtimi jis, ro
dos, kiekvienu momentu galėjo tęsti arba 
nutraukti pasikalbėjimą.

O pasikalbėjimas su juo visiškai nebuvo i 
banalus. Prisipažįstu, tas ramus pasikalbė
jimas su tuo žmogumi, kurio plunksnos nuo
dai pakirto šaknis ne vienai monarchijai, 
mane jaudino. Tai žinojo visi. Aš gi žino
jau daugiau. Aš žinojau — Iš savo draugo 
tai, ką Europos socialinės santvarkos sar
gai tik įtarė arba šiek tiek nujautė.

Jis, jeigu taip galima pasakyti iš dalies 
gyveno pogrindyje. Ir kai vakaras po vaka
ro pietaudavom kartu, mano smalsumas nuo
lat augo. Esu ramus ir taikingas civilizaci
jos produktas ir ša'ia retų daiktų rinkimo 
neturiu jokios kitos aistros; tų retų daiktų, 
kurie nors ir būdami baisūs, kelia susiža
vėjimą. Kai kurios kinietiskos bronzos bai

siai subtilios. Ir štai vėl baisi retenybė (iš 
mano draugo kolekcijos). Tiesa, ji apšlifuota 
ir net tam tikra prasme rinktinė. Su savo 
gražiomis išlaikytomis manieromis. Tačiau 
ji ne iš bronzos. Net ne kinietis. Galima bū
tų į jį žiūrėti ramiai, atsimenant rasinį pa
našumą. Jis gyvas ir europietis; jis su au
kštos visuomenės manieromis, su tokia pat 
kaip ir mano apikakle ir skrybėle ir vos 
ne Jo paties gastronomiško skonio. Šiurpu 
net pagalvoti.

Vieną vakąrą besišnekant jis kažkaip neju
čiomis pastebėjo: „Žmonijos patobulinimui 
nėra kito kelio, kaip teroras ir smurtas”.

Galima įsivaizduoti, kokį įspūdį padarė 
ta frazė iš to žmogaus lūpų man, kurio vi
sas gyvenimo planas buvo paremtas š-velnio- 
mis ir jaukiomis pažiūromis į visuomenines 
ir menines vertybes. Tik pagalvokit! Man, 
kuriam visos smurto formos atrodė kaip ko
kie nerealūs milžinai, baidyklės ir smakai 
su septyniomis galvomis, kurių fantastiškas 
veikimas pasireiškia tik legendose ir pasa
kose!

Atrodo, lyg staiga tarp šaunaus restora
no baliaus garsų būčiau išgirdęs alkanos rr 
maištingos minios triukšmą.

Sutinku, kad aš įspūdingas ir jautrus. 
Prieš mano akis atsivėrė tamsos vizija, pil
na sulysusių žandikaulių ir žvėriškų aklų, 
sumišusių su akinančiomis aikštės švieso
mis. Bet kartu toji vizija sukėlė manyje 
tūžmą. To ramaus, laužančio baltos duo
nos gabaliukus žmogaus vaizdas išmušė 
mane iš pusiausvyros. Kažkaip Išdrįsau jį 
paklausti, kaip tas badaująs Europos pro
letariatas, kuriam jis skelbė sukilimą ir 
smurtą, pakentė prabangų jo gyvenimą. 
„Tą viską”, parodžiau apžvelgdamas salę ir 
šampano bonką, kurią visados patindavome 
prie pietų. (B. d.)
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Visas IRO dėmesys nukreiptas i DP emigraciją AKIMIRKSNIU KRONIKA
S. m. kovo 9 d. Bad Kissingene įvyko ei

linė DP spaudos konferencija, kuriai vado
vavo informacijos skyriaus viršininkas Mr. 
Raineris. Kartu dalyvavo aprūpinimo sky
riaus viršininkas Braudys ir emigracijos 
skyriaus atstovė.

