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Sovietai stiprinasi Balkanuose
Ji; karinis biudžetas ketvertą didesnis uz JAV

Atlanto paktas jau nunokęs
Solidarizuodama su Ispanija, Portugalija nelinkusi prisidėti

JAV davė vizas komunistams 
Įvažiuoti

Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 
Užsienio reikalų ministerija sovietų kompo
zitoriui Šostakovičiui ir kitiems šešiems so
vietų menininkams davė vizas (važiuoti ( 
JAV ir dalyvauti kovo mėn. gale (vyksian
čioje „pasaulio taikos konferencijoje.”

Tuo pačiu tikslu JAV suteikė vizas dviem 
rumunams, penkiems čekoslovakams, ketu
riems lenkams ir penkiems jugoslavams. O 
penkių vengrų prašymas vizas gauti buvo 
atmestas dėl to, kad Vengrijos vyriausybė 
netinkamai elgėsi su JAV diplomatiniais 
atstovais.

Užsienio reikalų ministerija viename ko- 
mmrikate pažymi, kad ji nepuoselėja jokių 
iliuzijų dėl komunistų elgsenos New Yorko 
konferencijoje.

Streikas, vno kurio kenčia 
nekaltieji

Paryžius (Dena). Prancūzijos muitinių 
valdininkai pabaigė streiką, kuris buvo ve
damas nauju metodu. Muitinėse ir pereina
muose punktuose j Prancūziją įvažiuojančių 
asmenų bagažą jie tikrino labai atsidėję ir 
smulkiai. Visus potvarkius jie vykdė pedan
tiškai tiksliai.

To streiko metu keleiviai pasieniuose, 
uostuose ir aerodromuose turėjo išlaukti 
nuo 2 iki 3 valandų, kol buvo atlikta muito 
kontrolė.

Zūrichas (Dena). „Neue Ziiricher Zel- 
tung” rašo, kad Sovietų S-ga šiuo me
tu žymiai stiprina savo karines pozici
jas Balkanuose. Iš Vengrijos į Albaniją 
keliami gausūs sovietų dalinių kontin
gentai, o taip pat ir keturmotoriai lėk

tuvai. „
Ankstyvesnės žinios apie sovietų dalinių 

transportą į Pietinę Rumuniją pasitvirtino. 
Ryšium su tuo „Neue Zūricher Zeitung” pa
žymi, kad Italijos laivai, kurie pagal taikos 
sutartį neseniai buvo perduoti Sovietų Są
jungai ir atgabenti pagal sovietų norą į 
Albanijos uostus, tuose uostuose ir dabar 
tebėra. Taip pat teigiama, kad tuose laivuo
se įgulos yra tokio dydžio, kokios reikalin
gos karo metu.

Frankfurtas (Dena). „Washington Eve
ning Star” daro palyginimą tarp neseniai 
paskelbto Sovietų S-gos ir JAV karinių biu
džetų.

Sovietų 79 milijardų rublių karinis 
biudžetas oficialiu kursu turi būti lai

komas apie 15 milijardų dolerių.
O tai yra ta suma, kurią krašto gynimo 
reikalams 1949 finansiniams metams parei
kalavo prezidentas Trumanas.

Faktiškai sovietų biudžetas yra 
didesnis, nes vieno amerikiečių 
išlaikymo kaštai yra kur kas
negu vieno raudonarmiečio išlaikymo 

kaštai.
Kada Amerika vienam savo kareiviui per

kur kas 
kareivio 
didesni,

dieną išleidžia 1 dol. ir 15 centų, raudon
armiečio išlaikymas kaštuoja geriausiu at
veju truputis mažiau negu 15 centų dienoje.

Toliau turi boti atsižvelgta į tai, kad so
vietų pramonė yra suvalstybinta ir nepri
skaito jokio pelno. Atsižvelgiant net ir i 
tai, kad sovietą darbininkai yra menkiau 
apmokyti ir darbas yra mažiau racionali
zuotas ir lėktuvų pramonės kaštai Sovietų 
S-je, galimas dalykas, turėtų būti didesni, 
negu JAV, tai vis dėlto Sovietų S-gos biu
džete numatyti 15 milijardų dolerių galima 
būtų palyginti su 60 milijardų dolerių JAV.

Washingtonas (Dena/Asp). Prancūzijos 
ambasadorius Washingtone Bonnet po am
basadorių pasitarimo su Achesonu pareiš- 
kad tas pasitarimas greičiausiai bus buvęs 
paskutinis prieš Atlanto paktą paskelbsiant.

Danijos užsienio reikalų ministeris Ras- 
mussenas užbaigė savo pasitarimus su JAV 
vyriausybės atstovais dėl Danijos įstojimo į 
Atlanto paktą. Raemussenas spaudos atsto
vams pareiškė, tik tiek, kad jis Danijos par
lamentui rekomenduos prie to pakte dėtis. 
Su Achesonu tas paktas papunkčiui buvęs 
apsvarstytas labai smulkiai.

Portugalijos ambasadorius Washingtone 
savo vyriausybės vardu pareiškė rezervų dėl

JAV gali keisti savo politiką Vokietijoje
Pramonės sodalizavimas gali išgelbėti nuo komunizmo

Washingtonas (Dena/AIp). Kai kurių 
sluogsnių teigiama, kad JAV užsienio rei
kalų ministeris Achesonas mano, jog 

Vakarų Vokietijos pramonės socializa- 
vimas ribotų mastu būtų geriausia prie
monė (veikti komunizmui ir 

propagandai.

Achesonas pasiuntęs į Vokietiją 
reikalų ministerijos planavimo 
viršininką Kennaną, kad 

šis susipažinęs painformuotų 
eventualų JAV Vokietijos politikos 

timą.

Gerai informuotuose sluogsniuose 
ma, kad Achesonas laukiąs informacijų tik

sovietų

užsienio 
skyriaus

ii apie 
kel-

teigia-

vir-

Ir Švedijai kare reiklu 
užsienio pagalbos

Stockholmas (Dena/Reuteris). Švedijos 
kariuomenės vadas gen. Jungas pareiškė, 
kad

Švedija stabdomosiose kautynėse ilgą 
laiką galėtų kovoti pati viena. Bet kiro 
atveju ji priklausys nuo užsienio para

mos.
Visi spėliojimai,. kad užpuolimo atveju 

kraštas būtų veikiai okupuotas, yra iš pa
grindų klaidingi.

Jis amno, kad tas faktas, jog Danija ir 
Norvegija yra pakviestos dėtis prie Atlanto 
pakto, įrodo, kad Vakarų valstybės karo 
atveju Skandinavijai teiika daug reikšmės.

Klnljos komunistai spiria

Arba derybos arba karas toliau

Visur kyla pasipriešinimas 
kremliui

R5o de Janeiro (Dena/Afp). Brazilijos 
valstybės prezidentas gen. Dutra parlamen
to naujos sesijos atidarymo proga padarė 
savo trejų metų darbų apžvalgą. Jis pareiš
kė: „šiuo metu pasaulyje pradėjo rutulotis 
taikos ir laisvės internacionalas”.

Jis apžvelgė paskutiniųjų trejų metų vi
daus ir užsienio svarbiausius įvykius. Už
sienio politikoje jis pabrėžė visur kylantį 
pasipriešinimą Kremliaus politikai, be to, 
prisiminė Panamerikos konferenciją Bogo
toje ir JT pilnaties sesiją Paryžiuje. Bet 
sovietų problema užėmė svarbiausią vietą.

Amerika nebepakenčia 
svelimijjij valdžios

Havanna (Dena/Afp). Čia vyksta Ameri
kos valstybių konferencija, kurioje svarsto
mas kolonijų ir nepriklausomybės neturinčių 
sričių klausimas. Konferenciją atidarė Ku
bos ministeris Hevias. Atidarymo posėdyje 
nebuvo atstovaujama nė vienai Europos 
diplomatinei misijai.

Savo kalboje ministeris pareiškė, kad 
kolonijinės sistemos pasibaigimas Azijoje ir 
Afrikoje uždeda Amerikai pareigą svetimai 
valstybei priklausančias teritorijas irgi pa
našiai traktuoti. Argentinos atstovas Coro- 
minas pabrėžė, kad konferencijos tikslas yra 
pateikti siūlymus kolonijinei problemai iš
spręsti.

Nusišovė prie JAV senato doru
Washingtonas (Dena/Afp). Vienas 70 me

tų senis, reikšdamas protestą dėl egoizmo 
ir politikų sugedimo, prie senato posėdžių 
salės durų paleido j krūtinę kulką. 11 dienų 
senatoriai laikė ilgiausias kalbas dėl tvar
kos, kuri tokias gražbylystes turėtų su
drausti. Tas siūlymas buvo padarytas dėl
to, kad pietinių steitų senatoriai ilgiausio
mis kalbomis norėjo delsti prezidento pa
siūlytą

Nankingas (Dena/Reuteris). Politiniai 
Nankingo stebėtojai mano, kad Kinijos ko
munistai gali įteikti ultimatumą tautinei vy
riausybei, jei veikiai neatsiųs oficialios tai
kos delegacijos į Pekingą derybų vesti.

Esama daug ženklų, rodančių, kad gali, 
kiltį nauja krizė. Komunistai baigę ruoštis 
seniai lauktai ofenzyvai Jangcės fronte. Be 
to, komunistų pusėje vyrauja įsitikinimas, 
kad tautinės vyriausybės kariuomenė nega
lėsianti kiek daugiau priešintis. O dėl po
litinių piežasčių komunistai negalį ilgiau 
laukti taikos derybų.

Kinija ūkiškai, kariškai ir politi&kai 
esanti jau taip pakrikusi, kad komunistai 
turį smogti arba savo stipria kariuomene | kai buvo pakviesti j pokylį ir visi areštuoti.

arba turį bandyti, ką galima išpešti iš trum
pų laiku įvyksiančių .tajkos derybų. Jei ko
munistai ilgiau lauktų, tai gali atsitikti, kad 
Hojingcino kabinetas ir seimas gali imtis 
priemonių, kurios tautinę Kiniją įgalintų 
bent .ii dalies atsigauti. ■ t , ■

Tautinės vyriausybės dešimties narių 
komisija kaip tik ruošia taikos siūlymus 
kaip atsakymą į komunistų vado Maoce'tun- 
go aštuonias taikos sąlygas.

Kinijos tautinės kariuomenės generolas 
Juijingkajus, pasak kiniečių spaudos, pasi
priešino kiniečių valdžios įstaigoms ir 
Svatavo uoste paskelbė savo valdžią. To 
miesto burmistras ir aukštesnieji valdinin-

Ruošiamasi nuversti Titą ir atkirsti Makedoniją
Londonas (Dena/Reuteris). Spaudos pra

nešimai apie numatomą kominformo kraštų 
akciją prieš Jtigos'aviią ir apie tariamus 
pas arimus tarp Tito ir Vakarų valstybių 
Londone buvo sutikti gana skeptiškai.

Londono poltiniai stebėtojai mano, jog 
pranešimai apie tai, kad maršalas.Titas ne
trukus Brionio saloje turės pasitarimus su 
Vakarų atstovais, yra inspiruoti kominformo 
sluogsnių, kad tuo būdu Sovietų Sąjungoje 
ir kominformo kraštuose Titą galima būtų 
diskredituoti kaip „išdaviką”.

Bet tariama esant visiškai galima, kad 
Sovietų Sąjunga ir kominformas, nepa
sisekus jų politikai ir ūkio sankcijoms 
prieš Jugoslaviją, maršalui Titui nu

versti planuoja kažką
Su tuo gali turėti ryšį ir 

nuo Jugoslavijos Makedoniją 
daryti didžiąją Makedoniją.

Tačiau tų pačių sluogsnių 
jokių ženklų, kad tai būtų pradėta vykdyti 
netrukus.

Graikijos valdžios sluogsniai dementavo 
pasklidusias žinias, kad, esą, Graikijos vy
riausybė užmezgusi kontaktą su Titu ar 
jo atstovais. Taip pat paneigė, kad daromi 
kažkokie siūlymai tariamai Graikijos, Tur
kijos ir Jugoslavijos trijų konferencijai.

Tačiau tie patys sluogsniai patvirtino ži
nias, kad kominformas planuoja Tito nu
vertimą ir autonominės Makedonijos suda
rymą.

Atentatą Persijoje darė politbiuras
New 

spaudos 
d. prieš 
sovietų 

Nesisekant
buvo priverstas griebtis teroro ir atentato, grijoje, yra vienas iš pačių pranašiųjų so- 

,________________________________ Jeijju tas atentatas būtų pasisekęs, tai Per- i vietų ekonomistų. 1948 m. pradžioje jis esąs
tas numeris išeis trečiadienį, kovo 23. d. j sija paskęstų anarchijoje. • I atleistas iš sovietų ūkio ir pasaulinės poli-

Neišsprendžiamas karo belaisvių klausimas

Londonas (Dena/Reuteris). Britų ir pran
cūzų^ vyriausybės paskelbė, kad jos karo be
laisvių klausimu Sovietų Sąjungai pasiuntę 
notą, kurioje pasisakė sutinkančios leisti 
tikrinti tarptautinei kontrolei buvusiuosius 
vokiečių karo belaisvius, jei Sovietų S-ga i 
karo belaisvių stovyklas taip pat leis įžengti 
tarptautinei kontrolei.

Abiejose notose įsakmiai nurodoma, kad 
D. Britanijoje, Prancūzijoje ir britų valdo
mosiose srityse T. Rytuose esantieji buvę 
vokiečių karo belaisviai visi yra pasilikę 
savanoriškai. į

1 nešama, kad ketvirtojo laivyno distrikto 
šinihkas išvyko į Svatavą tardymo, 
pramonės klausimais, o taip pat eventua
laus socializavimo reikalais ir ypač apie 
pasitarimus, kuriuos Vakarinių Vokietijos 
zonų vadovaują asmenys turėjo su sovietų 
okupacinės zonos atstovais. Reikalas liečia 
pasitarimus tarp Erhardo ir Pūnderso su 
buv. vokiečių ambasadorium Sovietų Sąjun
goje Nadolniu.

