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Atlanto paktas plečiamasBolševizmo griovimas prasidėjo
LAIKRAŠTIS LIETUVI VISUOMENEI .

Jau ruošia Paciliko paktą
Canberra (Dena/Reuteris). Australijos 

krašto apsaugos ministeris Dedmanas Can- 
berroje pareiškė, kad šiuo metu vyksta pa
sitarimai dėl Pacifiko gynimo pakto suda
rymo. Tas paktas apims britų common- 
wealtho ir kitus kraštus. D. Britanija tuose 
pasitarimuose aktyviai dalyvauja. Tas pak
tas būsiąs panašus į Atlanto paktą.

Stalinas gaus galą dar šiemet
New Yorkas (Dena / Afp). Amerikiečių 

radijo komentatorius Walteris Winchellis 
pareiškė, kad Stalinas sergąs vėžio liga, 
kuri yra nepagydomoje stadijoje. Stalino 
mirties, anot Winchellio, galima laukti dar 
šiemet

Arabams padėti atvyko britą 
kariuomenė

Ammanas (Dena/Reuteris). Oficialiai pra
nešta, kad Raudonosios jūros Transjorda- 
nijai priklausančiame Akabos uoste išsilai
pino britų kariuomenė su šarvuočiais ir 
karo medžiaga. Patikimuose sluogsniuose 
teigiama, kad tie daliniai atvyko sustiprinti 
jau ilgesnį laiką čia esančią britų įgulą. Jie 
turi aiškų įsakymą išvengti susidūrimų su 
Izraelio daliniais, kurie stovyklauja už kelių 
kilometru į šiaurę. »

Vokiečiu policija dalyvaus 
sovietą manevruose

Berlynas (Dena). Biesdorfe, prie Berlyno, 
buvo išlaipintas sovietų kariuomenės da- 
libys; iš viso apie 300 vyrų. Tai daugiausia 
jauni naujokai, kurie aprengti naujutelai
tėmis uniformomis. Biesdorfo stotyje jie už
kabinėjo vokiečių civilius. Netrukus jie 
išžygiavo nežinoma kryptimi. Patirta, kad 
netruko* rivyks daugiau sovietų kariuome
nės, kuri stovyklaus netoli Berlyno.

Sovietų kariuomenės dalinių pervežimas 
vyksta tik naktį. Neseniai į Bernau atvyko 
šarvuočių dalinys. Teigiama, kad netrūkus 
įvyksiančiuose sovietų šarvuočių divizijos 
manevruose Tiiringijoje turės dalyvauti ir 
vokiečių paruošties policija, kuri yra 
koma Tiiringijos kareivinėse.

lai-

Reikalau|a paramos 
tautinei Kinijai

Frankfurtas (Dena). Pasak BBC, penki 
Amerikos senatoriai įteikė užsienio reikalų 
ministeriui Achesonui siūlymą, kuriame nu
matoma prašyti skirti tautinei Kinijai remti 
ūkinę pagalbą 1,5 milijardų dolerių sumoje.

To sumanymo iniciatorium yra senatorius 
Cannanas. Jis tikisi tuo klausimu pasiekti 
sprendimą dar prieš tai, kai kongresas 
d*- debatus Europai ginklų teikimo 
l ' ’into paktą.

pra- 
pa-

JAI constabulary gerai 
ginkluoti

Augsburgas (UP). Amerikiečių constabn- 
iry daliniai, pasak, gen. maj. Whiteso, yra 

iš naujo mokomi ir perorganizuojami. Tas 
perorganizavimas prasidėjo, kilus Berlyno 
krizei. Constabulary turi 3 pulkus, kurie tu
ri 150 tankų, sveriančių po 46 to, ir per 
200 tankų — po 20 to. Kiekvienam tų vie
netų batalijonui yra priskirta 1 pėstininkų 
kuopa, kuri yra ginkluota naujausiais gin
klais. ,

Sovietu S-ga yra atsilikęs 
kratas

New Yorkas (Dena/Reuteris). Sovietų JT 
delegatas Gubičevas, kuris yra kaltinamas 
šnipinėjimu, teisme pareiškė, jog jis žino, 
kad Sovietų S-ga yra atsilikęs kraštas, bet 
užtat JAV taiko inkvizicijos laikų praktiką.

Gubičevas jam iškeltą bylą pavadino „ko
medija” ir pareiškė savo teises į diplomati
nį imunitetą.

Sovlelai lormoznofa derybas
Londonas (AP). Austrijos taikos sutarties 

konferencijoje sovietų atstovas Zarubinas 
atmetė britų siūlymą dėl slovėnų mažumos 
klausinio sutvarkymo. Bijomasi, kad sovie
tų delegato elgsena vėl gali privesti prie 
pasitarimų nutraukimo.

♦ JAV gyventojų skaičius pagal statis
tikos biuro duomenis š. m. pradžioje buvo 
148 milijonai. Vidutinis mėnesinis prieaug
li* xa 200.900 žmonių. (D/R)

New Yorkas (AP). 25 emigravę rusai, 
tarp jų ir buv. Rusijos provizorinės vyriau
sybės ministeris pirmininkas Kerenskis, 
New Yorke sudarė komitetą, kuris sieks 
Rusiją išvaduoti iš „komunistinės diktatū
ros” ir (kurti „laisvą ir tikrai demokratiną” 
valstybę. Komitetas paskelbė, kad jo tikslas 
suorganizuoti visus nuo komunistinio reži
mo pabėgusius rusus.

New Yorkas' (Dena). Kerenskis, kuris po 
caro nuvertimo 1917 m. buvo laikinosios 
Rusijos vyriausybės ministeris pirmininkas, 
pasisakydamas dėl naujai sudarytosios „Ru
sijai nuo bolševizmo išvaduoti unijos” pro
gramos, pareiškė, kad: „mes turime pa
miršti praeitį ir pradėti iš naujo. Mūsų 
programa turi atitikti naujos generacijos 
viltis ir uždavinius”.

Žvaigždė, kuri lėtai kyla Rytų padangėje, 
yra rusų tautos troškimas laisvės. Tas ko
mitetas nori su panašius tikslus turinčio
mis grupėmis užmegsti ryšius ir radijo 
bangomis informuoti demokratinį elementą 
Sovietų Sąjungos viduje.

Svarbiausieji tos programos straipsniai, 
šalia komunistų partijos likvidavimo su vi
sais jos organais, siekia panaikinimo kon- 
centracijos stovyklų, grąžinimo visų indivi
dualinių laisvių ir kolektyvizmo panaiki
nimo.

„JAV nori sugriauti sovietu ūkį

Vakarų 
kad ir

Vakarų

Leipzigas (Dena). Leipzigo pavasario 
mugės proga sovietų SMV iš Karlhorsto 
maj. Rutnikas pasakė kalbą, kurioje pa
reiškė, kad Vakarų valstybės su Vokietija 
laimėjo karą tik dėka sovietų pagalbos.

Amerikiečiai sudarė su Sovietų S-ga su
tartį, kad eliminuotų Amerikos monopoli
niam ūkiui rimčiausią konkurentą, Vokie
tiją.' Dabar, samprotavo Rutnikas, 
valstybių monopolistai to siekia, 
sovietų ūkis būtų sugriauta*.

Šalia jau žinomų kaltinimų, kad 
karinės vyriausybės skaldo Vokietiją, Rut
nikas smarkiai puolė, kaip jis pats sakė, 
nepailstamą amerikiečių agresyvią politiką, 
kurios tikslas yra su Marshallio plano pa
galba pavergti Europos tautas.

J klausima, ar Sovietų S-ga turi atominę 
bombą, maj. Rutnikas atsakė, kad jis to ne
žino, bet jis nori priminti, kad ir Hitleris, 
pavyzdžiui, atsisakė nuo dujų panaudojimo 
tik dėl to, kad jis bijojo, jog gali būti at
sakyta dar baisesniu ginklu. Tas pats tai
kytina ir Amerikai.

Toliau Rutnikas pareiškė, kad dėl prekių 
išvežimo draudimo ir transporto uždarymo 
Vakarų Vokietijoje sovietų zonos dvimečio 
planas susiduria su dideliais sunkumais.

Sovietai Švedijai neduoda ramybės

Stockholmas (Dena). Sovietų S-ga Švedi
jai, pasak Reuterio, įteikė naują notą, ku
rioje reikalauja, kad Švedijos policija liau-

Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos viešo
sios tvarkos ministeris Rendis tariasi iš 
graikų komunistų patyręs, kad pirmasis 
žingsnis Titui nuversti bus padarytas bendra 
akcija iš Bulgarijos, graikų sukilėlių ir Al
banijos pusės.

Į pietinę Serbiją turi būti slapta įgabenti 
NOF (Makedonijos komunistų laisvės są
jūdžio) nariai ir graikų sukilėliai, kurie ten 
sukeltų Makedonijos gyventojus prieš Tito 
režimą.

Vengrijoje, Debreczeno mieste, kovo 15 
d. įvyksta slapta Sovietų S-gos ir sateliti
nių kraštų aukštų kariškių konferencija. 
Kompetentingi Vienos sluogsniai tariasi su-

nuosavybės teisę į „Petro pirmojo” salą, 
kuri 1821 m. buvo atrasta Bellinghauseno.

JAV tautinė gvardija padidėjo
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

tautinės gvardijos viršininkas gen. Crame- 
ris pranešė, kad kovo mėn. 1 d. tautinėje 
gvardijoje buvo 329.614 vyrų. O š. m. bir
želio mėn. ta gvardija įau turės 341.000 
vyrų.

Skaldymu komunistai sprogdina eklezijas
Praha (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos 

socialistų partijos organas „Nova politika”, 
kuris išeina Brno mieste, rašo, kad Brno 
dvasininkų susivienijimo akcijos komitetas 
nutarė eliminuoti prieš komunistų režimą 
nusistačiusius dvasininkus. Tas nutarimas 
padarytas po to, kai buvo pareikalauta vi
sų konfesijų padaryti 4 savaičių propagan
dinį žygį imtis priemonių prieš dvasininkus, 
kurie kaltinami valstybei priešiška veikla.

Brno dvasininkų susivienijimo nutarime 
atitinkami stebėtojai įžiūri įrodymą, kad 
sekasi komunistų bandymui suskaldyti ek- 
leziją į komunistų režimo priešiškai nusi
teikusią ir tą režimą palaikančią.

Paryžius (Dena/Reuteris). Ispanijos užsie
nio reikalų ministerijos informatorius „Pa
ris Presse” bendradarbiui pareiškė, kad 
Ispanija nedalyvaus Viduržemio jūros pak
te, jeigu ji bus neprileista prie JT ir Atlan
to pakto.

Šiandien iš Ispanijos prašoma atramos 
taškų, bet sistemingai, ji laikoma atokiai nuo 
JT. „Jeigu jau stovima prieš karą su So
vietų S-ga, tai kodėl neįsileidžiama į Va
karų bloką krašto, kuriame komunizmas yra 
radikaliai įveiktas?” paklausė informatorius.

Ispanija turi civilinės ir karinės aviacijos 
sutartis sli JAV, kurios yra sudarytos dvi
šalio įsipareigojimo principu. „Mes esame 
neturtingi, ir nors mums reikalinga dolerių,

Be sovietų negali būti sprendimo

Londonas (Dena/Reuteris). Sovietų geo
grafų draugijos pirmininkas Bergas per 
Maskvos radiją pakartojo sovietų pretenzi
jas į teisę kartu su kitomis valstybėmis 
spręsti Antarkčio klausimus.

Bergo nuomone, Antarkčio klausimą gali 
spręsti tik tos .valstybės, kurios turi isto
rinę teisę ir yra prisidėjusios savo atradi
mais. Antarkčio suverenumo klausimo 
sprendimą be sovietų dalyvavimo Sovietų 
Sąjunga nepripažins.

Bergas ta proga priminė rusų jūrininkus
Be!iinghauseną ir Lazarevą. Jis pabrėžė, ' mes atsisakome už juos perleisti mūsų kraš- 
kad Norvegija 1931 m. ir 1939 m. pareiškė to atramos taškus. Ispanija sutinka atsiskai-

Netrukus laukiama įsisteigiant „Laisvo
sios Rusijos” organizacijos Vakarų Vokie
tijoje, kurios būstinė bus Miinchene.

Tik vienas galima* užpuolikas — Sovietų 
Sąjunga

Washingtonas (Dena). ECA administrato
rius Hoffmanas švedų profesinių sąjungų 
nariams pareiškė, kad šiandien yra tik vie
na užpuolike tauta, kuri sukelia pavojų, bū
tent — Sovietų Sąjunga.

Pasaulis turi būti atpalaiduotas nuo dvie
jų dalykų: nuo karo ir nuo karo baimės, 
kuri taip pat yra pavojinga, kaip ir 
karas.

Jeigu laisvos tautos susijungs ir bus 
ningos, sakė Hoffmanas, neįvyks jok*
puolimas, nes joks užpuolimas nepasisektų. 
Ne tautos, bet diktatoriai pradeda karą. 
Diktatoriai visada sukelia pavojų. Kad pa
tiems išsilaikyti valdžioje, jie turi pavergti 
savo tautą ir įtikinti, kad jai gręsia užpuo
limas.

Mūsų naudai yra gyventojų, o taip pat 
plieno ir naftos gamybos persvara. Mes 
turime bet kokį materialinį pranašumą, ir 
bet kokio agresoriaus antpuolį galime 

| versti niekais.

pats

vie-
už-

pa-

tusi persekiojusi sovietų piliečius, kurie 
ri grįžti į Sovietų S-gą.

Sovietų pažadai nieko verti
Berlynas (AP). Leipcigo mugės lankytojai 

iš Vakarų Vokietijos ir vakarų Berlyno, ku
riems buvo pažadėta leisti netrukdomai lan
kyti mugę, buvo sovietų zonoje areštuoti. 
Jiems prikišama, kad jie neturi tarpzoninių 
pasų. —

Areštuotieji buvo tardomi sovietų pavyz
džiu ir „šviečiami”. Iš jų reikalavo, kad 
Vakarų Vokietijoje kovotų už Vokietijos 
vienybę.

no-

Washingtona* (Dena/Reuteris). Po Atlan
to pakto teksto paruošimo Washingtone da
bar didžiausias dėmesys kreipiamas į Da
nijos, Islandijos ir Italijos sprendimą.

