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Atlanto paktą pasirasius '
Šveicarija glntijsi 
iki paskutiniųjų

fcozana (Dena-Afp.). Šveicarijos krašto 
apsaugos ministeris Kobeltas ir užsienio 
reikalų ministeris Petitpierre Šveicarijos 
radikalų partijos atstovams padarė Švei
carijos karinės ir politinės būklės apž
valgą.

Naujo karo atveju, sakė Kobeltas, ku
ris jokiu būdų nėra neišvengiamas, švei
carų tauta tuč tuojau turėtų būti pašauk
ta prje ginklų. Negali būti jokios abejonės, 
kad Šveicarijos kariuomenės vadovybė vi
sa darys, kad ginkluotu neutralumu ga
lima būtų išlaikyti krašto saugumą. Bet 
jeigu būtų užpulta Šveicarijos laisvė, garbė 
ir nepriklausomybė, tai šveicarų tauta stos 
į kova ir kovos iki paskutiniųjų. Įsiver
žėlis, rastų sudaužytus geležinkelius ir fa
brikus. Šveicarėj nenusilenktų jokiai sve
timai valdžiai, o taip pat nepakęstų ir 
kvislinginės valdžios.

Antisemitizmas Sovietu r
Sąjungoje?

New York as (Dena). Paskutiniame „News
week” numeryje diplomatinis korespondentas 
rašo, kad „Sovietų Sąjungoje prasidėjo ak
cija, turinti tikslą nušalinti žydų intelek
tualus”. Oficialiai ta akcija tariamai yra 
nukreipta prieš „bevalstybius kosmopolitus”. 
Tačiau iš 50 per praėjusius du menesius 
viešai užpultų asmenų 49 yra žydįi.

Toliau korespondentas dėsto; „Tai viskas 
Įvyko visai nelauktai, kadangi antisemitiz
mas Rusijoje buvo laikomas nusikaltimu.”

Vakarų valstybių stebėtojai Maskvoje 
mano, kad tai nereiškia nuolatiriės akcijos. 
Tačiau tame Įžiūrimas Įspėjimas, kad šių 
dienų Rusijoje žydas tik tada gali egzis
tuoti, jei jis tiksliai laikosi sovietų valsty
bės nustatytos politinės Unijos.

Vagies kepurė dega
Maskva (Dena/Reuteris). Maskvos laik

raščiai .primygtinai pabrėžia Čekoslovakijos 
laikraštyje „Svobodne Slovo” Įdėtą straipsnį, 
kuriame teigiama, kad Vakarų Europos 
valstybės nori iškelti eilę bylų prieš komu
nistų vadus, panašiai kaip tai yra padariu
sio* JAV.

Tos bylos būtų iškeltos tam, kad „būtų 
sukompromituotos komunistų partijos ir 
joms simpatizuojančios organizacijos.” Svar
biausias tikslas būtų Įrodyti, kad komunis-
tai dirba svetimos valstybės naudai.” 
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Po metu ar dvejų sovietai
gamins atomines bombas

Zūrichas (Dena). Ryšium su vadovau- 
,ančių viso Vakarų pasaulio atomo moks- 
. i ninku konferencija Oxforde ir Londone, 
šveicariškis „Die Tat” įdėjo interview su 
vokiečių atomo tyrinėtoju prof. Hahnu.

Hahnas tarp kita ko pareiškė, kad jis 
mano, jog rusai apie atominės bombos 
cheminius pagrindus yra orientuoti. Rusai 
turi tik vieną sunkumą - žinomų principų 
technikinį panaudojimą. Prof. Hahno ir 
Strassmanno nuomone, sovietams tų prob
lemų sprendimas pasiseks. Reikia manyti, 
kad tai gali užtrukti vienerius ar dvejus 
metus.

Į klausimą, ar vokiečių mokslininkai, ku
rie rusų paimti ir išgabenti į Sovietų Są
jungą ir ten įpareigoti dirbti atomo tyrinė
jimo srityje, sutinka ir noriai tai dirba, vo
kiečių mokslininkas atsakė, kad negalima 
tikrai pasakyti, kaip didelis gali būti pasi
priešinimas žmonių, kurie grasinami psichi
nėmis priemonėmis. Praeitis rodo, kad di
delio optimizmo negali būti.

Rinkimu kampanija Londone 
pasiekė aukšlybig

Londonas (Dena - Reuteris). Rinkimų 
kampanija dėl ketvirtadienį būsimų Lon
dono savivaldybių rinkimų praėjusį šešta
dienį ir sekmadienį pasiekė savo aukšty
bių.

Konservatoriai tiki kad jie Londono sa
vivaldybių rinkimuose laimės daugumą, 
kurią savo rankose jau penkiolika metų 
laikė darbo partija.

Londono savivaldybių rinkimai yra įžan
ga į savivaldybių rinkimus visame krašte. 
Tie rinkimai turi būti baigti gegužės 15 d.

Vengrijai gėda prieš pasauli
Budapeštas (Dena/Afp). Vengrijos vy

riausybė JT įteikė protesto notą dėl Min- 
■ deeenčio įvykio įrašymo JT darbotvarkėm

Washingtonas (Dena). JAV užsienio rei
kalų ministeris Achesonas pirmadienio 
vakare atidarė Atlanto pakto pasirašymo 
iškilmes. Atidarymo kalboje jis pareiškė, 
kad tiems, kurie norėtų eiti agresijos ke
liu, tas paktas reiškia Įspėjimą. „Jeigu jau 
turėtų prieiti prie apmaudo, tai vargas 
tam, kas tą apmaudą sukeltų, vargas tiems 
žmonėms, kurie prie to priverstų.“

Pasirašius paktą, žodĮ tarė JAV prezi
dentas Trumanas. Jo nuomone, tas paktas 
yra solidus pylimas prieš bet kokią agre
siją. Jis Įgalina tęsti darbą dėl „geresnės 
ir laimingesnės žmonių ateities.

Paktą pasirašė alfabetine tvarka 12 už
sienio reikalų ministerių. Iškilmės buvo 
transliuojamos per visas JAV ir Vakarų 
valstybių radijo stotis. Pačios iškilmės vy
ko JAV užsienio reikalų ministerijos di
džiojoje salėje.

Po to sekė ministerių pasisakymai. Spaa- 
kas: Pakto pairašymas yra tikėjimas Va
karų civilizacijos ateitimi. Kanados minis
teris Pearsonas: Pats paktas dar negali 
duoti taikos-reikia veiksmo jame išdėsty
tiems tikslams siekti. Danijos ministeris 
Rasmussenas: Praktiškai nebeįmanomas 
joks užpuolimas.

Bevinas: Atlanto pakto tautos negarbi
na karo, bet gresiančios agresijos atveju 
jos neišsigąs jo.

Olandijos užsienio reikalų ministeris 
Stikkeris: Šiandien po Atlanto pakjo pa
sirašymo žmonijai laisvė nuo baimės yra 
labiau priartėjusi.

Atlanto pakto pasirašytasis dokumentas 
turi 15 mašinėle rašytų puslapių. Jis sura
šytas anglų ir prancūzų kalbomis. Jame iš 
viso yra 23 parašai: Achesono, 11 minis
terių ir 11 diplomatinių atstovų. Kiekvie
na signatarinė valstybė gaus originalo fo
tokopija, o pats originalas bus saugomas 
JAV užsienio reikalų ministerijoje.-

Paktas Įsigalios tada, kada jį ratifikuos 
dauguma pasirašiusių valstybių.

Britų viešosios nuomonės tyrimo .insti
tutas padarė apklausimą. 50% pasisakė už 
Atlanto paktą ir tik 4% prieš; 23% netu
rėjo jokios nuomonės, o kiti 23% neturėjo 
jokio supratimo apie tą paktą.

Artinasi kritiškiausias metas
New Yorkas (Dena-Afp.). Amerikos radi

jo komentatorius Pearsonas radijo kalboje 
pareiškė, kad Amerikos užsienio reikalų 
ministerija yra pasiekę pesimistiniai pra
nešimai apie Vokietijos demokratizavimą 
ir apie JAV Sovietų Sąjungos santykius.

Toliau komentatorius tariasi žinąs, kad 
užsienio reikalų ministeris Achesonas dėl 
sovietų memorandumo, kuris buvo įteik

Nauja Graikijos sukilėlių vyriausybė
Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos sukilė

lių radijas paskelbė, kad „laikinė demokra
tinė vyriausybė” buvo perorganizuota. Į ją 
priimtas Makedonijos tėvynės fronto atsto
vas, b taip pat Graikijos darbininkų ir ūki
ninkų partijų atstovai.

Tos vyriausybės pknrininku yra karo 
metu susiorganizavusios kairės orientacijos 
EAM organizacijos gen. sekretorius. „Vy
riausybė” paskelbė amnestiją.

Graikijos komunistų partijos gen. sekre
torius Zachariadesas atsistojo karo tarybos 
priekyje, gi Joannidesas, kuris po Markose 
žlugimo laikinai buvo ministerių pirminin
ku, dabar yra ministerio pirmininko pava
duotoju.

Graikijos generalinis štabas pranešė, 
kad Grammos kalnuose tarp 4.000 sukilėlių 
ir vyriausybės dalinių vyksta sunkios 
kautynės. Abejose pusėse yra daug nuo
stolių. Aukštumos, kurias kovų pradžioje 
buvo užėmę sukilėliai, vėl buvo atsiėmusi 
vyriausybės kariuomenė.

Graikijos vyriausybė painformavo JT 
Balkanų komisiją ir Vakarų valstybių at
stovus Atėnuose, kad sukilėlius atvirai re
mia Albanija.

Jugoslavija teisia kotninformo šnipus
Belgradas (D^na/Reuteris). Belgrade pir

madieni prasidėjo pirmas antikominformo 
šnipinėjimo procesas. Kaltinami aštuoni Ju
goslavijos piliečiai, kurie yra vengrų kil
mės, už tai, kad jie Jugoslavijoje šnipinėjo 
kontinformo kraštų labui. Penki iš jų pri
sipažino dirbę Vengrijos slaptosios tarny
bos naudai, kiti teigė esą nekalti.

Teismo posėdžiuose leista dalyvauti už
sienio spaudos atstovams. Vienas iš kaltina
mųjų buvo pasiųstas į Jugoslaviją su už
davinių gauti karinių informacijų ir. svar- 

' blausia patirti, ar Jugoslavija rengiasi ka
rui su Vengrija

tas Atlanto pakto valstybėms. Yra laiko
ma galima, kad sovietai atsisakys nuo So
vietų Sąjungos Prancūzijos sutarties.

„Sekančios 60 dienų, baigė savo išva
džiojimus Pearsonas, bus pačios kritiškiau
sios visoje JAV Sovietų Sąjungos santykių 
istorijoje".

Po Atlanto pakto ginklai Europai '
New Yorkas (Dena-Reuteris). „New York 

Times“ rašo, kad po Atlanto pakto pasi
rašymo daug šimtų lėktuvų iš JAV avia
cijos bus perduota Atlanto paktą pasira
šiusioms Vakarų Europos valstybėms.

Atlanto pakto valstybės jau yra papra- 
šiuosios tūkstančius lėktuvų. D. Britanija 
nori gauti 150 — 200 supertvirtovių.

„New York Times“ teigia, kad pirmiau
sia Vakarų Europai bus teikiama apgink
lavimas sausumos kariuomenei ir aviaci
jai, o vėliau galima būtų pradėti teikti 
artileriją, kulkosvaidžius ir kitus ginklus.

Sovietų notos Danijai ir Norvegijai
Kopenhaga (Dena). Sovietų pasiuntinys 

Kopenhagoje, pasak Reuterio, Danijos už
sienio reikalų ministerijai Įteikė notą dėl 
Danijos ketinimo dėtis prie Atlanto pakto.

Tuo reikalu oficialus Danijos informato
rius pareiškė, kad ta nota yra tik „formos 
dalykas“. Tačiau laikas tai notai įteikti 
yra „labiausiai neįprastas“.

Sovietų pasiuntinys Oslo įteikė Norvegi
jos užsienio reikalų ministerijai notą, ku
rioje, spėjama, protestuojama dėl Norve
gijos dėjimosi prie Atlanto pakto.

Norvegijos užsienio reikalų ministerijos 
informatorius pareiškė, kad toje notoje, 
kurioje primenama ir sovietų nota, įteikta 
sausio- 29. d.; išdėstoma sovietų - vyriausy
bės pažiūra į Atlanto paktą. Su pilnu tos 
notos tekstu dar nėra susipažinta (ta nota 
rašyta rusų kalba). Jis nieko negali pasa
kyti ir dėl eventualaus atsakymo.

Sausio 29. d. sovietų notoje Atlanto pak
tas buvo apibūdintas kaip „agresijos įran
kis“. Tada Norvegija buvo paprašyta iš
dėstyti dėl to pakto savo nusistatymą. La
biausiai buvo pabrėžta tai, kad Norvegija 
turi bendras sienas su Sovietų Sąjunga.

Sovietai iteikė ir Italijai protesto nota 
dėl jos dėjimosi prie Atlanto pakto.

Norvegija į sovietų protesto nųtą dėl At
lanto pakto pasiryžusi neatsakyti. Kanados 
vyriausybė sovietų protestus dėl Atlanto 
pakto atmetė. Atsakyme sakoma, kad yra 
aišku, jog ta sutartis nėra nukreipta prieš 
jokį kraštą, kuris neplanuoja agresijos.

Neramieji Balkanai
Bulgarijoje „valomi” vyriausybės 

sluogsniai
Belgradas (Dena / Reuteris). Bulgarijos 

ministerio pirmininko pavaduotojas Kosto
vas atleistas iš pareigų ir areštuotas.

Komunistų partijos organas „Robotni- 
česko Delo” rašo, kad Kostovo areštavimas 
buvo nutartas Bulgarijos KP centrinio ko
miteto posėdyje kovo 26—27 d. Partijos 
komunikate sakoma, kad buvo svarstomos 
Kostovo politinės klaidos ir jo „klaidos 
santykiuose su partija”. Po to komitetas nu
tarė Kostovą išbraukti iš politbiuro. Kos
tovas puoselėjo ir rėmė tautinę tendenciją, 
ignoravo partijos politiką ir stengėsi pa
keisti ministerį pirmininką Dimitrovą bei 
visą kabinetą. Toliau jis paraližavo įvairių 
ministerių iniciatyvą ir trukdė tikrai demo
kratinės vyriausybės konsolidaciją:

Jugoslavijos žinių agentūra Tanjug in
formuoja, kad Bulgarijoje, be Kostovo, yra 
areštuota dar apie 300 asmenų, daugiausia 
valdininkų ir partijos pareigūnų. Visi 
areštai pagrindžiami tuo, kad suimtieji 
„šnipinėję imperialistinių kraštų naudai”

Nedarbas Amerikoje
Washingtonas (Dena-Afp). Po pa

sikalbėjimo su prezidentu Trumanu 
profesinių sąjungų konfederacijos 
CIO pirmininkas P. Murrayus pa
reiškė, kad prezidentas yra susirūpi
nęs vis didėjančiu nedarbu Ameri
koje. Salia 3,2 milijonų bedarbių 
šiuo metu dar keletą milijonų dar
bininkų i savaitę dirba tik 15 20 
valandų. Murrayus pasiūlė preziden
tui prašyti kongreso padidinti bedar
biams skiriamą paramą.