JAV protesto rezoliucija dėl eklezijų per
sekiojimo

Washingtonas (Dena/Reuteris). Senato 
užsienio reikalų komisija priėmė rezo
liuciją, kuria pasmerkiamos Vengrijos, 
Bulgarijos ir Jugoslavijos vyriausybės 
dėl savo kraštuose protestantų ir Rymo 

katalikų dvasininkų persekiojimo.
Komisijos pirmininkas senatorius Conna- 

lys spaudos atstovams pranešė, kad yra 
ruošiamas galutinės tuo klausimu rezoliu
cijos projektas. Komisija tų vyriausybių 
žygius laiko „negirdėtais”, kurie pažeidžia 
pagrindinės laisves.

Ta rezoliucija apima protestus dėl nutei- 
, simo Vengrijos kardinolo Mindszenčio, Ju

goslavijos arkivyskupo Stepinaco, Vengrijos 
liuteronų vyskupo. Ordasso, penkiolikos 
bulgarų protestantų dvasininkų ir kitų kon
fesijų vadovų.

♦ Sąjungininkų taryboje Austrijai ne
susitarta dėl sovietų reikalavimų išduoti 13 
asmenų, kurių kaip „karo nusikaltėlių” 
reikalauja sovietai. Tie asmenys yra laiko
mi austrų kalėjime amerikiečių žinioje. 
Amerikiečiai sutiko juos išduoti, jeigu so
vietai juos priimtų kaip „amerikiečių dova
ną”. Bet sovietai su tuo nesutiko. (D/R).

♦ Viena latvių DP, našlė su 7 metų 
dukrele, amerikiečių kongreso atstovo K. 
Keatingo pakviesta atvykti į Rochesterj. 
Keatingas su abiem DP susipažino, lan
kydamas DP stovyklas. (D).

eventualaus Portugalijos prisidėjimo prie 
Atlanto pakto. Spaudai duotame pareiškime 
įsakmiai pabrėžiama, jog

Portuglija negali sutikti, kad kitos val
stybės jos teritorijoje turėtų karinius 
atramos taškus, kadangi tai nesiderintų 

su Portugalijos suverenumu.
Svarbiausias Portugalijos rezervas At

lanto pakto atžvilgiu yra tas, kad tarp 
valstybių, kurios pakviestos prie Atlanta 
pakto dėtis, nėra Ispanijos. Tačiau pasita
rimai dėl Atlanto pakto praplėtimo vyksta 
Washingtone ir Lisabonoje. Bet nemanoma, 
kad Portugalija prisidės prie Atlanto pakto 
dar prieš jį pasirašant.

Italijos užsienio reikalų ministeris grafas 
Sforza parlamente pareiškė, kad Atlanto 
pakto valstybės visais balsais nutarė pa- 
kviesti prisidėti Italiją, Islandiją ir Portu
galiją. Italijos komunistų vadas Togliatti* 
debatuose pareiškė, kad komunistai tuo 
klausimu parlamento nutarimo niekada ne- 
pripažinsią.

Aštuonios Atlanto pakto valstybė; ketvir
tadienį pakvietė Italiją, Daniją, Portugali
ją ir Islandiją paktą pasirašyti Washingto
ne pirmomis balandžio mėn. savaitėmis/ 
Amerikos užsienio reikalų ministerija for
maliai pareiškė, kad pasiųsti kvietimai.

Nevykdomos taikos
• •- '1

sutartys
Londonas (Dena/Reuteris). Ministeris Me 

Neilas vietoje užsienio reikalų ministerio 
Bevino žemuosiuose rūmuose padarė prane
šimą apie Londono taikos sutartis.

Britų vyriausybė prikiša Bulgarijai, Ru
munijai ir Vengrijai „viešą pažeidimą” tų 
sutarčių. Tos valstybės, remiamos tylaus 
Sovietų Sąjungos pritarimo yra sutrukdžiu- 
sios (gyvendyti sutarčių sąlygas. Ta proga 
jis apžvelgė tų sutarčių pažeidimus. Pir
miausia nesilaikoma karinių klauzulių.

1947 m. britų ir amerikiečių vyriausybės 
prašė tas tris buv. priešo valstybes duome
nų apie jų karines jėgas. Tie reikalavimai 
kiekvieną kartą buvo atmetami' nurodant, 
kad tokius reikalavimus gali pateikti tik vi
sos trys didžiosios valstybės kartu. Tuo 
būdu britų vyriausybė turi teisę konstatuo
ti, kad sovietų pritarimu tos trys valstybės 
nėra (gyvendžiusios taikos sutarčių karinių 
sąlygų. . r

Bevino _vardu jis norįs patikinti, kad D. 
Britanija ir ateičiai pasilaiko teisę vėl iš
kelti sutarčių sąlygas,

♦ „Skrajojamas zoologijos sodas” sn 
133 gyvuliais, nuo paukštelio iki dramblio, 
nusileido New Yorke. Transportas buvo 
sudarytas Singapūre ir Bangkoke. 20.000 km 
oro kelionė pavyko gerai. (D/R),

Čekoslovakija kariaus ir neužpulta
Praha (Dena/Reuteris). Čia paskelbtas 

Čekoslovakijos naujai paruošto kariuome
nės (statymo projektas. įstatymo projekte 
numatoma, kad ateityje Čekoslovakijos ka
riuomenė galės būti panaudota konfliktui ir 
tada, jeigu respublika ir nebūtų puolama. 
Vyrams mobilizuojamas 
nuo 20 iki 60 metų (iki 
metų). Karinės prievolės 
jus metus.

amžius numatytas 
šiol buvo 20—50 
laikas truks dve-

Dėl 
trukdo

pilietinių teisių programą.

Gerbiamiesiems skaitytojams 
eklezinės šventės kovo 19. d. 
pirmadienio numerio išleidimas. Ki- 1

susi-

nauja.
planai atskirti
ir iš jos pa-

nuomone nėra

Yorkas (Dena/Reuteris). 
attachė JT delegacijoje 
šachą padarytą atentatą 

vedamu „šaltuoju karu” 
.šaltajame kare”,

Pirmasis Višinskio pokylis
Maskva (Dena/Reuteris). Sovietų užsienio 

reikalų ministeris Višinskis neseniai atvy
kusios į sovietų sostinę Siaurės Korėjos 
vyriausybės delegacijos garbei iškėlė po
kylį. Dalyvavo apie 300 svečių. Jų tarpe 
buvo matyti iv atleistasis užsienio prekybos 
ministeris Mikojanas.

į ekonominę generalinę liniją 

(Dena/Reuteris). Žinomas

Grįžo

Maskva
tų mokslininkas profesorius Varga, 
praėjusio karo metu buvo Stalino 
ūkio klausimais^ pasiuntė „Pravdai”
kuriame dementavo. „tarptautinės reakcijos 
organų” teigimus, kad jis esąs „Vakarų 
orientacijos”.

sovie- 
kuris 

tarėjas 
laišką,

Persijos
vasario 4. ! Jis pasisakė dėl apgaulingų teigimų, kad, 
susiejo su esą, jis pritariąs Marshallio planui ir nei- 
Persijoje. giąs žemos konjunktūros galimybes JAV.
politbiuras Profesorius Varga, kuris yra gimęs Ven-

tikos instituto viršininko vietos, kadangi jis 
tarė esant galimą komunizmo ir kapitalizmo 
tam tikrą sutaikymą ir pritaręs „keliui”, 
kuris nėra nei komunistinis nei kapitalisti
nis.

Londono diplomatiniai sluogsniai pažymi 
Vargos dementi sutapimą su „Gosplano” 
pirmininko! Voznesenskio pasitraukimu iš 
pareigų. Abu tie ekonomistai atstovavo 
skirtingoms pažiūroms dėl Vakarų kapita
lizmo ateities. Voznesenskis gynė nuomonę, 
kad Vakaruose turi (vykti plataus masto 
krizė, o prof. Varga iškėlė dėl to rimtas 
abejones.

Gali būti, kad Varga savo dementi no
rėjo paremti Voznesenskį. Jei tai būtų taip, 
tai reiktų laukti, kad Voznesenskis užim
siąs Ždanovo vietą kominforme ir f>erims 
Rytų Europos savitarpinė* paramos ūkio 
tarybos kontrolę. Antra versija, kad Varga 
norėjo praskinti sau kelią ( viešą gyvenimą.

♦ JAV sukonstruotas naujas traukinys, 
kurio vagonai sudaro lyg ilgą vamzdį. Sis 
•raUkinys pasiekė 160 km greitį į valandą.

Komunistų sukilimas Pietinėje Korėjoje
Seoulas (Dena/Reuteris). Pasak piet. Ko

rėjos ministerio pirmininko,
Pietų Korėjos Cedcų saloje, kilo komu
nistų inspiruotas sukilimas, kuriame da
lyvauja 500 sukilėlių ir 15.000 jų šali

ninkų. ,
Korėjos kariuomenė-paėmė sovietiškų kul
kosvaidžių ir paėmė į nelaisvę Sovietų Są
jungoje paruoštus vadus kofėjiečius.

Dabar vyksta bendra Korėjos kariuome
nės ir policijos akcija prieš sukilėlius, ir 
vyriausybė tiki iki kovo galo toje saloje 
grąžinti visišką ramybę.

Vengrijos paktas su Čekoslovakija
Budapeštas (Dena/Afp). Vengrijos minis

terio pirmininko pavaduotojas Rakosis ne
priklausomo liaudies fronto kongrese pra
nešė, kad Vengrija netrukus su Čekoslova
kija pasirašys draugiškumo ir savitarpio 
pagalbos paktą.

Baigęs kitus darbus, kongresas išsirinko 
valdomuosius organus. Pirmininku išrinktas 
ministerio pirmininko pavaduotojas Rakosis 
ir užsienio reikalų ministeris gen. Raikąs, 
gen. sekretoriumi. <

Suimtas Mikolaičiko bendradarbis
Varšuva (AP). Lenkų seimo atstovui Voi- 

cickiui atėmus imunitetą, iškelta byla. Voi- 
cickis, ūkininkų partijos narys ir buv. len
kų ministerio pirmininko Mikolaičiko arti
mas bendradarbis, buvo suimtas bebandant 
peržengti Lenkijos sieną.

* Vienas Birminghamo kirpėjas turėjo 
sumokėti 300 svarų sterlingų kompensacijos 
moteriai, kurios plaukai, padarius ilgalaikį 
sušukavimą, stovėjo pasišiaušę kaip šeriai. 

'(D/R).
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Tarptautinė padėtis

Danija skuba
Gm3H anksčiau, negu vėliau

Danijos užsienio reikalų ministeris Rass- 
musenas staiga nutraukė savo viešnagę 
Washingtone ir nuskubėjo Kopenhagon. 
Mat, balandžio pradžioje, greičiausiai 4 d., 
Washingtone jau bus pasirašytas Atlanto 
paktas, Britų uis. reikalų minigteris Bevi- 
nas i JAV išplauks jau šio mėn. 25 d. Jei 
Danija dar dele, ji negalės figūruoti to 
pakto steigėjų tarpe. O tai reiškią, kad ji 

'‘turės palaukti iki tos visos valstybės tą 
paktą ratifikuos, kas gali užtrukti keletą 
menesių. Todėl Rassniusenas nori kiek ga
linti greičiau gauti Danijos parlamento pri
tarimą Danijos prisidėjimui prie to pakto.

Paryžiškio „Le Figaro” Kopenhagos ko
respondentas praneša:

„Ateities baimė čia daug aiškesnė ir di
desnė, negu Suomijoje ir Norvegijoje, Jau 
keletą savaičių Maskvos radijas be persto
ji mo puola danus už tai, kad jie pakenčia 
amerikiečių bazes Grenlandijoje. Sovietai 
prikiša, kad savo laiku prašydami sovietus 
pasitraukti iš Bornholmo salos (Baltijos 
jūroje) danai, pažadėjo, kad ir iš kitų Da
nijos teritorijų bus atitraukta svetima ka- 
riuomenė. Jei Danija prisidės prie Atlanto 
pakto, nėra abejonės, kad amerikiečiai ir 
toliau liks Grenlandijoje, ir reikia skaityt 
tis su sovietų atitinkamu kerštu. Be to, da-< 
nai būgštauja, kad jei santarvininkai savo 
apsigynimo linijas atitrauks iki Reino, Da
nija praktiškai būtų išduota sovietams.”

Už tat Danija turi skubėti. Sykį ji bus 
prisidėjusi prie Atlanto pakto, jį galės drą
siau atsakyti j sovietų pretenzijas. Antra 
yertus, jos prisidėjimas prie to pakto ir 
Europos gynimo sistemos privers santarvi- 
nininkus numatomą apsigynimo liniją iš
vesti ne Reiqu, bet Elbe.

Grenlandija ir Bornholmas

Šių dienų amerikiečių strategai maža) 
kvaršina sau galvas, kur eis busimasis Iron- 
tas. JAV vis daugiau įsigali nuomonė, kad 
ateities karą nulems aviacija. Jie sako, kad
1940 m. prancūzai turėjo 40 divizijų ir Ma
ginot liniją, o tegalėjo- vos tris savaites at
laikyti vokiečių puolimą. Pagal? amerikie
čių žurnalisto Huiės, tas, kuris nori Ru
siją nugalėti divizijomis, elgiasi kaip žmo
gus, kurs su medžiokliniu peiliu nori nu
dobti liūtą. Tik aviaciją ,gali greitu laiku 
paklupdyti Rytį milžiną. Ta nuomonė vis 
daugiau įsigali JAV ir jos šalininkų tarpe 
yra naujasis krašto apsaugos minigteris 
Johnsonas ir štabo v-kąs Eisenhoweris. Ta 
pažiūra remiantis, Bornholmo sąla neturi 
didelės strateginės reikšmės, bent karo 
pradžioje. Ji per daug arti sovietų, kad ten 
galima būtų įrengti aviacijos bazė,

Visai kitą strateginę reikšmę turį Gren
landija, milžiniška sala Šiaurėje, per kurią 
eina tiek JAV, tiek sovietų aviacijos keliai 
būsimo karo metu. Todėl dėl Grenlandijos 
besitęsią amerikiečių danų pasitarimai dėl
1941 m. balandžio 9. d. sutarties aiškinimo 
iki šiol nedavė jokių rezultatų. Grenlandiją 
yra per arti JAV, kad jos ja nustotų do
mėtis. Tiesa, Rassmugenas gavo patikinimų, 
kad iš Danijos taikos metu nebus reikalau
jama jokių bazių, tačiau ar tai apima ir 
Grenlandiją, nevisai aišku. Teoriškai galvo
jant galima sutikti, kad Atlanto paktas, ku
ris numato bendrą gynimosi politiką ir 
planavimą, leis JAV palikti Grenlandiją 
Danijos ' visiškame suverenume. Tačiau kaip 
tai atrodys praktiškai — sunku pasakyti.

