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Seniai lauktasis Atlanto paktas paskelbtas
Achesonas sako, kad karo galima išvengtls, tik reikia įtikinti pasaulį

Me Prancūzija laiko grėsmingą 
kariuomene- »

DP emigracija daro 
gėrę pažangą

Frankfurtas (Dena). Australijos imigra
cijos departamentas Canberroje dabar kas
dien trumpųjų bangų siųstuvu duoda vo
kiečių kalba radijo transliaciją DP ir pa
bėgėliams.

IRO paskelbė visoms DP stovykloms, 
kad Frankfurto radijas kas savaitė duoda 
radijo programą DP, kurioje informuo
jama apie repatriavimą ir emiggraciją. Ta 
programa duodama kas šeštadienis 10 va
landą.

Gen. Clayus pareiškė, kad išvietintųjų 
asmenų emigracija iš jAv zonos daro gerą 
pažahgą. Sausio mėnesį iš JAV zonos emi
gravo j Izarelį 5000 žydų, toliau 4700 įvai
rių tautybių išvietintųjų asmenų buvo įkur
dinta kituose kraštuose, o 2100 asmenų 
išvyko j IAV.

O Maskva nervinasi
dėl Atlanto pakto

Londonas (Dena-Reuteris). Maskvos ra
dijas anglų kalba duotoje transliacijoje va
kariečius pavadino „superveidmainiais“, 
kadangi jie teigia, jog Atlanto paktas ne
prieštarauja JT chartos principams.

Achesono, Bevino ir Schumano padaryti 
pareiškimai dėl to pakto taikingų tikslų esą 
„taip menki ir neįtikiną“, kad jie galėjo 
padaryti įtakos tik visiškai naiviems. Visi 
jų teigimai ir patikinimai esanti tik gry
niausia Veidmainystė. Baigdamas komen
tatorius pridūrė, kad tas paktas greičiausia 
pridengia norą įvykdyti .agresiją, tautas pa- 
vecgti ir lupti neribotus ginklavimo pelnus.

Vakaru Berlyne lik Vakarą DM
Berlynas (Dena). Amerikiečių, britų ir 

prancūzų kariniai gubernatoriai nutarė, 
kad _

nuo’Tcovo mėn. 20. d. vakariniuose'** 
Berlyno sektoriuose vienintele mo
kėjimo priemone laikoma Vakarų

Vokietijos vokiečių markė.
Tam tikslui Berlyne steigiamas „Berlyno 
centrinis bankas“.

Tačiau nedraudžiama, kas nori, imti ir 
sovietiškąsias markes.

Kuo balandžio mėn. 10 d. 
vasaros laikas

Berlynas (Dena). Vakarų Vokietijoje ir 
vakariniuose Berlyno sektoriuose balandžio 
10. d. bus įvestas vasaros laikas. Tą dieną 
antrą valandą laikrodžiai bus pasukti vieną 
valandą pirmyn.

Tuo nutarimu labai nepatenkinti ūki
ninkai. Jų centrinės organizacijos tuo rei
kalu pareiškė vokiečių valdžiai savo pro
testą.

Izraelis sn Vokietija 
santykiu nepalaikys

Telavlvas (Sūdena-Afp.). Izraelio val
džios sluogsniuose buvo pareikšta, kad Iz
raelis negali su Vokietija užmegsti ir pa
laikyti jokių santykių, kadangi Vokietija 
yra tas kraštas, kuris atsakingas už šešių 
milijonų žydų išžudymą.

JAV rems Ispaniją
Londonas (Dena-Reuteris). Londoniškio 

„Daily Telegraph“ Washingtono korespon
dentas rašo, kad JAV bandys rasti kompro
misą tarp tų valstybių, iš kurių vienos no
rėtų Ispaniją matyti pilnateisiu JT nariu, 
o kitos reikalauja tęsti diplomatinį jos boi
kotą, jeigu tas klausimas iškiltų sekančioje
JT sesijoje.

Toliau pranešime sakoma, kad JAV pa
sisakys prieš draudimą siųsti Ispanijon 
diplomatinius atstovus ir pritars Ispanijos 
priėmimui, į JT.

Sąmyšis Italijos parlamente
Rymas (Dena-Reuteris). Rymo policija 

pastojo kelią komunistų demonstrantams, 
kurie ėjo prie parlamento rūmų. Tarp po
licijos ir demonstrantų įvyko susidūrimas, 
kurio metu daug asmenų buvo lengvai 
sužeista.

Tas susidūrimas parlamente sukėlė la
bai audringą nuotaiką. Parlamento korido
riuose tarp atstovų įvyko daug muštynių.

Politiniai stebėtojai mano, kad italų ko
munistų vadas Togliattis sukels visus du 
milijonus komunistų į kovą prieš vyriau
sybę.

♦ Prezidentas Trumanas atšaukė savo 
pažadą aplankyti Massachusetts© ąukštąją 
technikos mokyklą. Tuo pačiu metu turėjo 
atvykti ir Churchillis. Vizitą* atkauktas dėl 
svarbių tarnybinių pareigų. (D/R).

Frankfurtas (Dena). Praėjusios savaitės 
penktadienį po pietų buvo paskelbtas išti
sas Atlanto pakto tekstas. Jis buvo pas
kelbtas vienu laiku visose tų kraštų sosti
nėse, kurie tą paktą pasirašo. Tą dieną 
paktą pasirašančiųjų kraštų užsienio rei
kalų ministerial laikė radijo kalbas ir tu
rėjo spaudos konferencijas, kuriose išdėstė 
to pakto reikšmę ir paaiškino atskirai jo 
straipsnius.

Daugelyje valstybių ta proga laikraščiai 
išleido specialias laidas. Pasaulio spauda tą 
dieną įdėjo plačius komentarus. Europos 
laikraščiuose mirgėjo antraštės „nepap
rastas įvykis“, „istorinė pasaulio data“ arba 
„paktas, kuris neturėjo pavyzdžio“ ir tt. 
Beveik visi laikraščiai atžymėjo faktą, kad 
pasirašydamos Atlanto paktą JAV prisiima 
įsipareigojimų, kokių jos savo istorijoje 
dar neturėjo.

Sovietų spauda pasitenkino įdėjusi 
trumpą Tasso pranešimą. Maskvos radijo 
komentatorius ta proga per radiją pareiškė, 
kad Atlanto paktas yra sudarytas tam, 
idant būtų galima pradėti karą su Sovietų 
Sąjunga ir liaudies demokratijomis.

Achesonas savo kalboje pareiškė, kad 
pasaulis turi būti įtikintas, jog karo 
galima išvengti ir jog nuomonių skirtu
mus galima išspręsti taikingu būdu.

Paklaustas vieno spaudos atstovo, kaip su
prasti užpuolimą, Achesonas atsakė, jog 
antpuolis, pavyzdžiui, gali būti tada, kada 
amerikiečių lėktuvai kelyje į Berlyną per 
sovietų okupacinę zoną būtų užpulti sovie
tų lėktuvų.

Toliau užsienio reikalų ministeris Ache
sonas pridūrė, kad

tam tikromis sąlygomis užpuolimu ga
lima laikyti komunistų sukilimą sąjun

giniame kraštė,
jeigu toks revoliucinis sąjūdis būtų inspi
ruotas arba paremtas, kaip, pavyzdžiui, 
Graikijoje.

Italijos parlamente komunistai 53 va
landas ilgomis kalbomis stengėsi sutruk-

Nauja areštų ban
Berlynas (Dena). „Sozialdemokrat” rašo, 
kad Chemnitze kovo 5. d. suimta 30 
buv. vokiečių socialdemokratų parei

gūnų, kurie išgabenti į Bautzeną.
Tarp suimtųjų yra vyriausybės tarėjas Se- 
geris ir Saksonijos krašto banko direkto
rius Languthis. Apie juos nėra ne mažiau
sios žinios.

Arešto priežasčių nežinoma. Suimtųjų ar- 
tinjjesiems buvo pagrasinta, kad ir jie bus 
suimti ir dings, jeigu apie tuos areštus ką 
nors prasitars viešumai.

Prancūzijos kantoniniuose rinkimuose

Daugiausia balsų gavo de Gaulle
Paryžius (Dena/Afp). Prancūzijos vidaus 

reikalų ministerija paskelbė Prancūzijos 
kantoninių rinkimų, kurie įvyko kovo 20. d. 
šiuos negalutinius duomenis.

Degolininkų blokas surinko 25,34% visų 
balsų, Komunistai ir jų šalininkai 23,54%, 
Socialistai 16,81%, Nepr. radikalai ir kt. 
11,91%, Kairiųjų ir radikalsocialistų susiv. 
11,12%, Krikšč. demokratų (MRP) 8,07%, 
Nepr. socialistai, respubl. socialistai 2,58%, 
Respubl. laisvės partija (PEL) 0,58%.

Krikščionių demokratų (MRP) pirminin
kas Schumanas, pasisakydamas dėl Prancū- 
zijos rinkimų, pareiškė, kad „trečioji jėga” 
pagal gautų balsų skaičių užėmė pirmą vie-
tą.

Prancūzijos vakarinė spauda atžymi de- 
goHninkų (RPF) ir radikalsocialistų laimė
jimą rinkimuose. Komunistai šiuose rinki
muose prarado balsų. „France Soir” rašo, 
kad aplamai būklė yra nepaaiškėjusį. Tik 
kitas rinkimų ratas, kuris įvyks sekantį sek
madienį, jėgų santykius išryškins.

Ir „Le Monde” mano, kad antrasis rin
kimų ratas bus labiau lemiamas už pirmąjį, 
ir apgailestauja, kad daugelis susilaikė nuo 
balsavimo. „Paris Presse” mano, kad rin
kimų duomenys rodo nuosaikiųjų partijų 
laimėjimą.

Aplamai paėmus rinkimai praėjo ramiai. 
Komunistai, eidami į rinkimus, paskelbė, 
kad jie būsią tolygūs tautos referendumui 
prieš ar už Atlanto paktą ir už ar prieš 
Prancūzijos užsienio politiką. Degolininkai 
iš savo pusės paskelbė, kad rinkimai turi 
parodyti, jog tauta nebepalarko vyriausy
bės, kad parlamentas turi būti paleistas ir 

į konstitucija turi būti pakeista.

dyti rezoliucijos priėmimą, kuria vyriau
sybė būtų įgalinta pasirašyti Atlanto paktą. 
Balsuojant šią rezoliuciją už ją pasisakė 
372 atstovai, o prieš — 170 atstovų.

Kraštutiniškai kairiosios partijos vi
same krašte sukėlė streikus ir demon

stracijas.
Bet policija tas demonstracijas malšino 
energingai ir nepaleido iš savo rankų 
tvarkos priežiūros.

JAV palanki Viduržemio jūros paktui
Washing tonas (Dena-Reuteris). Washing

tono diplomatiniai slųogsniai pareiškė, kad 
jie sveikintų Viduržemio jūros gynimosi 
pakto svarstymą, atvykus į Washingtoną 
Turkijos užsienio reikalų ministeriui Sa- 
dakui.

Žiniomis iš Istanbulo Sadakus ketinąs 
netrukus vykti į Washingtoną kalbėtis dėl 
Viduržemio jūros pakto sudarymo. Tikriau
sia Sadakas pats vadovaus Turkijos de
legacijai JT pilnatyje, ir turės progą pa
sitarti.

.Baisios 
deportacijos Pabaltijyje

Berlynas (Dena). Pasak Vatikano 
radiją, iš Berlyno ateina daugiau ži
nių apie gyventojų deportacijas iš 
Pabaltijo valstybių. Pagal tas žinias 
iki šiol nesuskaitomuose transpor
tuose, užantspauduotuose prekiniuose 

. vagonuose nežinoma kriptiml iki šiol 
buvo deportuota keturi šimtai tūk
stančių lietuvių, du šimtai tūkstančių 
latvių ir du šimtai tūkstančių estų.

Tik vien iš Lietuvos paskutiniu 
metu su deportuotaisiais išvyko 130 
prekinių traukinių.

ja sovietų zonoje
Ir japonai nori Pacifiko pakto

Tokiją (Dena/Reuteris). Japonijos užsie
nio reikalų viceminisfęris ponia Konda pa
ragino Australiją, JAV ir kitas Pacifiko 
tautas kartu su Japonija sudaryti Pacifiko 
paktą, kuris būtų panašus į šiaurės Atlanto 
paktą.

Yra atėjęs metas, kada nugalėtojai kar
tu su nugalėtaisiais turi pamiršti visus ne
susipratimus ir susivieniję siekti taikos.

Aplamai žinovai teigia, kad jėgų santykis 
palyginus su rinkimais 1947 m. spalio mėn. 
likęs tas pats. Taip pat liko be sėkmės 
komunistų ir degolininkų raginimai tuos 
rinkimus padaryti referendumu.

Ypač tenka pažymėti didelį nuošimtį su
silaikiusių nuo balsavimo. Manoma, kad 
susilaikiusiųjų tarpe yra nemaža ir komu
nistų, kurie nenori paklusti Maskvos dikta
tui be sąlygų pildyti jos užmačias.

Sovietai baiminasi ne juokais
Londonas (Dena/Reuteris). Maskvos ra

dijas pirmadienį paskelbė, kad
D. Britanija yra nutarusi Maltos salą 
perduoti JAV kontrolei, kad „jos ten 
galėtų įrengti savo laivyno ir aviacijos 

atramos tašką”.
Radijo komentatorius Silskis pareiškė, kad, 
be to, „užpuolimo tikslams” į amerikiečių 
atramos taškų grandinę turi būti įjungtos 
Kipro ir Kretos salos.

JAV esančios numėčiusios Meksikos 
įlankoje ir Karibų jūroje įrengti 68, D. 
Britanijoje, Prancūzijoje ar Vokietijoje 
63, Pietiniame Atlante 25 ir Siaurės At

lante 18 atramos taškų.
Skandinavijos kraštai turėtų būti įtraukti 

į visą tą machinaciją, kad tenai taip pat ga
lėtų statyti atramos taškus. „Ypatinga rolė 
skiriama Iberų pusiasaliui: Ispanijoje nu
matyta įrengti 13, o Portugalijoje 7 atramos 
taškai”.

Japonija turinti būti paversta „Tol, Rytų 
strateginiu tramplynu”. Apie 35 ankstyvesni

Paryžius (Dena-Reuteris). Prancūzijos 
krašto apsaugos ministeris Ramadier pa
reiškė, kad Atlanto paktą pasirašiusių 
valstybių ginklavimosi programa bus ri
bota ir ji nepažeis tų kraštų ūkinės lygsva
ros.