Šiuo metu viešįs Washingtone Danijos 
užsienio reikalų ministeri* Rasmussenas su 
JAV užsienio reikalų ministerijos valdinin
kais svarstė JAV atramos tašikų tolimesnį 
naudojimą Grenlandijoje. Ta problema bu
vusi „vispusiškai” aptarta. Bet jis nelau
kia greito jos sprendimo.

Pasitarimuose dėl Atlanto pakto padary
ta „labai patenkinama” pažanga. Buvo ap
tartas ir JAV ginklų Danijai teikimo klau
simas. Į „visus klausimus” jis gavęs .pa
tenkinamus atsakymus”.

Pats Atlanto paktas ištisai papunkčiui 
buvo aptartas su užsienio reikalų ministerio 
tarėju Bohlenu.

I JAV taip pat atvyko ir Islandijos už
sienio reikalų ministeris Benedikstsonas. 
New Yorke spaudos atstovams jis pareiškė, 
kad Islandijos vyriausybė nesutiks su ka
rinių atramos taškų rengimu. Jis atvyko Į 
JAV, pareiškė Benediktssonas, pasiinfor- 
muoti apie Atlanto paktą. Kol kas jis ne
žino kokį vaidmenį jame vaidins Islandija. 
Dėl Islandijos dalyvavimo tame pakte 
sprendimas dar nepadarytas.

Manoma, kad dėl bazių su Islandijos už
sienio reikalų ministeriu tarsis pats Ache- 
sonas, ir tai bus diskutuojama tuo pačiu 
pagrindu kaip ir Grenlandijos klausimas su 
Danija.

Tame posėdyje, pasak AFN, buvo tvars
toma sukelti protesto ženklan generalinį 
streiką. ' . .

Didelė komnnistą opozicija 
Atlanto paktui

Rymas (Dena/Reuteris). Italijos parlamen
tas pradėjo svarstyti klausimą dėl Itali
jos dalyvavimo Atlanto pakte. Gi Italijos 
komunistai nori imtis visų priemonių, kad 
tą Italijos nusistatymą sutrukdytų. Ryšium 
su tuo Italijos vidaus reikalų ministeri* 
Scelba spaudos atstovams pareiškė, jog Ita
lijos policija yra pasiruošusi sutrukdyti 
kiekvieną bandymą jėgos aktais įbauginti 
parlamentą. Komunistai, sakė Scelba, or- 

Komunistų planai Titui nuversti
žinoję, kad bus tariamasi dėl eventualių 
„kominformo” žygių prieš Jugoslaviją ir 
maršalą Titą. Pasak DPD, į DebreczeUą jau 
išvyko sovietų kariuomenės Austrijoje vyr. 
vadas gen. Kurasovas ir 10 aukštų kari
ninkų.

Atleisti ankšti sovielg 
pareigūnai

Maskva (Dena/Reuteris). Tautybių sovie
tas patvirtino kai kurių aukštų pareigūnų 
atleidimą. Atleistas yra iš savo pareigų so
vietų planavimo komisijos („Gosplano”) pir
mininkas ir ministerio pirmininko pavaduo
tojas Voznesenskis. Ar Voznesenskis pasi
liko politbiure, nėra žinios. Voznesenskio 
vieton paskirtas abejoms pareigoms Sabu
rovas. Taip pat atleistas iš pareigų aukš
čiausiojo Sovietų S-gos teismo pirmininkas 
Galiakovas. Jo vieton paskirtas Volinas. 
Taip pat aukščiausiojo sovieto prezidiumo 
narys Popkovas pakeistas Andriajanovu.

Be to aukščiausiasis tautybių sovietas pri
ėmė 1949 m. valstybės biudžetą, kurio pa
jamos numatytos 446.043.000.000 rublių (apie 
89.208.600.000 dolerių), o išlaidų 415.355.000- 
000 rublių (apie 83.071.000.000 dolerių).

Ispanija nervinasi dėl dabartinės būklės
lyti ūkiškai, bet ne kariškais bet kurios rū
šies teikimais.”

Ispanija yra izoliuota kaip koks raupsuo
tasis. Dabar, priėmus į JT, ji turėtų dau
giau žalos, negu naudos. Ji tiktai galėtų bū
ti įtraukta į karą, nedalyvaudama tarptauti
nėje politikoje, kur jai irgi priklauso ati
tinkama vieta.

Kravčenkos byla eina prie galo
Paryžius (Dena/Reuteris). Kravčenkos 

byloje pradėjo kalbas kaltinamojo „Les Let- 
ties Franęaises” laikraščio advokatai. Jie 
stengėsi įrodyti, kad Kravčenka Sovietij 
S-je nebuvo aukštas valdininkas ir kad jo 
pareigos pirkimų komisijoje Washingtone 
buvo kone pačios žemosios. Be to, advoka
tas pateikė autobiografines pastabas, kurias 
1943 m. tariamai rašęs pats Kravčenka.
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Genujoje Ansaldo - 
buvo nutraukta* t 
buvo jaunuomenė* 
demonstrantu* ii-

ganizuoja didelį skaičių demonstracijų, ku
rios nukreiptas prieš Italijos įstojimą į At
lanto paktą, bet jis netiki, kad jie norėtų 
sukelti neramumus. Jo nuomone, tos 
monstracijos turėtų sukelti įspūdį, kad 
lija yra silpna ir nevieninga valstybė.

Komunistų vadovaujamos profesinių 
jungų organizacijos vadovybė susirinko 
posėdžio, kuriame aptartų „darbininkų pro
testo” formą prieš Italijos galimą (stoji
mą į Atlanto paktą.

Neatsiliks ir Neimto socialistai
r k

Ryma* (Dena). Saragato socialistų sena
toriai ir parlamento atstovai nutarė parla
mento debatuose dėl Italijos prisidėjimo 
prie Atlanto pakto remti vyriausybę.

Pagal Italijos konstituciją vyriausybė ga
li padaryti sprendimą parlamento neatsi
klaususi, bet vyriausybė tą klausimą nori 
svarstyti kiek galint demokratiškesnių būdų.

Protesto ženklan prieš Atlanto paktą Mi
lane pusantros valandos buvo nutraukta* 
darbas visose įmonėse, 
laivų statykloje darbas 
valandą. Pačiame Ryme 
demonstracijos. Policija 
vaikė ir dalį areštavo.

Laisvoji Italijos profesinių sąjungų orga
nizacija pareikalavo darbininkų neįsileisti 
provokuojamiems ir nedalyvauti prieš At
lanto paktą nukreiptose demonstracijose. 
Tuo klausimu sprendimas padaryti turi būti 
paliktas parlamentui

Kraštutiniškai kairiųjų Italijos socialistų 
vadas Nennis pareikalavo vyriausybę Atlan
to pakto klausimu padaryti tautos referen-’ 
durną. Pasak jo, socialistai visai* galimais 
būdais kovosią su Atlanto paktu. Tas pak
tas, sakė Nennis, yra bandymas apsupti So- . 
vietų S-gą*ir liaudies demokratijas. Italija 
neprieina prie Atlanto, ir todėl ji neprivalo . 
prie jo dėtis. Prisidėjimas prie pakto reikš
tų atsisakymą nuo tautinės Italijos nepri
klausomybė*. Reiktų pasekti Švedijos pa
vyzdžiu. De Gasperio vedama politika nori 
Itriiją (traukti i naują karą. Italijos socia
listai visą darys, kad paskatintų italų tautą 
to pakto nepriimtu ...

Izraelis išlaipino desantu*
Ammanas (Dena/Reuteris). Nepatvirtinto

mis žiniomis iš Ammano vienas Izraelio 
dalinys buvo išlaipinta* Negyvosios jūros 
vakarinio kranto viduryje prie' En-Gedžio.

Tuckas: DP problema bus
išspręsta iki 1950.7.1.

• Berlynas (Dena). IRO direk
torius Tuckas IRO konferencijoje 
Bad Kissingene pranešė, kad daugu
ma DP iš Vokietijos išvyks iki 1950 
m. birželio pabaigos.

1948 m. emigravo iš viso 170.308 
asmenys. Tai buvo rekordinis skai
čius. Bet manoma, kad 1949 m, pir
mame pusmetyje tas skaičius bus 
pralenktas. Pagal Amerikos DP įsta
tymą ir pagal susitarimą tarp IRO ir 
Australijos bei Kanados vyriausybių 
susidaro galimybė emigruoti 404.000 
asmenų.

Australijos radijas praneša, kad 
per sekančius 18 mėnesių numatoma 

. įsileisti 100.000 DP, kurių dauguma 
būtų lietuviai ir latviai. Intensyviai 
ieškoma darbininkų pereinamųjų sto
vyklų įrengimui. Šiose stovyklose DP 
turėsią pasilikti 4 savaites, kad prieš 
pasiuntimą į darbovietes išmoktų 
anglų kalbos pagrindų. DP perkeldi- 
nimui tuojau pat būsią paskirta ma
žiausia 12 laivų.

I

„Haudonasis dekanas” 
yra renegatas

Londonas (Dena/Reuteris). Canterburio 
arkivyskupas pareiškė apgailestaująs, kad 
Canterburio „raudonasis dekanas” Dr. John- 
sonas pritaria pažiūroms,-kurios gėdą daro 
tikrovei.

Arkivyskupas atkartotinai pabrėžė savo 
skirtingas pažiūras, kurios yra priešingo* 
Johnsono politinėms pažiūroms, ir kuri* 
yra karštas šalininkas Sovietų S-gos ir 
liaudies demokratijų.

Arkivyskupas pabrėžė, kad Johnsonas at
stovauja tik savo asmeninę nuomonę, o jo
kiu būdu ne jo, arkivyskupo, ir ne eklerijo*.

1
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Tarptautinė padėtis

Nauja sovietų 
vyriausybės struktūra
Sveicariškės „Die Tat". Rytų klausimų 

korespondentas viename pranešime gvil
dena, kokią reikšmę turi pastarieji sovie
tų vyriausybės pakeitimai. Pasak autoriaus 
sovietų administr. viršūnėse pastaruoju me
tu vyksta savotiškas skilimo procesas, ku
riame Molotovo ir Mikojano „atleidimas“ 
laikytinas paskutiniu dygsniu. Iki karo 
pabaigos sovietų valstybės vadovybė bu
vo organizuota paprastu principu, kuris 
pastaruoju metu atrodo nebegalioja. Są
junga rėmėsi dviem kolonomis — gosu- 
darstva (valstybe) iš vienos pusės jr (ko
munistų) partija iš kitos. Šie abu struktū
ros elementai buvo — ir tebėra —.organi
zaciškai nuo vienas antro nepriklausomi. 
Jiems abiems bendras buvo tik dangtis, 
kuri sudarė daugiau kaip tuzinas vado
vaujamųjų asmenybių, kurios „gosudars- 
tvą" ir „partiją” .reprezentavo viename 
telkinyje. Apskritai imant tai buvo aukš
čiausiosios partijos instancijos, politbiuro, 
nariai.

Dabartini politbiurą buvo sudaręs par
tijos centrinis komitetas IMS m. ir popie- 

. yiuose rodė vienuolikos narių sumą su ke
turiais „kandidatais“ i narius, Įš tų pen
kiolikos vyrų du jau yra mirę, būtent, Ka
lininas (kuris kartu buvo ir vyriausiojo 
sovieto prezidiumo pirmininkas, kaip ir 
prezidentas) ir Ždanovas.

Pagal tradiciją politbiuro nariai užima 
pagrindinius postovius sovietų vyriausy
bėje. Tuo būdu buvo garantuota persona
linė unija tarp valstybės ir partijos. Spe
cialias valstybines pareigas tebeturi ir 
šiandien L. M. Kaganovičlus (statybos 
medžiagų pramonės mlnisteris), N. A. Bul
ganinas (sovietų karo mlnisteris), A. N. 
Kosiglnas (lengvosios pramonės ministe- 
ris). Prie jų priklauso ir N. A. Voznesens- 
kis, „gosplano“ viršininkas (t. y, ūkio 
diktatorius).

Eilė svarbiausių partijos dignitorių, 
kuriuos galima tarti esant itin glaudžiame 
kontakte su Stalinu, iš šitos sąrangos išė
jo. Krenta t akis, kad

Salia Molotovo (užsienio reikalų)' ir 
Mikojano (užsienio prekybos) Jau anks
čiau išėjo — ir su daug mažesniu 
triukšmu —' iš savo ministerijų šie yy- 
rai: Berija (vidaus ir saugumo, t. y. , 
dvigubas policijos mlnisteris), Andrie- 
jevas (žemės ūkio), Vorošilovas (karo 
ministerijos), Chruščiovas* (Ukrainos 

mlnisteris pirmininkas).
Malenkovas, labai įtakingas asmuo, kur| 
galima laikyti mirusiojo Ždanoyo įpėdiniu, 
niekada neturėjo specifikuotų valstybinių 
pareigų.

Iš valstybinės tarnybos Išėję partijos * 
pareigūnai keistu budu pro užpakali
nes duris vėl susirinko valstybiniame 

grcmiume.
Molotovas, Mikojanas, Vorošilovas, 
Malenkovas, Kaganovičlus, Berija, An- 
drlejevas, Bulganinas, Voznesenskis ,ir ■ 
Kosigjnas po vienas kito buvo pakel
ti ministerio pirmininko, t. y, Stalino, 

pavaduotojais.
Vicepirmininko pareigos nėra nustaty

tos. Bet būtų labai naivu manyti, kad tai 
yra paguodos postoviai. Kremliaus veiklo
je nusimanantieji praneša, kad šie drau
gai karštligiškai veikia.

