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Sovietai apytikriai turi atominę bombą Ispanija nervinasi dėl Portugalijos

Kravčenkos byloje sprendimas 
balandžio 4 d.

Paryžius (AP). Kovo 22. d. Paryžiaus 
teismas baigė svarstyti Kravčenkos skundą 
prieš komunistų „Les Lettres Franęaises”, 
laikraštį, kuris jį buvo apšmeižęs.

Byla prasidėjo sausio 24. d. Sprendimas 
būsiąs paskelbtas balandžio 4. d.

Oro koridoriuje sovietu bombos
r ■

Berlynas (Dena) Pirmą kartą nuo „oro 
tilto” įsteigimo sovietų bombonešiai 
Hamburgo oro koridoriuje vykdė bom

bų mėtymo pratimus.
Ryšium su tuo Vakarų valstybių atstovai 

sovietų okupacinėms įstaigoms pareiškė la
bai griežtą protestą. Be to, trečiadienį so
vietų aviacijos lėktuvai iš tolimesnių 12 
aerodromų‘buvo išvystę nepaprastą veiklu
mą, skraidydami oro koridoriuose.

iliuzijų, dėl ku- 
likti nepasiruošę 
karui.
sudaro didžiausią

• „Taikos konferencija** 
be Vakarų komunistų

New Yorkas (AP). Kovo 25.-27. d._____ _ ___ . New
Yorke mokslo ir meno tautinė taryba su
šaukė vadinamąją „pasaulio taikos konfe
renciją“. New Yorko steito gubernatorius 
Deweys pareiškė, kad tai yra „komunisti
nio fronto reikalas“. Bet jis neuždraus tos 
konferencijos, nes tai prieštarautų kalbos 
laisvės principui.

JAV ambasada Londone, užsienio rei
kalų ministerijos nurodymu, atšaukė 
vizas britų atstovams. Taip pat atsisa
kyta įsileisti i JAV prancūzų ir italų 

tos konferencijos atstovus.
Konferencijos rengėjai pareiškė, kad iki 
šiol tikras yra tik Rytų Europos kraštų, 
neišskiriant Sovietų Sąjungos, 23 atstovų 
dalyvavimas toje konferencijoje.

Vokietija prekiauja 
Jugoslavija

Frankfurtas (Dena). VFW užsienio preky- 
■ bos skyrius savo savaitiniame pranešime 
• pateikia smulkmenų apie sudarytą preky

bos sutartį su Jugoslavija. Ta sutartis kaip 
tik dabar įsigaliojo.

Pagal tą sutartį visos trys vakarinės zo
nos iš Jugoslavijos gaus prekių už šešioli
kę milijonų dolerių. Svarbiausią poziciją 
sudarys žemės ūkio gaminiai — septynius 
milijonus dolerių. Be to, bus importuojama 
miško, metalo ir rūdos ir chemijos žalia
vos.

Vokietija parduos mašinų, chemikalų, ge
ležies ir kitų metalinių prekių, kokso irelek-

■ 06 įrangos.

Susirinks commonwealtho 
vyriausybių galvos

Londonas (Dena). Pasak BBC, balandžio 
:n. pabaigoje arba gegužės mėn. pradžio-

■ Londone susirinks, konferencijos commo- 
taltho ministerial pirmininkai.
Jie aptars gynybos, konstitucijos ir 

pietryčių Azijos būklės klausimus.
“• Toje konferencijoje dalyvaus ir Indijos 
ministeris pirmininkas Nehrus, kuris nese
niai buvo pareiškęs, kad sekančių. mėnesių 
būvyje Indija turi pasidaryti visiškai nepri
klausoma respublika.

Vokietijoje rūkalai be korteliu
Frankfurtas (Dena). Bizonos kontrolės ta

ryba paskelbė, kad ji patvirtino tabako ga
minių racionavimo panaikinimą. Su britų ir 
amerikiečių parama finansuojamas tabako 
importas įgalino racionavimą panaikintų

Vakarų Vokietijos dispozicijoje šiuo me
tu yra 27.000 to amerikinio tabako. Netru
kus laukiama 10.000 to turkinio ir 2.500 to 
graikinio tabako.

Washingtonas (Dena-Reuteris). JAV ato
mo mokslininkas Dovydas Bradleys Was
hingtone pasakytoje kalboje teigia, kad 

Sovietų Sąjunga, galimas dalykas, ne 
tik turi atominės bombos paslaptį, bet 
ko gero gamina ir atominius ginklus.

Bradleys sudarė pranešimą apie atominės 
bombos bandymą Bikinio atole.

Nuomonę, kuri taria, kad JAV ato
mo moksle turi monopolį, jis apibūdino 
kaip vieną iš keturių 
rių amerikiečiai gali 

atominiam
Tos keturios iliuzijos 
pavojų.

Pirmoji tų keturių iliuzijų, sakė Brad
leys, yra „paslapties“ mitas. Tokios pas
lapties visai nėra. Sovietų Sąjunga tikrai 
žino mokslinę atominės bombos paslaptį.

Antroji iliuzija - pagaminimo klausi
mas, kuris gali būti tik laikinis Amerikos 
pranašumas, nes kiekvienas, kuris įrengs 
atomo bateriją, galės pagaminti ir plutonį. 
Supramoninta Sovietų Sąjunga, galimas 
dalykas, vokiečių mokslininkų padedama 
gamina atominius ginklus.

Trečia iliuzija yra tarmuo, kad atomi
niai ginklai yra absoliutūs ginklai. Bet ir 
atominiams ginklams, teigė Bradleys, yra 
ribos.

Ketvirta tolygiai pavojinga iliuzija tai - 
atominės bombos neįvertinimas kiek rei
kiant ir tarimas, kad atominiams ginklams 
netenka skirti rimtesnės reikšmės.

Baigdamas Bradleys pasisakė už tai, 
kad oficialus Bikinio bandymo pranešimas 
būtų paskelbtas viešai. Jo nuomone, panika 
ir isterija yra tik nežinojimo vaisius.

tų okupacinę politiką Vokietijoje. Sovietai 
suprato, sakoma tame straipsnyje, kad 

šalia Jugoslavijos ir sovietų zona Vo
kietijoje drumsčia Rytų satelitinių vals

tybių vaizdą.
Iš rytinės Vokietijos zonos padaryti pati

kimą satelitą yra sunkus uždavinys, ir to
dėl sovietai teikia pirmenybę visos Vokieti
jos klausimo sprendimui pagal jų sąlygas.

Nuo to laiko, kai paaiškėjo, kad Vakarų 
nebegalima sulaikyti nuo separatinės Vaka
rų Vokietijos vyriausybės sudarymo, sovie
tai bando įkalbėti pačius vokiečius nesu
tikti su tokios vyriausybės sudarymu.

Geriausia, ką galima Rytams linkėti, kad 
laikas kontinento padalijimą sušvelnintų ir 
tuo pačiu laisvės ir nepriklausomybės dva
sia vėl atbustų. Ji kol kas yra tik prislo
pinta, bet nėra mirusi.

♦ Sovietų delegacijai JT pilnatyje, kuri 
prasidės balandžio 5 d. New Yorke, pirmi
ninkaus užsienio reikalų viceministeris 
Gromyka. Ta delegacija plauks į Ameriką 
„Queen Mary” laivu. (D/R).

Madridas (Dena/Reuteris). Madrido dip
lomatiniuose sluogsniuose teigiama, 
kad Ispanija nori paveikti Portugaliją, 
idant ji atmestų kvietimą prisidėti prie 

Atlanto pakto.
Kompetentingi Ispanijos užsienio reikalų 
ministerijos sluogsniai dėl galimo Portu
galijos prisidėjimo prie Atlanto pakto nėra 
užėmę jokios pozicijos.

Tačiau Ispanija mananti, kad Portuga
lijos dėjimasis prie Atlanto pakto, ne
pritraukiant prie jo Ispanijos, yra prie
šingas 1943 m. pasirašytai Ispanijos 
Portugalijos taikos ir draugiškumo su

tarčiai.
Ispanijos vadovaujamų sluogsnių nuomone 
Atlanto paktas be Ispanijos dalyvavimo ja
me yra neįgyvendomas, nes, tuo atveju Eu
ropos gynimosi fronte būtų paliktas pavo
jingas plyšys.

Francas išpranašavo dabartinę įtemptą 
būklę

Londonas (Dena/Reuteris). Madrido radi
jas perskaitė 1944 metų Churchillio laišką,

Kennanas lankosi sąjungininku sostinėse
Paryžius (Dena/Reuteris); JAV užsienio 

reikalų ministerijos planavimo skyriaus vir
šininkas Kennanas, baigęs savo inspekcinę 
kelionę Vokietijoje, atvyko 1 Paryžių. Čia 
jis ketina padaryti mandagumo vizitą Pran
cūzijos užsienio reikalų ministeriui Schu- 
manui.

Prieš išskrisdamas J Washingtoną, Ken
nanas ketina dar apsilankyti Briuselyje ir 
Londone.

I Vokietija atvyks Bevinas
Londonas (Dena/Reuteris). Londono kom

petentinguose Sluogsniuose teigiama, kad 
pasiruošimai užsienio reikalų ministerio 
Bevino kelionei į Vokietiją būsią daromi 
tada, kai Bevinas grįšiąs iš Amerikos po 
Atlanto pakto pasirašymo. Ta proga Bevi- 
nas apsilankys ir Berlyne.

Koregavo Vokietijos 
lahar n sienas

Paryžius (Dena). Ketvirtadienį Prancūzi
jos, D. Britanijos, JAV ir Beneliukso val
stybių atstovai Paryžiuje pasirašė protoko
lą dėl nedidelio Vakarų Vokietijos sienų iš
taisymo.

Iš viso numatyta apie 30 sienos pakeiti
mų, kurie bendrai apims apie 150 kvadra- 
tŠBięg kilometrų plotą

kuris kaip tometinis britų ministeris pir
mininkas pareiškė, kad jo kraštas negali 
svarstyti jokio valstybių grupavimosi, kuris 
būtų nukreiptas prieš „mūsų sovietiškuo
sius sąjungininkus” arba bazuotųsi tariama 
gynimosi būtinybe nuo Sovietų Sąjungos.

Churchillis tada atsakė į vieną Franco 
laišką, kuriame pastarasis pareiškė, kad 
Ispanijai atrodo, kad Sovietų Sąjungai, su
naikinus ir susilpninus jos kaimynus, kils 
garbės troškimas, ir norės padidinti savo 
galybę. Ispanija netiki komunistinės Sovietų 
Sąjungos geromis intencijomis ir gerai pay 
žįsta bolševikų klastą.

Ryšium su tuo Madrido radijo komenta
torius pareiškė, kad dabar, kada įvyko Is
panijos pranašavimai, visas pasaulis yra 
kviečiamas talkon, tik Ispanija pamirštamą.

Raudonoji armija Vokietijoje ruošiasi 
manevrams

Berlynas (Dena). Iš gerai informuotų vo
kiečių sluogsnių sovietų zonoje patirta, kad 
nasirengimas sovietų kariuomenės pavasa- 
».j-manevrame, kurie įvyfks balandžio mėn. 
vyksta sparčiu tempu.

Saksonijoje vyksta stipri kariuomenės 
koncentracija ir dalinių perkeldinėfimai. 
Sovietų kariuomenė ten užėmė jau ilgesnį 
laiką buvusias tuščias vermachto kareivi
nes ir kitus įrengimus. Didesni kariuome
nės daliniai sutraukti į Dresdeną Neustad- 
tą. Mažesni miestai ir miesteliai apie Dres
deną, kurie dar niekad neturėjo sovietiškų 
įgulų, irgi yra kariuomenės užimti. Iš tų 
pačių apylinkių praneša geležinkeliečiai vo
kiečiai apie dalinių perkilnojimus, kurie 
vyksta naktimis.

Taip pat ir iš Mecklenburgo informuoja 
apie kariuomenės judėjimus. Manoma, kad 
į manevrus atvyksta daliniai iš Lenkijos ir 
iš Austrijos.

Sovietų zona drumsčia satelitų vaizdą
Londonas (Dena / Reuteris). Londoniškis 

„Times” savo vedamajame rašo apie sovie-

Dar padidės JAV aviacija
Washingtonas (Dena/Afp). JAV atstovų 

rūmai 395 balsais prieš 3 balsus pritarė 
siūlymui, kad Amerikos aviacija būtų padi
dinta iki 70 grupių. Tuo reikalu įstatymo 
projektas persiųstas senatui.

JAV pirmieji Churchillį sutiko komunistai
New Yorkas (Dena)., „Queen Elizabeth” 

laivu į JAV atvyk" buv. karo metu D. Bri
tanijos ministeris pirmininkas Churchillis. 
Šioje kelionėje jį lydėjo žmona, duktė ir 
žentas.

Į uostą atvyko pasveikinti svečio Bernar
das Bąruchas, pas kurį, būdamas Amerikoje, 
Churchillis svečiuosis.

ChurchilI'iui, tradiciškai rūkant cigarą ir 
spaudos atstovams duodant trumpus pareiš
kimus, aplinkinėse gatvėse susirinko apie 
200 demonstrantų, kurie nešė priešiškus 
transparentus su šūkiais: 
Angliją, Churchillį, mes norime taikos!”

.Grįžk atgal į

JAV komunistų vadai teisme

New Yorkas (UP). Kovo 21. d. New 
Yorko baudžiamajame teisme prasidėjo 
ilgai laukta Amerikos komunistų vadų by
la. Jie kaltinami sąmokslu jėga nuversti 
JAV vyriausybę.

Izraelis apskundė D. Britaniją
Lake Successes (Dena). Pasak Reuterio, 

Izraelis Saugumo Tarybai įteikė skundą, 
kuriame teigiama, kad britų kariuomenės 
buvimas Raudonosios jūros Akabos uoste 
pažeidžia tarybos rezoliuciją iš praeitų me
tų gegužės 29. d. Tų dalinių buvimas, sa
koma skunde, gali „nepalankiai” atsiliepti į 
šiuo metu tarp Izraelio ir Transjordanijos 
vedamas derybas dėl ginklų paliaubų.

Yrą pranešimų, toliau teigiama skunde, 
kad Akaboje esą britų daliniai turį perimti 
kitus Transjordanijos Izraelio fronto ba
rus.

Britų delegacijos informatorius pareiškė, 
kad britų dalinių judėjimas Akaboje pasi
darė reikalingas dėl numatytų Izraelio ag
resyvių planų. Šiaip ar taip, pažymėjo in
formatorius, britų kariuomenės buvimas 
Akaboje yra susijęs su D. Britanijos Trans
jordanijos sutartimi, ir JT yra apie tai pa
informuotos.

Britai dar neapsisprendė padėti Transjor- 
danijai

Londonas (Dena/Afp). Iš patikimų šalti
nių pranešama, kad D. Britanijos vyriausy
bė dar nėra apsisprendusi dėl Transjorda
nijos vyriausybės prašymo pasiųsti britų 
kariuomenės dalinius į Izraelio Transjorda
nijos pasienį tarp Akabos ir Gharandelio.

