
KREMLIUS PAKEITĖ DAR VIENĄ FIGŪRA
Danija priima Atlanto paktų
Kopenhaga (Dena/Reuteris). Danijos se

natas 64 balsais prieš 8 balsus įgaliojo Da
nijos vyriausybę pasirašyti Atlanto paktą 
ir vėliau ratifikuoti. Tuo būdu Danijos par
lamento abeji rūmai pasisakė už prisidėji
mą prie Atlanto pakto.

Danijos užsienio reikalų minisrteris šios 
savaitės viduryje išvyks į Washingtoną.

Prieš kelias dienas toks pat nutarimas 
buvo padarytas ir pirmuosiuose rūmuose, 
kur už vyriausybės įgaliojimą ' pasirašyti 
Atlanto paktą balsavo 119 atstovų prieš 23 
atstovus.

Tuo pačiu vyriausybė įgaliota Atlanto 
paktą ratifikuoti antrą kartą nebeaisiklaus- 
dama parlamento.

Dar dang lieka DP
Heidelbergas (Dena). Eucomo atitinkamas 

skyrius pranešė, kad amerikiečių zonoje 
IRO išlaikomose DP stovyklose, kovo mėn. 
1 d. dar -buvo 230.000 gyventojų.

,Le Monde” 
kad 
Va- 
val- 
kris,

Trijų zonų administracija 
geriausias sprendimas

Paryžius (Dena/Reuteris).
savo vedamajame reiškia nuomonę,
„vokiečiai išnaudos nesutikimus tarp 
karų okupacinių valstybių”. Vakarų 
stybės turi įsidėmėti, kad autoritetas 
jeigu jos nebendradarbiaus vieningai.

Laikraštis siūlo sudaryti Vokietijai tri
jų zonų administraciją, ir tai būtų geriau- 

\ cias sprendimas skirtingoms nuomonėms.

Kvlecių eksporto sutartis
- Washingtonas (Dena/Reuteris). Kviečius 

eksportuojančios valstybės pasirašė nau
ją kviečių” sutartį. Pagal ją Kanada, Aus
tralija, Prancūzija, Urugvajus ir JAV kas
met 37 kviečius importuojančioms valsty
bėms pateiks 456,3 milijonus bušelių kvie
čių.

Daugiausia kviečių pateiks Kanada — 
203,1,mil. bušelio, vėliau JAV — 168,1 mi
lijoną bušelį. n

Banditai susprogdino brito laivų
Honkongas (Dena/Reuteris). Britų buksu

otais garlaivis „Miss Orient” apie 10 km 
nuo Kantono užplaukė ant minos. Žuvo apie 
40 asmenų. Didelis skaičius kitų keleivių 
buvo sužeista. Vienas kiniečių laivas, kuris 
pirmas pasiekė nelaimės vietą, pranešė, kad 
jam pasisekė išgelbėti 22 asmenis.

Kiti trys laivai, kurie plaukė „Miss 
Orient” įkandin, po ekspliozijos grįžo. Lai
vo karininkai pareiškė, kad kaip tik ta vieta 
yra nesaugi huo banditų, todėl jie nedrįso 
nuleisti gelbėjimosi valčių, kadangi bijoję 
kulkosvaidžių ugnies.

Panašus įvykis čia jau buvo su garlai
vio „Ntagro”. Iš „Miss Orient” laivo iš 
viso išgelbėta 200 asmenų.

Pamos Enropos tarybos statula
Londonas (Dena/Reuteris). Šį pirmadienį 

Londone prasidėjo dešimties valstybių ats
tovų konferencija, kuriai pavesta paruošti 
Europos tarybos statutą. Svarbiausia bus 
nagrinėjamas Vakarų Unijos nuolatinės ko
misijos paruošti metmenys, kur apibrėžia
ma Europos ministerių kabineto ir parla
mento uždaviniai bei kompetencija. \

Leis vokiečiams stalyti laivus
Londonas (Dena/Reuteris). Kai kas taria

si kompetentinguose britų sluogsniuose su
žinojęs, kad ,D. Britanija susitarė su JAV 
dėl to, kad tam tikromis sąlygomis vokie- 

- čiams būtų leista statyti prekybos laivus, 
kurie reikalingi jų prekybos laivynui.

He viską benusipirks sovietai
Londonas (Dena/Afp). Britų užsienio rei

kalų ministerija netrukus ketina paskelbti 
prekių sąrašą, kurių išvežimas į Sovietų 
Sąjungą ar jos satelitus yra uždraustas.

Tas draudžiamų prekių sąrašas yra pa
našus į amerikiečių tokį sąrašą ir yra su
darytas po pasikalbėjimo su commonweal- 
tho valstybėmis bei Briuselio pakto signa
tarais.

Britų vyriausybė, prekiaudama su So
vietų Sąjunga ir Rytų Europos kraštais va
dovavosi vien tik ūkiniais sumetimais.
si dabar padaryti suvaržymai yra tik Be
vizio dėka.

Pehingas komunistinė sostinė
Nankingas (Sūdena/Afp). Kovo 25 d. Pe- 

ktagas buvo paskelbtas komunistų valdo
mos Kinijos dalies sostine.

Komunistų partijas centrinis komitetas 
patvirtino, kad sausio 14. d. Maocetungo 
įteiktos aštuonios sąlygos deryboms vis dar 
yra pagrindinės derybų sąlygos su „reak
cine kuomibtango vyriausybe” dėl taikos.

Paryžius (Dena/Afp). Maskvos radijas 
pranešė, kad sovietų krašto apsaugos mi- 
nisteris maršalas Bulganinas yra iš savo 
pareigų atleistas. Jo vietininku paskirtas 
maršalas Vasilevskis.

Tačiau maršalas Bulganinas pasiliks mi- 
nisterio pirmininko pavaduotojo pareigose.

Maršalas Vasilevskis teturi 47 metus am
žiaus. Stalingrado kontrofenzyvoje jis buvo 
maršalo Žukovo dešinė ranka. 1943 m. jis 
buvo paskirtas generalinio štabo viršinin
ku. Praėjusių metų lapkričio mėn. dėl „per 
didelio apkrovimo darbu” nuo tų pareigų 
jis buvo atleistas.

Sovietų krašto apsaugos ministerių pasi
keitimas, pasak Afp, Amerikos vyriausybės 
sluogsniuose nesukėlė jokio, nusistebėjimo. 
Tai siejama su kitais jau įvykdytais pakeiti
mais. Čia nesitikima bet kokio sovietų elg
senos pasikeitimo.

Prancūzų laikraštis „L’Aurore” ryšium 
su tuo rašo: „Stalinas vis intensyviau bu
ria aplink save politbiure sau ištikimus se
kėjus, kuriuos jis atleidžia nuo ministerių 
funkcijų, kurias perduoda mažiau reikšmin
giems partijos nariams. Politbiure Stalinas 
pasilaiko sau veikimo laisvę. Jo sprendimai 
vykdomi klusnių ir atsidavusią jo tarnų. 
Prieš Atlanto paktą ir Titą sustandės so
vietų elgsena, o sovietų vyriausybė kbnso- 
liduojama į glaudų vienetą”.

Londoniškis „Daily Mail” teigia, kad 
naujausieji įvykiai reiškia Maskvos tolė- 
jimą nuo karo tendencijų, ir tai, gali būti, 
Europai turi didžiausią reikšmę.

Štai kaip sovietai gina savo 
naikinamąsias stovyklas

Maskva (Dena/Reuteris). Maskviškė 
„Pravda” įdėjo labai aštrų straipsnį prieš 
„modernius vergų savininkus”, kurie JT 
ūkio ir socialinių reikalų komisijoje reika
lavo ištirti sovietų darbo stovyklas. „Prav
da” tegia, kad daugiau negu pusė visos pa
saulio žmonijos gyvena kaip vergai.

Straipsnyje sakoma, kad niekada nebuvo 
taip aiškų, kaip šiandien, kad kapitalizmas 
yra moderni vergijos forma. Gen. Mac 
Arthuro Japonijoje fabrikų savininkai eu 
motomis darbininkėmis elgiasi lygiai taip 
pat,/kaip su . medvilne, o Indijoje badas ver
čia motinas fabrikantams į darbus parduoti 
savo vaikus. Afrikos kolonijose tarp žmo
gaus ir galvijo yra tik toks skirtumas, kad 
parduodamas galvijas yra brangesnis už 
žmogų.

Bedell Smithas grizo t kariuomene^
Washingtonas (Dena/Reuteris). Pasak 

AFP, prezidentas Trumanas priėmė Ameri
kos ambasadoriaus Maskvoje Bedell Smitho 
atsistatydinimą. Tą pranešimą Baltieji rū
mai padarė tuojau po to, kai Bedell Smi
thas atkartotinai kreipėsi į prezidentą, kad 
jį iš tų pareigų atleistų.

Prezidento Trumano spaudos sekretorius 
pareiškė, kad Trumanas Bedel Smitho atsi
statydinimą priėmė eu dideliu nenoru, bet 
tik su tuo tikslu, kad įgalintų generolą pe
rimti vienai kariuomenės daliai vadovavi
mą. Greičiausiai gen. Bedell Smithas perims 
vadovavimą pirmai JAV armijai.

Kas bus Smitho vietininku Maskvoje, dar 
nežinoma. Kaip galimus vietininkus AFP 
mini užsiem.' reikalų ministerijos tarėją 
Sovietų Sąjungos reikalais Bohleną ir einan
tį JT tarpininko pareigas Palestinoje Dr. 
Bunchę.

Malajuose britų plantatoriai prieš dar
bininkus, kurie priešinasi vergijai, panau
dojo tankus. Indonezijoje, Indokinijoje, Bur-, 
moję, o taip pat ir Filipinuose tų tautų 
kraujas Uejasi čiurkšlėmis, kadangi jos no
ri nusikratyti vergijos. Straipsnio pabaigo
je teigiama, kad JAV negrai traktuojami 
kaip parijai ir vergai, o milijonai kitų žmo
nių yra be uždarbio,

Kotikovo pareigose nebėra
Berlynas (Dena). Iš sovietų sluogsnių pa

tirta, 'kad gen. Kotikovas jau 4 savaitės 
nebėra Berlyno sovietų sektoriaus komen
dantu. Komendanto pareigas eina pnlk. Je- 
lizarovas.

Oficialiai sovietų įstaigos apie tą pasi
keitimą nieko nėra pranešusios. Taip pat 
nenurodyta ir to pasikeitimo priežasčių. I

JAV turi 825.000 šnipų, kenkėjų 
ir sabotuotoju.

Washingtonas (Dena/Reuteris) JAV atsto
vų rūmų antiamerikinei veiklai tirti ko
misija pareiškė, kad

šiuo metu šnipinėja „tūkstančiai sovie
tų agentų” ir tūkstančiai amerikiečių.
Vieni tų šnipų, toliau sakoma pranešime, 

palaiko ryšius su sovietų ambasada arba su 
JT.

Įvykus krizei, JAV pradėtų veikti 825.- 
000 šnipų, išdavikų ir sabotuotojų. Tas 
skaičius yra pagrįstas medžiaga, kurią 
surinko federalinės kriminalinės polici
jos direktorius Hooveris. Pagal tuos pa
čius šaltinius JAV komunistų partija 
turi 74.000 narių. Bet komunistai, esą, 
teigia, kad kiekvienas KP partijos na
rys turi dar dešimt kitų asmenų, kurie

Trumanas: graiku, tauta savo kovas laimės
Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos ne

priklausomybės 128 metinių proga karalius 
išleido į tautą atsišaukimą, kuriame ragina 
graikus įtempti jėgas paskutiniam žygiui 
laimėti laisvę ir nepriklausomybę. Būklė, 
pasak karaliaus, vis dar yra sunki, bet 
graikų tautos ir kariuomenės pasiaukoji
mo bei ištvermės dėka, galima jau įžiūrė
ti gerą pabaigą. Šiandien yra atėjęs metas 
mesti į kovą visus moralinius ir materia
linius rezervus, kad su Dievo pagalba įveik
tų jau pradedantį svyruoti priešą.

Ta pačia proga Washingtoine padarė pa
reiškimą JAV prezidentas Trumanas. Jis 
pagyrė graikų tautą, kuri priešinasi „tota
liniam spaudimui” ir išreiškė viltį, kad 
graikų tauta savo kovą laimės.

Amerikiečių tauta didžiuojasi įnašu, nes 
Graikijos pagalbos programa ji prisideda 
prie Graikijos nepriklausomybės ir veikia 
pasaulio taikos labui.

Naujas sovietų trikas Persijoje
Washingtonas (Dena/Reuteris). Kompe

tentingi sluogsniai pranešė, kad Sovietų 
Sąjungos vyriausybė uždarė savo tris kon
sulatus Persijoje. Pagal diplomatinius pra-

nešimus sovietai pradėjo savo konsulatų 
evakuavimą iš Tabrizo, Mešedo ir Ahwazo. 
Tačiau iš visų iki šiol turimų pranešimų 
neaišku, ar tai reiškia formalų konsulatų 
uždarymą, kaip, sakysime, tai buvo praei
tais metais padaryti JAV ryšium eu Kosen- 
kinos įvykiu.

Jeigu sovietai tikrai ketina uždaryti savo 
konsulatus, tai jie pareikalautų Persijos vy
riausybę uždaryti vienintelį Persijos kon
sulatą Baku mieste, spėliojama diplomati
niuose sluogsniuose.

, Manoma, kad tai gali reikšti, soviete 
spaudimą dėl Persijos santykių su D. Bri
tanija ir JAV.

Tačiau iki šiol dar nėra jokių duomenų 
manyti, kad Sovietų Sąjunga yra pasiryžu
si su Persija nutraukti diplomatinius san
tykius ir uždaryti savo ambasadą Persijoje.

sutinka, nori ir gali imtis partijos 
darbo.

Komisijos pareiškimas buvo paskelbta* 
brošiūros forma, kuriai duotas antgalvis 
„prožektorių šviesa į šnipus”. Toliau joje 
sakoma, kad

- dabar tie agentai labiausiai nori išsiaiš
kinti „atominės bombos gamybos pa
slaptis”. Be to, komisija yra išaiškinusi 
naujus iš užsienio šnipų vadams duotus 
įsakymus, kur yra įrašyta per 20 įvai
rių sričių informacijų reikalavimų, ku
rie liečia JAV ginkluotas pajėgas. Ko
misija žino kelius atvejus, kai sovietų . ‘ 
agentams arba jiems dirbantiems ame
rikiečiams pasisekė išgauti paslaptis 
apie aviaciją, povandeninius laivus ir 

pramonės gamybos procesus.
Komisijos nuomone, kovoje su šnipais, 

juos areštuojant arba deportuojant J Sovie
tų Sąjungą, pastangos turėtų būti padvi
gubintos. Komunistams turėtų būti nuimta 
kaukė. Nauji įstatymai turėtų numatyti 
„griežtas bausmes” visiems tiems, kurie 
Sovietų Sąjungai teikia slaptas informaci
jas.

įvesti komunizmą JAV raudo
nosios armijos pagalba

New Yorkas (Dena/Afp). Buv. New Yor
ko „Daily Worker” vyr. redaktorius ir taip 
pat Amerikos komunistą partijos narys 
Budenzas teisme, kuris svarsto 11 kaltinamų
jų komunistų vadų bylą, nušvietė tarptau
tinio komunizmo tikslus Jungtinėse Valsty
bėse.

Budenzas pareiškė, kad tarptautinio ko
munizmo nuomonė yra, jog JAV taip jau 
yra kapitalistiškos, kad jų gyventojai nie
kada laisva valia neįsives komunistinės sis
temos. Todėl komunistinė sistema JAV ttP 
ri būti įvesta raudonosios armijos pagalba.

Degolininkai su vyriausybininkais prieš 
komunistus

Vi.