Yra propagandinis melas teigti, kad 
Prancūzija ruošiantis! užpuolimo karui. Ne 
Prancūzija yra tas kraštas, kuris po ginklu 
laiko 2 milijonus kareivių ir savo pa
sieniuose laiko grėsmingai ginkluotus savo 
kariuomenės dalinius.

Toliau ministeris išreiškė nuomonę, kad 
1939 m. karas galėtų būti išvengtas, jeigu 
Prancūzija ir D. Britanija bendrai ruoštųsi 
gynimui, o JAV būtų prisidėjusios prie sa
vitarpio paramos sistemos.

Kinijos komunistai kursto indonezus
Nankingas (Dena/Reuteris). Kinijos ko

munistų radijas kreipėsi į indonezus, ragin
damas su Sovietų Sąjunga sudaryti „vienin
gą karinį proletariato frontą”. Toliau radi
jas išvedžiojo, kad septyniasdešimt milijonų 
indonezų neabejotinai galį kovą au olan

Švedija atmetė antrą
Stockholmas (AP). Jau antrą kartą dviejų 

paskutiniųjų savaičių būvyje t
Švedijos vyriausybė atmeta sovietų vy
riausybės kaltinimus dėl tariamo baltų 

persekiojimo Švedijoje.
Savo atsakymo notoje Švedijos užsienio rei
kalų ministerija paaiškino, kad estas Erikas 
Suurvaelis, kurio paleidimo sovietai reika
lavo atkartotinai, yra laikomas suimtas už 
šnipinėjimą ir yra vien kriminalinio teismo 
žinioje.

Belgijos vyriausybėje dideli nesutikimai
Briuselis (Dena/Afp). Belgijos socialistų 

partijos pirmininkas Buset pareiškė, kad 
Belgijos vyriausybės koalicija, sudaryta iš 
socialistų ir krikščionių socialų, eina prie 
galo.

Belgijos vyriausybėje jau tam tikrą lai
ką vykstą latentinė krizė, kuri kilo dėl 
nuomonių skirtumo tarp abiejų partijų ūkio 
ir finansų politikos pagrindiniais klausi
mais. Atrodo, kad vargu begalima būtų 
rasti kokį kompromisą ir artimiausiomis 
dienomis atviros krizės išvengti.

Laukė ir nesulaukė pasaulio pabaigos
Frankfurtas (Dena). Vokietijoje labai 

plačiai buvo pasklidęs gandas, kad kovo 
17 d. 11 vai. 31 min. įvyks „pasaulio pa
baiga“. Daugybėje vietų, ypač tarp vyresnio 
amžiaus vokiečių moterų, tas gandas su
kėlė tikrą psichozę.

Daugelyje žem. Bavarijos vietų buvo 
išpirktos visos žvakės, ir už didžiausius pi
nigus jų nebuvo galima gauti. Buvo tei
giama, kad prieš pasaulio pabaigą tris pa
ras truks visiška tamsa. Kai kuriose vie
tose bailesnieji susirinko maldyklose 
„pasaulio pabaigos“ sulaukti.

Moschendorfo vokiečių pabėgėlių sto
vykloje už visas korteles buvo išpirktas 
maistas, kad galėtų pasakutinį kartą gerai 
pavalgyti, o už visus turimus pinigus bu-o 
nupirkta degtinė. Alkoholinių gėralų pa
reikalavimas tą dieną pasiekė ten savo 
aukštybių. Vienai Stuttgarto galanterijos 
krautuvei viena moteris pasiūlė už pigią 

japonų aerodromai yra išlaikyti visai tvar
koje arba restauruoti.

Iškels klausimą dėl žmogaus teisių
Lake Successas (Dena/Reuteris). Praneša

ma, kad
Australija paprašys JT pilnatį ištirti, 
kokiu mastu Vengrijoje ir Bulgarijoje 
yra laikomasi pagrindinių žmogaus tei

sių.
Neseniai Bolivija paprašė JT pilnatį prieš 

kardinolą Mindszentį iškeltą bylą pasmerk
ti kaip pagrindinių žmogaus teisių pažeidi
mą. ,

„Išvalyta” per 8000 čekų studentų
Praha (AP). Pagal Prahos spaudos pra

nešimus, vykdant „valymą”
iš čekoslovakų aukštųjų mokyklų Bo
hemijoje ir Moravijoje pašalinta 6370 

studentų.
Kiti 2000 studentų atleisti už tai, kad jie 

visai nepasirodė daromo valymo metu. 

dais laimėti ir Kinijos pavyzdžiu sudaryti 
liaudies respubliką. Antiimperialistinis so
vietų frontas esąs indonezų pusėje ir tas 
frontas esąs stipresnis už anglų amerikiečių 
imperializmą.

Indonezijos respublikininkų vyriausybę, 
vadovaujamą Dr. Hattos, kiniečių komunis
tų radijas pavaizdavo kaip „buržuazinę re
akcinę grupę”.

Bevinas tariasi su ambasadoriais
Londonas (Dena-Reuteris). Užsienio rei

kalų ministeris Bevinas buvo priėmęs JAV 
ambasadorių Douglasą ir prancūzų amba
sadorių Massiglį. Manoma, kad buvo taria
masi dėl demontažų ir uždraustos Vokie
tijos pramonės.

Londono stebėtojai mano, kad bus išly
ginti nuomonių skirtumai tuo klausimų 
tarp amerikiečių ir prancūzų. Tikimasi, 
kad nuomonių skirtumai iki Atlanto pakto 
pasirašymo bus tiek „išlyginti“, kad susi
rinkę pakto pasirašyti Achesonas, Bevinas 
ir Schumanas tuo klausimu galės pasikeisti 
nuomonėmis.

sovietu reikalavimą
Pirmadienį buvo susirinkusi posėdžio iš 

abiejų partijų atstovų sudaryta komisija, 
kuri svarstė susidariusią būklę.

Sovietai pasirašė sutartį su š. Korėja
Londonas (AP). Maskvos radijas kovo 

21. d. pranešė, kad Sovietų Sąjunga su š. 
Korėja pasirašė keturių straipsnių sutartį. 
Derybos buvo vedamos su š. Korėjos mi- 
nisteriu pirmininku Kimirsenu; iš sovietų 
pusės jose aktyviai pasireiškė pats Stali
nas, Molotovas, Mikojanas, Višinskis ir už
sienio prekybos ministeris Menšikovas.

Toje sutartyje numatytas glaudus ūkinis 
ir kultūrinis abiejų kraštų . bendradarbia
vimas. Š. Korėja turi gauti Sovietų Sąjun
gos paskolą, kad galėtų apmckėti prekės, 
kurios bus perkamos už šios sutarties ribų. 
Pagaliau Sovietų Sąjunga rems š. Korėją 
technikinėje srityje.

Klastoti 10 pfenigiu banknotai
Frankfurtas (Dena). Vokiečių kraštų 

bankas praneša, kad kai kuriose vietose 
yra pasirodę netikri 10 pfenigiu banknotai. 
Juos galima esą gana lengvai atskirti dėl 
blogo išspausdinimo.

kainą du čemodanus naujitelaičių baltinių, 
kad, kaip ji pasakė, „prieš greitą mirtį ge
rai pagyventi“.

Kitose vietovėse šeimos pasiliko namie, 
niekas nėjo į darbą ir vaikų neleido į mo
kyklas. Hannoveryje net kai kurie pradžios 
mokyklų mokytojai rekomendavo vaikams 
kovo 17 d. neateiti į mokyklą.

Burmoje ofenzyva prieš sukilėlius
Rangūnas (Dena-Reuteris). Iš Rangūno 

pranešama, kad Burmos kariuomenė pra
dėjo didelę ofenzyvą prieš sukilėlius ne
toli Basseino, kuris yra ryžių eksporto 
uostas. ' ,

Tautinės organizacijos kareiviai sava
noriai šiaurinėje Burmoje užėmė Lašio ir 
Namtaus miestus. Ten britų Burmos 
bendrovė turi švino ir sidabro kasyklas. 
Paaiškėjo, kad tuos miestus užėmusieji sa
vanoriai buvo komunistų šalininkai. Vy
riausybės kariuomenė juos puolė ir išvaikė.

Vyriausybė vgda derybas su tų savano
rių vadais. Jos vyksta sėkmingai, ir tiki-
masi susitarti.

Arabai už Jeruzalės sutąrptautinimą
Beirutas (Dena-Reuteris). Arabų lygos 

vadai pritarė Jeruzalės sutarptautinimui su 
sąlyga, kad lygai ir toliau bus pripažintos 
kontrolės teisės.

Tas sprendimas padarytas privataus su
sirinkimo proga. Tame susitikime buvo 
apsvarstytas ir arabų pabėgėlių klausimas 
ir taip pat dėl jų susitarta.

Arabų aukštojo komiteto nariai, vado
vaujami Jeruzalės buv. mufčio Husseinio, 
iš Kairo atvyko į Beirutą ir pareikalavo, 
sau lygių teisių su arabų vyriausybių ats
tovais.

Be to, arabų lyga nutarė pripažinti In
dijos iniciatyva sudarytą komitetą, kuris 
yra „nuolatinė organizacija Artimųjų Rytų 
ir Azijos valstybių bendradarbiavimui ska
tinti“. Toliau buvo nutarta rekomenduoti 
arabų.valstybėms, kad jos JT pilnatyje pa
sisakytų už Libijos laisvę ir nepriklauso
mybę.

1
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Tarptautinė padėtis

Atlanto paktas
Raida

„Aš manau, kad galiu neperdėdamas pa
sakyti, kad tai yra istorinės reikšmės aki
mirka" — pereitų penktadienį paskelbus At
lanto pakto projektą pareiškė britų užsie
nio reikalų ministeris E. Bevinas. Tą patį 
ta proga pasakytose kalbose teigė ir Vals
tybės sekretorius Deanas Achesonas bei 
užsienio reikalų ministeris Robertas Schu
manns.

Iš tikrųjų pirmą kartą istorijoje dar ne
pasirašytos sutarties projektas sutinkamas 
su tokia didele pagarba. Pati pakto raidė iš 
pirmo žvilgsnio tokiam džiūgavimui gal ir 
neduoda pagrindo. Juk jo svarbiausias 5. 
straipsnis, konstatavęs:

„Dalyviai pareiškia sutinką ginkluotą 
užpuolimą prieš vieną ar kelis iš jų 
laikyti jų visų užpuolimu” ...

tuoj pat atšaldo kilusį pasitenkinimą:
' „tokiu atveju jie atskirai ar bendradar

biaudami su kitais dalyviais griebsis 
priemonių, kurias jie laiko reikalingo
mis, įskaitant ir ginklo jėgos panaudo
jimą, kad atstačius ir išlaikius Siaurės 
Atlanto srities saugumą”.

Atseit, vieno dalyvio užpuolimas dar ne
reiškia automatinio kitų dalyvių įsimaišymo 
į prasidėjusias kautynes, bet tik pažadą 
griebtis tų priemonių, kurias kiekvienas da
lyvis laiko reikalingomis ir pakankamomis.

6. etraipsniš 5-to str. veikimą praplečia ir 
okupuotoms Europos sritims bei Prancūzi
jos Alžiro d-tui, o taip pat visoms dalyvių 
saloms, laivams ir lėktuvams, atseit ir Ber
lyno oriniam tiltui. (Tai įsakmiai patvirtino 
spaudos konferencijoje pats Achesonas.) 
Žodžiu, sovietams kurį nors iš dalyvių „už
kabinus”, kiti tarsis, kas daryti. Todėl kai 
kam gali pasirodyti, kad pakto raidė yra 
nepakankama.
Dvasia

Jei pakto'raidė ir gali atrodyti nepa
kankama, tai jo dvasia leidžia pasi
džiaugti. Pagaliau dvasia turi didesnės 
reikšmės. Juk žinome pakankamai sutarčių, 
kurios labai gražiai skambėjo, bet nebuvo 
pildomos, nes neatitiko dalyvių interesų.

Pakto dvasia skelbia, kad JAV galuti
nai atsisakė nuo savo izoliacijos ir suprato 
savo ir Europos tautų likimo bendrumą. 
Kadangi senato užsienio, reikalų komisija 
pakto projektui vienu balsu pritarė, tikė
tina, kad senatas jį ratifikuos reikalinga */i
balsų dauguma. Ir tuo būdu formaliai už
fiksuos tą JAV politikos pasikeitimą.

Sovietams pereitų metų vasario mėn. pa
sigrobus Čekoslovakiją, neliko nė vieno 
krašto, gal būt, be Suomijos), kurio pasi
davimas sovietų įtakai nereikštų rimto pa
vojaus JAV saugumui. Tuo atveju JAV 
mielai- pasinaudos 5 str. švelniu įpareigoji
mu „atstatyti Siaurės Atlanto srities saugu
mą”.
Sovietų nepasisekimas /

Kartu Atlanto paktas dokumentuoja so
vietų pokario politikos nepasisekimą. Anot 
londoniškio „Times”, Čekoslovakija buvo 
paskutinis lašas į jau sklidiną taurę. Smur
tas čia privertė Vakarų Europos kraštus 
susiburti į Vakarų Europos Uniją (Briu- 
selio paktą). Paaiškėjus, kad jo dalyviai dar 
nesudaro rimtos atsparos, jis buvo išplės
tas į Atlanto paktą, pritraukiant JAV ir 
Kanadą. Tuo pačiu -Atlanto paktas davė 
mirštamą smūgį visiems neutralumo svajoto
jams. „Trečiosios jėgos”, kuri turėtų išlai
kyti pusiausvyrą tarp Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstybių, idėjai, Vakarų Euro
pai susidėjus su JAV, Atlanto' paktas reiš
kia antkapio akmenį. „Skaldyk ir viešpa
tauk” — sakydavo rymiečiai. Sovietams pa
sirodė, kad jie gali viešpatauti be skaldy
mo ... ir štai laisvos tautos susibūrė prieš 
juos.

Komunistinė Lenino Stalino doktrina iš 
savo šalininkų reikalauja laukti vadinamo 
kapitalistinio pasaulio galo. Belaukdami 
galo, jie turėjo įžiūrėti mirtinos ligos simp
tomus, nors jos ir nebuvo. Remdamiesi to
kia pažiūra Kremliaus užsienio politikos 
vykdytojai norėjo jau „supuvusiam” Vakarų 
pasauliui duoti malonės smūgį, tačiau 
praktika parodė, kad vien malonės smūgio 
nepakanka. Jis dar nesirengia mirti. Jis 
dar turi visas sąlygas klestėti, jam tik trū
ko valios ir noro. Sovietų pokario politika 
pažadino norą gyventi, ji pažadins ir valią 
pasauli pertvarkyti pagal savo kurpalį. Tai 
liudija Atlanto akto dvasia. VM

Oficialia! prašo britus ginkluotos pagalbos
Anunanas (Dena-Afp.). Transjordanijos 

vyriausybė formaliai kreipėsi į britų vy
riausybę, prašydama karinės pagalbos ginti 
savo pietinėms provincijoms nuo besiver
žiančios Izraelio kariuomenės.