Kravcenlia bylą laimėjo
Teismas savo sprendimą paskelbė. Kaltinamieji nuteisti piniginėmis baudomis. Jį.* 
Lettres Franęaise” susikompromitavo. Didelis smūgis pasauliniam bolševizmui. Komu

nistai apeliuos Į aukštesnį geismą.'
Paryžius. Pirmadieni Paryžiaus teismas;, 

paskelbė sprendimą Kravčenkos byloje, su 
komunistų laikraščiu „Les Lettres Fran
ęaise“ dėl įžeidimo. Pirmuoju kaltinimo 
straipsniu teismas rado laikraštį esant 
kaltą ir priteisė sumokėti 50.000 frankų 
padarytų Kravčenkai* nuostolių.

To laikraščio reikalų vedėjas Morganas 
ir straipsnio autorius, dėl kurio visa ta 
byla kilo, Andre Wurmseris kiekvienas 
nubaustas 5.000 frankų bauda.

Kitas autorius Thomas nebuvo identifi
kuotas, bet vis tiek nubaustas 5.000 frankų 
bauda.

Pagal antrą ir trečią skundo straipsnį 
taip pat Kravčenkai priteista po 50.000, 
vadinasi, viso 100.000 frankų.

„Les Lettres Franęaise“ teismo sprendi
mą turi paskelbti pirmame puslapyje ir 
sumokėti bylos išlaidas, kurių dydis iki 
šiol dar nežinomas.

Laikraščio gynėjas pareiškė, kad savo 
ginamųjų vardu jis apeliuos į aukštesnę 
instaųciją.

Kravčenka savo skunde pagal pirmuo
sius du straipsnius reikalavo vieno mili
jono, o pagal trečią-dviejų milijonų 
frankų.

Nepaprastas spaudos susidomėjimas
Paryžiaus teisingumo - rūmų mažoji salė 

vieną valandą prieš teismo sprendimo pas
kelbimą buvo apsupta saugumo valdinin
kų ir uniformuotų policininkų. Liudininkų 
pasisakymų metu į tą salę sueidavo iki 
500 asmenų. Gi tą dieną klausytojų suo
luose matėsi tik apie 100 asmenų. Bet už
tat spaudos tribūna buvo perpildyta.

Teismui skaitant sprendimą, salėje vieš
patavo nepaprasta tyla. Ją kartkartėmis 
nutraukdavo tik foto aparatų spraksėji- 
mas ir šųiesų blykčiojimas. Kaltinamieji 
teismo sprendime dėl stokos įrodymų 
jų teigimams buvo aštriai kritikuojami. Jų 
dalyvavimas Prancūzijos rezistencijoje 
buvo pripažintas. <

' ' Kravčenka'apie sovietus nieko 
neprasimanė

Teisėjas Durkheimas pareiškė, kad teis
mas priėjo išvadą, jog Kravčenka įrodė 
esąs „Aš pasirinkau laisvę“ knygos auto
rius nesėkmingai ieškodamas leidėjo, o 
ypač tuo faktu, kad jis turėjo mokėti ypa
tingą honorarą už korektūros skaitymą. 
Kravčenkos pareiškimai bylos metu aiškiai 
įrodė, jog yra pakankamai išsilavinęs, kad 
galėtų tokią knygą parašyti.

Gynėjai, pareiškė, Durkheimas, neįsten
gė savo kaltinimų įrodyti. Ką nors tarti 
dėl tų skyrių Kravčenkos knygoje, kurie 
liečia Sovietų Sąjungų, teismas nėra kom

Tarp suimtųjų esąs Bulgarijos parlamen
to vicepirmininkas Angelovas ir jo sūnus, 
vidaus reikalų ministerio pavaduotojas J°* 
govas, viešojo saugumo ministerijos aukš
tas valdininkas Petrovas, o taip pat Sofijos 
miesto tarybos pirmininkas Bradistilovas

Albanija atvirai remia sukilėlius
Belgradas (Dena/Reuteris). „Laisvosios 

Graikijos radijas“ paskelbė, kad Graikijos 
sukilėliai pradėjo naują ofenzyvą prieš vy
riausybės kariuomenę Grammos Smoliko 
fronte. Pasak to radijo, pradėtosios opera
cijos vyksta planingai ir sėkmingai.

Taip pat ir Graikijos generalinis štabas 
savo komunikate informuoja apie „atkak
lias ir žiaurias kautynes“ su sukilėliais 
Grammos kalnuose.

Kinijoje taikos derybos
Nankingas (Dena/Reuteris). Tarp Kinijos 

tautinės vyriausybės delegacijos ir komu
nistų atstovų Pekinge antradienį oficialiai 
prasidėjo taikos derybos. Esą, tuo pačiu 
metu komunistų armijos kairiajame'Jangcės 
upės krante pradėjo visuotinį pasitraukimą.

„Nanking Evening Post” rašo, kad ne
trukus laukiama oficialaus Įsakymo kovoms 
nutraukti. Manoma, kad derybų pagrindu 
bus paimtas komunistų vado Maocetungo 
aštuonių straipsnių programa, kuri jau yra 
žinoma. . -

Komunistų delegacijos pirmininkas gen. 
Cuenlajug esąs prasitaręs, kad komunistai 
turi pakankamai jėgos ir politinės įtakos, 
kad galėtų užimti visą Kiniją.

Kinijos komunistai kariautų sovietų pusėje
Nankingas (Dena/Reuteris). Kinijos ko

munistų vadas Maocetungas ir dešimties 

petentingas. Neabejotina, kad toje knygo
je pozityvūs reiškiniai sovietuose yra ap
lenkti tylomis, tačiau gynyba neįstengė 
apginti savo teigimų, kad Kravčenkos aiš
kinimai toje knygoje yra išgalvoti.

*
Kravčenkos byla truko nuo sausio mėn. 

24 d. iki kovo mėn. 22 dr Iš viso, per tą 
laiką buvo apklausta 56 liudininkai. Dalis 
liudininkų, kaip gen. Rudenka, buv. Krav
čenkos žmona ir kt., buvo atvykę iš So
vietų Sąjungos. Keli buvo atvažiavę iš 
Anglijos. Bet svarbiausias liudininkų 
kadras, liudijusių už Kravčenką, buv® 
šimtų tūkstančių DP atstovai iš Vokietijos, 
kurie sovietų pragarą yra pažinę ant savo 
kailio.

Kravčenka teismui buvo pateikęs tria 
kaltinimus: 1. „Les Lettres Franęaise“ 1947 
m. lapkričio mėn. įdėjo straipsnį, kuriame 
Kravčenka buvo atvaizduotas kaip alkoho
likas tuo metu, kada jis dirbo sovietų pir
kimų komisijoje Washingtone. Straipsnyje 
buvo teigiama, kad Kravčenka pridirbu 
skolų, kurias sumokėjusi amerikiečių 
„Secret Service".

2. Tame pačiame laikraštyje 1948 m ba
landžio mėn. įdėtas kitas straipsnis, ku
riame buvo sakoma, kad Kravčenka yra 
arba melagis arba pasibaisėtina kreatūra, 
išdavikas, Prancūzijos priešas, lėlė ir iš
kamša. \

3. Trečias kaltinimo straipsnis nukreip
tas prieš laikraščio leidėją (ir įžeidusiųju 
straipsnių autorius.

Ką sako Kravčenka
Po teismo sprendimo viename interview 

Kravčenka pareiškė, kad Kremlius tho 
sprendimu nesidžiaugs. Kremliuje yra tie 
žmonės, kuriems iš tikrųjų jis kėlė bylą, 
bet ne Prancūzijos komunistų rašeivos. 
Spendimas parodo Prancūzijos demokra
tinės santvarkos tvirtumą ir tai, kad 
Prancūzijoje yra laisvė.

Ką mes galinde sakyti , 
Kravčenka yra pasidaręs nelygios kovos 

su bolševikiniu maru pasiryžimo simboliu 
Savo kovoje su bolševizmu jis ėmėsi 
plunksnos. Kada jo veikalas pasklido po 
pasaulį ir žmonės bolševizmu ėmė intere
suotis, Maskva nutarė Kravčenkos orumui 
kirsti mirštamą smūgį. Bet Maskva prašovė 
pro šalį. Dabar Jo vardas dar labiau išpo
puliarėjo, o jo knyga paskubomis verčiama 
Į kitas kalbas ir skaitytojų, kurie nori pa
žinti bolševizmą, yra grobstyte grobstoma.

Tebūnie Kravčenka pavyzdžiu visiems 
DP. Kovoje su bolševizmu kiekvienas ga
lime dalyvauti. Kiekvieno menkiausias tai 
kovai Įnašas priartins kruvino komunizmo 
galą. s

Clarkas vietoje Clayaus
Washingtonas (Dena-Afp). Gerai infor

muoti sluogsniai tvirtina, kad generolas 
Markas Clarkas, buv. JAV. karinis guber
natorius Austrijoje, sekantį mėnesį bus
paskirtas generolo Clayus vieton.

Prasidėjo JT posėdžiai
Lake Saccesas (Dena). Antradieni po pie

tų prasidėjo JT posėdžiai. Darbų tvarkoje 
yra Įrašyta 75 klausimai, kurių praėjusiais 
metais nesuskubta buvo aptarti. Prie tų 
neapsvarstytų klausimų prisidėjo dar nauji.

Manoma, kad pačiu pirmuoju klausimu 
bus Izraelio priėmimas 59. JT nariu. Be ' 
to, Į darbų tvarką Įrašyti buvusieji dva
sininkų procesai Vengrijoje, Bulgarijoje ir 
Jugoslavijoje.

Svarbią vietą užima veto klausimas. Ne 
mažiau interesuojamasi ir santykių su Is
panija klausimu. Įdomus yra Čilės skun
das, kad Sovietų Sąjunga yra yra pažeidu
si žmogaus teises. Iškeltas klausimas ir 
apie diskriminuojančius kai kurių kraštų 
imigracijos nuostatus ir ’'■'hėgėlių proble
mą.

kitų partijų atstovai Pekinge padarė ben
drą pareiškimą, kuriuo įsipareigojo kariaū- 
ti Sovietų Sąjungos pusėje, jeigu Atlanto 
paktas sukeltų karą.

Sprausminių naikintuvų sovietams nebe
duoda

Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už
sienio reikalų ministerija pranešė, kad D. 
Britanija atmetė visus sovietų prašymus 
gauti sprausminius naikintuvus, Ir nuo 
1947* metų sovietams jų visiškai neteikia
ma.

JAV vyriausybė savo laiku D. BrttanJjos 
buvo painformuota apie tas priemones, Ir 
nuo to laiko nei sovietai satelitai nebe
gauna jokių britų sprausminių naikintuvų.

♦ Rafijos policija neto# Ltvomos taa- 
fiskavo apie 5 to sprogstamos medž»agoa. 
Suimti 2 asmenys. (O/R).

. j
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Tarptautinė padėtis

Atlanto paktas
Ernestas Bevinas

Visiškai suprantu, kad laužoma galvą — 
ką atneš mums Atlanto paktas, taiką ar 
karą. Aš tik galiu užtikrinti, kad mes 
esame įsitikinę, jog šiame pakte numaty
ta organizacija reiškia taikos išlaikymą. 
Paktas abejose Atlanto pusėse suvienija 
milijonus gabių, uolių ir išradingų žmo
nių į vieną saugumo sistemą. Tokios or
ganizacijos siekiama jau ne nuo šiandien. 
Po visų karčių ir baisių patyrimų mes tu
rėjome vilties sukurti organizaciją, kuri 
mums laiduotų taiką. Toji organizaciją 
buvo Jungtinės Tautos. Atvirai kalbant ji 
kaip ir Tautų Sąjunga, savo tikslo nepa
siekė. , Mes dar papildomai turėjome už- 
sinio reikalų minlsterių tarybą, kuri tu
rėjo spręsti Europos problemas. Konferen
cijos sekė konferencijas. Ištisus menėsius, 
tačiau sprendimo neradome. Jungtinėse 
Tautose mes sutikome su veto. Mes suda
rėme pėnklas taikos sutartis, tačiau' nė 
vienos iš jų iš tikrųjų nesilaikoma. Lenki
joje, Vengrijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje 
ir Čekoslovakijoje griebtasi žygių už
gniaužti demokratinę laisvę ir sunaikinti 
kiekvieną partiją, kuri nėra vienos pažiū-

• ros su vyriausybe, bet koks ryšis su už
sieniu yra nutrauktas. Ne paslaptis ir 
chroniška tų kraštų komunistinių vyriau
sybių prieš Vakarus nukreipta propa
ganda. Jos nori iššaukti neramumus, kad 
tuo būdų įgyvendytų 
kius ir pavergtų visą

Ką gi turėjo daryti 
• linčios tautos? Ar gi 

veiklios ir leisti viena po kitos pavergia
mos, ar sukurti naują saugumo sistemą, 
kuri jas suburtų į krūvą prieš šituos me
todus. Mes pasirinkome antrąjį kelią. 
Europa įr didelė pasaulio dalis kovoja su 
vargu, kurį paliko 2. D. karas, jos bando 
nugalėti badą, bando atkusti, ir yra nuo
lat kliudomos. Prancūzija ir D. Britanija 
tuojau po karo pradėjo bendradarbiauti. 
Mes sudarėme Diinkircheno sutartį. Po to 
Marshallis pasakė savo kalbą, kurioje jis 
paskelbė, kad JAV turi pagelbti Europai, 
jei ji pati ieško būdų sap padėti. Vėl ban
dėme. Praktiškai visa Europa, išskyrus tik 
rusų įtakoje esančius 
bendradarbiauti. Vėl mes 
ir aštriausiais žodžiais 
kurstytojais.

Visa pakto koncepcija 
raiška tos vienybės, kuri jau seniai jun
gia visas Vakarų tautas. Ji remiasi ben
dru kultūriniu tų tautų palikimu. Ji yra 

-^paremta demokratijos, Individualinės 
H laisvės ir teisės viešpatavimo principais.

