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Europai reikėtų 20 motorizuotu divizijų Nori baigti nežinios būkle Kinijoje :
Komunistų vyriausybė Centr. Kinijoje

Atmestas nepasitikėjimo 
siūlymas Kanados vyriausybei

Frankfurtas (Dena). Pasak Kanados ra
diją, Kanados parlamentas 174 balsais 
prieš 39 balsus atmetė socialistų partijos 
pasiūlytąjį vyriausybei nepasitikėjimą.

Kanados socialistai tą nepasitikėjimą 
pagrindė trimis tezėmis: 1. Kanados vy
riausybė neturi pakankamai rinkai krašto 
žemės ūkio gaminiams parduoti; 2. Vyriau
sybė pražiopsojo progą spekuliacijai maisto 
produktais pašalinti; 3. Vyriausybė ne
siėmė visam gydymo programos kraštui 
paruošti.

'Lėktuvais gabens 
elektros jėgainę

Frankfurtas (UP). Vakarų sąjungininkai 
nutarė Berlyne įrengti naują elektros jė
gainę, kari pagerins Berlyno pramonės 
aprūpinimą elektros srove.

Tos jėgainės įrangos nugabenimui į 
Berlyną ketina panaudoti B 50 tipo lėk
tuvus milžinus. Neseniai toks lėktuvas 
apskrido aplink pasaulį be nutūpimo.

Sunkiausia tos jėgainės dalis, kuri ne
begali būti daugiau išmontuota, sveria 25 
tonas.

Suimtasis fiubičevas teisme tyli
New Yorkas (Dena/Reuteris). špionažu 

apkaltintas JT sovietų delegacijos biuro 
trečiasis sekretorius Oubičevas, remdama
sis savo diplomatiniu imunitetu, amerikie
čių federaciniame teisme atsisakė ką nors 
pasisakyti. Jis teismui pareiškė nenorįs jo
kio gynėjo. Tačiau teisėjas tai atmetė ir 
pranešė, kad jis Gubičevui paskirsiąs ad
vokatą.

Kartu kaltinama JAV teisingumo minis
terijos tarnautoja Juditha Coplonė, 3 špio
nažu kaltinamais punktais pareiškė esanti 
nekalta, ir, jos broliui įnešus 20.00b’ i 
rių užstatą, laikinai paleista į laisvę, 
byla prasidėsianti balandžio 1. d.

JAV delegacija JT išėjo 
iš posėdžio

Lake Successas (Dena/Reuteris). 
ir socialinių reikalų komisijoje 
atstovas Katz-Suchys dėl pietinės
smarkiai užsipuolė Amerikos delegaciją. 
Pasipiktinęs tais „nuolatiniais puolimais”, 
protesto ženklan JAV delegatas Stinebowe- 
ris išėjo iš tos komisijos posėdžio.

Kai savo kalboje Katz-Suchys pietinę Ko
rėją pavadino „marionečių valstybe”, at
sistojo Stineboweris ir pareiškė, kad il
gias jie nebesiklausys tos rūšies kalbų. Tik 
Katz Suchiui baigus savo kalbą amerikie
čių delegacija gnįžo į posėdžių salę ir sė
do į savo vietas.

Londonas (Dena/Reuteris). Britų žemieji 
rūmai po ilgesnių debatų

sutiko krašto apsaugos ministerijos 
biudžetui skirti krašto apsaugos minis
terio Shinwellio pareikalautą 304 mili

jonų svarų sterlingų sumą.
Debatų metu Shinwellis pareiškė, kad ki

toms Vakarų Unijos valstybėms labai sku
biai reikia ginklų, tad D. Britanija, galimas 
dalykas, turės žymiai sumažinti savo pa
čios atsargas. Be to, Shinwellis pranešė, kad 
rudenį ketina padaryti britų Reino armijos 
didelius manevrus.

Darbo partijos atstovas Pagetas gynė 
mintį, kad Vakarų Europai reikia mažiau
sia 20 motorizuotų divizijų. Kiek jam ži
noma, sakė Pagetas, Prancūzija turi 7, Bel
gija daugių daugiausia 3 ir Olandija apie 
2 divizijas. D. Britanija tegalėtų padaryti 
nedidelį įnašą.

Jos

Naujas įtempimo židinys 
Palestinoje

Telavivas (Dena/Reuteris), Rodoso salo
je Izraelis ir Transjordanija pasirašė for
malias ginklų paliaubas, kurios turi tol 
trukti, kol bus sudarytos bendros visai Pa
lestinai ginklų paliaubos. Ta sutartis nelie
čia vidurio Palestinos dalies, kuri .yra užim
ta bendrų Transjordanijos ir Irako kariuo
menės dalinių.

Einąs JT tarpininko pareigas Palestinoje 
Dr. Bunchė įspėjo Izraelį ir Transjordani- 
ją, kad jis laikys Saugumo Tarybos ginklų 
paliaubų rezoliucijos pažeidimu, jeigu 
Akabos srityje bus imtasi karinių veiksmų.

Transjordanija buvo apkaltinusi Izraelį, 
kad jo kariuomenė įžengė į Akabos sritį 35 
km. į tą sritį susipažinti su susidariusia 
būkle Dr. Bunchė pasiuntė savo atstovą 
Mohną.
-ilydų dalintai Akaboje akių tolumoje yra. 
priartėję ' prie britų dalinių, kurie yra 
„įkąsti” Akabos įlankos krante. Be to, Am
mine pareiškiama, kad didesni žydų kariuo
menės daliniai, ginkluoti sunkiaisiais tan
kais, per Arahos slėnį, įsiveržė į rytinę Ne-

gebo srities dalį, K kur žygiuoja l pietus. 
Čia arabų legionas juos „atmušė” 50 km į 
šiaurę.

Kovomis Akabos srityje yra labai susiih- 
teresavusi britų vyriausybė. Prieš daryda
ma bet kokį sprendimą, britų vyriausybė 
nori palaukti JT tarpininko Bunchės ofi
cialaus pranešimo. Iki šiol britų daliniai ne
buvo įtraukti į kovas.

Manoma, kad žydai bet kuria kaina nori 
Įgyti atramos tašką prie Raudonosis jūros. 
Iš patikimų šaltinių patirta, kad Suesso ka
nalo britų kariuomenės vadovybė į Aka
bos sritį pasiuntė 3 aukštus karininkus.

Gerai informuoti sluogsniai praneša, kad 
britų vyriausybė nutarė sustiprinti britų 
Įgulą Akaboje (Transjordanijos uoste).

Reikalingoji britų kariuomenė netrukus 
būsianti atgabenta iš Egipto kanalo zonos.

Pagal britų ir Transjordanijos 1948 m. 
susitarimą Transjordanija prieš prasidedant 
Izraelio ofenzyvai prieš Egiptą Negebo sri
tyje 1948 m., gruodžio mėn., paprašė britus 
atsiųsti į Akabą savo kariuomenę, kas sau
sio mėn. ir buvo padaryta.

Nankingas (Dena/Afp). Komunistų radi
jas praneša, kad Centrinėje Kinijoje suda
ryta provizorinė komunistų vyriausybė. Si 
vyriausybė, kuriai vadovauja gen. Liupo- 
cengas, skirta Honano ir daliai Hupės pro
vincijoms. Ji sudėta iš 27 narių, kurie bu
vo išrinkti tų provincijų provizorinio liau
dies susirinkimo ir darbininkų, studentų ir 
ūkininkų profesinių sąjungų. Panaši vyriau
sybė praėjusiais metais buvo sudaryta 
Siaurės Kinijoje.

Reuterio pranešimu Hoingcinas paskirtas 
naujuoju tautinės Kinijos ministeriu pirmi
ninku vietoje atsistatydinusio Sun Fo.

Kinijos parlamentas savo slaptame po
sėdyje pritarė naujo mihisterio pirmininko 
Hojingcino pasiūlytai taikos politikai ir 
nutarė pritarti visoms taikos deryboms, 
kurias jis vykdys,-kada neposėdžiaus par
lamentas.

Vyriausybei pavesta toliau vesti dery
bas su komunistais pagal „tautos taikos 
norą".

Valstybės prezidentas Licungjenas pa
reikalavo minister! pirmininką, kad jis 
baigtų dabartinę nežinios būklę. :

Britų „China Mali“ laikraštis rašo, kad 
nepatvirtintomis žiniomis iš Kantono mar
šalas Ciangkaišekas ruošiąs savo politinį 
sugrįžimą balandžio mėn. Kantone įvyk
siančiame kuomintango kongrese. Marša
las ketinąs kuomintangui pateikti patvir
tinti manifestą apie kuomintango poziciją 
taikos derybose. )

Konsekventiškai vykdys rasių politiką. , 

Kapstadtas (Dena/Reuteris). Pietų Afri
kos unijos ministeris pirmininkas Dr. Me
tanas pareiškė esąs labai patenkintas pro
vincijų tarybų rinkimų rezultatais. D»r 
prieš rinkimus jis ragino balsuoti už nt- 
cionalistų partiją, kad ją paremtų vykdaot 
rasių atskyrimo politiką. . ; ; i

Po rinkimų Dr. Metano vyriausybė nu
tarė ir toliau vykdyti rasių atskyrimo pu
bliką. ..'.t

Unijos partijos vadas rinkimų rezultato* 
atvaizdavo kaip įrodymą, kad jo vadovau
jama partija yra pati stiprioji visame kraitė 
ir kad viešoji krašto oponija yra už jo par
tijos politiką. -i

JT ūkio 
Lenkijos 
Korėjos

JAV Ispanijai paskolos neduos
Washingtonas (Dena/Afp). Generolo 

Franco vyriausybė, kaip pareiškiama kom
petentinguose Amerikos sluogsniuose, nei 
dabar nei artimiausioje ateityje negaus iš 
JAV paskolos savo ūkiui atstatyti, kol Is
panijoje nebus įgyvendytos plataus masto 
demokratinės reformos.

Komunistai yra „tarptautinės 
kominlormo armijos brigada”
Kopenhaga (Dena/Afp). Danijos minis

teris pirmininkas Hedtoftas socialdemo
kratų partijos susirinkime pareiškė, kad 
Danijos parlamentas greičiausiai dar kovo 
mėn. gale turės padaryti sprendimą dėl da
lyvavimo Atlanto pakte.

Danija nori su Sovietų Sąjunga palai
kyti kuo geriausius santykius, sakė Hed
toftas, bet jis yra susirūpinęs įvykiais Ry
tų Europoje. Izoliuota Danija tarptautinės 
būkles nepastovumą tik 
dintų.

Baigdamas Hedtoftas 
komunistus, kurie yra
minformo armijos brigada.1

dar labiau padi-

apkaltino Danijos 
„tarptautinės ko- '

Dn „vyrukai" apipiešė traukio’
Washingtonas (Dena-Reuteris). Begau- 

dant 2 asmenis, kurie buvo įtariami sensa
cingai apiplėšę Baltimorės — Ohio eks
presą, pasisekė Amerikos policijai viename 
Washingtono lombarde vieną kaltininką 
nesužeistą areštuoti, o kitas buvo peršau
tas ir nugabentas į ligoninę

Pagal policijos pranešimą abu tie vyrai 
prisipažinę užpuolę ekspresą ir apiplėšę. 
Apiplėšus į jų rankas pateko per 1000 do
lerių įvairių vertybių. i

Šiais metais į Australiją 
55.000 DP

Ženeva (Dena/Reuteris). Tarptauti
nės pabėgėlių organizacijos (IRO) 
įkurdinimo skyriaus viršininkas Žene
voje pranešė, kad iki šių metų galo 
iš Europos į Australiją bus išgaben
ta 55 tūkstančiai išvietintųjų asmenų. 
Tikimasi, kad iki 1950 m. liepos 
mėn. tą skaičių pasiseks pakelti iki 
100. tūkstančių asmenų.

Augsburgas , (Dena). Ukrainiečių 
emigrantų komitetas Augsburge me
tinio suvažiavimo proga pranešė, 
kad ukrainiečių tremtinių skaičius 

■ Vokietijoj iš 1*69.730 asmenų 1946 m. 
kovo mėn. yra sumažėjęs į 82.000 
asmenų 1949 m. sausio mėn. Tas su
mažėjimas labiausiai įvyko dėl emi
gracijos. ,. ■

Diplomatinis konfliktas dėl Stalino kaukiu
Habana (Sūdena/Afp). Tarp. Kuboe, kuri 

yra Vidurinėje Amerikoje, ir Sovietų Są
jungos įvyko pasikeitimas aštriomis noto
mis, kurios gali privesti prie diplomatinių 
santykių nutraukimo tarp abiejų kraštų.

Mat, Sovietų Sąjunga Kuboje pareiškė 
protestą dėl to, kad ten buvo pardavinė
jamos Užgavėnių kaukės, visai panašios į 
Staliną. Kuba į tai atsakė, kad ten kiek
vienam yra palikta laisvė kritikuoti vy
riausybę ir patį prezidentą. Kubos poli
tinė sistema yra visai priešinga sovietų 
sistemai. Todėl sovietų reikalavimas imtis 
draudžiamųjų priemonių yra visai nepriim
tinas.;..... ...~ ..

Atlanto paktas-raktas į JAV ginklų arsenalą
Washingtonas (Dena). JAV užsienio rei- pradėdama pasitarimus vienos sutarties rei

kalų ministerijos informatorius pareiškė, kalu. Konstitucija neįpareigoja jos tai pa- 
kad įstatymo projektas dėl 
gos teikimo Atlanto pakto 
kitiems kraštams kartu su 
bus perduotas kongresui.

Be Atlanto pakto valstybių, kurioms nu
matoma teikti ginklų, į sąrašą dar yra 
įtrauktos Graikija, Turkija, Persija 
Filipinai.

Kitoje notoje Kubos vyriausybė išreiškia 
savo susirūpinimą komunistų mažumos 
veikla įvairiuose kraštuose. . Notoje sako
ma, kad sovietų pasiuntinybė Kuboje nesi
tenkina vien kultūros ir prekybos propa
ganda, bet periodiniais spaudiniais • ir ki
tais būdais propaguoja antidemokratines 
idėjas1 ir skleidžia įžeidžiamus gandus apie 
aukštus asmenis.

karo medžia- 
valstybėms ir 
Atlanto paktu

ir

daryti.
Atstovų rūmuose per de Gasperio pareiš

kimą viešpatavo nepaprastai nervingos nuo
taikos. Daugelį kartų ministeris pirminin
kas kraštutiniųjų kairiųjų buvo nutrau
kiamas šūkiais kaip „Ar nonle jūs Italiją 
įvelti į naują karą?”.