. Pradžioje Mr. Braudys painformavo apie 
Stovyklų suglaudinimo projektą. Šis klausi
mas iškilo prasidėjus didesnei emigracijai ir 
sumažėjus DP skaičiui. Tai padaryti spiria 
ir karinė valdžia, kuri suinteresuota gauti 
laisvas patalpas. Panaikinti atskiras stovyk
las būtų netikslu, todėl /

manoma iškeldinti ištisas eirijas, tuo 
pačiu sumažinant ir administracijos tar

nautojų skaičių.
Bus laikomasi principo šiaurines eiri
jas kelti Į pietus. Tai manoma daryti 
dėl to, kad pietuose IRO su mažesnė
mis lėšomis ir ištekliais geriau gali ap
rūpinti DP, nes gyvenamosios patalpos 
yra daugiausia dideli pastatai ir juose 
galima daugiau sutelkti DP. Tuo būdu 
gali būti sutaupytos aprūpinimo ir ad

ministracijos išlaidos.
Pirmiausia būtų iškeldinta 1 eirifa, nes, 

iš jos išvykus 15.000 žydų, žymiai sumažė
jo DP skaičius. Šis iškeldinimas numato
mas įvykdyti iki birželio 1 d. 1 eirijoje lik
tų Butzbacho pereinamoji stovykla ir Ha
nau stovykla. Pastaroji būtų paversta vien 
tik dirbančiųjų stovykla. Be to,
'1 eirijoje yra dar 15.000 privačiai gy
venančių DP, kurių globai IRO ketina

Mr. Raineris į tai atsakė, kad tai būsiąs 
tik išvykusiųjų DP papildymas. Be to, pie
tų bavarai yra nusistatę ne tik prieš DP, 
bet ir prieš vokiečių, pabėgėlius. Kad vo
kiečius supažindinti su DP problemomis 
Muncheno radijas duoda specialiai vokie
čiams skirtą programą, kurioje supažindi
nama su DP problemomis. Stuttgarto it 
Frankfurto radijai ketina įvesti irgi tokias 
valandėles. Sekančią savaitę vokiečių žur
nalistams bus suteikta proga aplankyti DP 
stovyklas, susipažinti su DP gyvenimu ir jų 
problemomis. Tie visi žygiai, gal būt; pri
sidės prie santykių sušvelninimo.

Toliau Mr. Raineris pasakė, kad „New 
York Times Weekly” rašo, jog į JAV 
per mažai atvyksta pabaltiečių ir lenkų 
iš aneksuotos Lenkijos dalies, tuo būdu 
nesilaikoma biliuje numatyto šiems 
kraštams 40*/a. Iki šiol emigracijos cen
tre nebuvo laikomasi šio nustatyto pro
cento, ir visoms gautoms byloms buvo 
duota eiga. Jau anksčiau DP komisijos 
pirmininkas Carusis pareiškęs, kad ne
gali būti kiekviename transporte 40% 
DP iš aneksuotų kraštų. Sis santykis bus 

išlaikytas baigus emigraciją.
Nevardinės darbo sutartys, pareiškė Rai

neris, Frankfurte įvardinamos, o joms kan
didatus pasiūlo privačios organizacijos. 
Ateityje ketinama nevardines sutartis dalyti 
atskiroms profesijoms.

Pagal DP brlių stovyklose gyvenantieji 
DP turi emigracijos pirmenybę prieš pnva- 
čiai gyvenančius. Praktiškai iki šiol ; šį 
pirmumą nebuvo kreipiama dėmesio. Ma
noma, kad Washingtone ta linkme bus pa
keistas DP bilius, nes šis pirmumas nėra 
teisingas.

Individualios emigracijos reikalams IRO 
yra paskyrusi specialų karininką. Individu
aliai emgruojantieji turi kreiptis į savo emi
gracijos skyrius.

Vykstant į JAV nepasirašoma jokia dar
bo sutartis, o tik pasižadėjimas dirbti toje 
ar kitoje darbovietėje. Todėl DP nuvykęs į 
JAV yra visai laisvas ir bet kada gali pa
keisti savo darbovietę.

Australija ketinanti priimti iš Vokietijos, 
Austrijos ir Italijos apie 16—18 metų am
žiaus 500 našlaičių DP.

Kada Belgijoje dirbančius DP palies JAV 
emigracijos bilius? Į tai atsakyta, kad Bel
gijoje gyvenantieji DP laikomi jau įkurdin
tais ir jie neįeina į DP emigracijos pro
gramą. Norintieji emigruoti į JAV turį 
kreiptis į konsulatus, kurie emigraciją vyk
do nustatyta tvarka pagal tautybių kvotas.