/Did<ziaufiiatį trodkimad - 
pastverti 'TYP

Londonas (Dena/Reuteris). Už
sienio reikalų ministerių pavaduoto
jai, kurie Londone tariasi dėl Aus
trijos taikos sutarties, svarstė sutar
ties projekto 16 str., kuris aptaria 

esančių DP ir pabėgėlių ateitį.
Vakarų valstybių atstovai prita

rė laisvai DP repatriacijai, o sovietų 
atstovas reikalavo priverstinai juos 
repatriuoti.

Kitą dieną vėl buvo tariamasi tuo 
pačiu klausimu. Sovietų atstovas Za
rubinas pareiškė, kad Sovietų Sąjun
ga niekada nepasisakė už priverstinį 
pabėgėlių repatriavimą.

Po to debatai susikoncentravo 
apie žodžio reikšmę „savanoriška 
repatriacija”. Vakarų valstybių at
stovai panoro, kad žodis „savanoriš
ka” būtų įrašytas į sutarties tekstą.

Paryžius (UP). Vyriausybę remiančios 
partijos praeitą ketvirtadienį susitarė su 
degolininfcais papildomuose kantoniniuose 
rinkimuose, kurie įvyko vakar, laikytis iš 
vien prieš komunistus. Kad neleistų laimėti 
komunistų kandidatams, vyriausybės parti
jos susitarė dėl kandidatų atskirose vieto
vėse, už kuriuos visi tų partijų nariai pa
raginti balsuoti. Tokių kandidatų yra net 
iš degolininkų tarpo.

Degolininkai tik ten išstatė savo atskirus 
kandidatus, kur jie visiškai tikri savo lai
mėjimu. Visose kitose vietose degolininkai 
buvo paraginti balsuoti už vyriausybę re
miančiu partijų kandidatus.

Tarp degolininkų ir vyriausybės partijų 
bus varžomasi tik ten, kur jokio pavojaus 
nėra, kad laimės komunistų kandidatas.

Sąmokslas Čekoslovakijoje?
Praha (Dena). Pasak Afp, šeštadieni ofi

cialiame komunikate paskelbta, • kad • Čeko
slovakijoje buvo išaiškinta viena teroristų 
organizacija, kuri tariamai ruošėsi prieš 
vyriausybę nukreiptai akcijai.

Yra suimta karininkų ir civilių asmenų.

Čekoslovakija suvalstybino spaudą
Praha (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos 

tautinis susirinkimas visais balsais priėmė 
įstatymą, kuriuo suvalstybinama visa kraš
to spauda.

i' Privatūs asmenys nuo šiol' nebegaus jo
kio leidimo ką nors spausdinti. Išimtis pa
daryta tik religinėms 
lezijoms.

Izraelis bus JT narys

organizacijoms ir ek<

Schumanas su Achesonu aptars svarbiausias 
problemas

Londonas (Dena/Reuteris). Pasirašant 
Atlanto paktą, Prancūzijos užsienio reikalų 
mtaisteris Schumanas pirmą kartą turės pa
sitarimą su JAV užsienio reikalų ministe- 
riu Achesonu. Londono politiniai sluogsniai 
mano, kad abu ministerial aptars šiuos 
klausimus: 1. Vidurinių Rytų saugumo 
problemą ryšium su neseniai Graikijos ir 
Turkijos užsienio reikalų ministerių pasiū
lytu Vduržemio jūrosl paktu; 2. Italijos ko
lonijų klausimą, kuris yra įrašytas į ba
landžio mėn. prasidėsiančios JT sesijos 
darbus; 3. Vokietijos problemą; 4. Klausimą 
kokiu būdu pietryčių Azijoje sulaikyti ko
munizmo plėtimąsi; 5. JAV santykius su 
Vakarų Unijos valstybėmis h- kt.

Londono diplomatiniai sluogsniai mano, 
kad Atlanto pakto pasirašymo proga ir Be- 
vinas turės pasitarimus su Achesohu. Jie 
aptarsią Graikijos vidaus karo problemą. 
Spėjama, kad pasikalbėjimas lies naujus 
metodus sukilėliams įveikti, bet nebus siū
loma tiesiogiai įsikišti britų 
čių kariuomenei.

Komunistų laikraštis „Humanitė” 
klausimu rašo: „Revers tariasi su JAV 
neralinio štabo viršininku Bradleyu 
amerikinių atramos taškų įrengimo Pran
cūzijoje 
Atlanto

ino
ge- 
dėl

dar prieš tai, kai bus pasirašytas 
paktas”.

Lake Succesas (Dena). JT generalinis se
kretorius Trygvė Lie spaudos atstovams 
pareiškė, kad „beveik tikra”, jog netrukus 
įvyksiančioje JT pilnatyje Izraelis bus pri
imtas JT nariu.

Lie pridūrė, kad po ST pritarimo dėl Iz
raelio priėmimo į JT, tas visas klausimas 
yra perduotas pilnaties pirmininkui Dr. 
Evattui. •

Izraelio užsienio reikalų viceministeris 
Eytanas spaudos konferencijoje pareiškė, l 
kad numatoma, jog Izraelio Transjordani- 
jos ginklų paliaubos greičiausiai būsiančios 
pasirašytos šią savaitę.

Damaske oficialiai 
kiaušiai balandžio 2. 
pradės derybas dėl pastovių ginklų paliau
bų tarp abiejų kraštų.

paskelbta, kad vei- 
d. Sirija su Izraeliu

Pasitarimai daro „gerą pažangą”
Rhodosas (Dena/Reuteris). Izraelio ir 

Transjordanijos delegacijos ir vėl pradėjo 
pasitarimus,'kurie ištisą savaitę buvo nu
traukti. Dabar tie pasitarimai vyksta gana 
sklandžiai ir daro „gerą pažangą”.

jūros nepasitrauks
Iš gerai informuo-

ar amerikie-

baimė
Prancūzijos 

kad

JAV Churchillį persekioja komunistai
Yorkas (Dena/Reuteris). Churchil- 

,Ritz-

Persekioja apsupimo
Paryžius (Dena/Reuteris).

krašto apsaugos ministerija pranešė, 
Prancūzijos generalinio štabo viršininko 
Revers lankymasis Amerikoje neturi jokio 
ryšio su Atlanto paktu.

New
liui vykstant į vaišes, kurias jam 
Carito” viešbutyje iškėlė leidėjas Lucė, jį 
pasitiko apie 500 demontrantų. Demonstran
tai dėjosi esą Amerikos darbo partijos at
stovai. Jie dalijo proklamacijas su šūkiu: 
„Churchillis nori karo, mes norime taikos!” 

Churchillis, kuris vyko kartu su B. Ba- 
ruchu, į viešbutį galėjo įeiti pro šalutines 
duris. Tarp svečių buvo New Yorko guber
natorius Deweys, britų ambasadorius 
Franksas ir New Yorko arkivyskupas 
dinolas Spellmanas.

Churchiltio garbei kelia pokylius
Washingtonas (Dena/Reuteris). Britų 

basada Washingtone Churchillio garbei iš
kėlė pokylį. Tarp pakviestųjų svečių, buvo 
JAV viceprezidentas Barkleys, ir buv. JAV 
užsienio reikalų ministertai; CordeUis Hul-

lis, E. Stettinius, Byrnesas ir gen. Marshal- 
lis.

Iš Washington© Churchillis grįžta į New 
Yorką.

Prieš tas vaišes, Churchilliui buvo iškė
lęs vaišes ir prezidentas Trumanas baltuo
se rūmuose.

JAV 
kar

am-

„Taikos konferencija” prašo policijos 
pagalbos

New Yorkas (Dena/Reuteris). „Pasaulio 
taikos konferencijos” organizatoriai papra
šė New Yorko policiją apsaugos konferen
cijos dalyviams nuo eventualių antikomunis
tinių įžeidimų.

Konferencijos posėdžiai prasidėjo penk
tadienio vakare. Antikomunistiniai demons
trantai buvo atėję prie „Waldorf-Astoria” 
viešbučio, bet jį rado saugant stiprią poli
cijos sargyba

Žydai nuo Raudonosios
Haifa (Dena/Reuteris). 

tų sluogsnių patirta, kad netoli Transjorda
nijos Akabos uosto esantieji žydų kariuo
menės daliniai nepasitrauks nuo Raudono
sios jūros net ir tada, jeigu Transjordanija 
dėl to nepasirašytų su Izraeliu net ginklų 
paliaubų.

Izraelis neturi jokių agresyvių tikslų prieš 
Transjordaniją, bet priėjimą prie Raudo
nosios jūros Negebo sričiai laiko taip pat • 
reikšmingu, kaip kad visam Izraeliui yr» 
reikšmingas Haifos uostas.

Pritarta, kad Europai skirtų 5.580 mi
lijonų dolerių

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV se
nato užsienio reikalų komisijos pirmininkas 
senatorius Connallys senato debatuose pasi
sakė už 5.580 milijonų dolerių sumos pa
skyrimą Europos atstatymo programai (ER 
P). Savo kalboje Connallys pareiškė, kad 
ateinančiais metais Europos pagalbos pro
gramą galima bus žymiai sumažinti. Taip 
pat jis prasitarė, kad dėl tos pagalbos pra
ilginimo 1952 m. negali būti jokios kalbos.

1
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Tarptautini padėtis

Apie vilk® .
„Vilką muša ne dėl to, kad ji* pilka*, bet 

kad avis piauna” — skelbia sena rusų pa
tarlė. Ją atsiminė BBC komentatorius 

■ Thompsonas, atoikkrsdamas | sovietų pro
pagandos verkšlenimus, kad Atlanto paktas 
esąs specialiai prieš juos nukreiptas. Kad 
tą paprastą tiesą atsiminus, prireikė net 4 
metų praktikos, per kurią sovietinis vilkas 
paplovė visą ešę valstybių.

THc anądien „Queen Mary” laivu Be- 
vinas ir kai kurie kiti Vakarų Europos 
diplomatai išplaukė Amerikon pasirašyti 
santarvę prieš piktus Vilko kėslus. Likimo 
ironija norėjo, kad tuo pačiu laivu | Jung
tinių Tautų visuotinį susirinkimą Išplauktų 
ir sovietų delegacija su Gromyka ir amba
sadorium Zarubinu priešakyje. Vilką mini — 
vilkas čia

/
Pittsburgag (UP). Šiandien pa

rbaigęs dvi savaites užtrukęs JAV 
angliakasių streikas prasidėjo Johno 
Lewiso patvarkymu, protestuojant prieš 
dr. Jameso Boydo paskyrimą JAV an
glies kasyklų įstaigos vedėju. Dėl jo 
atostogų gavo ir 60.000 geležinkeliečių. 
Anglių atsargos sumažėjo 11.000.000 to. 
Net plieno pramonė pradėjo justi anglių 
tčūkumą ...

Visagalis angliakasių profesinės sąjun
gos pirmininkas Johnas Lewisas paskelbė 
dviejų savaičių streiką dėl to, kad jam ne
patinka James Boydas, kuri Trumanas pasky
rė valdinės anglių kasyklos Įstaigos vedėju. 
Tarp kitko toji įstaiga rūpinasi anglies ka
syklų saugumu lir dėl visų atsitikusių ne
laimių Lewisas kaltina Boydą. Tarp kitko 
Boydas į tą vietą buvo paskirtas jau prieš 
2 metus, bet iki šiol nebuvo senato patvir
tintas. Mat, respubllklninkų dauguma ne
norėjo tvirtinti demokrato, todėl Boydas, 
kuris yra vienas geriausių tos srities spe
cialistų, tas pareigas ėjo be atlyginimo, tik 
dėl garbės. Dabar prasidėjus streikui, se
nato atitinkama komisija Boydo paskyrimą 
patvirtino 10 balsų prieš 1. Pats Boydas 
pareiškė, kad streiko nėra ko bijoti,..

Žmonės, kurie visame tame reikale norėtų 
įžiūrėti juodą ar raudoną komunistų ranką, 
ši kartą klystų. Johnas Lewisas nėra ko
munistas, net Ir ne socialistas. Jis prieš akla 
turi tik angliakasių reikalus, jis nesiprieši
no Tafto-Hartleyo Įstatymo nuostatui, rei
kalaujančiam iš profesinių sąjungų veikėjų 
priesaikos, kad nesi komunistas. Jis turi tik 
vieną tikslą — angliakasiai turi kiek gali
ma daugiau uždirbti. To tikslo siekdamas, 
jis visai nepaiso kitų, net valstybės, visos 
tautos Interesų. ,

Streikus jis kelia kiekvienerių metų pa
vasari. .Taip Jis jau darė trejus metus iš ei
lės. Visokiomis dingstėmis. Kartą jis liūdi 
dėl nelaimėje žuvusių angliakasių. Kitą 
kartą jis tiesiog reikalauja didesnio užmo
kesčio, o šį kartą jis protestuoja prieš Ja- 
mesą BOydą. Tikroji priežastis yra ta, kad

Johno Lewiso politika

♦
JAV ir jokių sutarties nuostatų nesaisto

mos įniarsaišė į 1. D. ir 2. D. karus. Jos Ir 
be Atlanta pakto įsimaišys į 3. D. karą. Dar 
daugiau, be jų dalyvavimo toks karas apla
mai neįmanomas. Todėl to pakto 5 str., 
kiuris skelbia agresijos atsitikimu bendrą 
veikimą ir kuris yra laikomas svarbiausiu 
straipsniu, bendros būklės nepakeičia. 
Tieaa, • jis Įsakmiai įspėja vilką toliau 
nebeužpuldiiiėti. Tačiau vilkas ir be 
jo kol kas nedrįso atvirai pulti. Matyti, ne
sijautė pakankamai stiprus viešai kovai. 
Antra vertus, paktas grąžino mažoms Euro
pos tautoms pasitikėjimo jausmą. Užtat so
vietų kaimynai skuba kiek galima greičiau 
i jį įsijungti. .

Praktiškai šiandien svarbiausi yra 
tie to pakto nuostatai, kurie jau dabar nu
mato betidrą veikimą tam, kad pasiruošus 
ateičiai. JAV Valstybės Departamento iš
leista paaiškinamoji brošiūra skelbia, kad 
JAV kitų pakto dalyvių kariniam pajėgumui 
sustiprinti duos ginklų net už 2 milijardus 
doleriu. Ta Impozantiška suma dar neat
leidžia ir kitų dalyvių nuo pareigos pada
ryti viską, ką gali, savo kariniam pajėgu
mui sustiprinti. D. Britanija jau dabar Va
karų Europos valstybes aprūpina savo ga
mybos sprausmlniais lėktuvais, kurie, bent 
šiuo metu, yra geriausi pasaulyje. Be to, 
pakto 9 sir. numato:

„Pakto dalyviai sudaro tarybą pakto 
įgyvendytno klausimams gvildenti. Ta
ryba sudaroma taip, kad ji kiekvienu 
laiku galėtų susirinkti. Taryba, jei rei
kėt, sudarys pagalbinius organus. Ne
delsiant ji sudarys gynimo komitetą, ku
ris pasiūlys priemones 3 Ir 5 str. str. 

jgyvendyti”.
2. D. kare D. Britanija ir Prancūzija ak

tyviai į karą įsimaišė tik vokiečiams pradė
jus Vakarų ofenzyvą, t. y. 9 mėnesiams nuo 
karo paskelbimo praslinkus. O jei jos būtų 
šokusios Lenkijai padėti jau 1939 m. rug
sėjo mėn,, karo eiga būtų buvusi visai ki
tokia. Šiaip ar taip jis daug trumpiau te
būtų trukęs. Juk D. Britanija 1939 m. turė-

■ Jo galingesnę aviaciją už 3. Reichą, o Pran
cūzija turėjo net 40 divizijų, net Belgija ir 
ta turėjo 23 divizijas. Tik karo metu |sl- 
slūbavual vokiečių pramonė pralenkė vaka
rinius santarvininkus tiek aviacijos, liek ir 
kariuomenės srityse.