Savaime aišku, sovietai darys vieką, kad 
Danijos prisidėjimą prie Atlanto pakto nu- 
delsus. Kremliaus įsakymu, Lenkija supla
navo tariamai neutralų Baltijos bloką, į 
kurį stengiamasi įtraukti ir Daniją, Švedi
ją bei Suomiją. Tačiau šiandien tokie siū
lymai nieko nebeviliuoja. Pasak Prancūzi
jos ministerį pirmininką Queuillę, ne JAV, 
bet Sovietų Sąjunga savo politika privertė 
sudaryti Atlanto paktą. Dabar Stalinas gali 
pasidžiaugti savo '„genialios" užsienio poli
tikos vaisiais. VM

Turėtų būti remiamus! laktais
Paryžius (Dena/Reuteris), Kravčenkos gy

nėjas paskutiniame posėdyje atkreipė teismo 
dėmesį į tai, kad Canterburjo dekanas Jonh- 
sonas ir abu britų parlamento atstovai Zil- 
liacus ir Prittas, o taip pat ir kiti asmenys, 
kurie bpvo pakviesti liudininkais, Sovietų 
Sąjungoje yna buvę trumpą laiką,

Be to, reikalinga esą pabrėžti, kaip susi
laikančiai ir nenoriai sovietų liudininkai at
sakinėjo į klausimus apie santykius jų kraš
te, Tesiogius parodymus jie padarė tiktai 
apie Kravčenkos asmenybę.

Teismas yisai ir neketina spręsti sovietų 
režimo visumos. Kravčenkos knygoje yra 
teigimų, kurie padeda susidaryti vaizdą apie 
sovietų režimo būdą ir lormą,

Dėl tam tikrų toje knygoje atvaizduotų 
laktų gali būti nuomonių skirtumo, bet ta
čiau tais faktais byloje turi būti remiamasi.

Karingos nuotaikos Vatikane
„Popiežių istoriją — neseniai pareiškė 

viena aukšta Vatikano asmenybė r- nežino 
nė vieno pontifikato, kuriam tektų susidur
ti su tokiomis sunkenybėmis, kaip Pijui X|I, 
Nė vienas jo pradininkų neturėjo tokio pa
vojingo priešo, kaip komunizmas” — rašė 
savo paskutiniame numeryje Zuericho „Die 
Weltwoche”. »

Iš tikrųjų pirmą kartą katalikų visuotinei 
eklezijaf gresia toks tarptautinis sąjūdis, 
kurio ideologija, nors ir klaidinga, bet vią 
dglto yra l»bąį dinamiška ir pavojinga.

Tas sąjūdis religiją laiko savo priešu nr, 
1. Kremliaus valdovai ilgai stengėsi savo 
tikruosius kėslus slėpti, nepažeisti tautų 
jausmų. Dėl to politbiuras įsakė satelitinių 
valstybių vyriausybėms laikytis tos pačios 
taktikos. Joms net buvo pavesta palaikyti 
'iariamai gerus santykius su Rymu.

Tačiau tokia būklė negalėjo ilgai trukti. 
Jau 1948 m. pradžioje Sovietų Sąjungoje 
prasidėjo nauja antireliginė banga, kurt 
plėtėsi į Vakarus. „Komsomolskaja Prav
da” rašė: „Komunizmo pažanga reikalauja 
sustiprinti kovą su religinių jausmų liku
čiais. Netrukus Vengrijos mokyklų vadovė
liuose pasirodė sakinys: „Dievui nėra vie
tos visatoje”. Kartu prasidėjo dvasininkų 
persekiojimai.

Savaime aišku, kad/didžiausias tfemėsys 
buvo skirtas katalikams. Juk jų už geleži
nės uždangos, yra net 40.000.000. Todėl su
prantamas komunistu noras juos palaužti ir 
tjk po to pereiti prie visiškos sovietizacijos.

Rumunija 1948 m, liepos 17 d. atsisakė 
nuo konkordato. Rugpiūčio 3. d. buvo už
darytos visos katalikų mokyklos. Prasidėjo 
kunigų persekiojimai. Seminarijos buvo iš
vaikytos. Keletas šimtų unitų dvasininkų nu-

Skorzenio pavojingiausias uždavinys
1945 m. gegužės 17. d. vienai amerikiečių 

lauko komendantūrai Sąlzburgo apylinkėse 
prisistatė aukštas blondinas, per kurių 
veidą nuo kairiosios ausies iki smakro ėjo 
retys.

„SS-Obersturmbannfiihreris Otonas Skor- 
zenys pasiduoda" — atraportavo jis. Ame
rikiečių kareiviams pasiduodą vokiečiai bu- 
vo kasdienis reiškinys. „Okay, eikš čia”. 
Jie nekreipė į jį dėmesio Tik atsitiktinai 
ten buvęs žvalgybos karininkas metė žvilgs
nį.! kairįjį Skorzenio riešą ir tyliai pasakė 
savo kaimynui; „Mussolinio laikrodis — 
juk tai garsiausias priešo slaptasis agen
tas”.

Amerikiečių kontražvalgyba niekados ne
turėjo tokio pavojingo priešo, kaip Skor- 
zenys. Jis vadovavo didžiausiai sabotažo 
akcijai, kuri kada nors buvo nukreipta prieš 
amerikiečių kariuomenę. Tai rafinuotas 
manevras, kurio metu | amerikiečių užnu
garį Ardėnų mūšio laiku prasiskverbė vo
kiečių kareiviai amerikiečių uniforma. Net 
generolo Eisenhowerio štabas buvo tokioje 
baimėje, kad visą dešimtį dienų Eisenho- 
weriuj neleido pasitraukti Iš savo vyr. bu
veinės.

Su mažiau kaip 50 vyrų jis 1943 metais 
nustebino ir pradžiugino Mussolinį, jį iš
gelbėdamas iš Badoglio nelaisvės. Nepai
sant to, kad Mussolinį saugojo net 400 sar
gybinių įr jis buvę laikomas atskirtas nuo 
viso pasaulio 2.900 metrų Gran Sasso vir
šūnėje. Mussolinis jam davė savo rankinį 
laikrodį, Hitleris ritterkreuzą — ir kitus 
uždavinius.

1944 m. vokiečių šnipai pranešė, kad Ven
grijos regentas admirolas Hortys nori per
eiti Stalino pusėn, Skorzenya konstatavo, 
kad admirolas, per radiją paskelbęs Ven
grijos kapituliaciją, kažkur pasislėpė. Skor- 
zenys jį vis dėlto surado ir pristatė į 
Miinęheną, nors rusai jau buvo užėmę be
veik visą Vengriją. Skorzehys prisidėjo ir 
prie santykių tarp Tito ir Michailovičiaus 
sugadinimo.

Skorzenio karjera prasidėjo 1938 m. Tada 
jis iš dalies dėl simpatijų Hitleriui, iš da
lies dė| avantiūristinių palinkimų įstojo į 
nacionalsocialistų partiją Austrijoje. Karo 
metu jis vadovavo SS parašiutininkų dali
niui, Po Horčio epizodo Hitleris jam pa
vedė pavojingiausią uždavinį. Tai buvo jau 
desperacijos planas, .Hitleris norėjo, žfit 
būt, sulaikyti besiveržiančias amerikiečių, 
britų ir kanadiečių armijas, paskutinieji re
zervai turėjo būti panaudoti tarp jų pleišto 
pramušimui ir vienintelio santarvininkų 
rankose buvusio naudoti tinkamo uosto — 
Antverpeno užėmimu,

„Didžiausią kliūti — aiškino Hitleris sa
vo patikėtiniams — visam planų; sudaro 
Maaao upė. Kaip mes galėtumėm užimti 
tiltus, per kuriuos greitai galėtumėm per
mesti savo tankus? Tai padaryti gali tik 
vienas Skorzenya”.

Spalio 22. d. Hitleris Skorzeniui išdėstė 
savo planą. Jam buvo pavesta surinkti 
2.000 savanorių dalinį. Jie visi turėjo mo
kėti angliškai. Jie būtų aprengti kritusių ar 
nelaisvėn paimtų amerikiečių uniformomis

silenkė terorui. Kiti bėgo į kg|nus ir miš- 
liuš,

Lenkijoje, kurios gyventojų net 90% yrą 
katalikai, vyriausybė iki šiol laikėsi kiek 
santūriau, tačiau jos vyskupai (spėjo Rymą, 
kad viešo persekiojimo valanda artėja. Eilei 
kunigų iškeltos bylos dėl lytinio iškrypimo, 
Policija privertė berniukus paliudyti, kad 
ypatingą orumą turintieji kunigai juos ver
tė ištvirkauti.

Iš Čekoslovakijos, Vengrijos ir net Jugo
slavijos plaukia panašios žiniose Žodžiu, 
Kremlius pradėjo ofenzyvą prieš religines 
organizacijas.

Vatikanąs suprato, kąd jokios nuolaidos 
neduos pageidaujamų rezultatų ir to proce
so nesustabdys. Ta pati „Die Weltwoche” 
praneša, kad kurį laiką Ryme puoselėja
mas palinkimas prie kompromiso dabąr jau 
dingo be pėdsakų. Su dideliu pasitenkinimu 
Vatikanas galėjo konstatuoti, kad tikinčių
jų priešinimasis sovietų užimtuose kraštuo
se yra didesnis, negu galima buvo laukti. 
Tas pasipriešinimas dažnai virsta stačiai 
aistra. Vatikanas priėjo išvadą, kad jo pa
syvus' elgesys tą priešinimąsi jėga gali su
silpninti, kas sudarytų didelį pavojų eklezi- 
jos egzistencijai visame pasaulyje.

Todėl Rymo kurija nutarė visa savo ener
gija išąiškiųti vjsdms tautoms, kad komu
nizmas sudaro grėsmę ne tik katalikų dok
trinoms, bet ir visiems krikščioniškiems 
principams, Bulgarijos evangelikų dvasinin
kų suėmmas, kaip nurodė Pijus XII, yrą 
tos tezės patvirtinimas.

Katalikų eklezija ypatingai bijo, kad so
vietai' pasinaudodami įtempta būkle, vėl 

I pradės savo taikos ofenzyvą. Mat, kiekvieną 
j kartą, kai jie pradeda tą žaidimą, jie gali

ir kaip šnipai, gandų skleidėjai bei sabotuo
tojai pasiųsti į amerikiečių linijas. Po to 
jie turėjo užimti Maąso tiltus Ir laukti pas
tiprinimų-

Skorzenys savo savanorius sušaukė į 
Friedenthal! prie Oranienburgo ir čia juos 
mokė, čia jie buvo supažindinti su ameri
kiečių papročiais ir manieromis. Visa ope
racija gavo „Oreli” slaptažodį.

Tačiau nepaisant visų atsargumo priemo
nių, amerikiečių žvalgyba gavo apie ją ži
nių. Atitinkamos įstaigos buvo,įspėtos, kad 
vokiečiai planuoja kažkokią plačią sabotažo 
akciją. Tačiau aukštesnės instancijos ne
kreipė demėsio.

Gruodžio 10. d. vokiečiai pradėjo savo 
puolimą. Tūkstančiai jų patrankų norėjo 
pramušti kelią 17 tankų divizijų ir jas se
kančioms dar 12/ pėstininkų divizijų. Pra
sidėjo didžiausios JAV istorijoje kautynės. 
Skorzenio vyrai įsėdę į pagrobtus „jeepus" 
operavo savo iniciatyva. Jie įsimaišė į ame
rikiečių linijas, davė vokiečiams sutartus 
signalus ir padėjo vokiečių artilerijai susi
ieškoti taikinius. Tie „amerikiečiai” užvertė 
medžiais kelius, pjaustė telefono vielas. Jie 
sumaišė autovežimių judėjimą pašalindami 
įspėjimo ženklus nuo minų laukų.

Pradžioje tik nedaug amerikiečių paste
bėjo, kad jų tarpe buvo persirengę priešai. 
Tik gruodžio 18. dieną MP suėmė tris ne
tikrus „amerikiečius”. Jie turėjo tikrus 5. 
tankų divizijos liudijimus ir davė įtikinan
čius parodymus. Tačiau jie buvo per 
mandagūs, Tai juos išdavė. Jie buvo 
pristatyti vienam iš Vokietijos kilusiam ka
rininkui. Tas apeliavo į jų karinę garbę, 
draudžiančią nešioti svetimas uniformas. 
Tas metodas, padėjo, jie išdavė viską, ką 
žinojo, Tačidu ir dabar daug amerikiečių 
aukštųjų karininkų laikė visą vokiečių pla
ną „per fantastišku”. Tjk, kai viename at
gal atsiimtame automobilyje buvo surastas 
vokiečių radijo siųstuvas ir šifro knygą, 
pasidarė aišku ir netikėliams.

Prasidėjo plataus masto šnipų medžioklė. 
Parolės neturėjo reikšmės. Vokiečiai galė
jo jas žinoti. MP ir kontražvalgybos agen
tai klausinėjo visus sutiktus kareivius-ir ka
rininkus. Jie klausinėjo apie Ameriką, jos 
vietovardžius ir įžymybes, Jie įsakydavo 
tarti žodį: „Wreath" Wr ir th kombinacija 
išduodavo beveik visus vokiečius.

Gruodžio 19. d. amerikiečių kontrąžval- 
gybos agentai sujiko du .leitenantus, ste
binčius pastiprinimų judėjimą. Jie pateikė 
visus dokumentus, skiepijimo pažymėjimus 
ir taip toliau. Viskas buvo tvarkoje, Apmo
kyti jie buvo Hoodo stovykloje. Beveik 
patenkintas juos ąpklausinėjęs agentas 
pastebėjo: „Juk puiku buvo Texase”. „Ne, 
mes ten nebuvome” — pasiteisino vokiečiai. 
„Rankas aukštyn" — sušuko agentai, Hoodo 
stovykla yra Texase.

Liege buvo suimti Skorzenio žmonės, be
siteiraują apie vyr. būstinę. Suimtas leite
nantas išdavė, kad Skorzenio vadovaujama 
150. tankų brigada pasigrobtais amerikiečių 
tankais nori prasiveržti iki Maaso tiltų ir 
juos užimti.