Niekaip neišlukšiena sovietų žygio
Londonas (Dena/Reuteris). Britų savai

tinis „The Economist” rašo: 
tamsa, kas sovietų užsienio 
teriją paskatino manyti, kad Norvegija gali
priimti sovietų pasiūlytą dvišalę nepuolimo 
sutartį ir atsisakyti nuo Atlanto pakto. 
„Molotovo atstovas Oslo mieste turėjęs

„Yra apgauta 
reikalų minis-

būti arba blogai, informuotas arba būti ne
laimingu diplomatu, kurio siūlymus igno
ravusi sovietų užsienio reikalų ministerija. 
Šiaip ar taip Švedijoje ir Suomijoje buvo 
suprasta, kad Norvegijos nusistatymas yra 
galutinis ir nepakeičiamas.

Prisimindamas Švediją, laikraštis teigia, 
kad Norvegijos drąsaus apsisprendimo dė
ka Švedija, laviruodama tarp Rytų ir Va
karų, tik pelnosi. Prie jos ginkluoto neu
tralumo prisideda ir britų amerikiečių ga
rantijomis aprūpintas kaimynas.

Europos parlamentinės unijos veikimo 
pranas ..J ... ”

Gštaadas, Šveicarija* (Dena/Reuteris). ■ Eu
ropos parlamentinės unijos vykdomoji taryba 
po dviejų dienų posėdžio pasiūlė EuropM 
seimo' atstovus rinkti per parlamentus,'.

Kiti plano punktai yra: L Kiekvienas 
tautos atstovybės sudėtis turi atitikti par
tijos stiprumą, kuri remia Europos susi
vienijimo idėją. 2. Susirinkimas turi apimti 
daugiau kaip numatyta 100 atstovų. 3. At
stovai turi būti renkami 4 metams. 4. Ta
ryba turi „simbolinį charakteri” ir D. Bri
tanijos siūlymu Strassburgas laikomas 
Jungtinės Europos centru. 5. Susirinkimo 
atstovai turi turėti tokias pat teises ir imu
nitetą, kaip JT atstovai. 6. Susirinkimo ve
dimo tvarka turi būti nustatyta pirmojo pil
naties suvažiavimo. 7. Vyriausybės turin
čios nutarti, kuriuose klausimuose Europos 
ministeriu taryba tariasi su susirinkimu.

Atlanto paktą paskelbs šeštadienį

Washingtonas (Dena). Atlanto pakto 
tisas tekstas, manoma, bus paskelbtas atei
nantį šeštadienį.

Britų žemieji rūmai prieš Bevinui Atlan
to paktą pasirašant jo nesvarstys, pareiškė 
lordas pirmininkas Morrisonas. Mat, Di
džioje Britanijoje vyriausybė turi laisvę 
pasirašyti sutartis ir tik po to pateikti par
lamentui ją ratifikuoti.

Vienas žymus asmuo iš Kanados vyriau
sybės sluogsnių pareiškė, kad Kanados vy
riausybė Atlanto paktą priėmė tokioje re
dakcijoje, kokioje jis yra paruoštas. Šią sa
vaitę tas dokumentas bus pateiktas parla
mentui.

Italijos ministeris pirmininkas de Gaspe- 
ris atstovų rūmuose padarė pranešimą apie 
tarptautinę padėtį atsižvelgiant Į Atlanto 
paktą. Jis pareiškė, kad Italijos ministeriu 
kabinetas vienu balsu pritarė Italijos prisi
dėjimui prie Atlanto pakto ir tuo 
dalyvauti Atlanto pakto 
pasitarimuose.

Kairiųjų socialistų vadas 
batus prikišo vyriausybei, 
si klaidingą sprendimą, panašiai, kaip Mus- 
solinio vyriausybė, 1939 m. pasirašydama 
ašies sąjungą. Nennio siūlymas Atlanto pak
to tekstą pirmiau pateikti atstovų rūmų už- 

■ sienio reikalų komisijai; buvo 311 balsų 
prieš 165, 6 susilaikius atmestas.

Komunistų vadas Togliattis šį de Gaspe- 
1 rio pareiškimą pažymėjo esant reikšmin- 
1 giausią, kuris yra padarytas nuo atstovų 

rūmų įkūrimo. Atlanto paktas remiasi pa
saulio ir italų tautos skaldymu.

Ministeris pirmininkas de Gasperis nu
rodė, kad vyriausybė, pirmą kartą Italijos 

{istorijoje, stato pasitikėjimo klausimą, prieš

iš-

būdu
baigiamuosiuose

Nennis per de- 
kad ji padariu-

reikalų ministeris Rasmussenas 
Washingtoną, kur jis nori 
apie pasiūlytą Atlanto pak- 
nori patirti, kokią paramą 

tą paktą pasirašydama. Grį- 
ministeris padarys praneši-

Danija domisi parama

Washingtonas (Dena I Reuteris). Danijos 
užsienio 
yra išvykęs į
pasiinformuoti 
tą. Be to, jis 
gautų Danija, 
žęs į Daniją,
mą parlamentui.

Politiniai Washingtono sluogsniai dėl 
Grenlandijos strateginės reikšmės yra 
labai suinteresuoti Danijos prisidėjimu 

prie Atlanto pakto.

Pagal vieną iš praėjusio karo dar vei
kiančią sutartį JAV Grenlandijoje dar turi 
atramos taškų.

Oro tiltui" skirs dar sunkesnius lėktuvusn
Wiesbadenas (Dena).. Amerikiečių oro 

pajėgų vadas Europoje gen. J. Cannonas 
pareiškė, kad oro tilte dalyvaują dabartiniai 
amerikiečių lėktuvai turėsią būti pakeisti 
sunkesnio tipo lėktuvais, jeigu oro tiltas 
egzistuos dar kelerius metus.

Generolas pasakė, kad „Skymaster” lėktu
vai pergabendavo po 10 to ,geriau negu 
buvo laukiama”. Amerikiečių aviacija da
bartiniu metu bando eilę lėktuvų tipų, ku
rie galėtų būti panaudoti oro tilte. Tarp jų 
yra 25 to talpos lėktuvų.

Toliau Cannonas pasakė, kad karo akade-

mijoje Great Fallse per 3 metus, bus Pa
ruošiami oro tiltui pilotai. Iki šiol po - ė 
mėnesių tarnybos oro tilto pilotai buvo pa
keičiami.

Karo reikalams sovietai skiria 79. milijardus
Maskva (Dena). Aukščiausiojo sovieto 

abiejų rūmų bendrame posėdyje šalia po- 
litbiuro narių dalyvavo Stalinas, Višinskis 
ir buv. užsienio reikalų ministers Moloto
vas; posėdyje dalyvavo 40 tautų diplomati
niai atstovai.

Finansų ministeris Zvierevas pranešė, 
kad ateinančių finansinių metų biudžete 79 
milijardai rublių (Wo viso biudžeto) nu
matyta kariniams reikalams. Ginklavimo iš
laidos, lyginant su paskutniųjų metų išlai
domis, yra didesnės maždaug 13 milijardų 
rublių.

152 milijardai rublių . numatyta krašto 
ūkiui finansuoti ir 119 milijardų kultūri
niams ir socialiniams reikalams. Finansų 
ministeris pareiškė, kad biudžeto projektas

skiriami 79 milijardai 
15 milijardų dolerių, 
tesiekė tik 66 milljar- 
milijardų dolerių).

P. Afrikoje rinkimus laimėjo nacionalistai

Johannesburgas (Dena/Reuteris). Pagal 
galutinius rinkimų duomenis į Pietų Afrikos 
Unijos provincijų tarybas daugiausia bal
sų gavo ministerio pirmininko Dr. Mali
no vadovaujama nacionalistų partija, iš vi
so gavusi 86 vietas ir tuo pačiu pasireiš
kusi kaip stipriausia partija. Gen. Smutso 
unijos partija gavo 78 vietas, darbo partija 
ir nepriklausomieji laimėjo po 3 vietas.

Rinkimų rezultatai Vietos laikraščių ko
mentuojami įvairiai. Artimi vyriausybei lai
kraščiai kalba apie nacionalistų laimėjimą, 
o gen. Smutsui palankūs laikraščiai mano, 
jog nacionalistų viltims yra suduotas smar
kus smūgis.

Karo reikalams 
rublių sudaro apie 
1948 m. tos išlaidos 
dus rublių (apie 13

Finansų ministeris pasakė, jog tos rūšies
išlaidos dėl to padidėjusios, kad būtų ap
saugotas Sovietų S-gos saugumas. Ta pro
ga jis nepagailėjo kaltinimų JAV, kurios 
šiais metais paskyrusios kariuomenės reika
lams 15 kartų didesnę sumą, negu 1937 m. 
Taip pat ’ ir D. Britanijos išlaidos kariuo
menės reikalams esančios tris kartus di
desnės, negu kad buvo 1937 ar 1938 metais.

Rusijos federalinės respublikos pirminin-< 
kas Radionovas, pasak Maskvos radijo, pa- 

....... ....... „ r______ _ ____ _______  r.. sitraukė iš savo pareigų aukščiausiojo so- 
atitinka ketvirtųjų metų penkmečio plano yieto prezidiume. Jo vietoje paskirtas Cer- 
reikalavitnu*._____________________________ |aušovąc.

Nužudymą pademonstravo telefonu
New Yorkas (Dena/Reuteris). Nieko nega

lėdama padėti, viena’ motina per telefono 
ragelį girdėjo, kaip už 400 km jos dukterį 
nužudė vyras. Nužudytosios vyras Hoftas 
buvo įsitikinęs, kad jo žmona apgaudinėja 
jį su jo bendradarbiu.

Holtas iš New Yorko paskambino savo 
uošvei į Hollywoodą ir pasakė; „Man yra 
gaila to, ką aš dabar padarysiu”. Jis nušo
vė savo žmoną, nužudė jos draugą, o po to 
nusigalabijo ir pats. Visą tą sceną uošvė 
girdėjo. Ji prašė Ijoltą nuo savo sumtny- 
mo atsisakyti. Pastarasis atsakė: „Per vė
lu mama”, O vėliau ji beišgirdo tik šūvius.

1
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Tarptautinė padėtis

Vaitarų Vokietijos 
santvarka

figai užtrukę pasitarimai dėl> Vakarų Vo
kietijos valstybės sudarymo pagaliau artė
ja prie galo. Vakarų Vokietija pagaliau 
gaus savo valstybinę formą, kuri jai leis 
pradedi normalesnį gyvenimą. Tiesa, ji ir 
toliau liks 3 vakarinių santarvininkų prie
žiūroje, tačiau bus aiškiai nustatytos tiek 
vokiečių, tiek ir santarvininkų okupacinių 
Įstaigų teisės ir pareigos.

Tie pasitarimai vyksta dviem keliais: 
Londone posėdžiavo JAV, D. Britanijos bei 
Prancūzijos įgaliotiniai ir tarėsi dėl oku
pacinio statuto, Bonnoje posėdžiauja vokie
čių parlamentinė Taryba, kuri turi paruošti

-konstituciją.

Okupacinis statutas

Nors jau nekartą buvo paskelbta, kad dėl 
okupacinio statuto esą visiškai susitarta, 
tačiau vėliau vis paaiškėdavo, kad taip tvir- 
rihti negalima, nors ir reikia konstatuoti ne- 

. mažą pažangą. Pasak BBC komentatorių 
’ Lindleyų Frazerį okupacinį statutą dėl to 
-nesą galima paskelbti, nes prancūzai reika
lauja sau veto teisės. Išeidami iš pažiūros, 
kad Prancūzija yra suvereninė valstybė, 

-prancūzai aiškina, kad nė vienas Vakarų 
Vokietijos kontrolės organų nutarimas ne
turi galios, jei jam prieštarauja jų atstovas. 

■ Anglosaksai atsimena kartų Berlyno Kon- 
- trelės Tarybos patyrimą, kur sovietų veto 
sparaližavo visą veiklą. Jie- nori surasti koki 

nors modus vivendi Iš susidariusios būklės, 
kuris patikrintų sklandų tiek okupacinių, 
tiek ir pačių vokiečių įstaigų veikimą. Tuo 
reikalu dar deramasi tarp Londono, Wa- 
shingtdno ir Paryžiaus.

Busimoji konstitucija

Savaime suprantama, kad parlamentinė 
.taryba galutini konstitucijos priėmimą nori 
nutęsti iki to momento, kada bus paskelb
tas okupacinis statutas. Todėl, kol tas sta
tutas nėra paskelbtas, taryba lūkuriavo. 
.Antra vertus, tiek santarvininkai, tiek ir vo
kiečiai nori kuo greičiausiai baigti dabar
tini neaiškų periodą, todėl sutarta, kad gu
bernatoriai nelaukdami okupacinio statuto 
paskelbimo, pareikštų savo nuomonę dėl jau 
paruošto Vakarų Vokietijos -konstitucijos 
projekto.

Pereitą ketvirtadieni gubernatoriai taip ir 
padarė. Jų paskelbtasis, parlamentinės tary
bos pirmininkui dr. Adanaueriui įteiktas, 
memorandumas išdėsto vakarinių santarvi
ninkų pažiūras.

Amerikiečių telegramų agentūra Associa
ted Press skelbia, jog iš to memorandumo 
matyti, kad Ciayus ir Robertsonas nusileido 
Koenigo pažiūrai. Ir iš tikrųjų, prancūzams 
reikalaujant, gubernatoriai pareikalavo, kad 
Berlynas nebūtų įtrauktas 12-tuoju kraštu i 
Vakarų Vokietijos valstybinę organizaciją, 

-kaip tai numatė Bonnos parlamentinė tary
ba. Prancūzai tikisi, kad dėl Berlyno gali- 

r ma bus dar susitarti su sovietais. Kad tas 
nutarimas nepaveiktų berlyniečių moralės, 
leista | būsimąji Vak. Vokietijos federacijos 
seimą pakviesti Berlyno atstovus, tačiau be 
balso teisės. Norėdamos pašalinti tą nes
kanų įspūdį, kurį toks vakarinių santar
vininkų sprendimas turi palikti Berlyne ir 
sovietų zonoje, JAV pakvietė pas save ofi
cialaus vizito Berlyno vyr. burmistrą prof. 
Reuterl, o D. Britanijos min, pirm. Attlee 
suderino savo vizitą Berlynui su tuo gu
bernatorių nutarimo paskelbimu.

Toliau gubernatoriai, kaip ir reikėjo 
laukti, pareiškė pageidavimą, kad atski
riems Vakarų Vokietijos kraštų parlamen
tams būtų palikta daugiau teisių. Čia irgi 
žymu prancūzų pažiūra, kurie Vokietiją' 
nori galimai daugiau suskaldyti. Kartu gu
bernatoriai pasisakė už numatytos finansų 
administracijos pakeitimą. Jie pageidauja, 
kad atskiri kraštai būtų finansiškai pajėgūs 
t. y. turėtų pakankamą mokesčių šaltinį, o 
Vokietijos konferencija, atseit, centrinė vy
riausybė turėtų savo atskirą mokesčių šal
tinį. Taip pat iš santarvininkų pusės rei
kalaujama, kad rinkimų i konfederacijos 
seimą būdą numatytų ne parlamentinė ta
ryba, bet pagal bendrus principus atskirų 
kraštų parlamentai.