Gerai informuoti Londono sluogsniai ma
no, jog

D. Britanija tikriausiai atmes Transjor- 
. danijoa prašymą, kad britų kariuomenė 

saugotų Transjordanijos Palestinos sie
ną.

Britų vyriausybė tuo klausimu padarys 
nutarimą, remdamasi karinių ekspertų pata
rimai*.

Jau 1947 m. „Mintis” buvo išsivertusi 
vieno tokio Mr; X straipsnį, pasirodžiusį 
Valstybės Departamento neoficialiame or
gane „Foreign Affairs”. Ten buvo kalbama 
apie JAV užsienio politikos pagrindines gai
res. Vienas sakinys buvo labai įdomus.. Jis 
skambėjo:

„Jungtinės Valstybės lengvai gali tuos 
sunkumus, su kuriais susiduria sovietų 
politika, nepaprastai padidinti ir tuo 
būdu Kremlių priversti elgtis daug kuk
liau, negu jis paskutiniuoju laiku elgėsi. 
Tokia mūsų politika (t. y. sunkumų di
dinimas) galų gale prives prie sovietų 
viešpatavimo sugriovimo arba jo sušvel

nėjimo”.
Susidomėjimas tuo straipsniu dar daugiau 

padidėjo pasklidus gandams, kad tas Mr. 
X yra ne kas kitas, kaip Valstybės Depar
tamento planuotojas O. F. Kennanas. Tie 
gandai nebuvo paneigti, atseit, straipsnį tik
rai jis parašė. Marshallis užleido savo kė
dę Achesonui, tačiau Kennanas liko savo 
vietoje. Iš to seka, kad Kennanas ir toliau 
planuoja. O jei jis kur važiuoja — reiškia 
toje vietovėje kas nors atsitiks arba pasi
keis. ,

Mr. Kennanas šiuo metu vieši Vokietijo
je. Jo viešnagė užtruks 2—3 savaites. Lon- 
doniškio „Observer” informacijomis jis čia 
turi:

a) rasti priemonių ir būdų į Valstybės 
D-to kontrolę paimti Vokietiją ir pašalinti 
rimtus nesklandumus tarp V. D-to ir karo 
D-to;

b) ištirti skundus, kad, esą, amerikiečių 
Vokietijos politika remia didžiuosius įmo- 
ninkus liberalų ir darbininkų sąskaiton;

c) aiškintis Vakarų Unijos problemą ir 
rasti būdą į Vakarų gynimą įkinkyti vo
kiečių ūkį ir darbininkus, nesukeliant jų 
kaimynų įtarimo.

Kitaip tariant, Kennanas turi' pateikti 
Achesonui planą, kaip įtraukti vokiečius į 
Vakarų Europos Uniją ir ką pastatyti vie
toje atgyventos Potsdamo koncepcijos, arba 
kaip čia padidinti „sunkumus, su kuriais 
susiduria sovietų politika”.

Kennanas gerai pažįsta ir Vokietiją ir 
Sovietų Sąjungą. Jis klausėsi paskaitų net 
trijuose vokiečių universitetuose. Čia pra
dėjo savo dinlomatinę karjerą — kaip vice
konsulas Hamburge. Vėliau, 1928 m., buvo 
iškeltas į sovietų pasienį, į Pabaltijį, į Ta

Praėjusioje JT sesijoje, iškilus Berlyno 
blokados klausimui ir nepajėgus jo sėkmin
gai spręsti, JAV pradėjo guostis, kad pa
vasaris galįs atnešti geresnes nuotaikas gin
čams spręsti. Mat, ;buvo manyta, jog so
vietai yra įsitikinę amerikiečius negalėsiant 
žiemos oru tęsėti Berlyno aprūpinimą, bet 
įrodžius JAV ir D. Britanijos aviacijos pa
jėgumą, sovietai pavasarį Įeisiąs: į kalbas 
ir būsią nuolaidesni. Neturėdami nieko ge
resnio, ir britai ėmė to raminimosi.

Žiema buvo sunkoka. Dažni rūkai labai 
trukdė lėktuvų susisiekimą su Berlynu. Bet 
įkinkius radaro sistemą ir visą technikinį 
sugebėjimą, anglosaksams pasisekė be tik 
Berlyną aprūpinti, bet įgyti ir labai vertin
gą patyrimų tos rūšies aeronautikoje. „Oro 
tiltas” buvo dar labiau patobulintas. Net 
pats Attlee, neseniai lankydamas Berlyną, 
pamatęs kaip kas pusantro^ minutės Berly
no Gatowo aerodrome nutupia didžiuliai 
lėktuvai, buvo sujaudintas.

Pavasaris jau atėjo, o apie Berlyno blo
kados panaikinimą nieko negirdėti. Atvirkš
čiai — ji dar labiau yra paaštrėjusi. Va
kariečiams pritaikius kontrblokadą, Berly- 
lyną visiškai suskaldė.

Dabar, imant formaliai, sąlygos Berlyno 
problemai, spręsti yra dar labiau pasunkė
jusios, nes kiekviena pusė savo valdomoje 
Vokietijos dalyje ėmėsi priemonių, kurios 
Vokietijos problemą dar labiau supainiojo, 
O Berlyno kova vedama me dėl paties Ber
lyno, bet dėl visos Vokietijos (gal net ir 
daugiau), tai yra aišku. Berlyno valiutos 
klausimas sovietams buvo tik pretekstas ko
vai pradėti, bet ne esmės klausimas. Tai bu
vo ir anksčiau žinoma, ir todėl juokingai 
turėjo ,atrodyti, kai praėjusioje JT sesijoje 
vargo politikai ir finansininkai, ieškodami 
sprendimo valiutos ir finansų klausimuose, 
vadinasi ten, kur to sprendimo aplamai ne
begalima rasti. Tai patvirtino pats Stalinas 
savo paskutiniame interview, kurį suteikė 
amerikiečių žurnalistui Smithul.

Tad dėl Berlyno šaltajam karui galo dar 
nematyti. Bet ne vienas Berlynas yra neu- 
ralginė pasaulinės politikos vieta, štai tik 
pasibaigus JT Paryžiaus sesijai, visu aš
trumu kilo Kinijos krizė. Jai akompaniamen- 
tą sudaro Burma, Malajai, Prancūzų Indoki
nija/ net Olandų Indija, Vadinasi, Visa Azi
ja yra sunegalavusi ir tampdma konvulsijų.

Politiniai stebėtojai informuoja apie pa
slėptą, bet intensyvią iedologinę kovę Ira
ne, Irake, net visame Arabų pusiasalyje,

Misteris X Vokietijoje
liną. Tuo laiku JAV neturėjo diplomatinių 
santykių su Sovietų Sąjunga.

Rusijos problemos jau tada nebuvo Ken- 
nanui naujiena. Jos buvo, galima sakyti, įsi- 
siurbiusios į jo giminės kraują. Kalbama, 
kad jis turi ir rusiško kraujo priemaišos. 
Bet šiaip ar taip jis moka rusiškai, o jo dė
dė tyrinėjo rusų yaldomą centrinę Aziją, 
tuo laiku, kai apie ją dar mažai kas buvo 
žinoma.

Kai tik Rooseveltas su' Litvinovu atnau
jino santykius — tai buvo 1933 m. — pir
mosios JAV ambasados asmeninėje sudėty
je buvo ir G. F, Kennanas. Vėliau Kenna
nas vėl grįžo į Vokietiją. Tuo laiku kai 
Stalinas susitarė su Hitleriu. Berlyno salo
nuose, rašo „Spiegei” Kennanas kalbėjo 
apie amerikiečių literatūrą, bet žiūrėjo į 
Rytus. Hitleriui užpuolus savo bičiulį Sta
liną Kennanas ėjo ambasadoriaus Berlyne 
pareigas charge d’affaires titulu. Tąsyk jis 
Nauheimo „Grand-Hotelyje” prasitarė savo 
draugams, kad Sovietų Sąjunga, jei ji lai
mės, pareikš savo pretenzijas viešpatauti vi
same pasaulyje.

Bet Kennanas buvo Vokietijoje, o politi
ką darė Washingtonas. Senas Valstybės se
kretorius Cordellis Hullis jautėsi labai lai
mingas. Jam atrodė, kad Stalinas juo pa
sitiki. '

Hitleriui pradėjus kariauti ir su JAV, 
Kennanas vėl nuvažiavo i Rusiją. Čia jis 
buvo ambasadoriaus Harrimano pirmuoju 
tarėju. 1945 m. gegužės 8 d. Vokietijos ka
pituliacijos dieną ambasada iškėlė savo 
žvaigždėtą vėliavą šalia sovietų kūjo ir 
piautuvo. Tačiau ta kaiminystė greitai įgri
so.

Į Valstybės D-tą atėjo Marshallis. Santy
kiai su sovietais blogėjo kas dieną. Valsty
bės D-to archyvuose Marshallis. užtiko vie
ną raportą iš Maskvos, kuris jį labai su
domino. Jis tuojau iššaukė jo autorių, (skai
tytojai, tur būt, įspėjo, kad tai buvo Mr. X 
— G. F. Kennanas), į Washingtoną. Jį pa
sodino su šešiais bendradarbiais šalia savo 
kabineto. Kennanas pradėjo planuoti.

Pirmiau jis pareiškė savo bičiuliams: 
„įdomu, kad sovietų ideologinė įtaka 
yra stipriausia ten, kur nesiekia rusų 
policijos kompetencija. Šitas fenomenas 
primena vieną vietą iš Tomo Manno 
„Buddenbrockų” romano. Mannas tei
gia, kad žmonių institucijos tada dau

Šaltasis karas intensyvėja
Egipte, Sudane, Etiopijoje ir Siaurės Af
rikoje. Visur knibždėte knibžda viešų ir 
slaptų sovietų emisarų, kurie tamsiose ma
sėse skelbia komunizmo „evangeliją” ir jas 
ruošia atsiskaitymui su „kapitalistiniais iš
naudotojais”. Faktas yra, kad visose tose 
srityse komunistų-partijos stiprėja ir relia
tyviai įgyja vis daugiau įtakos.

Drąsiai galime teigti, kad gyvename gi
gantišką globinio masto dviejų pasaulėžiū
rų mirtiną kovą. Vakarų pasaulis, atstovau
jąs idealistinei pasaulėžiūrai, dėl dabarti
nės pasaulio krizės labiausiai yra pats kal
tas. Jau nebeminint 1917—1918 metų, sa
kysime, Rytuose praėjusio karo metu kiek
vienam labiau išprususiam bernui buvo 
aišku, kad abu didieji diktatoriai turi ka
rą pralaimėti.

Ir tai, atrodo, galėjo būti padaryta labai 
jau paprastomis priemonėmis: savo laiku 
Vakarams reikėjo griebtis tik panašių prie
monių, kokių griebiasi mums žinomi aspi
rantai į pasaulio , viešpačius. Bet Vakarų 
valstybių vyrai dėl baimės prieš vieną dik
tatorių taip jau buvo netekę galvų, kad net 
maldyklose kėlė raudonas vėliavas su kūju 
ir piautuvu ir meldėsi už... didžiausius 
visų laikų niekšus. Tokiu būdu pats Vaka
rų pasaulis savo užantyje išugdė labai nuo
dingą šliužą, kuris visur sukelia panišką 
baimę.

1945 m. tuojau po karo niekam ir į galvą 
neatėjo tam šliužui priešintfe. Bet jau 
tada kai kas aiškiai pastebėjo, koks di
delis pavojus gresia pasaulio kultūrai ir 
civilizacijai, ir 1946 m. Churchillis Fultone 
įspėjo pasaulį nuo bolševizmo pavojaus. Bet 
nepaisant to, buvo ieškota įvairiausių kom
promisų, daroma nuolaidų, kad tik tą nuo-' 
dingąjį šliužą patenkintų, jį nuramintų. Vie
nu balsu Vakarų politikai teigė, kad ko
munizmas su kapitalizmu gali taikoje gy
venti viename pasaulyje ir kad dvi pasau
lėžiūros nėra jau taip mirtini priešai. Tik 
keleriėms metams praėjus niekas jau to ne- 
beteigia. Šiandien labiau linkstama tylėti.

Tai, kas milijonams mažų ir paprastų 
žmonių jau seniai buvo žinoma, tik ilgainiui 
paaiškėjo kai kurių kraštų politikams. Da
rant nuo bolševizmo pylimą, buvo šoktasi 
Marshalllo planu gelbėti nuo bolševlzacijos 
Europą; Turkijai ir Graikijai gelbėti buvo 
sudarytas Trūmano planas; pati Europa 
pavojaus akivaizdoje pradėjo ieškoti savitar
pio glaudesnių ryšių- gimė Europos unija. 

giausia išoriškai žiba, kai vidaua su
puvimas yra toliausiai pažengęs”.

Duok Dieve, kad taip iš tikrųjų būtų. (Lo)

Vokiečiu daliniai graiku 
sukilėliams

Londonas (Dena/Reuteris). „Daily Mail” 
praneša, kad vokiečių daliniai, kurie telkia
mi iš sovietų zonos policijos, yra gabenami 
į Graikiją sustiprinti komunistų sukilėlių. 
To laikraščio korespondentas yra tai su
žinojęs iš sovietų'zonos centrinės adminis
tracijos vidaus reikalams.

Ta administracija, sakoma pranešime, yra 
pradėjusi didelio masto telkimo kampaniją. 
Pirmieji vokiečių daliniai, kuriuos sudaro 
tankais aprūpintos 4 kuopos, po trumpo 
apmokymo policijos mokyklose esą išsiųsti 
į Graikiją. Sovietų zonos policijos ' vado
vybei esą pavesta ateinančiomis savaitėmis 
sudaryti ištisą 5000 vyrų brigadą.

Bormannas sovieli; agonlas?
Frankfurtas (m). Neseniai į Vakarus pa

bėgęs vienai sovietų karininkas Vasilevs
kis, turėjęs aukštą postovį maršalo Žukovo 
štabe, teigia, kad Hitlerio dešinioji ranka 
Martynas Bormannas buvo sovietų patikė
tinis.