1; armijos vyr. būstinėje tas leitenantas 
pareiškė, kad jis pasakęs vieką ką žinojo. 

tikėtis Vakaruqge susilaukti palankaus ai
do. Čia bijoma karo, įr kiekvienas taikin
gas gestas sukelia naujas viltis.

Vatikanas tokiame elgesyje įžiūri pasida
vimą pavojingai iliuzijai, nes taikos bet ku
ria kaina troškimas tik didiną karo pavojų. 
Todėl jis bijo tokių nuotaikų, nore pate yra 
nusistatęs prieš karą. Vatikanas, mat, būgš
tauja, kad tokiu atveju eklezija pasiliks vie
na kovoje su Kremliumi, kuri dabar siaučia 
visoje Rytų Europoje.

Todėl Vatikanas vis ryžtingiau reikalau
ja pasipriešinti raudonajam tvanui. „Sv. 
sostas neturi jokio noro atsistoti antikomu
nistinio sąjūdžio priešakyje, tačiau Sovietų 
Sąjunga jį smarkiau negu kada nors pulda
ma, verčia pasiimti tą vaidmenį — aiškiną 
„Die Weltwoche”, (Lo).

Lvove liko lik šeštadalis 
(lyvenloju

Frankfurtas* (Dena). Vienas benediktinų 
vienuolis, kurį sovietų įstaigos ištrėmę į 
byv, rytines Lenkijos sritis, kurios dabar 
yra prijungtos prie Sovietų S-gos, pasak 
Vątikąno radijo, pranešė, kad Lvove dabar 
bėra likę tik 40.000 gyventojų, vietoje prieš 
kąrą buvusių 260.000. Vienuolynai ir mal
dyklos yra arba uždarytos arba paverstos 
į sandėlius, garažus ir pasilinksminimo vie
tas. Tik 2 maldyklos sekmadieniais yra at
daros. Lenkai yra deportuojami į Sovietų 
S-gą. Katalikų episkopato nariai, o taip pat 
ir didžioji klero dalis yra išsiųsta į pri
verčiamųjų darbų stovyklas Urale ir tenai 
nežmoniškose sąlygose turi dirbti kasyklose.

♦ Rumunu pasiuntinybė Londone pa
reiškė britų vyriausybei protestą, dėl dvie
jų rumunų diplomatų ištrėmimo. (D/R).

„Okay” — skambėjo atsakymas — „dabar 
mes Jus perduosime sovietų komisarui”.

Tas grasinimas paveikė. Leitenantas pri
sipažino, kad Skorzenys turi planą pagrobti 
patį Eisenhower; ir jį paimti į nelaisvę arba 
užmušti.

Tąi galėjo būti sugalvotą, tačiau SHAEF, 
vyr. santarvininkų būstinė, turėjo griebtis 
apsaugos priemonių. Trianono viešbutis ir 
kiti pastatai Versalyje buvo apsupti spyg
liuota viela, tūkstančiais MP, tankais. Kiek
vienas lankytojas buvo nuodugniai tikrina
mas.

I tą tarpą 50 Skorzenio tankų iš pasalų 
puolė vieną amerikiečių tankų batalijoną ir 
beveik pusę jo sunaikino. „Mūsų pačių tan
kai puola mus" — šaukė amerikiečiai. MP 
gavo .Įsakymą griebtis visų galimų atsar
gumo priemonių. Netrukus buvo sulaikyti 
54 persirengę vokiečiai.

Kai Skorzenio tankai pasiekė Maaso li
niją, jis pasiuntė žvalgus, tačiau juos tuo
jau suėmė, ir amerikiečių artišerija nu
kreipė ugnį į jo dalinį. Netrukus Iš su
šaudytų tankų buvo ištraukti gyvi ar negy
vi persirengę vokiečiai.

Kiek iš viso žmonių gyvybių pareikalavo 
„Dreifo” operacija — niekas tiksliai nežino. 
Amerikiečiai suėmė ir sušaudė apie 130 
vyrų, pats Skorzenys buvo granatos ske
veldra sužeistas. Tačiau jis vis dar tikėjosi 
savo uždavinį atlikti. Tik Liuksemburgo 
siųstuvui paskelbus eilę davinių apie jo 
planą, jis suprato, kad viskas baigta. Buvo 
duotas įsakymas amerikiečių uniformas vėl 
pakeisti vokietinėmis.

Vėliau Skorzenyul buvo pavesta daryti 
viską, kad amerikiečių žygis į Vokietiją 
būtų kaip galima sunkesnis. Vienas pasku
tiniųjų jo uždavinių buvo parūpinti nuo
dų, kuriais Goeringas, Himleris ir kiti pa
sidarė galą.

Pasidavęs amerikiečiams Skorzenys pa
reiškė, kad niekados neturėjęs galvoje už
mušti Elaenhowerį. Jei toks planas būtų 
buvęs, jis būtų jį išpildęs.

Iš amerikiečių karininkų sudarytas teis
mas Dachave teisė Skorzenį. Skorzenys nu
rodė, kad ir britų -bei sovietų kareiviai ne 
kartą buvo persirengę vokiečių uniformo
mis. Po 2 su puse valandų pasitarimo Skor
zenys ir jo 7 draugai buvo ištekinti.

„Procesas buvo teisingas — pareiškė 
Skorzenys —. su manim buvo korektlngąi 
elgiamasi, nors ir išbuvau 22 mėnesius 
vienutėje. Vjenintelis mano skundas — ma
ne kažkas išvadavo nuo laikrodžio, kurį ga
vau iš Mussolinio.”

Kaip SS karininkas Skorzenys. turėjo 
stoti prieš nunacinimo teismą (Spruchkam- 
mer). Jį vėl suėmė. Kalėjime gavo daug 
laiškų iš Amerikos, siūlančių jam pagalbą. 
Atrodo, kad straipsniai apie jį, pasirodę po 
išteisinimo Amerikoje, sukėlė jam nemažų 
simpatijų.

194C m. birželio 25. d. rylą jo celė buvo 
rasta tuščia. Dieną , vėliau nunacinimo teis
mas gavo laišką, kuriame Skorzenys aiški
nasi pabėgęs dėl to, kad komunistai norį 
sukliudyti objektyviam procesui. Kartu 
dingo ir jo žmona. Iki šios dienos apie 
juos nieko nežinoma. („Argosy”).

TRUMPOS ZNIOS^
AUSTRALIJA

* „Havilland Aircraft Company” pilo
tas kpt. Cunninghamas Sidnėjuje pareiškė, 
kad jis ketina iš Sidnėjaus į londoną su 
nąųju britų sprausminiu lėktuvu „HavHland 
Comet" nuskristi per dvi dienas. (D/R).

♦ Pietvakarįų Quesslande dėl kilusių 
potvynių visai buvo izoliuotų 2,000 asmenų. 
Iš Melbourne pranešama, kad jiems aprū
pinti bus padarytas „oro tiltas”. (D/Afp). .

AUSTRIJA
♦ Ąus'lrijgs vyriausybė nutarė' de facto 

pripažinti Izraelį. (D).
ČEKOSLOVAKIJA

♦ Prahos mugę aplankė įvairūs lanky
toją.: iš 42 valstybių. Tarp jų ir grupė 
amerikiečių karininkų iš JAV zonos Vokie
tijoje. Čekoslovakijos užsienio prekybos 
ministeris atidaromoje kalboje pareiškė, kad 
Čekoslovakija linkusi su visomis pasaulio 
valstybėmis sudaryti prekybos sutartis; po
litinių ir ūkio sistemų skirtumai tam ne
privalo stoti skersai kebo. (D).

♦ Čekoslovakijos ministeris pirmininkas 
Zapotookis pareiškė, kad Čekoslovakijos 
statybos pramonė dviejų metų planui vyk
dyti išnaudojo tik 70% savo pajėgumo. (D)

♦ Čekoslovakijos užsienio prekybos bar 
lansas vasario mėn davė saldo aktyvo 111 
milijonų kronų. Daugiausia buvo įvežta 
48,5% žaliavų ir pusiau fabrikątų ir 
28,5% maisto produktų. Didžiausią eks
porto dali 77,2% sudarė pramonės ga
miniai. (D\

D. BRITANIJA
♦ .Daily Express” rašo, kad britų ka

rinės mišljos 37 karininkai Burmoje buvo 
pareikalauti iš krašto išvykti, kadangi tokia 
sutartis buvo pasirašyta su karais. (D/R).

EGIPTAS
♦ Egtoto užsienio reikalų ministeris 

Kachaba Pascha pareiškė, kad kovo 20 d. 
jis vyks į Beirutą, kur turės pasitarimus 
su JT Palestinos komisija. (D/Afp).

IS VISUR
* Venecuelos vyriausybė nutarė į Ha- 

vannos konferenciją, kur bus svarstoma 
Europos kolonijų Pietų Afrikoje klausimas, 
savo atstovų nesiųsti. (D/Afp).

* . Kovo 30 d. Siaurinėje Korėjoje, pasak
Tasso, numatomi savivaldybių rinkimai.
^D/R)‘ ITALIJA

* Italijoje Po slėnyje amerikiečių inži
nieriai atrado naftos laukus, kurie yra taip 
pat turtingi, kaip ir Art. Rytų laukai. 
(D/Afp).
' ' r IZRAELIS

♦ Jeruzalės hebrajų univerąitetas proL 
Einšteiną išsirinko savo garbės daktaru. 
Po prezidento Weizmano ir Dr. J. Magne- 
so jis yra trečias to universiteto garbės

(D|- JUOQ8LAV1)A

♦ Jugoslavijos liaudies fronto metinis 
kongresas įvyks balandžio 9 d. jame daly
vaus maršalas Titas ir kiti žymūs Jugosla
vijos asmenys. (D).

JUNGT, TAUTOS
♦ JT šių metų rugpiūčio mėn. Ženevoje 

šaukia pasaulio susisiekimo konferenciją, (D)
♦ JT generalinis sekretorius Trygvė Lie 

Maines universitete pasakytoje kalboje pa
reiškė, kad tarp Rytų ir Vakarų jėgų san
tykiai karo atveju būtų apylygūs.ir nė vie
nam priešui nebūtų įmanomą lemiamai lai
mėti. (D/Afp).

" J. A, VALSTYBES
♦ JAV radijo komentatorius Winchellis 

pasisakė prieš gandus, pagal kuriuos esą 
senato užsienio komisijos pirmininkas Con- 
nallys, ir teisėjas Vinsonas ir gen. Eisen- 
hpwerig turi vykti į Maskvą. (D), liniją

♦ Kinijos ministeris pirmininkas Hoy- 
ingchinas pareiškė, jog ,jij nori visa pa
naudoti, kad naujoje Kinijos vyriausybėje 
būtų atstovaujamos visos politinės srovės.

PRANCŪZIJA
♦ Penki komunistų vadovaujamos COT 

prancūzų profesinių sąjungų organizacijos 
nariai buvo atleisti iš savo pareigų vyr. 
anglių administracijoje už tai, kad ne 1948 
m. rudenį vykusio streiko metu priešinosi 
saugumo 'priemonėms kasyklose. (D/R).

♦ Bautore prie Lilies (Siaur. Prancūzi
joje) ekspliodijavo 45.000 wollų transfor
matorius. Padaryta nuostolių už 12 mil. 
frankų. Buvo sukeltas didelis gaisras. Tai 
jau antra savaitės būvyje nelaimė prancūzų 
elekrinėse. (D).

♦ Prancūzijoje už šnipinėjimą vokie-1 
čiams praėjusio karo metu teisiamas žy
mus transatlantinis lakūnas gen. Įeit. Cos- 
tes. Nelauktai teisme jis pareiškė, kad jis 
buvo apmokamu |AV žvalgybos agentu. 
(D/Afp).

SVED»JA
♦ Švedijos žurnalistė Cyliakus, kuri 

pirmoji moteyis, kuri turėjo interview su 
pagarsėjusiu Sicilijos banditu Giulianu, yra 
suimta Italijos policijos. Tardymo metu ji 
norėjo šokti pro langą ir pabėgti. (D/Afp).

VOKIETIJA
* Oatowo aerodrome nukrito . vienas 

britų „York” tipo „oro tilto" lėktuvas. Ke
turi žmonės žuvo. (D),

♦ Per pirmąsias kovo mėn. 10 dienų 
amerikiečių kariniai automobiliai ir sąjun
gininkų civilinių asmenų automobiliai su
kėlė priežastis 165 susisiekimo avarijoms. 
(D).

♦ NUrnberge prasidėjo pasaulio pilie
čių registravimas. Per dvi savaites įsirašė 
per 6.000 asmenų. (D),

* BUdingene viena vokiečių pabėgėlė 
pagimdė ketvertuką, bet neilgai trukus visi 
naujagimiai mirė. (D).