Tokiu būdu padarytas vienas žingsnis | 
priekį. Parlamentinė taryba Jau žino san
tarvininkų pažiūras ir gali prie jų pritai
kyti savo svarstomą konstituciją, patys 
santarvininkai taip pat suderino savo pa
žiūras į būsimą Vakarų Vokietiją Ir jiems 
belieka išspręst!, tiesa lemiamą, veto 
•imą. V. M.

klau-

l savo 
repara-

Atsikratė Ir reparacijų misija

Washingtonas (Dena/Reuteris). Vienas 
užsienio reikalų informatorius pareiškė,

Amerikos vyriausybė atsisakė 
zoną Vokietijoje įleisti sovietų 

cijų misiją.
Tas informatorius pažymėjo, kad 
jų programa, kuri lieįla vokiečių išplėštas 
•ovietų nuosavybes, praktiškai yra įvykdy
ta ir kad Vakarų valstybės sovietų zonoje 
tokių misijų neturi.

reparaci-

Sovietai melžia Marshallio planą
Amerikiečių pagalbos Europai progra

ma, pristatydama (vairiems Europos 
kraštams trūkstamas gėrybes, kartu juos 
įpareigojo tuo būdu įsigytų vadinamųjų 
strateginių žaliavų jokiu būdu neparduoti 
sovietams, jų valdomiems kraštams ar jų 
agentams. Sovietai tuos potvarkius sten
giasi apeiti per savo įstaigas Austrijoje ir 
Vokietijoje. Atsakydami į Berlyno bloka
dą -britai ir amerikiečiai suvaržė bet kokį 
susisiekimą su sovietų zona Ir tuo būdu 
šiuo metu sovietai šį tą „išmelžti” iš 
Marshallio plano gali tik per savo „Sovietų 
įmonių Austrijoje administraciją, sutrum
pintai vadinamą USIA. Prekės ar žaliavos 
tariamai perkamos Austrijai, bet iŠ tikrų
jų patenka i UŠIA sandėlius, o iš Čia ve
žamos i Sovietų Sąjungą. Kartais kaip pir
kėjas pasirodo koks niekuo nedėtas Vienos 
eksporto ar importo biuras, kartais USIA 
viešai.

Pirmuoju atveju lengvai pasitikįs pran
cūzų ar belgų tiekėjas pas j| užsakytas 
prekes Iš savo pusės užsako JAV, Jis tai 
daro, pasinaudodamas Marshallio plano 
mechanizmu. JAV kredituoja Jo vyriau
sybei tam tikrą dolerių sumą. Vėliau pre
kės ar žaliavos daugiau apdirbto pavidalo 
ir sų kitu firmos ženklu patenka į USIA 
sandėlius. Kartais, kaip sakėme, USIA tie- Vieną. Buvo atsitikimų, kad kaž kas pa- 
siog kreipiasi i kokį tiekėją, kuris turi i._2— ' L ? ‘ ~ ..
gerus ryšius su JAV ir turi teisę ten pirkti, Graikiją ar Turkiją per Šveicariją tranzitu 
sakykim, kauČuką, ciną, volframą ar alų- siunčiamos gėrybės pasuka per Aralbergą

Faktai,kurie turi sukliudyti karą

pakankamą

Į klausimą kaa mus laukia artimiausioje 
ateityje; karag ar taika? — galima atsa
kyti, tik žinant JAV karo aviacijos pajė
gumą. W. Churchillis sykį yra pasakęs: 
„Europą nuo komunistinės tironijos saugo 
tik amerikiečių rankoje esanti atominė 
bomba”. Tačiau neužtenka tik ją turėti, bet 
reikia turėti Ir priemonių ją nugabenti | 
taikini. Ar JAV aviacija turi tam pakan
kamai priemonių, lėktuvų, bazių, mokyto 
personalo? Štai pagrindinis klausimas. Ieš
kodami atsakymo | tą klausimą mes savo 
skaitytojams patelkėm visą eilę straipsnių 
apie JAV aviaciją. Jų tarpe pabrėžtinas yra 
gen. Spaatzo str., paskelbtas jau pereitais 
metais, ir prieš porą savaičių atpasakotas 
brolių Alsopų str.: „Jei prasidėtų karas”. 
Ta pačia mintimi vadovaudamasis ameri
kiečių Žurnalas Reader’s Digest paskelbė 
žinomo amerikiečių aviacijos žurnalisto 
Wllllamo Bradfordo Hulės str., aukščiau 
nurodytu pavadinimu, su kurio mintimis 
norime supažindinti ir savo skaitytojus.

*

Huiės straipsnis tuo skiriasi nuo kitų 
mūsų jau paskelbtų str., kad pvz., Spaat- 
zas Ir broliai Alsopal teigia, jog teoriškai 
JAV turi pakankamai priemonių Sovietų 
Sąjungai sunaikinti, tačiau iš jų neaišku, ar 
jau šiandien JAV gali tai padaryti. Mat, 
sovietai gali tikėtis, jog, karui šiandien 
prasidėjus, JAV reikės dar keleto metų 
laiko, iki jos jam pasiruoš. Toks skaičia
vimas galt juos paskatinti rizikuoti. Lygiai 
taip pat, kaip tokiu skaičiavimu patikėjo 
kaizeris, Hitleris ir Japonijos min. pirm. 
Toja. Jieme visiems atrodė, kad kol Ame
rika pasiruoš karui, jie ji jau bus laimėję. 
Taigi Iškyla du klausimai:

1. Ar JAV šiandien turi 
kieki atominių bombų?

2. Ar jos jas gali numesti 
centrų?

Huiė teigia, kad atsakymas 
klausimus skamba: „Taip”. Jis rašo:

Savaime suprantama, kad tikslūs duome
nys yra slepiami. Tačiau galima aiškiai 
pasakyti; Amerika turi bombų. 1945 m. ji 
turėjo tik Hiroshimos bandomąjį tipą. O vis 
dėlto' ji sunaikino 66.000 žmonių. 1948 m. 
po Einiwetoko pratimų buvo paskelbta:

„Pratimai patvirtina faktą, kad JAV po
zicijos atominių ginklų 
pagerinto*”.

Kas bent klek Žino 
spartą 'ir išradingumą, 
klnęs, kad JAV turi turėti didelį skaičių 
atominių bombų ir kad 1949 m. modelis 
keliolika kartų pralenkia 1945 m.

Nora tokiam samprotavimui negalima 
prikišti logikos trūkumo, visam pasaulyje 
išplitusi propaganda bando įtikinti, kad 
atominė bomba perdaug „pervertinama”, 
kad ji „negali nulemti” Ir kad jos „garbin
tojai” yra fantastai. Žodžiu, kad karą 
tikrovėje vėl nulems armijos Ir laivynai. 
Kad rusai tokią propagandą varo — yra 
savaime suprantama. Bet žmonija neturėtų 
apsigauti. JAV atominės komisijos pirmi
ninkas Davidas Lilienthalis yra kartą pa
sakęs; „Kai kurie žmonės šiandien aiškina, 
kad šitas žmogaus rankos sukurtas žemės 
drebėjimas nėra toks jau baisus. Patikėkit 
manim — jis yra baisus”

Su dabartiniais ginklais Amerika gali So
vietų Sąjungai padaryti tą pat, ką kitados 
Rymas padarė Kartaginai: Išprovokuota 
Amerika gali rusų tautą paskandinti 
chaose ir bejėgiškume.

Ypač smarkiai bandoma teigti, kad Ame
rika neturi kuo bombų nugabenti į taiki-

ant sovietų

i tuos du

srityje yra žymiai

amerikiečių darbo 
tas gali būti |8iti-

MINTIS

minio plokštes, Ir Siūlo jam savo užsaky- Į | Austriją. Tikrajam gavėjui, kuris kartais .... . __ ..-O.- _ ■ i._ _______________perteklių aukšteS-mus JAV padvigubinti, 
nėm kainom parduodant USIAI. Ši įstaiga 
tiekėjui moka doleriais, nors jis pats už 
tiekimus iš Amerikos . _ 
planą sumoka sava valiuta. Žinoma, gau
tus iš USIAos dolerius jis parduoda „juo
dai“ Ir vėl dvigubai uždirba. Sovietai to
kiu būdu Vokietijoje įsigijo rutulinių guolių.

Visas šitas operacijas atlikti nesunku. 
Tenka pabrėžti, kad normaliai jos apima 
palyginti nedidelius kiekius. Sunkiau ta
čiau Suorganizuoti jų pergabenimą į Vie
ną. Sykį tos gėrybės patenka į Austriją ir 
ant vagono galima pažymėti, kad jis ski
riamas USIAi, pavojus jau nebedidelis, nes 
USIA-os transportai nepriklauso Austrijos 
vyriausybės kompentencijai. Žinoma, yra 
tam tikra rizika, kad prekės gali patekti 
amerikiečių, britų ar prancūzų kontrolei. 
Bet syki prekės patenka i Vieną, sovietai 
daugiau rūpesčių neturi. Jie Jas gali leng
vai išsigabenti su savais vagonais toliau.

Paprastai tvarkomasi taip. Sovietams 
pageidaujamos prekės, sakysim, iš Vokie
tijos ar Skandinavijos pasiunčiamos į 
Italiją. Kaip gavėjas figūruoja kuri nors 
italų firma. Joms atvykus į Austriją, jos 
būna „peradresuojamos“ ir siunčiamos i

pagal Marshallio

našaus atsitiko ir Šveicarijoje. Į Italiją,

siunčiamos gėrybės pasuka per Aralbergą 

nius. Girdi, Rusija yra labai -toli, ameri
kiečių bombonešiai yra per lėti. Rusų 
sprausminiai naikintuvai amerikiečių bom
bonešius numuš kaip molinius balandžius. 
Amerikiečių pilotai neras taikinių. Aplamai 
amerikiečių aviacija nėra pasiruošiusi ka
rui. Tenka pastebėti, kad tokių ' tvirtinimų 
girdime kas dieną iš naujo.

Huiė konstantuoja:
50.000 amerikiečių ir 360 bombonešių 
yra paruošties būklėje Ir jais amerikie
čių aviacijos generalinis štabas gali 
pasinaudoti kiekvienu laiku. Ta eskadra 
turi tokią naikinamąją jėgą, kokios is
torija dar nežinojo. Dar niekados nė 
viena tauta neturėjo tokios kautynėms 
pasirengusios formacijos, kur) vos kele
tą! valandų nuo karo pradžios praslin

kus gali pulti priešo krašto širdį.
Norint suprasti, ką tai reiškia, reikia 

įsidėmėti štai ką:
Pirmajam D. kare praėjo metai nuo karo 

paskelbimo, iki Vokietija pradėjo justi JAV 
spaudimą.

2. D. kare praėjo irgi metai nuo karo 
paskelbimo, iki amerikiečių desanto daliniai 
susitiko su vienu vieninteliu vokiečių ka
reiviu. Tik po dvejų metų amerikiečiai ga
lėjo suduoti pirmą smūgi Berlynui. Treji 
metai praėjo, iki Tokiją paragavo padega
mąsias bombas.

Jei tačiau Rusija rytoj staiga pultų, ame
rikiečių bombonešiai per keletą valandų bū
tų pasirengę startui. Jų taikiniai būtų Ru
sijos viduryje ir jų bombų krovinys susi
dėtų ne Iš sprogstamųjų bombų, bet iš ato
minių Ir panašių ginklų.

Ar tie bombonešiai gali pasiekti tikslą— 
taikinius? Taip.

Pirmiausia susipažinkime su jų įgulomis. 
Jos yra sudarytos iš patyrusių kovos lakū
nų elito. Tokios atominių bombų eskadros 
mokymas yra ilgas ir labai sąžiningas. 
Kiekviena įgula turi įrodyti, kad ji sugeba 
be sustojimo nuskristi 8.000 kilometrų 
10.000 metrų aukštyje su 5 to bombų ir bet 
kokiam orui esant. Iš 10 vyrų įgulos 3 vy
rai turi mokėti lėktuvą valdyti, du iš jų yra 
navigatoriai ir 2 bombų svaidytojai.

Tų kovos lakūnų elitas per paskutinius 
trejus metus buvo metodingai mokomas 
bombas mėtyti ant numatomo priešo pra
monės centrų. Tai reiškia, kad

kiekvienai Sovietų Sąjungos taikinys ir 
kelias iki jo yra išstudijuotas iki smulk

menų.
Tie lakūnai apie Maskvą, Magnltagorską ir 
Sverdlovską kalba taip, lyg tai būtų jų 
gimtinės miestai.

Jie žino koki kelią reikia pasirinkti, jei 
netikėtai ateitų (sakymas pulti.

Jie yra pasiruošę sutikti bet kokį orą. Jie 
žino, kuriuo keliu reikia skristi į Maskvą, 
kad vėjas būtų palankus, o taip pat ir ke
lią, kad grįžtant į Aliaską vėjas irgi pūstų 
iš užpakalio. Tai žino kiekvienas atominių 
bombų lakūnas.

Dažną naktį, kada daugumas žmonių sal
džiai'miega, virš kokio Amerikos, Europos 
ar Azijos miesto 10.000 metrų aukštumoje 
suka amerikiečių bombonešiai, ir lakūnai 
pratinasi radaru atskirti miesto žymes. 
Amerikoje, pvz., yra vienas miestas, kurio 
topografija yra tokia pat kaip Stalingrado, 
kitoje vietoje yra du upės pylimai, kurie 
ant radaro ekrano atrodo kaip Dnieprope- 
trovskas.

Bet ar lėktuvai yra tokie pat geri, kaip 
įgulos? Jei atominę bombą reiktų tuojau 
panaudoti, reiktų turėti galvoje tik B—29, 
B—36 būtų paruošti po keleto mėnesių. 
(Šio tipo lėktuvas be sustojimo per 94 va
landas apskrido visą-žemės rutulį — 37,000 

nėra į tą „bizni” įmaišytas, pranešama, 
kad prekės buvo pavogtos ar šiaip dingo 
ir jis turi pasitenkinti draudimo premija.

. Kokia yra tokios rūšies USIAos opera
cijų apyvarta sunku pasakyti. Tik tiek 
tikra, kad paskiros operacijos turi labai 
nedidelę apimtį. Kartais visa siunta, kuri 
tokiu būdu patenka į sovietų rankas yra 
tokia, kad lengvai telpa į keleivini auto
mobili, tačiau reikia atsiminti, kad tOS 
operacijos vyksta nenutrūkstama gran
dine ir todėl nuostoliai Vakarams vis dėlto 
ilgainiui yra žymūs. USIA tas operacijas 
finansuoja, jei nemoka gyvais pinigais ar 
kitomis gerybėmis, pvz., auksu, clearing© 
būdu per Šveicarijos bankus. Žinoma, čia 
USIA-os vardas oficialiai neegzistuoja.