Kodėl IRO įstaigose kai kada žūva doku
mentai? Tai įvykstą todėl, kad tarnautojai 
dažnai keičiasi, o atvykęs naujas stengiasi 
kuo greičiau sutvarkyti savo bylą ir emi
gruoti. Todėl kartais be blogos valios do
kumentai kur nors užmetami. F. R.

■ palikti savo įstaigas rr paskirti darbo 
karininkus, kurie rūpintųsi vokiečių 

ūkyje dirbančiaisiais DP.
' Mr. Braudys buvo paklaustas, ar iškeliant 

eirijas DP bus patalpinti į atskirų tauty
bių stovyklas, ar maišomi; pabrėžta, kad 
atskirų tautybių stovyklose lengviau tvar
kyti švietimą ir organizuoti tautinę, kultū
rinę ir religinę veiklą. Į tai Mr. Braudys 
atsakėj kad emigracija vis labiau plečiama, 
ir ‘nuo 1950 m. sausio mėn. tikimasi kas 
mėnuo išvežti po 15—20.000 DP. Tokiu bū
du atskirų tautybių stovyklų organizavimas 
būtų neįmanomas. Dabartiniu metu emigra
cija yra svarbiau už švietimą. Arolseno 
profesinio lavinimo mokykla būsianti už
daryta, o tokia pat mokykla Neuburge bū
sianti praplėsta.

IRO informacijos skyriaus viršininkui 
Mr. Raineriui konferencijos dalyvio buvo 
priminta, kad pietų Bavarijoje, ypač CDU 
ir bavarų partijos veda didelę akciją prieš 
DP ir todėl atkėlus iš kitų eirijų DP, kil
sianti (didelė vokiečių reakcija.

Sveikinimo telegrama Kravčenkai
Freiburgas. Nepaisant emigracinės kar

štligės, kuri yra palietusi dalį studentų ir 
neseniai atlikto studijuojančiųjų skryningo 
neaiškumų, Freiburgo lietuvių studentai gy
vena pakilia nuotaika. To priežastis yra du 
akademinės šeimos nariai, kurie šiomis die
nomis yra tapę literatūros premijų laurea
tais. Tai Albinas Marius Katiliškis, už iš
leistą knygą „Prasilenkimo valanda” laimė
jęs skaitytojų premiją ir Julius Kaupas — 
už knygą „Daktaras Kripštukas pragare” 
laimėjęs L. Raudonojo Kryžiaus premiją. 
Tai yra du šiandien Freiburgo lietuvių stu
dentų linksniuojami vardai. Du studentai 
rašytojai laureatai vienoj akademinėj šei
moj — retas ir malonus įvykis.

Šiomis dienomis visuotiniame susirinkime 
lietuvių studentai išsirinko naują studentų 
atstovybę ir pasiuntė į Paryžių Kravčenkai 
besibylinėjančiam su „Les Lettres Franęai- 

jses” laikraščiu telegramą, sveikindami jį

drąsiai stojusį į kovą dėl tiesos ir atkrei
pusį pasaulio dėmesį į sovietų santvarkos 
tikrąjį veidą. .Palinkėta jam sėkmės ir iš
tvermės. Sic.

KOLCHOZ1NIMAS PLEČIAMAS
„Tiesos” skiltys tebemirga pranešimais 

apie kolchozų steigimą Lietuvoje. Taip 
antai, Šiluvos valsčiuje įsteigti keturi kol
chozai, Vilniaus apskrityje 14 ir tt. Esą ir 
sunkumų. Smarkiai kaltinami Utenos ap
skrities partijos organai „dėl blogo vado
vavimo kolektyvinių ūkių statybai, blogai 
propaguojamo kolektyvinių ūkių pranašu
mo”. Iš viso, susidaro įspūdis, kad Lietuvos 
ūkininkai tik partijos prievarta,' atėmus iš 
jų viską, tesugrūdami į kolchozus. Todėl 
jiems, kaip pavyzdys, nurodoma Latvija: 
„Respublikos kaimuose jau sukurta daugiau 
kaip 1.000 kolektyvinių ūkių ir jų skaičius 
nuolat auga.”