Tačiau vakariečiai 1939 m. negalėjo pra
dėti veikti, nes neturėjo bendro plano. Jų 
karo pramonė buvo pritaikyta taikos me
tams, bet ne karo, Kai jie ją pertvarkė, bu
vo jau per vėlu. Atlanto pakto tikslas fie- 
atkartoti tų praeities klaidų.

*
JAV ir D. Britanijos pramonė šiandien 

yra daugiau pritaikyta karui negu buvo 
1939 m. Jos turi Ir pakankamu’ patyrimo. Jų 
štabai ir be formalių sutarčių bendradar
biavo. Dabar jos tą bendrą veikimą turi 
dar daugiau sustiprinti, pritraukdamos Vi
sus pakto dalyvius. Europoje pradžią tam 
veikimui jau davė maršalo Mongomeryo pir
mininkaujamas Vakarų Europos gynimo ko
mitetas, kurio darbus stebėjoje JAV štabo 
karininkai. į tą štabą dabar bus pritraukti 
ir Skandinavijos valstybių, Portugalijos ir 
Italijos vyr. štabai. Su JAV pagalba lengva 
bus sudaryti trūkstamas divizijas.

Tada Vakarų diplomatų kalbose sovietai 
išgirs svorf. Bet sdna patarlė skelbia, kad 
vilkas vis tiek vis i mišką žiūri. Todėl At
lanto pakto dalyviai turės ilgainiui Įsitikin
ti, kad vilkas tik tada naudingas, kai jis jau* 
nebegyvas. Tik tada galima geram išnaudoti 
jo pilką kailį. VM.

Berlynas; nenusileis 
sovietų generolams

Waahlngjona* (Dena/Reuteris). šiuo 
JAV vieši Berlvno vyr. burmistras 
Reuteris. J| priėmė vizito užsienio reikalų 
minfeteris Achesonas. Jų pasikalbėjime da
lyvavo ir ambasado’ug Murphys.

Remeris tarptautiniame Washingtono 
spaudos klube pareiškė, kad Berlynui kas
dien reikia 8.000 to maisto ir kitų dalykų. 
Balandžio ar gegužės mėn. tas kiekis galės 
l 'lti pristatomas „oro tiltu”.

Reuteris prasitarė, kad sovietų genero
lams bus suprantamiausia kalba, kada 
Berlynas atsilaikys ir toliau. Berlynie
čiai nepuoselėja Jokio tautinio Jausmo 
prieš rusų tautą. Bet Berlynas buvo pa
skutinis miestas, kuris nusileido Hitle
riui ir kuris neketina nusileisti sovietų 

generolams.
Kita proga prof. Reuteris pareiškė, kad 

Vokietijos sovietų zonoje laisvuose rinki
muose už komunistus šiandien balauotų ne 
daugiau kaip 4% visų gyventojų.

Paklaustas dėl komunistų įtakos sovietų 
zonoje, Reuteris atsakė, kad sovietai pa
keitė toje zonq:e nuosavybės santykius, bet 
jų pastangos laimėti tautą sovietiniam gy- '------ ---------------- — ,
veaimo būdui neturi jokio pasisekimo. I nėse tarnauja didelis skaičius žmonių, ta-

artinasi kolektyvinės darbo sutarties atnau
jinimo laikas. Prieš tai Lewises pademons
truoja Savo jėgą.

Ta politika angliakasius pavertė geriau
siai apmokamų žmonių sluogsnlu. Jie turi 
geriausią draudimo ir socialinės globos sis
temą. Užtat jie yra Lewisut dėkingi. .

Pats Lewisas, kurio išvaizda ne labai ma
loni, iš tikrųjų gerai jaučiasi ir aristokra
tų salonuose, Dėl garbės pakliūti | jo ruo
šiamus priėmimus varžosi ir 10.000 garbin
giausių JAV šeimų nariai. Na, Lewiso pri
ėmimai gali būti neblogi. Jis gauna dau
giau algos už JAV ministerius — 50.000 
dolerių. O, be to, ir dideles sumas repre
zentacijai.

Per pereitų metų streiką, kurio pasekmes 
juto ir Europa, jis išsiderėjo 14,05 dolerių 
sumos 
durkį 
fondą 
streiką 
bauda, 
lerių bauda. Tačiau palyginus su aukščiau 
nurodytu „pelnu”, toe sumos buvo juokin
gai mažos. Po bylos profesinė sąjunga savo 
„bosso” algą padidino iš 25 iki 50.000 do
lerių. Į
' Lewisas nėra solidarus su kitų šakų 

darbininkų profesinėmis sąjungomis. Jis 
žiūri tik savo prof, sąjungos interesų. Jau 
kelis kartus jis buvo pasitraukęs ir vėl įs
tojęs i didžiąją AFL prof. Sąjungų konfe
deraciją. PaskutinĮ kartą iš jos pasitrauk
damas jis pieštuku parašė ant sklypelio po
pieriaus: „Greenuf, AFL. Mes išstojame. Le
wisas, United Mine Workers". Ir nė vienas 
angliakasys nesugalvojo pasipriešinti savo 
„bosso” tokiam pasitraukimo būdui. Vis
kas, ką daro Lewisas, angliakasiams yra 
O. K.

Tačiau ar tą patą galima pasakyti ir tu
rint galvoje viso krašto interesus? Dabar 
Lewisas su savo streiku siekia sumažinti 
JAV anglies atsargas. Jei bus mažiau ang
lių, jų kainos bus aukštesnės. Bus daugiau

anglių, kainos kris. Bet jei anglių kainos 
bus aukštos, tai atsilieps ir į plieno kainas 
ir tt. ir lt. Todėl amerikiečiai, žiūrėdami Į 
Lewiso politiką, pradeda kratyti galvą. Ame
rikos anglys yra reikalingos visam pasau
liui. Jų vienokia ar kitokia kaina nėra tik 
vien angliakasių reikalas, pagaliau anglia
kasių algas reiktų sutvarkyti taip, kad tas 
procesas nereikštų gamybos nutraukimo. Tos 
visuomenės nuotaikos rodo, kad Lewiso po
litika ateityje susitiks su vis didesnėmis 
kliūtimis. (Lo).

metu 
prof.

angliakasiams dienos uždarbio vi
per metus i angliakasių labdarybės 
Įplaukia 100.000.000 dolerių. Už tą 
teismas ji nubaudė 20.000 dolerių 

o profesinę sąjungą 1,4 milijono dO-

Vengrijos protestantų 
eklecila krinka

Frankfurtas (Dena). Vengrijos protestantų 
eklezijos sinodas tarptautinei evangelikų 
eklezijai Londone pasiuntė raštą, kuriame 
pasisako prieš „nepaprastą propagandinę 
kampaniją”, kurios tikslas esąs Įtikinti Va
karuose gyvenančius protestantus, kad krik
ščionybė liaudies demokratijose yra atsidū
rusi didžiausiame pavojuje.

Toliau rašte sakoma, jog esą daug Ženk
lų, kurie rodą, kad Vakarų valstybių protes
tantus bet kuria kaina norima Įtraukti 1 
bendrą frontą ginti politinių ir ūkinių tiks
lų Ir todėl tur| būti išrasti argumentai, ku
rie 3. didįjį karą leistų laikyti kryžiaus ka
ru. Todėl šiandien turįs būti Iškeltas šia 
klausimas; „Ar aplamai nėra krikščionybė 
atsidūrusi pavojuje?”

Vengrijoje, sakoma rašte, krikščionybė, 
kuri po kelių šimtmečių miego dabar at
budo, visur laisvai gali būti skelbiama. Ry
tuose, esą, interesuojamas! tik vieninteliu 
dalyku, kad Rymo Katalikų Eklezija nebe- 
vestų savo kovos .dėl politinės galybės.

Pabaigoje Vakarų protestantai (spėjami 
neišduoti reformacijos paveldėjimo. Oal 
būt, naujo karo galima išvengti, jeigu evan
gelikai krikščionys priveri Vatikaną, o, ko 
gero, Ir sąjungininkus jų kovoje nuleisti 
taikiklius. —

^TRUMPOS ZIM0S1IH
AUSTRIJA

♦ Austrijo* Užsienio reikalų ministeris 
Oruberis pareiškė, kad Austrija nepasira
šys tokios taikos sutarties, kurioje bus pri
pažintos Jugoslavijos teritorinės pretenzi
jos (D/R). o BRITANIJA

A Britų Viduržemio jūros laivyno •vie
netai atplauks vizito l Turkijos Izmlro uos
tą, kuris yra prie Egėjaus jūros. Tas lai
vynas svečiuosis nuo balandžio 1 d. iki 5 d. 
(D/R)" x GRAIKIJA

A „Provizorinės Graikijos demokratinės 
vyriausybės” teisingumo ministeris, kuris 
yra pakeliui į JAV, kur nori dalyvauti „pa
saulio taikos kongrese", iš JAV konsulato 
Prahoje negavo vizos. Taip pat JAV kon
sulas nedavė vizos ir 2 Rumunijos pilie-, 
čiams vykti Į tą kongresą, kadangi jie tu
rėjo vykti ne kaip oficialūs vyriausybės at
stovai. (D/R). 18 VISUR"

A Kominformo kraštai už prekes, teikia
mas Jugoslavijai, pakėlė kainas nuo 20% 
iki 50%. Darydami l Jugoslaviją spaudimą, 
tie kraštai nebeteikla mašinų, kurios reika
lingos Jugoslavijos penkmečio planui vyk
dyti. Be to. yra atidėliojami teikimo ter
minai, o Vengrija sulaikė reparacijų mo-

(DTO’ ITALIJA:

Kariuomenė ar ugniagesiai?
Liddcllio Barto paziiiros

Norėdami savo skaitytoju* supažindinti su čiau iš jų dar nesudaryti pajėgas kovos da- , siklj&uti tik tonils jėgomis, kurios yra pa-Norėdami aavo skaitytojui aupažlnd 
nūdiene politine ir strategine būkle, mes 
šiame puslapyje patiekėme žymių užsienių, 
laikraštininkų, nuomones. Po eilės amerikie
čių nuomonių ŠĮ kartą norime supažindinti 
ir su žymaus britų karinio specialisto Lid- 
dellio Karto pažiūromis

*
Autorius

1027 m. iš aktyvios tarnybos pasitraukęs 
kapitonas Liddellis Kartas buvo konserva
torių organo „Daily Telegraph”, o vėliau 
nepriklausomo „Times” karinis korespon
dentas. Dabar rašo londonišklo „Evening 
Standart” skiltyse. Yra išleidęs ir kelioliką 
knygų. 1937—1938 m. buvo karo mlniaterio 
Hore-Belishos asmeninis tarėja#. Po karo 
turėjo progos dalyvauti | britų nelaisvę pa
tekusių vokiečių kariuomenės vadų kvotose. 
Pasinaudodamas čia surinktomis žlniomia 
1948 m. išleido knygą apie pereito karo vo
kiečių generolus — „Anapus kalvos”, kurią 
jau kita proga paminėjom „Mintyje” (žiūr. 
»tr. „Klaida”).

Tenka pastebėti, kad Ir L. Hadas prita. 
ria mūsų jau taip dainai cituotai amerikie
čių pažiūrai, jog aviacija nulems ateities 
karą, tačiau jį kamuoja kita problema, kuri, 
jo paties žodžiais, taip skamba:

,Ąr Vakarų Europa^ gali atremti sovietų 
invaziją ir sutrukdyti mūsų žemyno okupa
ciją iki Amerika mes visą svori į likimo 
svarstykles?”

» *
Klaidiną skaičiai

Ieškodamas atsakymo Į šią problemą, L. 
Hartas konstatuoja, kad tik labai nedidelis 
Informuotų žmonių skaičius turi tikrą at
skirų kraštų kariuomenės vaizdą. Daugu
mas savo samprotavimus remia prieškari
niais skaičiais. Karinių paslapčių šydas nuo 
jų akių dengia nemalonią tikrovę. Jie ne
žino, kiek sykių dabar turimos jėgos yra 
silpnesnės už prieškarini minimumą, nors 
jis ir tada pasirodė esąs nepakankamas.

L. Hartas teigia, kad Prancūzija 1939 m. 
turėjo 500.000 vyrų kariuomenę ir 5.000.000 
mokytų atsarginių rezervą. Šiandien pran
cūzų armija turi net 550.000 vyrų, tačiau 
jos operatyvinis pajėgumas, t. y. 
jos panaudojimui tinkamų -dalinių skaičius, 
yra mažesnis. Tie daliniai yra blogiau gin
kluoti negu 1940 m., nors Ir tada buvo 
skundžiamasi ginklų stoka. Šiandien pačioje 
Prancūzijoje yra 5 divizijos, jų dvi-tankų 
divizijos. Dėl trumpo privalomos tarnybos 
laiko visas dėmesys iki šiol buvo skiriamas 
naujokų mokymui, bet ne operatyviškai pa
naudotinų dalinių sudarymui. Aviacijos per
sonalo yra 70.000 vyrų, tačiau iš to skai
čiaus negalima spręsti, kad Prancūzija turį 
pakankamą kare naudotinų lėktuvų Skaičių.

Iš Beneliukso kraštų prieš karą stipriau
sią kariuomenę turėjo Belgija, taikos metu 
laikiusi po ginklu 65.000 vyrų, iš jų treč
dalis buvo kariai profesionalai. Karo metu 
Belgija sugebėjo sumobilizuoti 600.000 vyrų 
ir i frontą pasiųsti 23 divizijas. Olandijos 
taikos meto kariuomenė sudaro 30.000 vyrų. 
Aplamai imant, abiejų kraštų dabartinės 
kariuomenės yra mažesnės už prieš karą 
turėtas. Liuksemburgas, kuris prieš karą 
tūrėjo tik 250 vyrų „armija”, dabar pla
nuojama mobilizuoti 15.000. — Tokiu būdu 
tenka konstatuoti, kad žemyno karinome-

ruošties stovyje. Tokia pažiūra remdamasis 
L. Hartas pataria atsisakyti nuo vakar die
nos kariuomenės formos. Šiandien kariuo
menė turi būti pertvarkyta ugniagesių 
pavyzdžiu. Jei kyla gaisras — jie tuojau 
važiuoja | nelaimės vietą. Juos galima pa
pildyti, tačiau branduolį turi sudalyti nuo-, 
lat būdlnti profesionalų komanda.

Paprastai, kalbant apie aviacijos lemiamą 
vaidmenį, galvoje turima 1944 m. kautynes 
Normandijoje, kur santarvininkų aviacija 
paraližavo vokiečių armijos judėjimą. L. 
Hartas tačiau įspėja, kad yra ir kitų pavyz
džių. Rytuose vokiečiai ir rusai padarė to
limus žygius, beturėdami aviacijos para
mos. Taip pat ir Rommelis Siaurės Afri
koje, neturėdamas pranašesnės aviacijos, 
sumušė britus ir juos nuvarė už Egipto 
sienų. Nereikia /užmiršti, kad rusų kareiviai 
yra labai patvarūs ir išsilaiko ten, kur kiti 
būtų mirę badu.

Todėl L. Hartas nemažindamas aviacijom 
reikšmės ir sutikdamas, kad pagaliau ji nu
lems karą, pataria skaitytis, su galimybe, 
kad sovietai karo atveju savo tankais galės 
prasiveržti pro retas santarvininkų užtva
ras Ir užlieti visą Prancūziją iki kanalo. 
Tam išvengti Vakarų Europa turi ugniage
sių komandų principu pertvarkyti savo ka
riuomenes. To tikslo esą galima siekti 
dviem būdais: prailginant pašauktų naujokų 
tarnybos laiką iki 3 metų arba pasitenki
nant tik profesionalų kariuomene. Abu ke
liai reikalauja milžiniškų lėšų. Vakarų Eu
ropai apsaugoti reikia 20 divizijų, o visiš
kas saugumo jausmo patenkinimas reika
lauja net 40 divizijų.