Savaime aišku, kad apie tas operacijas 
žino tiek amerikiečių, liek Ir austrų įstai
gos. Tačiau kova su jomis yra labai sunki. 
Juodoji prekyba Iki šiol visuose kraštuose 
pasirodė esanti stipresnė už policines prie
mones. Vienintelė priemonė padaryti tam 
galą, yra okupacinių kariuomenių pasi
traukimas iš Austrijos. Tada sovietai kar
tu netektų savo biznio bazės Vienoje. Ta
čiau kol kas nėra jokių ženklų, kad Lon
done posėdžiaujantiems mlnisterių pava
duojame pasisektų susitarti dėl Austrijos 
valstybės sutarties! Ir kol ji nesudaryta, 
sovietai ir toliau po truputi melš iš 
Marshallio plano. (m) 

sovie-
10.000 

tokiam 
debesų

kilometrų. 4 kart specialūs tankiniai lėktu
vai ore papildė B—36 skysto kuro atsargas. 
Lėktuvo įgulą sudarė 14 žmonių). Kol kas 
B—29 yra geriausias pasaulio bombonešis.

B—29 su atomine bomba gali be sustoji
mo nuskristi 8.000 kilometrų 480 kil./val. 
greitumu. Iš Islandijos, Anglijos, Ispanijos 
ar Siaurės Afrikos B—29 gali pasiekti kiek
vieną Sovietų Sąjungos tašką. Turėdamos 
aerodromus Japonijoje ir Anglijoje JAV 
lėktuvai gali tarp tų dvejų kraštų palaikyti 
nuolatinį susisiekimą — per Rusiją.’

Puolimo planas nėra paslaptis. Jei 
tai nori karo, B—29 nakties metu 
metrų aukštumoje įskris i Rusiją, 
atvejui pageidautina dar storokas 
sluogsnis. Kai tik jie prisiartins prie taiki
nio, įgulos įsijungs radaro aparatus. Ne
svarbu, kad bombos visai taikliai nukristų. 
Juk atominiam kare žmonės yra taip pat 
brangūs kaip pramonės įrengimai. Nęrejįja. 
fabriko sunaikinti, pakanka išmarinti jo 
darbininkus.

Tiesa ir rusai turi radaro aparatų — jų 
sąjungininkai jiems dovanojo. Gal būt, jų 
pagalba jie nustatys keletos lėktuvų pozici
jas. Toliau jie turi gerus sprausminius nai
kintuvus, nors jie ir nepasiruošę nakties 
kautynėms. Tačiau 10.000 metrų aukštumo
je 480 kil./val. greičiu skrendantį B—29 ne
lengva nustatyti. Pagaliau nustatyti jų pozi
cijas dar nereiškia, kad pasiseks juos ir nu
mušti. Amerikiečiai ne kokie nors naujokai 
trumpų radijo bangų srityje. Jie žino keletą 
trlkų,Akąd išmanevravus ir pabėgus nuo 
naikintuvų, trumpai, kaip išvengti priešo 
puolimo.

Amerikos generolai skaičiuoja, kad 95% 
lėktuvų grįš sveiki iš tokios operacijos. 
Propagandininkams, kurie aiškina, kad di
delė dalis lėktuvų bus sunaikinta, reikia pa
sakyti, kad nei amerikiečiai, nei anglai dar 
nežino būdo, kaip atmušti ryžtingai vedamą 
bombonešių puolimą. Manevrai (rodė, kad 
anglai negali atmušti amerikiečių bombo
nešių puolimo, nors jų teritorija yra maža 
Ir Jie turi tiesiog stebuklingus apsigynimo 
prietaisus.

Į klausimą klek puolimų Iš viso reikės: 
vieno ar dvejų, šiuo tarpu niekas tiksliai 
negali pasakyti, nes nėra precetndento. Ge
nerolai sudėjo iš abiejų pusių per paskutini 
karą sunaudotus sprogmenis, įskaitant vi
sus, kuriuos tik sunaudojo visų kraštų avia
cijos, sausumos kariuomenės ir laivynai, Ir 
bendra suma, apskaičiuojant naikinamąją 
jėgą energijos vienetais, negali susilyginti 
su ta, kurią Amerika pirmą dieną numes 
ant Rusijos.

žodžiu, netrukus nebus bombardavimo 
tikslų. Geležinkelių mazguose į rytus nuo 
Berlyno 15 km spinduliu nebus nepaliestų 
žmonių. O svarbiausieji sovietų fabrikai 
liks visai be darbininkų.

Turint tai galvoje, sunku tarti, kad So
vietų Sąjunga kaip valstybė galėtų gyventi 
tokį puolimą. JI net negalės Išlaikyti savo 
organizuotos kariuomenės. Kariniai specia
listai įrodė, kad pasaulio Istorijoje nebuvo 
atsitikimo, kad kuri nors tauta galėtų to
liau kariauti, jei jos gyventojų nuostoliai 
peržengė 4%, »

Amerikos pozicijos yra aiškios. JI turi 
bombas, ji turi lėktuvus. Amerika nenori 
karo. Nenori nė preventyvinio karo, kurio 
reikalauja kai kurie neatsakingi asmenys. 
Jei Kremlius nori karo, tai visų Europos 
žmonių paguodai galima pasakyti; gal būt, 
jis galės ištiesti vieną savo ranką ir juos 
pagauti, tačiau išvadavimo neilgai reikės 
laukti. Dėl to reikia tikėtis, kad Kremlius 
jokiu būdu karo nepradės, (m).
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TRUMPOS ŽINIOSE
AUSTRALIJA \

♦ 
ėmė 
Dr.

,* Nukritus lėktuvui prie Coolangattos, 
Australijoje, žuvo 21 keleivis. (D/R).

AUSTRIJA
Sovietų britų pasienyje sovietai su- 
Austrijos užsienio reikalų ministerio 

Oruberio giminaitį. (D).
BULGARIJA

Bulgarija ir Čekoslovakija susitarė♦ ’ - ■ . ..... 
leisti tarptautiniam raudonaiain kryžiui iš
tinti graikų vaiku sveikatingumą sukilėlių 
užimtose srityse. (D/R).

D. BRITANIJA
♦ Britų vyriausybė pasiuntė Malajų- 

Ceilono, Indijos ir Pakistano vyriausybėms 
oficialias notas, kuriose įspėjama nuo ko
munistų agentų infiltracijos (D/Afp).

♦ Britų lengvojo lėktuvnešio kapitonas 
J. Terrys pareiškė, kad britų laivyno išvy
ka į Arktikos vandenis 95% pasisekusi. 
Šalčiai neturėjo jokios įtakos radijo ir ra- . 
daro veikimui (D/R).

EGIPTAS
♦ Buvęs Egipto žemės ūkio ministerijos 

tarnaujotas Ibrahimas Anas už dalyvavimą 
draudžiamoje muzulmonų brolijoje karinio 
teismo nubaustas iki gyvos galvos kalėjimu. 
Jis buvo apkaltintas bandęs išsprogdinti 
Egipto teismo rūmus, kur žuvo 2 ir buvo 
sužeista 20 asmenų. (D/R).

* Egipto vyriausybė pasirašė su Sueso 
kanalo bendrove sutartį, pagal kurią -Egip
tas bendrovėje turės dominuojančią vietą. 
(D/R).

GRAIKIJA
* Graikų generalinio štabo komunikate 

pranešama, kad Peloponese sunaikinta par
tizanų grupė, kuri neteko 44 karių užmuš
tais Ir 40 pateko į belaisvę. Nuo kovomėn. 
7 d. Makedonijoje žuvo 263 sukilėliai ir 
247 buvo paimti i, belaisvę. (D/Afp).

IRANAS
* Persijos vyriausybė įspėjo sovietų 

valdinės žinių agentūros korespondentą 
Novochatnį dėl tendencingų žinių perdavi
mo, kurios graso Persijos saugumui. (D/R).

IS VISUR
k Karų sukilėliai, pagal oficialų komu

nikatą, užėmė Burmos kariuomenės atra
mos punktą prie Mandalay. (D/R).

■TALIJA
♦ Krikščionių demokratų partijos užsie

nio reikalų komisija vienu balsu pritarė 
Italijos įstojimui i Atlanto paktą. (D/Afp).

♦ Du Milano kirpėjai išrado naują dvi
kovos metodą. Jie panaudojo tam reikalui 
skustuvą ir mažą kirvelį. Dvikovos kamba- 
rio.duria išlaužus, kirpyklos savininkas Die-

golis jau buvo nebegyvas. Jo galva buvo 
eveik nupjauta. Kitas kirpėjas, Canvlanis, 

buvo sunkiai sužeistas ir ligoninėje mirė. 
Canvianis nieko nepasakė apie dvikovos 
priežastis. (D/R).

IUGOSLAVIJA
♦ Jugoslavijos komunistų „Borba” laik

raštis, po Jugoslavijos su kominformu san
tykių nutraukimo, tiražas padidėjo 1QCL000 
ir dabar siekia 570.000 (D/R).

J, A. VALSTYBES
♦ JAV pašto valdyba pranešė, kad nuo 

kovo 15. d. siuntinių siuntimui iš JAV į 
Vokietiją ir kitas Europos valstybes suma
žinamas tarifas 4 centais svarui. (D/R).

♦ Amerikiečių lėktuvas milžinas šu 263 
keleiviais ir 6 asmenų įgula 800 km atstu
mą tarp San Francisko ir San Diego nu
skrido per 2 vai. 40 min. (D/R).

♦ JAV kongreso užsienio reikalų komi
sija sutiko skirti JT Palestinos pagalbos 
fondui 16 milijonų dolerių. (D/R).

♦ JAV kongresas 348 balsais prieš 4 
priėmė įstatymo projektą, kuriame numato
ma teikti didesnę paramą amerikiečių 
slaptajai tarnybai užsienyje. (AP).

♦ Naujasis JAV krašto apsaugos minis- 
teris L. Johnsonas savo asistentu paskyrė 
respublikininką Ir buv. amerikiečių legiono 
vadą P. Griffithą. (D).

♦ JAV kongresas sutiko išleisti 2 mili
jonus dolerių socialinio draudimo Ir globos 
praplėtimui. (D).

♦ San Francisko įlanką sukrėtė Stiprus 
žemės smūgis. Nuostoliai dar nežinomi. 
(D/R).

♦ Kansaeo ateito gubernatorius pasirašė 
įstatymą, kuriuo panaikinamas prohibicijos 
draudimas. 69 metus Kansase buvo už
draustas alkoholinių gėrimų pardavinėji
mas. (D/Afp).

SOVIETŲ S-OA
♦ 50 metų sukakčiai paminėti nuo „so

vietų mokslininko Popovo radijo išradimo”, 
Sovietų Sąjungoje bus rengiamos „Sovietų 
Sąjungos radijo meisterio” pirmenybės. 
(D/R).

ŠVEDIJA
♦ Švedijos karinė vadovybė karaliui 

Gustavui pranešę, kad krašto gynimo rei
kalams reikia radaro ir radijo įrenglftių, 
kuriems reikia 68,5 milijonų kronų. (D/R).

VENGRIJA
♦ Iš Vengrijos komunistinės darbininkų 

partijos, kuri turi apie 1 milijoną narių, 
„išvalyta" 170.000 asmenų, o 120.000 liko 
„kandidatais”. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Šiomis dienomis sovietų sektoriuje 

Berlyne bus renkami namų vyresnieji, kurie 
šį kartą pavadinti „patikėtiniais”. (D).

♦ Vasario 28. d. bizonoje buvo 1.042.344 
bedarbiai. Per pusę mėnesio bedarbių skai
čius pakilo 22918 asmenimis. Bedarbių skai
čiumi Bavarija yra pirmoje vietoje (D).

♦ Statistikos skyriaus pranešimu Vaka
rų Vokietijoje kainų kritimas sustojo. Teks
tilės kainos dar linkusios kriėti, Juodojoje 
rinkoje pakilo riebalų, cukraus ir kavos 
kainos, o cigarečių, kiaušinių ir mėsos — 
nukrito. (D).

♦ Bavarijos karinė valdžia pranešė. kad
du sovietų kariai peržengė stoną ir Neu- 
sfadto vietovėje iŠ dviejų rokiečlų atėmė 
61 DM. Sovietų karius tuojau sulaikė vo
kiečių pasienio policija ir nustatė Jų asnw- 
nybes. (D). . >
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LAIŠKAS IS ATLANTO / Aklasmatė
1948 m. gruodžio mėn.

Jau vienuolikta diena, kai 30 metų sm
ilaus ca. 20.000 to Cunard White Star Line 
„Scythia” garlaivis au maždaug 1800 ke
leivių (buv. DP) kroviniu, 320 žmonių įgu
la ir įvairiu bagažu nesustodamos iriasi prieš 
nepaliaujantį vakarų vėją nuo Cuxhaveno 
iki Halliaxo. Tikras tautų, lyčių ir amžiaus 
Babelis, predominuojant pas savo „duonda
viu*” vykstančioms šeimoms — moterims 
su vaikai*. Mūsų, lietuvių, sekcija (tvirtina, 
Itad Cuxhavene tarp 1.200 žmonių įsėdo apie 
120, o La Havre tarp 400 su viršum, ro
dos, niekas) yra sutirpdyta tame Babelyje 
ir tik tiek eusižinome, kiek savo kabinoje 
tr prie eavo pietų stalo arba išgirstam* po
ilsio salėse lietuviškai kalbant. Yra būsimų 
auksakasių, kalnaverčių, „lumberdžekių”, 
fermerių, bet daugiausia būsimų „flappe- 
rlų” (15—18 m. mergiočių), ką jau čia lai
ve galima pastebėti iš naujai kioske įsigytu 
amerikoniškų laku lyg Velykų’kiaušiniai iš
dažytų lūpų, veido kaukių, nagų ir kitų pa
rodai išstatomų kūno paviršiaus plotų. Be 
to, yra studenčių — domestics, kaip „Pin- 
nebergo Uršulė”, kuri prašo parašyti, kad 
vos laivan koją įkėlusi, ištuštinusi nuo se
nojo kontinento suvenirų ne tik savo kiše
nių* bei rankinuką, bet ir skilvį. Apsivaly
ta siela Ir viduriais naujam gyvenimui at
gimusi! Nežinau, ar šiandien jūros žuvėdros 
geresnes normas gauna, kaip DP stovyklų 
gyventojai, žinau tik, kad iki pirmosios va
karienės laive tie paukščiai prie „Scythljos” 
nė iš tolo nesirodė. Tik kitą rytą, kai po 
pirmųjų laive vaišių, kurias daugelis net 
lakuotų pirščiukų peiliais sukišo į plačiai 
praskleistas raudonų lupyčių rožes, ir kai 
visas laivas aidėjo maištą pakėlusių skilvių 
erupcijomis, įgulos darbininkai slidinėjo 
Žiauriai neestlškuose apvirškintos vakarie
nės latakuose, ir visi gaisro gesinimo švirk
štai buvo paleisti deniams, promenadoms, 
liiptanK, patiesalams ir baldams nuskalauti, 
visi spiečiai jūros paukščių ir žuvų buvo 
jau susirinkę laivo lydėti. Pasirodo, kad ne
poliruotoje gamtoje ne vien austrės prary
jamos po kelis kartus!