Nemalonūs išgyvenimai pereinamosiose stovyklose
Praėję visas komisijas ir gavę konsulo 

„paskutinį, palaiminimą”, mes pasijutome jau 
ne be DP, bet žali emigrantai. Iš gana sim
patiškos Augsburgo stovyklos mus išgabeno 
į Muncheno pereinamąją stovyklą kurioje 
turėjo būti sudarytas transportas į Breme
ną, o iš čia į ... žmogišką gyvenimą.

Mūnchene teko laikinai gyventi Funko 
kareivinėse. Čia atvykusius pasitinka tos 
stovyklos pareigonys lenkai ir ukrainiečiai. 
Pirmiausia vyrus pavaro krauti bagažo. Ap
sukresnieji nuo to darbo išsisuka gana pa
prastu būdu; paima į rankas vaiką ir jį ne
šioja; argi jis gali vaiką palikti be globos. 
Kas tie apsukresnieji, manau, nereiktų aiš
kinti. Jie yra toji važiuojančiųjų dauguma,

pasiekė Bremeną kaip ir aš. Už įmokėtus 
pinigus jokių kvitų niekas nedavė.

Didžiausias sąmyšis prasidėjo išvykimo 
dieną. Žmonės iš pat ryto susirenka su 
mažais vaikais ir šąla, nes niekas nežino, 
kada veš stotin. Čia pareikalaujama rankinį 
bagažą pateikti kontrolei. Žmonės grūdasi, 
norėdami kiek galint ją greičiau, atlikti. 
Tie, kurie turi daugiau čemodanų ir nori 
kontrolę apeiti, tai gali atlikti labai paprastu 
būdu: įbrukti kontrolieriui į kišenę keletą 
DM, tuoj pat gauni, kiek nori kontrolės la
pelių. Šios kontrolės tikslas paaiškėja tik 
tada, kai pasieki Bremeną ir aiškiai įsiti
kini, kai į šią vadinamąją kontrolę niekas 
nekreipia dėmesio, ir ją daro minimi parej-

raupų. Patartina turėti su savim skiepų 
korteles. Tie kurie 1948 m. buvo skiepyti, 
jų neskiepija. Po to DP komisijos nariai 
dar kartą kiekvieną apklausinėja. Prieš pat 
išvykimą būna dar ir gydytojų apžiūrėjimas.

Stovykloje visuomet susidaro didesnis ar 
mažesnis lietuvių būrelis. Patekti į JAV 
nėra toks paprastas dalykas, ir kiekvienas 
turi patirti daugiau ar mažiau vargo, kol 
pasiekia laivą. Kelionė žemynu per įvairias 
pereinamąsias stovyklas kartais tiek iška
muoja emigrantą, jog jis pasiekęs laivą 
jaučiasi laimingas.

Bet kol ant tavo nugaros dar neišdilusios 
DP raidės, o ant atlapo kabo eilės numeris, 
turi (?) sutikti su absurdiškiausiais reika-

Tylėkit, šunys!
„Tautų tėvas ir mokytojas” Stalinas 17. KP konferencijoje darytame pranešime 

pareiškė: „Su opozicija mes nekovojame, mes ją triuškiname!” Tikra tų Stalino 
žodžių prasmė yra ta, kad sovietuose opozicija yra išžudoma.

Sukūrę „naują pasaulį”, sovietai opozicininku (jų terminologija kontrrevoliu- 
cinierium) laiko kiekvieną asmenį, kuris nors ir yra lojaliausias režimui, bet kil
mėje turi kurių nors „buržuazinių kabliukų”. Tuo opozicijos titulu Rusijoje ir jos 
valdomose žemėse buvo išžudyti ne tik milijonai verslininkų, ūkininkų ir valdinin
kų, bet ir iki šiandien dar persekiojami ir žudomi jų vaikai.

Tas pat, žinoma, yra ir naujai užgrobtuose kraštuose. Laikraščiai teparašo 
apie stambiuosius procesus, sakysime, Mindszenčio, bet tų mažųjų procesų ir ne
suskaitysi; antra, kiek žmonių nužudoma visai be jokio proceso, gal tik pati 
MVD težino. O Pabaltijo kraštuose, kaip mes žinome, yra dar blogiau.