Vengrija Ištrėmė žydų emigrantų instrukto
rius

Frankfurtas (Dena). „Daily Telegraph” 
rašo, kad 10 sionistų instruktorių, kurie. 
Vengrijoje ruošė išvykimui į Palestiną žy
dus, Vengrijos vyriausybė paprašė per 24 
vai. iš krašto išvykti. Ištremtieji, esą. buvę 
kraštutiniai kairiosios Mappan partijos 
nariai; kurie pritarę Rytų liaudt-s demo-

truktorius buvo ištremtas ir iš Rumunijos, 
nors dėl to ir protestavo Izraelio atstovy
bė Bukarešte.

Vengrijoje, o taip pat ir Rumunijoje esą 
uždaryti sionistų spaudiniai, ir hebrajų kal
bos mokymasis.

Izraelio vyriausybė tuo esanti gerokai 
susirūpinusi. Rumunijoje šiuo metu dar gy
vena apię 400.000 žydų. Vengrijoje, Čeko
slovakijoje ir Lenkijoje irgi dar yra apie 
ketvirtis milijono žydų, 1 
nori išvažiuoti į Palestiną.

, lianai, nunv -'7 -z -------- ■■ —
1 kratijų sistemai. Taip pat vienas žydų ins-

savo 
savo 

tiksjus gali pasiekti tik jėgos priemonėmis, 
1917 m. rusų revoliucijos pavyzdžiu. Vie
nuolika teisiamųjų komunistų padarę są
mokslą įtaigojo savo sekėjus, kad komu
nizmo įgyvendymui turi būti sugriautas 
visas JAV adminstracijos aparatas.

Komunistų gynėjai labai stengėsi, kad 
byla būtų panaikinta arba mažų mažiau
siai dar atidėta. Jie reikalavo net dėl to 
tą bylą panaikinti, kad teisėjas Medina, 
kreipdamasis . į teisiamuosius, pasikrapštė 
galvą ir įžnybė į 
komunistų gynėjų

Prokuratūros atstovas McGoheys 
kalboje pabrėžė, kad komunizmas

Australija turi 
likti balta

Melbournas (Dena/Reuteris). „Baltos Aus
tralijos vėliava nebus perdažyta”, savo 'kal
boje, pasakytoje Bendigo mieste, Viktorijo
je, pareiškė Australijos imigracijos minis
teris Calwellis.

Toliau ministeris pareiškė, kad reikia vi
sa energija pasipriešinti puolimais, nu
kreiptiems prieš „baltą” Australijos politi
ką. Jis neketino panaudoti administraciniu 
priemonių, kad galima būtų išlaikyti sun
kiai pasiektą aukštą krašto gyvenimo stan
dartą.

Apie kvotų sistemą, kurios įgalintų aziatų 
tautines grupes imigruoti l Australiją, ne
gali būti nė kalbos. Kol darbo partija yra 
valdžioje, negali būti nė minties, kad būtų 
pakeisti nuostatai, kurie nustato, kokie žmo
nės gali būti priimti į australų tautą.

ausj. Bet teismas visus 
reikalavimus atmetė.

Austrijos taikos
Viena (Dena/Reuteris). Austrijos užsienio 

reikalų ministeris Gruberis, kuris vyriausy
bei padarė pranešimą apie savo lankymąsi 
Londone ryšium su pasitarimais dėl Austri
jos taikos sutarties pareiškė, kad didžiausia 
kliūtis veikiai sudaryti taikos sutartį- yra 
sovietų reikalavimai.

Gruberis pareiškė, kad Vakarų valstybės 
visa daro, kad būtų pasirašyta sutartis su 
Austrija. Londono pasitarimai yra tęsiami 
su viltimi, kad sovietų reikalavimai pasi
keis.
* Prezidentas Trumanas per radiją Ira

no tautai pasakė kalbą, kurioje jis išreiškė 
viltį, kad tarp Persijos ir JAV santykiai vis 
gerės ir vis labiau plėtosis. (D/Afp).

sutarti trukdo sovietai

Jokios paramos Kinijai
Washingtonas (Dena/Afp). JAV senato 

užsienio reikalų komisijos pirmininkas 
Connalys spaudos atstovams pareiškė, kad 

komisija balsuos prieš bet kurių naujų 
sumų skyrimą Kinijai ir pasiūlys, idant 
šių mefų kredite disponuojami 58 mili
jonai dolerių būtų paskirta kitiems tik

slams.
Naujai sudarytoji Kinijos vyriausybė ko

vo '24. d. pirmą kartą susirinko svarstyti 
taikos' sąlygų.' Manoma, kad ir toliau bus 
laikomasi valstybės prezidento pareigas ei
nančio Licungjend nustatyto principo tartis 
su komunistais abiejų šalių lygybės princi
pu. *

AP informuoja, kad šią savaitę bus per
duotas teismui buv. ministeris 
Dr. Sunfo, kuris išeikvojęs 
auksinių juanų.

pirmininkas,
110 milijonų

Lenkija ištrėmė JAV diplomata
Varšuva (Dena). Lenkijos įstaigos papra

šė, kad Amerikos informacinio biuro Var
šuvoje vedėjas Opale tuojau išvyktų iš Len
kijos.

Oficialiame lenkų įstaigų išleistame ko
munikate Opalei prikišama, kad Lenkijos 
vyriausybės atžvilgiu jis visai yra netekęs 
takto. Jis kaltas tuo, kad lenkų kalba buvo 
išspausdintas raštas, kuris prasilenkia su 
Lenkijos įstatymais. Atsižvelgiant į Ameri
kos spaudos ir radijo vedamą kampaniją, 
Lenkijos vyriausybė pasijuto esanti priver
sta atidengti tikrą būklę.

Nebeduoda Jugoslavijai
Viena (Dena/Reuteris). Austrijos spaudos 

agentūra pranešė, kad
nuo trečiadienio yra sustabdytas bet 
koks naftos ir jos produktų siuntimas 
iš sovietų zonos Austrijoje Į Jugoslavi

ją- ■'
Vienos diplomatiniuose sluogsniuose tiki

ma, kad tas draudimas yra susijęs su kom- 
informo vykdoma Jugoslavijos blokada.

Patirta kompetentinguose sluogsniuose, 
kad žemutinėje Austrijoje, prie Matzeno, 
yra atrasti nauji naftos šaltiniai.

naftos

0 Čekoslovakija — britų vicekonsulą

Praha (Dena). Čekoslovakijos įstaigos iš
trėmė iš krašto britų vicekonsulą Wildashą.b* —J-J-.- . ----- — — ------------- - -T •

kurių daugumas Jį čekoslovakų įstaigos areštavo ir paleido 
i po padarytos jo bute kratos.

Amerikai rūpi Artimąją Rytą saugumas
Washingtonas (Dena-Afp.). JAV užsie

nio reikalų ministeris Achesonas savo sa
vaitinėje spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad

Graikija, Turkija ir Iranas nors nėra 
{trauktos i Atlanto paktą, bet Jungti
nės Valstybės turi didžiausią interesą, 
kad tos visos tautos išlaikytų savo su

verenumą ir nepriklausomybę.
Tai būtų atsvara sovietų .politiniam spau
dimui į Iraną.

Achesonas kategoriškai dementavo so
vietų propagandos teigimus, kad, esą, JAV 
ketinančios Irane įrengti atramos taškus, 
kurie agresyviais tikslais būtų nukreipti 
prieš Sovietų Sąjungą.

Atlanto paktas greičiausiai bus pasira
šytas balandžio 4 d., pareiškė Achesonas ir 
pabrėžė, kad, galimas dalykas, su 

kiekvienu užsienio reikalų ministeriu, 
atvykusiu pasirašyti Atlanto pakto, jis

turėsiąs privačius pasitarimus, lų pa
sitarimų metu bus aptarti visi klausi
mai ir visos problemos, kurios yra 

Atlanto pakto interesų ribų.
Achesonas baigdamas dar pridūrė, 
iki šiol dėl Pacifiko pakto dar niekas 
cialiai nesikreipė į JAV vyriausybę,
gal tuo reikalu yra pradėti kokie nors žy
giai.

UŽ

kad 
ofl- 
Bet

Ginklų Europai už 2 milijardus dolerių
Washingtonas (Dena/Reuteris). Ketvirta

dienį vyriausybės sluogsniuose buvo teigia
ma, kad JAV disponuoja pakankamais kie
kiais darbininkų ir pramonės pagalbiniais 
šaltiniais, kad Vakarų Europai atginkluoti 
galėtų skirti iki dviejų milijardų dolerių.

Ginklų pagalbos programa Vakarų Euro
pai gali būti įgyvendyta be racionavimo ir 
paskirstymo priemonių JAV, ir ji nesukels 
jokios infliacijos.

Spekuliacija Vokietijoje nesiliauja
Frankfurtas (Dena). Sulaikius iš Bavari

jos siunčiamus du vagonus su kava ir ka
kava, kurių' vertė 'apie 150.000 DM, ir su
ėmus ryšium su tuo tris Fiirthe gyvenan
čius išvietintuosius, spėjama, kad tuo pa
čiu yra susekti pėdsakai didelės vaizbūnų 
organizacijos, kuri visą bizoną per DP 
stovyklas aprūpindavo juodosios rinkos pre
kėmis.

Po kelių dienų buvo sulaikyta sunkveži
mių' gurguolė, kuri vežė aštuoniolika to 
kavos. Prekės buvo transportuojamos iš 
užsienio į Mūncheną, kur būdavo iškrauna
mos viename bunkeryje. Bet policija tą ma
chinaciją buvo susekusi ir bunkerį saugojo.

Nepažįstami piktadariai užpuolė policijos 
sargybą, išlaužė bunkerį ir jį visiškai iš
tuštino. Įvykis tiriamas toliau.

Niirnbergo muitinės nuomone tos speku
liacinės prekės yra ne kas kita, kaip ta
riami siuntiniai išvietintiesiems asmenims.

Pirmieji JAV turistai Vokietijoje
Frankfurtas (Dena). Frankfurto Rhein- 

Maino aerodrome nusileido „Panamerican 
Airways” lėktuvas, kuriuo atvyko pirmieji 
Amerikos turistai į Vokietiją.

Tie 13 turistų, kurių daugumas yra kilę 
iš St. .Louis miesto, Illinoiso steito, ir jie 
visi yra vokiečių kilimo, kurių daugumas 
Vokietiją tematė prieš 20 metų. Vokietijoje 
jie bus keturias savaites pas gimines.
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Tarptautinė padėtis

Sovietų sąmokslas 
prieš Titą ,

Iš visų Balkanų kraštų ateina žinios, kad 
sovietai ruošiasi nuversti Titą. Iš Albanijos 
pranešama, kad ten atplaukusius sovietams 
pagal taikos sutartį atitekusius italų karo 
laivus ruošiamasi panaudoti kovai prieš da
bartiną Belgrado vyriausybę. Ten pat esą 
sudaryta ir „svetimšalių” divizija tam pa
čiam tikslui. Pranešama ir apie sovietų ka
riuomenės telkimą Bulgarijoje bei Rumuni
joje. Ir Graikijos komunistiniai sukilėliai 
giriasi suėmę „daug slaviškų makedoniečių", 
kurie, girdi, įkalbinėjo sukilėlių „karius” 
dezertyruoti.

Galimas dalykas, kad tos žinios yra kiek 
perdėtos, tačiau toks „šaltasis” nervų ka
ras Belgrado rūpesčių nesumažino. Titas 
visą laikų kovoja su tikrais, o gal Ir įsi
vaizduotais priešais. Armija ir administra
cija didžiojo mokytojo Stalino pavyzdžiu 
yra nuolat „valoma”. Užsieniuose net buvo 
pasklidę gandai, kad prieš Titą maištauja 
ir visagalis Jugoslavijos NKVD — OSNA 
viršininkas generolas Rankovičius.

Kremlius, atrodo, yra sudaręs net keletą 
' planų Titui nuversti. Vienas jų numatė iš

naudoti seną Balkanų kraštų nesantaikos 
obuolį — Makedoniją. Bulgarijoje, žinoma, 
ne be Kremliaus palaiminimo, buvo pa
skelbtas planas sudaryti atskirą Makedoni
jos valstybę U Bulgarijos, Graikijos ir Ju
goslavijos valdomų Makedonijos sričių. 
Graikijos vyriausybė tą paskelbimą išnau
dojo savo naudai, aiškindama, kad Graiki
jos sukilėliai kovoja dėl Graikijos žemių iš
skyrimo. Žinoma, Graikijos kompartijai po 
to neliko nieko kito, kaip tą planą paneigti. 
Tačiau to nepaisant, gerai informuoti sluog- 
sniai toliau tvirtina, kad Kremlius nuo to 
plano nenori atsisakyti. Nepriklausomos Ma 
kedonijos sudarymas atskirtų Jugoslaviją 
nuo „baltosios” Graikijos ir sukeltų rimtus 
neramumus Tito valdomoje Makedonijos da
lyje. Jau 1948 m. rudenį Jugoslavijos poli
cija susekė slapta makedoniečių pogrindžio 
organizaciją, kuri veikė pagal Kremliaus 
nurodymus, Nuo to laiko Titas Makedonijo
je laiko paruošties stovyje 11 divizijų.

Visi tie daviniai rodo, kad debesys virš 
Jugoslavijos tirštėja. Triesto laikraštis „Ul- 
tissime” teigia, kad Titas norįs susitikti su 
„Vakarų asmenybėmis” ir su jais aptarti 
auaidariusią padėti, Londoniškis „Observer” 
konstatuoja;

„Atrodo, kad sovietai Jugoslaviją puls 
Graikijos užpuolimo pavyzdžiu. Kyla 
klausimas; kaip tuo atveju mes turime 
elgtis? Apie bet kokias asmenines arba 
politines simpatijas Titui negali būti 
kalbos. Tačiau tai dar nereiškia, kad 
Vakarams vis tiek, kas laimės tą kovą. 
Tito pasipriešinimas Kremliaus diktatū
rai yra didelės reikšmės politinis fakto
rius. Jei Titas turės pasisekimo Ir jo 
pavyzdys užkrės kitus, tai tat gali duo
ti akstino komunistinei ideologijai atsi
skirti nuo sovietinio imperializmo. Va
karai turi intereso, kad Tito pasiprieši
nimas nepasibaigtų. Todėl Vakarui turi 
tiekti Jugoslavijai tokios pagalbos, ku
rios jai reikia, kad ji galėtų išlaikyti 

laukiamą sovietų antpuoli.”
Paskutiniuoju laiku Vakarų prekyba su 

Jugoslavija smarkiai pagyvėjo, tačiau to ne
paisant krašto ūkinė padėtis yra labai sun
ki. Per paskutines savaites maisto kainos pa
kilo nuo 100 iki 200%. Bet ir už pakilusias 
kainas sunku gauti maisto. Nepaisant galvi
jų ir kiaulių konfiskacijų miestuose trūksta 
mėsos. Kai kur pritrūko net duonos. Tito 
įsakymu iš slaptosios policijos agentų su
darytos „nepasitenkinimo žvalgybos grupės” 
viešose vietose keikia Tito režimą. Kas prie 
jų prisideda, tuojau suimamas kaip „pavo
jingas sukilėlis”. Titas matyti iš pagrindų 
išstudijavo sovietų teroro režimą. Iš ka
riuomenės jis atleido 3.000 karininkų, jų 
tarpe 4 generolus, Kariuomenės dalys daž
nai kilnojamos iš vienos vietovės į kitą, (m).