Nėra jokių slaptų straipsnių. Nėra ir jo
kių Slaptų sutarčių. Kas paktą skaito, tas 
pastebi, kad jis siekia raštu išreikšti tvir
tą nusistatymą išlaikyti mūsų gyvenimo 

''būdą: spaudos laisvę, tikėjimo, laisvę, 
paskiro asmens laisvę. Nereikia tikėti, kad 
tai paktas sumažina mūsų įsipareigoji
mui JT chartai. Jis taip pat nedraudžia 
Sovietų Sąjungai pasirinkti savitą sistemą. 
Jis stengiasi nesimaišyti į kitų reikalus, 
bet taip pat jis priešinasi kiekvienos kitos 
valstybės agresingom užmačiom.

įvykių raida privertė sudaryti tą paktą. 
Jo pasirašymas būklės nepataisys. Už jo 
turi susidaryti tikrai moralinė galimybė. 
Turime individualinę ir kolektyvinę atsako
mybę už taikos išlaikymą. Mes visi turime 
tam tikslui pasiekti prisidėti savo įnašais. 
Paktas parodo mūsų tokius norus.

Kremliaus potvar- 
Europą.
talką Ir laisvę my- 
jos turėjo likti ne-

kraštus, norėjo 
buvome puolami 
išvadinti karo

yra konkreti iš-

Mintys pasirašymo proga
Nhelai Ir japonai buvo taip negabūs, kad 

vis dėlto priverstė Jungtines Amerikos 
Valstybes dalyvauti kare, Kremlius tai 
pasiekė dar prieš prasidedant karui.

Lordas Vansittartas (Dally Mail)

Yrt pagrindo manyti, kad tikroji šalto
jo karo krizė prasidės artimiausiais mene-

„New York Herald Tribune'

Atlanto paktas 
padalinimas.

yra galutinis pasaulio

„New-York Times'

Atlanto paktas
laikų įvykis ir geriausia taikos garantija.

Nechmeddinas Saddakas, 
' Turkijos užs. reik. min.

yra didžiausia^ mūsų

Buvo pakankamai pagrindo organizuoti 
tarptautinę brigadą prieš Franci), tačiau 
nėra jokio pagrindo, uždrausti ’Ispanijai 
įstoti | tarptautinę brigadą, kuri organi
zuojama, kad Stalinui neleidus prieiti prie 
Paryžiaus.

„Daily Telegraph".

Drąsus brūkšnys po visų klaidų, kurios 
buvo daromos iš taikos meilės sovietų nau
dai

.Telegraf" (Berlyne).

♦ Iš Stettino vienu laivu į Nordenhamą 
atvyko trys lenkai, kurie pasisakė į Vokie
tiją atbėgą todėl, kad tuo būdu išvengtų 
tnobiliazavimo į raudonąją armiją (D)

♦ Kinijos komunistai sutiko išleisti įsa
kymą sustabdyti kovas. Tai patirta Kinijos 
valstybės prezidento kanceliarijoje (D).

♦ Boeinng — Strato — kreiseris, pats 
didžiausias pasaulyje susisiekimo lėktuvas 
nutūpė Londono aerodrome. Tas dviaukštis 
71 to lėktuvas nuotolį iš Ganderio (Neu- 
fundlande) į Shanmoną (IrUadijoje) sukorė 
per 7 vai. (D>

Prarastoji iniciatyva
mū-

bu-
gy-

Tokia antrašte Zuerlcho , Die Wėlt- 
woche" paskelbė Curto Riesso str„ su 
kurio mintimis supažindiname ir 
sų skaitytojus.

Tarp kovo 10 ir 12 d. d. Maskvoje 
vo vėl sudaryta aukščiausioji krašto
nlmo taryba, kuri po karo buvo paleista, 
nes pagal sovietų santvarką ji sudaroma 
tik karo metu arba esant rimtam karo pa
vojui. Todėl toks sovietų žygis sukėlė de-< 
mėšlo.

Tuo pačiu laiku Maskvoje įvyko ir visų 
užsienyje stovinčių sovietų kariuomenės 
dalinių vadų konferencija. Iš Balkanų, so
vietų zonos, Čekoslovakijos, Korėjas ir Ki
nijos suskrido generolai. Pasitarimams va
dovavo maršalas Tolbuchinas, aukščiausios 
krašto gynimo tarybos narys. Tai institu
cijai be Tolchubino priklauso: Stalinas, 
Malenkovas, Berija, Vorošilovas, Krusčlo- 
vas, Timošenka, Šventikas, Kuznecovas ir 
Molotovas. *

Žinoma, tokios priemonės negalėjo ne
sukelti susidomėjimo. Nejaugi stovime ka
ro išvakarėse?

Iš tikrųjų yra visai kitaip. Maskvoje jau
čiama, kad patekta 1 maišą. Politbluro na
riai, kurie nemato reikalo slėpti savo nuo
monės, — teigia, kad turi įvykti kas nors, 
kas sulaikytų dabartinę įvykių raidą. Jie 
aiškina, kad sovietai prarado iniciatyvą, 
kurią reikia grąžinti.

Kad Molotovo politika pasibaigė nepasi
sekimu — niekas neabejoja. Bet ko gi 
Molotovas savo delsimo ir obstrukcijos 
taktiką siekė, ko jis laukė? Jis laukė, žino
ma, ūkinės krizės. Ta krizė turėtų būti 
kapitalizmo krizė apskritai, 
sos kapitalistinės sistemos 
Molotovas to laukė Ir delsė.

Taip pat Ir su Vokietijos
lotovas nesiskubino. Kai radikali'politbiu- 
ro grupė 1948 m. birželio mėn? pareikala
vo užbaigti Berlyno avantiūrą ir jį užimti. 
Molotovas pareiškė, kad nieko nereikia 
daryti, reikia laukti. Pasak jo, oro tiltas 
turėtų kada nors baigtis vien dėl finansi
nių sumetimų, dėl ateinančios krizės.

Oro tiltui įrodžius savo pastovumą, 
Berlyno sovietų karinė administracija pra
dėjo nervintis. Ir dar:prieš tai. Mat, bu
vo įprasta bent kartą per mėnesį kokiais 
nors patvarkymais ar veiksmais išgąsdin
ti visą

Ją sektų vi- 
subynėjimas.

reikalais Mo-

pasaulį. Sovietai, jei taip galima

Išsireikšti, turėjo. panikos skleidimo mo
nopolį. Tačiau žiemai baigiantis nebeliko 
su kuo gąsdinti pasaulį. Maskva išbaigė 
savo paniką skleidžiančių priemonų arse
nalą. Ji geriausiu atveju tik duodavo nu
rodymų ką daryti, jei. Vakarų santarvi
ninkai vienaip ar kitaip pasielgtų. Ir čia 
iniciatyva buvo prarasta.

Savaime aišku, kad tokios Molotovo po
litikos pasėkos negalėjo patikti politbiu- 
rui. Lapkričio gale politbluras nutarė kiek 
apkarpyti Molotovui suteiktus įgaliojimus. 
Trims mėnesiams pjaslinkus, jis buvo vi
sai atšauktas iš užsienio reikalų ministe- 
rio postovio. Daugiau energingas Višins
kis turėjo vėl atgauti sovietams iniciaty
vą.

Molotovas yra populiarus. Jo visiškas iš
skyrimas iš politbiuro reikštų smūgį vi
sam režimui. Antra vertus, Stalinas juo 
pasitiki. Todėl jam buvo pavesta, atšaukus 
iš užsienio reikalų ministerio postovio, re
organizuoti visą civilinę ir karinę admini
straciją.

Karinio aparato reformai įvykdyti ir bu
vo sušaukta aukščiausia krašto gynimo 
taryba, tam buvo sušaukti ir užsienyje sto
vinčios kariuomenės vadai. Tai pagaliau 
įrodo ir Bulganino pakeitimas Vasilevskiu.

Buvo įsteigtos dvi naujos aukščiausios 
vadovybės: Europos ir Azijos. Tolbuchi
nas sudaro naują užsienyje stovinčios ka
riuomenės štabą. Maršalas Rokdsovskls 
vadovaus Vokietijoje ir Austrijoje esan
tiems kariuomenės daliniams. Vieton Tol- 
buchino Pietų Vakarų vyr. vadovybės va
du paskirtas Konievas. Timošenka lieka 
Art. Rytuose, o Sokolovskis bus atšauktas 
į Maskvą į Tolbuchino štabą. (Tas spėji
mas iš dalies pasitvirtino). Iš Tolimųjų 
Rytų j Maskvą iššauktas ir Žukovas, kur 
jis bus vyr. vadovybės žinioje.

Taip Kremliui persitvarkant, Rytų Vo
kietijoje prasidėjo dideli sovietų kariuo
menės pavasario manevrai. Teigiama, kad 
juose dalyvaus 300.000 vyrų.

Atrodo, kad tų manevrų tikslas turi pro
pagandos pobūdį. Pereitais metais nebu
vo progos pademonstruoti savo galią ir tuo 
būdu padidinti savo orumą. Manevrai tu
ri įdiegti pagarbą sovietų galybei, bent 
Rytų Europos gyventojams, kuriuos Krem
lius karui ištikus, norėtų patraukti savo 
pusėn.

Vargo prisikėlimas
Sovietų ūkia diktatorius Voznesenkis ga

lutinai krito. Sovietų spauda jį nevadina 
politbiuro nariu. Atseit, jo karjera baigta. 
Už tat prisikėlė Eugenijus Varga. Po me
tų tylėjimo jis kovo 15 d. vėl prabilo 
„Pravdoje“.

Eugenijos Varga gimė Vengrijos žydų 
šeimoje prieš 70 metų. Baigęą liaudies mo
kyklą, pradėjo mokytis kepėjo amato. Vė
liau jį pakeitė J pirklio pašaukimą. Lankė 
suaugusių gimnaziją. Ją baigęs, pradėjo 
studijuoti. Vėliau buvo pakeltas į preky
bos instituto profesorius.

Uoliai dalyvavo profesinių sąjungų or
ganizacijose, rašinėjo į socialdemokratų 
spaudą. 1913 m. buvo išrinktas i tos parti
jos valdybą. Jis priklausė partijos kairia
jam sparnui ir 1918 m. perėjo pas komu
nistus.

Belos Kūno trumpo viešpatavimo metu 
Varga buvo jo finansų ^ninisteris. Po ke
turių menesių Varga su savo kolegomis 
pabėgo į Austriją, o vėliau į Maskvą.

1922 m. Varga buvo pirmosios sovietų 
misijos užsienyje (Berlyne) šefas. Daug 
rašė ūkiniais klausimais, buvo pakviestas 
į Maskvos universiteto profesorius. Padėjo 
planuoti penkmečius. .

2. D. karui pasibaigus Varga pasiekė 
savo garbės zenitą. Teigiama, kad .jis bu
vęs Stalino ūkinis patarėjas.

1946 m. jis buvo nusiųstas į Vengriją 
stabllftuoti .valiutą. Jam tai pasisekė.

Varga visą laiką įspėdavo, kad kapita
listinio pasaulio galo dar nesimato.'Tačlau 
Zdanovas ir jo pasekėjai buvo priešingos 
nuomonės. Vargo knyga: „Kapitalistinio 
ūkio pasikeitimai 2. D. karo metu" buvo 
smarkiai „Pravdęs“ ir „Izvestijos“ iškriti
kuota. Po to apie Varga nieko nebuvo gir
dėti. Iki šių metų pavasario.

Kovo 15 d. „Pravdoje" pasirodęs jo laiš
kas, kuriame jis gina savo tezę įrodo, kad 
ju jo pažiūrom Stalinas sutiko. Tiesa, so
vietų spauda dar iš įsibėgėjimo pranašau
ja kapitalistinio pasaulio krizę, tačiau 
aiškinimų, kad Marshallio planas esąs 
bankrutavęs jau nebepasitaiko. Tai rodo, 
kad Kremlius pakeitė savo nuomonę, (m)

Pavyzdingas špionažas
J. Edgaras Hooveris, JAV saugumo tarnybos v-kas

Vieną 
kusio į 
vėjo vienišas keleivis. - Netrukus atvyko 
imigracijos valdininkai. Vienas iš jų, apsi
dairęs aplink, tyliai jam pasakė: „Jūs 
esate S. T. Jenkinsas. Kai tik laivą apleisite, 
eikite į Bevoiro viešbutį. Ten laukite savo 
kambaryje.”

Po ilgų laukimo valandų, Jenkinsas iš
girdo besisukantį raktą. Atsidarė kaimy
ninio kambario durys, ir du specialūs Fe
deral Bureau of Investigation, amerikiečių 
saugumo tarnybos valdininkai įžengė į jo 
kambarį. Jenkinsas, taip pat FBI valdinin
kas, paspaudė jiems rankas ir tuojau pra
dėjo pasakoti:

„Aš dalyvavau vokiečių šnipų mokymo 
kursuose Hamburge. Mano grupė prieš dvi 
savaites išlaikė egzaminus. Atsisveikinimo 
kalboje kursų vedėjas pareiškė; „Didžiau
sia Fiihrerio agentų šiaurės ir Pietų Ame
rikoje problema yra ryšių su mumis palai
kymas. Amerikiečiai mums sudaro nemaža 
kliūčių. Tačiau neilgai trukus mes galė
sime nesukeldami įtarimo palaikyti ryšius 
su visu pasauliu. Aš jums negaliu paaiš
kinti tų metodų, tačiau atkreipkite dėmesį į 
taškus — daugybę mažų taškų! Su atitin
kamais įsakymais buvau pasiųstas į Ame
riką. Daugiau man/ nebuvo paaiškinta.” 
Taip kalbėjo slaptasis agentas.

Iki šiol amerikiečių saugumo tarnyba ati
dengdavo kiekvieną naują vokiečių ir ja
ponų bandymą savo žinių perdavimui pa
naudoti būdą. Kurjeriai buvo susekti, jų 
slapti ženklai pažinti ir jų slaptieji rašalai 
chemiškai ištyrinėti. Taip pat buvo suselcti 
ir slapti radijo siųstuvai, ir kartais panau
doti priešui suklaidinti.

Kartą amerikiečiai vieno šnipo kišenėje 
rado degtukų dėžutę. Keturi iš jų, kurie 
taip pat atrodė kaip kiti, buvo pieštukai, 
kurie rašė nematomai. Raštas vėliau buvo 
panaudojus chemikalus išskaitytas. Tą ro
mantišką triką jie atidengė kartu su mikro
filmų laišku. Tos Almos buvo susuktos į 
tūteles ir šilkiniais siūlais , apsuktos pri
siūtos prie žurnalų nugarėlių. Vienas fil
mas buvo paslėptas rašomojo kotelio vi
duje. Jį reikėjo sulaužyti, kad išėmus tą 
filmą.