*
Plėšiko ir žmogžudžio psichika yra žinoma; juos vis persekioja baimė, kad už 

niekšybes teks atsakyti, todėl jie nė nemirktelėję nužudys kiekvieną, kuris galėtų 
juos išduoti.

Tas pat yra ir su bolševikais. Mes jau matėme jų isterišką baimę, kiekviena
me žingsnyje matant vidaus priešus šnipus, diversantus, kontrrevoliucionierius ... 
O bolševikų „budrumas” reikalauja priešą ne tik susekti, bet jį iš anksto įspėti 
ir likviduoti. Būtinai likviduoti. Nors su vienu kaltu turėtų žūti ir dešimt nekaltų.

Bolševikų režimas yra ultratotalinis. Jis stengiasi sunaikinti kiekvieną tikrą ar 
tariamą savo priešą, kad ir kur jis būtų. Todėl Kremliaus žmogėdros mekaip 
negali suvirškinti to fakto, kad užsieniuose atsirado iš jų apniktų kraštų pabėgė
lių, kurie bolševizmą vaizduoja tokį, koks jis iš tikrųjų yra. Kruvinieji Kremliaus 
budeliai jau Jaltoje įspėjo dabartinę būklę, ir Stalinas spyrėsi kaip įmanydamas, 
kad jam būtų išduoti pabėgėliai.

Karo nusikaltėlių, kolaborantų ir kitais titulais jie reikalavo pabėgėlių iš Vo
kietijos ir kitų kraštų. Tuo tikslu sovietai rašė notas, baugino, darė demaršus, 
šantažavo ir grasino, tartum tikrai vienintelė kliūtis sudaryti pasaulio taikai bu
vo nelaimingieji pabėgėliai.

* •
Mes puikiausiai atmename ir, tur būt. niekad nepamiršime, kaip gerų santy

kių su sovietais viliojami švedai išdavė kankinių mirčiai 170 pabaltijiečių, buvusių 
priešsovietinių karių, kaip pasiliejo prievarta grąžinamųjų kraujas Italijoje ir Vo
kietijoje. Tada sovietai jiems visiems prisegė trafaretinę karo nusikaltėlių etiketę, 
kuri tuo metu sovietams buvo pati madingoji. Viso pasaulio komunistuojanti at 
bolševikų paperkama spauda išliejo tremtinių adresu eibes pamazgų; ji plūdo ir 
keikė žmones, nenorinčius „grįžti į tėvynę”. Bolševikų agentai, apsikaišę pačiomis 
neįtikėtinomis plunksnomis, ėmėsi bolševikiškos provokacijos pačių DP tarpe. To 
maža, JT pilnatyje New Yorke sovietų delegatas Višinskis tremtinių, kaip „karo 
nusikaltėlių”, grąžinimo klausimą visu SS „orumu” iškėlė JT.

Tai vis buvusios matomos sovietų pastangos DP pasistverti. Tų pastangų są
rašas būtų labai ilgas; jų visų ir nesuminėsi. O kiek nematomai jie stengėsi ir 
kiek tam reikalui jie papylė pinigų, težino vienas politbiuras.

*
Nepasisekus sovietams išgauti pabėgėlių karo nusikaltėlių titulu, jie pakeitė 

taktiką. Jau kuris laikas sovietų budeliai dedasi didžiausiais DP globėjais ir jų 
interesų saugotojais. Jie ėmėsi protestuoti DP priėmusiuose kraštuose dėl tariamo 
jų išnaudojimo. Vadinasi, sirena pakeitė savo balsą.

Čia prisimintini du paskutinieji įvykiai. Švedijos policijai suėmus vieną sovie
tų šnipą estą, sovietų ambasada tuoj įteikė notą ir apkaltino Švediją, kad ši „per
sekiojanti sovietų piliečius”, juos išnaudojanti, neleidžianti grįžti j „tėvynę” ir tt.