♦ Siaurės Vokietijos pasaulio piliečių 
sąjunga Bremene atidarė savo skyrių. Ne
trukus JAV karinėje valdžioje ji ketina užsi
registruoti kaip politinė organizacija „Pa
saulio piliečių sąjungos” skyrių. (D).
* Vokiečių muitinė Mitlemvaldėje iš 

Innsbrucko važiuojančiame sunkvežimyje 
rado ir konfiskavo 2 mfliionus cigarečių. 
(D).
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Mintys apie besiblaškanti lietuvi DP /, Romualdas Marius Triukšmo mėgėjai
Oro pilys be pagrindo

Kai karui pasibaigus, gavę nuotaikingą 
DP titulą, įsikūrėme Unrros stovyklose įr 
galutinai palaidojome viltis tuoj pat arba 
bent netrukus grįžti ląisvon tėvynėn, o 
pnrrlnė aplinka pasirodė tik laikinas spren
dimas, mes panūdome knistis emigraciniuo
se galimumuose. Jų tada, tiesa, beveik kaip 
Įr nebuvo, bet, nematytam! kitokios Išeities, 
jų laukėme, o kad laukimas per daug jau 
nepabostų — patys kūrėme teorijas, emigra
cinius planus. Kūrėme tokius planus, lauk
dami eilėje pakietėlių, vaikščiodami į choro 
repeticijas, lošdami preferansą, o kartais ir 
prie kokio buteliuko. Tai vis priklausė nuo 
asmeninio mūsų temperamento ir palinki
mų, . Nuo tų pačių veiksnių priklausė ir 
planų realumas, priimtinumas bei rimtumas,

Bet tai dar ne viskas. Tokius planus kū
rėme ne tik mes, eiliniai DP, bet juos kūrė 
ir mūsų visų demokratiniu būdu išrinkti or
ganai. Jų, t. y., tų organų sukurtas emi
gracijos planas pasirodė esąs patį šau
niausias: visus pabaltiečius DP įkurti čia 
pat, Ruhro krašte, nes tuo būdu beveik sa
vaime išsispręstų transporto klausimas, bū
tų užtikrintas aukštas DP gyvenimo lygia, 
nes kaip žinoma, Ruhras juk didžiai pramo
ningą sritis, pagaliau, netektų sielotis, kur 
dėti DP intelektualus, kadangi gyvendami 
kompaktinėje masėje Ruhro krašte, jie via- 
fieR turėtų turėti aąvp įstaigas, direkcijas, 
valdybas, vadybas* su begale etatų, ku
riuos kaip tik ir galės užimti tie dabar 
niekieno nepageidaujami šviesuoliai. Tikrai, 
planas buvo idealus. Jei didieji jo nebūtų 
pražjopspję ir priėmę, dabar nė vargti ne
tektų jiems dėl to paties Ruhro; juk rusai 
nori jo sau, prancūzai sau, anglosaksai nei 
sau, nei kitiems, o vokiečiai rėkia — mes 
be Ruhro nenurimsim ... Mūsų . organų, 
pasirodo, ir labai toli aukštojoje politikoje 
pramatančių būta. O ką bekalbėti apie to
kios emigracijos reikšmę tautiniu požiūriu? 
Taigi, ką bekalbėti ... išskyrus vieną 
smulkmeną, anas planas tebuvo truputį ne
realus, o kiti sako ir nerimtas.

♦
# z

Kai emigracija iš tikrųjų prasidėjo, pa
aiškėjo, kad ne viskas taip klojasi, kaip 
anuomet buvo įvairiomis progomis (mūsų 
pačių) planuotą. Paaiškėjo, kad emigraci
niai kraštai nori pe fiek gelbėti nelaimin
gas genocido aukas DP, kiek pagelbėti sau 
patiems, prisivežant trūkstamą darbo jėgą, 
Tiesą, viena šalis daugiau, kita mažiau 
Stengėsi atsižvelgti ir | pačių DP interesus, 
bet tai, vis dėlto, tebuvo šalutinė sritis. 
Pagaliau, tokia Anglija, pati skaudžiai per
gyvendama pokarinę krizę, negi galėjo pa
siūlyti EVW (exDP) prabangą? Arba Bel
gija su Olandija? Kuo kraštas turtinges
nis, tuo ir sąlygas atvykstantiems DP tei
kėsi sudaryti gerėlesnes. Kanada pasiten
kino 10 mėnesių darbo prievole, Australija 
l‘/i —2 metų, bet užtat atvykusius apdova
noja švarkais ir kelnėmis.

Vadinasi, emigracija jau prasidėjo, vyksta 
ir, atrodo, kad žada dar plėstis. Ir ji mums 
visai nedviprasmiškai pasakė mūsų jau se
niai nujaustą, bet kažkodėl atvirai nepri
pažintą tiesą, kad emigraciją kompaktine 
mase tėra iliuzijos, kurios rėmėsi ne gy

♦
Mes jau penkti mėtai gyvename tremty-* 

je, Po neilgų, bet bene aųdringiausio inter
valo kariaujančioje Vokietijoje pasijutome 
besą DP, Stovyklose tarp tūkstančių kitų 
savųjų, nors ir ne savame krašte, vis dėlto 
susikūrėme mažyčius kitų savųjų „erzacus”, 
kur buvo kalbama lietuviškai, galvojama 
lietuviškai, verkiąma lietuviškai, trumpai, 
kur vyravo sava lietuviška nuotaika. Dabar 
mes esame (arba būsime) Kanadoje, Aus
tralijoje, JAV ir Irt. Dirbsime, atliksime 
įsipareigojimus, pradėsime kurtis. Tarp vie
tinių gyventojų. Turėsime taikytis prie jų 
papročių, išmokti jų kalbą, gyventi jų gy
venimo būdu, Ir nors nebekurks pilvas, gy
vensime nuosavame namelyje, turėsime ge
resni ar prastesnį darbą, bet mums vis 
stigs to kažko, toa lietuviškos nuotaikos 
mūsų aplinkoje,

Iš Chicagos skundžiamasi, kad atvykę ex 
DP net džiaugiasi, kad jų vaikai tąįp pui
kiai kalba angliškai, užmiršdami, kad jie 
dažnai jau vos besuęišneką lietuviškai. Ar 
tai stebėtina? Juk tėvas jaučia tiek vargo 
dėl vietinės kalbos nemokėjimo (ar blogo 
mokėjitno), jia jaučiasi pilnai nepriimtas | 
vietinę visuomenę, savotiškai išstumtas iš 
os, o susitikti su savaisiais lietuviais ne 

visuomet galima, jie kartais sunkiau pasie
kiami ir dažnąi tesudaro šventadienių drau
giją, O gyventi reikia kasdien, Tad kodėl 
gi nelinkėti savo vaikui geresnės nuotaikos, 
gerai pramokus kalbą, susigyvenus su 
tos papročiais^ Tąi natūralu, ar ne? 
sakote, tautinis momentas? Taip, bet 
vaikas dar jaunas, spės ir lietuviškai 
mokti,,. Ar ne suprantama? Nejaugi 
savo tėvynę mylime tik dėl to, kad atsitik
tinai teko joje gimti? Ne, Tokių idealistų 
kažin ar mes surasime, Brangi mums Lietu
va, nes mes esame susigyvenę, susiję ir la
bai labai tampriai susirišę su lietuvišku

vie-, 
Jūą 
juk 

pra- 
mes

venimo praktika ir faktais, bet mūsų no
rais fr pageidavimais- Sakoma, kad niekų 
bloga yra statyti oro pilis, jei tik neuž
mirštama pa jomis sumūryti tvirtą pagrin
dą, O ano pagrindo mūsų organai, deja, 
nepadėjo, Dabar mes emigruojame į visas 
pasaulio šalis, pagal asmeninį skonį, gali
mybę ir laimę.

O vis dėlto trūksta kąžko ,

Anglijoje exDP jau namų savininkai, Ka
nadoje nusipirkę sunkvežimius“ bizniauja, 
Venecueloje įsitaisė rimtose firmose jr ne
blogai uždirbą, Australijoje statosi namukus 
ir tt, ir tį, Atseit, apsukresnieji, gabesnieji, 
taupesnieji jau pradeda kurtis ir po trupu
ti užmiršti stovyklinę aplinką, amžiną lai
kinumo jausmą, kurkiantį pilvą ir-efidevitų 
bei siuntinėlių laukimą, Bet ar jie gyveną 
jaukiai ,ar jie jaučiasi laimingi? Savaime 
suprantama, kad į šį klausimą kiekvienam 
tektų atsakyti individualiai, bet, paėmus vi
sumą, vis dėlto, reikėtų pripažinti, kad jie 
visi jaučia, kad kažko trūksta, kažkas yrą 
ne taip, kaip jie svajojo ir, deja, nerandą 
priemonių tam pakeisti. Bet kas gi tas k a ž- 
kas yra? Tikiu, kad nesuklysiu sakydamas, 
kad toji lietuviška aplinka, kurioje užaugo
me, gyvenome, su kurią esame susiję ir ku
rį mums tokia artima, nors patys to dažna) 
nejaučiame.

gyvenimo būdu, galvosena, aplinka. O emi
gravę viso to nustojome ir kaip tik dėl to 
ir ne dėl ko kito mes jaučiame, kad nesa
me, visiškai laimingi,

♦

Lietuviška liepsnelė ir vilkai atsiskyrėliai
Būtų labai ir labai (domu mūsų besiblaš

kančioje tremtinių bendruomenėje (vesti dar 
viena nauja instituciją Gallup Poll, at
seit, viešosios nuomonės institutą, Ne aiš
kinti nereikia, kodėl tokia idėja palieka uto
piją, bet prie gerų norų galima kai kuriuos 
apytikslius faktus išgauti ir netiesioginiu 
būdu. Štai, pasiklausinėjęs laikraščių re
dakcijose bei pas spaudos platintojus susi
dariau vaizdą, kad Australijoje dykumose ar 
šiaip užkampiuose susispietę lietuviai spau
dą skaito, proporcingai imant, bent dešim
ti kartų daugiau, negu didmiesčiuose, kaip 
Sidnėjus ar Melbournas. Yra faktas, kad 
lietuviai didmiesčiuose, kur jie yra gausiau 
susibūrę, lietuviškos kultūros pasigenda ma
žiau, negu gyvendami pavieniui ar po kelis 
išsisklaidę po platų kraštą. Išvados? Atro
do aiškios: lietuviška kultūra, gimusi iš tos 
lietuviškos aplinkos ir nuotaikos savaime 
siūlosi kaipo natūralus' pakaitalas pasigen
damam lietuviškam gyvenimo būdui. Čia 
negalima imti pagrindu tuos, kurie knyga ir 
laikraščiu gyvena, su jais yra suattgę ir neat
siejamai susipratę, o ypač gi, su specifiniu 
lietuvišku spaudiniu, nes tokių vis dėlto tė
ra nedidelė dalelytė.

Atrodytų, kad atkritus vienam ekstremu
mui, emigruoti kompaktine mase, reikėtų 
mestis ( kitą, emigruoti individualiai ir tap
ti vilkais atsiskyrėliais, Mintis truputį links
ma, bet taip pat ir nelabai tiksli; gyvenda
mi pavieniui mes niekados negalėsime su
kurti ^i kurių kultūrinių vertybių, kurios 
įmanomos tik kolektyvui (vaidinimai, cho
rai, pobūviai), Tiesa, sakoma, kąd kultūra 
kuriama individų, bet kūrėjas be auditorijos 
retai tebūna produktyvus (juk ir Jėzus, ir 
Konfucijus, ir Zarathustra savo kūrybą pri
brandinę vienumoje ėjo ieškoti auditorijos), 
taigi ir šį vilkų atsiskyrėlių planą tenka at
mesti. Bet kaip, kaip išsaugoti tą lietuvišką 
liepsnelę tarp besiblaškančio lietuvio DP?

Tuberkulozė bus įveikta?
1947 m. Į Vokietiją imigravęs čekų gydy

tojas Or, von Bachas išrado serumą, kuris 
visiškai pagydąs ir atvirą ir uždarą plau
čių tuberkuliozę. Tas senimas pasirodysiąs 
rinkoje „T 35” vardu.

Dr. von Bachas įsakmiai pabrėžė, kad 
jią eilėje bandymų su .keliais šimtais pa
cientų neužtiko knė vieno, kurio nebūtų iš
gydęs. Pozityviai 1 tbc reaguojantieji pa
cientai po aštuoniu valandų gydymo jau 
reagavo negatyviai. Per tą patį laiką kraujo 
sudėtyje ir kraujo nusėdimo reakcijoje pas
tebėtą 80% pagerėjimo.

Po tolimesnio 14 dienų gydymo ligos 
procesas visiškai sustabdomas. • Plaučių tu
berkuliozę lydąs stiprus prakaitavimas iš
nyksta jau po 48 vai. gydymo, nepalikdamas 
jokių nemalonių padarinių.

To serumo gaminimui pagrindinė me
džiaga gaunama jš vieno augalo, kuris iki 
šiol vaistų gamybai nebuvo vartojamas. Jis

'Lietuvoj savo metu daugelyje gimnazijų 
buvo susikūrusios vadinamosios „literatūros 
kuopelės”, kuriose gimnazistai skaitydavo 
savo „kūrybą”, Jei mokiniai susirinkę pa
skaito eilėraščių ar drauge su mokytoju pa
diskutuoja literatūriniais klausimais, tai 
tą me, be abejo, nieko blogo nėra. Blogybė 
prasidėtų tada, jei atsirastų, PVZ-, Pasva
lio gimnazijos rašytojų draugijos centro 
valdyba, kuri, nejausdama pasirinkto var
do ir visos situacijos komizmo, savo veik
lą imtų garsinti laikraščiuose. S, m. sau
sio 28 d. „Mintyje” parašiau straipsnelį 
„Prašome'tyliau!", kuriame pasisakiau prieš 
Kanados lietuvių rašytojų draugijos „Cen
tro Valdybą". Pasisakiau prieš tai, kad 
penki beveik niekam nežinomi literatai 
(Aukštaitė, Kozuljs, Nevardauskas ir kt.) 
rado reikalinga taip triukšmingai pradėti 
gavo veiklą.

Ponas Jonas Rūtenis, pusantro’mėnesio 
galvojęs ir rinkąs faktus bei argumentus 
prieš mano straipsniuką, š. m. kovo 12 d. 
„Mūsų Kely” užprotestavo prieš jo pasiro
dymą, mėgindamas ginti aną triukšmingai 
veikiančią „Centro Valdybą”, šuktelėdamas, 
kad XX-asis amžius esąs atominis, o mane 
kelia kartus pavadindamas „viešpačiu”, — 
visa tai, matyt, turėjo sugriauti mano tei
gimus.

Savo pirmajame straipsnelyje buvau pami
nėjęs, kad Vokietijoje veikianti Liet. Tremt, 
Rašytojų Draugija, pradžioje priėmusi į 
savo narių tarpą menkų rašytojų, vėliau 
juos iš savo narių sąrašo turėjo išbraukti. 
Ponas Rūtenis man replikuoja: „Tai neati
tinka tikrenybės,,, kad kas būtų kada nors 
išbrauktas — kol kas nežinoma... Faktai, 
viešpatie, nepatikrinti”. Atsakau; L, Tr, Ra
šytojų Draugijos Valdyba, visuotinio susi
rinkimo įgaliota, pašalino iš Draugijos na
rių tarpo per dešimtį asmenų, bet, nenorė
dama jų kompromituoti, apie tai spaudai 
nepranešė. Geriau tikrinkit faktus, ponas 
Rūteni, kitaip, naudodamas jūsų leksikoną, 
jūsų tvirtinimus pavadinsiu tuščiažodžiavi
mu.