Jei tas teigimas atitinka tikrovę, paaiš
kėtų daug iki šiol nesuprantamų mįslių. 
Mat, Martynas Bormannas, kuris buvo na
cių partijos generalinis sekretorius (Reichs- 
leiter der NSDAP), į karo pabaigą vis 
daugiau darė įtakos Hitleriui ir konkuravo 
su visagaliu Himmleriu.

Hitleriui nusižudžius, Bormannas iš Rei
cho kanceliarijos pabėgęs pas sovietus. 
Tiesa, buvo pasklidę gandai, kad Borman
nas netyčia žuvęs gatvės kautynėse, tačiau 
tikrų įrodymų niekas nepateikė. Kiekvienu 
atveju nunacinimo teismas nutarė, kad Bor- 
manno mirtis yra neįrodyta. Pagal Vasi- 
levskį Bormannas iš tikrųjų buvęs sužeis
tas, bet bevažiuodamas sovietų sunkvežimiu. 
Po to jis buvęs atgabentas į vieną sovietų 
ligoninę. Nuo to laiko apie Bormanhą nie
ko nebegirdėti. Vasilevskis teigia, kad jis 
matęs Bormanną ligoninėje.

♦ Albanijos sostinėje, Tiranoje, prasi
dėjo 21 asmens teismo byla. Jie visi atvaiz
duoti kaip „šnipai”, sabotuotojai ir Bel
grado „trockininkų” agentai. (D/R).

Bet bolševizmas taiko ne tik į Europą, bet 
į visą pasaulį, ir tų priemonių jam įveikti 
pasirodė permaža. Prieš dinamišką bolše
vizmą reikėjo rasti kokią nors atsvarą, ir 
čia Trumanas sukuria savo pasaulio atkuti
mo doktriną, pažadėdamas paramą viso pa
saulio atsilikusioms sritims.

JAV savo ir pasaulio saugumui laiduoti 
leidžia milijardus dolerių. Dideles sumas pi
nigų saugumo'reikalams skiria ir kitos 
valstybės, kurios jaučia bolševizmo grėsmę, 
nors tie pinigai kur kas labiau būtų reika
lingi jų karo sugriautam ūkiui atkurti. Ir 
visa tai yra ne kas kita, kaip atskiri sovie
tų primėsto šaltojo karo niuansai. Visos tos 
priemonės prikištinai rodo, kad šaltasis ka
ras ne tik nesilpnėja, bet diena dienon in
tensyvėja.

Pagaliau Vakarams pasirodė, kad gintis 
nuo bolševizmo tų visų priemonių nepakan
ka, ir jie šaltajame kare nuėjo tiek toli, kad 
ryžtasi sudaryti ginkluętą aliansą — Atlan
to paktą. Maža to, ruošiamasi Pacifiko ir 
Viduržemio jūros paktams. Visa tai rodo, 
kad šaltasis karas yra įėjęs į naują fazę, 
kurią apžvelgti šiandien dar neįmanoma.

įvairūs ženklai Sovietų Sąjungoje leidžia 
teigti, kad bolševizmas kapituliuoti neketi
na, ir neilgai trukus reikia laukti šaltojo ka
ro dar didesnio suintensyvėjimo. Toje ko
voje šio to naujo reikia laukti iš JT pilna
ties, kuri balandžio mėn. susirinks New 
Yorke.

Šiandien vis mažiau begirdėti balsų, kad 
bolševizmas gali gyventi taikoje su likusiu 
pasauliu. To nebeteigia nei tos minties kū
rėjai broliai Alsopai, nei Lipptnanas. At
virkščiai — netrukus reikia laukti balsų, 
gausių ir atkaklių, kad su bolševizmu vie
name pasaulyje aplamai neįmanoma gyven
ti, Ir tas laikas, reikia manyti, yra nebetoli. 
Nuo 1945 m. ta kryptimi nužengėm didelį 
kelio galą.

Amžinai gi negali tęstis Berlyno bloka
da, vidaus karas Graikijoje, Kinijoje ir ki
tur, amžinai gi negalima ginkluotis ir gy
venti pasauliui aliarmo būklėje. Pagaliau 
juk ir menkiausiai paruošti ugniagesiai ima 
pastebėti, kad gali pilti į pašalius vandens 
kiek nori, bet jei neimsi kovoti su ugnies 
židiniu, gaisro neužgesinsi. įvykiai leidžia 
tarti, kad gal ilgai nereikės laukti to meto, 
kada pasaulis pradės gesinti ir bolševizmo 
keliamo gaisro židifiį. O tuo tarpu šalta
sis karas vis intensyvėja. Ir tegul...

O. Noreika

^TRUMPOS Z1MOS=
D. BRITANIJA

♦ į Nottinghamą, Anglijoje, atvyko 32 
vokietės (mergaitės). Jos čia dirbs ■ kojinių 
pramonėje. Joms bus taikomos tos pačios 
sąlygos kaip ir darbininkėms anglėms.

♦ D. Britanijoje ketinama sumažinti sa
vaitinį mėsos racioną. Iki šiol mėsos buvo 
duodama už 12 pensų, o dabar ketinama 
duoti tik už 8 ar 10 pensų. (D/R).

' ČEKOSLOVAKIJA
♦ Daktaras Reisseris, kuris nuo 1946 

mt. buvo Čekoslovakijos pasiuntiniu Bra
zilijoje, protestuodamas prieš Čekoslovaki
joje siaučiantį režimą, pasitraukė iš savo 
pareigų. Jis ir toliau pasiliks Brazilijoje. 
(D/R).

GRAIKIJA
♦ Graikija sutiko Izraelį pripažinti de 

facto. (D).
INDIJA

♦ Indijos vyriausybė nuo šiol medvilnės 
žaliavą ketina parduoti tik tiems kraštams, 
kurie turi tvirtą valiutą. (D/R).

IS VISUR
♦ 1948 metų pasaulinė aukso produkci

ja siekė 24,2 milijonų uncijų. 1947 metais— 
tik 23,7 milijonų uncijų. (D/R).

♦ Aukščiausios saugumo įstaigos Sirijo
je, pasak „Alefba” laikraščio, nutarė 'steig
ti specialią policiją su komunistų veikla ko
vai. (D/Afp).

♦ Čilėje pirmą kartą gimė penketukas, 
keturi berniukai ir viena mergaitė. Jie vi
si yra kuosveikiausi ir bus auginami vy
riausybės lėšomis. (D/Afp).

IZRAELIS
♦ Izraelio parlamentas priėmė įstatymo 

projektą, kuris įgalina vyriausybę JAV už
traukti 100.000.000 dolerių paskolą. (D/R).

♦ Šiais metais į Izraelį jau . yra atvykę 
beveik 80.000 imigrantų. Ateityje laukiama 
dar 160.000 imigrantų. (D/R).

J. A. VALSTYBĖS
♦ Prezidentas Trumanas, kuris atosto

gauja Key Weste, Floridoje, priėmė buv. 
užsienio reikalų minister) Marshall), buv. 
JAV ambasadorių Brazilijoje Pawley, vyr. 
teismo teisėją Vinsoną ir admirolą Leahy.

♦ Amerikiečių darbo partija, kurios pa
grindinis veikimo plotas yra tik New Yor- 
kas, pranešė, kad ji pradės akciją, kuri se
nate turės sutrukdyti Atlanto pakto ratifi
kavimą. Dėl pakto ji reikalauja tautoj refe
rendumo, o taip pat pradėti tąikos pasita
rimus tarp JAV ir Sovietų Sąjungos.

♦ Trečiąjį .mirusiojo JAV prezidento 
sūnų Frankliną D. Rooseveltą jun„ demo
kratų partija paskyrė kandidatu į kongresą.

♦ Michigano steitf vienas 13 mėtų mo
kinys švietimo įstaigoms sukėlė rūpestį. 
Mat, čia iki 16 metų yra privalomas moks
las. Vienas 13 metų mokinys Blake su 16 
metų mergaite sulaukė sūnaus. Jis pareiš
kė, kad jis turi pasiieškoti darbo sūnui iš- . 
laikyti. įstaigos nežino, ar begalima jį ver
sti iki 16 mt. lankyti mokyklą. (D/R).

♦ Amerikos aviacijos vadovybė paskel
bė, kad naujasis B-36 tipo superbombonešis, 
Ml-ris neseniai be nutūpimo apskritį pasau
lį ir sukorė 16.000 km, praktiškai yra sau
gus nuo priešlėktuvinės artilerijos, kadangi 
vienintelis karinis lėktuvas, kuris gali skri
sti 13.000 metrų ir dar didesnėje aukštumo
je ir tame aukštyje operuoti^ (D/R).

♦ Amerikos profesinių sąjungų, AFL, 
■organizacijos pirmininkas spaudęs Atsto
vams pareiškė, kad jo vadovaujamos profe
sinės sąjungos reikalaus, idant Atlanto pak
tas būtų ratifikuotas. (D/R),

KANADA
♦ Kanados vyriausybė ateinantiems me

tams krašto apsaugos reikalams numatė 
375.006.000 dolerių išlaidų. Pereitais me
tais tiems reikalams buvo skirta 251.000.00tJ 
milijonas dolerių. (D/R). . .

' NORVEGIJA
♦ Norvegija nori pastatyti didelį pože

minį įrengimą, kur bus gaminama kraujo 
plazma transfuzi'oms. Tai daroma krašto 
gynimo sumetimais. (D/R).

♦ Kovo 6. d. pasibaigė banginų žvejy
ba. Norvegija'šiais metais’ toje žvejyboje 
gavo 100.000 statinių riebalų mažiau, negu 
pereitais metais, būtent; šiemet iš viso ban
ginių žvejyboje gauta 764.050 statinių ban
ginio taukų. (D).

OLANDIJA
♦ Olandijos socialistų profesinė sąjun

ga nutarė išstoti iš pasaulio profesinės są
jungos organizacijos ir įstoti į naują lais
vą ir nepriklausomą pasaulio profesinių są
jungų organizaciją. (D/Afp).

♦ Haagoje teismas nuteisė iki gyvos gal
vos kalėjimo vokietį Fischerį už tai, kad jis 
praėjusio karo metu sudarė sąlygas ištremti 
13.000 Olandijos žydų. Iš jų ti'k apie 1000 
žmonių išliko gyvi koncentracijos stovyk
lose Lenkijoje. (D).

PRANCŪZIJA
♦ Žymų Prancūzijos transatlantinį la

kūną Costcs, kuris dabar buvo teisiamas už 
tariamą šnipinėjimą praėjusio karo metu> 
Vokiečiu naudai, kariuomenės teismas ištei
sino. (D).

ŠVEDIJA
♦ Švedija, pasak Stockholmo radiją, pir

mą kartą nuo karo pabaigos šį pavasarį 
visame krašte darys karinius gynimosi pra
timus. (D/R).

VOKIETIJA
* Iš Eucomo sluogsnių patirta, kad į 

Vokietiją atvyks pirmieji amerikiniai L 17 
tipo kariniai lėktuvai. Pirmoje eilėje jie bus 
panaudoti kurjerių ir susižinojimo tarnybai.
* Bizonos ūkio administracija kontrolės 

tarybai nori pasiūlyti, kad būtų panaikin
tas avalynės racionavimas. Pan/šus siūly-1 
mas dėl tekstilės racionavimo panaikinimo 
jau seniau yra [teiktas šiai įstaigtai. (D). 
"♦ Ruhro krašte buvo išmėtyta daug at
sišaukimų „Vokietija, pabusk”. Tie atsišau
kimai buvo, paženklinti hackenkreuzu. (D).

* Svetimšaliai, taip pat ir vokiečiai, ku
rie turi darbo prie JAV dalinių Vokieti
joje, pasak Eucomo, dalyvaus amerikiečių 
dalinių balandžio mėnesio manevruose. Jie 
dirbs švaros komandose, virtuvėse ir raš
tinėse. Tuo būdu norima navaduoti ameri
kiečius, kad jie kiek galint gausiau galėtų 
atsidėti tiems manevrams. (D).
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Penkių VLIKO grupių pareiškimas apie padėti
Sj pareiškimą pasirašiusios politinis gru

pės ir kovos sąjūdis, teinantieji | Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą (VLI- 
Ką), laiko savo pareiga painformuoti lietu
vių visuomenę apie susidariusią padėti dėl 
Mažosios Lietuvos atstovavimo VLIKe.

Šios politinės grupės, laikydamos Mažą
ją Lietuvą integraline ir organiškai susieta 
atstatysimosios Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės dalimi, yra giliai įsitikinusios, 
kad Lietuvos vadavimo kovoje turi aktyviai 
dalyvauti visa lietuvių tauta.

Kai kurios politinės grupės, {einančios l 
VLIKą, priešinasi iš principo Mažosios Lie
tuvos atstovo įsleidimui į vyriausiąją Lie
tuvos vadavimo instituciją, ir jų atstovai 
Įvairiomis progomis ir priemonėmis mėgina 
susidariusią padėtą savaip aiškinti.

ŠI pareiškimą pasirašiusioms politinėms 
grupėms, ir didžiausiai stengiantis tarp
grupiniuose pasitarimuose (kurių kompeten
cijoje yra VLIKo sudėties nustatymas bei 
kęitimas) nepavyko pasiekti bendro nusista
tymo su tomis grupėmis, kurios yra prie
šingos Mažosios Lietuvos atstovo įsileidi
mui į VLIKą. Todėl teko Mažosios Lietu
vos atstovavimo klausimas kelti VLIKe, 
Įteikiant jo pirmininkui tokį pareiškimą.

Pone Pirmininkėj
Turėdami galvoje Mažosios Lietuvos Ta

rybos Prezidiunįo padarytą pareiškimą š. 
m. gruodžio 11—12 d. pasitarimuose Kas- 
selyje, iki ateinančių metų sausio 1. d. iš
spręsti Mažosios Lietuvos atstovo dalyvavi
mą VLIKe ir mūsų visuomenės jautrų ir 
gyvą tuo reikalu susidomėjimą ir reagavi
mą, mes žemiau pasirašiusieji Lietuvos So
cialdemokratų Partijos (LSDP), Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Sąjungos (LVLS), 
Tautininkų (LTS), Lietuvos ūkininkų Par
tijos (LŪP) ir Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjungos (LLKS) atstovai Vyriausiajame 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitete, būdami di
džiai Įsitikinę, kad 'M. Lietuvos rezistencijos 
organiškas įjungimas i Lietuvos < vadavimo 
akciją, yra lietuvių tautos interesuose, šių 
grupių vardu, pareiškiame:

1. Mažosios Lietuvos VLIKe atstovavimo 
klausimas yra iškeltas Mažosios Lietuvos 
Tarybos 1947 m. rugpiūčio 6. d., įteikiant šį 
pareiškimą. ,

„Mažosios Lietuvos Taryba savo su
sirinkime Liubeke 1947 m. rugpiūčio 6. 
d. konstatavo, kad

Mažosios Lietuvos atstovų suvažiavi
mas, kuris įvyko 1946 m. gegužės 24— 
25 d. buvo priėmęs šį nutarimą: „Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą sudarančios partijos ir kovos orga
nizacijos neapima Klaipėdos krašto lie
tuvių, kurių politinis aktyvumas vystė
si kitokiomis formomis. Ūkininkų Cen
tras. Visuomenės Sąjunga ir Darbipin- 
kų Susivienijimas buvo sudariusios 
krašto lietuvių organizacijų centrą.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, todėl prašomas priimti savo 
sudėtin šio centro atstovus...”