Norint sudaryti tokią impozantišką jėgą, 
reikia kviestis i Europą arba amerikiečių 
kariuomenę arba ... vokiečius. Išsprendus 
su'vokiečių pagalba personalo klaueimą — 
visi kariai turi būti specialistai, o jiems 
atrinkti reikalingi milijonai gyventojų, teks 
susidurti su medžiagos klausimu. Turint 
galvoje ūkinę padėti, Europa viena pati ne
galės apeiglnkluoti. Čia turi padėti Ame
rika. i

Kritiškos pastabos
Sutinkant su L. Hartu, kad dabartinė Va

karų Europos kariuomenių organizacija 
neatitinka šių dienų reikalavimų, tenka pas
tebėti, kad pasukus jo peršamu keliu ir vi
sas pastangas sutelkus sausumos kariuome
nės pertvarkymui,- tektų sumažinti aviacijai 
skiriamas lėšas ir energiją. Judrūs „ugnia
gesių” daliniai galės atremti sovietų even
tualų puolimą. Tačiau kas bus, jei sovietai 
nepuls? Juk tie daliniai pritaikyti tik Va
karų sąlygoms. Jų smogiamoji jėga yra ne
paprastai didelė, tačiau ji? reikalingi nuo
latinio tiekimo. Žodžiu, jie galės veikti tik 
pačioje Vakarų Europoje, jie turi defenzy- 
vinį charakterį Sunku patikėti, kad kaip tik 
čia sovietai norės ieškoti sprendimo. Iki 
šiol rusai visados siekė savo priešus (vilioti 
| savo platumas ir čia juos likviduoti. Ir 
sovietai eis tuo keliu. Ar „ugniagesiai" ga
lės čia ką nuveikti? Ar reikės tik pasi
kliauti bombardavimais iš oro, paliekant 
pačiai rusų ir kitoms komunizmo paverg
toms'-tautoms rasti išeitj? Į tuog visus klau
simus turės atsakyti Siaurės Atlanto tautų 
taryba, jų kariniai ekspertai. Atlanto pak
tas yra vadinamas taikos, gynimosi instru-

liniai.
Tas pats ir D. Britanijoje, kuri dabar turi 

kiek daugiau negu 400.000 vyrų, atseit, net 
dvigubai daugiau negu prieš karą. Tačiau 
iš to skaičiaus yra sudarytos tik 2 tuojau 
panaudoti! tinkamos divizijos, viena tankų 
ir viena parašiutininkų brigados. Iš jų viena 
divizija stovi Artimuosiuose Rytuose. Kita 
ir abi brigados •— Vokietijoje. Taigi D. 
Britanija savo pačios teritorijoje šiuo metu 
neturi nė vieno kautynėms tinkamo dides
nio dalinio. (Prieš karą D. Britanija po 
Hore-Belishos reformų turėjo savo salose
7 divizijas. Tąsyk buvo stengiamai! .visus 
turimus kariuomenėje vyrus sutelkti į ope
ratyvinius dalinius.) Tokiu būdu, jei šian
dien kiltų karas, britų |našas i Vakarų Eu
ropos gynimą būtų tik Vokietijoje stovi da
liniai.

Kas gi kaltas?
L. Harto nupieštas vaizdas toli gražu nė

ra malonus. Pagal ji išeina, kad šiuo metu 
Vakaruose nėra jokios rimtos jėgos, kuri 
galėtų atremti eventualų sovietų puolimą. 
Antra vertus, mes žinome, kad Vakarų Eu
ropos kraštai turi pakankamai žmonių ir 
pajėgią pramonę, atseit, galėtų sudaryti at
sparią kariuomenę. Ir pats L. Hartas su
tinka, kad turint pakankamai lai
ko galima būtų ją sudaryti. Atsarginių ne
trūksta, nore su ginklais ir ne taip gera. 
Tačiau ar rimties akimirksniu bus tam pa
kankamai laiko?

Rusai Vokietijoje turi apie 30 divizijų, iš jų
8 tankų ir 6—8 motorizuotas: Jų tankai yra 
pranašesni už Europos kariuomenių mode
lius, išskyrus paskutines britų konstrukcijas. 
Tos dalys sudaro rimtą smogiamąją jėgą. 
Kodėl gi, turint prieš akis tokią grėsmę, 
nesirūpinama jau pašauktus kariuomenėn 
vyrus sutelkti j kautynių dalinius? Kas gi 
kaltas dėl tokio apsnūdimo?

Dėl to yra kalta aiškios karinės politikos 
stoka. Karinė biurokratija eina seniai nu
mintais keliais. Ji toliau šaukia naujokus, 
juos moko ir paleidžia, visai nesirūpindama, 
ar turės laiko juos reikalui esant vėl pa
šaukti. ~

Pagaliau parlamentams stengiantis trum
pinti tarnybos laiką ir mažinti lėšas, jai ne
lieka nidko kito, kaip pašauktuosius klek 
galint greičiau apmokyti ir paleisti Dievo 
valiai, O šių dienų karo technika reikalauja 
specialistų, kurių, paruošimui reikia 
labai daug laiko.

Kad dideli rezervai praktiškai nepateisino 
savo egzistencijos, (rodė 2. D. karas. Jau 
1935—36 m. L. Hartas reikalavo sudaryti 
stiprią aviaciją ir nedidelę, bet labai judrią 
sausumos kariuomenę. 1937 m. tai idėjai 
pritarė ir karinė vadovybė, bet prieš pat 
karą — 1939 m. nuo jos vėl buvo atsisa
kyta, milžiniškos masinės armijos šalinin
kams ir prancūzams spaudžiant. O vokiečių 
generolai teigia, kad jei karo pradžioje Vo- 
‘kitija būtų buvusi smarkiai bombarduoja
ma, o jos tankų divižijoms pasipriešintų 
judrūs daliniai — Vokietijos smogiamoji 
jėga jau pačiomis pirmomis karo dienomis 
būtų buvusi suparaližuo-ta. Šiandien karto
jamos tos pačios klaidos. ,

Išeitie* ieškant
Jei šiandien sovietai staiga pultų, nebūtų, -------------- --------

laiko šaukti- naujoku*, šand'en galima pa- mentas. Tačiau ar puolimas nėra geriausias 
tenka konstantuotd, kad žemyno. Kariuome- Į apsigynimo būdas? (m).

♦ Italijos vyriausybė visų valstybių at
stovams, kurie dalyvaus sekančioje JT pil-i 
nafyje, įteikė Eritrėjos klausimu memoran
dumą, kuriame reikalauja ir sau kai kurių 
teisių. (D/R).

IZRAELIS
A ŠĮ pirmadieni Iš Berlyno per Frank

furtą | Izraelį išskrido 32 žydų DP. *Tarp‘ 
jų yra vieninteli* asmuo, pergyvenęs Ausch- 
wisto KZ, tai — devyniametis Petras Bat- 
tellS‘ (D)‘ J, A. VALSTYBES

♦ Senato užsienio reikalų komisija vi
sais balsais pritarė Johnsono paskyrimui 
JAV krašto apsaugos ministeriu. Balandžio 
1 d. Johnsonas iš Forrestalio perims krašto 
apsaugos ministerio pareigas (D/Afp).

♦ JAV atstovas prie Vatikano Taylpras 
turėjo su prezidentu Trumanu pasitarimą. 
Išeidamas iš baltųjų rūmų jis atsisakė nuo 
bet kokio pareiškimo. (D/Afp).

♦ Amerikos angliakasiams paskelbus 
dviejų savaičių streiką, bus netekta 20 mi
lijonų to anglių. Kadangi atsargos yra 70 
milijonų to anglių, tai tas streikas neatsi
lieps | kitas pramonės šakas (D).

♦ JAV užsienio reikalų ministerijos bal
tojoje knygoje sakoma, kad Sovietų Są
junga bijo duoti progą savo tautoms pama
tyti Amerikos laisvę ir susipažinti su gyve
nimo standartu. Todėl SS tautos yra visiš
kai atskirtos nuo užsienio, 
palyginti gyvenimo sąlygas 
(D/R).

♦ Kovai su narkotikais 
ninkai viename bute netoli 
rado 5 kg gryno kokaino, kurio vertė maž
daug 3 milijonai dolerių (D/Afp).

♦ Buv. demokratų partijos tautinio ko
miteto pirmininkas Farleys pasisakė už dip
lomatinių santykių atnaujinimą su Ispanija. 
JAV išleidžia muilardug dolerių tokiems 
kraštams, kaip Vokietija ir Italija, kurie 
kariavo su JAV, gi Ispanija prieš JAV ne
kariavo (D/Afp).

♦ JAV įstaigoms Amerikoje kaip nele
galūs Imigrantai prisistatė 63 lenkaj. Jų 
tarpe buvo 5 moterys. Jie pareiškė norą 
„stoti | amerikiečių kariuomenę ir .kovoti 
su komunizmu” (D/R).

♦ Amerikos Kaisero koncernas plieno 
kainą sumažino 10 dolerių tonai. Dabar 
plienas Amerikoje kaštuos tik 39 dol. tona. 
Tas kainų sumažėjimas- [vyko dėl tp, kad 
Amerika nugalėjo aštriausią plieno trūku
mą (D/R).

JUNOT, TAUTOS
. A šią savaitę ST ir' vėl ims svarstyti 

Triesto gubernatoriaus klausimą. (D/R).
, KINIJA

kur jos galėtų 
bu savosiomis.

(įtaigos valdi-
New Yorko at-

♦ Į šiaurę nuo Nankingo komunistai 
sutraukė dar 3 armijas. Tuo būdu planuo
jamam Jangcės forsavimui komunistai turi 
sutraukę iš viso 27 armijas (D/R).

PALESTINA

♦ Arabų Palestinos vyriausybė Gazoje 
prašė JT gen. sekretorių Trygvę Lie ištirti 
tariamas žydų atsiskaitymo priemones prieš 
Falujos miesto arabų gyventojus. Tas mies
tas neseniai buvo atsiimtas Egipto kariuo
menės (D/Afp).

PRANCŪZIJA
\ A J Washington atvyko Prancūzijos 

generalinio štabo viršininkas gen. Reversas. 
West Pointo karo akademijai jis įteik* gar
bės legiono ordeną ir karo kryžių (D/R).

SOVIETU S-GA
♦ Pavasari numatytuose plataus masto

sovietų kariuomenės manevruose sovietų 
okupacinėje Vokietijos zonoje dalyvaus ir . 
vokiečių paruošties policija. Tarp vokiečių 
policijos vadų ir sovietų kariuomenės štabo 
tuo reikalu vyksta pasitarimai, kurie lai
komi paslaptyje. (D). '

♦ Maskvoje keturias dienas snigo • be
pertraukos. Gatves nuo sniego valė ištisa 
armija žmonių ir per 1000 sunkvežimių. (D/Ry ŠVEDIJA

♦ Švedijos mtaisteris pirmininkas Er- 
landeris viename interview pareiškė, kad 
Švedija ir toliau laikysis savo neutralumo 
politikos (D/Afp).

A Turkijos generalinio štabo viršininko 
pavaduotojas vieši JAV, kur jis turėjo pa
sitarimus su aukštais JAV karininkais (D/R).

♦ Turkijos vyriausybė kreipė*! nota į 
Bulgarijos vyriausybę, prašydama p» nai
kinti mirties bausmę 3 turkų tautybės Bul
garijos piliečiams, kurie pasmerkti mirti už 
šnipmėjmą. Tie trys asmenys buvo Turki
jos konsulato Bulgarijoje tarnautoją^ įD).^

♦ Vengrijos parlamentas notarė atimti 
rinkimų teisę visiems tiems asmenims, ku
rie dėl politinių priežasčių buvo areštuoti 
po to, kai valdžią perėmė komunistai (D).
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MINTIS 1M9 ID. 28.

Apie kai kuriuos Lietuvos provokatorius bei šnipus
„Minties” Nr. 3 (525) buvau trumpai pa

lietęs „Bundo” organizacijos nario Sobolio 
veiklą Marijampolėje 1905 — 1914 m. Ir bu
vau pasakąs, jog tasai Sobolis buvo provo
katorius. Dabar noriu kiek plačiau išplėsti 
tą temą, kad galėčiau išryškinti, kaip kar
tais mūsų tikriesiems laisvės kovotojam! 
nejučiomis susidaro kliūtys arba nepasise
kimai.

1905 metais, tuojau po nepasisekusio karo 
su Japonija, (vairiuose Rusijos imperijos 
kraštuose pasireikšdavo (vairūs neramumai, 
kuriuos keldavo nepasitenkiną caro re
žimu žmonės. Taigi ir Lietuvoje buvo žy
mūs tie revoliuciniai judėjimai, kurių prie
šakyje daugiausia stovėdavo socialistinių 
pakraipų vadai. Atsižvelgiant į žydų tau
tybė? žmones, galima pasakyti, jog visi Lie
tuvos žydai buvo labai nusistatę prieš ca
rini režimą, ypač vadinamoji „Bundo” or
ganizacija, kuri dažniausiai šliedavosl prie 
socialdemokratų bei socialistų revoliucio
nierių. Taigi tas- Sobolis, bodamas žydų 
tautybės, visur, kur tik aktingieji lietuviai 
veikėjai susirinkdavo,- kad aptartų savo 
veiklos tolimesnę programą, dažnai prisi
statydavo, rodydamas savo prisirišimą prie 
lietuvių reikalų. Jis tada dar jaunas buvo 
ir atrodė labai energingas, ir ne tik toks 
atrodė, bet ir savo veikimu parodė, kad 
toks esąs. 'b* \

Tais laikais buvo madoje ruošti vadina
muosius Hefuviškus vakarus, kurių progra
ma dažniausiai būdavo tokia-, kurios nors 
pjesės vaidinimas, choro arba kvarteto, ar
ba dueto dainos, deklamacijos, monologai ir 
kartais dar šokiai. Bet susirinkę ( tokius 
vakarus žmonės savo tarpe dažniausiai ap
tardavo klausimus, susijusius su veikiančių 
draugijų arba organizacijų reikalais. Tais 
laikais norint Iškelti lietuviškus vakarus, 
reikėdavo turėti leidimą iš rusų administra
cijos, Ir dažnai pasitaikydavo, kad toks lei
dimas nebūdavo duodamas. Tada tekdavo 
klabenti aukštesnės administracijos duris, 

• kitaip sakant — tekdavo kreiptis i rusų gu
bernatorių Suvalkuose. Šitokiais atvejais 
Sobolis būdavo nepakeičiamas žmogus,' nes 
tik jis, galima sakyti, mokėdavo prieiti ten, 
iš kur greitai gaudavo lietuviškam vakarui 
reikalingą leidimą. Paprastai Sobolis savo 
lėšomis nuvykdavo į Suvalkus Ir parvež
davo tą leidimą. Kai į teatrą susirinkdavo 
žmonės, o scenos uždanga dar nebūdavo 
prasiskleidusi, prie uždangos scenoje pasi
rodydavo pats Sobolis ir tardavo publikai 
trumpą žodį, atsiprašydamas rengėjų vardu, 
kad visai punktualiai negali prasidėti vai
dinimas dėl nespėjimo nusigrimuoti ir ta 
pačia proga pasakydavo kokį nors aštrų 
priekaištingą žodį rusų administracijos 
adresu, smarkiai plūsdamas rusų policinin
kus arba žandarus. Ir bendrai imant, So-‘ 
bolis tada “rodėsi visur esąs smarkus revo
liucionierius Ir nemažas lietuvių reikalų 
užtarėjas, žinoma, Sobolis dažnai pakliū
davo rusų žandarams ( nagus, bet kiekvieną 
kartą išsisukdavo. Paimtas | kalėjimą nie
kad ten ilgai nesėdėdavo, bet visada Iš jo 
pabėgdavo. Ir visi manydavo, kad jis taip 
darydavo* savo sumanumo Ir apsukrumo 
dėka. • *

Bet vieną kartą kažkas Sobolį (tarė tuo, 
kad savo neapdairumu ir prasiplepėjimu 
įkišęs padorius žmones | kalėjimą, kad sta
tąs kažkokias pinkles daktarui K. Griniui, 
tuomet gyvenusiam Marijampolėje. Ir tokios 
kalbos, matyt, buVo pasiekusios pat( Sobolj. 
Ir štai netrukus dienos metu, kitiems drau
gams bei pažįstamiems matant, gatvėje ne-

Dar vienu skaudžiu
Yra dar viena lietuvių tremtinių katego

rija, kuriai nepavyks išemigruoti ir kuri tu
rės laikinai likti Vokietijoj kaip užsieniečiai 
ar įsilieti į vokiečių tautą. Net skaudu apie 
tai kalbėti. Tai dėl (vairių priežasčių iš- 
skryrfinguotieji ir Mažosios Lietuvos tau
tiečiai (Tilžės — Karaliaučiaus — Įsrutės— 
Gumbinės gyventojai).