Ištisos ministerio pirmininko pavaduo
tojų „tarybos“ jsteigimu vienu žygiu ele
gantiškai išsprendė įvairias problemas: po
litbiuro nariai faktiškai lieka ministeriąis 
ir turi visišką- sprendžiamąjį balsą (kiek 
aplamai galima kalbėti apie tokią insti
tuciją Sovietų S-je). Jie yra privilegijuo
ti ministerial. Be didesnių pastangų juos ga
lima sušaukti kaip „mažą ministerių tarybą”, 

Nors jie gali turėti lemiamą įtaką po
litikos nustatymui, bet viešai jie ne
turi jokio atsakingumo dėl Jos vyk
dymo. Jei gremiumas suklys takti
niuose sprendimuose, tai nesusiprati
mą bus galima greitai ir tiksliai likvi
duoti, pašalinant atitinkamos srities mi
nister]. Jei tektų padaryti kapitalinį 
posūkį sovietų politikoje, tai galima 
lengvai padaryti vyriausybę perorga
nizuojant, išvengiant kliudyti leninis- 
tlnės koncepcijos kontinuitetą Ir so

vietų autoriteto orumą.
Štai galimybės, kurios bus atviros atei

tyje. įvairiose konsteliacijose jas bus ga
lima įvairiai išnaudoti. Pravartu pasiruoš
ti netikėtinumams ilgo laikotarpio būvy
je — žinoma, tik ilgo laikotarpio būvyje, nes 
Kremliuje planuojama ilgam laikui.

Varšuvos politinius sluogsnlus pasiekė 
žinios, kad perorganizuotas mažasis 
gynybos kabinetas ir pavestas tiesio
ginei . Molotovo kontrolei. Molotovui 
pavesta koordinuoti Sovietų S-gos ir 
jų Rytų Europos sąjungininkų pra
monės bei (karo potencialą ilgam lai- 

Z ko tarpi ui. .
Tie patys lluogsniai pareiškia, jog šios 

priemonės rodo sovietus esant labai susi
rūpinusius dėl Marshallio programos pa
žangos ir dėl Atlanto pakto derybų. Ma
noma, kad naujasis sovietų gynybos ka
binetas visų plrrfia sukvies satelitų valsty
bių vadovaujamų asmenų konferenciją, 
kuri įvyksianti Vengrijoje.

Tam tikri Varšuvos iluogsniai mano, 
kad artimiausias žingsnis bus sukvie
timas visų sąjunginių, valstybių atsto
vų J Maskvą, kur bus svarstomos prie- 
mąnės, kaip atremti augančią Vaka
rų (taktą Skandinavijoje ir gvildena
mi svarbieji sovietų sunkiosios pra

monės klausimai

• i
Tarp daugelio siūlymų ir nutarimų, pa

darytų federacinio judėjimo ta'rybos kon
greso, kuris vyko Briuselyje vasario 25—28 
dienomis, sukelia visai pagristą susidomė
jimą dėstymas tų principų, kuriais Europa 
turėtų ateityje vadovautis.

Pagrindinis teigimas yra tas, kad Euro
pos valstybės negali tikėtis, galėsiančios 
pačios vienos išlaikyti savo ekonomini, o 
tuo pačiu ir-politini savarankumą, kaip kad 
tas buvo iki šio karo. Todėl Europa turi 
susijungti, neg kitaip ji negalėsianti išlai
kyti, taikos, tautų, laisvės, negalėsianti 
ginti ir kelti savo materialinę gerovę, o ly
giai ir ginti tas vertybes, kurios yra gal 
pačios svarbiosios, bet kurioms gresia di
džiausi pavojai.

Europiečio dvasia pasižymi nepaprasta 
laisvės ir įvairumo meile griežta opozicija 
visokiems totalizmams, nuolatinių ir nusi
žeminusiu tiesos ieškojimu ir pagarba as
menybei, kas reikalaują ne girgždančios, 
nepasitenkinimu persisunkusios tolerancijos, 
bet džiaugsmingą įvairumo ir pagarbos kad 
ir priešiškų pažiūrų ir įsitikinimų, žmogui, 
Tai yra vertybės, kurias grindžia dviejų 
tūkstančių metų Europos krikščioniškoji 
kultūrą, šiandien persijota ir sustiprinta 
pasipriešinimu visokiems izmams.

Toji Europos kultūra reiškiasi bendra 
visoms tautoms demokratine tradicija. Ji 
ugdo įsitikinimą kad virš tokių ar kito
kių valstybinės santvarkos formų yra auk
štesni principai ir juridinės tiesos. Tai yra 
laidas, kad bendruomenėje, jos moralinio 
pajėgumo ir kolektyvinės disciplinos ribose 
gali tarpti laisva asmenybė.

Bet kas dar svarbiau — sveika demokra
tija pripaž|«ta kritikos laisvę, net jos bū
tinumą, o tuo pačiu ir opozicijos teisę ir 
teisę opozicijai.

Ekonominė, socialinė santvarka arba po
litinės institucijos nėra pačios sau tikslas, 
bet tik priemonė gražiai asmenybei auginti. 
Iš antros pusės, toje demokratinėje san
tvarkoje kiekviena tiek politinė tiek eko
nominė institucija turi auginti ir puoselėti 
atsakingumo jausmą, bet lygiai ir iki mak
simumo ginti asmens iniciatyvą.

Būsimoji Europa gimsta tuo momentu, 
kai joje vyksta didžiausi socialiniai pasi
keitimai.

Naujosios Europos naujai sudaromuose 
organuose darbo žmogus turi paimti di
delę valdymo dal|, bet tik jo techninio ir 
politinio sugebėjimo ribose ...

Šie principai yra visiems artimi ir bran-

John s on as vietoje Forrestalio
Beveik tuo pačiu metu kai Molotovas 

perleido savo užsienio reikalų ministerio 
sėdynę — Višinskiu!, Washingtone pasi
keitė krašto apsaugos ministeris. Mėgstą 
politinės spekuliacijas komentatoriai, tuos 
du įvykius Sugretinę, bando įrodinėti, kad 
jie yra susiję su abejų kraštų noru išlai
kyti taiką! Girdi, Stalinas ^pakeitė nepa
slankų Molotovą lankstesniu Višinskiu, j 
tai atsakydamas Trumanas pavarė Forres- 
tal|, kuris • buvo griežtos „genoroliškos“ 
politikos šalininkas. Tačiau tie samprota
vimą! yra tik spekuliacijos be realaus pa
grindo. Jau prieš kur| laiką pašaukus ge
nerolą Eisenhowerj į aktyvią tarnybą tos 
pačios rūšies komentatoriai aiškino, kad, 
girdi, Trumanas Eisenhowerl ketina siųs
ti derėtis su Stalinu. Esą, Eisenhoweris 
tur|s daug simpatijų Maskvoje,'

Tiesa, ir pabėgęs sovietų pulkininkas 
Tokajevas teigė, kad sovietai stengėsi 
Eisenhowerjui pataikauti. Syk| besiruo
šiant Berlyne sutikti Eisenhowerl pats 
maršalas Žukovas inspektavo garbės kuo
pą ir ištraukęs iš vieno kareivio šautuvą 
parodė kaip reikia gražiai šautuvu gerbti. 
Ta proga jis pastebėjęs, kad Eisenhoweris 
esąs „mūsiškis“. Na, Eisenhoweris iš ti
krųjų negalėjo įžiūrėti kodėl jam pirmam 
reikėjo užimti Berlyną ir Prahą. Jis tu
rėjo Washingtono (sakymą tą garbę už
leisti sovietams. Amerikiečiai pokario 
gyvenimą įsivaizdavo visai kitaip. Jie sku
bėjo namo, Sovietai | svetimus kraštus.

Paaiškėjus, jog pirmoji pažiūra buvo 
klaidinga, amerikiečiai suprato, kad kalbė
tis su sovietais galima tik turint stiprią 
kariuomenę. Karo metu buvusiam laivy
no sekretoriui V. Forrestaliui buvo paves
ta sujungti iki šiol buvusias visai nepri
klausomas ginklų rūšis: sausumos kariuo
menę, laivyną jr aviaciją.

J, V, Forrestalis savo gyvenime yra daug 
matęs. Pradėjo kai sporto žurnalistas. Vė
liau susidomėjo finansinėm problemom. Į 
jas įsigilinęs nustojo rašęs ta tema Ir pa
bandė pritaikyti savo žinias praktikoje 
Sekėsi. Po keliolikos metų gavo Walstree- 
to banko „Dillon Read & Co.“ direkto
riaus postovi su 180.000 dolerių metiniu 
atlyginimu. Karo metu tą atlyginimą pa
keitė t 25.000 dol. gaunamus laivyno se
kretoriaus.

Forrestalis energingai iš naujo suorga
nizavo JAV kariuomenę. Jo didžiausias 
nuopelnas, tur būt, yra „Tautinio Saugu-

mo Aktas“, priimtas 1947 metais, kuria vi
sus reikšmingiausius sprendimus pavedė 
„Tautinei Saugumo Tarybai". Ta politikų 
ir karių mišrainė prezidentui pirminin
kaujant nustato JAV politiką.

Tačiau išlyginti kariuomenės, laivyno ir 
aviacijos savitarpio konkurenciją Forres
taliui nesisekė. Nora visi trys atskirų gin
klų rūšių ministerial: Royallls, Sullivanas 
ir Symingtonas sutarė, tačiau atskirų gin
klų rūšių štabai taip gerai gynė savo pa
žiūras, kad joms išlyginti buvo pakvies
tas tas pats Eisenhoweris su savo sėk
mingo karo vado autoritetu.

Ta proga kalbama, kad Eisenhoweriui 
pavesta peržiūrėti JAV strategines pažiū
ras ir jas sutaikyti su paskutiniu techni
kos žodžiu. Teigiama, jog Eisenhoweris 
manąs, kad amerikiečiams nereikalingos 
bazės kituose kraštuose — jų aviacija iš 
savo kontinento gali užšachuoti bet kur| 
priešo kraštą,

■Savaime aišku, kad Eisenhowerlo pa
šaukimas negalėjo patikti Forrestaliui, nes 
tai lyg pabrėžė jo nesugebėjimą pačiam 
susitvarkyti. Todėl jis Trumanui turėjo 
priminti apie savo atsistatydinimo prašy
mą, įteiktą jau sausio 20 d., prezidentui 
naujai perėmus pareigas. ,

Jo vieton atėjęs Johnsonas yra aviaci
jos primato šalininkas. Jau 1937 metais 
Rooseveltas jį buvo paskyręs karo depar
tamento sekretorium, Johnsonas pritaikė 
JAV pramonę karo tikslams. 1942 m. Roo
seveltas jį buvo pasiuntęs kaip savo spe
cialų |galiotin| | Indiją. Iš ten jis atsiuntė 
memorandumą, kuriame reikalavo daugiau 
demėsio skirti Kinijai, kuriai jau tada 
įžiūrėjo 'raudonąjį pavojų, Tada jo žo
džiai liko neišklausyti.

Kartu Johnsono paskyrime galima įžiū
rėti ir asmeninius bei vidaus politinius 
sumetimus. Johnsonas, kuris kaip Forres
talis, didesnę gyvenimo dalj praleido pa
saulio finansininkų centre — Wallstreete, 
finansavo Trumano rinkiminę propagandą. 
Jis ne tik pirmininkavo finansų komitetui, 
bet rinkiminės propagandos fondui iš sa
vo kišenės pridėjo gražią 250,000 dol, su
mą. Politiškai Johnsonas priklauso demo
kratų partijos kairiajam sparnui, tuo tar
pu Forrestalis dešiniajam.

Tenka pastebėti, kad paskutiniuoju me
tu Trumano populiarumas lyg kiek pašli
jo. Jam atstatyti Trumanui reikalingi vy
rai su dideliu autoritetu. Tokie yra Eisen-

Būsimos Europos politikos principai
Briuselio kongresas 

gūs, bet kiekviena valstybė, sutinkanti da
lyvauti Europos Unijoje, iš anksto privalo 
sutikti su žmogaus teisių charta ir garan
tuoti jos vykdymą. Todėl kol kas negali
ma, kad dalyvautų visos tautos, pvz., Va
karuose Ispanija, Rytuose Sovietų S-ga, 
Bet šiandien visų mūsų pagrindinis tikslas, 
kurio turi būti visu nuoseklumu siekiama, 
tai visų laisvų tautų dalyvavimas unijoje, 
t. y, naujosios Europos sudaryme.

Tuo būdu jau nuo dabar Vakarų Vokie
tija gali ir privalo dalyvauti šitoje naujoje 
bendruomenėje, pasinaudodama visomis jos 
teisėmis ir pa'šiduodama visoms pareigoms 
ir įsipareigojimams.

Neabejotinai unijos pasireiškimas turi at
sižvelgti kartais I tuos ryšius, kurie jun
gia kai kurias tautas su užjūrio kraštais.

Tradiciniai ryšiai, kurie jungia metropo
liją ir teritorijas, turinčias tam tikras auto, 
nomijas, turi būti išsaugomi bendrai ge
rovei ir labui.

Pasaulio ekonominės struktūros dideliame 
pasikeitime, kuris prasidėjo prieš kelias
dešimt metų, ir kuri abeji karai dar labiau 
sustiprino ir paaštrino, negalima atgauti 
pusiausvyros, neieškant ir nepriimant nau
jų ekonominių dėsnių, naujos ekonominės 
politikos, Kuriuo keliu eis šitas persitvar
kymas, šiandien dar negalima numatyti, bet 
viena aišku, kad racionalus visų Europos 
šaltinių sukoncentravimas yra būtinas, nes 
tik tokiu būdu Europa galės prisidėti prie 
pasaulio gerovės ir saugumo išlaikymo.

Šios naujos politikos bendri metmenys 
reikalaute reikalauja bent pramonei bendrų 
produkcijos planų, o lygiai ir sienų panai, 
kinimo, kas trukdo šiandien laisvą žmo. 
gaus, prekės ir kapitalo judėjimą,

Sunkiosios Europos pramonės organizavi
mas yra ir neatidėliotinas ir būtinas, nes 
tai sudaro svarbiausią pagrindą unijos vi
sumai ir jos ekonominiam klestėjimui 
augti.

Tuo būdu Ruhro statutas neturi likti iš
imtimi, bet tik vienu pirmųjų žingsnių or
ganizuojant Vakarų Europos ekonomių vi
sumą.

Dėl čia dėstomų ir daugelio kitų prie
žasčių Europa turi ieškoti naujų, savitar
pio bendravimo formų. Kiek moralinio po
būdžio tiek materialinio pobūdžio susijun
gimas yra beveik vienintelis kelias atgauti 
buvusią padėti ir prestižą.

Šitų bendrų dėsnių paraštėje jau bando
ma daryti siūlymus ir ieškoma priemonių 
tiems šūkiams realizuoti ir (gyvendyti.