2. Mažosios Lietuvos Tarybos iškeltam 
pareiškimui apsvarstyti 1947 m. spalio 21. 
d. buvo sušauktas VLIKą sudarančių poli
tinių grupių ir kovos organizacijų pasita
rimas. Sis pasitarimas buvo vedamas lap
kričio 4. ir lapkričio 18 d. posėdžiuose. Lap
kričio 18. d. posėdyje už Mažosios Lietuvos 
atstovo principini VLIKe dalyvavimą, ne- 
sprendžiant kviečiamojo atstovo titulo ir 
.formos klausimų, pasisakė šios grupės. 1) 
Lietuvos Socialdemokratų Partija, 2) Lietu
vos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga, 3) Tau
tininkai, 4) Lietuvos Ūkininkų Partija, 5) 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga. Lietu
vos Vienybės Sąjūdis, pateikdamas raštu

pasitarimui eilę siūlymų, svarstomu klausi
mu štai kaip- pasisakė .......pakviesti Mažo
sios Lietuvos Tarybos atstovą ir, būtent, 
atstovaujantį tai Mažosios Lietuvos daliai, 
kuriai dar ligšiol nebuvo lemta būti Lietu
vos valstybės dalimi.”

Prieš Mažosios Lietuvos atstovo Į VLIKą 
kvietimą pasisakė: 1) Lietuvos Krikščionių 
Demokratų Partija, 2) L. Darbo Federacija 
ir 3) Lietuvių Frontas. Lietuvos ūkininkų 
Sąjunga pasitarime nedalyvavo.

3. Pastangos atnaujinti tuo reikalu pasi
tarimus dar ši pavasari, prieš VLIKo kon
ferenciją Fellbache, liko bergždžios, nes 
Lietuvos Darbo Federacijps ir Lietuvių 
Fronto atstovai Į pasitarimą 1948 m. gegu
žės 11. d. neatvyko.

4. VLIKo sušauktoji Lietuvių Tremtinių 
atstovų konferencija 1948 m. gegužės 13.— 
14. d. Mažosios Lietuvos reikalu vienu bal
su priėmė tokią rezoliuciją:

„Konferencija, išklausiusi diskusijas 
dėl Mažosios Lietuvos atstovo priėmi
mo Į VLIKą', prašo, kad tas klausimas 
artimiausiu laiku būtų teigiamai iš- 

>. spręstas”.
5. Tačiau nežiūrint šio nutarimo, pasita

rimai šiuo reikalu tebuvo atnaujinti tik š. 
m. rugsėjo 29.—30. d., nes ankstesni bandy
mai pasitarimą sušaukti Lietuvių Fronto ir 
kt. grupių atstovų buvo sabotuojami.

Šiuose (1948 m. rugsėjo 30 d.) pasitari
muose dar kartą buvo konstatuotas tas pats 
grupių nusistatymas.

Už principini Mažosios Lietuvos atstovo 
dalyvavimą VLIKe, nesprendžiam formos 
klausimą, pasisakė: 1) Lietuvos Socialdemo
kratų Partija, 2) Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjunga, 3) Tautininkai, 4) Lietuvos 
ūkininkų Partija, 5) Lietuvių Vienybės Są
jūdis ir 6) Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
junga.

Prieš pasisakė; 1) L. Krikščionių Demo
kratų Partija, 2) L. ūkininkų S-ga, 3) Lie
tuvos Darbo Federacija ir 4) Lietuvių Fron
tas.

6. Savo neigiamą nusistatymą dėl Mažo
sios Lietuvos atstovo dalyvavimo VLIKe 
šios grupės remia šiais pagrindiniais ar
gumentais.

a) Praplėtus VLIKą, jis būtų suemigran-
tintas ir netektų savo Lietuvoje sudarytos 
kilmės, • • .

b) įvedant Mažosios Lietuvos atstovą, bū
tų įvestas teritorinio atstovavimo principas,

c) Reorganizavimas sudarytų precedentą 
sudėties keitimui, o tai kenktų VLIKo pa
stovumui,

d) įvedus Mažosios Lietuvos atstovą, bū
tų palaikomas autonomijos principas,

e) Įvedus Mažosios Lietuvos atstovą, bū
tų sugriauta esamoji politinė pusiausvyra 
VLIKe.

7. Visi čia pareikšti argumentai yra tik 
nevykusi ir blanki priedanga šių grupių 
partiniams interesams paslėpti. Neigiamas 
šių grupių elgesys prieštarauja pagrindi
niam tikslui, kuriam pasiekti ir yra sukur
tas VLIKas — burti visas gyvąsias Lietu
vių Tautos jėgas Lietuvos išvadavimui... 
kaip tai yra aiškiai ir griežtai pareikšta 
VLIKo 1944 m. vasario 16. d. deklaracijoje,

a) Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas yra Lietuvos rezistencinės kovos or
ganas, kilęs iš organizuotos Lietuvos visuo
menės ir tuo būdu organiškai reprezentuo
jąs Lietuvių Tautos valiai būti laisvai ir 
nepriklausomai. Jo reikšmė savųjų ir sve
timųjų atžvilgiu priklausė praeity ir pri
klausys ateity, kiek jis pilniau ir tikriau 
jungs visas gyvąsias Lietuvių Tautos jėgas, 
siekiančias Lietuvos išvadavimo.

b) VLIKo konstitutyvinis aktas yra su
tartas pačių politinių grupių ir kovos or
ganizacijų, todėl nėra jokių formalinių vi
daus kliūčių jo sudėčiai pakeisti. Tad ir ar
gumentai dėl VLIKo „suemigrantinimo” ar 
„sutremtinimo” yra tik pačių šių grupių 
nukalti argumentai, nejšplaukiantieji iš 

VLIKo konstitutyvinio akto. VLIKas nebus 
nei „suemigrantintas” nei „suteritorintas”, jei 
greta kitų politinių grupių ir kovos orga
nizacijų, dalyvaus ir atstovas Mažosios 
Lietuvos rezistencijos, kuri yra sudėjusi 
daug aukų Lietuvos išvadavimui. Tol, kol 
siaučia Lietuvoje bolševikinė okupacija, 
Lietuvos politinės grupės ir kovos organi
zacijos yra vienintelės ir organiškos tikro
sios Lietuvių Tautos valios reišlkėjos. Tad 
atmetimas vienos ir aktyvinęs šrezistecinės 
kovos organizacijos, kuri visur ir visada, 
pradedant jau nuo 1918 m. Lietuvos Valsty
bės Tarybos laikų, reiškė vieningą Mažosios 
Lietuvos pasiryžimą kurti bendrą valstybi
ni gyvenimą, yra tiesioginis musų Tautos 
ir Valstybės interesų pažeidimas.

c) Mažosios Lietuvos atstovo neįsileidi- 
mas Į VLIKą yra juo skaudesnis šiuo me
tu, kai vokiečiai vėl atnaujina pastangas iš 
naujo Įtraukti Mažosios Lietuvos gyvento
jus i vokiškąją orbitą,

d) Dėl tariamo argumento, kad Įvedus Ma
žosios Lietuvos atstovą Į VLIKą, būtų pa
laikomas autonomijos principas, tai mums 
čia pakanka priminti Mažosios Lietuvos 
Tarybos Prezidiumo nario Dr. Dydžio pa
reiškimą Lietuvos Darbo Federacijos atsto
vui, kai šas pavartojo šį argumentą, kad 
žodžiu reaguoti į šį piktą priekaištą yra- per 
maža!

e) Mes visai pripažįstame nuoširdų ar
gumentą tų, kurie kelia savo politinės arit
metikos klausimą. Nors politinių jėgų san
tykiavimas, jo principas, tam tikrais atve
jais gali ir turi būti pabotas, tačiau nega

dinta juo vadovautis, sprendžiant gyvybinius 
mūsų tautos ir valstybės reikalus. Kas sta
to savo partinius reikalus aukščiau už ben
druosius mūsų Tautos vadavimo reikalus, 
tas tuo pačiu išskiria save iš kovojančios 
Lietuvių Tautos, kuri stengėsi ir stengsis 
atgauti Lietuvių Tautos laisvę ir atstatyti 
valstybę, jungiančią visas Lietuvos žemes.

f) Savo neigiamam nusistatymui pateisin
ti, šios grupės š. m. rugsėjo 24. d. įteikė 
Vykdomosios Tarybos Pirmininkui raštą, 
kuriame griebiamasi tokių argumentų, ku
riais tiesiog stengiamus! diskredituoti Ma
žosios Lietuvos Taryba:

„Iš dabartinės Mažosios Lietuvos Ta
rybos, remiant kai kurioms politinėms 
grupėms, tesusilaukia akcijos tarpusavio 
santykiams nuodyti...”

Ne Mažosios Lietuvos Tarybos elgesys, 
bet šį raštą pasirašiusių grupių neigiamas 
nusistatymas dėPM. Lietuvos atstovo daly
vavimo , VLIKe, nuodija grupių tarpusavio 
santykius ir ne kai kurios, o visos kitos 
VLIKe dalyvaujančios grupės rėmė ir remia 
M; Lietuvos atstovo dalyvavimą VLIKe,

g) Mes su pasitenkinimu turime konsta
tuoti, kad šios grupės minėtame savo raš
te pagaliau pripažino, kad „Vokietijos 
veiksniui stiprėjant' bendrojoj politikoj, sti
prėjant dėl to ir vokiečių akcijai, remian
čiai jų pretenzijas ne tik į Rytprūsius, bet ir 
Į Klaipėdos kraštą, mūsų revendikuojamų 
sričių Vakaruose klausimas daros ypačiai 
aktualus ir opus”. Tąčiau neigiamas šių 
grupių nusistatymas. Mažosios Lietuvos Ta
rybos atžvilgiu, kuri kaip tik stovi Mažo
sios Lietuvos lietuviškųjų interesų sargybo
je, rodo, kad minimasis pareiškimas yra tik 
taktiki'nis manevras.

i) Šių grupių siūlomoji steigti Revendi
kuojamų sričių tarnyba ir tam tikro rezis
tencinio sąjūdžio atstovavimas VLIKe yra 
du visai skirtingi dalykai. Palaikydami šio 
rezistecinio sąjūdžio atstovavimą VLIKe, 
mes siekiame vieningo ir darnaus visų lie
tuviškųjų jėgų subūrimo Vyriausiajame Lie
tuvos Išlaisvinimo Organe.

Tvirtai įsitikinę, kad 1944 m. vasario 16. 
d. VLIKo deklaracijoje išreikštas visų jėgų 
jungimo principas („ .. .politinės lietuvių 
grupės, kaip tautos politinės minties reiš- 
kėjos ir vykdytojos, sutarė i u n g t i vi
sas jėgas bendram darbui...) yra, 
jo, VLIKo, veiklos sėkmingumo garantija, 
ir turėdami galvoje Mažosios Lietuvos re- I 

zistencijos aukas, dėl Lietuvos laisvės ir pa
stangas Lietuvos išlaisvinimui, mes prote
stuojame prie Lietuvos Krikščionių Demo
kratų Partijos, Lietuvos Darbo Federacijos, 
Lietuvos Ūkininkų Sąjungos ir Lietuvių 
Fronto neigiamą elgesį Mažosios Lietuvos 
rezistencijos atžvilgiu ir kviečiame lietuvių 
visuomenę Mažosios Lietuvos Tarybos veik
lą visokeriopai remti ir palaikyti.

Pasirėmę 1944 m. vasario 16. d. deklara
cijos 7. p. „Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas ... vykdys kuo plačiausią 
visuomenės konsolidaciją, lygins politinių 
grupių tarpusavio nesusipratimus” ir turė
dami galvoje, kad nuomonių skirtumas dėl 
M. Lietuvos atstovavimo VLIKą sudarančių 
grupių tarpe ir yra'toks atvejis, kuris mi
nimas deklaracijos 7 p,, kada pats VLIKas 
turi interveriuoti, mes prašome Tamstą, Po
ne Pirmininke, Mažosios Lietuvos rezisten
cijos atstovavimo klausimą Įrašyti į VLIKo 
darbų tvarką ir imtis visų priemonių sku
biam ir darniam šio klausimo išsprendimui.

V. Vokietija, 1948 m. gruodžio 21. d.” 
(Parašai)

Mažosios Lietuvos VLIKe atstovavimo 
klausimas buvo Įrašytas VLIKo 1948 m. 
gruodžio 28 d. posėdžio darbotvarkėm De
ja, VLIKo Pirmininkas po ilgesnių diskusi
jų, tą klausimą pastatė balsuoti ne iš esmės, 
o tik jo svarstytinumą. Visi penki krikščio'- 
nių demokratų srovės atstovai balsavo prieš 
tokio plausimo svarstytinumą. Toks jų el
gesys, kaip nesuderinamas su VLIKo tiks
lais ir uždaviniais, privedė prie VLIKo Pir
mininko krizės.