Ypač Mažosios Lietuvos karo pabėgėlių 
likimas mums yra opus. Jų padėtis nepa
vydėtina. Nors jų dalis gali lengvai su vo
kiečių tauta sutapti, bet paskutiniu metu pa
tirtis jiems aiškiai parodė, kad jų tėvynės 
(Rytprūsių) ateitis nepriklauso Vokietijai. 
Dabar jie yra kryžkelėj su dviem rodyklėm: 
„Prie Lietuvoj” ir „Į vokiečių tautą”, ki
taip sakant; grįžti prie savo tautos — Lie
tuvos kamieno ir joje jaustis kaip namie, 
petys | petį kovojant dėl Lietuvos laisvės 
grąžinimo ar likti čia amžinai ir sutirpti 
vokiečių tautos masėje.

Klausimas gal kiek pavėluotas.! Bet ne 
vien-dėl mūsų pačių kaltės ta linkme ligšiol 
nepasiekta džiuginančių rezultatų, tuoj po 
Potsdamo konferencijos atitinkamiems mūsų 
veiksniams sukrutus. Sunku buvo nugalėto
jus, Unrrą ir IRO Įtikinti, kad Mažosios 
Lietuvos karo pabėgėliai būtų traktuojami 
kaip DP ir gautų tarptautiną globą. Apgai
lėtina, kad negailestingi skryningai daug 
lietuvių iš Klaipėdos krašto išmetė iš DP 
stovyklų ir privertė juos ieškoti vokiečių 
malonės, nors turi aprėžtą DP statusą.

Vadovybė ne be armijos
Nepaisant apgailėtinų reiškinių, kad tūk

stančiai lietuviškos kilmės ir lietuviško 
kraujo Mažosios Lietuvos karo pabėgėlių 
atsidūrė vokiečių „malonėje”, kad jais to
liau rūpinasi ir juos dėl „vokiškų” Rytprū
sių eventualaus grąžinimo Vokietijai orga
nizuoja Schreiberiai Ir Rockaitės, malonu 
konstatuoti, kad veikli Mažosios Lietuvos

A. Kelmutis
toli Petro Kriaučiūno namų Sobolis išsi
traukęs pistoletą šovė | praeinanti rusų 
žandarą, kurią buvo sukniubęs šaligatvyje ir 
atrodė tikrai esąs nušautas. Vėliau paaiš
kėjo, kad sužeidimas buvo, palyginti, nedi
delis, kulka patalkė tik į kojos raumenis, ir 
žandaras greit pagijo ir vėl ėjo savo parei
gas. Bet toks Sobolio pasikėėinlmaa ir pa
rodytas pasiryžimas visiems parodė, kad jis 
yra kietas revoliucionierius, ir jo autorite
tas žmonių akyse pakilo, o tos visos kal
bos, kurios H šiek tiek (tarė, greitai nu
bluko ir nustojo reikšmės Už tokį pasikė
sinimą Sobolis tuojau buvo suimtas ir pa
tupdytas | kalėjimą. Bet iš kalėjimo po tri
jų dienų jis pabėgo ir kokius tris mėnesius 
slapstėsi. Per tą laiką sužeistas žandaras 
visiškai pasveiko, viskas, taip sakant, aptilo 
ir drąsusis Sobolis vėl grįžo prie savo pa
reigų, kiekvienam lietuviui kuo nors padė
damas, kaip tatai atrodė žiūrint iš Šalies, 
(domus dar tas faktas, kad pats Sobolis kar
tais vieną kitą lietuvį veikėją (spėdavo, 
kad nebūtų per daug atviras su tam tikrais 
kitais lietuviais veikėjais, kurie esą tokie, 
kad gal| pranešti kas nereikia rusų žanda
rams. Ir būdavo kariais taip, kad dėl vieno 
kito mažiau pažįstamo asmens buvo atsi- 
kjausiama Sobolio nuomonės, ar tuo asme
niu gailimą pasitikėti,*

1914 metais vasarą prasidėjęs pirmasis 
Didysis karas viską apvertė kitaip. Daug 
lietuvių atsidūrė Rusijoje kaip tremtiniai, 
kuriems prisidėjo visokį kiti rūpesčiai. Ir 
štai 1917 m. pradžioje nuverčiamas rusų 
caras Ir sukuriama demokratinė Rusijos 
valdžia. Caro valdžios visoki slapti archy
vai iškyla aikštėn. Ima aiėkėti visokių pro
vokatorių bei šnipų asmenybės ir jų veik
la. Mums lietuviams, gyvenusiems tada Pet
rapilyje, labai parūpo, ar Lietuvoje yra bu
vę stambių provokatorių bei šnipų. Ka
dangi slaptosios rusų žvalgybos centrinėj 
Įstaigoj viskas buvo tvarkoma pagal tam 
tikras teritorines sritis, tad lengva buvo su
sekti Lietuvos šnipus. Ir teko be galo nu
stebti, kad visų pamiltas Sobolis pasirodė 
esąs vienas didžiausių provokatorių Lietu
voje. Ir stebėjomės, kaip mes palys, būda
mi Marijampolėje, dar nebuvome (kliuvę į 
žandarų nagus. Ir taip pat supratome, ko
kiais sumetimais Sobolis buvo šovęs į 
žandarą.

Rusų žvalgybos centriniame archyve, va
dinamoje „ochrankoje”, buvo surasti kiti 
provokatoriai bei šnipai lietuviai, bet jie 
buvo visai nežymūs, Ir jų netenka čia nė 
minėti. Šnipų tarpe buvo ir vienas mano 
mokslo draugas ir netolimas kaimynas1, tik 
deja, tuo šnipu, kaip vėliau paaiškėjo, jis 
buvo virtęs tam, kad galėtų įsigyti lėšų 
tolintėsnlam mokslui Jr Iš tikrųjų nieko ne
buvo (klampinęs. Teisybė, tariamuosius nu
sikaltėlius, veikusius prieš caro valdžią, jis 
nurodinėdavo tokius, kurie jau buvo pa
bėgę | Ameriką arba mirę; taigi tokiu bū
du buvo apgaudinėjama pati rusų žvalgy
ba. ♦
' Visa surinktoji medžiaga apie provokato
rius bei šnipus Lietuvoje buvo žinomo bol
ševiko Aleksos-Angariečk) Zigmo panau
dota atskirai brošiūrai Išleisti. Žinoma, ( 
visa tai Z. Angarįetis žiūrėjo pro bolševi
kinius akinius.

Sobolio veikla iškilo dar mūsų nepri
klausomo gyvenimo laikotarpyje, būtent, po 
1919 metų, kada teko kariauti ne tik su 
rusais bolševikais, bet ir su lenkais. Pra
džioj mūsų nepriklausomo gyvenimo tokie 
žmonės kaip Sobolis ir kiti, kurie kitados 

klausimu / Ed. Karnėnas
I Taryba Su kankiniu Erdmonu Simonaičiu 
■priešaky nėra vadovybė be armijos. Ją re
mia tūkstančiai Mažosios Lietuvos susipra
tusių sūnų ir dukrų: šviesuolių, ūkininkų, 
amatininkų ir darbininkų, esančių aprėžtoj 
IRO globoj ir gyvenančių vokiečių ūkyje.

Mažosios Lietuvos Tarybos veikla turi 
būti visokeriopai ręmiama visų lietuvių, ne
paisant iš kurio Lietuvos kampo jie būtų ir 
kur jie dabar gyventų: Vokietijoj, Ameri
koj, Australijoj ar kitur, panašiai kaip dvi
veidišką Schreiberlo Ir Rockaitės veiklą re
mia visi vokiečiai. O ML Taryba turėtų pa
daryti išvadų iš Hamburgo vokiečių pabė
gėlių suvažiavimo atsišaukimo, kad vokie
čių pabėgėliai reikalingi Marshalllo plano 
paramos ir kad 1 mil. vokiečių pabėgėlių 
turės emigruoti.

Kova dėl kiekvieno Lietuvos gyventojo

Mūsų švenčiausias tikslas — nepriklau
soma, demokratinė Lietuvos respublika su 
lietuviškomis sritimis. Todėl be jokio poli
tinių pažiūrų ir religinio skirtumo mums 
turi būti brangus kiekvienas lietuvis, kiek
vienas doras Lietuvos gyventojas, dėl su
prantamų aplinkybių nore ir ne grynai lie
tuvišką pavardę tur(s ar kiek netaisyklingai 
lietuviškai kalbąs. Kovą dėl tėvynės laisvės 
suderinkime su kova dėl kiekvieno Lietuvos 
žmogaus ir jo geresnės egzistencijos. Var-< 
dan laisvos jr gražesnės Lietuvos gyven
kime principu: visi už vieną, vienas už vi
sus, kaip vienos gražios šeimos nariai: tė
vai už vaikus, vaikai už tėvus. Nepameskime 
kelio dėl takelio. Nepalikime neviltyje ir 
varge Vokietijoj ir Austrijoj pasiliekančių 
mūsų tautiečių, gelbėkime juos nuo išdavi
mo sovietams ir dingimo vokiečių tautos 
masėje.

Tiek aš norėjau pasakyti, daug kam ruo
šiantis palikti Europos žemyne

šnipinėjo caro naudai, tiek mano, tiek kitų 
buvo visai pamiršti. Bet Štai 1920 ar 1921 
m. mąne užkalbino Laisvės Alėjoj, Kaune, 
gražiai nusiteikęs žmogus, vadindamas ma
ne vardu ir pavarde. Man jis atrodė visiš
kai nepažįstamas. Ir kada jis pats pabrėžė 
kad po 8 metų esąs gerokai pasikeitęs tas 
pate Sobolis, kuris kitados matydavosi su 
manim Marijampolėje, tad tuojau savo 
vaizduotėje prisiminiau Petrapilio „ochran- 
kos" archyvą, bet, žinoma, mandagumo su
metimais negalima buvo jam pačiam tatai 
priminti. Ir po to susitikimo mano galvoj 
kilo mintis, ar jis, kaip paprastai esti su 
tokios rūšies žmonėmis, neina panašių pa
reigų ir dabar. Taigi aš, susitikęs po kiek 
laiko Lietuvos saugumo tam tikrą aukštes
ni pareigūną, iškėliau klausimą dėl tokių 
žmonių, kurie seniau šnipinėjo caro naudai 
ir kišo kai kuriuos lietuvius I kalėjimą, o 
dabar vėl gražiai gyvena ir neturi jokių 
priekaištų, Ir kaip pavyzdi nurodžiau Sobo
lį. O šis pareigūnas, tarytum numanydamas, 
kad aš jau viską žinau, trumpai man atrė
žė maždaug taip; „Ir mes žinom, kas jis 
buvo anksčiau, bet jis savo senąsias klai
das jau atpirko; jei ne jis tad daug lenkų 
slaptų agentų, veikusių1 Suvalkijoje nebūtų 
buvę sugauti ir mums visiems būtų buvę 
daug žalos padaryta, taigi senosios_ nuodė
mės jo yra kaip reikiant atpirktos, ir šitam 
reikalui tinkamesnio už jį nėra.”

Po kiek laiko vėl teko išgirsti, kad mi
nint mūsų teatro sukaktį Marijampolėje bu
vo atitinkamai pagerbtas ir Sobolis, kuris 
1905—1914 m. laikotarpyje daug buvo rūpi
nęsis lietuviškų vakarų rengimu; o dar po 
klek laiko |am buvo išrūpinta dar valsty
binė pensija senatvėje. (B. pab.)

Pulgis Andriušis išsivietino
—r Visai ne, — nesutinka Pulgis, — aš 

tik tęsiu prieš dešimtį metų pradėtą kelio
nę toliau. \

Pasirodo, kad Pulgid pasišovė Australi
jon lygiai prieš dešimtį metų. Bet triede- 
šimtdevintaisiait tik iki konsulato prikelia
vo. Nedaug trūko, kad būtų išvykęs: tik 
štampo ant užsienio paso ir laivokartės. Ir 
jei tuo metu lenkai su vokiečiais nebūtų su
sipešę, būtų ir iškeliavęs. Ne, neatsisakė, 
tik lukterėti nutarė, kol peštukai susitaikys. 
Kaip lukterėjo, thip lukterėjo, net penketą 
metų, vos keturiasdešimtdevintaisiais belš- 
vyko. Ir tai be vizos, žemaituką į bričkelę 
pasikinkąs, kaip anuomet, kada visą Euro
pą pereiautė ir Įsitikino, kad Europa per 
maža jo nuotlklngam būdui. Dar tada, ant 
asiliuko po Ispaniją bejodlnėdamas, suma
nė šią kelionę, tarp papuasų nuotykių pa
tirti.

Be vizos ir laivokartės išvykęs per pen
kerius metus vos iki Trosringeifo prisikasė, 
bet vis tvirtai įsitikinęs, kad nukeliaus. Ir 
jo pasiryžimas buvo apmokėtas, kad ir, po 
dešimties metų, bet trtedešlmtdevintaisiais 
pažadėtą vizą gavo. Taip pat Ir laivokartę.

Ir šį kartą jau nebelaukė, kol vėl kokie 
peštukai susiims: tik gavo — ir sudiev! Vos 
spėjom valandėlei svetainėn nutempti ir lin
kėjimais apkrauti.

Sėdim ir graudenamės, kad Pulgis mus 
paįieka. O jis lyg niekur nieko, nei grau- 
denasi, nei džiaugiasi, tik pyksta ant savęs, 
kam tada laukė. Laukimas niekada neapsi
moka. Būčiau tada nelaukęs, nebūčiau de
šimtmečio kelionėje užtrukęs. Pamanykit, ši
toks vingis, per Švabiją!

Trūks mums čia Ruigio. Per daug priėjo 
pripratę buvom. Kas prablaivys mus bau
džia pastaba suvažiavimuose (jeigu dar ko
kie beįvyks)? Kas perveš linksmą, optimis
tini žodį per stovyklas? Kas prajuokins mus 
mūsų emigracinėj karštligėj? Ir kas uždroš 
botagu per blauzdas visokio plauko nusidė
jėliams? Trūks mums čia jo, oi trūks! Bet, 
o ten jo ar nereikės? Reikės gi, kad ir ten 
kas apsamanojusiems su šluotražiu nuga
rą pakasytų. Pagaliau, neužmirš jis ir mūsų.

Nors Pulgis buvo tarp mūsų tik pakeliui 
stabtelėjęs, bet čia jis nepoilsiavo. Šio

Emigracinės mintys
Liuksemburgas įsileidžia šimtą DP. Ver- 

giai»kas tepastebėjo Šį faktą, o ir iš paste
bėjusių dauguma jį tik pro pirštus pra
leido.