Aštuoniems vokiečių agentams Išlipus 
Atlanto pakraštyje, jų nosinėse rasta ne
matomu rašalu įrašyta jiems patikimų as
menų pavardės. Iš vieno agento batų kulno 
amerikiečiai ištraukė mikroskopišką pie
šinį, vaizduojantį išsigelbėjimo iš povande
ninio laivo prietaisą.

Visus tuos būdus amerikiečiai išaiškino, 
bet ką turėjo reikšti „daugybė mažų taškų?” 

Buvo pašauktas jaunas fizikas, kuris spal-

1940 m. sausio tnėn. rytą ant įplau- 
New Yorko uostą laivo denio sto-

votų mikrofilmų technikoje (rodė savo ne
paprastus sugebėjimus. Jam buvo pavesta 
padaryti įvairius bandymus su visais spė
jamais būdais. Kiekvienas agentas buvo 
įspėtas pranešti mažiausius tų paslaptingų 
taškų pėdsakus.

1941 m. rugpjūčio mėn. saugumo agentai 
sulaikė vieną keleivį iš Balkanų. Jie žinojo, 
kad jis buvo patvirkęs vieno milijonieriaus 
sūnus. Nuodugniai buvo patikrinti visi jo 
daiktai — nuo dantų šepetėlio iki batų.

Vienam laborantui belaikant kaž kokį vo
ką taip, kad šviesa ant jo krito iš šono, jis 
staiga pastebėjo mažytį taškelį, ne didesnį 
už musės nešvarumą. Jis refleksavo.

Nepaprastai atsargiai tas taškas buvo iš
imtas iš popieriaus. Tai buvo rašomosios 
mašinėlės taško didumo svetimkūnis, tūnąs 
voko 
buvo 
buvo 
buvo

galima
Tekstai

tyrinė-

popieriuje. Mikroskopo pagelba j iš 
padidintas 200 kartų. Tada 
įžiūrėti prirašytą visą lapą, 
nepaprastos reikšmės: 
Tenka tarti, kad JAV toliau

jamas atomo branduolys. Atrodo, kad 
tam tikslui naudojamas helis. Skubiai 
reikalingos informacijos, ypač liečian
čios sekančius duomenis:

, 1. kokiu būdu JAV transportuojamas 
sunkusis uranas,

* 2. kur daromi bandymai su uranu 
(universitetai laboratorijos ir pan.), 

3. kokios kitos medžiagos vartojamos 
tiems bandymams. Išaiškinimą pa
veskite tik gerinusiems specialistams. 

Štai kokia buvo paslaptis! Vokiečiai surado 
būdą normalų prirašytą lapą sumažinti iki 
vos pastebimo taškelio.

Tas mikrotaško išradimas buvo tikrai 
genialus ir. sėkmingas. Jis atrodė kaip ma
šinėlės ar spaustuvės atspausdintas taškas. 
Jaunas agentas iš Balkanų turėjo keturis 
telegramų formuliarus su mažyčiais špio
nažo Įsakymais kišenėje. Tie įsakymai at
rodė kaip spaustuvėje nepastebėtai atspausti 
taškai. 11 taškų ant keturių- popieriaus 
lapų. Po vienu pašto ženklu buvo atrastas 
priklijuotas nepaprasto mažumo filmas, ka
riame buvo nufotografuoti 25 rašomąja ma
šinėlė prirašyti puslapiai.

Buvo patirta, kad milijonieriaus sūnus 
turėjo sužinoti ne tik apie atominę ener
giją, bet taip pat ir lėktuvų gamybos skai
čius. Kiek lėktuvų teikiama D. Britanijai, 
Kanadai ir Australijai. Kiek lakūnų moko
ma. Kai jie suprato, kad paslaptis yra ži
noma, jis viską papasakojo.

Jis mokėsi pas garsųjį profesorių Zappą 
mikrotaškų būdo išradėją, Dresdeno Aukšt. 
Technikos mokykloje. Slaptos žinios bū
davo atspausdinamos ant kvadratinio -po
pieriaus ir vėliau sų preciziška foto kame-

ra nufotografuojamos. Pirmasis sumažini
mas laišką sutraukdavo iki pašto ženklo di
dumo. Paskui buvo vėl fotografuojama ir, 
būtent, per mokroskopą tik atvirkščiai. Ir 
tiesiog neįtikėtinai mažas paveikslas būvo 
užfiksuojamas ant tam tikra emulsija ištepto 
taško. Tas taškas buvo rūpestingai užmas
kuojamas bet kuriame popieriaus lape. Tai 
galima buvo atlikti su paprasta adata. Rei
kėjo popierį kiek pradrėskti, įkišti tašką, ir 
vėl išlyginti. >

Vėliau Zappas visą procesą suprastino. 
Buvo sukonstruotos specialios mašinos, ku
rias lengvai galima buvo įsikišti į portfelį, 
kurios atlikdavo visą fotografavimo proce
są. Agentai, tiems pranešimams iššifruoti, 
gavo sudedamus mikroskopus.

Aš abejoju ar Amerika kada nors pa
skelbs kuriuo būdu ji susekė šimtus tūk
stančių tokių pranešimų. Šnipai buvo la
bai veiklūs, jie pranešinėdavo apie judėji
mą Panamos kanale, apie laivų išplaukimus 
ir tt. O Berlynas reikalaudavo vis daugiau 
ir daugiau.

Japonai irgi naudojo taškų sistemą.
Amerikiečiai, pagavę šnipus, pradėjo vie

toje jų teikti žinias. Žinoma tokias, kokios 
jau buvo laikraščiuose. Tenka pastebėti, kad 
vokiečiai Portugalijoje mokėjo už kiekvieno 
amerikiečių laikraščio numerį, kuris turėjo 
karinės reikšmės žinių, po 300 eskudų t. y. 
21 dolerį. Tačiau gauti iš savo agentų nu
fotografuotus laikraščių puslapius, i. vokie
čiams nebuvo miela. Jie išleido aplinkraštį:

„Mes norime žinoti tai, kas nėra atspaus
dinta laikraščiuose”.

Amerikiečiai sužinoję mikrotaškų siste
mos paslaptį, sugavo daugybę šnipų.

Vieną gražią dieną viename pranešime iš 
Madrido buvo paminėta kaž kokios moters 
pavardė. Kartotekoje buvo rasta žinių, kad 
ji prieš kelis metus pasiuntė pinigų tūlam 
jaunam vyrui. Buvo susekta, kad tas vyras 
gyvena Washingtone ir yra didelis mer
gišius. Jis mėgo vilioti tas mergaites, ku
rios užsiregistruodavo tarnybai kariuome
nėje. Viena iš jo buv. draugių buvo iš
kviestą į Washingtoną. *Ji 'nieko tikslaus 
pasakyti negalėjo. Jis jai nepatikęs, esąs 
per daug paslaptingas. Saugumo tarnyba 
įprašė mergaitę pakeisti savo jausmus.

Lyg netyčia ji sutiko tą vyrą gatvėje. 
Tas labai apsidžiaugė ją vėl pamatęs. Pra
sidėjo meilė. Dalilos rolę jaunoji amerikietė 
puikiausiai suvaidino. Šnipui pasirodė, kad 
ta mergina jį taip myli, kad jis jai gali kai 
ką patikėti. Už mėnesio šnipas buyo pa
sodintas į kalėjimą.

Taip jau būna: reikia laukti progos, ir 
pagaliau priešas suklysta. (Readers Digest)

TRUMPOS zmos=
ARGENTINA

♦ Argentinos JT delegatas prašė Saugu
mo Tarybos pirmininką ir vėl įrašyti į ta
rybos darbų tvarką naujų narių priėmi
mą (D/R).

DANIJA
♦ Buv. Danijos „laisvojo korpuso" va

das Martinsenas ir jo bendradarbis Wolfas 
Danijos aukščiausiojo teismo pasmerkti 
mirti (D/R).

D. BRITANIJA
♦ D. Britanija dėl Gvatemalos demaršo 

paaiškino, kad Gvatemalos pretenzijos į 
britų Hondūrą gali būti išspręstos tiktai 
tarptautinio teismd Haagoje (D/R).

♦ Sekmadienį įvyko Marshallio plano 
pirmosios metinės. Ta proga D. Britanijos 
ministeris pirmininkas Attlee pasiuntė Tru- 
manui sveikinimą, kuriame sako, kad Mar
shallio planas iš pagrindų pakeitė Vakarų 
Europos ūkinę būklę (D/R).

♦ Londono profesinių sąjungų taryba 
protestavo dėl uždraudimo tris mėnesius 
Londone daryti bet kokias demonstracijas. 
„Tik D. Britanija ir Ispanija Europoje yra 
vienintelės valstybės, kur gegužės 1 d. 
draudžiama darbininkams daryti demonstra
cijas”, pareiškė komitetas (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Čekoslovakijos informacijos ministerio 

Kopeckio pakviesta į Prahą atvyko vokie
čių antifašistų rašytojų delegacija (D).

INDIJA
♦ Indijos ministeris pirmininkas Nehrus 

pareiškė, kad Indija nesidės į jokį bloką ir 
nesusisaistys nei Atlanto nei Pacifiko pak
tu. Ji liks neutrali ir jokiame konflikte ne-i 
dalyvaujanti (D/R).

TS VISUR
♦ Gvatemaloje išaiškintas naujas są

mokslas, nukreiptas prieš krašto prezidentą 
Arevalosą (D/R).

♦ Tarptautinio raudonojo kryžiaus nuo
latinė komisija balandžio 5 d. suširinko po
sėdžio, kuriame bus renkamas vietoje grafo 
Bernadottes naujas pirmininkas. Taip pat 
bus svarstomos priemonės dėl Palestinos 
pabėgėlių paramos (D/R).

♦ Etiopijos raudonansis kryžius ir 
Transjordanijos pusmėnulis paprašė tarp
tautinį raudonąjį kryžių priimti juos savo 
nariais. Tai būtų 67 ir’68 nariai (D).

♦ Filipinų salų vyriausybė pranešė, kad 
ji Izraelį pripažino de jure (D/R).

♦ EC A patvirtino Luksemburgui naują 
500.000 ‘dolerių paskolą. Praėjusiais metais.' 
Luksemburgas buvo gavęs 3 milijonų do
lerių paskolą (D/Afp).

♦ Vakarų Europos užsienio reikalų mi
nisterial turėjo pasitarimą su Achesonu. To 
pasitarimo turinys laikomas paslaptyje.

ITALIJA
♦ Italijos bankų tarnautojai reiklalauja 

didesnių atlyginimų. Jei jų pretenzijos ne
bus patenkintos, jie žada pradėti generalinį 
streiką (D).

J. A. VALSTYBES
♦ Prezidentas Trumanas Pacifiko karo 

laivyno vadu ir Pacifiko salų aukštuoju ko
misaru paskyrė viceadmlrolą Radfordą 
(D/Afp).

♦ Amerikos importo eksporto bankas 
sutiko paskolinti Izraeliui jo telefono tinklui 
išplėsti 5 milijonus dolerių. Skola grąži
nama ratomis per 15 metų ir mokama 3,5 •/• 
palūkanų.'Tuo būdu nuo 1949 metų sausio 
mėn. Izraelis jau gavo 51 milijoną dolerių 
įvairių paskolų (D).

♦ Bloomfielde, Nebraskoje,' į vieną to
limą farmą buvo pašauktas gamdyvel padėti 
gydytojas. Bet kadangi tuo metu kelias buvo 
neišvažiuojamas^tai gydytojas susijungė su 
ta farma telefonu ir rimdymo motu davė 
savo patarimus. Viskas pasibaigė labai ge
rai (D/Afp).

KANADA
♦ Pagal naujausią Kanados gyventojų 

statistiką Kanadoje šiuo metu‘gyvena 125.685 
indėnai (D), ‘

KINIJA
♦ Nankingo. įvairių aukštųjų mokyklų 

studentai nutarė pradėti streiką, protestuo
jant prieš įvairius susidūrimus, kuriu metu 
du studentai buvo užmušti ir 93 sunkiai su
žeisti. Studentai reikalauja nubausti kaltuo
sius karininkus ir kareivius, paleisti suim
tuosius studentus ir mokėti užmuštųjų bei 
sužeistųjų studentų šeimoms pašalpas (D/R).

PALESTINA
♦ Numatoma, kad arabų lygos kraštai 

netrukus pripažins naują Zaimo vyriausybę 
Sirijoje (D/R).

' PORTUGALIJA
♦ Portugalijos užsienio reikalų minfete- 

ris Washingtone pareiškė, kad gegužės mėn. 
Lisabonoje įvyks konferencija, kurioje bus 
aptartas susisiekimo keltų ir transporto 
klausimas Afrikoje (D/Afp).

RUMUNIJA
♦ Rumunijoje nacionalizuojamos vizos 

vaistinės, cheminės laboratorijos ir vaistų 
sandėliai. Nuo šiol visa tai bus sveikatos 
ministerijos, žinioje (D).

SOVIETŲ 8-OA
* Maršalas Stalinas šiuo metu Mas

kvoje besilankančiai Albanijos vyriausybės 
delegacijai Kremliuje iškėlė vaišes (D/R).

* Tassas praneša, kad D. Britanijos 
profesinių sąjungų organizacija TUC at
metė kvietimą atvykti į sovietų profesinių 
sąjungų kongresą, kuria įvyks balandžio 
19 d. (D/R).

ŠVEICARIJA
* Šveicarijos „darbo partijos” (komu

nistų) vadas Woogas atleistas iš pareigų 
ZUricho miesto taryboje, kurios jis buvo 
nariu. Už išeikvojimą Rytų Europos vai
kams šelpti surinktų pinigu Woogas buvo 
nuteistas 6 mėn. kalėjimo (D/R).