Bet sakoma, kad čigonas pripranta karia
mas. Visos tos „mamos nedasuptos" būty
bės, kurios po pirmos naktie* buvo nuklo
jusio* savo rezignavusiais kūnais visas pro
menadas ir vėjo gaivinamas aikštes, pradėjo 
pirm* pavieniui, paskiau masėmis lyg vai
duokliai iš-patamsių rodytis šviesoje, vilio
jamo* iš\virtuvės sklindančių kepsnių kva
po ir salėse viliojančių minkštų fotelių. Gal-; 
la per ankstybo optimizmo, kad mažiau val
gytojų — daugiau valgio ir daugiau lovose 
— mažiau foteliuose. Neg kai Neptūnas po 
kelių dienų pradėjo rodyti tikrąją savo ga
lybę ir bent aštuonlems vėjo balams įsakė 
pakilnoti mūsų Nojau* arką, labai mažai 
beatsirado savanorių sirgti. Priešingai, mū
sų naujokai įsivaizdavo, lyg būtų sūpuok
lėse per užgavėnes besėdį: kai kurie net ko
jomis į lovos galą atsispirdami šaukė „up- 
a, up-a”. Bet mano ypatingas komplimentas 
mažiesiems keleiviams. Nė vienas dar nepa
stebėjo jūros liga sergančio vaiko!

Laivu kelionės aprašyti neplaukusiam ne
įmanoma, kaip ir geros Virginijos aromato 
nerūkančiam. Tai yra maloniausios atosto
gos net žiemos metu. Jei net Vakarų Euro

poje naktys gruodžio mėnesį yra šaltokos, 
tai to nebegalima pasakyti Golfo šildomose 
bangose. Oro tyrumu, vėjo gaivinimas, vi
sokių kontinento dulkių ir jų bacilų nebu
vimą* bematant išgydo net au tavim į lai
vą atsineštas slogu. Lyg mylimų motinos 
rankų supamam kūdikiui krūtinėje palengva 

pradeda užeiliūliuotl visokio* neracionalės 
emocijos, lindi* po Išgyventų metų pradeda 
atgauti normalų ritmą, yra apsčiai laiko pe
reiti visa* „astralų” stadijas, iliineriant iš 
DP kevalo ir Išgyvenant Inkarnaciją į emi
granto formą. Jei yra kokia nors kito gyve
nimo forma, tai tik laivu plaukdama* gali 
ją palyginamai įsivaizduoti. Kas vakar dar 
buvo realioji būti*, šiandien ji beliko vien 
ataiminlmu, kur* diena po dienos pradeda 
išblėsti, buvę artimieji, bendrų barakinio 
gyvenimo interesų dalyviai, beatrodo praei
tie* šešėliai, buvę, nebelikę faktai, į ku
riuos ne tik sugrįžti, bet ir jiems „alio” pa
siųsti nebeįmanoma. O tenai, tenai, kas ne- 
beatitolinamai artėja, bus gyvenimas nau
jas, kitoks, gal būt, visiškai svetimas, ir 
reikalai bei rūpesčiai nauji, kiloki, gal būt, 
svetimi... Tik vienas dalykas lik* amžinai 
ta* pat* — tai sielos nerimai, ir į šitą vie
ną vienintelę Amžinosios Sielos liepsnelę 
savo krūtinėse sudėkime visą savo buities 
pateisinimą ir pareigos supratimą! Nes:

Visa kita yra praeinama, nepastovu ir 
kintama. Sielos nerimas yra Iš gimtojo ele
mento išplėšto augalo savybė, iš tėvynės 
atitrukusio klajūno nostalgija.

Kas yra tas jausmas, kurs beartėjant nau
jojo pasaulio krantams, į kuriuos taip srnel- 
kėmės, širdyje vi* labiau sukelia geliantį 
neramumą, kažkokį norą, kad tas laivas 
verčiau pavirstų „skrajojančiu olandu” ir 
taip liktų plūduriuoti beribiuose vandeny
nuose... Nežinomos ateities baimė ar ne
beatšaukiamai paliktos praeities gailestis? 
Greičiausia ne viena ir ne kita, bet tik pasi
klausk neramiai tvaskančios širdies. Tai tas 
pat* jausmas, kaip valko ilgesys motinos, 
palikus gimtuosius namus, tai giminės krau
jo balsas, tautos organizmo išplėštojo nar-’ 
velio gėla. Jei mes šiandien skausmingai *u-

Latvių kolonija prie Mississipio
Likimas lėmė 22 latvių šeimoms apsigy

venti Miialraippio ateito šiaurės vakarų 
srityje, maždaug 25 km nuo Senatobijos 
miestelio. Jie įkurdinti brolių Celicotų 
farmoee, kurios išsidėsčiuaios viename Mis- 
slsstpplo intako slėnyje.

Slėnį dengia medvilnės ir kukurūzų 
laukai, bet jie neatrodo prižiūrimi! visur 
jie apaugę krūmokšniais ir piktžolėmis, 
kuriose pranyksta ir kukurūzų ir medvil
nės daigai. Kai latviai lapkričio 21. d. 
atvyko J Senatobijos plantacijų rajoną, di
desnioji dalis derliaus buvo dar nenuimta, 
nors tai turėjo būti atlikta vėliausiai iki 
spalio mėri. Susltrukdymo priežastys — 
darbo jėgų trūkumas. Juodosios rasės gy
ventojai, kurių provincijose žymus > išim
tis, kaip pietiečiai nemėgsta intensyvaus 
darbo. Jų pragyvenimo reikalavimai irgi 
nėra dideli: jei pilvas pilnas, jei galima 
nueiti į kiną arba pasivažinėti su kokia 
seno tipo mašina, tai jie, atrodo, visai pa
tenkinti.

Kaimų gyventojai, išskyrus žemės sa
vininkus, yra nuomininkai. Taip pat ir 

prantame amžinojo žydo dalią, tai joks am
žinasis žydas prieš du tūkstančius metų ne
tekęs tėvynės, nebegali suprasti mūsų da
lios, netekusių tėvynės prieš ketverius me
tus... Siam širdies balsui ir sielos nerimui 
neduokime jokiomis aplinkybėmis nei nu
rimti, nei nutilti. Tai mūsų paveldėjimas, 
kurį išalvežame | naujus kraštus po visą 
pasaulį. Tai mūsų saitas su broliais, sese
rimis šioje planetoje, tai mūsų stipriausias 
akstinas tiltams statyti atgal į tėvynę su
grįžti.

O visų svarbiausia, tai mūsų dienas nak
tis ir metų metus budis žadintojas — keltis, 
budėti, dirbti ir prisidėti tėvynės išvadavi
mui padėti. Yra tūkstančiai kelių ir būdų, 
esant namie ir svetur, savo tautos šeimos 
narių pasilikti, jos laimei, sveikatai Ir lais
vei dirbti.

Niekas mūsų su ašaromis nepalydėjo, li
pant į laivą ir niekas bučiniais nepasitiks iš 
jo išlipant. Gilių minčių slėgiam! artėjame 
į savo naują likimą už tūkstančių mylių, už 
vandenų platybių. Tačiau niekas nenuties 
tolumo masto su jumis, sesės, broliai, tebe- 
paaillekančlals tremtyje ir niekas šiame pa
saulyje nenutrauks mūsų šventojo ilgesio. 
Tau, saulėtekio šalyje likusiai vargšei naš
laitei, mūsų brangiausiai Tėvynei Lietuvai.

Jau didėja laive sujudimas. Žmonės kalba 
apie greit pasirodysiančią naują žemę. Iki!

Nenori dirbti — grįžk Voltielijon

„Sydney Sun” praneša, kad du lenkų Imi
grantai bus deportuojami 
nuo pat savo įvažiavimo 
vengę stoti į darbą ir jų elgesys aplamai 
buvęs peiktinas. Sį‘ reikalą 
tyrus, * imigracijos ministeris įsakęs juos 
grąžinti Vokietijon. Pasirodo, kad jie pa
davę nepagrįstus skundus apie darbo są
lygas ir darbo vedėjus. Be to, jie Hobarte 
suieškoję advokatus, kad tie įstatymo „lan
kstumo” pagalba išlaisvintų juos iš pačių 
pasirašytos dvejų metų darbo sutarties. Per
nai rudenį iš Australijos Vokietijon grą
žintas ir vienas latvis. (LLV/SB).

Vokietijon, nes
Australijon jie

nuodugniai iŠ-

atvykusieji latviai pradedant nuo sausio 
1. d. yra pasidarę nuomininkais. Jie apdirbs 
5—8 ha žemės, augindami medvilnę ir ku
kurūzus. Atvykuslems savininkas davęs 
1—2 arklius su pakinktais, darbo įrankius, 
mašinas ir sėklą. Savininkas duoda butą su 
kuru, ganyklą vienai karvei, su veršiu, 
vienai kiaulei su paršiukais ir 25 vištomis. 
Ką šis žemės nuomojimas duos jiems, tai 
parodys ateitis, nes jie turės padengti ne 
tik gyvenimo išlaidas, bet ir kelionės išlai
das nuo uosto iki Senatobijos, įvairių na
mų apyvokos daiktų, baldų ir gyvulių įsi
gijimo išlaidas, kurios gali siekti iki 600 
— 1.000 dolerių. Šiuo metu visa kas reika
linga duoda savininkas, bet tai reiks atsi
lyginti iš naujojo derliaus.

Atvykusieji per daug šviesiai nežiūri į 
ateitį, bet vis dėlto mano įsikurti. Apie pra
dinį uždarbį galima spręsti iš moterų dar
bo pajamų. Jos daug vargo medvilnės der
lių nuimant, bet tik retai, laimingoms są
lygoms pasitaikius, pavyko gauti už dienos 
darbą 3 dolerius; dažniausiai reikėjo pasi
tenkinti su 1.20—2 doleriais. Latviai nėra

Vokietija ir joje liekantieji DP
Ar taikos sutartis pasirašiusios Austrija ir Vokietija 

neišduos tremtlnlni?
Abejotinas Vokietijos sudemokratėjlma*
Du didieji karai parodė, kad Vokietija 

moka pakilti kaip erelis ir nusileisti kaip 
varna, kol ją vėl pakelia nugalėtojai, kad 
... vėl kautis galėtų. Lietuviškas priežodis 
„Ne tas vyras, kuris pradeda, bet tas, ku
ris baigia”, matyt, jai yra nežinomas. Tik 
jos laimė (centrinės padėties Europoje Ir 
tautos gausingumo dėka), jai neilgai tenka 
gulėti ant menčių. Taip buvo po Versalio, 
taip yra Ir po Potsdamo.

Kiekvienam, rodos, aišku, kad jau dvi to
kios skaudžios pamokos turėtų vokiečius 
pamokyti ir atbaidyti nuo bandymo dar 
kartą kada revanšuotls. Bet nugalėtojų ne
sutarimas Ir lenktyniavimas dėl palankumo 
dilgina vokiečių totalistinę ambiciją, ir jie 
greit pradeda pamiršti tas dvi pamokas. 
Tadėl į Vokietijos sudemokratėjimą ir vi
sišką sugrįžimą prie Evangelijos (vokiečių 
vyskupas Sibilius „Vokietijos sugrįžimas 
prie Evangelijos” dar tik rašo) tenka žiū
rėti su dideliu atsargumu, nes mes esame 
liudininkai, kad nacizmo ir totalizmo dva
sia vokiečių tautoje yra daug gilesnė, negu 
demokratijos optimistams atrodo.

Rytinės ir centrinės Europos tautų karo 
pabėgėliai, kurie jau kelintus metus skursta 
DP stovyklose, 'nėra žmonės vien tik dėl 
duonos plutos, skuduro ir pašiūrės gyveną^ 
Jiems ne vis tiek kas ir kaip dedasi aplink, 
net pačioje Vokietijoje, nes jų likimas yra 
glaudžiai susijęs su pasaulio raida ir Vo
kietijos likimu. DP „nedėkingumas” Vokie
tijai reikia suprasti teisingai, turint galvoj 
praeitį, dabartį ir ateitį.

Mes nepavydime atkutimo ir taikos gy
venimo Vokietijai, nes ir mums, ypač dir
bantiems, dabar galima geriau gyventi. Mes 
galėtume joje Iš bėdos ir likti, nepritam
pant prie emigracijos, nes Vokietija yra pa
vyzdingai susitvarkiusi soclališkai 
pavojus tuo tarpu negresia. Deja, 
same Vokietijos sudemokratėjimo 
tai. Vokietijos okupacija baigsis

ir karo 
mes ne- 
optimls- 
grelčiau

patenkinti ir tomis gyvenamosiomis patal
pomis, kuriose Čia darbininkai gyvena, 
jose vėjui visai laisva valia ir kambario 
temperatūra daug nesiskirtai nuo oro.

Visiems yra labai daug darbo paruo
šiant būtiniausiai reikalingus baldus, nes 
iš Senatobijos atsivežė tik lovas ir čiuži
nius. Ateiviai neturi dolerių baldų įsigiji
mui, todėl duoda valią protui; dirba patys 
stalus, taburetes ir net rūbams spintas. 
Greit mano jaustis žmoniškiau, ypač po to, 
kai bus pabaigę savo naujųjų namų sta
tybą.* (Latvlešu Zinas). 

♦ Šiuo metu „New York City Opera” 
ruošiasi pirmam žymiojo negrų kompozito
riaus Williamo Stillio „Troubled Island” 
operos pastatymui. Siame naujame kūrinyje 
Stiliis pasakoja tragišką vieno Haičio negrų 
vado gyvenimą, kuris Napoleono laikais sa
vo laisvės kovų žygiais nutiesė kelią Haičio 
salos nepriklausomybei. Iš žymesniųjų Stil- 
lio kūrinių yra „12 Spirituals”, „Danker 
America”, „Pages From Negro History” ir 
„Afroameriklnė simfonija”. Už savo kūry
bą ji* yra apdovanotas „Harmono” premija.

negu kapituliacijos dieną buvo galvota. Pa
tys nugalėtojai keičia savo planus Vokieti
jos naudai. Užtenka pasiskaityti vokiečių 
spaudą, pasiklausyti radiją, pasikalbėti au 
vokiečių inteligentais, kad gautum vaizdą, 
jog vokiečiai yra pasiryžę vis daugiau tei
sių reikalauti, ką patvirtina įvairūs jų 
šokėliškl protestai (dėl Helgolando ir 
Ho doko sprogdinimo ir kt.).

išsl-
Kie-

IRO 
DP. 
gen.