Krizės metu buvo bandoma tartis su 
krikščionių demokratų srovės grupių atsto
vais ir stengtasi tuo reikalu, dar prieš iš
vykstant misijai Į JAV, prieiti visų grupių 
vieningą ir pozityvų nusistatymą. Tat itin 
buvo reikalinga misijos darbo JĄV sėk
mingumui Deja, krikščionių demokratų sro
vės grupių atstovai savo neigiamo nusista
tymo dėl Mažosios Lietuvos atstovo daly
vavimo VLIKe nepakeitė. Derybų eigoje jų 
atstovai pasiūlė vieną iš savd srovės gru
pių, įeinančių į VLIKo sudėtj, atšaukti, ta
čiau paliekant jai teisę dalyvauti Vykdomo
sios Tarybos sudėtyje. Kad šis siūlymas 
tebuvo taktinis manevras, norint kitoms 
grupėms primesti Mažosios Lietuvos atsto
vavimo sprendime tik paprastos parlamen
tinės aritmetikos klausimą, matyti iš sąlygų, 
kalbamą siūlymą sąlygojančių, tarp kurių 
buvę ir tokiai „VLIKo papildymo klausi
mas tegali būti keliamas tik VLIKui grį
žus i Lietuvą ...”. Atseit, norėta vienos 
krikščionių dejnokratų srovės grupės sus

Mažas nesusipratimas
Lietuvos nepriklausomybės šventės minė

jime New Yorke dalyvavo ir iš Vokietijos 
atvykę Vilko atstovai, prel. M. Krupavičius 
ir V. Sidzikauskas. Posėdžio metu, tarp 
kitų, žodįtarė ir „Vienybės” redaktorius 
Tysliava. Jo atsakymas buvo taikomas Į 
prel. Krupavičiaus raginimą melstis, kad 
Lietuva būtų išvaduota. Tysliava savo kal
boje pasakęs, kad vien maldų neužtenka Ir 
kai ką ta tema pasakęs smarkiau.

Iškilmių vadovas Laučka tarė, kad Tys
liava nekorektingai pasisakė tikinčiųjų at
žvilgiu ir Įžeidęs svečių ir susirinkusiųjų 
religinius jausmus. Jis atsiprašė publiką už 
tariamą Tyeliavos išsišokimą. Tysliava 
„Vienybėje” už tai puolė Laučką, „Ameri
ka” užsistoja Laučką ir tt., ir taip prasi

pendavimu eliminuoti Mažosios Lietuvos 
VLIKe atstovavimo klausimo net iškėlimą 
visam VLIKo egzistencijos egzilyje laiko
tarpiui. Ieškant kompromiso, krikščionių, 
demokratų srovės grupės nesutiko Mažo
sios Lietuvos atstovavimo klausimą nė at
viru palikti.

Tenka pastebėti, kad pagal Lietuvoje su
tartą VLIKo grupinį santykį, Įvykus trem
tyje kai kuriems pasikeitimams, vienos 
krikščionių demokratų srovės grupės atsto
vo dalyvavimas VLIKe yra priešingas pa
grindiniam susitarimui. Jei ši srovė būtų 
buvusi ištikima pogrindyje padarytam susi
tarimui, tai ji seniai vieną savo atstovą tu
rėjo iš VLIKo atšaukti. Tai darydama ji, 
būtų teparodžiusi norą tesėti susitarimus, 
tačiau jokiu atveju toks atstovo atšaukimas 
negali būti siejamas su Mažosios Lietuvos 
atstovavimu VLIKe.

Misijai Į JAV išvykus, dar kartą buvo 
mėginta ieškoti išeities Tačiau jau preli
minariniame komisijos pasitarime , krikš 
čionių demokratų srovės grupių atstovas 
pareiškė, kad prieš pradedant pasitarimus 
turinti būti priimta šitokia aksioma: „bent 
tremtyje Mažosios Lietuvos atstovo VLIKe 
nebus!” ' , '

Turėdamos visa, kas čia išdėstyta, gal
voje, šį pareiškimą pasirašiusios grupės 
reiškia savo didelį apgailestavimą dėl 
krikščionių demokratų srovės grupių ne
noro suprasti didelės svarbos valstybinio 
reikalo — sujungti visas jėgas bendram 
darbui — ir pažymi, kad visas atsakingu
mas dėl šio klausimo neišsprendimo, truk
dančio bendrąjį Lietuvos vadavimo darbą ir 
dėl tolimesnių pasekmių, tenka krikščionių 
demokratų srovės grupėms.

Ta pačia proga pareiškiame, kad Ir atein 
tyje didžiai vertinsime Mažosios Lietuvon 
Tarybos gražias pastangas ir jas remsime. 
Kartu kreipiamės Į lietuvių visuomenę, pra
šydami ją vieningai remti Mažosios Lietu
vos lietuvių norą ir didžias pastangas or-i 
ganiškai Įsijungti į atstatysimos Lie
tuvos suverenumą ir Į aktingąją Lietuvos 
vadavimo kovą. ’

V. Vokietija, 1949 m. kovo mėn. 16. d.

Lietuvos Socialdemokratų Partija 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų S-ga 
Tautininkai (LTS) 
Lietuvos Ūkininkų Partija 
Lietuvos Laisvės Kovotojų S-ga.

dėjo spaudos dvikovė. O pats Krupavičius 
paleido šūkį, kad: „Kryžium kiaulės nenu
galėsi.” (Iš Amerikos spaudos)

įnašas tėvynei vaduoti
Baltimorės lietuvių draugijų sambūris 

surengė Į JAV atvykusių Vliko pareigūnų 
mitingą. Į mitingą prisirinko pilnutėlė salė 
žmonių. Kalbėjo M. Krupavičius, V. Sidzi
kauskas ir vietos visuomenės veikėjai.

Vakare, dalyvaujant miesto majorui 
D’Alesandrai, buvo suruoštas bankietas. Tą 
dieną Lietuvos vadavimo reikalui surinkta 
1.000 dolerių aukų. (Sandara).

‘ 35 metų jubiliejus
Amerikoje išeinančios „Naujienas” šven

čia 35 metų jubiliejų. Ta proga kovo 20. d. 
buvo didelis „Naujienų” koncertas.

JOSEPHAS CONRADAS

IŠDA VIKAS
I

4 tęsinys,
„Ką tai reiškia?” nustebęs pertraukiau 

jį. „Vadinas, Sevrinas buvo tas” — Taip 
Nuosekliausias, pavojingiausias, sumaniau
sias, sistemingiausias žinių tiekėjas. Ap
gavikų genijus. Laimei, tai unikumas. Fa
natikas, kaip sakiau. Laimei taip pat jis 

v įsimylėjo į tos mergaitės tobulą ir nekaltą 
vaidybą. Beviltiško rimtumo artistas jis, tur 
būt, pasitikėjo absoliučia konvencinių 
ženklų verte. Dėl žabangų grubumo, į ku
riuos jis pakliuvo, tai galima paaiškinti tuo, 
kad dveji tokio nepaprasto svarbumo jaus
mai negali tuo pačiu metu tilpti toje pa
čioje širdyje. Pavojus tam kitam ir nesą
moningam komedininkui išplėšė iš jo aiškų 
žvilgsnį, apdairumą ir protą. . Po teisybei, 
iš karto jis neteko savitvardos. Tačiau ji 
sugrįžo, kai pajuto, kad jis būtinai turi 
veikti. Ką? Kaip galima greičiau ištraukti 
ą iš tų namų. Ta mintis baisiai jį slėgė, 
lau sakau, kaip jis nepaprastai persigando. 
Me dėl savęs. Jį pribloškė visiškai nenuma- 
:ytas ir per stalgus įvykis. Galima net 
pasakyti, jis tiesiog įsiuto. Jis buvo pripra
tęs paskutinę savo apgavysčių sceną ap
doroti giliai meniškai ir subtiliai, palikda
mas nepaliestą revoliucininko reputaciją. 
Tačiau, rodSs, aišku, kad tuo pat metu jis 
nusprendė visomis išgalėmis išlaikyti savo 
kaukę. Tik sužinojus, kad ir ji čia, viskas 
— dirbtinis šaltumas, fanatizmo užtušavi- 
mas, kaukė — viskas virto tam tikra pa
nika. Kodėl panika, paklausit? Atsakymas 
labai paprastas. Jis prisiminė — pasaky
čiau, niekados jis to ir nebuvo pamiršęs — 

kad profesorius buvo vienas su savo tyrinė
jimais viršutiniame aukšte, tarp begalės 
Stono sriubos miltelių dėžių. Jų keletas pa
kako, kad mes visi būtume palaidoti po 
plytų krūva. Be abejo Sevrinas žinojo apie 
tai. Ir jis buvo įsitikinęs, kad gerai pažįsta 
ano žmogaus charakterį. Jis buvo sutikęs 
tiek daug panašių tipų! O, gal būt savo 
sugebėjimus priskyrė jis profesoriui. Kiek
vienu atveju efektas buvo aiškus. Staiga jis 
autoritetingai pakėlė balsą.

„Išveskit tuojau ponią”.
„Jo balsas buvo kimus kaip kranklio, 

matyt, nuo baisaus susijaudinimo. Tai grei
tai praėjo. Tačiau tie lemiami žodžiai iš jo 
smaugiamos gerklės buvo kažkoks nesideri
nąs juokingas kvarksėjimas. Atsakymas buvo 
nereikalingas. Viskas baigta. Vis dėlto, 
vaizduojąs inspektorių žmogus rado reikalo 
griežtai pareikšti:

„Netrukus jūs visi eisit kartu”.
Tai buvo paskutiniai šios komedijos žo

džiai.
Viską ir visus pamiršęs Sevrinas padarė 

žingsnį į jį čiupo jam už atlapų. Galima 
buvo matyti, su kokia aistra darbavosi jo 
žandikauliai po įdubusiais pamėlynavusiais 
skruostais. ,

„Sargyba lauke išstatyta. Nugabenki! tuoj 
pat ponią į namus. Girdit? Po to pasisten
kit sulaikyti žmogų viršutiniame aukšte”.

„A! viršuj yra žmogus”, tarė su pajuoka 
antrasis. „Gerai, jis bus atgabentas čia, kad 
pamatytų kaip viskas baigsis”.

Tačiau sumišęs Sevrinas nei nepastebėjo 
jo tono.

„Koks velnias per klaidą pasiuntė jus 
čia? Ar nežinot savo instrukcijų? Nieko 
nežinot? Neįtikėtina. Čia ...”

Paleido jo atlapus ir Įkišdamas ranką už 
užanties sudavė į kažką nervingai po marš
kiniais. Pagaliau ištraukė keturkampę 
minkštos odos kišenėlę; ji matyt lyg škap
lieriai buvo nešiojama ant kaspino, kurio 
nutraukti galai dabar maskatvo iš jo ran
kos.

„Pasižiūrėk”, sumykė, sviesdamas ją 
anam į veidą. Ir staiga atsigręžė į mer
gaitę. Ji stovėjo už jo, visiškai rami ir ty
lėdama. Jos rimtas baltas veidas darė 
greičiau malonų Įspūdį. Tik išsprogusios 
akys atrodė didesnės ir juodesnės.

Jis kalbėjo greitai, su nervingu pasitikė
jimu. Galima buvo nugirstij kaip jis paža
dėjo jai viską ko aiškiausiai išaiškinti. Tai 
ir viskas, ką galėjau suprasti. Jis stovėjo 
prie jos, nemėgindmas nei mažuoju piršte
liu jos paliesti. Ji žiūrėjo į jį kažkaip kvai
lai. Tačiau minutėlei jos akių vokai pama
žu ir patetiškai užsidarė ir juodi ilgi blak
stienai nusviro ant pabalusių skruostų. At
rodė, kad ji tuojau apalps. Bet ji nei ne- 
susvyravo. Eidamas prie durų, vedančių Į 
laiptus iš rūsio, neatsigręždamas garsiai 
pareikalavo jos, kad ir ji tučtuojau išeitų 
kartu su juo. Ir iš tikrųjų ji padarė porą 
žingsnių paskui jį. Tačiau jis nesuspėjo 
prieiti prie durų. Pasigirdp pikti šauksmai, 
trumpas aštrus susikirtimas. Stipriai at
stumtas jis puolė atgal ir pargriuvo. Išsi
gandusiai išskėtė rankas ir pasitraukė į šalį 
ties ta vieta, kur jo galva atsitrenkė į že
mę šalia jos batuko.

Nuo smūgio jis ėmė kriokti. Pamažu jis 
pradėjo atsikvošėti; susivokė, kas atsitiko. 
Žmogus, į kurio rankas jis buvo nusviedęs 
odinę mašnelę, ištraukė iš ios melsvo po- 
pierio gabaliuką. Pakėlė jį virš galvos ir, 

kai po triukšmo vė! užviešpatavo tyla, svie
dė jį ant žemės: „Man rodos, draugai, to 
įrodymo nelabai tebuvo7 reikalinga”.

Akimirksnio greitumu mergaitė pasilenkė 
ant plevenančio popieriuko. ' Iškleidus tarp 
rankų pasižiūrėjo ir nepakeldama akių pa
leido pamažu iš rankų.

Vėliau ištyriau tą keistą, dokumentą. Jis 
buvo pasirašytas labai aukšto asmens ir su 
kitų aukštų pareigūnų iš įvairių Europos 
šalių anspaudais ir parašais. Jo bizniui- 
arba jei taip galima pasakyti, jo misijai- 
tokios rūšies talismanas galėjo būti reika
lingas. Nėta abejonės. Net ir policijai-iš- 
skyrus pačia vadovybę-jis tebuvo žinomas, 
kaip anarchistas Sevrinas.

Jis panarino galvą, kramtydamas apatinę 
lūpą. Jo išraiška pasikeitė, lyg susimąstė ir 
aprimo. Nors sunkiai alsavo. Buvo matyti, 
kaip dirbo žandikauliai, šnervės tai išsi
plėsdavo tai vėl susitraukdavo. Tas viskas 
sudarė kažkokį keistą kontrastą palyginus 
su apsiniaukusia medituojančio fanatiško 
vienuolio išvaizda; iš jo artisto veido buvo 
matyti, koks baisus vaidmuo jam reikėjo 
suvaidinti. Priešais Hornas su pakelta nuo
taika, išsiblaškęs, su barzda, kaip koks 
įkvėpimo pagautas dykumų pranašas- 
išdavikas. Du fanatikai. Jie puikiai vienas 
antrą suprato. Nuostabu? Pamanysit, kad 
tokie žmonės apsiputoję puls vienas kitą?

Pasiskubinau pareikšti, kad man visiškai 
nebuvo nuostabu; kad nieko panašaus ne
galvojau; kad anarchistų tiesiog negaliu su
prasti nei protu, nei moraliniu, nei loginiu, 
nei jausmų ir net nei fiziniu požiūriu. X 
priėmė tą pareiškimą su įprastu mediniu 
šaltumu ir tęsė toliau.

„Hornas paleido žodžių jūrą. Puolė ir 
niekino jį, ir tekėjo jam ašaros per skruos
tus ir juodą barzdą. Sevrinas alsavo vis 
greičiau ir greičiau. Kai jis prasižiojo, vi
si sužiuro į jį.