VOKIETIJA
♦ Sovietų licencijuotag vokiečių lai'k- 

.raštis „Tribūna” informuoja, kad Berlyne, 
darant gręžimus ieškant anglių, nelauktai 
buvo atrasta turtinga aukso gysla. To 
aukso pakaks, kad rudenį Berlyne galėtu 
įvesti gryną aukso valiutą (D).
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Mūsų kalba ir lituanistika tremtyje
Tremties sąlygos, žinoma, nėra palankios 

ir lietuvių kalbos bei lietuanistikos moks
lui. Tiesa, tremtyje yra atsidūrusi didelė 

. dalis {žymiausių mūsų lituanistų. Tačiau 
jų mokslini darbą, be kitko, ypatingai sun
kina šaltinių ir literatūros neturėjimas, 
nes jie n£ra galėją su savimi jų pasiimti. 
Vieltinių universitetų ir privatinės kalbi
ninkų bibliotekos tik visai mažą dalį te
teikia čia tų galimybių, kurias jie turėjo 
tėvynėje. Viš dėlto mūsų lituanistai, ne
pasiduodami pilkąją! tremties kasdieny
bei ir gyvenimo kliūtims, kiek sąlygos lei
džia, varo tolyn savo specialybės tyrinėji
mo, mokslo populiarizacijos ir mokymo 
darbą. Pr. Skardžius perdirbinėja, papil
do naujai laidai- dar šio karo metu Lietu
vos Moksli) Akademijos išleistąją savo 
„Lietuvių .kalbos žodžių darybą“. Sis dar
bas beveik pakeičia ir gerokai papildo tos 
rūšies jau 19. a. gale išspausdintą, o dabar 
jau kiek pasenusį A. Leskieno veikalą, ku
ris teapėmė vieną vad? vardažodžių da
rybą. Šis Skardžiaus veikalas naudingas ir 
svarbus tiek lituanistams, tiek ir lygina
mosios kalbotyros atstovams ypač dėl to, 
kad duoda labai gausios ir autentiškesnės 
medžiagos negu užsienio kalbininkai. A. 
Salys yra išleidęs (1946) hektografuotą sa
vo „Lietuvių kalbos tarmių“ kursą (ran
kraščio teisėmis), kurio pagrindu eina jau 
Lietuvoje sudaryti vieno jo klausytojo už
rašai. J. Kantrimas yra paruošęs mokyklai 
ir platesnei visuomenei skiriamą lietuvių 
kalbos istoriją, kuri, kaip spaudoje pra
nešta, jau seniai įduota „Patrijos“ leidy
klai spausdinti, bet, deja, vis '-nepasirodo. 
Tremties spaudoje yra paskelbtų ir keletas 
svarbesnių kalbinių straipsnių bei studi- 
jėlių. Be kalbininkų, ir kiti lietuviškojo 
žodžio ir jo kultūros tyrinėtojai, pagal iš
gales, yra išvarę ar varo savo barą. Jau 
mokykliniam reikalui Naujokaitis yra pa
ruošęs lietuvių liretatūros istoriją, o V. 
Biržiška, M. Biržiška, V. Maciūnas ir kt. 
yra paskelbę tremties spaudoje nemaža 
straipsnių lietuvių literatūros ir kultūros 
istroijos klausimais. Įžymiausias ir vaisin
giausias mūsų kultūros istorikas bibliogra-

- fas Ve. Biržiška jau tremtyje yra paruošęs 
labai vertingų darbų: be „Patrijos“ išleis
tojo „Rašytojų kalendoriaus“, jis turi pa
ruoštus spaudai keturis vad. Aleksandry- 
no (Lietuvių literatūros biobibliografljos) 
tomus, naują gražiai perdirbtą senosios 
lietuviškų knygų istrorijos leidimą. „Alek- 

* sandrynas“ yra iš eilės taip pat monu
mentalus lietuvių žodžio kultūros pamink
las kaip ir jo „Lietuviškoji Bibliografija“, 
be kurios joks rimtas tyrinėjamasis isto
rinis lituanistikos darbas neįmanomas. Tik 
reikia apgailestauti, kad mūsų leidyklos, 
kurios' sugeba išleisti nemaža tik „istori
nės“ reikšmės teturinčių įvairių rašeivų 
darbų, nepasirūpina šių veikalų išspaus
dinti. J. Balys išleido „Lietuvių, tautosa
kos skaitymus“ ir yra pasižadėjęs vienai 
vokiečių leidyklai parašyti darbą apie lie
tuvių tautosaką. Minėtinas ir Alseikaitės - 
Gimbutienės išleistas darbas, skirtas na
grinėti lietuvių laidosenai priešistoriniais 
laikais (Die Bestattung in Litauen in vorge- 
sęhichtlicher Zeit), už kurį Tūbingeno uni
versitetas autorei yra suteikęs filosofijos 
daktaro laipsnį; taip pat J. Puzino straips
niai apie mūsų proistorę.

Labai svarbus dalykas lietuvių kalbos 
kultūrai yra rūpinimasis lituanistų prie
augliu, jaunąja jų karta. Specialiai litua
nistika čia, už tėvynės ribų, Europos uni
versitetuose, nėra dėstoma, tad ir progos 
jai studijuoti jaunajai kartai nesusidaro.

Kaip gudai apibūdina kai kurios savo vadus
Gudų veikėjų grupė susimetus BNR (gu

dų liaudies respublikos) tarybon ir pakėlus 
Paryžiuje gyvenantį inž. Abramčiką BNR 
prezidentu, abramčlkinlnkai ėmė statytis 
vieninteliais teisėtais gudų tautos atsto
vais, skelbti jos vardu visokius reikalavi
mus, pareiškimus, o savo spaudos organe 
„Bačkauščyna“ ypač mums reikšti keisčių 
keisčiausias pretenzijas ne, tik dėl mūsų 
dabartinių tautinių siekimų, net ir dėl mū
sų praeities supratimo. Mūsų politinių 
veiksmlų mėginimas išsiaiškinti betarpiš
kai suėjus su abramčlkininkų vadais mū
sų santykius su gudais parodė ne tik li
guistą abramčlkininkų mania grandioza 
(tai rodo ir kiti jų „Bačkauščynos“ raši
niai, bet ir paliko neskanų įspūdį, jog joje 
toli gražu ne viskas bus gudiškos kilmės). 
Čia turime galvoje ne „prezidento" pa
vardę ar kai kurių Paryžiaus lietuvių tvir
tinimą A. esant žydą (?) ar tik išžydį; žy
das Biadulia buvo gi nuoširdus gudų poe
tas ir patriotas. Negudiškieji abramčiki- 
ninkų polinkiai, kai kurie jų veikimo įkvė
pimai iš šalies iškeliami ne kartą kitų 
gudų veikėjų, kurie tai grupei neprįjdauso.

Mat, be ambračiklnlnkų BNR tarybos, 
yra susidariusi dar atskira BCR taryba 
(Bialaruskaja Centralnaja Rada) su pro
fesorium Radoslovu Astrouskiu priekyje. 
Pirmoji „ambfačikinė“ kildina save iš va
dinamojo visuotintojo gudų suvažiavimo 
(Peršy U&bielaruskl Kongres), kuris 1917 
m. pabaigoje įvyko gudų sostinėje Minske 
(gud. Mensk), iš šio suvažiavimo kilusios 
ir 1918. 3. 25 paskelbusios BNR-ą tarybos 
(su šios" pastatytąja vyriausybe — Urad), o 
astrousklnė taryba iš antrojo visuotinio 
gudų suvažiavimo (Drųhl Usebielaruski 
Kongres) 1944 m. Šios dvi tarybos viena 
kitos nepripažįsta — kiekviena save tes
kelbdama' tikra gudų tautos atstovybe. 

Todėl su dideliu džiaugsmu mūsų buvo su
tiktas Pabaltijo Universiteto Hamburge 
(vėliau perkelto į Pinnebergą) įsteigimas 
1946 m. pavasarį; taip pat ir lituanistinio 
skyriaus įkūrimas Tūbingeno universitete 
Prancūzų okupacinei zonos vyriausybei 
padedant. Įr vienoje ir antroje vietoje su
sispietė po būrelį lituanistiką (pirmiausia 
lietuvių literatūrą) pasirinkusių studijuoti 
studentų. Vienas kitas jų, kurie tęsė Lietu
voje pradėtas studijas, jau yra ir diplomi
nius darbus parašę. Reikia pasidžiaugti šių 
jaunuolių idealizmu, kad jie atsidėjo litua
nistinėms studijoms, pasiryžę tapti mūsų 
tautinės kultūros darbininkais, užuot pa
sidavę materialinėms pagundoms ir ėmęsi 
vadinamųjų „praktinių“ mokslų. Kartų čia 
negalima neapgailėti ir tam tikrų pareigū
nų ar vadovaujančių asmenų bei pašalpos 
institucijų trumparegiškumo, patariant 
proteguoti kaip tik šių praktinių mokslų 
studentus. Niekas . negali priešintis, jei 
žmonės studijuoja mediciną, techniką ir 
kitus naudingus dalykus, . jei tik jie tam 
turi noro ir gabumo.

Bet yra tikri savos tautinės kultūros 
duobkasiai tie, kurie nori atitraukti pašal
pą nuo „nepraktiškus“ lituanistikos dalykus 
studijuojančių. Juoba, kad ir šiaip, ypač 
mūsų sąlygomis, šiems mokslams kandidatų 
nesiranda perdaug. Neužmirškime aiškaus 
dalyko: jei mes dar turime tikslą išlaikyti 
savo kalbą ir ar apskritai tausoti savo tau
tinę kultūrą, tai be lituanistinių studijų, 
be jaunosios kartos ruošimo šiai' sričiai 
neišsiversime, o priešingai — ją ilgainiui, 
ilgiau šiokiose sąlygose pabuvę, iškelsime 
į svetimąją, Čia ir iš praeities galėtume 
pasimokyti. Prieš keliasdešimt metų pana
šūs dalykai dėjosi. Mūsų tautinį atgimimą, 
deja, ne inžinierijos, medicinos ar pana
šūs mokslai pagimdė, nors niekas neabe
joja jų naudingumu ir vertingumu. Ag ir 
tokie inžinieriai su gydytojais turėjo virsti 
lituanistais ir griebtis mūsų kalbos, praei
ties, tautosakos idealizavimo bei tyrimo, 
kad tautą galėtų atbudinti, pašaukti nau
jam, savam gyvenimui. Labai džiugu, kad 
kaip tik pats studijuojąs jaunimas pasisa
kė prieš aną „praktinę“ pašalpų politiką ir 
pabrėžė, lituanistikos bei tautinės kultūros 
studijų svarbą kaip tik šiuo metu. „Ne- 
praktinis“ jaunimas, matome, kartais ge

Informacija apie Istorinės Medžiagos Rinkimo K-jos darbą
Kai tik pastebėta, kad lietuviai tremti

niai, gyveną Vakarų Vokietijoj, pradeda 
didelį kultūrinį darbą, tuoj susirūpinta, kad 
nedingtų veikimo pėdsakai. Pradėta įvai
riomis progomis kelti reikalą surinkti isto
rinę medžiagą ir pasirūpinti tinkama jos 
apsauga. Tam reikalui vadovaujančių 
veiksnių buvo įkurta Istorinės Medžiagos 
Rinkimo Komisija (prie Kultūros Tarny
bos). Įkurtoji Komisija ėmėsi darbo su
rinkti istorinę medžiagą ir pasirūpinti jos 
apsauga, j

Į Komisijos būstinę suplaukė daug bran
gios istorinės jnedžiagos. Nuo veikimo pra
džios iki š. m. kovo mėn. 31 d. Komisija 
inventorizavo 443 numerius. Čia įeina 29.815 
lapų archyvinės medžiagos, 1824 įvairių 
laikraščių bei stovyklų laikraštėlių neme- 
riai, 455 nuotraukos, 140 istorinių apžval
gų, 23 knygos bei leidiniai, 2 vėliavos, 2 
antspaudai, 2 žemėlapiai, monografija, pa
dargų paminklų aktai ir planai ir kit.

Įrišti šių laikraščių bei žurnalų komplek
tai: „Tėviškės Garso“ 1945-48 metų, „Lie

Abramčiko taryba leidžia savo organą 
,,Bačkauščyna“ Osterhofene, o astrouskinė 
tenkinasi nereguliariai pasirodančiu „Bie- 
laruskoje slova", kuris eina ukrainiško 
laikraščio priedu Mlchelsdorfe. Kiek „B. 
SI." sakosi labai susivaldydamas ir aiškiai 
vengia priešingą pusę užkabinėti, kiek „B" 
nuo pat „B. SI.“ pasirodymo vis jį puola, 
čia pat ir bene dar dažniau taip pat ir 
mus, lietuvius. Tačiau ir astrouskininkai 
mašinėlinį „BJG“ (nurašoma lotynų raidė
mis antraštė, originale rašoma rusų rai
dėmis), platinamą iš rankų į rankas, ku
riame nemažai rašo apie Abramčiką ir 
abramčikininkus, nesigailėdami jiems nė 
karčių žodžių nė visokių kaltininkių. Ke
li 1948—1949 m. šio mašinraščio numeriai 
pateko ir į mūsų rankas. Kadangi bent’ su 
kuo kalbant svarbu žinoti su kuo turimą 
reikalas, o su gudų veikėjais ne kartą dar 
teks ir daug kur sueiti ir šiaip ar taip kal
bėtis, ne pro šalį mums patirti, ką patys 
gudai sako apie savo veikėjus, šiuo atveju 
astrouskininkai apie abramčikininkus. Juk 
ne bereikalo nebe tikslo prie vieno mums 
atsiųstųjų „BJS“ numerių radome pridė
tą raštelį, jog, esą, siunčiama lietuvių vi
suomenei informuoti.

1948 m. birželio 25 d. „BIS“ Nr. 17 ra
šinyje „Kas yra tariamasis (samazvany) 
„prezidentas“ Mikalojus (Mikola) Abram- 
čyk „ji kildina iŠ Maladečnos aps., Ra- 
daškavlčių valsč., Syčavičų kaimo, kur jis 
mokęsis pradžios mokykloje, ėjęs (Radaš- 
kavlčių?) 4 - klasę miestinę. 1920 m. Vil
niuje gudiškųjų pradžios mokyklų moky
tojams surengtuose kursuose mokęsis 
bialarusaznaustva, po to mokėsi Ašme
nos aps., Lepkauščynos pradinėje, iš kur 
1921 m. buvęs pašauktas į Vilniaus vasa
rinius gudų mokytojų kursus, Čia jis suė

riau pajaučia tautos gyvatos pulsą negu 
komerciškai apsiskaičiuoją „seniai“.