Vienas pirmųjų dalykų būtų Europos 
parlamento šaukimas. Jame turėtu dalv-1

vauti visų demokratinių valatybių atstovai, 
Prie šitos tautų grupės jau priskiriama 
Vakarų Vokietija. O dėl tų tautų, kurios 
šiandien laisvai ir demokratiškai pasisakyti 
negali, joms Bus rezervuota tam tikras vie
tų skaičius, kuris bylos apie tikrą ir nuo
širdų visų tautų norą bendradarbiauti. 
Toms tautomą atstovauti parlamentas galės 
išrinkti ir kviesti tų tautų žinomus ir pa
žįstamus Europai asmenis.

Vadinasi, jei tos tautos, kurios bus lai
kinai išskirtos, neturės Europai žinomų 
asmenybių, kurios būtų kviečiamos | bu
simąjį Europos parlamentą, tos tautos to
kiu atvėju visai nedalyvaus.

Taip šitame dideliame jungties veikime, 
kur net valstybės turėsiančios nustoti dau
gelio savo teisių, iškyla viena nepaprastai 
įdomi ir paskutiniu laiku nuolat keliama 
problema — didelė asmenybė. Normaliai 
paskutiniu metu įvairiuose tarptautiniuose 
suvažiavimuose pirmosios vadovaujamos 
vietos atiteko mažų tautų dideliems žmo
nėms. Tai yra normalu nes didžiosios vals
tybės nori išlaikyti pusiausvyrą kad ir fak
tiškai tvarkydamos ar tai Europos ar tai 
pasaulio reikalus, jos stengiasi ar JT, ar 
kuris yra irgi tam tikros federacijos bandy
mas, ar dabar naujai kuriamose federalis- 
tinio pobūdžio organižacijoee užleisti mo
ralini pirmavimą gabiausiems mažų tautų 
atstovams.

Kas kita yra Europos rytuose. Ten di
džiausia tauta save laiko lenkai ir, nenorė
dami ar nepajėgdami susigaudyti naujuose 
vėjuose, nori visur pirmauti už visus kal
bėti ir atstovauti. Gal ir visai pagristai 
kalbama apie jų imperialistinius polinkius, 
Žinoma gal ir to yra, bet iš antros pusės 
neabejotinai jie turi, gabių žmonių, moka 
juos išskirti, juos remti, aplink juos susi
burti, nė vienas jų artimas kaimynas kol 
kas nepasižymi. Nors potencijoje gabių 
žmonių kaip pav. lietuvių tauta, turi pro- 
porcigai kol kas daugiau nei lenkai. Didė
lės ir gabios asmenybės mūsų tarpe atrin
kimas yra viena pagrindinių šiandien prob
lemų nes nuo to priklausys visa mūsų atei
tis ir mūsų tarptautinis svoris. Toje bū
simoje Europoje, apie kurią šiandien tiek 
daug jau kalbama ir tiek daug jai laiko ir 
pastangų skiriama. Kol ateis laikas, kad 
susitiksim su gabaus lietuvio vadovavimu, 
tenka tiems, kurie šiandien vienokiu ar ki
tokiu būdu tvarko mūsų viešąjį gyvenimą, 
rūpintis, kad pasaulis mūsų neužmirštų ir 
kad tie, kurie mumis vienokia ar kitokia 
forma rūpinasi ar mini, žinotų, kad mes 
tai žinom ir su dėkingumu įvertinam.

J. Deveikė.

howeris ir Johnsonas. Jų pagalba Truma
nas mano palaužti jo paties partijoje su
sidariusią opoziciją, kuri nenori pritarti 
prezidento grandioziniams planams.

Pats Trumanas šiuo metu atostogauja 
Floridoje. Kartu su Johnsonu ir eile kari
nių ekspertų. Čia jis tikisi, kitų kasdie
nių reikalų netrukdomas, išspręsti karines 
problemos. Būsią ieškoma būdų sukurti 
tokią karinę galybę,* kuri sovietams įkvėp
tų taikingų troškimų.

Ta proga tenka atkreipti dėmėsi | auto
mobilių įmonių darbininkų profesinės są
jungos generalinio sekretoriaus Reuterio 
siūlymą. Jis siūlo automobilių pramonę 
praplėsti taip, kad ji galėtų plačiu mastu 
gaminti aliuminijaus namelius. Tuo nori
ma nušauti net tris zuikius. Visų pirma 
nugalėti siaučiančią butų krizę, antra — 
parūpinti pramonei daug naujo darbo, tre
čia — tokia pramonė, reikalui esant, ga
lėtų trumpu laiku pereiti prie didžiųjų 
bombonešių statybos, kurie ypatingai pa
tinka Johnsonui.

Kad ir kaip būtų, JAV aviaciją laukia 
geros dienos. (Iz>)

Sovietai dar neturi 
atominės bombos

Berlynas (AP). Vokiečių atomo fizikas 
ir Nobelio premijos laureatas prof, Hahnas 
viename interview pareiškė, kad esąs įsi
tikinęs, jog Sovietų Sąjunga dar bėra pa
sigaminusi atominės bombos. Galimas da
lykas, kad jie turi pasistatę urano bata- 
rėją, bet jie negali tiek daug produkuoti 
plutonio, kiek jo reikia vienai atominei 
bombai pagaminti.

Reikalauja jsilehll 
vokietins i JAV

Washlngtonas (Dena-Reuteris). Respu- 
blikinlnkų atstovas Keatingas apkaltino 
užsienio reikalų ministeriją, kad ji „ne
paiso įsakmios kongreso valios“ ir trukdo 
Vokietijos piliečiams {važiuoti | JAV.

Atstovų rūmuose tas atstovas pareiškė, 
kad vokiečių įvažiavimas pagal kvotas jau 
praėjusio kongreso buvo patvirtintas. Jis 
patyręs užsienio reikalų ministerijoje, kad 
nuo to laiko nė vienam Vokietijos pilie
čiui nebuvo duota viza.

^TRUMPOS ZEVlOS=i
BELGIJA

♦ Belgijos prekyba su Sovietų S-ga 
praėjusiais metais pasiekė prieškarini ly
gį. 1948 m. Belgija įsivežė iš Sovietų S-gos 
prekių už 2,2 milijardų belgų frankų. Už 
77,2% tos sumos buvo pirkta javų. (DPD).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Čekoslovakijos teismas Prahoje 21 ta

riamo šnipo byloje 2 kaltinamuosius nutei
sė po 20 metų priverčiamųlų darbų sto
vyklos, kitus 12 nuteisė bausmėmis nuo 6 
mėnesių iki 12 metų. 7 kaltinamieji buvo 
išteisinti. (D/R).

D. BRITANIJA
♦ Britų imperijos generalinio štabo vir

šininkas gen. Slimas, kuris inspektuoja Ar
timuosius Rytus, šiuo metu yra Graikijoje, 
o sekančiomis dienomis turės pasitarimus 
su vietiniais karo vadais. (D/Afp).

♦ D. Britanijos atkutimas,, paremtas 
Marshallio plano pagalba, vyksta labai

patenkinamai. D. Britanija savo užsienio 
mokėjimų balansą 1948 m. piimame ketvir
tyje yra gerokai išlyginusi. (D/R).

♦ D. Britanija nuo karo pabaigos pri
ėmė per 6000 pabėgėlių, per 76.000 savano
rių darbininkų iš Europos ir 156.000 buv. 
lenkų ir vokiečių kariuomenės dalyvių. (D).

♦ Royal Airforce 6 Lancaster tipo lėk
tuvai apmokymo tikslu iš didelio aukščio 
mėtys šviečiamąsias bombas i Castel Beni
to aukštumą prie Tripolio. (D/R).

♦ D. Britanijos karaliui Jurgiui VI bu
vo padaryta operacija, kad būtų pagerinta 
kraujo apytaka dešinėje kojoje. Operacija 
pasisekė gerai. (D/R).

GRAIKIJA
♦ Spaudos pranešimu, urafkijos sukilė

liai vykdant valymą Peloponese nuo 1948. 
12.19. iki š. m. vasario 28 d. neteko per 
3000 karių. (D/Afp).

INDIJA
♦ JT Kašmiro komisija praneša, kad 

Indija ir Pakistanas susitarė dėl Jammų ir 
Kašmiro laikinos demarkacijos linijos.

ISPANIJA
♦ Ispanijos komunistų slaptas radijas 

pareiškė, kad ispanų tauta niekada nesjtvres 
ginklų prieš Sovietų S-gą, Ispanijos tikra
sis priešas esąs krašto viduje, (D/Afp).

ITALIJA
♦ Florencijoje, protestuojant dėl darbi

ninkų išmetimo su policijos pagel'ba iš 2 
užimtų fabrikų, kilo generalinis streikas.

IS VISUR
♦ Beneluxo valstybės nutarė nuo 1949 

m. liepos 1 d. sudaryti prekybos uniją, kuri 
galutinai įsigalios 1950 m, liepos mėn. 1 d.

♦ Cubos JT delegacija lotynų Amerikos 
valstybių yra įgaliota ST arba JT pilnaties 
suvažiavime iškelti Mindszenčio ir 15 bul
garų dvasininkų bylų klausimą. (D/Afp).

IZRAELIS
♦ Izraelio delegacija protestavo prieš 

JT tarpininkavimo komisuos nutarimą 11- 
klasisyti Jeruzalės' mufti. Žydai ji apkaltino, 
kad praėjusio karo metu bendradarbiavo su 
Hitleriu dėl 6 milijonų žydų išžudymo,

J. A. VALSTYBES
♦ Amerikos aviacija turi keliasdešimt 

grupių tolimo skraidymo bombonešių, ku
riuose yra specialūs įrengimai atominėms 
bomboms išmesti. Iki šiol buvo tik tiek te-

(žinoma, kad tokius Įrengimus turėjo tik 509 
grupės lėktuvai, (D/R).

♦ Vadovaujami admirolo Shermano | 
Graikijos Pirėjaus uostą įplaukė 13 ameri
kiečių karo laivyno vienetų, kurių tarpe yra 
lėktuvnešis „Philippine Seą” ir kreiseriai 
„Albany” ir „Spokane”. (D/R).

♦ JAV tautos pajamos sausio mėn. 200 
milijonų dolerių buvo mažesnės, negu pra
ėjusio gruodžio mėn. Tai pirmas tautos’ 
pajamų sumažėjimas per paskutinius 11 mė
nesių. (D/Afp).

KANADA
♦ Kanada Vakarų Europos valstybėms 

turėsianti suteikti daugiau kreditų, kad sa
vo užsienio prekybą su tais kraštais išlai
kytų tame pačiame lygyje. Bet geriausia 
išeitis būtų ta, kad D. Britanija ir Vakarų 
Europa padidintų savo išvežimą | Vakarų 
pusrutuli, (D/R).

KINIJA
♦ Iš Hongkongo i komunistų užimtą 

Tie'nciną išplaukė po Panamos vėliava 1 
frachteris. Tuo pačiu tas žygis laikomas 
prekybos santykių pradžia tarp abiejų Ki
nijos dalių. (D/R).

P. AFRIKA
♦ Šiomis dienomis smaukąs 78 m. am

žiaus mirė Pietų Afrikos milijonierius 
Schlesingeris, kuris buvo vadinamas „ne
vainikuotu Pietų Afrikos karaliumi”. Iš . 
Amerikos jis atvyko visai neturtingas. Vė
liau jis čia įsigijo daugybę įmonių, ūkių ir 
kt. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Paryžiuje vienam cirko lankytojui bė

giosiant liūtą, šis nukando jam ranką. (D).
♦ Prancūzijos vyriausybė netrukus keti

na Amerikos piliečiams panaikinti vizas. 
Tuo būdu Prancūzija seka D. Britanijos, 
Italijos, Šveicarijos, Beneluxo valstybių ir , 
Skandinavijos kraštų pavyzdį, kurios taip 
pat panaikino vizas JAV piliečiams, (D),

♦ Prancūzijos provincijose praeitos sa
vaitės gale negalima buvo kapuose laidoti, 
nes buvo sustreikavę 8500 laidotoių. Jie 
reikalavo didesnių atlyninimų. (D/R).

SOVIETŲ S-OA
♦ Sovietų generolas Rudenka ir 3 sovie

tų inžinieriai, kurie dalyvavo Hūdininkais 
Kravčenkos byloje, išskrido į Maskvą.

TURKIJA
♦ Žiniomis iš Istanbulo per paskutinius 

kelis mėnesius Turkijos sieną perėjo tam 
tikras skaičius politinių pabėgėlių iš Bul
garijos. (D/Afp). -

VATIKANAS
1 ♦ Popiežius Pijus XII 10 vainikavimo
I metinių proga,, dalyvaujant 14 kardinolų, 20 
vyskupų ir daugeliui diplomatinių atstovų,

I atlaikė iškilmingas mišias, (D/R).
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Valstybinė mintis tremtyje / A. J. Greimas
Visuomeniniame gyvenime įprasta skirti 

valstybės vyrus nuo politikanų, valstybinio 
masto galvojimą nuo aukščiau savo partijos 
interesų neiškylančių žmonių akiračio. Jei 
partijos yra reikalingos demokratinei sant
varkai realizuoti, tai demokratija bue įma
noma ir gerbiama tiktai tada, jei partijos, 
neginčydamos valstybės egzistavimo tiks
lingumo, kovos tarp saves vien dėl skir
tingo priemonių ir metodų visuomenės ge
rovei kelti supratimo, jei viršum partijų ir 
jų tarpusaviu ginčų išliks neliečiama, tabu 
ženklu atžymėta, visiems bendra tautinių ir 
valstybinių idealų platforma.

. Suprantama, kad valstybiniam galvojimui 
susidaryti ir subręsti geriausias sąlygas 
duoda savame krašte ilgesnį laiką įsitvirti
nusi demokratinė santvarka. Tačiau taip 
pat suprantama, kad tokiam valstybiniam 
galvojimui pasireikšti rimčiausios pragos 
atsiranda kaip tiktai kritiškuose pačiai vals
tybei momentuose. Mums, dažnai pasigen- 
dantiems demokratinio žaidimo pakankamos 
tradicijos, o tuo pačiu ir valstybiškumo iš- 
brandinimo, valstybinis galvojimas dvi
gubai reikalingas ir'tiek pat sunkiai pa
siekiamas.

i
Vienas iš svarbiausių šiandien valstybi

nio galvojimo elementų, mums atrodo, tu
rėtų boti

laisvės kovos nedalomumo postulatas.