IRO steigs DP prieglaudų fondą

Iki 1950 m. birželio mėn. 30. d., kai 
baigs savo misiją, bus įkurdinta ’/s 
Likusiems DP, kaip pareiškė IRO 
direkt. V. Tuckas, bus įsteigta 35 mil. do
lerių prieglaudų fondas. (Šiuo metu IRO 
globoja 714.156 asmenis, iš jų 133.984 len
kus, 124.253 baltus, 106.480 žydų, 79.554 
ukrainiečius, 91.846 kitų tautybių, neskai
tant 178.039 asmenų su aprėžta teise.

Malonu girdėti toks žmoniškas IRO pro
jektas Bet kyla klausimas, kur gi bus stei
giamo* to* prieglaudos? Vokietijoj?

Kol Vokietija okupuota, tol gyvenimas 
užsieniečiams karo pabėgėliams joje yra 
Šiaip taip pakenčiamas. Bet kas bu* *a 
„prakeiktais užsieniečiai*”,, kai Vokietiją 
paliks okupaciniai veiksniai, kada vokiečių 
tradicinė neapykanta užsieniečiam* galės 
pasireikšti kiekvienam žingsnyje? Ar krikš
čioniškai demokratinės partijos ir atsakingi 
pareigūnai sitvaldy* savo mase*? Ar taiko* 
sutartys, jei jo* bus pasirašytos, lalduo* 
žmonišką užsieniečių traktavimą Vokietijoj 
ir Austrijoj? Štai klausimai, kurie iškyla ’ 
greta materialinių Ir moralinių rūpesčių.

Ar Vokietija skaitysis su Lietuvos 

suverenumu?
Ta proga iškyla naujas klausimas: ar tal

kos sutarti* pasirašiusios Vokietija ir 
Austrija pripažins Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybių de jure egzistavimą? Kas ga
lės jas priversti toliau sekti vien anglo
saksų demokratinę politiką, jei jų interesai 
kitaip diktuos? Ar galima pasitikėti jų 

krikščioniškumu?
Jei nepripažins, tai kok* tada bus DP li

kimas šiose valstybėse? Ar jos, vadovau- 
damos savo gyvybiniais Interesais, sovietų 
spaudžiamos! ir gundomos, neišduos liku
sių DP? Atsiminkime, kad ■ sovietai dar 
neatsisakė pretenzijų į balių DP Ir kad jie 
iš dalie* ir dėl to sąmoningai vilkina pa
skutinių vokiečių galvų belaisvių grąžini
mą, kad atėjus progai turėtų reikiamą skai
čių galvų už galvas ...

Sveikinant IRO susirūpinimą negalin
čiais emigruoti DP, reikia tikėti, kad IRO 
numatomas DP prieglaudas įsteigs kitose 
Vakarų valstybėse, bet ilk ne Vokietijoj ir 
Austrijoj.

Toks IRO numatomas prieglaudų fondas, 
žinoma, neatpalaiduoja mūsų bendruomenę 
pačiai savo liekančiais tautiečiais rūpintis. 
Negalima sakyti, kad tuo reikalu niekas ne
daroma. Bet jau laikas būtų bendruomenei 
išgirsti, kas mūsų pačių tuo reikalu yra pa
daryta, daroma ar ketinama daryti, nes juk 
yra sakoma: kas pats dirba, tam ir Die
vas padeda. Ed. Karnėna*.

JOSEPHAS CONRADAS

IŠDAVIKAS
I. tęsinys

Jis nė nekrustelėjot
„Ar aš maitinuos Iš jų darbo ir širdies 

kraujo? Ar koks spekuliantas ar kapitalis
tas? Ar susikroviau turtus iš badaujančios 
liaudies? Ne! Jie tai puikiai žino. Ir užtat 
visiškai nepavydi. Vargšės liaudies masės 
mėgsta savo vadus. Viską įsigijau savo 
raitais; ne iš tų milijonų pamfletų, kuriuos 
veltui išdalinau alkaniems ir prispaustiems, 
bet ii tų šimtų taikstančių antspaudų nutu
kusiai buržuazijai. Žinot, kad mano raštai 
kartu yra ir siaubas ir pomėgavimas — 
daiktas, kurį galima skaityti su nuostaba ir 
išgąsčiu, mano patosas verčia iššokti akis, 
o mano sąmojaus pagautas negali susilai
kyti nuo juoko”.

„Taip”, sutikau, „tikrai atsimenu, ir atvi
rai prisipažinsiu, aš niekaip negalėčiau su
prasti tos aistros”.

„Ar nepastebėjote, ligi šiol, kad tinginiai 
ir savanaudžiai žmonės mėgsta pokštus, 
nors tai jiems ir daug kaštuotų? Visas jų 
gyvenimas — vaidyba ir manieros, Ir užtat 
jie net negali suprasti nei realios sąjūdžio 
jėgos Ir pavojaus nei visiškai atvirų žo
džių prasmės. Viskas tik Išdaigos ir jaus
mų pasaulis. Užteks tik, pvz., atsiminti se
nosios prancūzų aristokratijos nusistatymas 
tų filosofų atžvilgiu, kurių žodžiai vedė į 
D. Revoliuciją. Net ir Anglijoje pakanka 
apsukriam demagogui tik pakankamai ilgai 
ir pakankamai garsiai šaukti, ir jis ras pa
sekėjų. Ir jūs mėgstat blėdžius. Su dema
gogu ranka rankon eina mėgėjai. Diletan

tizmas išdeda užmušti laiką ir pasotina 
savo paties tuštumą — tą kvailą tuštvnią, pa
gal kuri kiekvienas nori eiti kartu su už- 
porytojaus idėjomis. Lygiai geri kaip ir 
niekuo dėti žmoneliai susižavės jūsų kolek
cija panašiai kaip ir jūs pats, nors nei ma
žiausiai nesuprasdami, kur slepiasi jos vi
sas žavumas”.

Nuleidau galvą. Tais triuškinančiais pa
vyzdžiais puikiai įrodė tą liūdną tiesą. Ant 
žemės pilna tokių žmonių. Ir tas pavyzdys 
su prancūzų aristokratija prieš Revoliuciją, 
ar neiškalbus. Negalėčiau sugriauti jo Įro
dinėjimų, nors jo cinizmas — visados at
grasus bruožas-žymiai sumažino jų vertę. 
Šiaip ar taip Įspūdis buvo didelis. Norėjau 
kažką pasakyti, kas nereikštų pritarimo, bet 
ir nesukeltų diskusijų.

„Ar tuo nenorėjot pasakyti”, tariau kaž
kaip atitrauktai, ’’kad kraštutiniams revo- 
liucininkama visados aktyviai padeda tokių 
žmonių aistra”.

„Ne visiškai taip. Aš apibendrinau. Bei 
jei norit, galiu pridurti, kad revoliucinė 
veikla Įvairiose šalyse sulaukė panašios 
pagalbos. Netjr šioje šalyje.”

„Negali būti! „smarkiai užprotestavau. 
„Mes nemėgstame taip žaisti ugnimi”.

„Kaip tik, gal būt, dėl to jūs ir daugiau 
drįstate. Leiskit pastebėti, kad daugumas 
moterų, jeigu ne nuolat mėgsta žaisti ug
nimi, tai visados mėgsta žaisti bent su at
skiria kibirkštimi.” .

„Tai tik juokais?” paklausiau šyptelė
damas.

„Nemanau”, tarė mediniu tonu. „Turiu 
galvoje vieną atsitikimą. O! gana švel
nus ...”

Aš to tik ir telaukiau.' Kiek kartų jau 
bandžiau nukreipti, jo kalbą | tą taip sakant 
pogrindinę sritj. Kelis kartus jau buvo iš
tartas tas žodis. Tačiau jis visados sutik
davo mane su savo bejausmiu šaltumu.

„Kartu”, tęsė Mr. X, „galėsit suprasti, su 
kokiais sunkumais susitinka taip jūsų mė
giamas pogrindinis darbas. Kartais būna 
sunku išsinarplioti. Iš tikrųjų tarp prijau
čiančiųjų nėra gradacijos. Jokios griežtos 
sistemos.”

Mano nustebimas buvo didelis, bet neil
gas. Aišku, tarp kraštutinių anarchistų ne
gali būti hierarchijos; jokios1 įstatyminės 
pirmenybės. Patogi anarchiinė idėja, kuri 
viešpatauja tarp anarchistų. Tačiau nebūti
nai efektyvi.

Staigiu savo klausimu Mr. X sukėlė ma
no nusistebėjimą: „Ar pažįstat Hermionės 
gatvę?”

Abejingai pritardamas linktelėjau. Per 
paskutinius trejus metus Hermionės gatvė 
buvo išėjusi visiems iš galvos. Vardas dar 
ir dabar pasilikęs, bet neliko nė vienos 
plytos ar akmens iš senosios Hermionės 
gatvės. Jis turėjo galvoje senąją gatvę, nes 
toliau jis tarė:

„Iš kairės buvo eilė dviaukščių plytinių 
namų, kurie atsirėmė į didelį įstaigos na
mą — prisimenat. Ar labai nustebtumėt su
žinoję, kad viename iš tų namų kiek laiko 
buvo anarchistinės propagandos centras ar
ba, kaip jūs pavadintumėt, pogrindinės 
veiklos centras?”

„Visiškai ne”, pareiškiau. Hermionės gat
vė, kiek pamenu, niekados neturėjo gero 
vardo.

„Tai buvo aukšto pareigūno namas”, pri
dūrė jis, įsipildamas šampano.

„Tikrai!”, tariau nė žodžiu netikėdamas.
„Aišku, jis ten negyveno”, toliau kalbėjo 

Mr. X. „Tačiau nuo dešimtos ligi ketvirtos 
tas žmogus sėdėjo greta minėtos įstaigos 
flygelyje, gerai įrengtame privačiame kam
bary. Virai tiksliai šnekant, reikia pasakyti, 
kad tas narna* Hermionės gatvėje iš tikrųjų 
jam nepriklausė. Jis buvo jo užaugusių 
vaikų — dukters ir sūnaus. Mergaitė tikrai 
buvo vulgariai graži. Šalia savo asmeniško 
žavumo, kurio ji turėjo daugiau negu dau
gelis jaunimo, ji buvo pilna viliojančio en
tuziazmo, savarankiškumo, ir drąsios min
ties. Man rodos, kad ji lygiai vertiho ir 
viena ir kita: norėjo būti originali kiek
viena kaina. Kaip žinoma, moterys viską dėl 
to padarytų. Ji nuėjo labai toli. Ji pasisa
vino visus revoliucinių įsitikinimų bruo- 
žus-užuojautą, pyktį, nusistatymą prieš ne
humaniškus to luomo pasielgimus, kuriam 
ji pati priklausė. Visa tai lygiai Išskyrė jos 
asmenybę, kaip Ir šiek tiek originalūs jos 
drabužiai. Labai nežymiai bet pakankamai, 
originalūs, kad būtų iš jų matytiš protes
tas prieš nutukusių darbdavių filistinizmą. 
Kaip tik ir ne daugiau. Negalima nueiti per 
toli ta kryptim—suprantat. Tačiau ji buvo sa
vo amžiaus vaikas ir niekas nekliudė jai 
atiduoti savo namus revoliucijos veikėjams”.

„Argil” sušukau.
„Tikrai ji dėl to ir buvo originali. Kaip 

kitaip būtų atkreipę J ją savo dėmesį? 
Progų nedaug. Be to, reikėtų susitikti su 
sunkumais su sargu, kuri* pareikalautų re
komendacijų ir panašiai. Grupė, su kuria 
ji susitiko, tyrė blednus miesto kvartalu* 
(kaip žinoma, per visokias labdaringas or
ganizacija*, kurios prieš keletą metų buvo 
taip madoje), mielai priėmė jos siūlymą! 
Buvo paranku, nes kaip žinoma, Hermionės 
gatvė yra toli nuo anos įtartinos miesto 
dalies, kurią policija ypatingai sek*.

„Apatiniame aukšte buvo mažas itališ
kas restorana*, užeigos namai. Nebuvo 
sunku papirkti jo savininką. Viena tos gru
pė* moteris ir vienas vyras Špsiėmė tai 
padaryti. Vyras buvo virėjas. Draugai ten 
galėjo niekieno nepastebimi pavalgyti. Tai 
antra gera pusė. Pirmajame aukšte buvo 
apskurusi varietės artistų agentūra, tar
pininkavusi žemesnės rūšies kavinėms. Pri
simenu, ten dirbo toks Bromas. Jam tai ne
kliudė. Jam net patiko, kad per kiaurą 
dieną lankėsi visokie svetimi piliečiai, 
džongleriai, akrobatai, abiejų lyčių daini
ninkai ir pan. Policija, aišku, tuo visiškai 
nesidomėjo. Viršutinis aukštas kaip papras
tai visiškai tuščias”.

Mr. X pats nutraukė kalbą ir ramiai, lyg 
apskaičiuodamas čiujao už ledų, kuriuos pa
davėjas ką tik buvo padėjęs ant stalo. Rū
pestingai prarijo keli* šaukštui ir paklausė: 
„Ar esat girdėję kada nors apie Stono 
sriubos miltelius?”

„Apie ką?”
„Tai maisto produktas”, tuo pačiu balsu 

toliau pasakojo X, „apie kurį daug buvo 
kalbama dienraščiuose, bet kuris kažkaip 
nepatraukė publikos. Užsimojimas neišde
gė, kaip čia mėgstama sakyti. Tos prekės 
galima pirkti iš varžytynių žymiai pigiau 
negu po pensą už svarą. Grupė nusipirko 
keletą pokų ir viršutiniame aukšte atsi
darė Stono sriubos miltelių agentūrą. Vi
siškai garbingas biznis, tie milteliai buvo 
didelėse keturkampėse cininėse dėžėse, po 
šešias vienoj skrynioje. Buvo atliekami ir 
užsakymai, jei pasitaikydavo proga. Bet 
toji geltona masė buvo paranki ir tuo, kad 
joje galėjai viską paslėpti. Kartas nuo karto 
takia speciali dėžė buvo pakraunama I 
dengtą vežimą ir pasiunčiama į užsienį po 
pat dežuruojančio ant gatvės, kampo poli
cininko nosimi. Suprantat?” (B. dJ
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Tremtiniai lėktuvais Į JAV
LIEPOS MEN. BUS PASIEKTA 16.000 KVOTA. — IKI 1950. IV. 1. TIKIMASI IŠVEŽTI VISUS 200.000

AKIMIRKSNIU KRONIKA
BALTO atstovas J. Valaitis šiomis die

nomis lietuvių tremtinių emigracijos į JAV 
tikslais lankėsi Frankfurte, Bad Kissingene, 
Ludwigs'burge ir kitur ir ten kalbėjosi su 
atsakingais asmenimis. Jam teko kalbėtis su 
p. Squadrilliu, kuris pareiškė džiuginančių 
žinių. Schwab. Gmūndo stovyklos lietuviai 
buvo pirmieji, kurie iš BALFo atstovo J. 
Valaičio lūpų išgirdo naujausias informaci
jas.