Tačiau .čia gilesnė mintis glūdi. Jei visi 
kraštai būtų (proporcingai) parodę tiek pat 
geros valios, kaip kad mažojo Liuksembur
go vyriausybė, jau seniai nebereiktų nė vie
nam benamiu! tremtiniui rūpintis rūškanota 
ateitimi ir be galo laukti (o dažnai juk ir 
visai nesulaukti!), kol pagaliau kas nors 
malonės praverti savo duris.

O gal — toks tokį, maža valstybėlė ma
žą bičiulį geriau supranta?’ *

Andai vienoje pereinamoje stovykloje nu
sižudė toks N. Tam tikrų politinių aplinky
bių griebiamas už gerklės, bandė pasprukti 
kur nors toliau, bet — vargas! — sveikata 
nebuvo iš tų pačių geležinių, ir nė viyna iŠ 
trijų komisijų, pas kurias nelaimingasis 
bandė savo laimę, nenorėjo užsikrauti ant 
savo pečių tokios našlelės. Kitos išeities 
amžinajam bėgliui neliko.

Tą pati vakarą aukščiausi stovyklos pa
reigūnai Turėjo ištaigingiausią pokylĮ. Ir 
savaime aiškų — ko gi nesillnksminti? Ar 
pagaliau ten kažkoks menkas suta'pimėlis tu
ri Jų senus planus drumsti?

Išemigravo dalis mūsų. Gerai, išnešė sa
vo kailį, kaip kad dabar mėgstama sakyti.

Laimingoji tautelė/ J.* Protiškus 
Islandija ruošiasi trečiam tūkslantimeliniam jubiliejui

Islandiečių kalba yra laikoma seniausia 
Europoje (Jai ne dar senesne tenka skaityti 
lietuvių kalbą. J. Pr.). Tai yra prieš gerą 
tūkstantį metų visos Skandinavijos tautų 
buvusioji bendra kalba, kuri čia suskilo'į 
norvegų, švedų, dalių ir tt., o Islandijos 
kolonistai, atsiskyrę mažoje bendruomenėje 
nuo viso kito pasaulio, tą kalbą išlaikė be
veik be jokių pakitimų, ilk su naujais pa
pildymais moderniems terminams, per tūk
stantį metų, ir šiandien islandlečiai namie 
ir svetur laisvai tebeskaito savo knygas, 
istoriją, sagas ir poeziją iš 12,13 amžiaus.

Islandijos konstitucija pradėta formuoti, 
kaip minėta, dar 9 amžiuje. Pirmasis visos 
salos gyventojų seimelis, Althingas susirinko 
930 m. Oxaroje, arti Rejkjavlko. Tai buvo 
pirmas laisvos, nepriklausomos Islandijos 
proklamavimas. Pirmoji konstitucija garan
tavo visiems laisvai gimuslents piliečiams 
lygias teises, ir baudžiava buvo palaipsniui 
likviduota. •

Vienuoliktojo amžiaus pradžioje Norvegi
jos karalius darė bandymus pasisavinti Is
landiją, bet vieningas gyventojų pasiprieši
nimas atlaikė. 1262 m. norvegų karalius 
Hakonas Hakonansonas privertė Althingą 
prisiekti Norvegijai ištikimybę. 1380 m. 
Islandija su visa Norvegija atiteko Danijai. 
1800 m. Althingas visiškai panaikintas. .1814 
m. per Kalelio taiką Norvegijai atsląkyrus 
nuo Danijos, Islandija paliko prie Danijos, 
tačiau gyventojai nerimo Ir 1834 m. parei
kalavo sau lygių teisių su danais, kurios 
ir buvo suteiktos 1845 m. Althingas buvo 
ateteigtas. Pagaliau 1874 m. Danijos kara- 

trumpo stabtelėjimo metu jis su kolegomis 
apsiautė visas zonas ir kone visas stovyk
las, skleisdamas savo humorą ir propaguo
damas menini žod(. Du feljetonų rinkiniai, 
lyrinių apysakų tomelis. „Vabalų vestuvės” 
mažiesiems. Esperanto kalbos vadovėlis, is
panų kalbos gramatika ir periodinis humoro 
laikraštis „Dievo Paukštelis” paliko regimą 
jo sėslios kultūrinės veiklos rezultatą. Pri
dėkime dar straipsnius — linksmus ir rim
tus — periodikoj, paminėkim išvykstant lei
dėjui atiduotą naują feljetonų rinkini „Ir 
aš ten buvau” ir išsivežtą, dar neužbaigtą 
lyrinių apysakų knygą ir turėsime pripažin
ti Pulgį buvus produktyviausiu tarp mūsų.

Bet svarbiausia jis pats — Pulgis! Jie ir 
„Tremties Metų” redakcinėj kolegijoj, jis 
ir tarp rašytojų draugijos steigėjų, jis jos 
valdybos narys ir net Tremtinių Bendruo
menės Apylinkės Komiteto narys. Čia jis 
moko tautiečius angliškai kalbėti, čia pa
deda kokį dokumentą Įsiversti, čia esperan- 
tiniukus organizuoja — visur jo pilna. Kur 
jo nebuvo ir kas jo nepažino! Ir kur nepa- 
sisuko, visur sėjo nuotaikingą optimizmą Ir 
gydė panikos užkrėstuosius.

Ir dabar jo tarp mūsų jau nebėra. Sunku 
įsivaizduoti ir dar sunkiau bus apsiprasti. 
Tačiau tai tiesa, Pulgis tęsia prieš dešim
ti metų pradėtą ktelionę į Australiją. Šiuo 
metu jis plaukia vandenynais (kovo septy- 
nloliką įsėdo laivan Neapolyje) ir rašo pir
muosius kelionės įspūdžius. Deja, ne mums 
— pasirašė su viena vokiečių leidykla su
tartį parašyti kelionės įspūdžių knygą. Nie
kis, skaitysime vokiškai.

Tamsų ir šaltą kovo penktosios vakarą 
mes (jo kaimynai) nugabenome Pulgį sto
tim ir pakrovėm su visa keleivio manta ir 
gausia šeimyna Trossingeno miesto trauki- 
nėlin. Susodinom, — ir sudiev, Pulgi! Kai 
da ir kur pasimatysime?

— Kai sugrįšim, pas Konradą, kur gi ki
tur!

Ir tuo negali netikėti. Juk ne Amerikon 
išemigravo, paslžvalgys ir sugrįš. Susitik
sim pas Konradą, kaip visada, kad ten su
sitikdavom.

Taigi, viso gero! Iki!... O. B.

O kas toliau? — Kruta vyrai, vieni geriau, 
kiti prasčiau, et, su laiku vis prasigyvens. 
Imk, paskaityk, ką rašo, — pakiša laišką.

Ačiū. Aš irgi porą skaičiau. Tik gal ne 
visai tokios rūšies, kaip esame pratę rasti 
spaudoje.

„Jeigu mano raidės kiek kreivokos”, rašo 
vienas savo draugui, „tai nesupyk. Matai, 
aš šiandien taip sakant pagiriom Brr, kaip 
skauda galvą .-. Gyvenam po senovei, visą 
savaitę triūsiam., o savaitgaly pasilinksmi
nant. Mūsų bankas — tai restoranas. Pade
di indėlį, ir taip gera ant širdies ... Aus- 
Itrelės bobos, lygiai kaip vokytkos: joms tik 
duok ir duok ...”

Iš kito pasaulio krašto atsiliepia aidas: 
„Atvykęs nudžiugau: sužinojęs, kad dau
giau lietuvių šiame mieste esama. O dabar 
net pažiūrėti į kai kuriuos iš jų nebemiela. 
Skaudu, bet tiesa. Girtuokliauja, laidokauja, 
savaitės uždarbį, o nerėtai net ir skolintus 
pinigus suneša smuklėn, o moterims visai 
baigia iškratyti kiėenius ... Sumaterialėję, 
biznieriais išvirtę — visai nebealpažįati sa
vo žmogaus. Už dolerį gatavi kažko išsi
žadėti; jei tik turtingesnis pasipainioja, gan 
dažnas ilgai nedelsia — teka 50-metės už 
gimnazistų, veda jaunikaičiai jau žilstan
čias ...”

Nesmagu klausytis apie tokį tautiečių nu- 
smukimą. Kai mes išgirdome apie aną že- 

lius suteikė Islandijai plačią konstituciją ir 
paskyrė spec, minister!, kuris pradžioje re
zidavo Kopenhagoje, bet 1903 m. buvo per
keltas į Reikjaviką, kur visi ministerial pa
daryti atsakingi prieš Althingą. 1928 metų 
sutartimi Danija suteikė dar daugiau sava
rankumo ir santykiavo su Danija, kaip dvi 
valstybės po viena karūna. Vis dėlto dar 
1928 ir atkartotinal 1937 m. Althingas per
spėjo siekiąs yisiškos nepriklausomybės ir 
1940 nt., vokiečiams užėmus Daniją Ir kara
liui nebegalint eiti savo pareigų. Althingas 
priėmė rezoliuciją, skelbdamas nutraukiąs 
visus ryšius su karūna. Islandija vėl atgavo 
absoliučią nepriklausomybę, 
kurios ji yra absoliučiai verta.

Islandijos kultūra, medžiaginė, yra labai 
jauna dar, vos 50 metų, prasidėjus moder
nizmui krašto ūkyje ir darbo įrengimuose. 
Svarbiausios ūkio šakos yra gyvullnkyetė, 
žvejyba ir Žemės ūkis, kuriame dirba apie 
37.000 gyventojų. Žemės ūkis ir žvejyba 
žymiai pakelta kooperatyvais.

Reikjaviko uostas yra pritaikytas 10.000 
tonų laivams įplaukti. Islandijos pakraš
čiuose yra 140 švyturių, bendruomenės ir 
valstybės Išlaikomų. Geležinkelių čia nėra 
visiškai, visas transportas atliekamas moto
riniais vežimais ir lėktuvais; krašte kelių 
nutiesta per 4000 mylių, telefono telegrafo 
linijų yra 11.500 mylių. Radio priimtuvų 
26.000, taip kad lygiai 26% gyventojų turi 
po priimtuvą. 1935—8 m. eksportas siekė 53 
milijonus kronų, importas 48 milijonus dau
giau kaip 80% krašto pajamų duoda jūra!

Dvasinė Islandijos kultūra yra tai, kuo 
ši tautelė gali didžiuotis: Ji yra daugiau 
kaip 1000 metų senumo. Svarbiausias pa
davimų rinkinys, Edda, yra dar senesnė, 
čia surašyti senųjų Norse nuotykiai dar 
Skandinavijoje, bet jie buvo surašyti Is
landijoje ir čia konservuoti per ilgus Šimt
mečius.

Krikščionybės fr Islandijos bažnyčios 
istorija yra parašyta nuo pat 1000 metų, 
kuriais krikščionybė čia buvo formaliai 
įvesta. Ją įvedė Norvegijos karalius Olafas 
Trygvassonas dar prieš 1000 metų, bet 
gyventojai ją pasitiko labai nenoriai, ir 
grėsė karas tarp naujųjų krikščionių bei 
sentikių pagonų. Tuomet Althingas pasiūlė 
abiem partijoms išrinkti savo atstovus su 
(statymo teise.

Buvo pasiūlyta tokia išeitis: Krikščiony
bę pripažinti vieša religija krašte, tačiau 
gyventojams palikti teisę privačiai melstis 
pagal savo pagoniškus papročius. Tas pa
siūlymas 1000 metais Althingo paskelbtas 
įstatymu ir nuo tol krikščionybė čia pasi
darė oficiali religija, bet kadangi pagoniš
kieji papročiai nebuvo uždrausti, tai tų 
dviejų tikybų fuzija davė tikrai retai gra
žius vaisius, kad Islandija taip kruopščiai 
užrašė ir išlaikė savo turtingą senovės 
mitologiją, kurią surinko ir surašė patys 
krikščionys! Kuo, deja, negali šiandien pa
sidžiaugti kitos tautos, ypač Lietuva ...

Islandijos teisės istorija surašyta nuo pat 
1117 metų. Aukščiau suminėtos literatūros 
gadynė Islandijoje truko apie 500 metų, 
paskui prasidėjo apie 400 metų trukęs poe
zijos periodas, kurios žinomiausi atstovai 
buvo: Hallgrlmas Peturssonas (1614—47), 
padaręs žymiausią Įtaką religinei poezijai 
ir literatūrai, Arngrimas Jonssonas (1568— 
1648), išversdamas islandiečių sagas į loty
nų kalbą supažindino su savo krašto kul
tūros turtais kitas tautas. Trečias literatū
ros periodas yra susietas su kovomis dėl 
nepriklausomybės. Slo laikotarpio žymiausi 
Bjarnis Thorarensenaa (1786—1841), Jonas 
Hallgrimssonas (1807—45) ir Einaras Be- 
nediktsonas (1864—1940). Nuo dvidešimtojo 
amžiaus islandiečių literatūra iš poezijos 
persimetė į prozą ir dramą.

Pažymėtina, kad Islandijoje kiekvienam 
466'žmogui atitenka vienas leidinys, Dani
joje 1106, Norvegijoje 1588, Švedijoje 2309 
ir Jungt. Valstybėse 12.497.-Tai reiškia, kad 
Islandijoje knygų išleidžiama 27 kartus dau
giau, kaip JAV! (proporcingai gyvento
jams). ,

Pasaulinėmis garsenybėmis islandlečiai 
gali didžiuotis skulptorium Bertellu Thor- 
valdsenu (1772—1844) ir terapeutu Nieku R. 
Finsenu (1860-1904).

Baigiant pažymėtina, kad Islandija jau 
ruošiasi trečiam tūkstantiniam jubilie
jui. 1874 matais buvo atšvęstos 1000 metų 
sukaktuvės nuo Islandijoj kolonizavimo 
pradžios, 1930 m. antros tokios sukaktuvės 
nuo Islandijos seimo (Althingo) (steigimo ir 
2000 metais įvyks trečiosios — krikščiony
bės įvedimo sukaktuvės, kurioms jau dabar 
islandlečiai pradeda ruoštis!

Nuo 1550 metų Islandijoje buvo (vesta 
reformacija.

maitį Australijoje, bandėme labiau juoktis, 
negu jaudintis. Dabar aišku, kad ši baisi 
liga, • kuri nenuslopinta baigs pasmaugti 
mūsų tautą, labiau išsiplėtusi, nei dažnas 
mano. Matyti, jog perplaukus vandenynus 
blogi praeities įpročiai ne tik nedingo, bet 
gal net sustiprėjo.

Todėl ar nebūtų pravartu išvykstančiuo- 
sius paprašyti: „Brangieji, mažiau tuščiai 
liežiuviu plokije — Lietuva, tėvynė mūsų, 
o parodykite tai savo elgesiu”. A. Tašknnas
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Šuolis per Atlantą, arba paskutinis DP kelionės tarpsnis i JAV-bes
moniją. vykstant traukiniu į laivą, irgi ei
na įvairūs gandai, kad uoste esanti dar kar
tą griežta rankinio bagažo kontrolė ir kad 
keleivis privalo visą savo bagažą neštis vie
noje rankoje. Gal kada nors- toks reikala
vimas ir pasitaikė, tačiau kiek teko klausi- 
nėtis ir pačiam patirti, tie visi gandai ne
turi jokio pagrindo. Jei turi 
portfelį, drąsai neškis, niekas 
ja ir niekas nieko neatima.