Nori atidėti pakto pasirašymu
Washingtonas (Dena/Reuteris). Respubll- 

kininkų senatorius Vandenbergas New 
Yorke šiuo metu vykstančiame burmistrų 
suvažiavime

Atlanto paktą apibudino kaip didžiausią 
visų laikų „atbaidytoją” nuo karo. Da
bar kiekvienam užpuolikui turi būti aiš
ku, kad paktą pasirašiusių valstybių 
jėga bus pakankamai didelė, kad tą 

užpuoliką perblokštų. '
Senate pasakytoje kalboje tas pats respub- 

llkinlnkų senatorius Vandenbergas prašė 
prezidentą Atlanto pakto pasirašymąlatidėti 
60 dienų. Prezidentas Trumanas ką tik at
metė-panašų senatoriaus Watkinso siūlymą, 
motyvuodamas tuo, kad ta sutartis buvo 
svarsoma senato ir viešumos dar prieš ją 
perduodant kongresui.

Watkinsas pabrėžė, kad prieš tos sutar
ties pasirašymą turi būti aptarti kai kurie 
jos straipsniai, tarp kitų ir tas klausimas, 
ar JAV būtų įpareigotos stoti į karą, jeigu 
viepa iš pasirašiusiųjų valstybių būtų už
pulta, ir ar tai būtų laikoma „pažadų nete- 
sėjtpiu”, jeigu kongresas, įvykus panašiam 
užpuolimu), atsisakytų skelbti karą.

Dėl Achesono, Bevino ir Schumano pasa
kytų kalbų davė savo komentarą ir diplo
matinis sovietų radijo komentatorius, Jis 
pareiškė, kad istorija yra įrodžiusi, jog kaip 
tik t karą veda karinės sutartys, Ir Berlyno 
Rymo Tokijo ašis po kelerių metų, ginklą- 
vimosi pradėjo karą. Dabar yra sudarytas 
naujas karinis aliansas, kurio tikslas yra, 
kad pasirašiusieji kraštai kuo skubiausiai 
ginkluotųsi

Pereitą sekmadienį prasidėję. Prancūzijos 
departamentų tarybų (mūsiškai: apskričių 
tarybų) rinkimai parodė, kąd krašto poli
tinė konsteliacija nepasikeitė. Tiesa, iš tų 
rinkimų negalima daryti toli einančių iš
vadų. Jie turėjo tik vietinės rekšmės, į ku
rią normaliais laikais gal ir nevertėtų 
kreipti dėmesio, tačiau, antra vertus, par
tijos į rinkimus išėjo toli gražu ne §u vie
tinės reikšmės programomis.

Komunistai ragino savo šalininkus už 
juos balsuojant pasisakyti prieš Atlanto 
paktą ir JAV „imperialistinę” politiką. Jie 
aiškino, kad pasisakymas už komunistų par
tiją kraštą išsaugos nuo karo nelaimių, Gen. 
de Gaullės šalininkai per savo rinkiminę 
propagandą bandė įrodyti,- kad dabartinė 
vyriausybė yra per silpna išgelbėti kraštą 
nuo jam gresiančių nelaimių. O dabartinės 
vyriausybės koalicijos partijos (socialistai, 
radikalsocialistai ir krikščionys soc(alai) 
aiškino, kad jie kraštą jau išgelbėjo. Jie 
galėjo pasidžiaugti krentančiomis kainomis 
(ypač maisto produktų) ir pagerėjusia ūki
ne padėtimi,

Rinkimų tvarka nustato, kad kiekvienoje 
rinkiminėje apylinkėje kiekviena partija iš
stato tik vieną kandidatą, kuris turi gauti 
absoliučią (50°/a+l) balsų daudumą, kad 
būtų išrinktas, Jei jis tokios daugumos ne
gauna, balsuojama dar kartą (sekmadienį, 
kovo 27. d.) Antru kartu balsuojant išrink
tu laikomas tas kandidatas, kuris gavo dau
giausia balsų.

Pereitą sekmdienį buvo išrinkta 712 tarė
jų iš bendro 1509 skaičiaus. Aukščiau nu
rodyta rinkiminė sistema nulėmė, kad ko
munistai, kurie retai kur galėjo sudaryti 
rinkimų apylinkės daugumą, gavo tik 17 
savo atstovų, de Gaullės šalininkai ‘170 ats
tovų, Vyriausybės blokas laimėjo-, socialis
tai 108, radikalsocialistai 142, krikščionys 
socialai 35 ir kitos djugiau dešinės pakrai
pos partijos 209,

Suskaičius paduotus balsus paaiškėjo, kad 
vyriausybės partijos surinko kiek daugiau 
kaip pusę visų balsų, komunistai kiek ma
žiau kaip ketvirtadalį, o degolininkai kiek 
daugiau kaip ketvirtadalį. Tokiu būdu rin
kimai parodė, kad paskutiniuoju laiku ko
munistų įtaka krašte kiek sumažėjo, taip pat 
ir de Gaullė nepajėgė padidinti savo šali
ninkų skaičiaus.

Paskutinės J. Masaryko dienos
Prieš metus Čekoslovakijos užsienio reikalų 

ministeris J. Masarykas, jos didžiojo įkū
rėjo sūnus, nusižudė, iššokdamas pro savo 
miegamojo langą.

Tų likiminių dienų istorija dar nepara
šyta. Pabandysiu tai padaryti,

Negaliu pasisakyti^ kas esu, nes dar tik 
neseniai iš Čekoslovakijos pabėgau, Mano 
žmona ir vaikai dar tebėra tenai. Mano 
vardo paskelbimas reikštų jų mirti- O jie 
ir taip jau pakankamai prisikentėjo.

Grasinimas.
Komunistinio pučo išvakarėse Prahoje 

atsirado V. A. Zorinas, S. Sąjungos užsie
nio reikalų viceministeris. J. Masaryką jis 
surado miegamajame ir be jokios įžangos 
jam pareiškė, kad turi būti pakeista vy
riausybė ir kad S. Sąjunga nusistačiusi pa
remti komunistus. Jis reikalavo, kad Ma
sarykas pasiliktų tose pačiose pareigose ir 
naujoje vyriausybėje.

Masarykas atsakė, kad jis pripažįsta tik 
koalicinę vyriausybę. Zorinas grasino, bet 
Masarykas nenusileido. Zorljnii išvykus 
Masarykas nuvyko pas respublikos prezi
dentą Dr. E. Benešą pranešti apie „pasikal
bėjimą”.

Sekančią dieną nekomunistiški ministe
rial, protestuodami ypač prieš vidaus rei
kalų mlnisterio Nošeko metodus, pasitraukė 
iš vyriausybės. Nosekas buvo atleidęs ne
komunistiškus policijos pareigūnus. Vy
riausybės dauguma pasmerkė tą akciją, 
Komunistai, vadovaujami Klemento Oott- 
waldo, kuris pasidarė po pučo min. pir
mininkas, o ’ dabar yra valstybės preziden
tas, atsisakė daugumos nutarimą pripažinti.

Tuojau po ministerių atsistatydinimo ko
munistai savo šalininkams įsakė veikti. Tai 
buvo pučo pradžia, Komunistai vadino pa
sitraukusius ministerius „reakcionieriais” 
ir reikalavę Benešą priimti jų' atsistatydini
mą. Benešąs nesutiko.

Prasidėjo masiniai mitingai, ginkluota 
milicija patruliavo gatvėse. Gyventojai 
kreipė žvilgsnius t du vyrus, kurie galėjo 
išgelbėti padėtį: i E, Benešą ir J. Masa
ryką.

Maaarykas buvo nuolatiniame kontakte su 
prezidentu, Pučo metu jis vedė dienoraštį 
apie savo pasikalbėjimus ir apie pasikalbė
jimus, kuriuos' turėjo Benešąs su Gottwaldu 
ir kitais. Kartais man diktuodavo, o pas
kum pats pasirašydavo. Porą dienų prieš 
mirtį jis perdavė savo užrašus man. Faktai 
čia paduoti yra iš jo užrašų.

Antradienį, vasario 24, d, 1048 m„ komu
nistai paskelbė simbolini generalinę streiką, 
Valandai viskas sustojo.

Gottwalds* ir Nesekąs vėl apsilankė pas 
prezidentą. Si kartą su grasinimais. Prezi
dentas jiems pareiškė, kad jis nepripažins vy
riausybės, kuri nebus sudaryta iš visų par
tijų. Jis pareiškė, kad davęs partijoms nuro
dymus toliau kovoti parlamente, kuris turi 
šiandien susirinkti.

Gottwaldas Jį pertraukė: „Parlamentas 
šiandien nesusirinks; parlamentas nesusi- 
rinks, kol nebus išspręsta vyriausybės

Prancūzijoje nieko nanjo
„Te Figaro” iš to daro išvadą, kad tau

ta pasisakė už Atlanto paktą, o falp pat ir 
prieš de Gaullės reikalavimą daryti naujus 
seimo rinkimus. Tenka pastebėti, kad bal
savusių nuošimtis buvo nedidelis, savo tei
se balsuoti pasinaudojo tik 60%, Nurodoma, 
kad ypač mažai rinkikų pasinaudojo savo 
teise žemės ūkio srityse. Prancūzijos ūki
ninkai yra smarkiai nepatenkinti nukritu
siomis maisto kainomis ir dėl to kaltina vy
riausybę, Jie arba nebalsavo arba balsavo už 
kraštutines partijas.

Tokiu būdu dabartinė vyriausybė gali ra
miai pasilikti prie valdžios vairo iki 1950 
m. pavasarį busimų parlamento rinkimų. Ži
noma, jei nebus ypatingų įvykių. (Lo).

„Švedija lieka viena ir apleistą”
Washingtonas (Dena). „Washington Eve

ning Star” įdėjo straipsni, pavadintą „Šve
dijai nelieka vidurio kelio”, kuriame rašo, 
kad - „JAV turėtų aiškiai pasisakyti, jog 
Švedija negaus jokios karinės paramos, jei
gu ji nesidės prie Atlanto pikto”.

Pirmiausia, laikraščio nuomone, gink
lais turi būti aprūpintos paktą pasira
šiusios valstybės, Švedija Ir kitos pana
šios valstybės bus tik to sąrašo gale, 
ir labai abejotina, ar joms dar kas nors 

atliks.
Tai, žinoma, jokiu būdu nereiškia, kad čia 

Švedijai neturima jokių simpatijų. Ištisas 
generacijas Švedijos iškabą buvo neutralu
mas. Mes, kurie ištisus dešimtmečius taip 
pat stengėmės neutralume rasti saugumą, 
turėtumėm suprasti, tai, kas dabar rūpi 
švedams.

Po to, kai Norvegija ir Danija palinko į 
Atlanto paktą, Švedija staiga pasidarė 
viena ir apleista, ir jos puoselėjamas 
neutralumas yra pastatytas sunkiam 

bandymui.
Bet Švedijoje yra didelis skaičius įtakin

gų asmenybių, kurios supranta, kad šian
dien Švedija nepasieks tikro saugumo, bet 
kuria kaina vengdama palinkti į Rytus ar 
Vakarus. Mes čia nieko daug negalime pa
daryti, bet užtat turėtumėm garbingai Šve
dijai pranešti, kad pirmoje eilėje į mūsų 
paramą teisę turi paktą pasirašiusios val
stybės.

krizė. Parlamento pirmininkas painfor
mavo apie tat visus parlamento narius."

Pirmą kartą prezidentas išgirdo apie įvy
kių raidą. Jis buV6 tikėjęsis, kad parla
mento diskusijose komunistai bus mažu
moje... Dabar paaiškėjo, kad pirmininkas 
parlamento nesušaukė, vadinasi, negalima 
bus surasti demokratinio krizės sprendimo, 
Jis pertraukė diskusijas Ir nuėjo į greti
mą kambarį pas Masaryką ir pareiškė sa
vo pasipiktinimą dėl Gottwaido elgesių. 
Tuo pat metu pranešė vienas jo sekretorių, 
kad policija ir rpiHcija užpuolė ąoeialdemo- 
kratų ceptralę.

„Benešąs pasižiūrėjo į manė”, rašė Ma
sarykas, „Niekados nepamiršiu to jo žvilgs
nio. Ne tik iš jo akių ir veido, bet Ir iš 
viso kūno buvo matyti, kaip ta žinia jį 
sujaudino.”

„Dabar, Jonai, „tarė Jis susmukęs į kėdę, 
atėjo galas”. Po kiek laiko tęsė jis toliau: 
„Ačiū Dievui, kad tavo tėvas nebegyvena 
ir kad jam nereikia to išgyventi”.

„Ar ir tavo pasitraukimą kartu įteikti?” 
po ilgesnės tylos paklausė Benešąs. Pa
sakiau „taip!” Ir keista, man pasidarė 
lengviau. „Palauk, aš sugrįšiu”, tarė jis ir 
nuėjo pranešti Gottwaldui, kad tokiomis 
aplinkybėmis jis nutarė atsistatydinti, kad 
aš tą pat padarysiąs ir kad tikrai pasi
trauks ir ministeris Vaclovas Mayeris (so
cialdemokratas). Valstybė bus be šefo ir be 
vyriausybės.

Kariuomenė pasienyje
Gottwaldas atsakė, jog tai buvo numa

tyta, kad tai sukels pilietinį karą Ir inter
venciją. Be to, jis pareiškė, kad kiekvienu 
atveju bus tas pat, ir prezidentas yra atsa
kingas už nereikalingą kraujo praliejimą.

Prezidentas tarė: .„Prisiminė! apie inter
venciją. Ką tai reiškia?” Gottwaldas atsa
kė: „Sovietų kariuomenė stovi pasieny S, 
Sąjunga nepakęs, kad nugalėtų reakcija.”

Prezidentas: „To jūs nedrįsi! padaryti”.
Gottwaldas: „Ar pasiųsti pas jus Zu

riną?"
Prezidentas: „Ne, nenoriu priimti žmo

gaus, kuris nepadarė man net mandagumo 
vizito”.

Gottwaldas tada išdėstė prezidentui nau
jos vyriausybės sudėtį, į kurią įėjo tik ko
munistai ir jų šalininkai. Kartu su Noseku 
bandė paverkti prezidentą, bet šis buvo 
tvirtai nusistatęs ir nesileido l joki kom-.. 
promisą.

Nosekas tada perskaitė sąrašą žmonių, 
kurie turėjo būti areštuoti ir išėjo. Tame 
sąraše buvo ir visi pasitraukę ministerial. 
„Didžiuojuos”, rašo Masarykas, „kad ir 
mano vardas buvo tame sąraše”. Preziden
tas nebenorėjo toliau klausyti if pasakė: 
„Buvau jau gąsdinamas. Vieną kartą Mas
kvoje, ponas Gottwa’dai, Nepakęsiu to dau
giau. štai mano atsakymas į jūsų partijos 
raštą. Nenusileisiu”. .

Paliko jiems savo laišką ir išėjo iš kam
bario. Prieš išeidamas Gottwalds- dar pa
reiškė, kad rytoj yra ]•' 1 '/i ,r ”1 Pri
imti siūlymus. Jei ne. „prasidės šokis”

Amerikos užpakalines durys
1867 m. JAV iš Rusijos nupirko Aliaską. 