Laisvės kova yra viena, visus liečianti ir 
visus įpareigojanti. Kiekviena akcija, kieno 
ji būtu vedama, kiekvienas žmogus, kokiais 
būdais jisai prie tos kovos prisidėtų, yra 
iš principo vertintinas teigiamai ir pa
lankiai, Ir atvirkščiai, — niekas a priori 
neturi teisės reikalauti sau visos laisvės ko
vos vedimo ir vadovavimo monopolio. Ar 
tai būtų juridiniai argumentai — Lie
tuvos respublikos suverenumo kontlnuitetas, 
ar naujai sudaryti ir sudaromi faktai —■ 
didvyriška mūsų partizanų kova ir tautos 
rezistencijai ar moraliniai argumen
tai — mūsų emigrantų ir tremtinių visoke
riopas, kolektyvinis ir individualinis, įnašas 
į bendrą kovą, — visi argumentai turi būti 
maksimaliai išnaudojami lietuviškam intere
sui ginti.

Kaip vokiečiai 
degino Lietuvos žydus

— „Mes turėjome iš duobių iškasti la
vonus ir eilėmis sudėti ant malkų. Po to 
dėdavome vėl eilę malkų ir ant jų vėl la
vonų eilę. Lavonai buvo apipilami ben
zinu ir padegami. Kiekviename lauže su
degdavo šimtai lavonų” — šitaip bolše
vikų spaudos skiltyse kalbą liudininkai, 
dalyvavę žydų lavonų deginime. Praneši
mų apie tai, kaip paskui Lietuvą okupavo 
bolševikai vėl atkasinėjo žydų lavonus, 
Ieškodami jų kaukolėse auksinių dantų ir 
atidžiai žiūrėdami apdegusius rankų kau
lus, ar kartais ten nebus galima rasti 
brangių apirankiu, — tarybinės spaudos 
skiltyse neteko užtikti. Apie tai kalba jau 
naujesni liudininkai; jų tvirtinimu, bolše
vikai pykę ant nacių ne tiek dėl žydų žu- 
dyfno ir jų lavonų deginimo, bet daugiau 
už tai, kad per mažą palikę jų kaukuolėse 
auksinių dantų... -

Aišku visiems, kad asmenų, kurie dau
giau ar mažiau kvalifikuoti, daugiau ar 
mažiau surišti su šių idėjų gynimu ar at
stovavimu, viešo traktavimo klausimas yra 
jau daug opesnis. Nėra žmonių be prie
kaištų, be juokingųjų pusių, ir nieko nėra 
lengvesnio, kaip diskvalifikuoti pačią idėją, 
puolant jos atstovų silpnąsias — ar bent 
laikomas lengvai pažeidžiamomis — vie
tas. Lygiai kaip itin sunku vesti idėjinę 
kovą, vadovaujantis pilnu fair play taisyk
lių kodeksu, nepasinąudojant tiesiog gun
dančiais asmeninio pobūdžio argumentais. 
Tai reikalauja gilios demokratiškumo tra
dicijos, kurta mes, deja, pasididžiuoti nega
lime. Tačiau juo didesnė pareiga uždeda
ma mūsų valstybės vyrams, senų tradicijų 
partijų — tokių socialdemokratų ar krikš
čionių demokratų — lyderiams; Jiems pri
klauso nuoįat priminti, kad yra riba tarp 
partinės kovos ir bendrųjų valstybinių in
teresų, riba, kurią peržengus, asmeninis, 
žemas pavienių žmonių puolimas neišven
giamai veda prie visiems svarbių ir bran
gių idėjų apjuokinimo, bagatelizavimo. Iš 
to kyląs visuotinis skepticizmas, tautinės 
sąžinės atrofija — itin pavojingos tremtyje 
ligos — yra epidemijos, guldančios i mir
ties patalą ne tik priešą, bet ir draugą.

Yra mūsuose viena partija — krikščionių 
demokratų partija, kuri, turėjusi progos 
bene ilgiausią laiką demokratinėse sąlygose 
vadovauti Lietuvos politiniam gyvenimui, 
turėjusi visas sąlygas susiformuoti tvir
tus politinius kadrus, šiandien niekam 
nepaslaptis, jaučiasi lyg ir paveldė
jusi iš tautininkų Režimo „tautinės vienybės” 
monopolį ir tuo pačiu pašaukta mūsų vi
suomenėje reprezentuoti valstybingumo min
tį, Iš tokios partijos kąip tiktai galima bu
tų laukti, kad ji ir faktais negriautų šito
kios geros nuomonės, kuria kiekvienas de
mokratas galėtų tiktai pasidžiaugti, Tačiau 
pora labai netolimos praeities įvykių kelia 
tam tikro skepticizmo šias eilutes rašan
čiajam.

Prisipažinkime, kad prieš kurį laiką dalis 
mūsų tremtinių visuomenės, vadovaudama
si savo sovietinio režimo tikrovės patirtimi 
ir net, pasakyčiau, savotiška pagarba sovie
tinio teroro žiaurybei, buvo įsitikinusi, kad 
jokia rezistencija — o juo labiau ginkluo
tą — dabartinėmis sąlygomis Lietuvoje nė
ra įmanoma. Tai pažiūra, kuriai, kaip ir 
kiekvienai pažiūrai, gyventi negalima už
drausti. Oal kiek blogiau, jeigu ją išpažįs
ta aukšti Išlaisvinimo Komiteto atstovai, bet 
nuoširdus įsitikinimas savaime gerbtinas 
(tokie asmenys, paaiškėjus rezistencijos bu
vimo faktui, pagal demokratinio žaidimo 
taisykles iš komiteto turėtų pasitraukti; de
ja, kaip minėjau, mes dar labai toli nuo to). 
Atsirado žmonių, gal grupė žmonių, kurie 
pasitikėdami savo tautos desperatišku he
roizmu, rizikuodami savo galva, aukodami 
savo sveikatą ir- triūsą, įrodė laisvės kovos 
tėvynėje buvimą, pateikė pluoštus doku
mentų, suteikė naujus argumentus — rėžis-, 
įuojančios ir kovojančios tautos auka — 
lietuviškai akcijai laisvame pasaulyje. Bet 
štai: pajuokos ir šmeižtų banga pasipylė 
prieš tuos žmones; tai, girdi, alkoholikai ir 
avantiūristai, o be to, NKVD, anglų ir 
prancūzų — visų trijų drauge — agentai ir 
šnipai. Ne mano uždavinys teisinti ar šva

rinti tuos asmenis, kiūrėkime faktų; reikė 
jo naujų įrodymų, jog partiškai lietuviškoji 
rezistencija gali būti įdomi tam, kad krašto 
Vedamai laisvės kovai pagaliau būtų suteik
tas „nihil obstat”. O rezultatai kokie? — 
Idėja tautos, kuri, atsidūrusi UŽ geležinės 
uždangos,’ kovoja, žūsta, bet nepasiduoda, 
idėja galėjusi sukelti naują entuziazmo ir 
patriotizmo gaisrą tremtinių visuomenėje, 
buvo išjuokta, Ištikrinta, „išsereeninguota” 
ir numesta į kasdienybės krepšį, nekalbant 
jau apie jos nepakankamą panaudojimą 
tarptautiniame forume.

Istorija tars kada nors savo žodį. Mes gi 
galėtume tik pasimokyti, kaip atsargiai rei
kia elgtis, turint nors ir švenčiausius par
tinius tikslus, su asmeninio pobūdžio ata
komis, nepakenkiant tuo pačiu ir tautinio, 
valstybinio masto interesams,

Deja, žmogus, atrodo, labai mažai tepa
simoko iš praeities. Mūsų visų, kokiems 
sambūriams ar partijoms mes priklausytu- 
mėm, „užsienio politikos” koncepcija teigia, 
kad Lietuvos okupacija yra neteisėtas agre
sijos aktas, kad Lietuvos respublika ir Ob
liau egzistuoja de jure, kad Lietuvos suve
renitetą reprezentuoja mūsų legalūs ir tei
sėti pasiuntiniai užsienyje. Pasiuntinių ko
legijai vadovauja mūsų diplomatijos šefas, 
kuriuo būti likimas lėmė S. Lozoraičiui. 
Tiek pačių įgaliotų ministerių rimtas am
žius, tiek ir nebuvimas institucijos, kuri 
galėtų akredituoti naujus pasiuntinius, ver
čia visus itin atsargiai elgtis su tais žmo-. 
nėmis, kurie kartu yra lyg ir savotiški „ju
ridiniai faktai”. Todėl viešos asmeniškos 
atakos prieš juos gali būti motyvuotos tik
tai rimtais valstybiniais interesais, nes jų 
palietimas yra drauge ir visos institucijos, 
kaip valstybinio suverenumo kontlnulteto 
simbolio, moralinės vertės mažinimas.

Kiekvienam valia turėti savo nuomonę 
apie S. Lozoraitį. Vieniems — kaip ir šias 
eilutes rašančiam — yra žinomi jo aukšti 
valstybiško galvojimo aktai, kitiems gal kai 
kurio įtarimo ar nepatenkinimo kelia spėt? 
cifinis S. Lozoraičio, kaip e. respublikas 
prezidento p. įgaliojimų pobūdis. Tai vis 
problemos, priklausą vadinamiesiems poli
tiniams užkulisiams, reikalingos ilgesnės 
fermentacijos ir išsiaiškinimų. Galėtų jos 
gal tapti ir rimtos spaudos rimtų diskusijų 
objektu, nuoširdžiai ieškant savitarpio ne
pasitikėjimo sumažinimo ir nuomonių su
derinimo. Tačiau asmeniškos, anoniminės 
atakos, ironizuojančios insinuacijos, lygi
nančios visų ideologinių šeimų pripažintą 
mūsų diplomatijos šefą su Pąršaičiais ar 
jomarkų princais — prelendantais i sostus, 
yra neleistinos, kaip nusikaltimas valstybi
nei minčiai.

Kyla klausimas: nejaugi sena ir garbin
ga krikščionių demokratų partija iš tiesų 
tik taip supranta valstybiškumą; ir bendruo
sius tautinius interesus? O gaj#ji jau ne
besuvaldo savo šalininkų — įspūdis, kurtį 
sudaro kai kurių jos atstovų kriptokomu- 
nistinės tendencijos, neseniai paties Popie
žiaus pasmerktos Italijos ir Prancūzijos po
litinės katalikybės šios rūšies atskalose?— 
Ir vienu ir kitu atveju: krikščioniškųjų 
grupių, kaip tautinės vienybės reprezentan
tų ir laisvės kovos centralizuotojų kvalifi
kacijos turėtų būti permąstytos. Pirmiausia, 
žinoma, jų pačių.

Pas Kanados ūkininką
Pirmieji žingsniai su žodynėlių rankoje. Apie karves, karias melžia metiniai veršiai.

Arklys gudresni* už žmogų. Kanadiečiai jau žino, kad bolševikai blogi žmonės.

Laiškas iš Kanados

Kanadiškojo „Arbeitaamto” atstovas pa
skyrė mane važiuoti 200 mylių kaž kuria 
kryptimi, Manėme, kad leis’ bent tautinėmis 
grupėmis keliauti, bet kur taui paskirstė 
taip, kaip jiems reikėjo. Man teko vykti su 
vienu ruseliu. Iš pradžių nusiminiau, pa
skui nudžiugau, kai sužinojau, kad ruselis 
kiek angliškai susišneka. Kai mus autobuso 
šoferis išsodino nežinomoje stotyje, nies dai
rėmės it paleistos iš maišo katės, nežino
damos ką daryti, Tokiu* vietiniai žmonės 
tuoj pažįsta. Tuojau mua apstojo didžiulis 
vaikų būrys. Paskui pradėjo rinktis ir su
augusieji, Aš savo ruseliui sakau, klausk, 
kur čia darbo įstaiga. Ruselis paklausė, bet 
matyt netąip, kaip reikia. Visi vaikai iš jo 
kalbos pradėjo juoktis, tuo visa ir pasi
baigė. — Klausk, sakau, suaugusio, ruselis 
stovi nusigandęs ir sako: aš jau daugiau 
nebeklausiu, klausk tu pats, Aš gi angliškai 
nemoku nė tiek, kiek tas ruselis. Bet ką 
darysi. Tuoj paėmiau į vieną ranką žody
nėlį „Kalbėkim angliškai”, į kitą ranką pa
skyrimo lapelį, nusižiūrėjau nelabai poniš
ką žmogelį. Tas, matyt, suprato ir nurodė 
darbo įstaigą. Deja, jau buvo vakaras ir 
ji buvo uždaryta. Gerasis kanadietis nu
vedė mane į tos įstaigos vedėja butą. Mus 
apnakvindino miestelio viešbutyje ir liepė 
ateiti rytą 10 vai.

Gerai išsimiegoję ten surandame apysenę 
moterėlę, kuri paklausė mua, ką mokame 
dirbti. Aš sakau, kad viską, Tada ji pa
ėmė mus drauge su savimi. Parvažiavus na
mo ėmė mums ruošti pietus, aš tuoj griebiau 
bulves skusti. Ji labai patenkinta pradėjo 
mane kažko klausinėti. Aš vis linkčiojau 
galva ir'sakiau „okey”. Ji dar labiau juo
kėsi, Netrukus iš kaž kur atsirado ir pats 
ūkininkas (farmeris), 62 metų amžiaus, Jis 
tuojau apžiūrėjo mūsų delnus, ar kieti. Ne
bus lengva — manau sau vienas. Po pietų 
tuojau išsiuntė mus šieno krauti į kūgius, 
Dirbome smarkiai.

Taip ir prasidėjo mūsų dienos. ‘Keliame 
rytą 5 vai., darbą baigiame 8 vai. vakare, 
Kol susitvarkome, ateina ir 10 vai. Mano 
ruselis, padirbęs 3 dienas, užkeikė rusiškai 
Ir pranyko ... Aš gi likau, — pažiūrėsiu, 
sakau, kas čia bus. Vis jau kaip nors iš
kentėsiu, Žemės mano šeimininkas turi 800 
akrų, iš jų dirbamas tėra 370. Samdytų 
esame trys ir du šeimininkai. Taigi darbo 
stoka skųstis negalima. Mano senukas šei
mininkas labai greitas ir į lauką bėga vis 
tekinas. Aš paskui jį. Iš karto manė jis 
mane labai prigriebti, bet pamatęs, kad 
nieko iš to nelaimės, — apstojo. Kalda
vome vis 5 valandą. Na, palauk, sakau, aš 
bandysiu ketvirtą. Aš keliu — keliasi ir 
šeimininkas. Taip tęsėsi keletą dienų. Žiū
riu kartą senukas, bevalgydamas pietus, 
pradėjo miegoti. Tada jis man ir sako: 
Kelkime penktą ...