„Nebūk kvailas, Hornai”, pradėjo jis. 
„Žinai, kad nei vienas argumentas, dėl ku
rio mane kaltinate, manęs neliečia.” Ir stai
ga lyg suakmenėjo; visi iš paniūrų žiūrėjo 
į jį. „Painiojau jūsų reikalus, sukau ir ap
gaudinėjau jus iš įsitikinimo”.

Atsukdamas nugarą Į Horną ir kreipda
masis į mergaitę pakartojo: „Iš įsitikinimo”.

Tiesiog nuostabu, kokia ji buvo šalta. 
Man, rodos, ji nesurado tinkamo žodžio. Iš 
tikrųjų tokiai istorijai nelengva surasti pre
cedentas.

„Aišku kaip diena”, pridūrė jis. „Supran
ti, ką- tai reiškia? Iš įsitikinimo”. '

Ji vis tebebuvo rami. Ji nežinojo, ką da
ryti. Tačiau tas nelaimingas niekšas davė 
progos jai parodyti gražų ir korektingą 
gestą.

„Aš maniau galėsiu ir tave padaryti to 
įsitikinimo dalininke,” tarė jis karštai. Jis 
pamiršo pats save; žengė žingsnį prie jos 
— gal' suklupo. Atrodė, lyg jis prisilenkė, 
norėdamas paliesti jos suknelės apsiuvą. Ir 
tuo, momentu pasirodė laukiamas gestas. Ji 
išplėšė iš jo suknelę ir staiga pakėlė galvą. 
Tai buvo puikus gestas, reliatyviai nesutep
tos garbės, taip būdingas kilnios širdies 
mėgėjams.

Nieko negalėjo būti gražesnio. Atrodė ir 
jis taip pat galvojo ir vėl nusigrįžo. Bet šį 
kartą jo akys nuslydo Į šalį. Vėl giliai at
siduso, pasikrapštė po liemenės kišenę ir 
pakėlė ranką prie lūpų. Tas jo judesys bu
vo kažkoks netvirtas, bet čia pat jo išvaiz
da pasikeitė. Ėmė sunkiai alsuoti, lyg būtų po 
beviltiškų lenktynių; tačiau kažkoks keistas 
išsiblaškymas, staigus ir gilus abuojumas 
pakeitė kovos nuotaiką. Lenktynės buvo 
baigtos. Man nebuvo įdomu, kas toliau at
sitiks. Tai per daug aišku. Be žodžių pa
ėmiau jaunos ponios ranką po pažastimi ir 
nusivedžiau prie laiptų. (Bus pabaiga).
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BALFo pareigūnai su DP komisija Frankfurte

iš

Kovo mėn. pradžioje Frankfurte DP Ko
misijos įstaigoje įvyko DP komisijos, ka
rinės valdžios 'ir šalpos bei emigracijos or- 

- ganizacijų atstovų pasitarimas. Jam vado
vavo DP Komisijos atstovas Europoje 
aųuadrillis. Pasitarime dalyvavo ir
NCWC Centro New Yorke emigracijos 
skyriaus vedėjas Discas.

BALF-o atstovai I. Rovaitė, J. Valaitis ir 
C. Masaitis prieš ir po susirinkimo turėjo 
Igesnį atskirą pasikalbėjimą su vyriausiu 
DP komisijos atstovu Europoje Squadrilliu 
ir tik iš Washingtono atvykusiu padėjėju 
Shirtu.

Kelių valandų pasitarime išsiaiškino eilę 
oendrųjų emigraciją liečiančių klausimų. 
Ilgą pasikalbėjimą suglaudus, paliestos ke
lios temos ir paaiškėjo štai kas;

Šiuo metu amerikiečių zonoje jau 
45.000 bylų eigoje, britų zonoje — 
4.000, prancūzų zonoje apie 1000.

Dabar per dieną talkininkaujant emigra
cinėms įstaigoms komisijoje paruošiama po 
330 bylų. Šį skaičių numatoma pakelti iki 
400.

DP
4.200 
kart,

yra 
apie

paragrafą jo emigracinė byla yra sustab
doma ir dokumenVai buvo siunčiami į DP 
komisijos įstaigą Frankfurte. Ten nukentė
jusiam tekdavo kreiptis, prašant jo bylą 
peržiūrėti. /

Žinoma, pirmoj eilėj tie žmonės kreipiasi 
į mus, prašydami patarimo ir pagalbos. 
Tuo reikalu mums tenka daug gelbėti tiek 
DP komisijoj, tiek konsulatuose.

Atmestųjų skaičiui daugėjant numatoma 
steigti prie DP komisijos Frankfurte ape
liacinį organą skundams peržiūrėti. Tad 
ateity, selektoriams ar vicekonsului bylą 
atmetus, IRO ir paliestas asmuo bus apie 
tai trumpai painformuoti, kad būtų sutvar
kytas jo perkėlimas į gyvenamąją stovyklą 
ar palikimas pereinamoje stovykloje, o ati
tinkama šalpos organizacija, arba indivi- 
dulinių garantijų atveju, IRO bus painfor
muoti apie atmetimo priežastis. CIC atsto-

vąs mano, kad tik 1% visų atmestųjų bylų 
gali turėti tokio pobūdžio atmetimo prie
žastis, kurių CIC negali pranešti. Visais 
kitais atvejais tos priežastys bus praneša
mos, ir mums teks daugiau tarpininkauti. 
Po tokio pranešimo byla bus palikta trims 
savaitėms selektorių ar atitinkamo vice
konsulo žinioje, kad paliestas asmuo galėtų 
patiekti papildomų įrodymų jam daromiems 
priekaištams atremti. Po trijų savaičių byla 
su visais įrodymais bus perduota į Frank
furtą komisijai peržiūrėti. Jei komisijos 
sprendimas bus palankus, byla bus grąžinta 
atgal į pereinamąją stovyklą tolesniam vyk
dymui, o priešingu atveju bus siunčiama į 
VFashingtoną.

Iki šiol ši procedūra dar nėra galutinai 
nustatyta ir atitinkamiems organams (se- 
lektoriai, CIC ir k.) dar nėra išleistos in
strukcijos. BALF-o ĮSTAIGA EUROPOJE.

AKIMIRKSNIU KRONIKA
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komisija vasario mėnesį yra išsiuntusi 
tremtinių į J. V-bes, t. y. beveik du- 
kiek per visą laikotarpį iki vasario 

1 d. Kovo mėnesiui laivuose užsakyta 6000
vietų, tačiau tikimasi, kad šį skaičių 
pavyks padidinti iki 7.000.

Balandžio mėn. planuojama 
10.000 tremtinių, o gegužės ir 
nesiais po 12.500.

Pradedant liepos mėnesiu
kiekvieną mėnesį išgabenti po 16.000 as
menų.

Tuo tarpu transportai, kaip žinoma, 
sta tik laivais, tačiau ruošiamasi vežti 
4.000 iki 5.000 tremtinių per mėnesį ir 
tuvata.

. Ponas Squadrillis patikino, kad iki
metų balandžio mėnesio pavyks išgabenti 
įstatyme numatytuosius 205.000 tremtinių.

IRO Centre Bad Kissigene statistikos 
skyriuje gavom informacijų, kad kovo mėn. 
pradžioje vykstančių į J. V-bes lietuvių vi
sose pereinamose stovyklose jau buvo 1.108 
asmenys. Emigrantams pereinamose sto
vyklose vidutiniškai tenka išbūti apie dvi 
savaites. Tad, atrodo, kad per pirmąją kovo 
mėn. pusę į JV-bes išvyksta apie 1.000 lie
tuvių.

Pasikalbėjimuose buvo plačiau paliestas 
atmestųjų bylų klausimas. Iki šiol, atmetus 
kurią nors bylą, tremtinys buvo tik tepain- 
formuojamas pagal kurį DP akto (biliaus)

Kur yra
P. L. Bendruomenės statutas?
Praėjusiais metais girdėjome daug kalbų 

apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Mūsų 
centrinių' organizacijų nariai dažnai prisi
mindavo reikalą suorganizuoti visose ša
lyse išsiblaškiusius lietuvius į • vieną tautinę 
bendruomenę, parengti šios bendruomenės 
statuto projektą, jį išsiuntinėti įvairių 
kraštų lietuviams savo nuomonei pareikšti 
ir po to galutinai šį statutą priimti. Praėjo 
gražaus laiko, bet iki šiol neteko girdėti, 

. kad P. L. B-nės statutas būtų visiškai pa
rengtas ir išsiuntinėtas lietuvių organizaci
joms k atskiriems veikėjams.

Tuo tarpu vyksta sparti emigracija. Trem
tiniai kuriasi visuose pasaulio kraštuose. 

, Ku'( tik atsiduria gausesnis būrys, ten pra
deda viešąją veiklą. Nori kurti savosios 
bendruomenės apylinkę, bet, deja, pasigen
da labai reikalingo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės statuto. k visas organizacinis 
darbas trukdosi. Kiti griebiasi improvizaci
jos ir steigia organizacijas grynai savo 
nuožiūra. Tuo būdu vietoj darnaus ir pla
ningo viešojo lietuvių tautinio darbo at
siranda nereikalingi susitrukdymai bei ne
tvarka. Čia kyla opus ir rimtas klausimas: 
Kodėl' taip ilgai ^teparengiamas ir nepas
kelbiamas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
statutas? Kur aplamai yra P. L. B-nės sta
tutas? J. S.

Be pagrindo vokiečiai apšaukia DP nusikaltėliais

per atitinkamą sa- 
ištirti. Iš Bavarijos 
Administration Di-

Amerikiečių karinės valdžios pietinės 
Švabijos komendantas Mr. S. S. Siskindas 
viename Maukt Oberdorfo gyventojų susi
rinkime pareiškė, kad vokiečių visuomenėje 
yra pasklidusi pažiūra, jog stovyklose gy
venantieji išvietintieji asmenys yra atsa
kingi už daugumą Bavarijoje padarytų nu
sikaltimų. Kaip priežastis didelio skaičiaus 
kriminalinių nusikaltimų nurodomas tas 
faktas, kad į DP stovyklas yra uždrausta 
įeiti vokiečių policijai.

Karinė valdžia ryžosi 
vo skyrių šį klausimą 
karinės valdžios „Civil
vision” apie vokiečių ir nevokiečių padary
tus nusikaltimus Bavarijoje buvo gauti šie 
duomenys: išvietintieji asmenys nėra atsa
kingi „už daugumą” Bavarijoje padarytų 
nusikaltimų. Pagal tikslią nusikaltimų sta
tistiką užsieniečiai yra padarę iš viso tik 
2,2% visų Bavarijoje registruotų nusikal
timų.

Pagal vokiečių policijos pranešimus su
daryta amerikiečių okupacinių įstaigų sta
tistika pateikia 1948 m. antro pusmečio tuos 
skaičius: iš 244.501 padaryto nusikaltimo 
Bavarijoje 166.347 atsitikimai buvo išaiš
kinti.

5290 nusikaltimų padarė DP, 8797 atve
jais atsakingi buvo kiti sąjunginių tautų 
asmenys ir 4602 atvejais kalti buvo kiti 
užsieniečiai. Tuo būdu DP padarytų nusi
kaltimų yra tik 2,2%. Iš 97,8% visų liku
sių nusikaltimų 32’/o liko neišaiškinta, o 
65,8 % nusikaltimų padarė vokiečiai ar 
vietos gyventojai.

Karinė valdžia pabrėžė, kad ta statistika 
yra sudaryta pagal vokiečių policijos pra
nešimus ir vokiečių įstaigos bet kada gali 
ją patikrinti.

Visas klausimas yra, kiek nusikaltimų 
galėjo padaryti užsieniečiai iš to 32% 
neišaiškinto nusikaltimų skaičiaus. Vokiečių 
gyventojai mano, kad kaip tik daugumas tų 
nusikaltimų esą padaryta DP asmenų, ka
dangi, esą vokiečių policijai yra uždrausta 
įeiti į stovyklas. į tai karinė valdžia at
sako, kad vokiečių policija, lydima ameri
kiečių karo policijos, bet kada gali įeiti į 
stovyklas, be to, gali prašyti stovyklų po
liciją tam tikrus asmenis jiems perduoti.

Okupacinė valdžia prašo kiekvieną, ku
ris tuo abejoja, pvz., kreiptis kad ir į Markt 
Oberdorfo kriminalinę policiją, kad ji pain
formuotų apie glaudų, amerikiečių ir vo
kiečių policijos bendradarbiavimą. (MTg)

Trejų su puse metų laimėjimai profesinio 
švietimo darbe

Savo laiku mūsų skaitytojams pateikėme 
LTB Švietimo Valdybos specialinių moky
klų inspektoriaus dipl. inž, Kruliko paruoš
tą specialinių tremties mokyklų apžvalgą 
Vokietijoje (I dalį). Šiuo metu inž. Kruli- 
kas mums yra atsiuntęs to rašinio 11-ąją 
dalį, kurioje labai stropiai surinkta medžia
ga apie lietuvių tremtinių profesinį" pasi
ruošimą amatų kursuose amerikiečių zonoje 
1945. VII. 1 — 1949. I. 1 laikotarpyje. Ne
galėdami dėl vietos stokos įdėti šią išsamią 
apžvalgą ištisai, pasistengime bent trumpa 
šio rašinio santrauka.

Iš oficialinių dnuomenų matyti, kad be
veik visos Amer. zonos lietuvių tremtinių 
apylinkės ir apygardos, daugiausia energin
gų atskirų lietuvių pastangų, sumanumo, 
pasiaukojimo bei kantrybės remiamos, su
organizavo visą eilę įvairiausių amatų 
kursų, mokymo įstaigų. Be lietuvių ruošia
mų kursų dar veikė visa, eilė IRO orga
nizuojamų ir apmokamų kursų, kuriuos, be 
•kitų tautybių, lankė ir mūsų tautiečiai.

Visi šie kursai per trejus su puse metų 
paruošė gana didelį amatininkų specialistų 
skaičių. Skirstant juos pagal profesijas, 
daugiausia buvo išleista tokių rūšių ama
tininkų ir specialistų:

Šoferių 2.066; moteriškų drabužių siuvėjų 
kirpėjų 1.508 (lanko kursus dar 29); elek
trikų 553 (lanko 54); auto mechanikų, šo
ferių mechanikų ir mechanikų 308 (lanko 
12); mašinraščio 270; gailestingųjų seserų 
padėjėjų 245; radistų 181; dažytojų (deko
ratorių) 142; daržininkų-sodininkų 136; bū

Tremtiniai vyksta Australijon
ReutHngenas. Kovo pradžioje išvyko į 

Australiją pirmasis tremtinių būrys iš pran
cūzų zonos. Vien iš Reutlingeno išvažiavo 
apie 50 lietuvių. Išvykusiųjų tarpe minė
tini teisininkai J. Gylys, A. Grigaitis, Žoly
nas, Skrinska, rašytojas Pulgis Andriušis ir 

,kįt. Kitas transportas numatytas kovo mėn.
pabaigoje.