Negalėdamas nurodyti „Centro Valdybos" 
pirmininkės p Aukštaitės vertingų literatū
ros kūrinių, p Rūtepis praneša, kad ji esan- 

Turkijoje, Šjau- 
aukštupyje. Ty- 
augalo kiek| tas 

gydytojas gaudavo oro paštu iš Anglijos,' 
Dr, von Bachas pažymėjo, jog nėra abe

jonės, kąd jo išrastasis serumas tuberku
liozės bacilas visiškai sunaikiną, nepažeis
damas jokių organų ar audinių. Galima 
manytį, kąd tas medikamentas, mažų ma
žiausia ribotame kiekyje, dar 1949 m. bus 
sistemingai naudojamas (g).

augą Italijoje, Graikijoje, 
rėš Afrikoje ir Misisipės 
rinėjimams reikalingą to 

♦ „British Medical Journal” rašo, kad 
paskutiniaisiais metais tiriant gripo epide
mijas buvo padaryta vertingų atradimų li
gų epidemiologijos srityje ir atrastą prle>? 
monių daugumai ligų įveikti. Priešingai 
1947 m., šiais metais D. Britanija paliko ne
apnikta „A” viruso gripo epidemijos. Tas 
pats buvo ir su Svediįa. Gi Italija ir Pran
cūzija, kurios praeitais metais nebuvo ap
niktos gripo, šiemet ypatingai sunkiai turė
jo persirgti. (D/R).

ti uoli lietuvybės veikėja ir faktiškai leidu
si įr redagavusi Kanados laikraštį .„Nepri
klausomą Uetuvą", Labai gerbdami bet ku
rią lietuvišką veiklą, turime betgi pabrėžti, 
kad tiek patriotinis veikimas, tiek ž'ama- 
listįką yra visąi atskiro^ sąvokos, kurių ne
leistina suplakti | vieną su dailiąja literatū
ra-

Pžiaugdamiesl dėl žinios, kad Kanados 
lietuvišką laikrašti perėmė redaguoti prity- • 
ręs žurnalistas p Kardelis, turime betgi at
minti, kad jis, klek žinoma, niekuomet ne
pretendavo į jokios rašytojų draugijos cen
tro valdybos narius, pasitenkindamas gar
bingu žurnalisto vardu. Tai yra sektinas pa
vyzdys ir kitiems laikraštininkams. Mūsų 
„atominiame amžiuje”, prieš imdami plunks
ną | rankas, apie tąi turėtų pagalvoti Hi- 
roshimoą triukšmo mėgėjai. E. A.

Lietuvis • lllmas dekoratorių*
Neseniai GSttingene pagamintai filmai 

„fdębe 47”, didžiąją dalį dekoracijų piešė 
dailininkas Alfonsas Dargis. Dail. A. Dar- 
gio darbai sukelia vis didesnį susidomėji
mą ne tik lietuvių, bet ir vokiečių tarpe. 
1947 m. išleidžia rinkinį „Lietuvių vestuvių 
papročiai", štai vėl dail. A. Dargis mato
mas, kaip miesto teatro dekoratorius. ■

Susikūrus Gbttingene filmos atelier, dail. 
A. Dargis, pakviečiamas, kaip dekoratorius. 
Šioje filmoje dail. A. Dargis, savotiškai at- 1 
vaizdavo ir nupiešė dekoracijas psichiškai 
sukrėsto kario sapnams, kurios yra gana 
charakteringos. B. V.

Skaitytojų balsai
Ar ne per daug save plakame?

Sąpųdos darbininkai vis dažniau kelia bal
są prieš didelį mūsų titulavįmąsi. Nesigaili 
tam ir humoro, Juoktis, sako, visuomet 
sveika, Bet kai pradeda tvirtinti, kad Aus
tralijoje ar JAV tie titulai išnyko, labai 
tenka suabejoti. Nežinau, kaip ten iš tikrų
jų yra Australijoje ar JAV, bet esu tikras, 
kad ir ten esama pelų ir grūdų.

Vist gerai žino, kad Prancūziją yra sena 
demokratinė respubliką, Luomai prieš 
įstatymas seniai panaikinti. O gyvenime jie 
yra su pasididžiavimu vartojami- Priedelis 
prieš pavardę „de” tą pat reiškia, kaip pas 
vokiečius „von” — kitaip sakant žmogus 
„mėlynojo kraujo”. Nepriklausomoje Lie
tuvoje tokių atsitvėrusių grafų, kunigaikš
čių nebuvo. Mūsų tautietį poetą Milašių 
prancūzų spauda pagerbdama rašo, kad jis 
buvo princas, lietuvis, žymiausias šio laiko
tarpio poetas, rašė prancūziškai ir prieš jo 
pavardę rašo de Milosz.

Labai apsirinka tie, kurie mano, kad de
mokratiškuose kraštuose visi profesoriai, 
daktarai, karininkai, inžinieriai yra Išlieję i 
bendrą masę. Tad esu linkęs manyti, kad 
mūsų šios rūšies profesionalai išemigravę 
pateks į darbininkų masę-bus darbininkai- 
pavyzdžių netrūksta —, bet kai jie susitiks 
su savo profesijos žmonėmis, jie ras bendrą 
kalbą, o išmokę kalbos — atitinkamą darbą.

Neįtikėtina, kad patys profesijos žmonės 
norėtų jų titulavimo. Greičiau bus mūsų 
visuomenės nuoširdus pagarbos pareiški
mas, visai paprastas.

JOSEPHAS CONRADAS

IŠDAVIKAS 
©

3. tęsinys.
Tenai, apsistatęs Stono sriubos milte

lių dėžėmis vienas draugas, vadinamas 
profesoriumi (jis buvo -tiksliųjų mokslų 
studentas) darbavosi prie sprogstamosios 
medžiagos. Tai buvo išsiblaškęs, užsidaręs 
ir pageltęs žmogelis, su dideliais apvaliais 
akiniais. Mums buvo baisu, kad įspūdžio 
suklaidintas jis nesusisprogdintų pats su vi
su namu. Pasileidau laiptais ir suradau jį 
tarpdury, jo žodžiais, persigandusi nuo 
Kartinų garsų iš apačios, Nesuspėjus pilnai 
išaiškinti, koks reikalas, jis paniekinamai 
patraukė pečiais ir nuėjo prie savo svar
styklių ir vamzdelių. Tai kraštutinis revo- 
liucininkas. Sprogstamoji medžiaga buvo jo 
tikėjimas, viltis, ginklas ir skydas. Po po
ros metų jis žuvo slaptoje laboratorijoje 
per anksti sprogus jo pagerintai sprogsta- 
ntajai medžiagai.

„Nuskubėjęs žemyn radau įspūdingą 
vaizdą didžiulio rūsio prieblandoje, Žmo
gus, kuris vaizdavo inspektorių (jis buvo iš 
tos pačios grupės), kalbėjo griežtai, duo
damas tariamus įsakymus savo tariamiems 
pavaldiniams išvesti suimtuosius. Aišku, li
gi šiol niekas nebuvo paaiškėję. Susiraukęs 
ir niūrus Hornas laukė sunėręs rankas, ir 
jo rami ir pikta išvaizda buvo ętoiška, 
gerai atitinkanti padėtį. Aš pastebėjau, kaip 
vienas iš Hermionės gatvės grupės šešėlio 
priedangoje kažką smarkiai kramtė, lyg no
rėdamas praryti popiečio gabaliuką, Matyt, 
komprimituojantis popiergalis; gal būt, su 

keletu vardų ir adresų. Jis buvo tikras ir 
patikimas bendrininkas. Tačiau ta paslėpta 
klasta, kuria buvo siekiama ištirti mūsų 
jausmų pagrindus, privertė mane nusišyp
soti matant tą neišprovokuotą vaidinimą.

„Kiekvienu kitu atveju tas rizikingas ban
dymas, arba jei norit, tas teatrališkas mos
tas, atrodė pasmerktas nepasisekimui, Ap
gavystės negalima buvo ilgiau nuslėpti, gi 
išaiškinimas turėjo sukurti latbai painią ir 
net rimtą padėtį. Žmogus, suvalgęs popier
galį, pasius. Pasprukę draugai taip pat 
supyks.

„Mano sumišimas dar padidėjo, kai atsi
darė durys į kitą rūsį, kur buvo spaustuvės 
presai, ir mūsų jauna ponia revoliuciUinkė, 
juodas aptempta suknele- siluetas su plačia 
skrybėle atsirado tarpdury, o už jos su
mirgėjo gazinė lemputė. Virš jos pečių pa
mačiau išlenktus jos brolio antakius ir rau
doną kaklaraištį.

„Visko galima buvo laukti, tik ne jų! Jie 
tą vakarą turėjo būti - kažkokiam mėgėjų 
labdarybės koncerte; tačiau ji panoro 
anksčiau išeiti. Girdi, ji turinti kažkokį rei
kalą Hermionės gatvėje, Jos nuolatinis už
siėmimas buvo pataisyti „Aliarmo skam
bučio” ir „Gaisro” itališkos ir prancūziškos 
laidos korektūras ...

„O Dieve! > sumurmėjau po nosimi. Sa
vo laiku buvau matęs keletą tų spaudinių 
kopijų. Viskas, atrodo, turėjo geriau tikti 
prie tos jaunos ponios veido, negu tie 
spaudiniai. Tai buvo radikaliausia, kas toje 
srity buvo daromą; be jokių proto ir pa

dorumo varžtų. Viename jų buvo skelbiama 
apie visų socialinių ir šeimyninių ryšių 
suardymą, kitas agitavo už sistematinį žu
dymą. Pagalvojus, kaip jauna mergaitė ra
miai taiso klaidas tų šlykščių samprotavi
mų, man atrodė nesuderinamas su mano 
moteriškumo supratimu”, Mr. X, žvilgterė
jęs į mane tęsė toliau,

„Aš manau, svarbiausia jai rūpėjo pa
traukti Sevriną ir kaip kokiai karalienei pri
imti jo .pagarbos pareiškimą. Ji troško ir 
vieno ir kito-savo jėgos ir jo pagarbos — 
ir, jeigu galima taip pasakyti, gėrėjosi ir 
vienu ir kitu su visišku nekaltumu. Veltui 
būtų su ja ginčytis dėl jos elgesio. Mo
ters žavumas, o vyro nepaprasta inteligen
cija yra patys sau įstatymai. Ar ne tiesa?”

Žingeidumas sulaikė manyje pasišlykštė
jimą šia palaida doktrina. į

„Kaip buvo toliau?" skubiai paklausiau.
X tęsė toliau nerūpestingai trupindamas 

duonos gabaliuką kairiąja ranka.
„Iš tikrųjų”, prisipažino jis, „ji iš

gelbėjo padėtį”.
„Ji davė progos užbaigti šį greičiau 

šlykštų farsą” įsiterpiau.
„Taip", tarė lygiai šaltai. „Farsas grei

tai užsibaigė. Po keletos minučių. Ir gerai 
užsibaigė. Jei ji nebūtų atvykus, būtų ga
lėję blogai užsibaigti, Jos brolis, tikrai, ne
vaidino jokio vaidmens. Jie tyliai įslinko 
į namus prieš keletą minučių, Spaustuvės 
rūsys turėjo atskirą įėjimą. Nesurasdama 
ten nei gyvos dvasios, ji prisėdo prie ko
rektūrų, tikėdama, kad Sevrinas galėjo 
kiekvienu momentu pasirodyti prie savo 
darbo. Jis nepasirodė. Keisti garsai greti
majame rūsyje sukėlė nerimą ir, žinoma, 
atėjo ji pasižiūrėti, kas vyksta,

„Sevrinas buvo su mumis. Iš pradžių 
atrodė, kad kratos jia buvo labiausiai nus
tebintas. Kiek laiko iš nustebimo buvo Ivrr 

suparaližuotas. Stovėjo kaip prikaltas prie 
žemės. Jo sąnariai sustingo, Gazo lemputė 
ruseno prie jo galvos; visos kitos šviesos 
buvo užgesintos po pirmo aliarmo. Ir taip 
iš savo tamsaus kampo galėjau stebėti ant 
jo nuskusto artisto veido nustebimo ir nuo
vargio išraišką, Jia suraukė savo didelius 
antakius. Jo burnos kampai paniekinamai 
sudribo, Jis buvo piktas. Tikriausiai, jis 
suprato, kas dedasi, ir man pasidarė gaila, 
kad jo iš karto su viskuo nesupažindinau.

„Tačiau su mergaitės pasirodymu jis bai
siai sumišo. Aišku. Tas pamišimas vis di
dėjo. Išvaizda staiga pasikeitė. Nežinojau 
kodėl, Tik baisiai nustebino pasikeitimas jo 
veide. Tikrai, matyt, jis nežinojo, kad ji 
gretimame rūsyje; tačiau tuo negalima buvo 
išaiškinti to sukrėtimo, kurį sukėlė jos pa
sirodymas. Valandėlei jis lyg suakmenėjo. 
Prasižiojo, tartum norėdamas sušukti, o gal 
tik gaudė orą. Kažkas riktelėjo. Tai buvo 
anas heroiškas draugas, kurį buvau pas
tebėjęs beryjant popiergalį. Jo įspėjimas 
buvo visiškai natūralus.

„Policija! Bėkit, bėkit ir užklęskit 
duris”,

„Tai puikus signalas; tačiau mergaitė 
užuot pasitraukusi ėjo artyn, sekama savo 
ištysūsio veido brolio su golfo kelnėmis. 
Taip apsivilkęs jis dainuodavo linksmas 
daineles liūdnam proletariatui. Ji ėjo pir
myn ne dėlto, kad būtų nesupratusi įspė- 
jimo-žodis „policija" buvo ištartas labai 
aiškiąi-bet lyg neturėdama kito kelio. Ji 
ėjo ne taip laisvai ir be to išdidaus anar
chisto mėgėjo pasitikėjimo tarp vargšų 
kovojančių profesionalų, bet su truputį pa
keltais pečiais ir prispaustomis rankomis, 
lyg mėgindama susitraukti. Jos akys įs
meigtos į Sevriną. I Sevriną, kaip į vyrą, o 
ne kalu i anarehieta. Ii žengė t priekį. Ir 

labai natūraliai, Jausdamos teisę būti ne
priklausomomis tos klasės mergaitės pa
prastai įsivaizduodavo, kad joms priklauso 
speciali globa. Taip paprastai ir yra, De
vynis kart iš dešimties toks įsivaizdavimas 
apsprendžia jų pramuštgalviškus pokštus. 
Jos veidas pasidarė visiškai bespalvis- Lyg 
šmėklos. Tas įsivaizdavimas staiga leido jai 
pasidaryti išvadą, kad jai reikia sprukti nuo 
policijos! Manau, ji pabalo iš pykčio dau
giausia dėlto, kad iš tikrųjų tai galėjo pa
liesti jos neliečiamą asmenybę, kad galėjo 
prieš ją būti panaudotas kas nors grubaus. 
Ir, žinoma, ji kreipėsi J vyrą, iš kurio lau
kė pasiaukojimo ir pagarbos, i vyrą, kuris’ 
negalėjo jos apleisti jokiomis aplinkybė
mis.”