Squadrillio pareiškimu, tremtinių emigra
cija į JAV diena iš dienos didėja. Jau dabar 
kiekvieną dieną suspėjama sutvarkyti per 
300 darbo ir buto garantijų, o netrukus, ati
tinkamai praplėtus štabą, bus galima per
žiūrėti ir paruošti tolimesnei eigai 400 ga
rantijų per dieną. Sį mėnesį į JAV išvyks 
jau ,4.500 tremtinių, balandžio mėn. bus iš
vežta nemažiau kaip 7.000, gegužės — bir
želio mėn. — po 12.000, o liepos mėn. bus

Kai kas naujo is Australijos padangės
Vasario 16. minėjimas Pietų Australijos 

sostinėje
Pirmieji tremtiniai lietuviai į Adelaidę 

atvyko jau pereitųjų metų sausio mėnesį, 
kur buvo paskirti prie vandentekio darbų. 
?u laiku, atvykstant naujiems DP transjxjr- 
tams į Australiją, ir Adelaidės lietuvių šei
ma gausėjo. Pagaliau rinkosi (arba sten
gėsi kiek galint rinktis) ir P. Australijos 
provincijoje dirbą lietuviai. Dabar, atrodo, 
čia gyvena per 100 lietuvių, o su netoli
momis apylinkėmis jų skaičius dar padi
dėja. Sausio mėn. 2 d. Adelaidės lietuvių 
susirinkime išrinktas Adelaidės Lietuvių 
komitetas. Gerokai pasiruošus nepriklau
somybės metinių minėjimui, vasario 19 d. 
Adelaidės katalikų katedros salėje susi
rinko per 400 žmonių: lietuvių, nedideli bū
reliai latvių ir estų, o taip pat ir gausus 
būrys kviestų svečių australų. Minėjimas 
prasidėjo 8-tą valandą, o prieš jį katedroje 
įvyko pamaldos, kurių metu giedojo Parei- 
gio vedamas chorelis ir vargonais grojo 
Geniotis. Po pamaldų prasidėjo pats ne
priklausomybės metinių minėjimas. Atida
rytas sugiedant Britų himną. Į garbės pre
zidiumą buvo iškviestas Adelaidės arkivys
kupo atstovas, Commonwealth Employment 
Service (darbo įstaigos) atstovas, latvių ir 
estų bendruomenių atstovai. Po to, Lietuvių 
Komiteto sekretorius p. A. šliužas anglų 
kalba skaitė paskaitą „Lithuania — the 
Nation”, Lietuviškai didžiai patriotišką žo
dį tarė komiteto vicepirmininkas V. Ce- 
pliauskas. Arkivyskupo atstovas patikino, 
kad mes esame tikrai geras laimikis Aus
tralijai ir būsime puikūs piliečiai.

Po iškilmingosios dalies sekė koncertinė, 
kurios branduolį sudarė solistų Prado Ma- 
tiuko ir Pauliaus Rutenio pasirodymai.

Tautiniai šokiai (Oželis, Kalvelis ir Len
ciūgėlis) buvo taip pat labai šiltai priimti. 
Tarp šokių akordeonu solo grojo Cepaus- 
kas. Savo nuostabia technika jis įrodė, kad 
akordeonas nėra tik šokių, bet ir koncer
tinis instrumentas.

Apskritai, patį minėjimą tenka laikyti 
pavykusiu. Jis ne tik davė Adelaidės ir 
apylinkių lietuviams giedrą lietuvišką, nors 
ir susikaupimo pilną vakai’ą, bet tikriausiai 
laimėjo mums ir naujų draugų australų 
tarpe. Rom. Marius.

naujai priimtiems ALD 
ir pačiam suvažiavimui, 
bebuvo kviečiami (kiti 
žmonės centrui). Įsta- 
paruošti, su eile spra- 
kone diktatoriškas tei—

O per nepilnus pirmuosius du šių metų 
mėnesius Australijoje įvyko ’ nauji dalykai 
pasakyčiau, neblogi dalykai. Be abejo, čia 
kalbama apie ^besikuriančią ir vis didėjan
čią Australijos lietuvių koloniją. Pirmiau
sia norisi užsiminti apie ne tik Australijos, 
bet ir Australijos lietuvių Centrą — Sidney. 
Jis, tas centras, Australijos lietuvių kartais 
net buvo skelbiamas miegančiu. Bet štai, šių 
metų pradžioje jis vis dėlto atsibudo (o gal 
ir garsiau teprabilo). Svarbiausias įvykis 
žinoma, yra lietuviško spaustuvėje spausdi
namo savaitraščio Mūsų Pastogė išleidimas. 
Tai nedidelio formato, keturių, ypatingomis 
progomis šešių puslapių laikraštis, kurio 
atsakinguoju redaktoriumi pasirašo A. Bau- 
žė, o redaguoja Juozas Žukauskas. (Plačiau 
apie tai rašyta „Minties” 21 Nr.).

Australijos Lietuvių Draugijos 1948. 12. 
30. įvykęs suvažiavimas priėmė naujus 
draugijos įstatus, savo sudėtimi apimdama 
visą Australiją skyrių ir grupių forma.

Iš Australijos lietuvių pusės jaučiama 
šiokia tokia kritika 
įstatams, o taip pat 
kurin nežinia kas 
sako, tik artimesni 
tai esą nekruopščiai 
gų ir neaiškumų ir 
sės suteikiant jos pirmininkui. Kiek tokie 
priekaištai yra tikslingi, teparodys, ateitis, 
nes pati ALD veikimo jrraktika, o ne for
malūs įstatai tegalės parodyti, ar ji patei
sins į ją dedamas viltis.

Jau' vieno semestro egzaminus išlaikęs 
Australijos Lietuvis su kiekvienu numeriu 
stiprėja' ir bręsta. Jo vedamas knygų pla
tinimo vajus apima vis didesnius lietuvių 
sluogsnius, išplatintų knygų skaičiui arti
nantis prie keturženklio skaitmens. Taip pat 
ir vis didėjąs skaitytojų būrys rodo jo popu
liarumą. Dabar, išėjus ir pirmajam spaus
tuvėje spausdinamam laikraščiui — Mūsų 
Pastogei, Australijos Lietuvis kai kieno ban
domas net laikyti nebereikalingu. Tokių 
minčių netikslumui pavaizduoti užtenka tik 
priminti lietuvių DP spaudą Vokietijoje, kur 
apie jos perteklių juk niekados nebuvo kal
bos. Pagaliau, viską suvedant tik į vieną 
spaudos organą išeitų per didelis vienpu
siškumas. O kol kas — kiek teko sužinoti 
— Australijos Lietuvis stengiasi persikelti į 
spaustuvę.

Svarbu norintiems pasirengti emigracijai
Pastebėta, kad dalis tremtinių nežino kai 

kurių potvarkių, o dalis, norėdama gauti 
DP statusą, neapsirūpina reikiamais doku
mentais.

Autoritetingose įstaigose mums teko pa
tirti, kad norintieji gauti IRO globą arba 
statusą turi išpildyti Control Center stato
mus reikalavimus.

1. Buvę savisaugos batalionų kariai, Lie
tuvos vietinės rinktinės vyrai ir policijos 
tarnautojai gali gauti IRO globą arba sta
tusą emigracijos reikalams, jei jie buvo mo
bilizuoti po 1943 m. sausio m. 1, d. arba 
įjungti prieš norą į vokiečių wehrmachtą 
arba jos dalinius. Praktikoje reikalaujama, 
kad jie galėtų įrodyti, kada jie mobilizuoti 
arba pagauti ir kada jie paleisti iš nelais
vės (labai svarbu turėti iš nelaisvės atlei
dimo dokumentus).

2. Buvę jėga vokiečių išvežti J Norvegiją 
turi pristatyti Lietuvos garbės konsulo Nor
vegijoje pažymėjimą, kad buvo prievarta 
atvežti darbų.

3. Grįžtantieji iš Belgijos, Prancūzijos, 
Olandijos arba Anglijos atgauna seną sta
tusą, jei yra išpildę sutartį, arba grįžta dėl 
ligos ir turi geras atestacijas. Susirgusieji 
automatiškai skiriami į stovyklas, jei .pir
miau yra buvę stovyklose. Išvarytieji iš tų 
kraštų už nusikaltimus, girtuokliavimą ir 
pan., skiriami į vokiečių ūkį.

4. Tarnaujantieji darbo arba sargybų 
kuopose turi pasirūpinti reikiamais pažy-

mėjimais, ką veikė nacių viešpatavimo lai
kais (darbo pažymėjimu, kalinio, jei sėdė
jo kalėjime, ligos, jei dėl ligos nedirbo ir 
tt.). Tie, kurie DP statusą gavo, bet buvo 
įspėti tokius pažymėjimus pasirūpinti, pri
valo Lai padaryti,' kad nesusitrukdytų jų 
emigracija. Tą pat privalo atlikti tie vyrai, 
kurie dar DP statumo neturi ir nori jį gauti.

5. Įspėjama saugoti dokumentus. Naujų 
dokumentų išgavimas susijęs su išlaidomis, 
o dokumentus išduodančios įstaigos neturi 
lėšų kai kurias išlaidas padengti.

Bendrai iš norinčiojo apsirūpinti DP sta
tusu reikalaujama įrodyti, ką jis veikė Vo
kietijoje nuo atvykimo dienos iki kapitulia
cijos, jis .turi įrodyti, kodėl jis bėgo iš Lie
tuvos ir kodėl jis nenori grįžti Į tėvynę. 
Šiuo atveju nepakanka pasakyti, kad jo tė
vynė yra bolševikų okupuota, bet nurodyti 
asmeninę priežastį, už ką jį bolševikai per
sekiojo ir persekiotų. (Ar jis veikęs prieš 
bolševikus, ar jo šeimos nariai, ar yra gi
minių deportuotų, jo socialinė padėtis ir tt.)

Taigi patariama visiems, norintiems pa
sinaudoti IRO globa, iš anksto pasirūpinti 
reikiamais dokumentais.

Patarimų tuo reikalu galima gauti sto
vyklose pas teisių tarėjus nemokamai ir ten 
sudaryti reikalingus dokumentus. LTB.

♦ Šių metų tradicinė šveicarų muzikos 
Šventė vyks Luzernoje nuo rugpjūčio 10. 
iki 28. d. Tarp kitų 5 simfoniniams koncer
tams diriguos Wilhelmas Furtwaengleris, 
Herbertas Karajanas, Paulius Kletzkię ir 
Brunonas Walteris.

MINTIS

pasiektas numatytas kontingentas — 16.000 
asmenų. Per šį laikotarpį bus išvežta 50.000 
tremtinių, o iki 1950. IV. 1 tikimasi išvežti 
ir yisus 200.000 DP, kuriuos numato įsileis
ti priimtasis DP įstatymas.
j Naujas dalykas, kaip pareiškė Squadrillis, 
yra tas, kad tremtiniai bus pradėti trans
portuoti ir lėktuvais. Jau dabar numatyta, 
kad per mėnesį šiuo būdu bus galima per
vežti apie 4.000 DP. Tai žymiai paspartins 
emigraciją. Džiuginanti žinia buvo pareik
šta BALFo atstovui, būtent, kad lietuvių vis 
didesnis skaičius galės įvažiuoti į JAV. Iš 
prancūzų ir britų okupacinių Vokietijos zo
nų bei Austrijos emigracija į JAV taip pat 
pradedama. Prancūzų zonoje 
nėta per 1000 ašmenų, britų 
mentavosi per 4.000 asmenų.

Atsakinėdamas į klausimus 
lė kai kurių įdomesnių faktų.

jau apklausi- 
zonoje doku-

Valaitis iškė- 
Vra asmenų,

kurie turi po keletą darbo ir buto garanti
jų ir kartais nežino, kuriomis pirmoje eilėje 
pasinaudoti. Globos organizacijos yra nu- 
sistačiusios, kad toks asmuo galės išvykti 
pagal pirmąją, anksčiausiai atėjusią, ga
rantiją, o kitos savaime pasinaikins. Pasi
taiko, kad vėliau sudarytos garantijos Eu
ropon ateina greičiau nei anksčiau sudary
tosios. Tai galima paaiškinti ir tuo, kad iš 
tų valstybių, kuriose darbo ir buto garan
tijų sudaroma mažiau, jos greičiau paruo
šiamos ir persiunčiamos Europon, o ten, 
kur tų garantijų susirenka daugiau, jos ir 
žymiai daugiau darbo pareikalauja ir tuo 
būdu jų persiuntimas Europon užtrunka il
giau. Kadangi lietuviai daugiausiai garan
tijas gauna iš savo giminių, o šie Ameriko
je daugiau susikoncentravę, tai, savaime aiš
ku, kad ir garantijų vienoje valstybėje susi
renka daugiau ir jų persiuntimas ilgiau už
trunka. Tačiau vienu ar kitu atveju tai ne
gali ilgiau užtrukti kaip 4 mėnesius.

JAV įstatymai daro sunkumų įvažiuoti 
įsūnytiems ar neįsūnytiems vaikams, ir kol 
šis įstatymas nebus pakeistas, šeimos, tu
rinčios tokių vaikų, negalės į JAV įvažiuo
ti. Šiuo reikalu yra daromi atitinkami žy
giai. Šeimos galvai dėl nesveikatos laikinai 
negalint į JAV išvykti, jo šeima gali vykti 
viena, jei garantijos perrašomos žmonos 
vardu. Dėl darbo sumažėjimo JAV Valaitis 
pareiškė, kad nėra ko baimintis, nes ir karo 
metu, kada visa JAV pramonė dirbo pilnu 
apkrovimu, buvo apie 2.000.000 bedarbių. 
Bedarbių „profesionalų” JAV buvo ir dus, 
pareiškė Valaitis, bet norintiems dirbti dar
bo niekad nepritrūks, (žlv).