Už 7,200.000 dolerių. Tąsyk JAV buvo ki
lęs nepasitenkinimas, Girdi, per brangu už 
tokį ledų rūsį. Netrukus ten rastas auksas 
šimtą kartų atlygino carui sumokėtus 7 mi
lijonus. Po 1941 mt, po staigaus japonų už
puolimo, buvo įvertinta ir Aliaskos strate
ginė poziciją, Generolas Mitchellis Aliaską 
pavadino Amerikos Achilo kulnu. 1942 m. 
per aštuonius mėnesius iš Si. Johno forto 
(Kanadoje) į Fairbanksą (Aliaskos sostinę) 
buvo nutiestas 2.000 kilometrų ilgio plentas. 
Statyba buvo labai sunki ir pareikalavo 
daug darbo jėgų ir lėšų, Nuo 1942 m. iki 
karo galo Fairbankse sovietų lakūnai čia 
perimdavo Sovietų Sąjungai pristatomus 
amerikinius lėktuvus ir skrisdavo namo.

Po karo paaiškėjo, kad tie patys' sovietų 
lakūnai gali dar kartą atskriet) į Aliaską, 
bet šį kartą ne tam, kad iš čia skridus na
mo, bet tam, kad skristų toliau, Rimtai skai
tomasi su galimybe, kąd kurią nors gražią 
dieną sovietų parašiutininkai staigiu puo
limu gali pabandyti užimti amerikiečių 
aerodromus Fairbankso srityje. O iš čia į 
Seątllės miestą, kur yra didieji Boeingo 
fabrikai, gaminą garsiuosius B—29, B—36 
ir B—50 bombonešius, yra tik 2.400 kilo
metrų. Iš čia iki pramoninip Chicagos, Phi- 
ladelphijoa ir Bostono trikampio tėra 4.300 
kilometrų, Todėl amerikiečiai akylai stebi 
savo „užpakalines duris”, pro kurias gali 
įsiveržti neprašytas svečias.

1947 m, perorganizuojant JAV krašto ap
saugą, buvo įsteigta speciali „Aliaskos gy
nimo zona.” Neseniai JAV kariuomenė pra
nešė, kad savo Įgulas Aliaskoje padvigubi
no. „Kažkur Aliaskoje", skelbiama toliau, 
įsteigta naujų B—36 bombonešių bazė, iš 
kur tos pabaisos su atominių bombų krovi
nių galės pasiekti kiekvieną pasaulio kam
pą.

Sovietai iš savo pusės tarp Beringo są
siaurio, skiriančio Aliaską nuo Kamčatkos, 
ir Lenos upės turi sukoncentravę 800 lėktu
vų ir 3 parašiutininkų divizijas, Atrodo, kad 
užpakalinės durys ko gero užtemdys prieša
kinių garbę. (Lo).

„Pasilikau”, rašo Masarykas toliau. „Pre
zidentas apsvarstė su manim visą padėtį ir 
priėjo išvadą kad mums po kojų nebeliko 
jokio pagrindo”^ Žinios sekė žinias -— Ka
riuomenė Prahoje ir už Prahos buvo nu
ginkluota! parlamentas negalėjo susirinkti.

Prezidentas negalėjo pasinaudoti radiju ir 
kreiptis 1 tautą. Laikraščiai, kurie būtų 
galėję išspausdinti, jo atsišaukimą, neturėjo 
popierio. Tų laikraščių patalpas buvo už
imtos. „Ar dar yra kokia išteitis?" paklausė 
prezidentas, peržvelgdamas padėtį,

„Ką jūs abu darysit?” paklausiau aš 
Masaryką. „Nežinau. Abejoju, ar Benešąs 
išlaikys tą įtampą. Tačiau ką jis bedarytų, 
aš būsiu kartu su juo, kaip savo tėvui mir
ties patale pasižadėjau”.

Sekančią dieną, vasario 25. d„ preziden
tas Benešąs pasirašė Gottwaido projektą 
dėl vyriausybės. Benešo prašomas Masa
rykas pasiliko vyriausybėje. Jis dirbo dau
giau negu kada nors. Šimtams jis padėjo 
išeiti' iš kalėjimų arba pabėgt). Jam sekėsi 
tol, kol Nosekas kabineto posėdy pareiškė, 
kad tolimenais jo kišimasis neturės pasise
kimo. Masarykas pareiškė: „Ligi šiol iš
naudojo! mane kaip iškamšą. Dabar, nusi
ima! jūs savo kaukes. Tą pat padarysiu 
Ir aš". .

Klausimas tik — kada?
Savo tėvo gimimo dieną, kovo 7, nuvyko 

jis ant kapinių, kur buvo palaidotas jo tė
vas. Prie kapo išbuvo daugiau, kaip valan
dą. Sugrįžęs sutvarkė dokumentus, Sekan
čią dieną Gottwaldas pareikalavo, kad po 
poros dienų Masarykas ateitų pusvalandžiu 
anksčiau j parlamento rūmus, kur naujoji 
vyriausybė turėjo būti nufilmuota, „Grei
čiausiai jau aš visiškai ten nenueisiu”, tarė 
Masarykas su tą šypseną, kuri rodė, kad į 
jo sielą sugrįžo ramybė, ir pusiausvyra.

Antradienį, kovo 9. d„ aplankė Masary
kas Benešą jo vasaros rezidencijoje. Su
grįžęs priėmė keletą svečių, o vakare už
sakė aštuntai valandai vakarienę, Po va
karienės tarnas tvarkė jo kambarį — Ma
sarykas vakarieniavo ' miegamajame — ir 
maždaug ketvirtį prieš devynias išėjo.

Paskutinės valandos.
Viskas, ką tą vakarą darė Masarykas, 

buvo gerai apgalvota. Nepaėmė nei lašo al
koholio, nei tablečių, kurias daktaras buvo 
prirašęs. Jis žinojo, kad komunistai bandys 
jo atminty apteršti, Jis norėjo bent vieno, 
kad niekas negalėtų pasakyti, kad jis ne
turėjo drąsos padaryti paskutinį žingsnį.

Prieš vieną dieną man ir keliems kitiems 
jis pareiškė, kad jis nori parašyti du laiš
kus: vieną asmenišką, kitą kaip politinį 
testamėntą. Tai buvo parašyta. Tai matyti 
iš sunaudoto popierio. Tačiau tai dingo. 
. Masaryko mirties dienos anksti rytą du 
ministerial, V. Clementis ir Nosekas, įėjo 
1 Masaryko kambarį. Masarykas buvo vie
na* ir rašė- Kaip ilgai Jis rašė, niekas nie
kados negalės pasakyti. Po to jis pasiėmė 
šeimos bibliją, kurioje buvo jo tėvo ranka 
padaryta prierašų ir tik jis pats galėjo pa
sakyti, kaip ilgai jis ją skaitė.

Jis paėmė pieštuką ir pabraukė porą 
laiško Galatiečiams vietų: „Dvasios gi

^trumpos žihiios=
AUSTRALIJA

♦ Australijos imigracijos ministeris 
CalwelHs pareiškė, kad ateityje „zuikiu” at
vykę keleiviai nebegaus leidimo-apsigyventi 
krašte. (D/R).

BELGIJA
♦ Belgijos vyriausybė tš parlamento at

stovų ir teisininkų sudarė komisiją, kuri 
turi išstudijuoti šiuo metu egzilyje Šveica
rijoje gyvenančio karaliaus Leopoldo elgesį 
karo metu. (D/Afp),

D. BRITANIJA
♦ D. Britanijos profesinių sąjungų or

ganizacijos vadovybė dementavo Maskvos 
radijo paskleistą gandą, kad profesinėse są
jungose esanti sudaryta speciali policija 
kovoti su kc įtinstu infiltracija. (D/R),

♦ Sir Mosieyaus vadovaujamos britų fa
šistų organizacijos mitingo metu įvyko su
sidūrimas su policija. Sužeista aštuoni po
licininkai, areštuota aštuoniolikai asmenų. 
Keli tūkstančiai komunistų norėjo mitingą 
sutrukdyti. (D/Afp),

♦ Londoniškis komunistų „Daily Wor
ker” rašo, kad Londono profesinių sąjungų 
nariai, nepaisant to, kad Londone 3 mėn. 
uždrausta politinės demonstracijos, „kovos” 
už tai, kad jie galėtų pasireikšti gegužės 1« 
dieną. (D/R). •.

GRAIKIJAI
♦ Graikijos sukilėlių radijas pranešė, 

kad „laisva graikų tauta” bus atstovaujama. 
Paryžiaus pasauliniame taikos kongrese, ku
ris įvyks balandžio 20 d. (D).

ITALIJA
♦ Italijos krašto apsaugos ministeris 

Pacciardis pareiškė, kad Italijos komunistų 
partija per paskutinius 12 mėnesių neteka 
700.000 narių, ir jos narių skaičius diena 
dienon vis labiau mažėja. (D).

IZRAELIS>
♦ Žydų „Stemo” kovos organizacijos 

dalyviai, dalyvaujant prancūzų amerikie
čių, čekoslovakų ir britų atstovams, turėjo 
savo pirmąjį kongresą. (D/R).

J. A, VALSTYBES
♦ JAV atidavė Turkijai du naikintuvus 

iš Atlanto atsarginio laivyno. Tai padaryta 
pagal JAV pagalbos programą Turkijai. Nu- 
matoma atiduoti dar 2 naikintuvus. (D).

♦ Prosovietinė amerikiečių rašytoji 
Sfrongė, kuri praėjusį mėnesį Iš Sovietų 
Sąjungos buvo ištremta, kreipėsi tiesiogiai 
i Staliną, kad jos ištrėmimo klausimas dat 
kartą būtų persvarstytas. (D/R).

♦ JAV aviacijos Europoje personalinio 
skyriaus viršininkas brig. gen. Powellis 
netrukus po triių metų buvimo Vokietijoje 
grįžta į JAV, (D).

JUNQT, TAUTOS
♦ Nuolatinis Bolivijos JT atstovas Ma- 

tienza prašė JT generalini sekretorių, kad 
Mindszenčio įvykis būtų iškeltas JT pilna
tyje š. m. balandžio mėn. (P/R).

PALESTINA
" ♦ JT tarpininkas Palestinoje Dr. Bun- , 
chė JT generaliniam sekretpęiui Trygvei' 
Lie atsiuntė raštą, kuriame reiškia nuomonę, 
kad britų kariuomenės buvimas Akaboje 
taip pat reiškia Palestinos ginklų paliaubų 
pažeidimą kaip ir Izraelio kariuomenės at
siradimas prie Akabos įlankos, (D/R),

♦ Arabų lygos valstybių, išskyrus Trans- 
Jordaniją, pripažinta „Palestinos vyriausy
bė" Gazoje painformavo Sirijos vyriausy
bę, kad ji nepripažins jokių susitarimų Pa
lestinos klausimu, kurie bus padaryti b* jos 
žinios. (D/R).

PRANCŪZIJA
* Prancūzijos generalinio štabo virši

ninkas, gen, Reversas išskrido į JAV, kur 
dalyvaus Westpointo karo akademijos iš
kilmėse. Viešnagės metu jis susitiks su gen. 
Eisenhoweriu ir kitais žymiais JAV asme
nimis, su kuriais aptars saugumo klausimus.
* Prancūzijoje, Garonos departamente, 

daromi gręžimai ir ieškoma naftos šaltinivj. 
Besiveržiančios toje srityje žemės dujos lei
džia tarti, kad ten yrą naftos. (D/Afp).

RUMUNIJA
♦ Rumunijos darbo partijos centrinis 

komitetas priėmė rezoliuciją, kurioĮ'e reika
lauja socializupti krašto žemės ūkį. (D/R).

SOVIETŲ S-GA
♦ Tassaa paskelbė sovietų astronomo ir 

matematiko prof. Saronovo konstatavimą, 
kad Venuso planeta gaubianti atmosferą bu
vo išaiškinta pirmą kartą 1761 m. ruso 
mokslininko Lomosovo, Iki šiol klaidingai 
tas atradimas buvo skiriamas vokiečiui
Schroteriui. (D/R).

VATIKANAS
,♦ Balandžio 2 d. popiežius Pijus. XII 

švenčia savo Į kunigus jšventlflimo dieną. 
Manoma, -kad tą dieną jis dalyvaus Santa 
Marla Maggiore bazilikoje mišiose, kur jis 
laikė savo pirmąsias mišias, (D/R),

VENGRIJA
♦ Tremtyje gyveną vengrai, kurie susi

būrę buv. minisferio pirmininko Nagio ir 
kitų vadovybėje, apkaltino sovietus, kad jie 
Vengrijoje sunaikino ūkininkų luomą. (D/R)

VOKIETIJA
♦ Tuoj pakilęs iš Schleswig-Land aero

dromo nukrito Berlyną aprūpinąs britų 
Halton tipo lėktuvas. Trys įgulos nariai 
buvo užmušti. (D).

vaisius yra: meilė, džiaugsmas, ramybė, 
kantrumas, maloningumas, gerumas, romu
mas, meilumas, ištikimybė, kuklumas, susi
laikymas, skaistybė. Prieš tokias nėra įsta
tymo. Kurie yra Kristaus, tie prikalė ant 
kryžiaus savo kūną drauge su ydomis ir 
geiduliais” ir paliko bibliją ant stalo. Ko
munistai nesuprato to jo paskutinio kreipi
mosi į pasauli,

Pusvalandį po vidurnakčio jis nuėjo I 
kitą kambarį, atsidarė langą ir šoko. „Ge
riau tiesiai mirti, negu keliaklupsčiais įgy
venti”, kartą jis karo metu per radiją sakė 
savo tautai. Jis liko ištikimas savo žo
džiams. Ar mes paseksime jo raginimą?

(Iš Die Neue Zsltung.)
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Laimingoji tautelė ✓ J. Proiiskus 
lalandija raoaiaal trečiam lūkalantimelinlam jubiliejui
Atvykstantiems ir jau gyvenantiems 

Kanadoje, be abejo, teks susitikti ir, 
gal būt, dirbti su puikaus gero būdo 
žmonėmis, kanadiečiais islandiečių kil
mės. kurių čia 19 amžiaus gale ir vė
liau atsikėlė gerokas skaičius ir pra
džioje patyrę sunkias gyvenimo sąly- 
Sas dar mažai gyvenamoje šalyje, tian. 

ien yra gražiai įsikūrę ir išlaiko la
bai aukštą kultūros lygmenį, būdami 
pavyzdžiu ne tik gero kanadiečio, bet 
Ir Ištikimo savo senosios tėvynės sū
naus ir dukters. Tad ne pro šalį mūsų 
skaitytojus bendrai su ta malonia tauta 
supažindinti, juo labiau, kad ii, būda
ma tokia mažytė Ir turėdama tokią 
garbingą istoriją, gali tarnauti pavyz
džiu ir mums;-kad ir maža tauta gali 
pasiekti labai aukšto kultūros laipsnio 
Ir būdama kultūringa gali Išlaikyti ir 
vėl atkovoti savo nepriklausomybę.

Islandiją yra didoka 103.000 ketvirtainių 
kilometrų didumo sala šiaurės Atlante, šil
dom* Golfo srovės, su 4,1 • C temperatūros 
vjdurtdu, nepastoviu oru, aukštais kainais, 
giliomis siauromis daubomis, daugeliu ug- 
niąkalnių, vulksnUku žemės paviršium, ku
ria 4 penktadaliai negyvenama ir apie 
14.000 ketv. km-nuo 2.000 iki 2.600 pėdų 
aukštumoje guli po amžinuoju sniegu ir le
dai*. Apsčiai ežerų ir sraunių upių, van- 
debkrlčių Ir keistų šaltinlų-geizerių su 

. karštu ir net verdančiu vandeniu. Gam
ta beveik be medžių, tik daubose auga 
gera žolė ganykloms ir yra rėžiai geros 
žemės ūkiui.