Kai peržengi laivo slenkstį 
paskutinį kartą palieti savo kojomis Euro
pos žemę, pasijunti visai kitoje atmosfero
je ir pirmą kartą po įvairių pereinamųjų 
stovyklų makalynės atrandi žmoniškas, kar
tais Račiam neįprastas gyvenimo sąlygas. 
Visur švaru, tvarkinga, mandagus patarna
vimas. Kartais negali apsiprasti, kad tau ne
reikalinga nei lovos kloti, nei kajutės šluo
ti, nei valgykloje apsikrovus lėkštėm eilėj 
stovėti. Mat, tu išeini iš IRO globos ir pe
reini JAV valdžios globon, kuri savo kaš
tu pristato tave į JAV uostą.

Laivas paprastai tuoj pat neišeina ir uos
te kartais prastovi iki 2 dienų. Keleiviai 
kažkaip nekantrauja ir laukia, kada pajudės 
laivas. Ir kada mūsų laivas išplaukė 3.35 vai. 
ryto, beveik visi susirinko ant denio pasi
žiūrėti to momento., kai pradeda laivas ju
dėti ir atsiskirti nuo uosto. Kažkoks keistas 
jausmas atsiranda žmoguje, pamačius, kai 
Europos krantai pradeda tolti. Jautresnių
jų akyse pasirodo ašaros. Gal ir su pagrin
du? Vienas, kitas jų, gal būt, daugiau ne
matys!

Kiekvieną DP transportą į JAV lydi IRO 
atstovas, kuris tarpininkauja keleiviams 
įvairiuose klausimuose. Kiekvienas asmuo 
gauna po 2,50 dol., o vaikai po 1,5 dol. Yra 
kantina, kurioje galima nusipirkti gaivinan
čių gėrimų, cigarečių ir šokolado. Maistas 
yra labai geras ir jo visai pakanka, tačiau 
valgytojų skaičius nuo pat pirmųjų dienų 
pradeda žymiai mažėti, mat, jūros liga tuoj 
pat paima savo „globon” keleivius ir pra
deda juos kratyti. Labai daug suserga jau 
pirmą dieną, tik pradėjus plaukti, kiti vė
liau ir tik nedidelis procentas keleivių iš
lieka sveiki. Vasario mėn. Atlantas nėra ra- 

susidurti su audromis. Plau- 
dienų. Kai pradeda rimtai 

iki 95% visų keleivių. Serga 
ir nėra jokios pagalbos ir 
ir patarimų šia prasme ne-

Neabejoju, jog dabar tremtinių laikraš
čių puslapiai yra išmarginti straipsniais 
apie emigraciją ir įvairiais kelionių įspū
džiais per pereinamąsias stovyklas ir pla
čiuosius vandenynus, todėl imuosi plunksnos 
su baime — būti- senų enekdotų pasakotoju. 
Tačiau šio laikraščio skaitytoją vežinėda- 
mas per įvairias pereinamąsias stovyklas 
Vokietijoj, noriu jį permesti ir per Atlan
tą, idant jis ir čia būtų labiau pasiruošęs 
įvairiems netikėtumams, arba tariamieji ne
tikėtumai nedirgintų jo nervų, nes jų ap
lamai niekur nepasitaiko. O kai busimasis 
emigrantas pakliūva pereinamųjų stovyklų 
globon, jis daugiau nieko negirdi, kaip tik 
tai, kas jį laukia sekančioje stovykloje ir 
kaip taisyklė, maždaug visad priešingai, ne
gu jis buvo „iš gerai informuotų šaltinių” 
painformuotas.

Nuo tų priešingų informacijų neatsilik
davo 'it' tremtinių spauda, kurioje įvairūs 
korespondentai, paveikti pirmųjų įspūdžių, 
labai pesimistiškai arba perdaug optimistiš
kai vaizduodavo savo emigracinius rūpes
čius. Taigi, kai Bremene esi dar kartą DP 
komisijos klausinėjamas, lauki, kada iška
bins sąrašus ir išplauks kitas transportas. 
Nereikia nusiminti, jei iš karto nesi pašau
kiamas į DP komisją, nes kartais pasitai
ko, jog pavėluoja išsiųsti dokumentus. Kai 
būna iškabinti sekančio transporto sąrašai, 
reikia įsidėmėti savo eilės Nr., nes jis to
liau iki . New Yorko uosto lieka vieninteliu 
asmens dokumentu. Pagal šį numerį kitą 
rytą eini sutvarkyti asmens bagažą, iš kur 
gauni kvitą, destis, koks- bagažo gaba’fų 
skaičius. Čia irgi reikia nenustebti, jeigu 
kartais sužinai, kad tavo bagažas dingo. 
Kažkur kažkas jį nepakrovė ir taip jis ne- 
pasiekė Bremeno. Gal Mūnchene, gal Augs
burge, ir nors pareigūnai pažada reikalą 
ištirti, tačiau patartina apsiprasti su mintiy 
mi, jog jo daugiau nematysi. Tokių atsiti
kimų nėra daug, bet vis kiekviename trans
porte atsiranda keli nukentėjusieji, Po to 
visi išvykstantieji šaukiami medicininio ap
žiūrėjimo, kuris būna labiau paviršutiniš
kas, nes, pvz., 500 asm. grupė apžiūrima per 
2 vai. Čia gauni naują „asmens dokumentą” 
eil. Nr. ir Amerikos Raud. Kryžiaus dova
nėlę — įvairių smulkmenų.

Kitą dieną iš pat ryto reškia prisistatyti 
nurodytoj vietoj su visu turimu rankiniu 
bagažu ir ant atlapo prisegtu eilės nume
riu. Čia kelionei gauni sumuštinį ir pagal 
eilės Nr. atsistoji atitinkamoj vietoj, iš kur 
sunkvežimiais visus išveža į stotį. Trans
portas vežamas į Hamburgo ar į Bremeno 
uostės, tat priklauso nuo to, kur plaukia lai
vas. Uoste vėl visi išlaipinami pagal eilės 
Nr. ir čia JAV valdininkai dar kartą pagal 
dokumentus patikrina tapatybę. Tikrinimas 
vyksta labai greit, ir žiūrima tik fotogra
fijas, ar tas pats asmuo vyksta. Išduoda lai
vo kajutės ir* lovos Nr., ir po to visi su
eina į laivą.

Prieš šią paskutinę Europos žemyne cere-riau! O jei nesergi, tai vėl pasiduodi žmo-

čemodaną ir 
nekontroliuo-

ir tuo pačiu

mus ir. tenka 
kiama 10—12 
supti, suserga 
labai sunkiai 
vaistų. Todėl 
įmanoma duoti, nes tai priklauso nuo kiek
vieno organizmo. Vis dėlto, patartina įlipus 
į laivą mažiausiai galvoti apie sirgimą, va
dinasi, nepasiduoti tai neišvengiamybei, kuo 
ilgiausiai laikytis gryname ore ir pradžio
je vengti nesimpatingų ligonių vaizdų, ku
rie kartais ir sveikiausi priverčia'pasekti jo 
pėdomis. Čia tenka, sutikti su likimu, jei 
sergi, tai prakeiki visą svieto tvarką ir pri
sieki jūra nebeplaukti, o pvz., vienas žydų 
tautybės DP besikankindamas man šitaip 
išsireiškė, jog jam kacete buVo žymiai ge-

Tremtinių amatininku ir darbininku profesinės
sąjungos atstovu suvažiavimas

giškąjai silpnybei ir juokiesi iš artimo ne
laimės.

Artinantis prie New Yorko yra išduoda
mi muitinės blankai, kuriuosna reikia įra
šyti, ką vežiesi. Paprastai visi rašo, kad ve
žasi. asmeniškam naudojimui daiktus. Argi 
gali ką nore vertingo DP vežtis? Nbrs ne 
visi, yra apsukriųjų, kurie vežasi labai daug 
vertingų daiktų! Vienas žydas iš Lietuvos 
man pasakojo, jog jis nieko ypatingo nesi
veža ... tik turi 600 dolerių, foto „Leica”, 
keletą kpstiumų naujų, baltinių, gerą por- 
celanlnį servizą ir kitokių „menkniekių” ... 
Jūs manote kad tai buvo viskas pasakyta?! 
Taip pat laive išduodama į rankas visa as
mens byla.

Ir pagaliau po 10—12 dienų kelionės vėl 
horizonte pasirodo žemė, pirmieji New 
Yorko dangoraižių siluetai. Visi išeina į 
denį stebėti naujosios žemės pirmuosius 
vaizdus. Prie pat uosto atplaukia valdinin
kai ir pradeda tikrinti dokumentus. Gydyto
jai tikrina tik plaučių nuotraukas, o valdi
ninkai pastatydami kai kuriuos klausimus, 
vėl paima visus dokumentus ir tada gali iš
lipti iš laivo. Labai nedrąsiai žengi pirmuo
sius žingsnius. Čia tave tuoj pasitinka or
ganizacijų atstovai ir pajunti jų nuoširdžią 
globą. Kai bagažas iškraunamas, patieki jį 
muitinės valdininkų patikrinimui ir tada 
jau gali pereiti į falą pusę barjero. Kai ku
rių giminės jau iš tolo šaukia pavardėmis 
ir įvyksta jaudinančios pasisveikinrmo sce
nos. r

Lietuvius pasitinka BA-LFo ir. NCW(j at
stovai p. p. Laučka, Minkūtias, Valaitienė 
ir kiti, kurie labai nuoširdžiai rūpinasi nau
jais atvykusiais, duoda patarimus ir nuro
dymus. Čia iš NCWC (jei per šią organi
zaciją važiuoji) gauni kelionės bilietą ir 
keletą dolerių kelionės išlaidoms, priklau
somai nuo nuotolio. Atėjus laikui visa nu
vežami į stotį ir palydimi į traukinį. Pa
skirties stotyse laukia NCWC atstovai, ku
rie pristato tremtinį j vietą,- ar pas gimines.

New Yorko uoste tvarka yra labai gera 
ir per visą laiką junti labai nuoširdų rū
pestį iš lietuviškųjų organizacijų pusės. O 
tie žmonės grynai atsidęję šiam darbui, au
kodami savo poilsį, rūpinasi naujais- atvy
kusiais tautiečiais ir kiek išgali padeda 
jiems įsikurti naujoje nežinomoje šalyje. 
Jiems priklauso visų atvykstančiųjų lietu
vių nuoširdi padėka ir kartu įsipareigoji
mas kuo greičiausiai savo darbais, sugebė- 
jmais ir lietuviškų reikalų rėmimu įrodyti 
visiems broliams amerikiečiams, jog lietuvis 
tremtinys yra vertas jų rūpesčio ir nuošir
džių pastangų bendroje kovoje dėl mūsų 
tautos interesų ir jos laisvės.

Taip baigiasi paskutinysis DP kelionės 
tarpsnis į JAV. Toliau jis susiduria su nau
jomis ir dažniausiai jam neįprastomis gy
venimo aplinkybėmis, kurias jis privalo nu
galėti. Jei jis būna visur realus ir moka 
būti lankstus, kad ir kiečiausiems patyri
mams, jis veikiai apsipranta ir pradeda 
kurti naują'laikinę pastogę, iki jis sulauks 
tos valandos, kada jam nereikės niekur 
klausti ir stebėtis, o jausis tikru šeiminin
ku. O tas atsitiks tik tada, kai jis galės 
grįžti savo kraštam

Jis tam tiki ir užtat dažniausia mus 
kumus lengvai nugali! Vyt. Gedrimas

AKIMIRKSNIU KRON IKA
Kur gi pavardė?

sun-

S. m. kovo mėn. 12—13 d. Augsburgo — 
' lochfeldo stovykloje įvyko Lietuvių Trem- 

nių Amatininkų ir Darbininkų Profesinės 
Sąjungos skyrių atstovų suvažiavimas. Tai, 
;ai būt, paskutinis suvažiavimas tremtyje, 
.-kyriams buvo gausiai atstovaujama.

Sąjungai tik įsikūrus, kai kas į ją žiū
rėjo skersom ir su tam tikrais įtarimais. 
Kai kur buvo daroma ne visiškai garbingų 
trukdymų ir mėginta jaunai organizacijai 
kaip išgalint pakenkti.. Tačiau šiandien są
junga jau yra vienas iš stipriausių veiksnių 
mūsų tremties organizaciniame gyvenime.

Sąjungos skyriai, remiami centro valdy
bos, organizavo įvairius amatų kursus, kad 
duotų progos įsigyti amatą mūsų tautie
čiams tremtiniams. Daugelis narių ir ne- 
narių pasinaudojo tais sąjungos įsteigtais 
įvairiais amatų kursais. Daugelio išvyku- 
siųjų į' užjūrius laiškų liudija, kad amatas 
naujose mūsų gyvenimo sąlygose yra didis 
dalykas.

Sąjunga iki 
jungos narių 
mate.

Suvažiavime
vus išsamiai painformavo apie emigracijos 
reikalus.- Kaip žinoma, sąjunga per savo 
geros širdies tautiečius Amerikoje, rūpi
nosi didesnę savo narių dalį įkurdinti S. 
Amerikoje; Vermonto steiie, žemės ūkyje. Į 
sąrašus pirmoje eilėje buvo stengtasi su
registruoti gausiausios šeimos, kurioms 
emigracijos problema atrodo beviltiškiau
sia. Sąrašai buvo pasiųsti, formalumai at
likti ir, atrodė, viskas tuoj bus tvarkoje. Ta
čiau ėmė rastis visokių „amerikinių” kliū
čių. Pirmiausia visai masei reikėjo surasti 
atskirus ūkininkus, kurie pasirašytų darbo 
ir buto garantijas. Tam reikėjo nežmoniško 
darbo ir pastangų, kuriuos - turėjo atlikti 
keli vermontiškiai mūsų tautiečiai. O tada, 
pamatę tokias gausias šeimas, Vermonto 
seni ūkininkai persigando: — sako, o kur 
mes juos patalpinsime? Mat, jie taip pratę 
gyventi, kad kiekvienas asmuo turėtų po 
kelis kambarius. Jie mano, kad ir mes taip 
tremtyje pratę. Valgyti jie nesigailėtų nė 
vienam, bet tik kur juos padėti ...? Todėl 
jie ėmė rinktis viengungius, kurių sąraše 
negausu ir tebuvo. Todėl iš viso reikalo ir 
buvo išėjęs liūdnas rezultatas: pakvietė at
vykti tik, palyginti, mažą skaičių žmonių. 
Tačiau po padarytų naujų pastangų buvo sku 
biai pareikalauta ir šeimų sąrašų. Stojosi 
skersai kalio ir paskutinioji kliūtis-, reikia

nemažos sumos pinigų vykstančiuosius per
gabenti iš uostų į .Vermonto steitą. Kreip
tasi į steito seimelį, prašant tam reikalui" 
paskirti 10,000 dolerių. Pažadėjo. Bet kol 
išposėdžiaus — keleiviai uoste laukti ne
gali. Kreiptasi. į steito uniją, kad, kol seime
lis paskirs žadėtą sumą, pradžiai pasko
lintų 5.000 dolerių. Pažadėta. Tai atrodo, 
kad emigracija į Vermontą greit jau turėtų 
pajudėti. Žinoma, jeigu neatsiras dar kliū
čių ...

šiol yra aprūpinusi 1030 są- 
amato pažymėjimo liudiji-'

dalyvavęs K. Bielinis atsto-

Iš pranešimų iš vietų paaiškėjo, kad šios 
’sąjungos pastangas .ir tikslus suprato ir 
įvertino ir mūsų, tremtinių bendruomenė. 
Čia tik pacituosime kelis charakteringus 
pranešimus.

Dillingeno skyrius yra vienas iš veikliau
sių. Turi bene apie 170 narių. Labai gerai 
sugyvena su apylinkės komitetu, kuris Sky
riaus veiklą remia kaip įmanydamas. „Ben
drą darbą” išplatina visą, kiek prisiunčia 
(75 egz.) I

Mūncheno skyriaus atstovas pareiškė;
— Mūsų stovykloje nėra partijų. .Yra tik 

viena — lietuvių partija. Visokeriopą pa
ramą ir pritarimą sąjungos skyrius randa 
savo apylinkės komitete.