„Tačiau”, sušukau apstulbintas jo iš
vedžiojimų, „jei visa tai būtų taip ir buvę, 
vadinas, realiai — kaip ji ir galvojo — ko 
ji galėjo iš jo laukti?”

X veide niekados neaujudėdavo joks rau- 
nuo.

„Dievas žino. įsivaizduoju, kad tas ža
vus, garbingas ir nepriklausomas sutvėri
mas niekados gyvenime nebuvo nuoširdus; - 
turiu galvoj, kiekviena jos mintis buvo su
sijusi su jos smulkiomis žmogiškomis 
tuštybėmis; viskas buvo konveneionalu. 
Padarius keletą žingsnių į priekį ji ištiesė 
ranką i suakmenėjusį Sevriną. Tai ir vis
kas, Ir viskas taip natūralu. Ko iš jo no
rėjo, kas galės pasakyti? Neįmanoma. Ta
čiau, drįsčiau pasakyti, ko ji būtų iš jo 
belaukusi, jis buvo apsisprendęs padaryti 
pirma negu jai ištiesė ranką. Kai tik jis 
pamatė ją įeinant į rūsį, jia nusprendė pa
aukoti save, nusimesti tą nepermatomą 
amžinai nešiojamą ^kaukę, dėl kurios jie taip 
didžiavosi" — (B, d,),

O
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Lietuviai pasaulyje

Dar vienas lietuvis profesorius JAV
„Draugas“ skelbia kun. Dr. Prunskio 

pasikelbėjimą su prof. Weisendoffu, kurio 
tėvai kilę nuo Simno ir Raguvėlės, ir Lie
tuvoje vadinosi Vaisonais. Lietuvis moks
lininkas mokąs netoli 20 kalbų, skaitąs 
arabiškai, siriškai, aramaiškai, hebraiškai, 
babiloniškai, graikiškai, lotyniškai ir tt. 
Gerai kalbąs ir lietuviškai. Yra daug ke
liavęs ir studijavęs, du kartus aplankęs 
Lietuvą. Profesorius katalikų universitete 
Washingtone dėsto hebrajų, graikų kalbas 
ir šv. Raštą. (pi).

Kritikuoja „Nepriklausomą Lietuvą"
Kai kurie Amerikos lietuvių laikraš

čiai kritikuoja ir piktai puola Kardelio 
redaguojamąjį Kanados lietuvių savai
traštį „Nepriklausomą Lietuvą“. Girdi, se
niau šis laikraštis (kol dar nebuvo priva
žiavusių tremtinių), apsčiai spausdindavęs 
asmeniškų žinių apie senesniuosius vietos 
lietuvius ir jų veiklą, Daugelis senesniųjų 
lietuvių emigrantų dėl to imą šaltai žiū
rėti i laikraštį.

Dainų ir šokių ansamblis
Adelaidės lietuviai yra suorganizavę dai

lių ir šokių ansamblį, kuris du kartus sa
vaitėje repetuoja. Ansambliui talkininkauja 
Operos solistas Rūtenis ir smuikininkas 
Matiukas. Lietuvių ansamblį remia vietos 
arkivyskupas ir evangelikų kunigas Zim- 
baneris, kuris net duoda savo patalpas ir 
pianiną nemokamai naudotis repeticijoms.

____________ Spaudos
Pareiškimas egzilinės vyriausybės reikalu 

„Draugas” 1949.11.12 d. paskelbė Dr. J.
Prunskio pasikalbėjimą su Vykdomosios 
Tarybos pirmininku V. Sidzikausku, kuris 
šiuo metu lanko Amerikos lietuvių koloni
jas. Į klausimą, ar-ketinama netrukus su
daryti egzilinę vyriausybę, Sidzikauskas at
sakė: <.

„Ketinama pertvarkyti Vykdomąją Tary
bą, įjungiant į ją ir diplomatijos sektoriaus 
atstovą ir, eventualiai, — rezistencijos; mū
sų nusistatymu, tai ir būtų egzilinė vyriau
sybė, bet tik sau, iki kol nebus sąlygų gau
ti kitų valstybių pripažinimą. Ir dabar, pa
gal 1946 metų konferencijos, įvykusios Švei
carijoje, nutarimą, Vykdomoji Taryba eina 
vyriausybės funkcijas. Oi VLIKas pagal mū
sų struktūrą eitų seimo pareigas; VLIKo 
pirmininkas — prezidento pareigas, o Vyk-* 
domoji Taryba — vyriausybės”.

Į klausimą, kaip ilgai planuoja atstovai 
pasilikti JAV, Sidzikauskas atsakė:

— „Trejetą mėnesių, gal net ilgiau. Rei
kia kai kurie klausimai išaiškinti su ALT, 
su Lietuvos pasiuntinybe, nustatyti, kur bus 
toliau Lietuvos vadavimo centras. Norime 
talkinti ALT finansų sukėlimo vajuje. Yra 
reikalas ieškoti vietų, kur sukoncentruoti 
lietuvių meno turtus, kur archyvus. Turime 
kvietimą vykti į Kanadą. Iš ten grįšime at
gal į JAV, dar aplankysime Washingtono 
Įstaigas, o paskui teks grįžti per Londoną, 
kur irgi atliksime panašią misiją.” (pi).

Nesantaikos Kanados lietuvių tarpe
Paskutiniu laiku Amerikos lietuvių kata- 

ikų spauda pradėjo stipriai pulti Kanados 
Lietuvių Tarybos Centro pirmininką J. Juš
kevičių, naująjį .„Nepriklausomos Lietuvos” 
laikraščio redaktorių J. Kardelį ir kt. ne jų 
srovės asmenis. Susidaro įspūdis, kad no
rima iki šiol vieningai ir sklandžiai vykdo
mą lietuvybės darbą sugriauti ar susprog
dinti iš vidaus, (pi).

Puikiai vyksta rinkliava kovai dėl Lietuvos 
laisvės

Šiuo metu J.A.V. vykdoma kovai dėl Lie
tuvos laisvės rinkliava puikiai vyksta. Pi
nigai dažniausiai renkami įvairių kultūrinių 
ir politinių susirinkimų bei minėjimų proga, 
tokiuose susirinkimuose daug kur dalyvau
ja po 1000—2000 žmonių. Neblogi būna ir 
rezultatai; aukų suma tokiame susirinkime 
taip pat pasiekia 1.000—2.000 dol. (pi).

Buv gudų ministeris J. Voronka apie Lie
tuvos Gudijos santykius

•. Vasario 16. d. „Drauge” paskelbtas to 
laikraščio bendradarbio pasikalbėjimas su 
buvusiu Lietuvos ministerių kabinete gudų 
reikalų ministerių Voronka. Voronka labai 
gražiai atsiliepė apie Lietuvą. Jis manąs, 
kad „lietuvių ir gudų likimas sujungtas”. 
Dėl Vilniaus jis atkartojo tai, ką Lietuvos 
N. pradžioje buvo pasakęs anglų pasiunti
niui Watsonui: „Vilnius nėra mūsų rietenų 
priežastis, o akstinas mūsų sąjungos ir dar
bo”, nes Voronka Ir kt. prieš akis turėję 
lietuvių ir gudų konfederaciją. Į klausimą 
— ką manote apie lietuvių ir gudų ateities 
santykius, Voronka atsakė:

— „Aš priklausau prie to gudų sąjūdžio, 
kurie manome, kad pirmas mūsų natūralus 
sąjungininkas ir draugaff yra lietuvis. Abie
jų tautų likimas bendrai vystėsi nuo pat 

Įsteigtas Australijos Lietuvių Dr-jos Ade
laidės miesto skyrius

Adelaidėje ir jos apylinkėse (Pietų Aus
tralijoje) jau esą apie 200 lietuvių. Įsteig
tas ir A. L. Dr.-jos skyrius. Valdybon iš
rinkti šie asmenys: J. Mockūnas, V. Cep- 
kauskas, V. Šliužas, Al. Giniotas ir T. 
Ziurauskas.

Lietuviai pas Adelaidės arkivyskupą
Adelaidės miesto arkivyskupas savo 

audiencijoje priėmė lietuvius. Aukštasis 
dvasininkas skatino lietuvius nepamiršti sa
vųjų lietuviškųjų tradicijų.

Imigracija
„Winnipeg Citizen" vasario 17 d. pa

teikia tokius duomenis:
Per 1948 metus Kanada priėmė daugiau 

imigrantų, kaip bet kuriais kitais metais 
nuo 1929 m. Pereitais metais iš viso 125,414 
imigrantai atvyko į šį kraštą, tai yra skai
čius beveik dvigubai didesnis, kaip praė
jusiais metais. Iš to skaičiaus daugiau-kaip 
trečdalis atvyko, iš Britų salų ir per 5 
nuošimčius iš JAV. Imigrantai iš Siaurės 
Europos rasių sudarė 16,957; kitos rasės 
prisidėjo su 55,019. Didžiausią atskirą 
grupę sudarė 13,799 lenkai ir 10,011 ukrai
niečių. Didesniąją tų imigrantų dalį (per 
68%) gavo Ontario ir Quebekas, tačiau 
bendras paskirstymas išėjo palyginti ly
gus, turint galvoje gyventojų tirštumą.

mozaika____________
Mindaugo laikų. Lietuvos uostai mums, gu
dams, bus reikalingi. Glaudus bendradar
biavimas abiem tautoms išeis į naudą.”
Dr. Grinius pareiškė, kad bolševizmas žus

Amerikos liet, spaudoje paskelbtas pasi
kalbėjimas su buv. Lietuvos prezidentu Dr. 
K. Griniumi, kuris šiuo metu kiek nesvei- 
kuoja, ir guli Ievoje. Buv. prezidentas pa
reiškė viltį, kad bolševizmas griūsiąs dėl 
jo blogais pagrindais sukurtos ūkinės siste
mos. Vergijos įvedimo, grobuoniškumo ir 
valstybinės sistemos netinkamumo. Visiškai 
sovietus pražudysiąs jų imperializmas, (pi).

Kritikuoja parapijų išlaidas
„Sandaros” 4 nr. kažin koks „uteniškis” 

užsipuola lietuvių parapijų administracijas 
dėl jų daromų išlaidų. Štai, girdi Chicagos 
šv. Jurgio parapija 1948 metais turėjusi net 
88.561.48 dol. išlaidų. Nurodęs pozicijas, 
kam ir kiek pinigų išleista, autorius sako:

— „Taigi tarpe tokių milžiniškų įplaukų 
ir išlaidų, grynai lietuviškiems, lietuvių tau
tos gelbėjimui iš bedieviško barbariško ti
rono, lietuvių tremtinių šelpimui, nė cento. 
Toks darbas, matyti, neįeina į lietuviškos 
parapijos veiklos programą. Tai nepagrin
dinis, o tik atsitiktinis, savarankiškas dar
bas. Tai, va, kaip mes pasirodome, palygi
nus su žydais”, (pi).

iš pavergtos Lietuvos

Prabilo ir „draugė" Petrauskienė
Pereitais metais iš Vak. Vokietijos repa

trijavusi „draugė” A. Žalinkevičaitė — Pe
trauskienė saldžiais žodeliais, kaip ir visi 
grįžusieji, prabilo į tremtinius, viliodama 
juos grįžti namo, kaip kad ji padarė. Ra
šinyje, prie kurio įcįėta „laimingosios” at
vaizdas, tarp kita ko rašo: „O ar nebaisu 
netekti vilties kada nors išvysti gimtinės 
dangų? Paguldyti kaulus svetimoje žemėje!”

Mes iš visos širdies linkime „draugei” 
Petrauskienei kiek galint ilgiau džaugtis ta
rybiniu „dangumi”, bet neapsiriksime teig
dami, kad ji, kaip ir daugelis kitų grįžusių
jų, veikiai nuneš savo kaulus „za Ural, za 
Baikal” ... 4

Apie „užkietėjusius reakcionierius brolius 
Biržiškas” ir dar kai ką

„Tiesa” 49. t. 26. neužmiršta „pagarbinti” 
mūsų mokslininkus, kurie ir vargingose są
lygose gyvendami, vis dėlto sukuria kai ką 
geresnio už „viskuo pertekusius” tarybinius 
mokslininkus. Daugiausia tenka „užkietėju- 
siems reakcionieriams broliams Biržiškoms” 
— Vaclovui, kam jis susidomėjo bolševi
kams nepriimtinu Jurgiu Zablockiu, ir My
kolui, (turis „šlovina buvusį Kauno univer
siteto rektorių Romerį ir apsiputojęs gina 
jo tikrą lietuviškumą, patriotizmą”. Toliau 
„T.” klausia: „Kam prireikė spausdinti šią 
Romerio monografiją?”

Susidaro įspūdis, kad Maskvos viešpa
čiams ir jų lietuviškiems bernams labai 
gaila, kad negali jų juodoji ranka pasiekti 
tų „užkietėjusių brolių” ir išprievartauti 
taip, kaip jau yra išprievartauti kiti Lietu
vos mokslininkai.

„Pylos? gauna dar V. Maciūnas, J. Gir
nius ir kt. * .

Negali užmiršti generolo Plechavičiaus
Bolševikų spaudos skiltyse ir jų lei

džiamose brošiūrose dažnai užtinkame

Steigiama biblioteka — skaitykla
Adelaidėje steigiama biblioteka — skai

tykla, kuriai patalpas pažadėjo parūpinti 
vietos arkivyskupas.

Iš Rymo atvyksta lietuvis kunigas
Lietuviams palankus Adelaidės arkivysku

pas parūpino iš Rymo lietuviui kunigui 
įvažiavimo vizą Australijon.