Jei lietuvių kalbos gyvatai ir jos moks
lui neturime palankių sąlygų dabar, tai 
jos gali dar labiau pablogėti, ir, žinoma, 
natūraliai nevienur pablogės tremtiniams 
išsiklaidžius po įvairius pasaulio kraštus 
iki tol, kol ateis metas jiems grįžti į laisvą 
tėvynę. Ne vienas kraštas (pvz. Australija) 
laukia, kad tremtiniai, ten nuvykę, asiml- 
liuotųsi, kiek galima greičiau susilietų su 
vietos gyventojais, o ne ugdytų savo tau
tinę kultūrą ir išsiskirtų iš krašto gyven
tojų. Daugiur vaikams, jaunimui nebus 
savų lietuviškų mokyklų ar dėl to, kad 
tremtiniai bus Išsibarstę tarp svetimųjų 
ar ir dėl krašto vyriausybių asimiliacinės 
politikos. Taigi tose vietose ypač didelia
me pavojuje atsidurs augančiosios kartos 
gimtosios kalbos gyvata. Tas pavojus ypač 
didės, jei svečioje šalyje teks pasilikti ar 
kas norės pasilikti ilgesnį laiką. Didės pa
vojai ir suaugusiųjų kalbai, ypač ten, kur 
nebus įmanoma tautinei kultūrai bei kalbai 
tausoti susiburti į lietuvių sambūrius, ne
bus galima prigauti spausdinto gimtojo 
žodžio, lietuviškų laikraščių ir knygų. Dar 
sunkiau bus atsidėti lituanistams lietuvių 
kalbos mokslui. Todėl vadovaujantieji 
veiksniai, tautinių kultūrinių reikalų vado
vai, jei dar nėra aiškiai, tam pasiruošę, kuo 
skubiausiai turi išdirbti planus, kaip sau
goti lietuvių kalbos gyvatą ir globoti gim
tosios kalbos, lituanistikos mokslą svetur. 
Nesileidžiant čia į tokio plano smulkme
nas, reikia tik pabrėžti, jog kaip tik dabar 
iškyla ir čia didelė pasaulio lietuvių są
jungos reikšmė. Atitinkamos institucijos 
bei asmenys turėtų tuojau ją organizuoti 
ar perorganizuoti. Sis reikalas bus gerai 
suprantamas buvusiems DŲLR vadovams, 
kurių dalis kaip tik yra atsidūrę JAV. 
Atrodo, kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir būtų dabar geriausia vieta koncen
truoti tokios pasaulio lietuvių sąjungos 
darbui ir ypač kreipti dėmesin! į sąlygų su
darymą gimtosios kalbos gyvatai ir jos 
kultūrai globoti. Pirmiausia čia turi būti 
neatidėliojant ruošiama atitinkama litera
tūra ir veiksmingai rūpinamasi sudaryti 
kiek galima įmanomesnes sąlygas lituanis
tams dirbti lietuviškosios kultūros darbą.

P. Sav-ynas.

tuvių Žodžio“ 1946-48 metų, „Žiburių" 1945- 
48 metų, „Aidų“ 1947-48 metų, „Tėvynės 
Sargo“ 1947-48 metų, „Ateities“ ir kitų 
ateitininkų laikraščių 1947-48 metų. Tiki
masi įrišti, jei pavyks gauti, ir kitų lai
kraščių komplektus.

Gautą istorinę medžiagą Komisija su
tvarko, supakuoja į specialius ryšulius ir 
ir siunčia apsaugai į dvi vietas: Amerikos 
Lietuvių Kultūros Archyvan (Bostone) ir 
Sv. Kazimiero Seserų Vlenuolynan (Či
kagoje). Iki šiol išsiųsta 180,8 kg istorinės 
medžiagos.

Komisija parašė (mašinėlė) 5 „Užsienio 
Lietuvių Istorinės Medžiagos“ knygas (648 
lapai). Čia nurašytos 137 gautos istorinės 
apžvalgos? Kiekvienos knygos pagaminta 
po 6 egzempliorius. Knygos įrištos ir iš
siųstos apsaugai į penkias šalis: Šveicariją, 
Angliją, Kanadą, Argentiną ir U. S. A.

Buvo laikas, kai Komisija turėjo didelį 
rūpestį su didesnių kiekių persiuntimu į 
U. S. A. šį klausimą sprendžiant' didelę 
pagalbą sutelkė BALF Įstaiga Europoje.

KT IMRK.

jęs (naviazvaja kantakty) su komunistų 
organizacija ir atsidavęs (calkam ukllu- 
čajecca) komunistiniam darbui. Lenkinin
kui Povilui Aleksiuku! suorganizavus va
karų Gudijos „gudų suvažiavimą“ ir jam 
išgavus nutarimą apie vakarų Gudijos 
prijungimą prie Lenkijos, suvažiame da
lyvavo ir M. A. drauge su savo broliu Ga
briu (Hauryla) ir tėvu Simanu, Radaš- 
kavlčių valščiaus viršaičiu. Abudu broliai 
A - ai bendradarbiavę su bolševikais, Ga
brys dirbęs Minksko GPU; Zubovičiaus 
vardu, liudydamas Slucko priešbolševiki- 
nių sukilėlių vado Jurgio Llstapado by
loje, tuo prisidėdamas prie jo pražudymo.

Mikalojus palaikęs santykius su Minsku, 
nunešdamas ten reikalingų bolševikams 
žinių ir raštų, o iš ten pamešdamas bol
ševikinius propagandinius leidinius. Tatai 
bolševikų jam buvę apmokama doleriais, 
kurių po 20 jis ėmęs ir už kiekvieną slap
tai per sieną „į tenai“ (tudy) jo perveda
mą žmogų. Užsimaskuodamas nuo lenkų 
policijos, jis stojęs Radaškavičių gudų 
gimnazijon, kur suorganizavęs komjauni
mą. Dalyvavęs tarptautiniame komjauni
mo suvažiavime Maskvoje („BIS“ 1949. 
2. 1. nr. 24 rašo, Jog M. A. dalyvavęs 1929 
m. „KIM-a“ suvažiavime Maskvoje).

Baigęs Radaškavičių gimnaziją, aukš
tuosius mokslus ėjęs Prahoje, kurį laiką 
tebepalaikydamas santykius su bolševikais 
ir pinigiškai jų remiamas. Girdamas tary
binio gyvenimo sąlygas BNR egzilinės 
vyriausybės vyrams Lastousklul, Cvikevl- 
čiui, Mamonkai ir kt., jis nemažai prisi
dėjęs, jog 1925 m. savo konferencijoje 
Berlyne BNR vyriausybė nutarusi likvi
duotis ir persikelti taryblnėn Gudijon 
(BSSR). (B. d.)

Įsikurdlnimo sūkuryje (3)
Atsiminki, darbo žmogus esi!

Be visos e' ės problemų, kurios užklumpa 
politinį emigrantą, atsidūrusį už Dp sto
vyklų ribų, pati Vyriausia yra tai darbas ir 
darbo aplinka. Su šita problema akis akin 
susidurs 99% visų DP lietuvių amatininkų 
ir darbininkų -profesinės sąjungos „Bendras 
Darbas’’ kiek įmanydamas bandė duoti, nuo
trupų iš įvairių šalių darbo būklės, bet dėl 
sunkių sąlygų turėjo, kaip matyti, sustoti. 
O ši problema pravartu pažinti iš anksto. 
Jei pažvelgtumėm į tremtinių bibliografiją, 
terasime vos dvi rimtesnes šiuo reikalu po
zicijas, tai „Sūduvos" išleistos dr. Vilimo 
„Įsikūrimo galimybės užeuropiuos” ir „Lie
tuvių Žodžio” brošiūra „Pažinkime Angli
ją". Mūsuose ir nepriklausomybės laikais, 
deja, nebuvo kaip reikiant suprasta profe
sinių sąjungų reikšmė darbo žmogui, o 
bolševikmečiu ir nacių okupacijos metu ta 
idėja visai subiaurota. Ir nenuostabu, Le
ninas — Stalinas, Mussolinls ir Hitleris bei 
nevykę jų pamėgdžiotojai kitose šalyse iš 
profesinių sąjungų padarė paties darbinią- 
ko išnaudojimo įrankį. Tačiau demokrati
nėse valstybėse, kur įstatymai ir teisės 
žmogui, bet ne žmogus įstatymams ir uzur
patorių teisėms, profesinės sąjungos yra 
didelis kūrybinis veiksnys ir darbo žmogui, 
ir pačiai valstybei. Mums, politiniams emi- 
granatams, kuriems fizinis darbas sudaro eg
zistencijos pagrindą, prieš išvykdami, o 
ypač nuvykę, turime visapusiškai susipažinti 
su profesinėmis sąjungomis ir apskritai 
darbininkų teisėmis ir pareigomis.

Paimkime, sakysime, kad ir JAV. Ame
rikono darbininko gyvenimo lygis yra aukš
tas, tai visi žinome. Bet ar visi įsieąmoni- 
nam, kad tas lygis atsiektas per daugelį 
dešimtmečių trukusią ir tebevykstančią pro
fesinių sąjungų kovą už darbo žmogaus 
teises ir gerbūvį. Pati galingoji profesinė 
sąjunga anapus Atlanto yra Amerikos Dar
bo Federacija (trumpai American Federa
tion of Labour), šiuo metu suburianti net 
apie 8 miiij. darbininkų^ Neseniai AFL per 
JT pareikalavo ištirti vergiją Tarybų Są
jungoje ir jos okupuotuose kraštuose. AFL 
ištikima savo vyriausiam tikslui — laisvė ir 
ekonominė gerovė viso pasaulio žmonėms. 
Tai ta pati AFL, kuri prieš 60 metų nutarė 
1890-ųjų metų Gegužės Pirmąją paskelbti 
kaip kovos ir demonstracijų diena, reikalau
jant visuotihai įvesti 8 valandų darbo die
ną. Šiandie Amerikoje jau dirbama dau
gumoje atvejų 5 dienos per savaitę,;bet kiek 
tai streikų ir kraujo pareikalavo pats pir
masis darbo žmonių postulatas — aštuonių 
valandų darbo diena?! Vienas Rusijos caro 
ministras aštuonių valandų darbo dieną pa
vadino pasiutišku reikalavimu, kuris gali 
pražudyti kultūrą ir civilizaciją. Tokių, at
bulai galvojančių žmonių, fabrikantų tarpe

Kas girdėti Australijoje?
Po kalbų ir pažadų seka ir darbai. Tai 

žinoma yra retas reiškinys šių dienų pasau
lyje, bet Australija vis. dėlto, atrodo, savo 
užsimojimus ruošiasi sąžiningai paversti 
realybe. Kadaise Australijos imigracijos mi- 
nisterig pareiškė, kad numatoma priimti iki 
200.000 DP. Skaičius tikrai imponuojantis, 
jau vien tiktai techniniu atžvilgiu nelengvas 
įvykdyti, bet faktai rodo, kad prie to jau 
einama gana dideliu tempu, nes DP imigra
cija Australijon, oficialių pareigūnų teigimu, 
privalo būti užbaigta ateinančių 18 mėnesių 
bėgyje. Štai, pirmoje šių mėtų pusėje tiki
masi susilaukti apie 30.000 „naujųjų austra- 
14”. Iki balandžio mėnesio pabaigos mažiau
siai 11 laivų su DP ir jų šeimomis turi iš
plaukti iš Neapolio, Genujos ir Triesto uos
tų Australijos link, iš viso pergabenant apie 
10.000 imigrantų. Tokį imigrantų „antplū
dį” Australija kažin ar savo istorijoje yra 
mačiusi. Ypač, kas tai liečia svetimtaučius, 
neg čia visi ne britiškos kilmės žmonės lai
komi svetimtaučiais. Imigracijos ministeris 
Mr. Calweilig pareiškė, kad vienam atvyks
tančiam svetimtaučiui imigrantui teks ma
žiausia du britai, nors kurį laiką svetim
taučių, gal būt, atvyks ir kiek daugiau, 
kas su laiku išsilygins virš minėtu santykiu.

O priimti atvyksiančius rimtai ruošiamasi. 
Tai ir suprantama, nes tokį žmonių skaičių 
nėra lengva sklandžiai priimti ir išskirstyti 
darbams. Pagaliau, Australijos vyriausybė 
yra griežtai pasiryžusi visus atvykstančius 
svetimtaučius imigrantus bent savaitę — ki
tą pamokyti kalbos, elementarinių vietos pa
pročių ir sąlygų. Be to, kiekvienas imigran
tas yra daugiau ar mažiau aprengiamas. 
Tam tikslui jau veikė du, taip vadinami, 
imigraciniai priėmimo ir, apmokymo centrai 
(Immigration Receiving and Training Cen
tre) — stovyklos, viena Bonegilloje — Vik
torijos valstybėje, kita Bathurste — New 
South Waleso valstybėje. Jose abiejose yra 
vietos virš 4000 žmonių. Šiuo metu Bone- 
glllos stovykla yra praplečiama, kad galėtų 
priimti dar 1200 žmonių daugiau. Kita sto
vykla yra įrengta Vakarų Australijoje, Gray- 
landso miestelyje, prie pat Fremantelio uosto.

Kitas rūpestis yra. atvykstantieji nedar
bingi šeimų nariai. Australijoje butų trūku
mas yra toks aštrus, kad vyriausybė neturi

buvo ir Amerikoje, ir tik per bekompro- 
misinę profesinių sąjungų vadovaujamą 
kovą laimėta dirbantiesiems priklausomos 
teisės. '. '

Daug ką stebino netikėtas Trumano pre
zidentu perrinkimas. Nenuostabu, permaža 
įvertinta profesinių sąjungų reikšmė Ame- , 
rikoe valstybiniame ir politiniame gyveni
me. Respublikininkų daugumos kongresas sa
vo metu priėmė Tafto — Hartley© įstatymą, 
suvaržantį prof, sąjungų laisvę. Didžiosios 
prof, sąjungos — AFL ir CIO (ši suburia 
apie 6‘ milij. narių) nutarė per rinkimus bal
suoti prieš tuos (abiejų partijų) kongreso 
narius, kurie parėmė darbininkams nenau
dingą įstatymą, ir 106 atstovai iš reprezen
tacinių rūmų ir 12 senatorių neteko savo 
mandatų. Be to, prof, sąjungos parėmė ir 
įvedė į kongresą viso 186 atstoviu, kurie 
pasižadėjo remti darbininkų reikalus

AFL ir CIO turi lemiamos įtakos ir JAV. 
užsienio reikalų politikai. AFL, kaip žino
me, savo metu pa reikalavo, kad, atsakant į 
Berlyno blokadą, būtų nutraukta ‘visa pre
kyba su Tarybų. Sąjunga. Prof, sąjungos pa
reiškė: gana nuolaidų didžiausiai darbi
ninkų išnaudojimo sistemai komunizmui! 
Prof, sąjungos išmušė iš Kremliaus ir jo 
agentų rankų paskutinį argumėntą apie Wall 
Streetą, kuris, girdi, vairuojąs JAV užsie
nio politiką prieš darbininkų valią. AFL ir 
CIO parėmė' Marahallto planą ir Atlanto 
paktą. Dar daug galima būtų pravartaus 
žinoti apie Amerikos prof, sąjungas. Tep- 
ridėkime, kad AFL ir CIO specialiomis re- 
zoliucijoinis pasisakė už Rytų ir Vidurio 
Europos tautų išvadavimą iš komunizmo 
vergijos, ir tai jau bus pilnas profsąjungų 
politinis ir visuomeninis veidas.