Pirmieji gyventojai Islandijoje prieš 800 
metų po Kristaus buvo airiai vienuoliai, 
Apje 860 m. čia pirmą kartą atplaukė Skan
dinavijos vikingai, kurių vienas, Flokis, su 
save grupe ėia apsigyveno, bet vėliau grižo 
I Norvegiją, 874 m, atvyko jau didesnė 
grupė ir vienas, Ingolfas ArnareObas, at
siveža* tavo namų sienojus išmetė it laivo, 
pareikšdamas, kur bangos juos priskalaus, 
ten jie pasistatys namu*. Sienoj*! buvo pri- 
nešti toje vietoje, kur vėliau išaugo Rejkja- 
v|ko mlestaa, Islandijos sostinė, šiandien 
tyrinti apie 50.000 gyventojų. Vienuoliai 

- norvegams atvykus salą paliko,
Par M metų sala buvo tiek tirštai kolo

nizuota, kad. visos slėnių žemės buvo jau 
pasidalytos ir gyvenamos. Pagal Islandijos 
isterijos ir kolonizacijos knygas, parašytas 
pradžioje 12. amžiaus, apie 930 m. čia jau 
gyveno tautelė eų 400 savo vadų, kurių 
kiekviena* tvarkė savo kolonistų bendruo- 

(’ menes-atskiras grupes. Tų imigrantų abso
liuti dauguma buvo norvegai,, kiti švedai ir 
apie 16 •/• skandinavų kilmės airių škotų 
ir H,

Tose ankstybose istorijos ir kolonizacijos 
knygose yra surašyti vist iki tol atsikėlę 
kolonistai, jų kilmė ir ehronologij* ir prie
žasty*, dėl kurių jie čia turėjo atsikelti. 
Būtent, devintame amžiuje Norvegijos ka- 
raHva Haraldaa Sveąiagalvia pradėjo spausti 
savo vasalus Ir pusiau nepriklausomus ka
raliukus, norėdamas juos suvienyti po savo 

- valdžia, kuri, atrodo, buvo, mūsų terminais

tariant, žiauriai diktatoriška. Tiems 
liukams beliko arba pasiduoti arba 
kraustyti. Daugumas taip ir padarė, 
rinkdami kartu su savo žmonėmis emigra
ciją ir laisvą; daugelis jų pirma išsikraustė 
į Anglijos salas ir tik iš ten vėliau persi
kėlė | Islandiją, kur bevelk kiekvienas įkūrė 
savo „valstybėlę” su atskirais seimeliais, 
teismais ir administracija, kurių kai ku
rios vėliau pradėjo jungtis I didesnes ir 
formuotis j parlamentinės valstybės užuo
mazgą.

986 metais vienas Islandijos karaliukas, 
Erikas Raudonasis, kuris už kai kuriuos 
valdžios galios pasisavinimus buvo trejiems 
metams ištremtas I Grenlandiją, čia įsteigė 
pirmąją islandiečių koloniją, o jo sūnus 
Leifas Eriksonas (Eriko sūnus) 1000 metų 
pabaigoje atrado Ameriką, kurią jis pava
dino Vinląndu (Kanados rytų pakraštyje) ir 
kurią Thorfinnas Karlsefnls bandė koloni
zuoti, tačiau netrukus dėl raudonodžių ne
draugiškumo buvo priverstas grįžti atgal | 
Islandiją. Jo sūnus Snorris buvo pirmas bal
tasis, gimęs Amerikos kontinente,

Iki 13 amžiaus pabaigos gyventojų Is
landijoje priaugo iki 80,000, tačiau 1402 m. 
Iš Europos užneštas juodasis maras suma
žino bevęiiį iki pusės! 1703 m. surašymu 
gyventojų čia bebuvo apie 50.000, o 1801 m- 
tik 47.000, ir tik 1001 m. jų vėl prisljaityta 
78.000. Ir nors 10 amžiaus gale per 15.000 
emigravo | JAV ir Kanadą ir mažesniais 
kiekiais emigracija vyksta iki šiandien, Islan
dija šiuo metu turi 125,000 gyventojų, (B.pb.)
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JOSEPHAS CONRADAS

Ir Hitleris DP

gau* 
fak-
savo

SBVO

Ne tiktai iš anapus geležinės uždangos, 
bet ir iš vadinamojo kultūringo pasaulio 
gyventojų tarpo atsiranda balsų „ala" 
Nussbaumas, kurie Ir šiandiena dar tebetei- 
gia, kad baltų kilmės DP esą fašistai, de
mokratijos priešai ir tikrieji „karo nusi
kaltėliai", q todėl suprantama Išvados — 
juos reikia skryninguoti ir pasiųsti draugui 
ir mokytojui Stalinui „sutvarkyti”, Sako
ma, drumstam vandeny lengva žuvele* 
dytl, taip ir tie ponai stengiasi tikrus 
tus taip sudrumsti, kad tik patarnautų 
„viešpačiui".

„Karo nusikaltėlio" epitetus dalyti
priešams palengvina dar ir ta aplinkybė, 
kad Vakarų demokratija savo karo 
vėliavą iškėlė dar ir tam, kad nu
baustų tikruosius karo kaltininkus, Ir 
iš tiesų, tai svelkia ir teianga min
tis, — tai yra raktas i pasaulio taikos rū
mus. Mes, DP, esame įsitikinę, jei iš tiesų 
šis pagrindinis tikslas tikra to žodžio pras
me būtų įgyvendytas, t, y, jei tikrieji ir visi 
karo nusikaltėliai būtų nubausti užuot su 
jais bendravus, taika ir ramybė seniai vieš
patautų fli^je ašarų pakalnėje, Nebebūtų nei 
DP nei kitų politinio pobūdžio problemų. 
Žmonės galėtų savo protus Ir energiją su- 
koncentruoti kultūringam ir 
darbui, užuot eikvoję nervus 
šaltajame kare,

Kartais ponia Istorija būną 
bet tą pat būtų galima pasakyti ir apie 
ponią Politiką (kuriai nuo tos ligos jau 
seniai buvo laikas pasveikti) ir tuos vertus

pozityviam 
Ir sveikatą

trumparegė,

Argi galima tylėti?
Vokiečių Ir alianfų spaudoje bei radijuje I suoti Klaipėdos vokiečių naeišką veiklą, 

nuskambėjo visų mums žinomo Dr. Schrei- 1 pažeidžiančią Klaipėdos konvenciją, bet-nel 
berto paskyrimšs bizono* pabėgėlių komi
saru, Iš „HannoveraniseheZtg," komentarų, 
aiškinančių šio garbingo pono -praeiti, su
sidaro įspūdis, kad tai tas „didvyris”, ku
ris dirbo dėl ■ Klaipėdos statuto „teisingo 
įgyvendymo”, kuris kovojo su Lietuvos cen
trine valdžia dėl autonominių interesų bei 
su nacionalsocialistinėmis užmačiomis, pa
tekdamas dėl savo, tariamai antinaeiško nu
sistatymo net | buv. gauleiterio Kocho ne
malonę.

Bet ar nežinomas tikrasis Dr. Sęhreiberio 
veidas? Ar nežinomi jo tikslai 1032. 6. 7. — 
1934. 6. 27. Direktorijos pirmininko parei
gas einant? Ar ne jis pagimdė savo direk
toriavimo metu „Soziallstiache Volksgemein- 
schaft” — partiją, vadovaujamą veterino- 
riaus Neumanno ir „Christllch-Sozialisti- 
sche Arbeitsgemeinschaft” su kunigu Sassu 
priešakyje. Ar ne jo pastangomis šios par
tijos palaidojo Klaipėdos krašto autonomiją 
ir jstūme į „didžiojo Vokietijos Reicho" 
glėbį,

Atrodo, kad Schreiberis yra tas tikrasis 
autonominių interesų „saugotojas” ir po jo 
pašalinimo iš Direktorijos. Būdamas sindl- 
kas Ir geras tometinio Reicho konsulo Klai
pėdoje draugas, jis sugebėjo ne tik finan-

būti ir užkulisinis „snšlluaso" dirigentas; 
dėl to visa eilė geriausių Klaipėdos krašto 
žmonių pateko j vokiškuosius KZ ar buvo 
išžudyti.

Ar ne metas mums visiems protestuoti, 
kad toks žmogus tvarko pabėgėlių Vokie
tijoje reikalus? Juk ir mūsų žmonių didelė 
dalis negalės emigruoti, liks čia Vokietijoje 
ir tuo būdu taip pat pateks j jo „globą”, Ar 

■čia neturėtų susirūpinti mūsų vadovaują 
veiksniai? Ar jų ir š| kartą bus pa
sitenkinta komentarais savltarpyje,' kai to
kio asmens paskyrimą tenka laikyti aiškiu 
Lietuvos valstybinių interesų pažeidimu. Ar 
neturėtų taip pat pakelti balsą tie dar iš
likę gyvi visų tų machinacijų liudininkai, 
prie kurių likimo žymia dalimi yra prisidė
jęs šis žmogus, dabar paskirtas globoti vi
sus vakarų Vokietijos pabėgėlius,

Juk yra žmonis* kurie apie jo ankstyvesnę 
veiklą gerai žino, taip pat pakankamai yra 
ir medžiagos, įrodančios minėto pono, 
juridiškai Lietuvos piliečio, nusikalstamus 
darbus.

Ir mes tylime ... tylime, kai reikia 
veikti, o dažnai karščlųojamės, matydami 
krislą savo brolio akyje. Pamarys,

IŠDAVIKAS
5 tęsfnyt*.
Jos brolis senė mus, Pusisukely p sudri

bo ir buvom priversti ją vilkte išvilkti. Ko
ridoriuje ji sukrito lyg sena moteris ant 
mano rinkos. Pro pusiau praviras duris 
išėjome į tuščią gatvę, kaip kokie nusigėrę 
lėbautojai, Ant kampo susistabdėme vežiką, 
kuris piktai pasižiūrėjo nuo sėdynės j mū
sų pastanga* įlipti i vežimą. Porą kartų ji 
vos neapalpo. Žiūrėdamas i mus jaunuolis 
su golfo kelnėmis tylėjo kaip žuvis ir kol 
neiššoko atrakyti durų sėdėjo tyliau, negu 
galima buvo įsivaizduoti.

Salono tarpdury paleido ji mano ranką ir 
priaiUikydam* kėdžių ir stalų įėjo j vidų. 
Atsegė skrybėlę ir baisiai išvargusi su ap
siaustu ant peties sukrito j fotelį, veidą be
veik viaiėkai paslėpdama | pagalvėlę, Ge
rasis broli* tyliai priėjo prie jos su van
dens stikline. Ji numojo ranka. Jis pat* iš
gėrė ir pasitraukė t kampą, kažkur už pia
nino, Kambary buvo tylu. Ten pirmą kartą 
buvau susitikęs su Sevrinu, antianarchistu, 
•u jo išlaikytomis ir paveldėtomis grimaso
ms, kurios kiek laiko labai gerai paslėpė 
tikruosius jo jausmus. Manding ji pergalvo
jo, ka* atsitiko, Jos pečiai baisiai trūkčiojo. 
Tikras nervų priepuoli*. Nusiraminu* ji su
stiprėjo.

„Ka* būna tokiems žmonėms? Ką au juo 
padarys?”

„Nieko. Nieko negalim* jam pridaryti”, 
nuraminau visiškai įtikinančiai. Man bu
vo visai aišku, kad jis mirė už dvidešimties 
minučių nuo to momento, kai pakėlė ranką 
prie savo lūpų. Mat, jei jo fanatiškas an. 
tlanarchizma* siekė taip toli, kad jis nešio
josi nuodus nenorėdamas, kad jo priešai 
galėtų teisingai jam atsikeršyti, aišku, kad 
jis buvo apsirūpinęs tokiais nuodais, kurie 
pavojaus momentu turėjo staigiai veikti.

JI sunkiai atsikvėpė. Ant jos skruostų iš
sipylė raudonos dėmė*, o skys degė karš- 
Sn.

„Ar galima Įsivaizduoti kas nors baises
nio? Tik pagalvok, buvau sutikusi jam sa
vo rankąl Tokiam žmogui!" Jos veidas 
trūkčiojo, ji pasikūkčiodama verkė, „Nie
ku aš nebuvau taip tikra, kaip jo šventais 
jausmais”.

Ji ėmė tyliai verkti. Tai veikė ją rami
nančiai. Ir pro ašaras piktai tarė: „Ką 
reiškia jo pasakymas — iš Įsitikinimo! — 
Tai šlykštu. Ką jis turėjo galvoje?”

„Tai, mano jaunoji ponia", tariau jai 
švelniai, „yra daugiau, negu aš arba kas 
nors kitas kada nors galės jums paaiškinti".

Mr, X nuvalė trupiniuką nuo savo švarko 
pryšakio.

Ir jos atžvilgiu visa buvo teisybė. Nors, 
pav., Hornas viską suprato, supratau ir aš, 
ypač po to kai apsilankėm pas Sevriną, ta
me labai garbingo kvartalo niauriame už
kampyje. Horną pažinom, kaip jo draugą; 
dėl to nebuvo sunku pas ji patekti, Apsilei
dusi tarnaitė (leisdama tik pastebėjo, kad 
„Mr. Sevrinas tą naktį nebuvo namie”, Da- 
dydami kratą išplėšėme porą stalčių ir su
radome naudingų informacijų. įdomiausias 
buvo jo dienorašti*. Mat, tas žmogus, už- 
angažuota* tokiam pavojingam darbui, tu
rėjo silpnybę vesti labai kompromituojanti 
dienoraštį Visi jo darbai ir mintys buvo 
nuogai aprašyti. Mirusiems žinoma vistiek.

„Iš įsitikinimo”. Taip, Neišryškėjęs, bet 
karštas humanizmas iš jaunų dienų vertė jį 
pasirinkti kraštutinės revoliucijos kelią. Po 
to jo optimizmas atslūgo. Jo skepticizmas 
ji pražudė. Ar teko girdėti apie atsivertu
sius ateistus. Jie dažnai pasidaro pavojingi 
fanatikai, bet jų siela lieka ta pati. Nuo to 
momento, kai jis susipažino su ta mergaite, 
jo dienoraštis pilnas labai keistų, pusiau 
politinių meilės rapsodijų. Jis priėmė jos 
išdidžias grimasas nepaprastai rimtai. Jis 
siekė ją atversti. Visa tai jums neįdomu. Už. 
baigai, kažin ar dar prisimenat - tai buvo 
prieš geroka eile metų —. Jdermionės gat-

vės paslapties” — sensaciją spaudoje. Buvo 
rastas lavonas negyvenamo namo rūsy; tar
dymas; keletas areštų; daug įtariamų; po 
to tyla, kaip ir paprastai su dauguma kan. 
kinių ir išpažinėjų. Faktas, jo optimizmas 
nebuvo pakankamas. Reikia būti žiauriu, ti. 
ronišku, beširdžiu, visais atžvilgiais opti
mistu, kaip pav. Hornas, kad būtum kraš
tutinis revoliucininkas.