Veiklus skautų būrelis
Adelaidėje įsisteigęs skautų būrelis su

ruošė parodėlę, kurią aplankė 40.000 aus
tralų. Lietuviams skautams šokant prie lau
žo „oželį”, australų visuomenė tiesiog neri
mavo — taip ji šiuo šokiu buvo susižavė
jusi. J. Rimas.

i Kanada 
t 9

Pamario provincijos paėmė 3,63%; Preri
jų provincijos 17,98% ir Britų Kolumbija 
9,52% (likusieji 0,87% pateko į Yukono ir 
Šiaurvakarių teritorijas). Imigrantų judė-, 
jimas 1948 metais buvo palaikomas susi
tarimu su Cunard White Star Line, kuri 
leido savo „Aųuitania“ plaukioti per 
Siaurės Atlantą ir parūpino daugiau kaip 
12,000 lovų pirmos skubos (priority) imi
grantams. Kandangi tie įrengimai yra iš
plėsti iki 15,400 pirmenybių (priorities) 
1949 metams, tai imigrantų skaičius šiais 
metais prašoks pereitųjų skaičius. Nors 
visi imigrantai yra pageidaujami retai 
teapgyventoje Kanadoje, tačiau tas mažas, 
bet svarbus 5% skaičius iš Jungtinių 
Valstybių yra ypatingai pageidaujamas.

(Pr).

Lietuviu Dailės Instituto 
t 

paroda
1949 metais kovo 15 d. Freiburge, Augus- 

tiner Museum patalpose įvyksta pirmoji 
Lietuvių Dailės Instituto paroda.

Parodoje dalyvauja: Augius, Paulius, su 
13 darbų, Bakis, Juozas, — 17 darbų, Dar- 
gis, Alfonsas, — 17, Kaufmanas, Povilas, — 
2, Petravičius, Viktoras, — 16, Rataiskis 
Ratas, Vadovas, — 12, Vaičaitis, Adolfas,
— 11, Valeška, Adolfas, — 11, Valius Te
lesforas, — 14, Vilimas, Liudas, — 4, Viz
girda, Viktoras, — 10 ir Zikaras, Teisutis,
— 2 darbais.

Krupavičių ir Sidzikausku priėmė 
Washingtono arkivyskupas
Lankantis VLIKO ir VT atstovams 

JAV, tarpe kitų juos priėmė ir Washing
tono arkivyskupas J. E. O'Boyelė, buvęs 
NCWC direktorius.

Atstovai aplankė ir NCWC centrą, kur 
kalbėjosi emigracijos klausimais.

Naujos siuntos tremtiniams
Amerikos lietuvių spauda praneša apie 

naujas drabužių, maisto produktų ir kt. 
reikmenų gana gausias siuntas, kurias vie
tos lietuviai surinkę ir per Balfą išsiuntę 
tremtiniams. (pi).

vietų, kuriose paskutiniais žodžiais plūsta
mas generolas Plechavičius. Nemažiau 
„komplimentų tenka“ ir jo suorganizuotai 
vietinei rinktinei. Gen. Plechavičius vadi
namas „vokiečių pataikūnu“. Vis dėlto nu
tylimas faktas, kad jis buvo nacių už tos 
pačios vietinės rinktinės organizavimą 
suimtas ir sunkiai kalinamas. Vienoje 
vietoje minimas ir gen. Plechavičiaus pa
bėgimas iš Lietuvos, nutylint faktą, kad 
generolui bėgti neteko: vokiečiai jį suimtą 
išvežė.

1.000 agitatorių tik viename valsčiuje
„Tiesa“ skelbia, kad Kelmėje agita

cinį darbą dirba 1.000 agitatorių! Tai bent 
kolektyvas, apie kurį Gbbbelsas nė gyvas 
būdamas, nei kariamas, nė sapnuote ne
sapnavo. Atrodo, kad toks „kolektyvas“ 
turėtų priversti ne tik visus šunis bolše
vikiškai loti, bet ir visose balose varles 
internacionalą kurkti... Visa bėda, kad 
dar daug reikia agitatorių agitatoriams 
suagituoti, ką matome, kad ir iš šios „Tie
sos“ žinutės (Nr. 310, 1948):

„Reikia pasakyti, kad smarkiai aplei
stas yra tas darbas Kuršėnų apskrityje, 
kur būna atsitikimų, kada kai kurie agi
tatoriai ne tik nežino, ką pasakoti apie 
kandidatus, bet net patys nežino pasiūly
tųjų kandidatų. Ar gali tada būti kalba 
apie agitaciją už kandidatus? — Klausia 
„Tiesa“.

Tautieti! Išvykęs užjūriu, gal, visko gausi, 
bet gerą lietuvišką knygą vargiai tenai rasi. 
Todėl išvykdamas pasirūpink, kad čemodane 
būtų šios, literatūros premijas laimėjusios 
knygos:

H. Nagio „Lapkričio naktys” — DM 7,— 
j. Kaupo „Dr. Krlpštukas pragare” — 

DM 4,-.
N. Mazalaitės „Legendos apie ilgesį” — 

DM 3,50.
Jei pirmosios dvi vietoje išparduotos, 

kreipkitės tiesiog leidyklon, P. Abelkis,
Freiburg i Br., Jagerhausleweg 5.

AKIMIRKSNIU KRONIKA W
: Redaktoriaus laiškas
• . '
J Ligoninėje gulėdamas gavau mūsų redaktoriaus laišką. Jis ir nežinojo, kad aš 
1 ligoninėje guliu ir rašė įvairiais bėgamaisiais mūsų laikraščio reikalais. O tokių 
J bėgamųjų reikalų spaudos darbe visuomet labai daug. Bet vienas redaktoriaus
♦ laiško sakinys man giliai įstrigo j galvą ir niekaip neduoda ramybės.

„Pagalvok apie Petro Rimšos mokyklą!” — parašė redaktorius.
Gulint ligoninėje, kai pasimatymai su mirtimi arba jos atšvaistalais nekankina, 

; be galo daug laiko meditacijoms. O naktinės meditacijos, kai jokiu būdu negali 
1 užmigti ir kai kas dvi valandos lyg specialiai tavo snauduliui išblaškyti atėjusi 
J sesutė, uždega šviesą, kad vėl tuojau užgesintų, būna be galo ryškios, konkrečios, 
t o kartais net piktos...

Mano gulėjimas ligoninėje — konkretus daiktas. Bet kai pagalvoji apie mūsų 
J tremties gyvenimą, '— mes visi ligoniai, dvasios ligoniai. Kaip paukštelis, uždary- 
t tas narvelyje ir negalėdamas sugrįžti į gimtąją girią, serga, kaip Afrikos liūtas
♦ Hamburgo zoologijos sode neranda ramybės, kaip palmė niekada neprigys šiauri- 
1 niuose plotuose, taip ir mes, atplėšti nuo savo gimtojo kampo, niekuomet negalė-
♦ sime ir niekur neįstengsime susirasti visiškos dvasinės ramybės, mus amžinai kan- 
I kins nostalgija, pagydoma tik gimtinės saulės, oro, girių ir laukų.

Ir su nuostaba reikia pabrėžti, kad ir tokioje būklėje mes (rodėme didelę dva-
♦ sinę galybę. Paukštis, narvelyje niekuomet nečiulba taip, kaip jis čiulbėtų girioje.
♦ O mes įstengėme čiulbėti! Tatai daug, net labai daug. Tatai dar kartą patvirtina 
J teigimą, kad mažosiose tautose slypi didelės kūrybinės galios, laukiančios tik pa-
♦ togios progos suspindėti visos žmonijos dvasinio gyvenimo pažangai. Mūsų kultū-
♦ rinis gyvenimas, suorganizuotas tremties buityje iš nieko, yra fenomenalus reiš-
1 kinys, retai pasitaikąs istorijoje. Mūsų įvairių rūšių mokyklų tinklas, mūsų spau- 
; da, mūsų knyga, mūsų menas, teatras, daina, šokis... Jais stebėjomės ir stebimės
2 ne tik mes patys, jais stebėjosi ir stebisi ir svetimieji, gal ne tiek įvertindami pa-
♦ čius rezultatus, kiek suprasdami tas sąlygas, kuriose tie kūriniai gimė.
t Yra didelis akstinas mūs kūrybai —viltis. Jai, vilčiai, turime būti daug dė-
♦ kingi ir jos neprarasti, nes su ta akimirka, jeigu mirtų mūsų viltis, numirtų ir. 
t mūsų kūrybinė galia; mes tada tikrai liktume tik paukšteliai, svetimuose dirvonuo-
♦ se beiešką tik grūdo, bekankinami tik kasdienių egzistencijos rūpesčių., O numirti 
J dvasiškai mes neturime net teisės, nes viltis kartote kartoja, kad mes visi dar bū-
♦ sime didžiai reikalingi savo gimtajai žemei, kai išmuš laimingoji valanda.
♦ Gyvenimas, kad ir pats sunkusis, niekuomet nesustoja, jo amžinasis dėsnis vi- 
; suomei kartojasi: mes gimstame, gyvename, mirštame ar namuose, ar tremtyje, ar
♦ išemigravę į pačią tolimąją pasvietę. Neturiu po ranka statistikos duomenų, kiek
♦ tremtyje gimė naujų lietuvių, bet pakanka apsidairyti savo stovykloje, ir įsitikini
♦ žmogus, kad mūsų gretos auga.

Ateina nauji piliečiai. Jie pirmą kartą pamato ne lietuvišką dangų, o švabiš- 
; ką, bavarišką, australišką, kanadišką ar dar kitokį... Štai klausimas: kas jiems 
j įdiegs pilkųjų debesėlių meilę, žaliųjų lygumų ilgesį? Va, apie tai, tur būt, galvo- 
J jo redaktorius, laiške paminėdamas Petro Rimšos mokyklą.
; Mano akyse toji mokykla — kaip gyva! Sėdi motulė, skruostai susiraukšlėję, 
t suvargę, suka ji ratelį — linus verpia, o prie’ jos kojų susirietęs Jonukas ar Juo- 
; zukas, elementorių pasitiesęs, raidę prie raidės deda... Šių dienų motulė linų
♦ neverps, ratelio nesuks. Bet visos mūsų viltys, tikriau pasakius, visos tų mažuliukų 
J viltys — joje! Tik ji galės įkvėpti pilkųjų debesėlių meilę, žaliųjų lygumų ilgesį. 
; Didelis džiaugsmas būtų, kad mes išemigravę galėtume kurti bent pradines sa- 
I vąsias mokyklas. Ir kur tatai bus įmanoma, tai bus pats pirmasis mūsų naujųjų 
; bendruomenių reikalas. Tačiau daug bus ir tokių vietovių, kur to padaryti neįsten- 
I gsime. Čia visa viltis — mama. Kiek stipri ji bus savo dvasioje, kiek jėgos turės
♦ atkurti savo mažylei ar mažyliui Lietuvą, tėvynę mūstį, toks lietuviukas ar lietuvė
I augs, kol sugrįš į namus, kad visa savo būtybe pajaustų tai, ką mama porino, 
; kuo mama pati visą laiką gyveno svetimajame krašte. *•
; Ir vėl atsiras skulptorius, jaunas, gal taip pat tremtinys, kuris (amžins meno 
t kūrinyje naują mamos mokyklą, pavadavusią tą, kurią taip meniškai visiems lai- 
J kams paliko prisiminimui Petras Rimša. A. ROKAS

Emigruojantiems nepamirština

Su džiaugsmu paliekant stovyklas 
Vokietijoje, širdyje knieti neramus 
jausmas, kad išsiskirstydami netenka- < 
me bendruomeninės aplirtkos. Jos itin 
pasigendama naujose vietose. Šį 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 Jutas geriausiai gali- 
padėti „Mintis”, kuri visą ėjimo lai
ką stengėsi būti tremtinių jungtimi 
ir toliau pasiryžusi* palaikyti ben
druomenės sąsajos' dvasią tarp lie
tuvių.

Siunčiant prenumeratą prašome nu
rodyti, kuriuo adresu ir nuo kurios 
dienos pradėti laikraštį ginti inėti ; 
užjūrį.

Iš Vokietijos į užsienį užsisakant 
pakanka mokėti 4,50 DM už mėnesį.

......... ...........*----------------------------------------
LTB švietimo Valdybos pranešimas

Švietimo Valdybos raštinė iš Kassel- 
Mattenbergo perkelta į Hanavą. Visais 
reikalais reikia kreiptis į (16) Hanau, Lam- 
boystr. 84, Litauisches Lager.

Mokslo cenzo dokumentų sudarymo rei
kalais kreiptis' į Matą Krikščiūną, (21a) 
Detmold i. Lippe, Witjestr. 14.

Jokiais švietimo reikalais į Kassel- 
Mattenbergą prašoma neberašyti.

Švietimo Valdyba

PRANEŠIMAS
LTB Centro Komitete Hanave yra gauti 

šiems asmenims svarbūs dokumentai:
Alfonsui Kaireliui ir Alfonsui Valiuliui.

Šie asmenys prašomi veikiai atsiliepti. LTB

' IEŠKOJIMAS
Lemberienė Jadvyga ieško savo vyro 

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

Žemėlapiai emigracijai

Viso pasaulio (naujas leidinys) 1:40 mit 
kaina 4,— DM.

Europa (naujas Šveicarijos leidinys) 4,— 
DM.

USA ir CANADA (ant drobės), 1:5 mB. 
6,— DM.

Australija 1:10 mil. 4,— DM.
Pietų Amerika (komplektas iš 3 žemėja-* 

pių) 1:4 mil. 18,— DM.
Pasaulio turtai (įdomus ūkio ir pramonės 

žemėlapis) 7,50 DM.
Užsakant prašau pinigus siųsti kartu. 

Parduotuvėms — spaudos kioskams duodu 
nuolaidą ir prašau reikalauti mano pasiū
lymų.

(13a) Bad Kissingen, Threresienstr. 2.
J. Kunkis,

„The Tough t” Lithuanian Newspa. 
per Authorized by US Army European 
Command Headquarters Civil Affairs 
Division * License No UNDP 203 ♦ 
Appears 3 times weekly * Editor in 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitis. 
(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 
Europoje * 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) 
Postscheckkonto Mūnchen 14210 ir 2) 
Volksbank Memmingen 9149 ♦ Adr.: 
„Mintis” Memmingen, Postfach 2. Tet. 2677

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo, 
je ir visose jog dominijose yra Fabijonas 
Neveravičius. 40, Fosse Rd. Centra! 
Leicester, England. Prenumerata ntanewai 
3 šilingai, atskiras numeris 3 pensai
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