Atsikėlęs tuojau pašeriu arklius ir pa- 
meldžiu karvę. Galvijų ir melžiamų kar
vių yra per 30, bet melžiame tik vieną kar
vę, nes melžimas visų kitų karvių (jų yra 
15) atimtų daug laiko. Kitas melžiamas kar
ves pamelžia veršiai. Kitas veršis, žiūrėk, 
jau kokių metų, o vis dar č iulpia karvę. 
Kai pasižiūri į veršiukus — gražūs, kaip 

nulieti, tačiau visi kaip laukiniai, žmogaus 
nė artyn neprisileidžia, Man dažnai tenka 
pervaryti juos . į kitą lauką. Tada Išjoju 
ant mažyčio arkliuko „poni”, o man pa
deda išmokyta* juo. O tas arkliukas net už 
mane gudresnis, jis žino daug geriau, kaip 
reikia tuos pusiau laukinius gyvulius va
ryti. Iš karto aš negalėjau susitvarkyti nei 
su arkliu, nei su galvijais. Tai šeimininkas 
ir sako; paleisk pavadžius, jis pats žino, 
ka* reikia daryti, Šiaip jau darbo arkliai 
labai geri. Iš karto bijojau net su jais va
žiuoti, Mat, čia ne Svabijos „ochsų" tem
pas; važiuoji, tai net žemė dreba. Vieną 
kartą tie arkliai iš manęs paspruko su di
deliu kviečių vežimu, bet laimingai; pa
gava juos kiti darbininkai.

Ilgą laiką kūlėme prie didžiulės maši
nos, kurią Lietuvoje paprastai aptarnauja 
20 žmonių. Čia gi pakanka 5-lų. Pastato 
mašiną vidury lauka. Mašina pati supučia 
šiaudus į didžiulį kūgį, grūdus gi į spe
cialius mažus namukus, kuriuos galima su 
traktorium pavilkti iš vienos vietos į kitą.

Dirbau sąžiningai Ir mano šeimininkai 
mane labai pamilo. Su maistu nėra vargo: 
visko iki valios užtenka. Kai šeimininkas 
važiuoja kur J svečius, via ir mane ima 
drauge su savimi, nors iš manęs nauda jam 
čia menka, nebent vartus atkilnoju. O sve
čiuose, brolau, tik laikykis: valgių visokių, 
indų įvairiausių. Tik žiūrėk, kad paimtum 
taip, kaip reikia. Mano šeimininkas tuoj 
mane pristato, girdi, čia mano Džio — lie
tuvis. Tai visi ir žiūri į mane, kaip i koki 
vilką, Apylinkės žmonės labai geri, simpa
tiški. Mane viii labai -užjaučia, kad netu- , 
riu tėvynei, Viii jie jau gerai žino, kad 
bolševikai blogi žmonės, Mane vaišina, tik 
visa bėda, kad daugiausia saldumynais, ku
rių aš nelabai mėgstu.

Po .trupučiuką pradedu kalbėti Ir angliš
kai. Vis dėlto dar gerokai sušylu, kai man 
reikia kas pasakyti.

Beje, buvau kiek sušlubavęs su sveikata. 
Gilėjo tai įvykti ir dėl sunkaus kėlimo. 
Vežėme mat au senuku akmenis. Vienas 
liko didelis ir niekaip nepajėgėme įkelti į 
vežimą. Duokš, lakau, įkelsiu vienas. Ikelt 
įkėliau, bet nuo to laiko įsimetė į pilvą ko
kia tai negerovė, Bandysiu palaukti, gal 
praeis.

Jums išsiunčiau jau pakietėlį su rieba
lais. Tik širdis vis nerami: bijau; kad kur 
pakeliui neištirptų ... Kiek algos gausiu, 
vis dar nežinau. Nieko tuo reikalu nekal
bėjo man šeimininkai, nieko ir aš iš jo 
neprašiau, Bet vis manau, ką nors duos. 
Tada ir jums daugiau ką įdėsiu, pranešk:* 
tik, ko daugiau reikią. J. Šarūnas.

Kaip gyvena prof. V. Krėvė
Profesorius V. Krėvė šiuo metu dirbąs 

viename JAV universitete ir esąs savo dar
bu patenkintas. Nuo visuomenės jis laikosi 
nuošaliai. Universiteto vadovybė, atsiž
velgdama į jo amžių ir sveikatą, paskaito
mis per daug neapkraunanti ir sudaranti 
palankias sąlygas literatūrinei kūrybai. 
Profesorius daug rašąs. Vieną veikalą, jau 
beveik visą sukurtą, išsiuntęs spausdinti į 
Vokietiją. (pi).

JOSEPHAS CONRADAS

IŠDAVIKAS
2. tęsinys.

„Kaip gi”, pasakiau, linktelėdamas į tirp
stančių ledų likučius.

„Tikrai. Tos dėžės buvo panaudojamos ir 
kitam reikalui. Rūsyse buvo įrengti du 
spaustuvės presai. Daug pačios revoliucin- 
giausios literatūros išgabenta iš Stono sriu
bos miltelių agentūros. Prie to prisidėjo ir 
mūsų ponios anarchistės brolis. Jis rašė 
straipsnius, padėjo spausdinti ir aplamai 
pagelbėdavo tos srities specialistui, labai 
jaunam ir gabiam Sevrinui.

Visos grupės siela buvo vienas fanatiškas 
eseras. Tai genialus graviruotojas ir ita- 
krustatorius. Reikėtų pamatyti jo darbus. 
Mėgėjai juos labai vertina ir ieško, Pradė
jo nuo revoliucijos savo mene, o kai žmo
na ir vaikas mirė iš skurdo ir nepritek
liaus, jis pasidarė tikru revoliucininku. Jis 
sakydavo, kad visko pertekusi ir persirijusi 
buržuazija juos nužudė. Tik tuo ir tetikėjo. 
Jis tebesidarbavo savo amate ir vedė dvi
gubą gyvenimą. Tai aukštas, išdžiūvęs ir 
brunetas, su ilga ruda barzda ir giliai 
įkritusiomis akimis. Jo pavardė Hornas”.

Tikrai nustebau. Iš tikrųjų prieš daugelį 
metų susitikdavau su tuo Hornu. Jis primi
nė stiprų paprastą čigoną, su sena skrybė
le, su raudona skepeta aplink kaklą, įlindęs 
į ilgą apdriskusi apsiaustą. Su užsidegimu 
kalbėdavo apie savo meną ir atrodė visiš
kas paliegėlis. Nedaug kas iš žinovų įver
tino jo darbą, Kas pamanytų, kad tai tas 
žmogus... Nuostabu! O iš tikrųjų ne taip 
sunku tuo oatikėti

„Kaip matot”, pasakojo X, „t* grupė ga
lėjo varyti propagandos ir kitos rūšies dar
bą labai palankiomis sąlygomis. Visi buvo 
pasiryžėliai ir išbandyti aukštesnio rango 
žmonės. O štai. pagaliau mes įsitikinome, 
kad visi Hermionės gatvėje parengti platnai 
beveik visados nepasisekdavo”.

„Kas tie mes?” paklausiau pirštu priki
šamai.

„Kai kurie iš mūsų Briuselyje — centre”, 
atsakė paskubomis. „Kiekviena svarbesnė 
akcija, parengta Hermionės gatvėje, atrodė 
pasmerkta nepasisekimui. Visados kas nors 
atsitikdavo, kas sutrukdydvo geriausiai su
planuotas manifestacijas bent kur Europoje. 
Tai revoliuciniai laikai. Nemanykit, kad 
kiekvienas toks nepasisekimas pasibaigdavo 
triukšmu, areštais ir bylomis. Ne. Dažnai 
policija veikla tyliai, beveik slaptai, sumai
šydama mūsų kombinacijas kontrakombina- 
cijomis. Jokių suėmimų, jokio triukšmo, jo
kio aliarmo ir aistrų pažadinimo. Tai iš
mintingas metodas. Tuo metu policijai vi
sur vienodai sekėsi, nuo Viduržemio ligi 
Baltijos jūros. Buvo nei šis bei tas. Darėsi 
pavojinga. Pagaliau priėjom, išvadą, kad 
tarp Londono celių turėjo būti nepatikimų 
žmonių. Atvykau į Londoną pasižiūrėti, kas 
būtų galima slaptai’padaryti.

„Pirmas mano žingsnis buvo pas mūsų 
mėgėją anarchistą jos privačiame bute. Ji 
mane puikiai priėmė. Nusprendžiau, kad ji 
nieko nežinojo apie chemines ir kitokias 
operacijas, kurios dėjosi Hermionės gatvės 
viršutiniame aukšte. Ji težinojo apie anar

chistinės literatūros spausdinimą. Ji labai 
gerai mokėjo apsimesti entuziazmu ir buvo 
parašiusi daug sentimentalių straipsnių su 
žiauromis išvadomis. Mačiau, kaip ji, tuo 
buvo patenkinta ir kaip jos gestuose ir gri
masose atsispindėjo mirties rimtis. Tai ti
ko jos didelių akių ir plačių antakių vei
dui ir jos gražiai galvai, apvainikuotai tan- 
kiais, keistai sušukuotais, plaukais. Jos bro
lis buvo kartu, rimtas jaunuolis, išlenktais 
antakiais ir su raudonu kaklaraiščiu; jis 
atrodo nieko pasaulyje nežinojo, net ir sa
vęs. Retkarčiais įeidavo jaunas aukštas 
žmogus. Jis buvo švariai nusiskutęs, su pla
čiais žandikauliais ir priminė tylų artistą 
ar fanatišką kunigą: kaip žinoma, tipas su 
dideliais juodais antakiais, Jaunoji ponia 
priėjo prie manęs ir švelniai sumurmėjo: 
„Draugas Sevrinas”.

„Anksčiau* jo nebuvau matęs. Jis maža 
ką galėjo mums pasakyti, atsisėdo šalia 
mergaitės ir iš kartp pradėjo rimtai kalbė
tis. Ji atsilošė giliai fotelyje ir parėmė sa
vo gražų apvalų smakrą ant gražios baltos 
rankos. Jis žiūrėjo atidžiai jai į akis, Jis 
atrodė panašiai kaip įsimylėjėlis, rimtas, 
susikaupęs, lyg prie kapo duobės, Man ro
dos, ji tarė reikiant savo pažangias idėjas, 
revoliucini anarchizmą, vainikuoti anar
chisto įsimylėjimu. O tas, kurį ji įsimylėjo,- 
buvo labai reprezentatyvus, nors jo fana
tiškos su juodais antakiais išvaizdos. Po 
keletos vogčiomis' mestų žvilgsnių neabe
jojau, kad jis rimtai įsimylėjęs. O jos el
gesys buvo be priekaištų; orumas, meilu
mas, malonumas, susižavėjimas, atsidavimas 
ir išlaikymas nuoširdesni, negu atrodė. Ji 
mokėjo puikiai pavaizduoti prityrusio įsi
mylėjėlio meną. Iš tikrųjų ir ji buvo rimtai 
įsimylėjusi. Vaidyba, bet kokia tobulai

„Kai likau vienas su mūsų ponia mėgė
ja, painformavau ją apie savo vizito tiks

lą. Nurodžiau mūsų įtarimą. Norėjau suži
noti, ką ji pasakys, o iš to, gal būt, bus 
galima padaryti kokias išvadas. Ji tepasakė, 
„rimtai”, susidomėjusi ir rimta. O iš jos 
akįų žiežirbų aiškiai matytis kaip visa tai 
ją jaudino. Apie patį dalyką ji mažai su
prato. Vis dėlto ji pažadėjo suvesti mane su 
Hornu, kurį, išskyrus Hermionės gatvę, ne
buvo lengva surasti. O Hermionės gatvėje 
nenorėjau rodytis.

„Susitikau su Hornu. Tai buvo kitos rū
šies fanatikas. Išdėsčiau jam, kokias išva
das priėjome mes Briuselyje ir nurodžiau 
visą eilę nepasisekimų. Jis atsakė SU nesle
piamu užsidegimu:

„Mano rankose yra kai kas, kas sukels 
siaubą tų piktų galvijų širdyse.”

„Ir čia sužinojau, kad jis ir kai kurie jo 
draugai iš vieno rūsio prasikasė kelią po 
anos įstaigos pamatais, apie kurią anks
čiau minėjau, Buvo tikras daiktas, kad vi
sas flygelis išlėks i orą, kai tik bus pa
rengta pakankamai medžiagos.

„Viso šito plano beprotiškumas nebūtų 
taip nustebinąs, jeigu nebūtų pasirodę, kad 
iš viso Hermionės gatvės centro nauda la
bai problematiška, Iš tikrųjų, mano nuomo
ne, tai buvo greičiau policijos spąstai ne
gu kas nors kita.

„Dabar reikėjo tik išaiškinti, kame arba 
tiksliau kas buvo nepatikimas; stengiausi tą 
mintį įkalti Hornui į galvą. Sumišęs jis ap
stulbo, jo šnervės išsipūtė, lyg užuostų ore 
išdavimą.

„Ir štai momentas, kuris be abejonės gali 
pritrenkti savo teatrališkumu. Kas beliko 
daryti? Reikėjo, išskirti nepatikimas grupės 
narys, Tačiau įtarimas lygiai galėjo kristi 
ant kiekvieno. Visus sekti nebuvo įmanoma. 
Tarp kita ko tas kelias dažniausiai nepa
vyksta. Kiekvienu atveju jis reikalaują 
daug laiko, o pavojus grėsė kiekvieną mi

nutę. Aiškiai jutau, kad vieną gražią dieną 
Hermionės gatvėje bus padaryta krata, nors 
matyt policija taip pasitikėjo savo žinių tie
kėju, kad šiuo metu ji net nebuvo saugoja
ma. Esamomis aplinkybėmis tai buvo ne
paranku. Reikėjo greitai veikti.