Jis pakilo nuo stalo, Kelneris atskubėjo 
su apsiaustu; kitas laikė parengęs skrybėlę.

„O kas atsitiko su jaunąja ponia?" pa
klausiau,

„Ar iš tikrųjų tas įdomu?", tarė, rūpes
tingai užsegiodamas kailinius. „Iš mano 
pusės buvo negražu pasiųsti jai Sevrino 
dienoraštį Ji atsiskyrė nuo žmonių; po to 
iškeliavo | Florenciją; pagaliau įstojo 1 
vienuolyną. Negaliu pasakyti, koks jos bus 
kita* žingsnis. Ar tai svarbu? Formal For
mai Vien tik jos luomo forma”.

Nepaprastai atidžiai pritaikė jis skrybė
lę ir paskubomis metęs žvilgsnį aplink, kur 
buvo daug gražiai apsitaisiusių žmonių, kaip 
niekur nieko sau pietaujančių, jis prašvok
štė pro dantis;

„Ir nieko daugiau! Štai kodėl tas luomas 
turi žūti.” , 1

Daugiau niekados nesutikau Mr, X po to 
vakaro. Pietaudavau savo klube. Kai vėl 
atvykau i Paryžių, mano draugas baisiai 
norėjo sužinoti, koki įspūdi padarė tas re
tas jo kolekcijos egzempliorius. Papasako
jau jam visą istoriją ir jis tiesiog spindulia
vo Iš pasididžiavimo, kad savo kolekcijoje 
turi tokių eksponatų.

„Ar neverta buvo su X susipažinti?” tarė 
labai patenkintas. „Tai unikumas, nuostabus, 
visiškai baisus tipas".

Jo entuziazmas Įžeidė mane. Pasakiau 
trumpai, kad to žmbgaus cinizmas tiesiog 
šlykštus.

„O, šlykštus, šlykštus!” pritarė kažkaip 
mano draugas. „Ir retkarčiais jis mėgsta 
nedideliu* pokštus, kaip žinoma", tarė kon
fidencialiai.

Nesuprantu tos paskutinės pastabos są
sajos. Man visiškai neaišku kur visoje toje 
istorijoje buvo tas pokštas. (Pabaiga)

1 Išvertė V. T.

pasigailėjimo vargšus, kurie, nematydami 
greta savęs sėdinčių tikrųjų karo kaltinin
kų, jų atsidėję, įvairių skryningų ir kito
kiu priemonių pasigautiami, dar tebeieško 
DP tarpe. Manau, kad ne tik DP, bet ir 
kiekvienam padoriam piliečiui šiandien aiš
ku, kas yra tie DP ir, kad šie puolimai, tai 
tik taktiški ėjimai, kad nukreiptų 

nuo tikrų faktų. '
Kalbant apie lietuvių DP, darosi 

kai karo nusikaltėlių primygtinai

žvilgsnį

skaudu, 
ieškoma 

tarp tų, kurie^nuo pat tarptautinio konflikto 
pradžios pasirinko tik teisės ginklą — neu
tralumą, — tarp tų, kurių šventas teises bei 
garbingą elgesį išniekino Ir kareiviškais 
batais sutrypė okupantai, — tarpe tų, ku
rių kadaise gražios, taikingos ir ramios so
dybos pavergtos pelenais, o jų šeimos iš
šaudytos, deportuotos ar išniekintos, — tarp 
tų, kurie netekę tėvynės, teisių ir turto, 
visą palikę bėgo, kad išgelbėtų gyvybę, — 
tarp tų, ant kurių kūnų dar tebėra atviros 
KZ padarytos žaizdos arba vergo darbo
vietės šeimininko padaryto^ rimbo žymės,— 
tarp tų, kurie vokiečių okupacijos metu pa
rodė tiek širdies ir globos naikinamos tau
tos atžvilgiu. Tačiau ką padarysi? Esame 
bejėgiai, vargšai, beteisiai ir neturtingi, to-' 
dėl telieka pasakyti — Prašome 1 Tyrinė
kite! leškokitel Kankinkite! Imkite paskuti
nius dar užsilikusloa gyvybės syvus šios iš
kankintos ir peralkusios masės!-

Tačiau didieji ponai valstybės vyrai, ar 
ne .metas teisybei pažiūrėti | akla? Kaip 
lietuvis galiu ir pabrėžti, kad lietuvis ne
bijo teisingumo rankų, ir dėl metamų kalti
nimų nebijo atsistoti Temidės akivaizdoje, 
nes lietuvis visuomet, tik teise tesirėmė ir 
vigą savo laisvės bylą tegrindžia teisingumo 
pagrindais. Teisingumą lietuvis pajunta sa
vyje kartu su motinos pienu, ir todėl ob
jektyvusis teisingumas yrą jo gyvenimo 
prasmė, Lietuviui nebaisūs nei tie skrynin
gai nei grasinimai. Lietuvis bijo tik vieno 
— tai totalinės sistemos, jos provokacijos ir 
denunciacijos, kuri nežino jokių skrupulų.

Šiandien jau ne paslaptis, kad denuncia- 
cija yra kertinis totalinės sistemos akmuo, 
kad vien denunciacija pasiremiant, be teis
mo ir tardymo, šimtai tūkstančių padoriau
sių žmonių pašalinti iš gyvenimo. Denun
ciacija —.tai teroro bazė, tai vienas pa
grindinių totalizmo metodų, kuris siaubu 
eina per likusius anapus geležinės, uždan
gos tautiečius, o čia stengiantis fiziškai juos 
pribaigti. Totaliniame režime denunciantams 
yra atviros durys kopti t tarnybines hierar
chijos viršūnes. Ir tik amorališkos bei išda
vikiškos denunciacijos bodu patys denun- 
clantai jrodo savo tinkamumą totaliniame 
režime. Tai yra žmonės, nežiną moralės 
principų, neturi teisės pajutimo, su užgesu
sia krikščioniška artimo meilės šiluma, Tik 
toks pilietis totaliniame režime gali būti to
leruojamas, tik tokie jam reikalingi ir tik 
tokie ugdomi. Po šio išsiaiškinimo pasi
daro suprantama, kodėl vienoj totalinėj vals-
lybėj vaikui, išdavusiam tėvus, kritikavusius 
režimą, pastatė paminklą — kaip simboli 
režimo sistemos ir idealų.

Iš viso* eilės faktų, tiek mūsų DP gyve
nime, tiek iš spaudos, tenka konstatuoti, kad 
šis metodas tebėra gyvas, jis panaudojamas 
DP atžvilgių, norint juos teorizuoti ir per
sekioti. Tiek netolimoje praeityje, tiek in 
paskutiniais laikais, ar tai besiruošiančius 
emigruoti ar padoriai gyvenančius tautie
čius pasiekia denuncianto smūgis. Rezul
tatas — arba žmonėms atimama proga emi
gruoti arba be niekur nieko uždaromi l 
kalėjimą ir ten tenka Įrodinėti, kad esi ne
kaltas, kad nieko nesi padaręs, prastai kal
bant, tenka įrodyti, kad nesi dramblys, At
rodo absurdiškai skambąs dalykas, bet kiek 
siaubo turi išgyventi l tokias aplinkybes 
patekęs DP, tai tą gali suprasti kiekvienas

Dr. B. Kalvaitis
tas, kurjs žino, ką reiškia, būti prievarta 
grąžintam | „tėvynę". Ir tai dažniausiai esti 
be pagrindo. Bet kas svarbiausia, kad ir po 
to, kai pavyksta įrodyti, kad nesi dramblys, 
melagis įskundėjas paliekamas be jokios už 
(ai atsakomybės. Kodėl taip? Mums yra 
žinomi tokių denunciacijų šaltiniai, Vienas 
ir gal svarbiausias šaltinis, tai amžinas DP 
priešas — bolševikai. Šio režimo kruvinų 
pirštų mes esame siekiami jau nuo pat 
1940 metų. Jų vienintelis tikslas — gauti 
DP | savo rankas, kad juos amžiams „įkur
dintų". Todėl jiems svarbu mus Vakarų de
mokratų akyse sukompromituoti, kad šie 
atsisakytų mus globoti ir kad tuos „fašistus, 
SS-kus ir karo nueikaltėlius" grąžintų l 
Sovietų Sąjungą, Ten jau sugebės jie savo 
rafinuotais metodais amžiams uždaryti bur
nas tiems, kurie yra tikri bolševikinio „ro
jaus” ir to rojaus siaubo liudininkai. DP 
yra tas neperšokamas bolševikinei propa
gandai kliuvinys, kuris trukdo jų pagrindi
niam tikslui — pasaulinei revoliucijai. Tos 
revoliucijos negalės būti tame krašte, l kurį 
emigravusiems DP bus lejsta laisvai kalbėti 
ir savo tautos kruvinomis žaizdomis įro
dyti bolševikinio „rojaus” tikrąjį veidą. DP 
yrą baisūs jiems liudininkai ir niekas kitas 
jų įrodomosios medžiagos taip nesupranta, 
kaip bolševikai, Todėl jie visaip steng
sis, kad juos likviduotų, o sunaikinimo bū
dų amplitudė jra tokia plati, kiek neša de- 
generatyvlnė išsigimėlio prigimtis.

Vienas tokių praktikuojamų būdų yra ap
šaukimas DP SS-kais, karo nusikaltėliais ar 
žydų tautos žudikais. Siam tikslui siekti jiė 
naudoja savo agentus, kurie be jokio atsa
kingumo rašo apie DP melagiškus skundus.

Antras nemenkesnia šaltinis, kuris ypač 
aktyviai, pradėjo reikštis paskutinių metu, 
yra vokiškos kilmės, Šių nemaža dar savo 
krauju ir visa galvosena tebėra vaikščioję 
Hitlerio šešėliai. I DP dar jie negali žiū
rėti kaip l sau lygų žmogų. Dar jie DP 
asmenyje tebemato buvusi vergą, eksperi
mentams vartojamą „kraliką”, išblyškusi bei 
iškankintą KZ rūbais apvilktą kalinį ar 
karo mašinoj įkinkytą, dirbanti, vergą — 
pilką rūstaus barako gyventoją, Jie negali 
pakęsti, jei užsienietis gyvens psjedlunge”, 
jei jis gauna amerikietišką paramą, jei pat
sai vokieti* nebegali varyti jo t darbą, jo 
bausti ir jaustis jo viešpačiu. Ši nuotaika 
kai kuriems vokiečiams sukelia neapykantos 
ir pavydo jausmus — norą keršyti, ir vo
kiečių tradicinio revanšo dvasia bunda, Tai 
Išryškėja įvairiais atsitikimais, Užtenka pa
vartyti jų spaudos puslapius, ten randame 
tikrą tokių vokiečių galvoseną, jų siekimus 
Ir tikslus. Ten jje stengiasi Vakarų demo
kratus įtikinti, kad tik DP rėmė Hitlerį, 
kad jie yra Hitlerio svečiai, kad jie yra 
SS-ka], kad patys vokiečiai yra nekaltos DP 
aukos nukentėję nuo DP, nes jie negali 
grįžti gyventi į „savo” patalpas, kurias da
bar užima DP ir tt. Betrūksta tik pridėti, 
kad ir pats Adolfas Hitleris, kadangi jis yra
visų nelaimių šaltinis, irgi būvo DP, Todėl 
juos, 'kaip Hitlerio svečius, reikią grąžinti 
namo, o tas, kas bijo važiuotu namo, jų 
samprotavimu, yra nusikaltėlis, o tokio nė
ra ko globoti,

Šitoks galvojimas yra geriausias įrody
mas: 1) kaip giliai dar sėdi hitlerlzma* kai 
kurių vokiečių galvosenoj, 2) kad šitoks 
galvojimas labai artima* denuncianto psi
chikai, 3) kad praeitis kai kurių vokiečių 
dar nieko nepamokė' ir 4) kad kelias i tikrą
ją demokratiją daugeliui vokiečių yrą toli
mas ir sunkus.

Ne mūsų reikalas kritikuoti arba duoti 
nurodymus galintiems veikti, kaip turi elg
tis, bet mum* lieka pasakyti: žiūrėkite^ mes 
prašome teisingumo. O jei tai negelbsti, 
mums telieka •sušukti: Viešpatie, išklausyk 
mus ir palengvink mūsų naštą!

Is Amerikos lietuvi*; spaudos

Nori surinkti 100.000 doleriu
ALT Amerikoje daro rinkliavą. Tuo tiks

lu ALT vykdomasis komitetas atskiriems 
steitama, kur yra lietuvių, nustatė surinkti 
minimales kvotas. Pvz.: Kalifornijai 2.500, 
Connecticutui 10.000, New Yorko ir Messa- 
chusettso steitams po 15.000, o daugiausia 
Hlinolso steitui (kuriame vien tik Chicagal 
15,000) paskirta surinkti 22-000 dofbrių. Iš 
viso tokių būdu ketinama surinkti 100.000 
dolerių. (Sandara).

Lietuvių diena Chicagoje
„Chicagos majoras Kenneliys išleido 

proklamaciją, kuria paskelbė vasario 16. d. 
lietuvių dieną Chicagoje". Toje proklama
cijoje majoras pabrėžė „dideli lietuvių kul
tūrini ir materialinĮ Įnašą l Chicagos 
miesto ir amerikiečių tautos vystymąsi”,

Massachusettso gubernatorius Deveris 
taip pat Išleido proklamaciją, kurtoje va
sario 16. d. paskelbė lietuvių dieną tame 
steite. (Amerika).

Organizuojasi profesoriai lietuviai

Atvykę nepriklausomybės šventės minė- 
jiman | Chicagą profesoriai lietuviai ta 
proga padarė Ir savo atskirą susirinkimą, 
kuriame aptarė organizacijos klausimą.

Mat, norima organizuotu būdu mokslo vei
kalais populiarinti Lietuvą ir kt.

Tuo tarpu nusistatyta išsiaiškinti daug 
klausimų ir pasiruošti. Norima, kad orga
nizacija apimtų visus asmenis, kurie dirba 
universitetuose ir koledžuose,

Išrinkta organizacinė komisija, kurią su
daro; J, Bogužas, A. Gylys, V. Manelis ir 
J. Zubkus. (Naujienos)

\ Daug žadanti jėga
š. m. sausio mėn. New Yorko universi

teto ekonomikos skyrių baigė lietuvi* Jo
kūbą* Stukas. Dabar jis turi užsienio rei
kalų ministerijos stipendiją vykij l Europos 
universitetus pagilinti studijų.

Stukas, turėdamas vos 16 m„'pradėjo lie
tuviškas radijo transliacijas per New Yorko 
radiją. Tas transliacijas jis vykdo ir iki 
šio!. 1948 m. jis pradėjo kultūrines lietu
viškas radijo programas per garsiąją New 
Yorko WOYN-F. M. radijo stotį Ta pro
grama taikoma amerikiečiams. ,

Sis gabus jaunuolis nemaža yra nuveikęs 
Amerikos lietuvių kultūrinėje veikloje, ir 
vietos lietuviai iš to -tikisi stioraus ramsčio. 
(Amerika). >
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Pagalvokime apie pasiliekančius ir vargan patekusius AKIMIRKSNIU KRONIKA
Visi esame pakėlę sparnus skristi. Kaip 

tie paukščiai rudenį; peržiemoti, o pavasarį 
ir vėl sugrįžti. Tik nebe į vargingas sto
vyklas, o į ngmus, kur lipdysime apgriau
tus lizdus, kad gyvenimas ir vėl būtų gra
žus.