DP, nukilęs į JAV ar kur kitur, norom 
nenorom turės įsijungti į prof, sąjungų na
rius. Tai diktuoja ir asmeniniai ir tautos 
reikalai. Ir šit kodėl: — neorganizuotas 
darbininkas niekur nėra mėgiamas organi
zuotumą ir darbo žmonių susiklausymą iš
pažįstančių! Demokratinėje santvarkoje, at- i 
si minki me, plačiųjų gyventojų sluogsnių 
balsas yra lemiamos svarbos. Maskvos pro
paganda nieko taip nebijo, kaip Vakarų są
moningų darbininkų reakcijos į tikruosius 
komunizmo kėslus. Kiekvienas politinis emi
grantas tatai, privalo atsiminti ir, stovėda- • 
mas petys petin gu JAV, D. Britanijos, Ka
nados, Australijos ir kt. šalių darbininkais 
čia prie staklių, čia kasyklose ar kur .ki
tu r, nieko nelaukiant pradėti veikti prieš 
komunizmą per savo darbo bičiulius, per 
pirminę profesinės sąjungos ląstelę vis 
aukštyn ir aukštyn, veikti vardan Lietuvos 
respublikos politinio suverenumo fr terito
rinio integralumo. J. Cicėnas,

galimybės šeimoms pasiūlyti pakenčiamas 
patalpas. Taip pat nesitikima, kad patys imi
grantai per trumpą laiką sugebėtų patys 
susirasti butus. Todėl imigracinės įs
taigos steigia visą eilę specialių stovyklų 
šeimoms (taip vadinamų „Holding Centre”), 
kur jos gyvens tol, kol dirbantieji šeimų na
riai, kurie dirbs ir gyvens dažnai kitur, 
nors bus' stengiamasi jų neišskirti, susitau
pys pakankamai pinigų ir susiras privačias 
patalpas, šiuo metu tokia šeimų stovykla 
veikia prie Bathursto pereinamosios stovy
klos, kur gyvens iki 1600 šeimų narių. Ki
ta tokia stovykla įrengta Uranqulnty (NSW) 
1000 žmonių. New South Waleso valstybė
je šiomis dienomis bus atidarytos dar-3 pa
našios stovyklos, be to, 2 Viktorijoje, ir po 
vieną Pietų Australijoje, Vakarų Australi
joje, Quenslande ir Tasmanijoje. Visose to
se stovyklose, bus vietos arti 11.000 dirban
čių šeimų nariams.

Kaip Australija žiūri J naujai atvykstan
čius imigrantus? Į šitokį klausimą atsakyti 
nėra lengva. Pirmiausia ir tų imigrantų tar
pe yra ir vienokių ir kitokių, pagaliau, ir 
pačių australų nuomonės dažnai skiriasi. 
Čia būtina priminti britiško Australijos cha
rakterio išlaikymo politika, gal būt, ir nėra 
šimtu nuošimčių vykdoma vyriausybės (juk 
britų ir svetimtaučių imigrantu santykis ne 
taip senai buvo 3 : 1), bet ji vis dėlto gana 
giliai įsišaknijusi eilinio australiečio sąmo
nėje. Australas svetimtaučio atžvilgiu visuo
met bus mandagus ir taktiškas, bet pirmoje 
eilėje jis iš jo laukia, kad jis kuo greičiau 
suaustralėtų. Australas su pasipiktinimu pa
sakoja, kad italai imigrantai jau net 5 me
tus ir daugiau čia išgyvenę, savo tarpe Vis 
dar kalbasi itališkai. Vienas lenkas padarė 
net tokių toli siekiančių išvadų: „Jeigu aus
tralams duosi tokį Hitlerį, jie būtų bjaures
ni naciai kaip vokiečiai ...”. čia, be abe
jo, yra labai perdėta, bet australas vis dėlto 
yra savo krašto patriotas ir į atvykstančius 
svetimtučius žiūri su tam tikru nepasitikė
jimu. Tautinių mažumų atžvilgiu jį galima 
būtų net pavadinti truputį netolerauttngu. 
Kultūrinės autonomijos arba tautinės ben
druomenės jo sąmonei yra tiesiog neįsivaiz
duojamas reiškiny*. (Nukelta l 4 K)
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Dėl „krizės Lietuvos Baud. Kryžiuje“
sudarytai komisijai, kuri tarėjo ištirti Kry-

AKIMIRKSNIUKRONIKA
Redakclja gavo sekanti LRK Vyr. Valdybos 

prezidiumo laišką;
L. R. Kryžiaus Vyr, Valdyba, apsvarsčiusi 

Jūsų laikrašty atspausdintą straipsnį „Kri
zė Lietuvos R. Kryžiuje”, priėmė to straips
nelio teigimų atitaisymą ir įgaliojo L. R. K. 
Vyr. Valdybos Prezidiumą jį paskelbti Jūsų 
redaguojamoj „Minty”.

Tikėdamiesi, kad Tamstos leisite mums 
savo pareigą atlikti, siunčiame str. „Dėl 
Krizės Lietuvos R. Kryžiuje” ir prašome 
artimiausiu laiku jį „Minty” atspausdinti.

Ta pačia proga spėjame, kad p.- J.
■ Br. straipsnis Tamstų laikrašty atsirado 

per apsirikimą,, nes priešingu atveju, 
kiek yra tikri p. J. Br. teigimai, Tams
tos būtumėt pasiteiravę L. R. Kry
žiaus Vyr. Valdyboj. Mūsų manymu, 
pati Jūsų Redakcija turėtų p. J. Br. 
straipsnį atšaukti, pridėdama prie mū
sų atsakymo atatinkamą prierašą.

(m. pab.) 
Reiškiame nuoširdžią pagarbą.

pas. Stasys Santvaras
L. R. Kryžiaus Vyr. Vaidybos Prezidiumas.

Prie laiško pridėtas šis pareiškimas:
Dėl „Krizės Lietuvos R. Kryžiuje”.

„Minties” redakcija savo laikraščio 
35 (557) numeryje atspausdino straipsnelį, 
pavadintą „Krizė Lietuvos R. Kryžiuje”. To 
straipsnelio anoniminis autorius p. J. Br., 
matyt, norėdamas visuomenės akyse sunie
kinti Dr. Domą Jasaitį, labai skaudžiai ir 
neteisingai palietė L. R. Kryžių, o tuo pa
čiu ir jo sunkų visuomenės šalpos darbą.

Rūpindamiesi L. R. Kryžiaus orumu, pa
žindami tikrąją L. R. Kryžiaus veiklos bei 
tariamosios jo krizės padėtį, p. J. Br. teigi
mus kategoriškai atmetam. L. R. Kryžiaus 
Vyr. Valdyboj nėra tokio pavidalo krizės, 
kokią nori p. J. Br. visuomenei įteigti. L. R. 
Kryžiaus Vyr. Valdyba ir toliau sprendžia 
visus principinius tos draugijos reikalus. 
Taigi ir L. R. Kryžiaus veikla nėra susto- 
jui, bet, kiek dabarties sunkios sąlygos lei
džia, visu atsidėjimu dirbama ir stengia
masi į nelaimes patekusiems tautiečiams

žiuje susidariusią padėtį. Ar ta padėtis pa
sikeitė, paskelbta nebuvo:

Dėl atskirų prezidiumo teigimų tenka 
pastebėti:

a) Str. „Krizė Liet. R. Kryžiuje” nebuvo 
įsakmiai teigiama, kad pirmininkas gaudavo 
1.400 DM. mėn. algos, -bet kad ta suma 
susidaro iš algų ir „įvairių išladdėlių”. Pre
zidiumas nepaskelbė kiek pirmininkas gau
davo algos, kiek Kryžiui kainavo jo butas, 
priv. telefonas, privataus automobilio remon
tas, reprezantacijos, įvairios kelionės ir kitos 
išlaidos. Tada būtų matyti kiek kainuoja 
LRK pirmininkas, ir dėl to prezidiumui 
nebus reikalo ginčytis. Galimas daiktas, kad 
tos išlaidos Kryžiui išėjo į naudą. Bet dėl 
to gali būti įvairių nuomonių.

b) Prez. teigia, kad Dr. Jasaitis iš Balfo 
algos negauna, tačiau jam turėtų būti aiš
ku, kad jei p. pirmininkas nebūtų Balfo pa
reigūnas — jis nebūtų ir IRO valdininkas.

c) Str. „Krizė Lietuvos R. Kryžiuje” lie
čia tik praeitį, bet ne dabartį. J.Br.

RED. PRIERAŠAS APIE SPAUDOS 
LAISVES ETIKĄ

Čia skelbiamame LRK Vyr. Vaidybos pre
zidiumo laiške tarp kitko aiškinama: z

„spėjame, kad straipsnis atsirado per 
apsirikimą, nes priešingu atveju, kiek 
tikri p. J. Br. teigiamai, Tamstos bū
tumėt pasiteiravę LRK Vyr. Valdyboje”.

Kitame rašte teigiama:
„p. J. Br. str. pažeidžia spaudos lais
vės etines normas”,

o vėliau, kalbant apie organizacijos nieki
nimą, teigiama, kad tai daroma

„ne tik savųjų tarpe” 
atseit, svetimos tautos sužinos kiek pir
mininkas gaudavo algos arba kiek kaštavo 
jo automobilio remontas

Dėl to redakcija turi garbės paaiškinti:
1. Anot Vyr. Valdybos prezidiumo, re

daktorius gavęs p. J. Br. str., kuriame iš
dėstyti faktai iš paskalų jau seniai žinomi 
plačiai visuomenei, turėjo dėl jo aiškintis 
su Vyr. Valdyba, pateikti str. jos cenzūrai.

Redaktorius neturėjo jokio pagrindo tikėtis 
iš neseniai sudaryto prezidiumo reikalingų 
jam žinių. Geriausiu atveju jis kelionei at
gal gautų porą dėžučių kondesuoto pieno.

Gal būt, redaktoriui iš to būtų buvusi 
didesnė nauda, tačiau redaktorius jaučiasi 
esąs įpareigotas prieš savo skaitytojus. Jis 
jiems turi teikti informacijas. Atsakyti į 
klausimus: kas, kur kada, kodėl ir kaip. Gali 
būti įvairių nuomonių. Laikraštis skelbia 
savo ir savo bendradarbių nuomonę. Jei toji 
nuomonė* pagrįsta neteisingais arba iš
kraipytais duomenimis, jis yra visados pa
siryžęs ją koreguoti. To reikalauja paties 
laikraščio interesai Ir skaitytojų, kuriems 
tarnauti laikraštis yra pasiryžęs. ,

Duotoju atveju p. J. Br. mano, kad LRK 
netiksliai skirsto savo išlaidas. Kodėl gi 
redakcija turėjo tą nuomonę nuslėpti? 
„Niekina organizaciją” — atsako Vyr. Val
dybos prezidiumas. Ne, ne tas straipsnis 
niekina, „moraliai žlugdo”, bet paskalos ir 
įtarimai. Ten kur turima reikalo su visuo
menės turtu, ten turi būti, taip elgiamasi, 
kad nebūtų jokio įtarimo. Jei p. J. Br. str. 
ir jo pasėkos prisidės prie to įtarimo iš
sklaidymo, LRK galėtų tik pasidžiaugti.

Jau dabar iš LRK paaiškinimo .visuomenė 
sužinojo, kad Dr. Jasaitis negauna atskiro 
atlyginimo iš LRK nuo 1949 . m. sausio 1 d., 
ir galėjo suprasti iš paaiškinimo ir p. J. Br. 
straipsnio, kad Dr. Jasaičio pereitų metų 
išlaidas Vyr. Valdyba ir Vliko pusė (jo 
krik, grupės) laiko tikslingomis ir reikalin
gomis. Tokia tat mūsų nuomonė.

2. „Pone, aš nesutinku su Jūsų nuomone, 
bet aš kovosiu iki paskutinio kraujo lašo, 
dad Jūs galėtumėt ją pasakyti.” Tas posakis 
priskiriamas Voltairui. Atseit, jis yra labai 
senas. Deja, LRK Vyr. Valdyba ar jos var
du kalbą asmenys jo nežino.. Bet nepaisant 
to, jis vis dėl toj yra civilizuoto pasaulio 
spaudos laisvės principas. Už tat mes jį 
ir primename.

Truputi gėda, kad turime aiškinti tokį pa
prastą dalyką. Tačiau ne mes pradėjome 
kalbas apie spaudos etiką. Red.

padėti.
Atremdami L. R. Kryžiaus Vyr. Valdybos 

Pirmininkui Dr. .Domui Jasaičiui daromus 
priekaištus, pareiškiame;

a,) Dr. D. Jasaitis 1400 DM. mėnesinio 
atlyginimo niekad iš L. R. Kryžiaus ne
gavo;

b) atskiros algos iš BALF’o Dr. D. Ja
saitis negauna,

c) tapęs IRO valdininku, kaip p. J. Br. 
sako, nuo š. m. sausio mėn. 1 dienos Dr. D. 
Jasaitis'iš L. R. Kryžiaus atlyginimo visai 
neima, nors dirba jisdl L. R. Kryžiuje visu 
uolumu, visu pasišventimu ir rūpestingumu.

Baigdami šiuos paaiškinimus, esame pri
versti pasakyti, kad p. J. Br. straipsnelis 
netarnauja tiesai, pažeidžia spaudos laisvės 
etines normas, niekina mūšų garbingą orga
nizaciją, ir niekina ją ne tik savųjų tarpe, ne
kalbant apie tai, kad labai apsunkina, mo
raliai žlugdo ir taip nelengvą L. R. Kry
žiaus šalpos'veiklą.
L. R. Kryžiaus Vyr. Valdybos' Prezidiumas.

J. BR. PAAIŠKINIMAS I

Straipsnelio „Krizė Lietuvos R. Kryžiuje” 
autorius neturėjo jokio noro „visuomenės 
akyse suniekinti Dr. D. Jasaitį” ar „labai 
skaudžiai ir neteisingai” paliesti „L. R. Kry
žių, o tuo pačiu ir jo sunkų visuomeninės 
šalpos darbą”. Tuo buvo siekiama atkreipti 
visuomenės dėmesį tik į LRK buvusią ne
tvarką,. charekterizuojant ją pačios Vyr. 
Valdybos narių operuotais faktais ir skai
čiais, savo laiku pateiktais Vliko specialiai

Spaudos apžvalga
Lietuvoje dabar ašaros ir kraujas

„Amerikos Lietuvis" įdėjo neseniai iš 
Lietuvos atsiųstą vienam Amerikos lie
tuviui laišką, kuriame rašoma: „Lietuvoje 
dabar ašaros ir kraujas. Gelbėkite muši 
Grįžti nepatariu niekam, nes Lietuvos nė
ra. Lietuvių šeimos grūdamos Sibiran su 
mažais vaikais ir seneliais. Mūsų turtas 
yra plėšiamas, atimamas ar deginamas.