„Nutariau pats suorganizuoti užpuolimą 
ant tos grupės. Suprantat? Kitų patikimų 
draugų užpuolimą, kurie vaizduotų policiją. 
Sąmokslas, sąmoksle. Idėja, manau, aiški. 
Tariamo suėmimo akivaizdoje denunciato
r's vienu ar kitu būdu išsiduos; arba ko
kiu neapgalvotu veiksmu, arba tiesiog savo 
abejingumu. Žinoma, buvo tam tikra rizi
ka, kad gali ir visiškai nepasisekti arba 
taip pat nemažesnė rizika, kad kas nors ne
atsitiktų fatališkai pasipriešinant arba ban
dant pasprukti. Mat, Hermionės gatvės 
grupė turėjo visiškai nieko nežinoti, taip 
kaip man buvo aišku, kad ji nieko nežinos 
apie tikrą policijos užpuolimą, kuris netru
kus turėjo įvykti. Žinių tiekėjas buvo tarp 
jų, ir tik vienas Horna's galėjo būti supa
žindintas su mano plano paslaptimis.

„Nepasakosiu pasirengimų smulkmenų. 
Nebuvo lengva viską paruošti, tačiau bu
vo viskas labai gerai padaryta ir rezultatas 
turėjo būti neabejotinas. Tariamoji pojicija 
Įsiveržė į restoraną, kurio langinės tuojau 
buvo uždarytos. Nustebimas buvo visuoti
nis. Dauguma Hermionės gatvės grupės bu
vo užtikta antrajame rūsy, bedidinant urvą 
po didžiosios įstaigos sparnu. Pasigirdus 
aliarmui, keletas draugų galvas pametę 
spruko į aukščiau minėtą sparną, kur tikro 
užpuolimo atveju jie tikrąi pakliūtų į poli
cijos spąstus. Laikinai palikome juos ra
mybėje. Jie nebuvo pavojingi. Daug rūpes
čių man ir Hornui sudarė viršutinis aukš
tas. (B. d.) ■
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Didi poetą ir patriotą prisimenant
O.-V. Milašiaus mirties dešimtmečio 77. 5. 27.-39. 3. 2. minėjimas Paryžiuje
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baigia savo veikimą
2 metus veikusi lietuvių

Paryžiaus lietuvių kolonija Milašiaus 
mirties dešimties metų rtiinėjimą pradėjo
48. 10. 27 d., kada Lietuvių Šalpos Dr-jos 
Prancūzijoje susirinkime doktorantė G. 
Zidonytė (parengusi apie Milašių tezę) 
laikė apie šį poetą paskaitą. Tuo pačiu 
laiku Paryžiuje, Rochefort teatre buvo 
vaidinama Milašiaus misterija „Miguel 
Manara“, Pauliaus Pasquier ir jo Trupės 
,,Lozanos“ pilies teatro rūpesčiu. Misterija 
buvo vaidinta kelias dešimtis kartų, ir į ją 
lankosi publika. Vėliau, lapkričio 2. d. Lie
tuvių Šalpos Dr-jos Prancūzijoje rūpes
čiu buvo padėtas vainikas ant Milašiaus 
kapo Fontainebleau kapinėse. Pačių mir
ties 10 metų sukaktuvių išvakarėse Mila
šių labai gyvai prisiminė Prancūzijos ra
dijas ir spauda, kaip lygiai ir lietuvių ko
lonija. •

Radijo savaitraštis „La Semaine Radio- 
phonique (49. 2. 27 nr. 9) radijo progra
moje smulkiai nurodė, kaip Milašiaus su
kaktuvės bus minimos per radiją. Būtent,
49. 3. 1. d. nacionalinė Prancūzijos radijo 
programa nuo 20 vai. 30 min. ligi 22 vai.

Lietuvos nepriklausomybės šventės pro
ga žinomas Lietuvos bičiulis prof. Birgeris 
Nermanas „Svenska Dagbladet" dienraš
tyje įdėjo ilgą straipsnį „Jungtinės Val
stybės ir Pabaltijo valstybių nepriklauso
mybė“.

„Kaip žinoma, JAV. ir Anglija nėra pri- 
' pažinusios Sovietų S-gos Pabaltijo valsty
bių aneksijos ir vis tebepripažįsta Lietu
vos, Estijos ir Latvijos pasiuntinybes esant 
teisėtas šių valstybių atstovybes. Mažiau 
žinoma yra tai, kad anglosaksų 
įžymių visuomenės veikėjų ir 
asmenų daug kada pasisakoma 
tijo valstybių nepriklausomybę.

Ne per seniausia išleistoje knygoje „14- 
thunia shall free" surinkta visa, kas žino
mų asmenų buvo pareikšta 1948 m. vasa
rio 16. d. proga. Tai svarbi dokumentaci
ja, su kuria vertėtų susipažinti ir šve
dams“. f

Plačiai atpasakojęs paskirų Amerikos 
valstybių simpatijos pareiškimus Lietuvai, 
jų tarpe Connecticuto, Marylando, Massa- 
chussetso, New Yorko ir Illinoiso guber
natorių proklamacijas, pagal kurias siū
loma viešai švęsti vasario 16. d. kaipo Lie
tuvos tautinę šventę, ir daugelį kitų sva
rių pareiškimų, prof. Birgeris Nermanas 
nurodo, kad šiuose pareiškimuose dau
giausia kalbama apie Lietuvą, bet savai
me suprantama, kad norima taip pat ir 
Estijos bei Latvijos nepriklausomybės.

„Šveduose daug kas stebisi, kaip tai 
atbėgėliai pabaltijiečiai vis dar įsiti
kinę, kad jų tėvynė tikrai atgaus ne

Po 
Yorko 
sų laivą atvyko JAV gydytojų komisija, 
policijos, uosto ir kt. pareigūnai. Laive bu
vo atliktas sveikatos patikrinimas, kuris, 
be didesnių formalumų, sklandžiai praėjo. 
Mes tikrinimo komisijai atidavėme anks
čiau laive mums įteiktus įvairius Vokieti
joj pasiruoštus mūsų imigracinius doku
mentus, jų tarpe ir sveikatos tyrimo duo
menis. Amerikiečių sveikatos tikrinimo ko
misija tais dokumentais ir rėmėsi. Labiau
siai kreipė dėmesį į pridėtas plaučių nuo
traukas, kurios buvo padarytos imigraci
nėse stovyklose. Šio tikrinimo metu 
suantspauduotos iš laivo išlipimo kortelės

Augustdorfas (Detmoldo apskr., britų z.). 
Daugumas lietuvių pasiruošę kelti sparnus 
į užjūrį. Keletas šeimų atliko vietoje pir
muosius patikrinimus kandidatams į JAV, 
tačiau neaišku, kada bus pašaukti į perei
namąją stovyklą. Kai kas užsirašė emigra
cijai į Australiją. Į Kanadą emigruoti pa
sitaiko mažiau progų. Šios stovyklos len
kai turėdami mažiau progų emigruoti j la
biau civilizuotus kraštus, gausiai užsirašo 
ir vyksta į Braziliją.- *

Per porą metų lietuviai nesuruošė patys 
nė vieno šokių vakaro, kai tuo tarpu kitos 
tautinės grupės dažnokai pasilinksmina šo
kių vakaruose.

Sunki tremtinių medžiaginė būklė
Išskyrus nedaugelį tremtinių, kurie gau

na apygeres ar geras algas, tremtinių dau
guma neturi uždarbių ir dėl to daug varg
sta. Negalėjimas gauti darbo skatina grei
čiau emigruoti į kitus kraštus. Dirbantieji, 
gauną atlyginimą, dar laiks nuo laiko gau
na drabužių, apavo ir reguliariai rūkalų. 
Kiti, jei tik negauna algos, negauna ir tų 
priedų. Prie tokių priklauso neetatiniai mo
kytojai, tautinių organizacijų pareigūnai ir 
t.t. Kadangi stovykla yra miške, tai dauge
lis lenkų savo iniciatyva rauna kelmus, iš 
jų daro .malkas ir parduoda kitiems tremti
niams ar vokiečiams, tokiu būdu kiek 
sidirbdami savo

Gimnazija
Daugiau negu 

gimnazija sekančiais mokslo metais nebe
veiks. Tai įvyks ne tiek dėl to, kad dėl iš
emigravusių sumažėjo mokytojų ir mokinių 
skaičius, kiek dėl to, kad medžiagiškai 
begalėjo išsiversti. Mokytojai gaudavo 
bai kuklias algas iš bendros kasos, kuri 
sidarydavo iš dviejų etatinių mokytojų al
gų ir dviejų kunigų algų. Kun. — girnn. 
direkt. msgn. Starkus ir kun. kapelionas 
Radvinauskas savo gaunamas algas per il
gesnį laiką aukojo bendram labui — jauni
mui šviesti ir pasitenkindavo labai kukliomis 
„vargo mokyklos” mokytojų normomis. Mo-

kytojai rodė didelį pasiaukojimą šiame lie
tuviškame darbe, kuris, deja, dažnai nebū
davo tinkamai įvertintas nei jaunimo, nei 
tėvų. Pradžios mokyklų mokytojos gauna 
savo pilnas algas ir jomis su gimnazijos 
mokytojais nesidalino.

Viesas pasmerkimas
LTB Dornstadto apylinkės visuotinis su

sirinkimas 1949 m. vasario 26 d. priėmė 
šiokią rezoliuciją:

„Vykstant žūtbūtinei lietuvių tautos ko
vai savo egzistencijai išlaikyti ir raudo
nojo okupanto atimtai laisvei atgauti, kiek
vieno lietuvio tremtinio, o taip pat visų 
lietuviškųjų organizacijų bei spaudos 
šventa pareiga yra: remti visų mūsų tai 
kovai vadovaujančių veiksnių pastangas 
ir aktyviai prie tos kovos prisidėti, žlug
dant visas lietuvių tautos išorinių bei vi
dinių priešų pastangas, siekiančias šią ko
vą sukliudyti.

Pastaruoju metu kai kuriuose tremties 
laikraščiuose dažnai pasirodo įvairių išsi
šokimų — straipsnių, kuriuose asmeninės 
ambicijos ar partiniai reikalai iškeliami 
aukščiau už visos lietuvių tautos didįjį už
davinį.

,',Žiburiai“, vasario 19 d. numeryje 19/ 
214/, neleistinu būdų iškraipydami faktus, 
apšmeižia Lietuvos diplomatijos šefą, mi
nister! St. Lozoraiti, ii sulygindami su 
avantiūristais Gabriu-Paršaičiu ir Louis 
Ferdinand de Bourbon-Condė.

LTB Dornstadto apylinkės visuotinis su
sirinkimas, įvykęs 1949 m. vasario 26. d., 
konstatavo, kad „Žiburiai“, netinkamu 
laiku ir neleistinu būdu išvilkdami vie
šumon kai kuriuos mūsų vadovaujančių 
veiksnių ginčijamuosius klausimus ir ap
juodindami mūsų diplomatų pastangas ko
voje dėl Lietuvos laisvės, netiesiogiai pa
remia mūsų priešų kėslus. Todėl susirin
kimas nutarė:

šį neleistiną „Žiburių" išsišokimą vie
šai pasmerkti.

Nuo laikraščių, kurie ateityje pasižy
mės panašiais išsišokimais, prenumeravi
mo bus atsisakoma.

Susirinkimo orezidiumas.”

15 min. paskyrė Milašiaus garbei. Pra
džioje ėjo trumpas Milašiaus asmens, jo 
kūrybos ir diplomatinės veiklos (buvo pa
vadinta ta veikla „Lietuvos vadavimo 
veikla po 1914-18 m. karo“) apibūdini
mas, nurodęs, kad Milašius yra šių laikų 
žymiausias „poete chrėtien“. Tai buvo da
ryta pagal papasakojimus ir liudijimus 
ponios Clermont de Tonnerrės, Miss N. 
Bameytės, rašytojų Francis de Miomandre 
et Armand-Godoy. Paskui rašytoja artistė 
Mme. Simone padeklamavo keletą Mila
šiaus poemų, pradėdama eilėmis „Lithua
nia“ (jos yra išspausdintos veikale, išleis
tame Milašiaus atminimui — „Milosz, Ca- 
hier Special de Poėsie 42“). Po to sekė 
Milašiaus misterijos „Miguel-Manara“ 
vaidinimo transliacija, su Henrio Tomasio 
muzika. Visi didieji laikraščiai, dedą ra
dijo programas, įsakmiai nurodė Mila
šiaus mirties sukaktuvių minėjimą per 
radiją (kaip „Le Monde“, „Le Figaro“ ir 
kiti.) Pats Prancūzijos radijas 49. 3. 3. po 
žinių biuletenio 20 vai. paskyrė dar ke
lias minutes, įspėdamas klausytojus, kad

20 vai. 30 min. bus Milašiaus 10 met 
mirties sukaktuvių minėjimas ir kad bu 
transliuojama „Miguel Manara“, kartu nu 
rodydamas, kas buvo Milašius ir ką j 
dirbo Lietuvos labui.

Prancūzų spauda Milašiaus mirties su 
kaktuves taip pat plačiai paminėjo. Lite 
ratūros, meno ir muzikos savaitrašti 
„Opera“ 49. 2. 23 d. numeryje įdėjo Ar 
mand Godoy vedamąjį straipsnį „Milosz 
la Solitude“. Meno, Literatūros ir muziko 
savaitrastis „Arts“ 49. 2. 25 d. nr. 20 
skyriuje „Courrier dės Lettres“ dav 
straipsnį Edm. Humeau „Presence de Mi
losz“. Savaitraštis „Le Figaro Littėraire“ 
49. 2. 26 d. numeryje įdėjo Andrė Billy, 
Goncourt akademijos nario straipsnį „Le 
dixieme anniversaire de Milosz. Une pro- 
phėtie dans la Cour des Adieux. La mort 
de l‘Ami des Oiseaux“. Gal plačiausiai ži
nomas savaitraštis lietuviams — „Nouvel- 
les Littėraires“ 49. 3. 3 d. numeryje pas
kyrė kelias dešimt eilučių, pavadindamos 
tai „Le souvenir de Milosz“.
^Lietuvių kolonija Paryžiuje sukaktuves 

baigė 49. 3. 3 d. gedulingomis pamaldo
mis už Milašių St. Thomas d'Aquin baž
nyčioje. Pamaldas laikė Tėvas J. Kubi
lius, S. J., o po pamaldų vargonai sugro
jo Lietuvos himną. Be kitų asmenų, pa
maldose buvo matyti buvę Milašiaus drau
gai, bendradarbiai ir gerbėjai ■— Bačkiai, 
Baltrušaičiai, ministeris E. Turauskas, tė
vas Liuima, Šlimavičius, Vilutis, Latvijos 
Charge d'Affaires Berendsas, Estų kolo
nijos atstovas Pehmė, konsulas rašytojas 
H. L. Dublys, iš Prancūzų pusės dalyva
vo užsienio reikalų ministerijos kultūrinių 
santykių departamento atstovas Markizas 
G. de Lauris, artistas H. Vermeilis bei ki
ti asmenys.