Emigracinis bangavimas gana stiprus ir 
kasdien labiau įsisiūbuoja. Net ir prancūzų 
zona, toji ramiausia iš ramiausiųjų, šį pa
vasarį sujudo: Australija, Kanada, Jungt. 
Amerikos Valstybės, į kurias patenkančių 
pirmieji sąrašai jau paskelbti. Tad čia gy
venančių pora tūkstančių lietuvių netruks 
ištirpti.

Bendras ir sveikas tremtinių masės verži
masis — kuo greičiau išemigruoti, įsikurti 
laikinam gyvenmui ir laukti grįžimo dienos. 
Tačiau nereikia užmiršti nors ir mažos da- 

' lėlės tokių, kurių apsisprendimas emigraci
jai šiandien dar labai sunkus, nes reikalau
ja nutraukti pradėtą ar baigiamą darbą, 
reikšmingą visam gyvenimui. Tai mūsų stu
dentija, kad ir sunkiai, bet tebetęsianti, o 
dažnai ir baigianti mokslus Vokietijos uni- 
versitetuose.

Nei Australijoje, nei Kanadoje, nei Jungt. 
Amerikos Valstybėse nebaigusieji studentai 
greitai neskaitant nereikšmingų išimčių, ne
beturės progos savo studijas tęsti ir baigti. 
Ten laukia ne mokslas, o kietas darbas ir 
kova dėl kasdienės duonos. Tad ir kiekvie
no asmeniniai sumetimai, pagaliau ir mūsų 
visų tautiniai ir valstybiniai sumetimai ska
tina kaip galint geriau ir greičiau paremti 
gyvenimą Vokietijoje bent tų studentų, ku
rie šiandien jau yra paskutiniuosiuose se
mestruose ar diplomantai.

Yra dar viena grupė žmonių, apie kuriuos 
mes dažnai visai užmirštame. Tai tie, kurie 
į emigruojančius net Venecuelon dažnai pa
žiūri gailiu žvilgsniu ir giliai atsidūsta: „O 
aš ir ten išemigruoti negaliu...” Yra ne
mažas skaičius senelių, neturinčių nei vai
kų, nei kitų globėjų, prie kurių pritapę 
galėtų kur nors išvykti; yra nemažas skai
čius įvairių chroniškų ligonių, invalidų, ku
rių emigracinių komisijų gydytojai, jei emi
gracijos klausime neprabils garsiau žmogiš
koji širdis, vargu ar praleis pro griežtą 
kontrolę.

Kas bus 
ir šiandien 
galvojome? 
ką nors padarėme? Gi jie juk mūsų šei
mos nariai, mūsų tautos dalis, dažnai tu
rinti ir didelių nuopelnų mūsų praeities 
kultuTiniame, visuomeniniame, politiniame 
gyvenime. Pagaliau jie — žmonės, kuriais 
niekas, o niekas šiame kietos širdies pasau
lyje, be mūsų nepasirūpins.

Mes turime instituciją, kuri visą mūsų 
tremties gyvenimą įpuolusiam į vargą tau
tiečiui ištiesdavo ir dar dabar ištiesia pa
galbos ranką. Tai Lietuvos Raudonasis Kry
žius su savo centru ir su savo skyriais vi
soje Vakarų Vokietijoje. Kryžiaus nuveiktų 
darbų aiškinti ir skaičiuoti čia netenka. Jie 
buvo ir yra pakankamai apčiuopiami visose 
stovyklose. Be to, jie ne kartą aprašyti ir 
mūsų spaudos puslapiuose kitomis progo
mis.

Čia norima tik pabrėžti, kad aukščiau mi
nėtų kategorijų žmonėms vienintelė pagal
bos viltis bėra likusi tik Lietuvos Raudona
sis Kryžius, nes praktika sako, kad įvairios 
svetimos institucijos širdies neparodys, o 
greičiau pasakys — „tegu repatriuoja”, 
kaip ne vienas senas žmogus jau yra skun
dęsis tokio pasiūlymo sulaukęs. Tik mes 
patys, tik mūsų šalpos organizacijos gali ir 
uri rūpintis tais, kurie dėl vienos ar kitos 
>riežasties ilgesniam ar trumpesniam laikui 
urės likti Vokietijoje vargo vargti.

Dar kartą pabrėžiame: tik mes patys, pą- 
lašūs vargšai būdami, turime padėti tiems, 
urie dar didesnėje bėdoje. Daug kas šioje 

.ietoje pasakys: „tegu Raudonasis Kryžius 
ir rūpinasi.” Visai teisingai. Argi mes pa
ys eisime, ieškosime, nešime... Aprūpi

nimą reikia vykdyti planingai; centralizuo- 
ai. O tam Lietuvos Raudonasis Kryžius ir 

yra. •
Tik čia dar yra vienas ir esminis „deja”. 

Lietuvos Raudonasis Kryžius savo karitaty- 
viniam darbui privalo lėšų, kurios po va
liutos reformos yra labiau negu visai su- 
menkusios. ^Didysis Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus ramstis — BALFas, o ir kitos, 
tarptautinio pobūdžio ar savos, šalpos or
ganizacijos šiandien jau nebegali taip efek
tyviai padėti, kaip yra padėjusios seniau. 
Ir Lietuvos Raudonajam Kryžiui tenka sa
vo anksčiau gražiai išplėstą veiklą siaurin
ti, apsiribojant tik pačiomis didžiosiomis 
bėdomis bei vargais, kurie neišvengiamai 
reikalingi pagalbos.

Bet ir pačių būtiniausių Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus šalpos darbų peržvalga mus 
įtikins, kokių didelių sumų reikia, kad tie 
būtiniausieji šalpos darbai būtų įgyvendy- 
ti, vadinasi, kad pats minimalus skaičius 
mūsų tautiečių, pagalbos privalančių, jos 
susilauktų.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus rūpesčių 
šiandien dar priklauso 201 lietuvis diplo
mantas arba paskutiniųjų semestrų studen
tas Vokietijos universitetuose. Jiems būtina 
sudaryti sąlygas, kad galėtų baigti aukš
tuosius mokslus savo, savo tautos ir valsty
bės naudai. To skaičiaus studentų būtiniau
sia šalpa mėnesiui reikalauja 5.880 DM, o 
jų mokslapinigiai — taip pat tik mėnesiui 
- 2.750 DM.

Visoje Vokietijoje turime per 3.000 iš- 
skryninguotų lietuvių. Jų, „įjungtų į Vo
kietijos ūkį”, gyvenimas paaiškinimų nerei
kalingas. Jeigu tenka ne kartą skaityti, kaip 
vokiečiai globoja vargan patekusius savo 
tautiečius, tai apie globą litaueriui negali 
būti ir kalbos. Tie žmonės gali tikėtis tik

mūsų pagalbos, o jos artimiausias kelias 
per Lietuvos Raudonąjį Kryžių.

Aukščiau minėtų negalinčių išemigruoti 
— senelių, invalidų, ligonių — Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus centro valdybos duo
menimis priskaičiuojama ligi 4.000. Jeigu 
tik po vieną markę kiekvienam iš jų pa- 
skirtume mėnesiui, jau susidaro nemaža su
ma. Bet juk v:ena markė mėnesiui kad ir 
su pačiais minimaliaisiais reikalavimais 
žmogui yra visiškas niekis, kuriuo neįma
noma išspręsti jokių pačių būtiniausių rei
kalų. Tad ta suma tur pašokti mažiausiai 
keletą, jei ne kelioliką ar porą dešimčių 
karių.

Be visų įvardytųjų, Lietuvos Raudonasis 
Kryžius tebegloboja dar ir šiandien apie 
700 asmenų, esančių džiovininkų sanatori
jose ir įvairiose kitokiose ligoninėse, 86 psi
chinius ligonius, be to, nemažą sumą Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus išlaidų (apie 6.660 
DM mėnesiui) sudaro ir įvairūs atsitikti
niai susirgimai, operacijos bei kitokie di- 
džion nelaimėn patekimo atvejai.

Čia neturėta tikslo duoti Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus šalpos darbo apyskaitos, o 
tik norėta keliais bruožais, keliais būdin- 
gesniais atvejais pavaizduoti skaitytojui 
kiek galint konkrečiau to šalpos darbo di
delę apimtį, kuri, savaime aišku, privalo ir 
atitinkamų lėšų, šiandien taip sumenkusių, 
kad, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vyriau
sios valdybos pirmininko Dr. D. Jasaičio 
žodžiais tariant, Lietuvos Raudonasis Kry
žius gali • nebetęsėti atlikti pačių būtinųjų 
šalpos darbų.

Per visą tremties laiką kiekvienas esame 
daugiau ar mažiau pajutę Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus pagalbą čia pinigine para
ma, čia drabužių, čia apavu, čia maistu. Per 
visą tremties’ laiką Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Centro valdyba nė karto nesikreipė į

yra tapusi, galima sakyti, katastrofališka, 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus centro valdy
ba yra paskelbusi tremtinių bendruomenėje 
aukų rinkimo vajų. Kiekvieno mūsų parei
ga į tą aukų rinkimo vajų nuoširdžiai atsi
liepti. Dvi DM, paaukotos Lietuvos Raudo
najam Kryžiui, nė vieno iš mūsų kad ir var
gingiausio „biudžeto” nesužlugdys, o krū
von suplaukusios jos padės 200 studentų ir 
diplomantų baigti mokslą, 3000 išskrynin- 
guotų lietuvių pagerinti vargingą būklę, 
4000 senelių, invalidų ir ligonių gyventi bei 
gydytis ir tt. Dvi DM tavo rankose yra 
menka suma, bet kai tu, kai tavo kaimynai, 
kai kaimyno kaimynas, kada visa lietuvių 
tremtinių bendruomenė sudėsime po dvi 
DM, bus suma, galinti išspręsti daugelį 
šiandien šaukte šaukiančių vargo ir nelai
mių balsų.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus aukų va
jaus bilietai yra platinami per Kryžiaus 
skyrius ar įgaliotinius visose stovyklose. 
Tegu nelieka nė vieno lietuvio, kuris į pra
šančio balsą neatsilieptų. Mūsų tautos 
bruožas — vaišingumas ir gera širdis. Iš
laikykime tą bruožą ir patys varguose sken
dėdami, nes visuomet yra žmonių, kurie dar 
didesniame varge. Laiko liko nedaug, nes 
vajaus paskutinė diena š. m. balandžio 1-ji, 
todėl neatidėliokime.

Lietuvos Raudonasis Kryžius yra paskel
bęs ne tik aukų rinkimo vajų, bet ir, norė
damas atžymėti bent dalies aukotojų' gerą 
širdį, dovanų paskirstymą patiems aukoto
jams. Dovanų skirstymas įvyks š. m. ba
landžio mėn. 24 d. Schwabisch Gmūndo 
stovykloje, dalyvaujant visuomenės ir 
dos atstovams.

Tegu pirmasis aukų rinkimo vajus 
tinių bendruomenėje pavyksta visu 
procentų, tegu kuo garsiausiai kalba 
lietuvio širdis, kad ir be namų, kad

spau-

trem- 
šimtu 
geroji 
ir be

mus konkrečios paramos savo šalpos darbui, pastogės, kad ir sunkias tremties dienas 
Ir tik dabar, kada, kaip matėme, padėtis I gyvendama! A. R.

„Kur yra mano emigracinė byla?"
BALFo Įstaigos Europoje pranešimas apie bylų eigas. — Nesąžiningi skundėjai bus 

' išryškinti ir turės atsakyti.

u„Perspėk visus emigruojančius
Mielasis,

gavęs Tavo laišką, kuriame Tu sakaisi diena iš dienos laukiąs, kada pašauks 
sėsti j laivą ir pradėti kelionę | užjūrį, aš noriu parašyti Tau keletą žodžių ne
kasdienine tema, kitais žodžiais sakant, jaučiu pareigą priminti Tau tai, kas emi
gruojant dažnai yra užmirštama, kad ir Tau vėliau netektų gailėtis, 
atkartojus'tą pačią klaidą, kurią mes, daugelis išvykusių, jau padarėm.

Yra pasaulyje dalykų, kurie kasdienybės rutinoje nėra labai ryškūs, ir jų vertė 
išryškėja, tik jų netekus, juos stebint iš tolo.

Čia, j užjūrius (P. Ameriką, Australiją, S. Ameriką ir kt.), atvykę, mes radom 
tai, ko mums Vokietijoje trūko: uždarbį, riebų kąsnį, aiškesnę rytojaus dieną. Iš 
didžiosios dalies dingo tas mus kamavęs netikrumo jausmas, kuriuo persunktos 
ne. tik DP stovyklos, bet ir visa Europa.

Tačiau išvykdami ir daug ko netekome. Mes, pirmieji atsidūrę emigracijos 
ženkle, iš karto net nesuspėjome gerai susivokti. Juk, tebegyvenant stovykloje, visa, 
kas lietuviška, — ir knyga, ir laikraštis, ir mokykla ir tt. — buvo ranka pasie
kiama, buvo taip natūraliai suaugę su mūsų stovykliniu gyvenimu, kad dažnam iš 
mūsų net neatėjo į gaivą, jog gali ir kitaip būti. O čia, karo nenusiaubtuose 
kraštuose, praėjus pirmajam susižavėjimui sutiktomis gerybėmis — maistu, dra
bužiu, uždarbiu (kokie mes tada buvome keisti, tiek daug apie maisto normas 
kalbėdami, lyg didesnių dalykų pasaulyje nebūtų) — pajutome dvasinį alkį, 
kuris nėra taip lengvai numaldomas. Kurio nors atsigabentoji knyga dabar čia 
skaitoma po kelis kartus, kiekvienas lietuviškas laikraštis virto brangenybe ...

Todėl aš ir rašau Tau: perspėk visus emigruojančius, kad jie ne
kartotų mūsų klaidų, kad jie vežtųs kuo daugiau dvasinio turto — tai dar 
ir mus, pirmiau atvykusius, sušelps.

Mes su nusistebėjimu sutinkame 
jog šiek tiek turįs pinigo tremtinys 
reformos lengviau gaunamą drabužį, 
juo pasirodyti, kažką nustebinti..

Yra sakoma: „Kaip varną bepuoši, vis tiek ji liks varna.” Ir mes — esam DP. 
Tas vardas mūsų niekur nepalieka ir nepaliks. Ir mes patys neturim jo kratytis, 
o tik branginti, nes tai garbingas vardas, rodąs, jog mums likimas lėmė būti 
gyvaisiais švyturiais, akinančiais pasaulį budėti, kad neužplauktų ant tų uolų, ku
rios reikštų jo pražūtį. Taigi, lygiai garbingi ir tie skudurai, kuriais dangstoma, 
ligšioliniu kai kieno supratimu, žmonijos gėda, o mūsų įsitikinimu, busimosios pa
saulio santvarkos garbės piliečiai — mes, ir nėra čia ko mums bekeisti.