Maždaug tuo pačiu metu lenkų ir ukrainiečių vadinamos JT delegacijos pa
skleidė JT sluogsniuose žinias, kad Kanada blogai elgiantis! su atsigabentais „ver
gų darbams” DP. Dar seniau tokių priekaištų buvo padaryta Belgijai.

Paliepus iš JAV zopos Vokietijoje išsikraustyti sovietų repatriacinei misijai, 
sovietų spauda ir radijas nepaprastu smarkumu užsipuolė amerikiečių okupacines 
įstaigas, kaltindami jas parsekiojant ir spaudžiant DP, parduodant juos vergų dar
bams į užsienius ir neleidžiant grįžti.

*
Dabar DP sovietams jau nebe karo nusikaltėliai, niekšai ir kolaborantai, bet 

skriaudžiami ir nelaimingi sovietų „piliečiai”! >-
Ką besakyti: chameleonas moka keisti savo kailį. Jei ta evoliucija vyks ir to

liau, tai. ko gero, ateis laikas, kada sovietai DP ims šlovinti kaip komunizmo ko
rifėjus, Sovietų Sąjungos didvyrius ir tt. Juk pas sovietus viskas galima.

Betgi sovietai puikiai žino, kad grąžinamieji prievarta žudėsi, kad jų repatria- 
cines misijas Vokietijoje turėjo’ lydėti stiprios MP sargybos, saugodamos nuo įtū
žusių DP, kad mažais laiveliais, labai jau rizikuodami savo gyvybe, į užjūrius 
bėga net iš tokios Švedijos, kuria pabėgėliai nebepasitiki.

Tačiau sovietai kalba ne mums. Jie vis dar atranda naivių, jais tikinčių. Mes 
puikiai žinome, kodėl negrįžtame, puikiai žino ir politbiuras, kad mes esame ta- 
vienintelė sovietų opozicija, kurios negali pasiekti Maskvos ranka sutriuškinti.

Pažiūrėsim, kokiais dar balsais ims vampsėti sovietų sirenos ateityje, kad pa
sigautų tą opoziciją išskersti.

*
Iš esmės juk pabėgėliai turi visokeriopą teisę pasirinkti gyventi ten, kur nori. 

Sovietai turėtų liautis siekę tuos žmones prirakinti prie savo galerų.
Antra, sovietai neturi jokio mandato kalbėti užgrobtųjų kraštų, ypač Pabal

tijo, pabėgėlių reikalais. Švedijoje, Anglijoje ir visur kitur Vakaruose yra daug 
institucijų, kur galima skųstis skriaudžiamam. Mes save apsiginsime. Čia mes net 
Į JT galime siekti.

Bet tegu sovietų galvažudžiai pasako, kur turi skųstis Pabaltijo vaikai, mo
terys, seniai, kai MVD naktimis atvyksta jų deportuoti į Sibirą; kam pasiskųs 
kankinami MVD kalėjimuose, kacetubse ir šaudomieji? Apie visa tai pagalvojus 
tegalima riktelėti; tylėkit, šunys! G. Noreika.

kuri daugiausia kelia triukšmo dėl dabarti
nio biliaus neteisingumo, skriaudžiančio 
nusipelniusią tautybę.

Po to iš stoties į stovyklos rajoną atveža 
žmones k juos palieka Dievo valiai. Jokios 
informacijos! Taip valandą kitą su mažais 
vaikais žmonės stovi lauke ir laukia, kol 
pagaliau sužino, kad rėikia eiti registruotis. 
Nuėję prie registracijos biuro, ten jau ran
da didžiulę eilę. Registracija trunka labai 
ilgai, nes čia vėl apsukresnieji sugeba įlįsti 
pro užpakalines duris ir užsiregistruoti be 
eilės.

Stovyklą švarina k virtuvėje dirba patys 
DP, kuriuos skiria vietos darbo įstaiga. 
Prie tų darbų kažkodėl apsukresniųjų ne
teko matyti; mat, kiekvienas, kuris nori iš
vengti darbo, gali įkišti į delną darbo pri
žiūrėtojui 2—3 DM, ir esi laisvas. Darbo 
įstaiga pavardžių jūroje, matyt, menkai te- 
susigaudo. Kartais atlikęs darbą sekančią 
dieną būni įrašytas nubaustųjų sąraše kaipo 
nebuvęs darbe.