Žinią, kad Lietuvių kolonija rengia pa
maldas už Milašių, įdėjo laikraščiai
Monde“, „Le Figaro“ — 49. 3. 3 d. ir „La 
Croix" 49. 3. 2 d.

jų demokratijų, ypač JAV elgesys.“
„Natūralus dalykas, kad nedidelė val

stybė kaip Švedija, be to, dar artima So
vietų S-gos, kaimynė, 
savo nuomonę Pabaltijo 
gu didžiosios JAV.“

„Tačiau būtų ne pro
šalis bent kiek dažniau, negu kad dabar 
yra, keltų balsą Pabaltijo tautų naudai, 
tautų, kurioms visų nežmoniškumo ir ne
teisybės padarinių teko viena pačių bai
siųjų dalių. Šito linkime ne vien vasario 
16 ir 24 dienomis, kai lietuviai ir estai 
švenčia savo vėlai atgautos ir taip vei
kiai praėjusios 
tęs“.

lipti į krantą. Išvakarėse buvome atidavę 
rankinį bagažą, užlipinę ant jų savo pa
vardžių pirmąsias raides. Jį į krantą iškėlė 
drauge su pasiųstu bagažu ir uoste 
išskirstė pagal alfabeto raides. Atsistojus 
prie savo pavardės raidės, tuoj sulaukta ir 
bagažo. Muitininkai jau laukė jo tikrinti 
Tačiau bagažo apžiūrėjimas buvo paviršu
tiniškas, jokių kliūčių niekam neiškilo 
Sako, tik dėl akordeonų iškyla kartais 
keblumų. Visus lagaminus reikėjo atida
ryti (siunčiant tai reikia turėti galvoje), 
bet ne į visus lagaminus muitinihkai pa
žiūrėjo, kas giliau juose yra. Uoste pasiti
ko Lietuvos pasiuntinybės atašė, BALFo, 
lietuvių organizacijų atstovai, kurie padė
jo susitvarkyki su tikrinimo formalumais 
bei suteikė reikalingų informacijų.

Taip pit uoste pasitiko ir įvairių orga
nizacijų misijos, per kurias buvo re
gistruotos garantijos. Savo personalu pir
mavo NCWC.

Misijos nupirko geležinkelio bilietus 
ir apmokėjo nuo New Yorko 
iki apsigyvenimo vietos bagažo 

vežimą.
Be to, smulkioms išlaidoms davė 
lėtą dolerių. Beje, laive kiekvienas gavo 
po žVz dolerio. Kas vyko į tolimesnes apsi
gyvenimo vietas, tie misijų lėšomis buvo 
įkurdinti New Yorko viešbučiuose trumpo 
poilsio.
* Be visų paslaugių pereigūnų atvykusius 

New Yorko uoste stipriai „atakavo“ foto
grafai ir laikraštininkai. Naujiems JAV 
gyventojams parodyta pakankamo dėme
sio. Vietinių lietuvių tas .dėmesys lydi ne 
tik pirmuosius „grinorių“ žingsnius, bet ir 
jų gyvenimą. Netenka abejoti, kad tatai 
dar atidžiau sekama oficialių amerikiečių 
stebėtojų. J. Antanaitis.

Laiškas „Minties” redakcijai
Esu tremtinys, vienas iš daugelio. Sielo

juosi, kodėl palikau tėvynę jos varge. Ko
dėl, laistąs tėvų žemę savo prakaitu, neiš
liejau savo turimą kraują joje ir kodėl ma
no kaulai liks svetimoje žemėje.

Skaičiau visą tremties spaudą. Vasario 
16. „Minties” Nr. radau ypatingai įdomų 
pasikalbėjimą su mūsų visų gerbiamu dip
lomatijos šefu Lozoraičiu. Netrukus po to 
radau „Žiburių” Nr. 19, „Atominio am
žiaus” skyriuje įdėtą nešvankų straipsniu
ką „Siurpryzas...” (doras lietuvis taip ne
galėtų palyginti).

Jei „Žiburiai” gali šitaip rašyti, tai jų 
reikalas, bet aš, save gerbdamas, negaliu 
daugiau imti tokio laikraščio (nors jis ir 
lietuviškai rašo) į rankas. Taigi nuo 19 Nr. 
„Žiburių” prenumeratos atsisakau ir dau
giau jų neskaitysiu, nes jie tarnauja (mano 
manymu) mūsų jėgų skaldymui.

. J. Cesėkas, Garmisch-Partenkirchen.
IEŠKOJIMAS

Marytė Brožytė RODNYTE, gyv. 60—24 
52 avė, Masipeth LINY, USA, ieško sesers 
Zosės BROZIUTĖS-KYNIENES, kilusios iš 
Opšrutų km., Vilkaviškio apskr.

IEŠKOJIMAS
Lemberienė Jadvyga ieško savo vyro 

LEMBERIO Alfonso, kilusio nuo Seredžiaus. 
Žinantieji apie jo likimą maloniai prašomi 
pranešti šiuo adresu; Vaitkus Vytautas, 
Aussburg—Hochfeld, DP Camp 16/6.

Lenkų spaudon dirstelėjus
Čia pateikiamos žinios yra paimtos iš Londono lenkų „DPiDŽ” dienraščio ir Iš 

Belgijoje einančio „Orzel Bialy” savaitraščio. Pas kaimynus, kaip matysime, kar
tas nuo karto užsukti visada praverčia... i

1. Pernai vasarą lenkų politiniai emigrantai paskelbė rinkliavą propagandai už 
Vilniaus ir Lvovo Lenkijai „sugrąžinimą”. Rinkliava tebevyksta. Pernai surinkta 
beveik 1.000 sterlingų svarų. Ši suma pusiau paskirstyta Vilniaus „vadavimui” ir 
Lvovo „vadavimui”.

2. SI. Stronski skundžiasi, kad D. Britanijos gyventojai dėl kiekvienos vagys
tės, muštynių ir viešosios tvarkos drumstimo visada yra linkę kaltinti lenkus. 
Straipsnio pabaigoje piktinamasi, kad vagys ir sukčiai, pvz., iš įgarsėjusios kyšių 
bylos Sydnesys Stanleys, vėl Solomonas Wulkanas per 
kaip lenkas, ir skaitytojų bei klausytojų tuo tikima, o 
Vilniaus ir Lvovo lenkiškumu”.

3. Korespondencijoje iš Washingtono džiaugiamasi, 
kos kongrese nebėra senatoriaus Revercombo (jį nurungė žinomas angliakasių va
das, 74 metų, Neelys), kuris pernai į DP įstatymą Įvedė pabaltijiečiams ir ukrai
niečiams taikomas lengvatas.” Kitoje korespondencijoje teigiama, kad „iš labiau
siai DP biliumi pasinaudot suskatusių tautinių grupių Amerikoje yra žydų ir lietu
vių bendruomenės”.

4. Lenkų spaudoje, ypač „OB” skiltyse, ilgoką laiką vyko įdomi diskusija: 
reikalingos ar nereikalingos partijos, kištis į politinį gyvenimą ar iš viso boti ato
kiau nuo bet kokios politikos? Čia pateikiama kelių tokių straipsnių, pasisakan
čių už politiką ir už partijų veiklos laisvę, santrauka:

— Šiais laikais, kai ginklo kovą pakeitė minties ir žodžio kova, šalinimasis 
nuo politikos labai blogai rekomenduoja tokią taktiką išpažįstančius asmenis, ir 
tokie asmenys yra panašūs į siaurus ortodoksus arba j tamsaus kaimo žmogiūkštį, 
kuris giriasi... nemokąs nei skaityti nei rašyti. Apartinis žmogus —šitai žmo
gus, kuris neturi jokios laiko ir įvykių nuovokos.

Partijos (žinoma, iš seno tėvynėje ar šiuo metu krašto rezistencijoje pasireiš- 
kusios kūrybine veikla, bet ne fiktyvinės ir vienetų naudai sukurtos) yra reika
lingos, nes be jų demokratinėje santvarkoje neįmanomas joks valstybinis darbas. 
Kas kalba apie demokratiją, bet nori panaikinti saikingą partijų veiklą, pats yra 
arba demagogas arba dar nepradėjo, o gal ir nesugeba, politiškai galvoti. Politi
ka yra savo rūšies valstybinio darbo menas ir mokslas. Išmokime gerbti savo pa
žiūras, bet lygiai išmokime gerbti ir kitų pažiūrų (apie komunizmą kaip totalinį 
minties laisvės užgniaužimo įrankį visai nekalbama) tautietį, jei kartais jo požiūrį 
atmetame, o savąjį peršame, įrodykime tatai protu, bet nieku būdu nesigriebkime 
demagoginių trikų. Kaip žmogui būtina kvėpuoti, taip tautos visuomeniniam gy
venimui būtina reikštis per organizacijas ir partijas. Kritikos nėra ko bijoti. Ta
čiau kritika ir diskusija turi būti rimto kūrybinio rūpesčio vedamos. Smerkime ne 
partijų veiklą, bet partinę neapykantą ir partines rietenas, kurios teįrodo besirie
jančių nepribrendimą demokratinei santvarkai. Kai kas mėgsta tarti, jog dirbkime 
savo darbą, ir tėvynė vėl bus laisva, dar kiti priduria — ar šiaip ar taip įvykiai 
prariedės pro partijas. Taigi, pro partijas prarieda įvykiai, bet tik anapus geleži
nės uždangos, kur minties ir žodžio laisvė atsidūrė po raudonųjų budelių purvinu 
batu.

D. Britanija išsiverčia su 3 partijomis, ar nevertėtų — rašo laikraštis — ir po
litiniams emigrantams šį reikalą apsvarstyti ir su giminiškomis srovėmis susiglau- 
sminti, o tada paieškoti visoms, už tėvynės nepriklausomybę pasisakančioms, par
tijoms bendrosios kovai prieš komunizmą platformos. Privalu iškelti aikštėn ne tai, 
kas partijas (vadinasi, visą organizuotą bendruomenę) skiria, bet tai, kas jas įvy
kių, vykstančių Rytuose ir Vakaruose, akivaizdoje jungia. Nuo politikos atsisaky
ti negalime, nes ko gi pagaliau esame politiniai emigrantai! Laikai, kada karalius 
didžiavosi, kad „valstybė — tai aš”, o tauta, suprask, niekas, jau praėjo, o atskiri 
smurto ir diktatūros bandymai, pvz., Hitlerio rudasis fašizmas, Mussolinio juoda
sis fašizmas ir Stalino raudonasis fašizmas, naikinama kaip ne tik atskirai tautai, 
bet visam, laisvę išpažįstančiam pasauliui žalingi reiškiniai. Valstybė — tai aš, — 
šitaip privalo tarti kiekvienas sąmoningas pilietis ir tą savo pareiškimą pagrįsti 
visai valstybei naudinga veikla.

Kitoje vietoje rašoma: •
Paimi į rankas laikraštį ir patiri, kad anas veikėjas yra niekšas, išdavikas ir 

šioks ir toks nei vietos bendruomenėje nevertas tipas. Imi kitos pakraipos laikraštį, 
tas pat apie savo partinius priešus, ypač jų pirmūnus. Tai va, kur slypi netoleruo
tinos neapkantos esmė. Gerbk savo artimą, kaip pats save — šitas dėsnis taikyti
nas ir politinėse varžybose. Partiniams' ežiams, kurie kitaip manančiųjų neapkan
toje sustingo, kaip lapės uodega eketėje,(artina: Piliečiai,
gerovės vardan susimąstykite ir, siaurų asmeninių ambicijų 
veiklą. Jei to nepadarysite, atsidursite tokioje būklėje, kaip 
simiršę scenoje, vaidina ne tik. proto, bet ir akių nebeatsiklaušdami, nes, matykite, 
pasipiktinusi publika jau seniai iš salės išsiskirsčiusi.

Galvojanti tauta pati atskiria grūdus nuo pelų, kitaip tariant — atskiria dorus 
ir tautai pasiaukojančius veikėjus nuo savanaudžių ir uzurpatorių. Tai vyksta per 
viešąją opiniją, ir visomis išgalėmis tobulinkime ir puoselėkime 
kuri demokratinėje santvarkoje yra visa ko alfa ir omega-

Ieškojimai .
Antanas Zapareckas, Stasė Zapareckienė, 

Stasys Kokšta, Aleksas Šimonis prašomi at-1 
siliepti Stasiui Palaimai šiuo adresu: 
c/o Balfour Beatty, Ardworlich Camp, 
Dumbartoshire, Scotl., Gt. Britain.

*
Ieškau savo dukters Elžbietos Kuršvietie- 

nės ir sūnaus Viktoro Vaitukaičio. Gyveno 
Vilkaviškio mieste. Šie asmenys arba apie 
jų likimą žinantieji prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: i

Mr. Jonas Navickai, 24, Boniston Drive, 
Bellshi'll, Lanarkashire, Scot!., Gt. Britain.

♦
Jonas Samas, kilęs iš Vepu km., Suba

čiaus vis., Panevėžio apsk., ieškau brolio

Zeiss Con tax objektyvus: 
Tessar 1:3,5 f=5 cm . . 148.—
Sonnar 1:2,0 f=5 cm, soT-Belag 380.— 
Sonnar 1:1,51=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.

Jono ir sesers Onos, kuri buvo ištekėjusi už 
Žuko. Juos pačius arba apie juos žiban
čiuosius prašom rašyti adresu: Mr. John 
Samas, 547 E 89 sr., Chicago 19, Ill., USA.
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