Mūncheno skyriaus atstovų tarpe daly
vavo ir pats komiteto pirmininkas J. Prei- 
bys. Taip pat mūncheniečius atstovavo ir 
vienintelė atstovė moteris — Ditkuvienė.

Seligenstaitas: jie turi prieinamą dailinin
ką, kuris nupaišo gražius adresus, todėl ir 
siuntinėja į visą pasaulį padėkas, protestus 
bei prašymus, pradedant Šy. Tėvu ir Tru- 
manu ir baigiant atskirais politikais ir 
veikėjais.

Naujojon Sąjungos Centro Valdybon iš
rinkti: Grina, Šulaitrs, Cicėnas, Dauginis, 
Valentinas, Macutkevičius ir Skirka. Revi
zijos komisijom: Vasilionis, Juozapavičius 
ir Gaidys. Garbės teisman: Noakas, Sko- 
rupskas ir Tautvaiša.

Suvažiavimas nutarė išleisti atsišaukimą į 
viso pasaulio dirbančiuosius, akivaizdžiai 
parodant sau lygaus istorijoje neturinčio 
bolševikinio okupanto smurtą mūsų pa
vergtai tėvynei ir žudomai tautai. Pernai 
gegužės pirmosios proga toks atsišaukimas 
buvo proklamuotas, išverstas į daugelį kal
bų, perskaitytas Frankfurto ir Mūncheno 
radiofonuose ir pasiųstas į visą platųjį pa
saulį. Taip pat suvažiavimas ■ priėmė eilę 
rezoliucijų ir sveikinimų. Baigtas tautos 
himnu.- (v.)

M. Saulius Į, JAV
Mūsų įžymusis koncertininkas violončeli

ninkas M. Saulius šiuo metu yra Bremeno 
pereinamojoje stovykloje pakeliui į JAV, į 
Philadelphijos miestą.

< Jam išvykus iširo neseniai susikūręs lie
tuviškas trio (Vasyliūnas, Saulius ir prof. 
Ružickis) su pasisekimu koncertavęs Bava
rijoje ir susilaukęs palankaus vokiečių 
įvertinimo.

Atsidėjęs skaičiau straipsnius apie „tituluotus” ir „netituluotus”. Žinoma, trem
ties gyvenimo sąlygose, kai nėra svarbesnių klausimų, galima pasiginčyti ir tokio
mis temomis. Turiu prisipažinti, kad man neteko tremtyje susitikti tokių originalų, 
kurie būtų įsižeidę nepavadinti pagal jų „titulus”. Gyvenau trijose stovyklose ir nė 
vienoje jų tas klausimas nebuvo aktualus. Visi vadinosi Jonais, Petrais ar Juozais 
arba tiesiai pavardėmis.

Man rodos, kad „titulų” klausimo nebūtų atsiradę mūsų spaudos skiltyse, jei 
Lietuvoje tas reikalas būtų išsivystęs kitokia vaga. Visi mes žinome, kad Lietuvoje 
per nepriklausomybės laikotarpį pavardės sąvoka nuskendo ministerių, direktorių, 
referentų, generolų, pulkininkų, majorų, kapitonų, leitenantų ir viršaičių jūroje. 
Nieku būdu nedrįsai ministerį, direktorių ar bet kurį pareigūną pavadinti pavarde: 
būtinai turėjai sakyti: ponas profesoriau, ponas ministerį, ponas viršaiti ...

Titulavimo manija net bandė persimesti ir į moterų giminę. Musų ausį nebe 
labai rėžė ir tokios mandagumo formulės: ponia ministeriene, ponia direktoriene, 
ponia pulkininkiene, ponia viršaitiene ir pan. Jei dar būtume ilgiau pagyvenę, gal 
būt, šiandien jau būtų įsigijusios pilietybės teises ir tokios kreipimosi formos: po
nia daktariene (gydytojiene), ponia krautuvininkiene, ponia agronomiene, ponia 
padarvėjiene, ponia šaltkalviene ir kiti panašūs siaubingi mūsų mandagumo reiš
kiniai ...

Ir dar viena smulkmena: tas titulavimas turėjo aiškią „paaukštinimo” tenden
ciją. Sakysime, jei kreipiesi į docentą, tai būdavo nepatogu sakyti: ponas docentai, 
bet, jei norėjai pasirodyti „gerai išauklėtas”, jau būtinai turėjai pasakyti; ponas 
profesoriau. Arba jaunesniam leitenantui būtų buvę nemandagu pasakyti: ponas 
jaunesnysis leitenante; „jaunesnįjį” reikėdavo nugnybti, o palikti tik: ponas leite
nante.

Taigi, „titulai” nusmelkė pavardes. Jaunai valstybei ir jos besiformuojančiai 
visuomenei, gal būt, tai buvo savaime supratama. Juk tie visi „titulai” mums 
buvo didelė naujovė: mes neturėjome jų per ištisus amžius. Jonaitis, Juozaitis, 
Petraitis buvo kasdieniška, priprasta ir neįdomu, bet referentas, direktorius, minis- 
teris buvo nauja, įdomu ir patrauklu. Todėl draugijiniuose savitarpio santykiuose 
mes nesvyruodami nusigręžėme nuo pavardės ir griebėtriės „titulų”, kitaip sakant, 
rimtą dalyką išmainėme, tam tikra parsme, į blizgutį. Kodėl, pagaliau, nepažaisti, 
jei tai malonu?

Būtų galima daug prišnekėti apie tai, kas žmogui yra pavardė ir kas „titulas”, 
bet, man rodos, skaitytojas iš mano ankščiau išdėstytų pastabų supras ką aš noriu 
pasakyti. O aš noriu pasakyti, kad slapstyti pavardę už „titulo” yra tas pat, kas 
ant originalo paveikslo užkabinti drobę ir ant jos parašyti „dailininkas”. Juk pir
miausia mums svarbu pats paveikslas ir koks dailininkas tą paveikslą padarė, o kad 
jį padarė dailininkas apskritai, mes žinome ir taip pat mes žinome, kad dailininkų 
yra daug. Pamatę paveikslą, mes pirmiausia klausiame: kas jo autorius, nes auto
rius nusako paveikslo vertę. Jei mums pasakys: paveikslą padarė dailininkas, mes 
pagalvosime, kad iš mūsų norima pasijuokti. Lietuva turėjo daug rašytojų, karo 
vadų ir valstybės vyrų, bet iš tos jūros vardų pasiliko tik išrinktieji. Tik jų vardai 
išskyrė juos iš kitų, žinoma, vardai vyrų, kurie to buvo nusipelnę.

Žinau, ką gali pasakyti „titulų” šalininkai. Jie gali taip argumentuoti: jei žmo
gus savo pastangomis, iniciatyva ir gabumais šio to pasiekia, tuo pačiu jis nulemia 
ir savo pavardės svorį. Jei, sakysime, kaimo bernelis savo užsispyrimu ir talentu, 
prasimuša į paviršių, padaro vienokią ar. kitokią karjerą ir iš paprasto niekam ne
žinomo Antanaičio pasidaro Dr. Antanaitis, ministeris Antanaitis, prof. Antanaitis, 
gen. Antanaitis ir tt, kitaip' sakant, pasiekia populiarumo, o gal ir garbės, tai čia 
yra jo paties pastangų vaisius, o ne jo pavardės nuopelnas. Ar tuo atveju nebus 
pateisinama, jei Antanaitis reikalaus tituluojamas: ponu profesorium, ponu daktaru, 
ponu generolu ir tt.? Juk tas titulas yra jo'įsigyta nuosavybė. Su tuo titulu jis 
neatėjo į gyvenimą, kaip su pavarde, bet pats jį nusikalė..

Taip tai taip, bet ir tuo atveju vis dėlto neišku, kodėl draugijiniuose savitarpio 
santykiuose turėtų būti svarbiau titulo, o ne pavardės vartojimas. Nusipelnurio 
vyro darbai jo pavardę tik.dar labiau išryškina, suteikia jai tam tikrą aureolę ir 
svorį. Sakysime, jarof. Antanaitis yra visų pirma nusipelnęs kaip Antanaitis. Jei, 
užuot pasakęs: ponas Antanaiti, pasakysi ponas profesoriau, tai, mano nuomone, 
toli gražu jo nepagerbsi, bet greičiau atvirkščiai, nes taip tituluodamas nustumsi jį 
į beveidę profesorių masę, kur rasime ir visai nereikšmingų, pilkų asmenybių. 
Antanaitis mums svarbus ne kaip profesorius apskritai, bet kaip prof. Anatantis, 
t. y., kaip atskira'ryški asmenybė, su kuria yra susiję tam tikri mokslo darbai, tam 
tikri nuopelnai. Greičiau būtų pažeminimas tituluoti tokį žmogų pagal profesiją, o _ 
ne pagal pavardę ...

Vienas mano pažįstamas, užsienyje aukštuosius mokslus baigęs, kultūringas 
vyras, savo profesijoje susidaręs sau vardą Lietuvoje, tremties sąlygose pasidarė 
vienos stovyklos policijos viršininku.

— Įsivaizduok mano nustebimą, — pasakojo jis man, — kai mano bendra
darbiai staiga pamiršo mano pavardę ir ėmė mane tjtuluot; ponas viršininke!

Vadinasi, senosios tradicijos tebėra gyvos. „Viršininkystės” šešėlyje tavo pa
vardė turi nublukti! „Viršininkas” yra galingesnis už tavo pavardę, nors ryt tu gal 
viršininku nebebūsi, o Antanaičiu ar Jonaičiu visada pasiliksi! Žinoma, tragedijos 
iš to nėra, bet apie mūsų silpnybę tituluotis komediją tikrai būtų galima su
kurti. Ypač apie tuos, kurie jaučiasi turį pagrindo įsižeisti, jei į juos kreipiesi ne 
pagal ją „titulus”. Aš tai, tiesą sakant,, nenoriu tikėti, kad dar tokių originalų at
sirastų tremties padangėje. Jau daug rimtesnis pagrindas įsižeisti, jei tavo pavardė 

. užmirštama, o akis imama badyti nebesamais „titulais”. O jei ir esamais, tai paša-. „ 
kykite, koks biznis savo pavardę, galima sakyti, saVo asmenybės dalį, mainyti į 
„titulus”, kuriuos šiandien turi, o ryt gali nebeturėti arba vieną „titulą” iškeisti 
kitu? l

Lietuvoje pagal įsigalėjusią „tradiciją” arba, teisingiau pasakius, titulomanųą, 
į prezidentą niekas nedriso kreiptis jo pavarde. Reikėjo sakyti: ponas prezidentai 
arba ekscelencija. Jei būtum pasakęs: ponas Stulginski, tai būtų skambėję labai 
nejaukiai. O sakysime, angliškai labai keistai skambės, jei jūs pasakysite: Mister 
President! Bet jei jūs kreipsitės, Mister Truman, bus visai tvarkoje.

Išvada tokia: pažaidėme titulais ir bus gana. Draugijiniuose savitarpio santy
kiuose reikia grąžinti pavardei prideramą vietą. Pavardė daug gražiau skamba už 
visokius kad ir aukščiausius titulus. Tada nebebus ir nesusipratimų. Jei jau nuri- 
statėme demokratė!!, tai būkime nuoseklūs ir demokrafėkime iki galo. Tegul 
„viršininkai”, „direktoriai”, „viršaičiai” eina į archyvus ir tegyvuoja Antanaičiai, 
Petraičiai ir Jonaičiai! VYT. ALANTAS.

.titulai” mums

Mažosios Lietuvos dienos Freiburge
Freiburgo Lietuvių Studentų valdybos pa

kviestas kovo 20. d. kol. Vilius Piktkunigis 
paskaitė Freiburgo studentams ir visuome
nei paskaitą apie „Mažosios Lietuvos pro
blemą”. Apžvelgęs 
padėtį ir tos srities specifinius kultūrinius 
gyvenimo Momentus. Tremtyje, pasak pre
legento, M. Lietuvos 
kalama skiriamas lyg ir antraeilis dėmesys, 
ir šiais klausimais dažnai kajbama su rezer
vuotumu.

Po paskaitos, gyvose diskusijose iškilo 
nuomonių, kad mūsų vadovaują organai, 
budimi sudaryti partiniais pagrindais, tik
rai neapima savy Mažosios Lietuvos atsto
vų, kurie, nepriklausydami partijoms ir ne
įeidami į šiuos organus, 'negali atstovauti 
šio krašto gyventojams.

Susirinkusiųjų daugumos nuomone buvo 
išreikštas pageidavimas iškelti šį klausimą 
spaudoje, įraip reikalingą susirūpinimo ir 
dėmesio, ties tik teigiamai ir su gera valia 
jį sprendžiant tegalėsime greičiau sulaukti 
visų mūsų noro išsipildymo — nebeturėti nei 
Mažosios Lietuvos 
džiųjų” lietuvių — 
Lietuvą. R.

Stovyklos gyventojų vardu su mirusiuoju 
atsisveikino kun. Grigaitis ir LTB apylin
kės komiteto p-kas Šešplaukis. .

IEŠKOJIMAS
GAVELIENE NAVAKAITĖ Paulina iežko 

savo vyro GA VELIO VINCO. Žinančių apie 
jo likimą prašoma pranešti šiuo adresu: 
Oldenburg-Old. Unterm Berg. Litauteches 
Lager.

istoriniai susidariusią

ir jos gyventojų rei-

nei „-mažųjų” nei „di- 
o tik lietuvius ir vieną

M e m m i n g e n a s

- m. K d. čia 
lietuvių stovyklos gyventojas, 77 m., amžiaus 
a. a. Tomas Adomavičius. Velionis buvo 
žinomas Suvalkijos kooperacijos veikėjas, 
uolus lietuviškųjų organizacijų bendradarbis 
Škotijoje, į kur caro valdžios persekiojamas 
turėjo pasitraukti, vėliau dribo Lietuvoje.

pala-idotas Memmrngeno

Naujas meno veikalas
Ne per seniausiai pasirodė žymiausių te

atro kūrėjo K. S. Stanislavskio „Ąktoriaus 
saviruoša” (saviruoša kūribiniame gyveni
mo procese). Tai jau antroji laida iš Algir
do Jalkševičiaus vertimo, kuri 1940 m. Lie
tuvoje Švietimo Ministerijos knygų leidimo 
komisijos buvo išleista. Knyga didelio for
mato, 276 puslapių, rotatorinė spauda. Jos 
leidėjas Adolfas Mekaj.

Šios knygos pasirodymas įgalina teatra
lus ir visus mėgėjus praplėsti savo sceni
nį akiratį. •

Ši knyga savo populiariu stiliumi yra su
prantama ir visiems menininkų sluogsniams, 
kurie domisi bendromis meno problemomis.

Knyga gaunama pas Adolfą Meką (16) 
Kassel-Oberzwehren, DP Camp Mattenberg. 
Knygos kaina 7.— DM.

Nepatinka Atlanto paktas
Bolševikams labai nepatinka Europos gy

nybos organizavimas ir projektuojamas At
lanto paktas. Įvairiomis progomis jis puo
lamas, o „Tiesos” Nr. 24 šiam puolimui pa
skirta net specialiai du didžiuliai puslapiai.

♦ Pasak D. Britanijos komunistų parti
jos generalinio sekretoriaus H. Pollitto tre
čiojo karo nebūsią, kadangi „taikos jėgos 
esančios stipresnės už karo jėgas”. (D/R).

♦ Prancūzijos rašytojai ir muzikai pa
siuntė pas ministerį pirmininką Queuiillę 
delegaciją, kuri protestavo dėl „neteisėto” 
jų apmokestinimo. (D/R).
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