O svarbiausia: atvykdami į užjūrį, pasidemonstruosime ne atsigabentais pa
puošalais, o tvarkingumu ir vėliau darbštumu bei sąžiningumu. Dirbdamas gi už 
pinigą gausi drabužių tiek, kiek norėsi ir kokių norėsi, o neatsivežta lietuviš
ka knyga neatsiras nė už pinigą. Tad, ar ne svarbiau Europoje neapsi
rūpinti tuo, ką ir čia gausi, o paimti tai, ko čia nerasi.

Kaip ir mums tinka amerikiečių karo metu įduotas šūkis; atmink, kad esi 
savo tautos ambasadorius! O kaip dažnai čia teiraujamasi informacijų apie mūsų 
tėvynę-— reikalingi mūsų reprezentaciniai leidiniai. O pačiam po darbo atsigaivinti 
— mes tik dabar tikrai pajuntame grožinės literatūros reikšmę, tik 'dabar gerai 
įvertiname mūsų rašytojų kūrinius. O vaikučiams — kas geriau, šalia motutės 
pasakojimų, primins jiems tėvynę, kaip jų literatūra! Neužmiršk vaikų. Reikės ka
da sūnui lietuviško elementoriaus, lietuvių kalbos gramatikoj, Lietuvos istorijos 
ar kitos knygelės — kur tu ją čia gausi, nors ir dešimtis svarų, dolerių ar pezų 
siūlysi. Gerai įsisąmonink Vargo Mokyklą!

Lietuviais esame mes gimę. Lietuviais turi ir mūsų vaikai likti. O jie liks 
lietuviais tik lietuviškos knygosdėka.

Kartoju, perspėk visus. Kartais žmogus užmiršta ar nepagalvoja ...
Laukdamas laivo, kuris atgabens čion ir Tave, spaudžiu dešinę —

TAVO JUOZAS.

kai kuriuos laiškus iš Europos, kur rašoma, 
arba tremtinė stengias Įsigyti po valiutos 
labiau atitinkanti dabartines madas, stengias

su tais žmonėmis'? Kaip Jie net 
gyvena? Ar mes kada nors pa
tį jeigu ir esame pagalvoję, ar

BALFo įstaiga Europoje gauna daug 
laiškų, kuriais prašoma pranešti apie emigr. 
bylos padėtį. Pagal gautus laiškus yra su
daromi sąrašai, kurie siunčiami BALFo 
centrui į Ameriką arba DP komisijai į 
Frankfurtą. Kartu prašoma pranešti apie 
sąraše įvardytų asmenų bylų eigą.

Kol iš minėtų įstaigų negaunama atsa
kymų, BALFo Įstaiga besiteiraujantiems 
jokių informacijų suteikti negali. Ga tenka 
paprašyti pas mus besikreipiančius parodyt 
bent kiek kantrumo, nes atkartotiniai laiškai 
su prašymu pranešti, kur šiuo metu yra jo 
byla, neturi prasmės. Kol negautas atsa
kymas iš BALFo centro ar DP komisijos 
Frankfurte, neįmanoma suteikti informacijų.

Kai kurios emigr. įstaigos apie bylų eigą 
atsisako pranešinėti, motyvuodamos, kad, 
renkant tokias žinias, tektų atidėti tiesio
ginį darbą, t. y. pačių, bylų vykdymą.

TikVtais atvejais, kada gauname duomenų, 
jog byla tikrai tapo sulaikyta, reikia pra
šyti BALFo įstaigą padėti pašalinti sulai
kymo kliūtis. BALFo centras Amerikoj apie 
bylų užkliuvimą ir sulaikymą NCWC cen
tre arba DP komisijoj Washingtone pati
ria pats ir stengiasi pašalinti sulaikymo 
priežastis. Yra atsitikimų, kad buto tikrini
mo metu paaiškėja, jog garantijos davėjas, 
turėdamas trijų kambarių butą, suteikia ga
rantijas gana dideliam asmenų skaičiui, ku
rių į savo butą tikrai negali sutalpinti. To
kiu atveju 
trui tenka 
nės bylos, 
komisijai į 
sos gauna 
gruojąs pakviečiamas formalumų atlikti. Ta
čiau pasitaiko, kad kartais vėliau pradėta 
byla greičiau gauna vykdymą už anksčiau 
pradėtą. Emigracinių įstaigų aiškinimu tat 
atsitinka dėl to, kad kai kuriose bylose pa
sitaiko neaiškumų ir kol surenkamos pa
pildomos- žinios neaiškumams pašalinti, by
la sugaišinama. Taip pat tie, kurie vyksta 
į mažesnes vietoves, greičiau susilaukia 
savo bylų įvykdymo, negu vykstantieji į 
didesnius centrus.

Šiuo metu daromi žygiai išaiškinti, kur 
yra užkliuvusios bylos, kurios NCWC cen
trui New Yorke perduotos dar prieš gruo
džio mėn. 1. d. ir iki šiol nėra pasiekusios 
pereinamųjų stovyklų Vokietijoje, nors 
normalinėje eigoje jau turėjo pasiekti. Kai

byla sulaikoma ir BALFo cen- 
ją iš naujo pradėti. Emigraci- 
kurios iš Amerikos ateina DP 
Frankfurtą jau patvirtintos, vi- 

eigą ir anksčiau ar vėliau emi-

tik bus gautos informacijos, bus pranešta 
kiekvienam, kuris kreipėsi ar visai nesi
kreipė savo užsitęsusios Kylos reikalu j 
BALFo Įstaigą. Taip pat tremtiniai yra 
prašomi painformuoti BALFo Įstaigą, kada 
jo byloj pasitaikiusi išvažiavimo kliūtis ta
po pašalinta. Neturint šių žinių, susidaro 
labai nepatogi padėtis, kada BALFo įstai
gos pareigūnai atkartotinai kreipiasi i emi- 
grac. įstaigas, o ten pareiškiama, kad ke
liamas klausimas jau yra išspręstas.

Kartu įspėjame savo tautiečius dėl skundų, 
duodamų CIC ir kitoms emigracinėms ■ ištai
goms asmeninio atsiskaitymo sumetimais, 
norint sukliudyti „savo priešui” išemigruoti. 
Tokius skundus rašinėja «e tik esantieji dar 
tremtyje, bet juos atsiunčia jau nukeliavę 
į kitą kraštą. Šiais skundais trukdomas emi
gracinių įstaigų darbas ir komplikuojamas 
emigruojančių išvažiavimas. Skundėjai ne 
tik nusikalsta tautiniam solidarumui, bet 
kartu užsitraukia moralinį ir juridinį atsa
kingumą. Skundams tirti Frankfurte prie 
DP komisijos steigiama apel. komisija, kuri 
tyrinės ne 
skundėjus, 
nepagrįstus

vien skundžiamuosius, bet ir 
Pastarieji bus išryškinti ir už 
skundus turės atsakyti.

Mūsų brangiam ir neužmirštamam
Bičiuliui

Prof. inz. Vladui Jakovickui
netikėtai mirus, jo žmonai 
didžio sielvarto dienose 
nuoširdžiausią užuojautą.

Marija ir Tadas J.

Gudu tautinės šventės proga
(1918 - III. 25. d. - 1949)

Teisingai 
bės gudų 
ronka, kad 
jungtas” („Draugas”, š. m. II. 16. d.). Tos 
pačios nuomonės laikosi ir artimi Varonkos 
bendradarbiai — Lietuvos kariuomenės gu
dų tautinių dalinių kariai. Gi 1918 m. gre
ta 1 ir 2 liet. pėst. pulkų iš karto pradėta 
formuoti ir 1 bei 2 gudų pėst. pulkus. Deja, 
Vilniaus evakuavimas ir per didelis skaičius 
maskolių karininkų, staiga tapusių gudais, 
Lietuvos kariuomenės štabe privedė prie 2. 
gudų pulko išformavimo, o t. Gardino pul
kas 1919 m. pavasarį ten pat buvo klas
tingų lenkų nuginkluotas. Bet kovose dėl 
Lietuvos dalyvavo 1. ir 2. atskiros gudų 
kuopos (po 200—300 žm. su 4 kulkosvai
džiais), husarų gudų eskadronas, Gardino 
karo komendantūra ir jos pėst. batalionas, 
gudų pėst. batalionas, gudų aiški pėst. kuo
pa, atsk. gudų batalionas. Vėliau, kai 1924. 
m. gudų daliniai buvo išformuoti (kartu su

pasakė buv. Lietuvos vyriausy- 
reikalų ministeris Jazepas Va- 
„lietuvių ir gudų likimas su-

Vėl rinksime naują komitetą
Schwiibisch Gmiindas. — Suintensyvėjus' 

emigracijai, suiro ir šios stovyklos apylin
kės komitetas nebaigęs savo kadencijos, iš
sisėmė visi kandidatai. Du pirmininkai vie
nas po kito išvyko: vienas į JAV, antras 
Australijon. Prieš porą dienų įvyko visuo
tinis stovyklos gyventojų susirinkimas ap
tarti kai kurių klausimų ir išrinkti rinkimi
nės komisijos, kuri įvykdytų apylinkės ko
miteto rinkimus.

Sprendžiant iš priešrinkiminio susirinkimo 
nuotaikos, atrodo, kaip šiais metais rinki
mai nebebus tokie linksmi, kaip praeitai
siais. Žmonės jau suvargę, rūpi tiktai emi
gracija. Todėl ir susirinkimas bebuvo la
bai negausus.

Kaip žinome, paskutiniojo, dabar atsista
tydinusio, komiteto rinkimai vyko labai pa
kilia nuotaika ir todėl toli už šios stovyk
los ribų buvo žinomi. Buvo daug „par
tijų”, bačkų, agitatijos, karščiavjmosi hr net

pykčio. Naktį į rinkiminę dieną išauštant, 
visos stovyklos sienos, stulpai ir medžiai 
buvo apklijuoti ne visai gero skonio paišy- 
tiniais plakatais, spausdintais ir ranka ra
šytais pamfletais, atskirų asmenų įžeidinė
jimais ir partijų „bosų” asmeniškos praei
ties smulkiais „išblusinėjimais” .,. Reika
las tada priėjo iki to, kad visa šia „muzi
ka” susidomėjo net IRO vadovybė, ji įsakė 
visus rinkiminius ,plakatus” nukabinti ir 
patelkti jai.

Sprendžiant iš pasirengimų ir žmonių 
nuotaikų, atrodo, kad ateinantieji rinkimai 
jau bus be jokių „išraitymų”. Nes dabar 
visur ir visada besidomima tiktai vieninte
liu klausimu: „Kur važiuoji ir kada?”. Pri
siminę linksmas preities rinkimines išdai
gas, tiktai palinguoja galva, anot to „Nau
jųjų žmonių” herojaus;

— Geri buvo laikai

LIDIJAI 
reiškiame

Vizgirdai

kariuomenės IV. pėst. divizija), 
karių perėjo tarnauti į pasienio 
taip pat j demarkacinės linijos 
Apsčiai buvo jų šaulių ir sa-

Nepraleiskime termino
Kieno prenumerata baigiasi šio mėnesio 

gale, prašome atnaujinti bent diena anks
čiau prieš naujo mėnesio pradžią, kad ne
nutrūktų laikraščio siuntinėjimas. Vėliau 
užsisakant arba neteks pirmųjų numerių, 
arba laikraštį siuntinėti teįmanoma pradėti 
nuo pusės mėnesio, nes laikraščio atsargai 
nespausdiname.

Pavieniams prenumeratoriams (imantiems 
ne per platintojus) laikraščio kaina mėne
siui Vokietijoje nuo balandžio 1. d. DM3,50. 
Vokietijoje prenumeruojant į užsienį kaina 
mėnesiui DM 4,50.

' „Minties” administracija.

visa Liet, 
daug gudų 
apsaugą, o 
partizanus, 
vanorių sąjungose.

Tremty gudų karių skaičius nemažas. Ra
sime jų lietuvių, gudų ir lenkų' stovyklose 
visose - zonose. Vien tik Bavarijoje ir 
Wurttemberge gyvena (gal kai kurie jau 
išemigravo): lt. B-s — K-s, Ita. D-s (da
bar kunigas), mjr. D-s (Gardino komendan
tas), Itn. J-as, kpt. N-s, Vyčio Kryžiaus 
ordino kavalierius mjr. R-s, kpt. Š-s, pik. 
U-s (žymus karo rašytojas), nemaža puska
rininkių ir kitų. Savo pažiūras į lietuvių 
gudų santykius gudų kariai pareiškė dar 
1920. m. fronte leidžiamame karių laikraš
tyje „Varta Bačkauščyny” (Tėvynės Sar
gyba). „Ty ličvin, ja bielarus, niechaj žyvie 
naš chaūrus!” (tu lietuvis, aš gudas, lai 
gyvuoja mūsų sutartis — taip versdavo 1920 
metais, dabar tektų „sutartį” pakeisti žo
džiu „sąjunga”). Ir dabartiniu metu kai ku
rie gudų sluogsniai reiškia pretenzijų ] iš
imtinę teisę valdyti Vilnių, gudų kariai, 
kurie dęl to Vilniaus galvas guldė (prisi
minsime iš jų pirmuosius paporučiką Plieką 
ir kavalerijos kornetą baroną Felkerza- 
mą ...), taria, kad ne metas kelti ginčus 
šiuo metu, ne metas ardyti taip ilgai bro
liškai vienoje valstybėje — Didžiojoje Lietu
vos Kunigaikštystėje — išgyvenusių tautų 
pastovius ryšius ir šimtametines abipusiškas 
simpatijas. Šią dieną' tikrai verta apie tai 
pagalvoti! Gal per mažai pažįstame vieni 
kitus. O kiek gražių kūrinių, tiek liaudies, 
tiek rašytojų, sukurtų turime! Ir tiek mažai 
išversta! Argi negražiai skamba gudiškai:

„Biahuč dzie Sešupa i Nioman u marą.
Tam naša ajčyna-pryhoža Litva, 
Usiudu tam lud palitoūsku havora 
I piešnia Biruly pą vioskach čutna.

Chaj žlijucca našy reti 
U mory hlybokim, 
Niechaj žviniač našy piešni 
U kraju šyrokim”

(Maironis, „Kur bėga Šešupė”). 
Munch en/Laim Rotmietras Prosas.

Ieškojimas
Mrs. Ieva Gaidauskaitė Rukuižienė, gy». 

6420 S. Kilpatrick Ave, Chicago, 29 IH„ 
USA, kilusi iš Kundročių k., Skaudvilės v., 
ieško savo sesers dukterų Antaninos Kihde- 
raitės Gedgaudienės ir juzefos Kinderaitės 
Vaičiulienės arba jų vaikų.

IEŠKOJIMAS ’ '
VYTAUTAS SELGAUSKAS ieško savo 

švogerio ANTANO BALČIŪNO, jo žmonos 
Stefanijos su sūnumi Antanu ir dukterimis 
Ona ir Elžbieta. Prieš karą gyveno Augme
nų kaime, Baisogalos vis., Kėdainių apskr. 
Rašyti: V. Selg, Box 82. Port Arthur, Ont 
Canada. ■, , , .

* Pirmadienį į New Yorko uostą at
plaukė dešimt tūkstantasis OP, kurįs atvy
ko pagal 1948 m. Amerikos DP įstatymą.

* Prezidentas Trumanas pasirašė de
kretą, kuriuo leidžiama Kinijos atomo 
mokslininkei Congkvaijienei nuolat apsigy
venti J. A. Valstybėse. (D/Afp).
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