Maistas čia yra labai liesas. Jei turi pi
nigų, tai gali maisto prisidurti. Čia yra dvi 
kantinos ir baras restoranas, kur visko ga
lima gauti; tik reikia pinigų. Kai prie vir
tuvės būna didžiausios eilės liesų pietų 
gauti, tai čia pinigingieji valgo šnicelius, 
kumpius ar kt.

Apie šios pereinamosios stovyklos tvarką 
netektų kalbėt, nes čia, atrodo, sąmoningai 
puoselėjama netvarka, kad kiekvienam pa- 
reigoniui būtų paliktos laisvos rankos sau
valiauti. Pirmiausia reikalaujama apmokėti 
už bagažo saugojimą, už kiekvieną vienetą 
po 1 DM. Kodėl imamas šis mokestis taip 
ir nepavyko man išaiškinti. Tik tiek paste
bėjau, kad tie, kurie jo nemokėjo, taip pat

gūnai vien savo iniciatyva.
Ir prieš pat išvykimą vaikščioja pareigū

nai ir rankioja po 2 DM už tariamą baga
žo pakrovimą. Pagaliau prasideda emigran
tų vežims į stotį. Jokios tvarkos ir jokios 
eilės nenustatyta į sunkvežimius susėsti, to
dėl visi puola kartu, rėkia, stumdosi, tie
siog vienas kitam per galvas lipa; mat, 
kiekvienas nori pirmas įlipti, kad jam pa
sisektų gauti ir traukinyje geresnę vietą. 
Tos grumtynės įsiliepsnoja iki tokio laips
nio, kad prieina net iki antausių apsiskal- 
dymo. Ir čia tas pat; kas iš užpakalio priė
jęs į reikalingą kišenę įmeta keletą DM, tas 
prieina prie sunkvežimio be grūdintos!.

k pagaliau pasirodo, kad visas tas grū
dimasis buvo visai nereikalingas, nes įkupę 
susodina po 4—6 žmones, ir pora vagonų 
dar liko tuščių. Bet po kiek laiko ir tie 
•tušti vagonai už tam tikrą taksą lieka už
imti. Kelionė patogi, ir ji trunka 24 vai.

Išvažiuojant iš Muncheno apie Bremeno 
Grohno stovyklą buvo paskleista nuomonė, 
jog ten toks patogus ir geras gyvenimas, 
kad beveik tarnai pusryčius į lovas atneša, 
maistas skanus ir geras. O atvykus į sto
vyklą, pasirodo, kad yra visai priešinga, 
negu buvo teigiama: maistas blogas, neska
nus ir jo maža. Tvarka Grohno stovykloje 
yra pavyzdinga, bet maisto atsargėlėmis 
patartina pasirūpinti, čia tenka užtrukti iki 
dviejų savaičių.

Į miestą leidžiama laisvai išeiti, tačiau 
maisto produktų atsinešti draudžiama. Juok
dariai šneka, kad tas draudimas padarytas 
grynai komerciniais sumetimais, mat, čia 
stovykloje yra viena kukli kantina, kurioje 
galima gauti kai ką nusipirkti, bet viskas 
brangu. Čia vėsi atvykusiai skiepijami nuo

lavimais ir net kai kurių pareigūnų sauva
liavimais. Henr. Žemelis, JAV, Rochester.