PAMINKLINES
MAS

LENTOS PAŠVENTINI 
EICHSTAETTE

gyveną Rebdorfo stovyk-Penktus metus 
loję prie Eichstatto lietuviai, nutarė vietos 
katalikų maldykloje įmūryti paminklinę len
tą, kuri š. m. kovo mėn. 4. d., šv. Kazi
miero šventės proga Rebdorfo bažnyčioje 
buvo pašventinta. Lentoje įrašytas lotynų 
kalba šis tekstas:

„Per penkerius metus (1945—1949) šioje 
maldykloje tūkstantis lietuvių, dėl karo ne
tekusių laisvos valstybės, dėkojo Dievui už 
apsaugą bei globą, jr meldė grąžinti pa
sauliui taiką, o Lietuvai laisvę. Lietuva, Tė
vyne mūsų!” (Himno žodžiai lietuvių kalba).

Kartu buvo įmūrytas tam prilaikytas ak
tas lietuvių ir vokiečių kalbomis, kuriame 
buvo suglaustai nušviesta Lietuvos istorija, 
tremties gyvenimo vargai, tėvynės kančios 
ir vietinės stovyklos gyvenimas bei visuo
meniniai kultūriniai darbai. šventinimo 
apeigas atliko kun. Dr. Pr. Manelis.

Šiam darbui atlikti sumanymą iškėlė ir 
ėmėsi iniciatyvos dabartinis stovyklos ko
miteto pirmininkas Pr. Ličkus. Stovyklos 
visuomenė šiam sumanymui gyvai pritarė ir 
savo aukomis parėmė jo įgyvendymą.1 Pa
minklinės lentos projektą paruošė stovyk
loje gyvenąs ir tremtyje baigęs aukštąjį 
mokslą dipl. arch. Alt Kulpavičius. S-a.

Septyni įsakymai 
vykstantiems j JAV

Ilgesnį laiką pagyvenus Grohno emigraci
jos stovykloje, prisirenka visa eilė stebėji
mų, kuriais ne pro šalį pasinaudoti kiek
vienam keliaujančiam į Naująjį Pasaulį. 
Tuo būdu jis galėtų išvengti daug nemalo
numų ir nusivylimų. Štai septyni įsakymai, 
kuriuos verta įsidėmėti kiekvienam vyks
tančiam į Grohną. 1. Iš anksto neišleisti 
visų vokiškų pinigų, bet pataupyti juos, nes 
stovykloje reikia įsigyti papildomo maisto, 
kadangi sykiu pasiimtas maistas atimamas, 
o išduodamojo neužtenka; 2. nepamiršti 
kreiptis i tos organizacijos atstovą, kuri 
tvarko išvažiavimą, kad jis telegrafu pra
neštų garantijų davėjui, o tas laiku galėtų 
atvykti uostau pasitikti; 3. stropiai sekti in
formaciją ir patvarkymus, kurie kasdien po 
keletą kartų iškabinami kiekviename bloke; 
4. lankyti American Friends Commitee Ser
vice rengiamas informacijas paskaitas ir 
spalvotų filmų demonstravimus apie darbą, 
gyvenimo sąlygas, gamtą JAV; 5. einant į 
laivą imtis su savimi tiktai tiek rankinio 
bagažo, kiek gali pasiimti vienoje rankoje 
arba ant nugaros, nes antra ranka turi būti 
laisva; 6. pildyti amerikiečių personalo nu
rodymus apie švaros paisymą laive, nepri
mėtyti kabinose šiukšlių, skustis kas rytas 
ir nesėsti prie pusryčių, apsivilkus pižamo
mis arba vienmarškiniams; 7. kelionės me
tu, ypač sergant jūrų liga, nevalgyti svo
gūnų ir česnakų, nuo ko darosi bloga ne 
vien sveikiesiems keleiviams, bet Ir perso
nalui.

Pastarieji du punktai stovykloje skelbia
mi oficialiai, tačiau atsižvelgiant palyginti, 

■į nedidelį pabaltijiečių skaičių, jų savitą 
gyvenimo stilių ir virtuvės ypatybes, šiė 
punktai tarnauja beveik tiktai informacijai 
<r gyvenimo sąlygų apibūdinimui. (LLV/SB)

Pastabos apie tituluotuosius ir emeritus
Niekas pas mus, rodos, nėra pasisakęs prieš prideramą pagarbą nusipelniu

siems žmonėms. Užtat visokia akcija ir propaganda už pagarbą emeritams nėra 
reikalinga, nes ji nėra ir aktuali. Aktualesnis klausimas, gal būt, būtų tinkamos 
pagarbos pareiškimams ne tik „savo” nusipelniusiems žmonėms, bet ir iš kitos 
stovyklos. Savųjų kėlimas, o kitų niekinimas yra tam tikra mūsų liga ir sa ja 
reikėtų kovoti. Bet tai atskira tema.

Visiškai kitas titulų klausimas. Mes esame beveik visi tituluoti žmonės. Dėl to 
nėra ko nei džiaugtis, nei liūdėti. Žinoma, liūdna, kai dėl to, kad esame tituluoti, 
kai kas pradeda galvoti, jog mes esame mūsų tautos elitas. Mano galva, apie tą 
elitą jau ir Lietuvoje buvo per daug kalbama. Ypač blogai, kai elito sąvoka buvo 
ir tebėra siejama su titulais, o ne su nuopelnais visuomenei. Turėjome tokio elito 
ratelius pradedant nuo bažnytkaimio, kur elitą sudarė klebonas, mokytojas, pašto 
punkto vedėjas, kooperatyvo vedėjo žmona ir dar vienas kitas apylinkės dvarinin
kas, baigiant moterų seklyčiomis sostinėje. Kad to elito buvo daug, matytis iš to, 
jog net jau ir gimnazijų prisireikė elito vaikams. Aišku, kad tokio elito sąvoka 
visiškai nesutajio su emerito sąvoka. *

Faktas taip pat, kad didelė to „elito” dalis atsidūrė emigracijoje. Sakau elito, 
bet turiu galvoje tituluotuosius žmones: profesorius, generolus, direktorius, pašto 
viršininkus, policijos vadus ir tt. Mūsų tremtinių visuomenėje beveik nėra netitu
luotų žmonių. O jeigu visi, tai visi. Kas čia nuostabaus, jeigu kas ir neturėjo ti
tulo, kad dabar stengiasi jį įsigyti: arba iš vokiečių universitetų malonės, arba iš 
komitetų ir IRO įstaigų malonės. Paprastas dalykas taip pat, kad kiekvienas tru
putį pasiaukština, arba jo draugai jį paaukština: asistentas pasidaro profesoriumi, 
technikas — inžinieriumi, akušėrė — daktare, IRO valdininkas — karininku ir tt. 
Kas čia sužiūrės, kas čia sukontroliuos! Sakau, dėl to nėra ko jaudintis.

Bet jokiu būdu dėl to negalima pasiduoti nereikalingoms iliuzijoms. Tokioms 
iliuzijoms, man atrodo, pasidavė p H. Jurgelionis, pasišovęs ginti titulus. („Žibu
riai”, Nr. 19). Blogiausia, kad jis sumaišė du dalykus: nuopelnus su titulais. Tei
gimas, kad tas, kuris nenorėtų mums pripažinti titulų, jau tuo pačiu norėtų mus 
suniveliuoti arba paversti mus- „šiukšlėmis”, yra tiesiog įžeidžiamas. Arba many
mas, jog dėl to, kad mes esame tituluoti, mes negalime bendrauti su Australijos 
cukrinių nendrių kirtėjais, kad mes stovime už juos aukščiau, yra visiškai nesvei
kas ir su tuo tikrai reikia kovoti. Tai yra dar luominių tradicijų ir prietarų lieka
nos, kada ne kiekvienas darbas buvo lygus ir ne kiekvienas verslas buvo garbingas. 
Ne, ir žmonės be titulų nėra šiukšlės, ir paprastas fabriko darbininkas ar cukrinių 
nendrių kirtėjas yra žmogus, lygiai toks pats žmogus, kaip generolas ar ministe- 
ris. Visiškai klaidinga būtų galvoti, kad atsistoti tituluotam žmogui prie staklių 
yra kažkokia tragedija, kad jis pats dėl to turėtų kankintis ir būtinai verstų ir 
kitus dėl to kentėti. Tragedija turėtų būti ne dėl to, kad jo nenorėtų kas nors pri
pažinti, kaip buvusio tituluoto žmogaus, nors jis šiuo metu ir yra paprastas darbi
ninkas, bet tragedija kaip tik turėtų būti dėl to, jog Į jį tik dėl to, kad jis kadai
se buvo tituluotas žmogus, ir'dabar žiūrima ne taip, kaip į nuoširdų bendro dar
bo bičiuli.

Turint galvoje mūsų kovą dėl laisvės taip pat būtų baisi klaida manyti, jog 
kaip tik dėl to, kad mes esame tituluoti žmonės, kad dėl to pasaulis turėtų jausti 
mums daugiau simpatijos ir geriau suprasti mūsų bėdas. Mano galva, visa mūsų 
propaganda turėtų kaip tik mušti į tai, kad pasaulis atkreiptų dėmes) į mūsų tau
tos ir visų kitų po bolševikiniu jungu pakliuvusių tautų bėdas ne dėl to, kad ten 
negali ramiai ir padoriai gyventi generolai, direktoriai, vyskupai, rašytojai, žur
nalistai ir visas kitas vadinamasis elitas, bet kad ten negali padoriai gyventi 
ir daugiausia yra skriaudžiamas paprastas darbininkas ir paprastas ūkininkas, 
arba tiesiog paprastas eilinis žmogus.

žinoma, todėl bandymas dar ii* dabar mūsų pačių 4arpė skirstyti žmonės I ti
tuluotuosius ir šiukšles yra tik viena didelė klaida. Su pagarba nusipelniusiems 
žmonėms tai neturi nieko bendro. \ J. B.
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Z e i s s C o n t a x objektyvus: 
Tessar 1:33 f=5 cm . . 148.—
Sonnar 1:2,0 1=5 cm, so T-Belag 380.— 
Sonnar 1:1,5 f=5 cm, su T-Belag 580.— 
Knygą, apimančią visą foto sritį 
„Meine Foto — Praxis” Dr. W. Hee-

• ring, 424 psi. Kaina 18.—, Foto apa
ratų katalogą kaina 1,50, Foto — kino 

industrijos katalogą kaina 4,50.

12 organizacijų prieš naujus 
DP skryningus

Dvylika tremtinių ir jų rėmėjų organiza
cijų vedėjai prisiuntė bendrai pasirašytą 
laišką „New York Times” laikraščiui. Sis 
laiškas paliečia nežydų DP padėtį Vokieti
joje ir prasideda nurodymu, kad, būtinai 
reikalingi komentarai prie šešių žydų orga
nizacijų pasirašyto laiško DP klausimu, ku
ris šiame laikraštyje įdėtas jau anksčiau. 
Toliau žodis žodin sakoma: „Pirmiausia 
mes karštai sveikiname tą faktą, kad ger
biamieji minėto laiško pasirašytojai smerkia 
smarkiuosius puolimus, nukreiptus prieš 
lenkus, baltus, ukrainiečius ir įvairius kitus 
išvietintuosius asmenis. Vis dėlto turime ap
gailėti, kad dar tebesitęsia plati propagan
da iš kitų šaltinių, kuri tvirtina, kad dalis 
nežydų DP buvę nacių kolaborantai. Jei 
šie tvirtinimai nebus atitaisyti, reikia bijoti, 
jog jie galėtų pakenkti išvie+intiesiems ben
drai ir sudaryti nesusipratimus ir nei kan
čios naujiesiems imigrantams, kurie atvyks
ta į šį kraštą. Visai suprantama, kad kiek
vienoje grupėje, kuri susideda iš milijono 
žmonių, atsiras tam tikras nuošimtis nepa
geidaujamų asmenų. Bet tvirtinimas, jog 
stovyklose vis dar randasi didelė dalis bu
vusių kolaborantų, neatitinka tikrovės, taip 
pat tvirtinimas, kad DP rinktųjų centrinių 
komitetų narių tarpe esą daug karo nusikal
tėlių ir kolaborantų, kurie susižinoję su 
okupacijos įstaigomis trukdą repatriaciją.” 
Toliau laiške pasisakoma -prieš naujus skry
ningus; tardymus ir spaudimus, kuriais DP 
kamuojami jau nuo 1945 m. (LLV/SB).

1949 MI. M.

Emigruojantiems nepamirština
Su džiaugsmu paliekrm stovyklas 

Vokietijoje, širdyje knieti neramus 
jausmas, kad išsiskirstydami netenka
me bendruomeninės aplinkos. Jos itin 
pasigendama naujose vietose. Sį fak
tą liudija pirmieji išeiviai.

Šiuos nemalonius įspūdžius žymia 
dalimi galima sušvelninti, jei prieš 
išemigruodami pasirūpinsite susida
ryti saitų su tautiečiais plačiam pa
saulyje. Čia Jums geriausiai gali 
padėti „Mintis”, kuri visą ėjimo lai
ką stengėsi būti tremtinių jungtimi 
ir toliau pasiryžusi palaikyti ben
druomeninės sąsajos dvasią tarp be* 
tuvių.
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Iš Vokietijos
pakanka mokėti 4,50 DM

nuo kurios 
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laikraštį

Į užsienį užsisakant 
už mėnesį.

„The T o u g h t” Lithuanian Newspa. 
per Authorized by US Army European 
Command Headquarters Civil Affairs 
Division * License No UNDP 203 ♦ 
Apftears 3 times weekly ♦ Editor ill 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitia. 
(13b) Memmingen, Postfach 2, US-Zone, 
Germany * Population to be served 
20.000 * Circulation 4.000 ♦ Printed 
by Verlagsdruckerei Dietrich & Schuster 
GmbH Memmingen. Schrannenplatz 6

Leista JAV Kariuomenės Vyr. Būstinės 
Eurojxtje * Licenzijos Nr. UNDP 203 
* Vyr. red. — leid J. Vasaitis, Redak
torius: St. Kalvaitis * Redakcija straips
nius taiso bei trumpina savo nuožiūra 
ir nesunaudotų- rankraščių nesaugo ♦ 
Prenumerata Vokietijoje, mėn. DM 3.—. 
į užsienį mėn. DM 4,50 atsk. num. 
30 pf. * Skelbimai iki 10 petito eil. 
DM 3.— kiekviena sekanti eil. 25 pf. 
užuojautos, sveikinimai, padėkos DM 5.— 
paieškojimai DM 2.— * Ein. s-tos: 1) 
Postscneckkonto Mūnchen 14 210 ir 2) 
Volksbank Memmingen 9149 . ♦ Adr.: 
„Mintis” Memmingen. Postf|ch 2. Tel. 2677

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo 
įe ir visose jos dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius. 40. Fosse Rd Centra! 
Leicester. England. Prenumerata mėnesi?- 
3 šilingai, atskiras numeris 3 pensai

t

4


	C1BLNB1F85FC41-1949-Kovo14-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1949-Kovo14-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002
	C1BLNB1F85FC41-1949-Kovo14-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0003
	C1BLNB1F85FC41-1949-Kovo14-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0004