— LTB Apylinkės visuotiniame susirin
kime išrinktas naujas ryšininkas Aloizas 
Sirutis ir aptarti socialiniai,.emigraciniai ir 
mokesčių mokėjimo reikalai.

— Išvykus . Australijon vietos klebonui 
knn. Butkui, kurį laiką nebuvo pamaldų 
lietuviams. Praėjusį sekmadienį pamaldas 
laikė kun. Yla.

— Pasirengusieji vykti į JAV įspėti su
tvarkyti savo dokumentus ir prirašyti PDR 
įstaigoje reikalingas anketas. Numatoma 
netrukus gabentu

— Gavusieji privatiškai vizas i Kolum
bija įspėti, kad norėdami vykti į kitas ša
lis, gali būti priversti grąžinti IRO išlai
das už Kolumbijos vizas, nes už išduotas 
vizas IRO iš anksto sumoka.

— Vietos Balio įstaiga skelbia, kad as
menys dėl senatvės tuo tarpu negalį emi
gruoti, bet moką prancūzų ar anglų kal
bas, galį gauti atitinkamo darbo. Be to, esą 
vienas veter. gydytojas ir vienas med. gy
dytojas su šeimomis galį išvykti į prancūzų 
Ovijaną.

— Netrukus ketina į Tutlingeną atvykti 
australų imigracinė komisija priiminėti 
tremtinius Australijon.

— Jau kelintą kartą IRO pareigūnai re
gistruoja asmenis ir šeimas, negalinčius dėl 
sveikatos emigruoti į užjūrius. Ketina juos 
ir toliau globoti.

; halterių (pram.-prek.) 120; stalių dailidžių 
119 (lanko 8); vyriškų drabužių siuvėjų — 
kirpėjų 101; kosmetikos 95; šveicuotojų 91; 
šaltkalvių 88; fotografų 84; modisčių 77; 
batsiuvių 70; rankdarbių 56; mūrininkų 
54; muzikos 54; braižytojų 54; metalo te
kintojų 51; dantų technikų 40 (lanko 11); 
miškų technikų 36; mezgėjų 35; moteriškų 
baltinių siuvėjų 36; moterų šukuotojų — 
frizuotojų 34; medžio drožėjų (medžio ap
dirbėjų) 31; gail. seserų 30 (lanko 11); 
tekstilininkų 30; odininkų — rimorių 29; 
statybos dešimtininkų 26; metalo apdir
bėjų 25.

Kitų specialybių kursus baigė mažesnis 
skaičius. Iš viso’ amer. zonoje kursus bai
gė 7.300 lietuvių, be to, 288 juos dar tebe- 
lankė. Taigi su besimokančiais sudarė 
7.588. Turint galvoje, kad amerikiečių zo
noje gyveno 23.544 lietuviai, amatų kursus 
baigusių procentas buvo gana žymus — 
31 %, o su besimokančiais net 32,23%. Va
dinasi, trečdalis visų amer. zonos lietuvių 
tremtinių pasiruošė vienokiai ar kitokiai 
specialybei. Amatininkų skaičių skirstant 
apygardomis, pirmoji vieta tenka Gross 
Hesseno apygardai — 34,59%, toliau eina 
Miįncheno apygarda — 27,64%, Main- 
frankeno—27,22%. Regensburgo — 17,19%, 
ir paskutinėje vietoje Wdrttembergo — 
11,45%. Jeigu iš bendro tremtinių skai
čiaus imtume tik suaugusius, tai profesinio 
pasiruošimo % būtų žymiai didesnis.

Patiekti amatų mokymo rezultatai dėl kai 
kurių apylinkių , komitetų nepakankamo 
kruopštumo yra iš dalies netikslūs ir gero
kai nepilni. Bet kadangi kai kurie atskirose 
apylinkėse gyvenantieji lietuviai, yra paigę 
ne vieną specialybės anjatą, bet ir po du ar 
tris, todėl tą trūkumą, kas nepilnai gauta, 
šis faktas ir išlygina. Iš čia galima pa
daryti išvadą, kad surinkti duomenys yra 
pakankamai teisingi.

Čia pateikti duomenys rodo, kad daugu
mas tremtinių nesėdėjo stovyklose sudėję 
rankų, o kruopščiai mokėsi amatų. Reikia 
tikėtis, kad stovyklose įgautos teorinės ir 
praktinės žinios labai pravers jiems užjū
ryje ir grįžus į nepriklausomą Lietuvą, kur 
visą laiką buvo jaučiamas kvalifikuotų ama, 
tininkų trūkumas.

Dosni širdis
Chicago® gyventojas Stan. Gudavičia 

Baliui piniginio vajaus proga atsiuntė 100 
dolerių čekį. Jis rašo: „Nupirkit, kas rei
kia už tuos pinigus ir padalykite tiems, ku
rie labiausiai reikalingi pašalpos.” (Ame

rika). * " ‘ '•

Dar apie marčias iš vartų
Po Didžiojo Vilniaus Seimo mano gimtasis valsčius suvilnijo kaip ežeras pa

vasario vėjams užėjus. Rusai mokytojai ir kiti pareigūnai, taipgi žandarai buvo 
vyte išvyti. Kaimas su nepaprastu džiaugsmu būrėsi savo reikalų spręsti. Bet užėjo 
reakcija. Kazokai nusiaubė apylinkę. Su kazokais pargrįžo vienintelis iš senųjų 
rusų pareigūnų — valsčiaus sargas. Seniau jis iš vartų žvalgėsi, kas dedasi tur
guj ir palei bažnyčią. Dabar jis saugojo, kad iš daboklės nepabėgtų kazokų sugau
dyti artojai. Žmonės jo neapkentė ir iš neapykantos praminė jį žmogum iš 
vartų, o kai ans jiems dar labiau įsipyko, vieną naktį buvo nuviliotas į miestelio 
pakraštį ir gavo pirties.

Į ligoninę išvežtas nebegrįžo. Jo duktė, kartu su girtais kazokais dūkusi, bu
vo praminta merga iš vartų. Tas pavadinimas taip prigijo, kad po keletos 
metų iš burlokystės pargrįžęs ir maskoliukę parsivežęs tikras kaimo žmogus, lie
tuvis, savaime pateko į ano ruso kategoriją, jo žmonos kitaip ir nebevadino kaip 
marčia iš vartų. Keitėsi laikai ir okupantai, bet gyvo lietuviško kaimo nuo
voka ir nuomonė apie mišrias šeimas pasiliko kaip uola nepakitusi. Kai lenkų oku
pacijos laikais vienas menko vardo ūkininkaitis vedė miestelin atsibaladojusio len
ko dukterį ir ji gavo marčios iš vartų vardą. Niekas Į tą marčią iš varių 
akmenimis nesvaidė, bet ji pateko tokion dusinančion tylos boikoto atmosferon, 
kad norom nenorom turėjo kartu su vyru pasitraukti, kaip koks inkštiras iš svei
ko kūno.

Varge ir darbe užgrūdintų artojų pažiūra į marčias iš vartų man visada su
grįžta atminiman, kai tik kur išgirstu ar kur nors paskaitau žinutę apie mišrias 
šeimas. Ir iš tikrųjų tai nėra šio ar ano tautiečio individualus reikalas, bet vi
sos tautinės bendruomenės sopulys ir sielvartas, mat, visų pralaimėjimas. Niekas 
čia neperša vulgariai suprantamos rasizmo teorijos, tačiau ar šiaip ar taip be
kalbėsime, bet mišrių šeimų sukūrėjams pateisinamųjų aplinkybių, ypač mūsų tau
tai skausmingu metu, nebeįmanoma surast. Seimą yra rimtas dalykas. Seimą ir 
anapus ir šiapus geležinės uždangos turi tesėti jai pavestus atsakingus tautos už
davinius. Seimą, galima teigti, yra tėvynės atvaizdas, Lietuva miniatiūroje. Kas 
puoselės mūsų dainą, kas puoselės tradicijas ir papročius, kas per kraują ir žodį 
perduos jaunajai kartai tautos valią kovai ir kūrybai, jei vienas šeimos narys, o 
juo labiau motina, bus iš svetimų šalių užneštas trapus augmenėlis? Politinė emi
gracija turi budėti, kad kiekviena šeima būtų morališkai ir tautiškai stipri, near
doma, kaip koks voratinklis bet vėjui papūtus. Žinoma, ir iš mišrių šeimų pasi
taiko visapusiškai naudingų bendruomenės ląstelių. Bet tatai geriausiu atveju vie
nas laimingas atsitikimas iš viso šimto tautai pavojingų eksperimentų, ir tautos 
savisaugos instinktas diktuoja mišrias šeimas pasmerkti iš principo.

„Mūsų Kelio” Nr. 19 korespondencijoje skaitome:
„Vedybos pas mus netvarkoj. Statistika žiaurus mokslas. Vienoj Lūbecko sto

vykloj, kur gyvena apie 200 lietuvių, apskaičiavus rasta, kad 9 jaunuoliai vedė vo
kietes”, be to, „viena kita lietuvaitė bus ištekėjusi už vokiečio. Tokiomis išdavoms 
nėra ko džiaugtis”.

šventa tiesa, nėra ko džiaugiasi. Ar Lūbeckas išimtis, ak, deja ne. Ypač pri
valu pasmerkti vedybas su vokietėmis. Ir smerkiama iš granai tautos vargų ir 
kančių atsiminimo, ir smerkiama gyvenimo kasdieninio motyvais. Iš 14 man žino
mų mišrių šeimų (kombinacijos su vokietėms ar vokiečiais! tik vienų viena šiaip 
taip sugyvena, visos kitos — šitai pragaras sau ir papiktinimas bendruomenei. 
Ak, naįvumas žaisti iliuzijomis, jog vartotų daiktų sankrovoj galima nusipirkti 
šviežias gaminys. Iš tų pačių 14 mišrių šeimų 10 užsimezgė „gasthausuose” ar
ba, mūsų kaimo terminu, vartuose. 1

Ar vokietes vedusieji gali išdrįsti teigti, kad jų uošviai nebus dirbę koncen
tracijos stovyklose, nebus kūrę „naująją Europą” Paneriuos ir Kauno fortų grio
viuose? Dar šimtai tūkstančių kapų neapaugo kaip reikiant velėna, dar vėjai bars
to krematoriumuose sudegintus tautiečių pelėnus, brr ...

Teisingai rašytoja N. Mazalaitė „Pasakojime apie raktą” dėl vieno tokio „he
rojaus” rašo; <

„... žmonės eina, susiranda užverstas gatves, nuvalo plytas ir sėdasi prie sa
vo namų slenksčio, paskui imasi atstatyti pamatus ir pasidaro sau namus iš nau
jo. Visi yra savo vietose arba stovi kryžiai, aptverti meile, pagarba ir minėjimu. 
Visi iš visur yra sugrįžę, o jis sėdi ...” (Vokietijoj ar kur kitur
žmonos žemėje). „Jo prieteliai ir giminės pasižiūri į langą, jo tėvas ir jaunesnis 
brolis prieina taip pat pasižiūrėti, ir sako; „Tuščia, mano sūnus negrįžo”. — 
„Negrįžo mano brolis” — sako jaunasis liūdnai, ir kažkas taria: „Ne. Jis pasi
darė sau namus priešų žemėje, savo širdį, kaip trąšą, jis padėjo svetimoms žolėms 
— jis pardavė savo žemę”.

Neseniai teko vienoje IRO įstaigoje stebėti tautietį, gyvenantį už stovyklos ri
bų, bet ... dėl patogumo. Jam garantijos jau gatavos, bet jis susirūpinęs, kaip 
pervežti savo būsimą žmoną — kažkokio bauerio jauniausią (!) dukrą, kuri jau 
Adolfo laikais spėjo susigauti vaiką. Tai, va, kokį 
ketina nuvežti savo tetulei Amerikoje. Tai jau, vieno 
mu, pašvinkusių „gemuesių” mišrainė.

Nieks tokių „gemuesių” mėgėjų, žinoma, žodžiu 
pykčio, kartais apmaudo, o kartais pretenzijų nepaisydami, kiekvienos mišrios šei
mos atžvilgiu, panaudokime beatodairų tylos sąmokslą. Anot Hamleto baisiai li
gai gydyti panaudotini baisūs vaistai, nes iš tikro laikai tėvynei yra perrimti.

' J. GARŠVA

sugautinės

gyvą bagažą anas vyrelis 
įkandaus tautiečio pasaky-

nepataisys, bet mes, anų

Ieškojimas
Mrs. Ieva Gaidauskaitė Rukuižienė, gyv. 

6420 S. Kilpatrick Ave, Chicago, 29 Ill., 
USA, kilusi iš Kundročių k., Skaudvilės v., 
ieško savo sesers dukterų Antaninos Kinde- 
raitės Gedgaudienės ir Juzefos Kinderaįtės 
Vaičiulienės arba jų vaikų.

Skaitytojų dėmesiui
Platintoji-^ paprašėme prenumeratos pi

nigus atsiųsti administracijai pačioje mė
nesio pradžioje. Jie, be abejo, sutiks tai at
likti, bet gerb. prenumeratoriai prašomi at
sižvelgti į platintojų skatinimus pinigus 
mokėti už ateinantį mėnesį iš anksto.

Nuo tvarkingo platintojų atsiskaitymo 
daug priklauso viso laikraščio darbo našu
mas. Tad prašome skaitytojus į talką pla
tintojams — kada jie kreipsis prenumeratos 
mokesčio, tuojau pat ir malonėkite 
kad platintojai galėtų atsiskaityti su 
nurodytu laiku.

Baifflė 4. mokslo melus
Memmingenas.
— III. 12 d. Memmingeno lietuvių gimna

zija ir pradžios mokykla baigė savo ketvir
tuosius mokslo metus.

— Emigraciios įkarštis Memnp'ngene 'ne
atvėsta.

mokėti, 
mumis

užsieniVokietijoje užsakant laikraštį j 
nuo balandžio 1. d. prenumeratos mokestis 
mėnesiui 4,50 DM.

Pavieniams prenumeratoriams (užsisakan
tiems laikraštį ne per platintojus) Vokieti
joje nuo balandžio 1. d. prenumeratos kai
na mėnesiui 3,50 DM.

Adreso pakeitimas skaitomas 50 Dpf., ku
riuos galima sumokėti pašto ženklais.
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