Garsų pasaulyje
♦ Neseniai smuikininkas Iz. Vasyliūnas 

Dilligene davė viešą sonatų vakarą. Ta 
proga „Dillinger Zeitung” Nr. 23 įdėjo to
kią recenziją: „Tai buvo gražus ir vertin
gas sonatų vakaras, kurį mums suteikė pia
nistė Horta Wiesere ir smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas. Stipria koncentracija if 
įvairiu sugebėjimu jie puikiai išpildė tris 
vidujai ginus ir didelių techninių reikala
vimų kūrinius. Pradžiai buvo duota Schu- 
manno Sonatas a-mol, savo veržliomis, 
švelniomis ir fantastinėmis temomis vyku
siai perkėlus! į nuostabųjį romantikos pa
saulį. Laisvos formos ir nepriklausomos 
išraiškos yra šio meto lietuvio Banaičio 
didelė Sonata d-mol. Liaudies dainų, pina
mų ritmika ir harmonika, įtakoje ji teikia 
įvairiausių nuotaikų paveikslų. Turtinga 
senelio meisterio Pfitznerio Sonata e-mol 
baigiamas vakaras. Čia jaučiama laisvė, 
kartais net nukrypimas į pašalius, tačiau 
kartu ir meisterio formos bojimas. Kvali
fikuotas smuikininkas ir vardą turinti pia
nistė visus tris kūrinius sužavėtiems klau
sytojams perteikė plastingu ir uždegančiu, 
susigrojimu. Ypatingą padėką abu meninin
kai nusipelno už savo pastangas supažin
dinti su šio meto muzikos kūryba, kuri Dil- 
lingene itin retai sutinkama. įdomus įvadas 
į muzikos romantikos esmę, o taip pat 
grotų autorių gyvenimą ir kūrybą, kaip 
atrodo, klausytojams patiko. Dr. N.”

♦ Sovietų atstovybė New Yorke vieti
niams meno ir mokslo sluogsniams pranešė, 
kad rusų komp. Dimitrijus Šostakovičius 
greta kitų sovietų menininkų ir mokslininkų 
dalyvaus kovo pabaigoje New Yorke vyk
siančiame taikos kongrese. Iš to daroma iš
vadą, kad Šostakovičius, kuriam prieš vie- 
nerihs metus buvo suvaržyta pedagoginė 
veikla Maskvos konservatorijoje, vėl atgavo 
anksčiau firamta KP. CK-lo malonų.

Vyr. FANE-tas skelbia
1. Pasibaigus Vyr. F AS K-to kadencijai 

ir suintensyvėjus emigracijai į užjūrius, ži
nant sunkią sporto veikėjų finansinę padė
tį, vyr. FAS K-tas kreipėsi į sporto veikė
jus, prašydamas pasisakyti suvažiavimo 
šaukimo ir atstovų dalyvavimo reikalu. Bu
vo kreiptasi į visus 22 šiuo metu veikian
čius sporto klubus ir 9 sporto veikėjus, ku
rie būtų sudarę 53 asmenų plenumą, i

Atsiklausimas davė sekančius rezultatus: 
aj 16 sporto klubų atsakė negalį atsiųsti 

atstovų (kas sudaro 32 atstovus),
b) sporto veikėjai — 2 pasisakė atvyksią; 

7 — ne.
2. Pagal turimus duomenis suvažiaviman 

būtų atvykę 14 atstovų, kurie nereprezen
tuotų didesnės sporto vienetų dalies trem
tyje.

3. Remdamasis šiais faktais, Vyr. FAS 
K-tas suvažiavimą nešauks, apyskaitinį pra
nešimą paskelbs spaudoje, o kadencijos rei-t 
kalą perduoda spręsti Vyr. Lietuvių Trem
tinių Bendruomenės Komitetui.
Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas

IEŠKOJIMAS
Buvusieji kartu su Zenonu ŠIMKUM 

(Simkevičium), 22 metų amžiaus, kilusiu iš 
Kauno, 1944 m. šoferių mokykloje Prancū
zijoje, maloniai prašomi pranešti jo likimą 
arba dabartinę gyvenamąją vietą jo broliui 
H. Šimkui (Adamtan) Batterigatan 10 G 1. 
Gdteborg, Sweden.

IEŠKOJIMAS
Kazys KISKIS, gyv. 75 Weyl Street, Ro

chester 5, N. Y., USA, ieško brolio sūnaus 
Liongino ir kitų giminiu

Vasario mėn. bedarbių skaičius bizo- 
noje vėl padidėjo. Vasario mėn. gale buvo 
1,04 milijono bedarbių, gi sausio mėn. tik 
0,94 mil., o praėjusių metų gruodžio mėn. 
jų tebuvo tik 0,75 mil. (D).

♦ Šveicarijos Waadto kantone įvyko rin
kimai, kuriuose labai jau pralaimėjo darbo 
partija (prokomunistinė). Vietoje 41 vietos 
tegavo 19 vietų. (D/R).
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