Kaimo trobesiai griaunami, miškai bai
giami iškirsti, dirvos pavirto dirvonais, gi 
rekvizicijos didžiausios, nepakeliamos. Už 
duonos kilogramą tenka mokėti arti 5 rb. 
gi dienos uždarbis 6—8 rb.

Kas grįžo, pirštus sau graužia. Audiniai, 
už kuriuos mokėdavome 5 litus už vieną 
metrą, dabar atsieina 170 rublių, o už vil
nonių vieną metrą turėtum mokėti iki 
1.000 rublių. Mes esame basį ir visi nus
kurę.

Bolševkai ir išgamos mirtta mūsų krau
ju ir prausiasi mūsų prakaitu. Kraujas ir 
ašaros teka upeliais. Kiek sušaudyta jau
nų vyrų, nebesuminėsi. Turime saugotis 
komunistų visur ir visuomet. Tie, kurie 
ragina jus grįžti, tai vilkai. Galite pasa
kyti apie tai tik geram lietuviui.

Kas dėl manęs nesibijok, man vistiek 
gresia ištrėmimas. Dabar dirbu baudžiau
ninku sovchoze.“ /

Dainuos iš tremties atvežtas dainas
Brooklyno lietuvių operetės choras ge

gužės 8 d., motinos dieną, ruošia koncertą.

Kas girdėti Australijoje ?
(Atkelta iš 3 psl.)

Iš kitos pusės, nors oficialioji Australijos 
politika yra-aiškiai probritiška', sakoma net, 
kad tai lojaliausia britų dominija, bet sepa
ratizmo idėja čia taip pat nėra svetima ir, 
galimas dalykas, turi, net tendencijų popu
liarėti Tai, be abejo, jaučia britiški krašto
patriotai ir tokiame svetimtaučių imigra
cijos išsiplėtime mato pavojų Australijos 
britiškumui. Štai, Adelaidės dienraščio, su 
beveik 200.000 tiražu „The News” skaityto
jas rašo redakcijai:

„Kokia paslaptis slypi po imigraciniu pla
nu prigabenti šimtus tūkstančių svetimtau
čių į Australiją? Beveik pusė milijono britų 
nori emigruoti į Australiją, bet tik saujelė 
jų čion patenka dėl „latvi) trūkumo”. Dabar, 
gi, vyksta raudonai-krašta kampanija prisi- 
viBoti svetimtaučiams. Neturiu nieko prieš 
gero tipo europiečiu/, bet kad išvysčius sa
vo rasinį australo tipą, mūsų kilmės žmo
nės turėtų turėti pirmenybę laivų gavime. 
Pasaulyje, be abejo, yra įžvalgių asmenų, 
kurie norėtų Australiją matyti mažiau bri
tiška ...........Tai įspėjimas patriotinėms or
ganizacijoms!”

Mums suprantama, kad laiško autorius ne
žino visų DP atsiradimo, bėdų ir emigraci
jų „paslapčių”, bet eilinis australas apie tai 
ir nepagalvoja, nes į imigraciją žiūri iš sa
vo — australinio taško.

Vyriausybės politiką gal geriausiai išreiš
kia vieno Sidnėjaus savaitraščio straipsnio j

antraštė — „Pramonės smogiamieji dali
niai”. Taip, į mus. žiūrima kaip į puikią 
priemonę, net suteikiant iškilmingą „smo
giamųjų dalinių” titulą, gydyti Australijos 
pramonės žaizdas, kurios yra skaudžiausios 
dėl didelio darbo rankų trūkumo.

Perspektyvos? Jos vis dėlto nėra tokios 
tamsios. Medžiaginiu atžvilgiu jos net ga
na viliojančios. Ekonomistai tvirtina, kad 
darbo jėgos trūkumas vyraus dar bent 3—4 
metus, o per tiek laiko atvykusieji jau ga
lės daugiau ar mažiau įsitvirtinti. Tuo tar
pu, iš Kanados pasiekia žinios apie ten be
siplečiantį nedarbą. Šiandieną metus ar 
daugiau čia išbuvę ex DP jau perkasi skly
pus, statosi namukus, kuriasi, o po 2 metų 
prievolės tikisi pradėti net ir savarankišką 
verslą.

Tautiniu atžvilgiu, žinoma, sąlygos, o, gal 
būt, ne tiek sąlygos, kiek atmosfera, nėra vi
sai palankios. Bet *nėra nenugalimų kliūčių 
ir prie pastangų viskas galima. Jeigu norė
sime, tai ir mūsų vaikučiai turės pręgos’lie
tuviškai mokytis, skaitysime lietuvišką 
spaudą, rinksimės lietuviškuose klubuose. 
Žinoma, jeigu norėsime ir nesigailėsime 
pastangų Pirmieji žingsniai šia kryptimi 
pasirodė jau dar pirmiesiems lietuviams DP 
čia nė metų neišbuvus. O dabar^ atvykstant 
naujoms jėgoms, sąlygos gerės »r reikia ti
kėtis, lietuviai Australijoje, daugiau ar ma
žiau, išliks kaipo organiškas vienetas.

RM. MARIUS

„Šiam koncertui paruošiama visai nau
jos dainos, atvežtos iš tremties“.

Apie Lietuvą amerikiečiams
Waukegano rotary klubas pasikvietė 

Lietuvos konsulą Daudžvardį paskaityti 
paskaitos apie Lietuvą. Po paskaitos buvo 
daug paklausimų, kurie lietė įvairius as
pektus, kaip iš tikrųjų galima Lietuvą iš
vaduoti. Daudžvardis atsakydamas pabrėš 
žė, kad labai daug priklauso nuo Vakarų 
demokratijų elgsenos. Ji turi būti kieta ir 
atitikti Vidurio ir Rytų Europos tautų as
piracijas ir pastangas. (Naujienos.)

Klebonas sudarkė Kristaus kančią
Anglikonų eklezijos pastorius Chamber- 

sas, klebonas iš Canbrookės, Thetfod 
(Norfolk), savo administruojamoje maldy
kloje yra pasikabinęs ypatingą Kristaus 
statulą, kuri vienoje rankoje laiko pjau
tuvą, o. kitoje — kūjį.

Kristus aprengtas sportininko rūbais ir 
stovi ant auksinio rutulio, kuris vaizduo
ja pasaulį. Jis, „raudonansis klebonas“, bu
vo nuvykęs į Sofiją, kur buvo teisiami 
Bulgarijos pastoriai, ir ten „įsitikino“, kad 
jie kalti........ (Br. Lietuvis)
Venecuelos lietuviai dar nesusiorganizavp

Venecuelos lietuviai susiburti į organi
zacinį vienetą yra padarę pradžią. Jie turi 
sudarę provizorinę vadovybę, bet visas blo
gumas, kad iki' šiol jiems nepasisekė sa
vo organizacijos legalizuoti. Po perversmo 
Venecueloje tas klausimas yra dar labiau 
susikomplikavęs.

Venecuelos lietuvių tarpe atsiranda bal
sų, kurie mano, jog iš Amerikos atvykęs 
Balfo atstovas su ministerio Zadeikio įga- 
lojimais lietuvių organizacijos legaleza- 
vimą galėtų iš vyriausybės lengvai išgauti.

Skundžiamasi tautiečiais, kurie dažno
kai vartoja alkoholį. Išlaidų tam, esą, pa
daroma nedaug, bet griaunama sveikata. 
Tropiniame klimate alkoholio vartojimas 
esąs labai žalingas.

Maracayaus mieste lietuviai Bieliūnas ir 
(Gineika, kurie atvyko į Venecuelą tik prieš 
metus, turi gražias savo krautuves. Bie
liūnas jau turi net tris krautuves. Abu są
moningi lietuviai. (Iš „Naujienų“)

D. Britanijoje rašytojų draugija
D. Britanijoje įsisteigė lietuvių rašyto

jų draugijos skyrius. Jos pirmininkas ra
šytojas P. Neveravičius iš L. T. R. D-jos 
pirmininko Santvaro gavo raštą, kuriuo D. 
Britanijos rašytojų skyrius yra patvirtin
tas (Br. Liet.).

Statys naują maldyklą
Montrealyje šv. Kazimiero salėje buvo 

tradicinė parapijos vakarienė, kurioje daly
vavo per 300 asmenų. Vakarienės metu 
naujos maldyklos statybai suaukota per 
700 dolerių. (Nepr. Lietuva)

Paskelbė vajų tremtiniams atsigabenti
Amerikos „Sandara“ skelbia vajų trem

tiniams atsigabenti. Ragina visus, kurie 
dar nepildė tuo reikalu blankų, ateiti i 
„Sandaros1 redakciją, kuri padės tai atlikti.

Lietuviai misijonieriai Kinijoje
Tarpe kitų misijonierių Kinijoje darbuo

jasi ir du lietuviai kunigai — P. M. Uzbai-

Ak, ben proto imkities! į
Taip lygiai prieš 180 metų šaukė mūsų didysis Kristijonas. Ta prof. Vaclovo ■ 

Biržiškos surasta ir per Šiaulių „Varpus” tautiečiams žinoti iš naujo paskelbta S 
„Gromata gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą” mums, politi- • 
niams emigrantams, dėl to įsidėmėtina, kad ji „Metų” autorių parodo iš naujos, ! 
irgi šviesios, pusės. Kristijonui Donelaičiui rūpėjo visapusiškai šviesus ir sąmo- j 
ningas lietuvis. Jei K. Donelaitis susipažintų su mūsų dabartine tėvynainių meile J 
ir savitarpine pagelba, iš tikro nepasitenkintų viešai išvanojęs slunkiais ir pelė- j 
dom, bet dar įspėjančiai pridurtų; „Ar norite, kad vis su gvoltu jus priverstų ... j 
vyriausybė gėdytis glupumo?" <■

BALFo įstaigos Europoje pranešimus DP skaito daug atidžiau kaip savo metu j 
naciai „OKW-Berichtus”. Ir šit perskaičius paskutinę BALFo žinių laidą, pava
dintą „Kur mano emigracinė byla, norisi iš vietos antraštę pakeisti: „Kur, mie
lieji, yra mūsų sąžinė?” Tik įsiskaitykime:

...... įspėjame savo tautiečius dėl skundų, duodamų CIC,ir kitoms emigraci
nėms įstaigoms asmeninio atsiskaitymo sumetimais, tikslu sukliudyti „savo prie
šui” išemigruoti. Tokius skundus rašinėja ne tik esantieji dar tremtyje, bet juos 
atsiunčia jau nukeliavę j kitą kraštą. Skundėjai ne tik prasižengia tautiniam soli
darumui, bet kartu užsitraukia moralinę ir juridinę atsakomybę. Skundams tirti 
Frankfurte prie DP komisijos steigiama apel. komisija, kuri tyrinės ne vien skun
džiamuosius, bef ir skundėjus. 1 Pastarieji bus išryškinti ir už nepagrįstus skundus 
turės atsakyti.”

Na, pagaliau tėvynės pavergėjų nesamdyti agentai rado spragą įšokti į mūsų 
bendruomenės darnų darželį, nes ar šiaip ar taip bekalbėsime, šiuo ruožtu tepa- 
sitarnaujama Maskvai ir visi kaip vienas turime ryžtai sušukti:

— Prie gėdos stulpo skundėjus!
Atsistačiusi tėvynė įvairioms neaiškioms bytoms spręsti sudarys atitinkamus 

prok: -atūros organus, ir užsieniuos persistengti nėra čia ko. Ne iš mūsų aruodų 
ir’ne iš mūsų rankų duona, ir mes neturime jokios teisės šį ar aną savo* trem
ties bičiulį smerkti ar kaltinti. Žinokime savo pareigas kovojančios tėvynės atžvil
giu, ir atsiminkime iš mūs tėvynė ypatingų pareigų, be kovos prieš komunizmą, 
nereikalauja. Čia, manau, bus pravartu pažiūrėti, kaip įvairius skundėjus yra įver
tinęs mūsų Tautos Himno autorius. Dr. V. Kudirka, teigdamas „vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi” buvo konsekventiškas, jis „Tėvynės Varpuose” rašė:

„Kokis žemesnis gyvuolys daro denuncijacijas? Padėję ranką ant širdies, pa
klauskime savęs, ar doriška pusė dununcijanto nežemesnė už dorišką pusę šuns, 
vilko, hijenos? Ar nenuskriaustame minėtų gyvuolių, norėdami juos sulyginti su 
denuncijantu?

„Jau pats geidimas-atmonyti savo priešams-artina žmogų prie žemesniųjų 
sutvėrimų, pas kuriuos tas instinktas labai išbujojęs. Šaukimas pagelbos pas pa- 
slėptinę policiją taip nugramzdina doriškai žmogų, kad prisikelti akyse svieto jau 
niekad negalima”

Vyskupas Motiejus, visą savo amžių kovojęs prieš žmogaus ydas, kaip girta
vimas ir bereikalingas liežuvavimas, mūsų minimu atveju neabejbjainai skundėjų 
adresu pastebėtų;

„Tartum išmestas velnias, neradęs niekur vietos pagal žodžių Jėzuso Pono, 
atgal pas juos sugrįžo su septyniomis dvasiomis dar piktesniomis ir gyvenimą 
ten sau apsirinko”. -

O geraisiais pasigražiuotų ir pridurtų: „Neužverkit ausų brolių rūpesčiams 
ir, prieš žodį piktą ištarę, pasimkit protą pasitarti.”

Daug kas piktinasi aidu iš anapiis, Pvz., Jiri TunkĮ — 24 metų čekas „kom- 
sumolcas” — teisme liudijo prieš savo tėvą. Tėvas už paramą „teroristams”, vy
riausiu sūnaus apkaltinimu, buvo nuteistas 25 metams sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Netruko praeiti mėnuo kitas, kai Tunklo draugas, irgi „komsumoicas” įskundė 
jį patį,. ir Tunkl, „liaudies” teismo sprendimu buvo nuteistas 3 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Ak, prieš biaurėdamiesi komunizmo išpažįstamais metodais, dirstelėkime į savo 
sąžinę, ar jau ten kartais per neapdairumą ar pąvydą neatsirado panašių mon- 
golizmo bacilų ... J. CICĖNAS.

tis ir Ant. Perkūnas. Jie kreipiasi J viso 
pasaulio lietuvius, prašydami maldomis pa
remti jų pastangas. Geraširdžiai žmonės 
prašomi pasiųsti jiems 10 dol auką, už ku
rią jie galėsią priimti neturtingą kiniečių 
vaiką, jį pakrikštyti vardu, kurį aukotojas 
parinks. Vėliau aukotojai gausią tokio vai
ko fotografiją, (pi). . x

Prenumeratorių dėmesiui!
Pranešame, kad mūsų Postscheckkonto 

Muenchene yra likviduotas. Norintieji 
mums siųsti pinigus per banką prašomi 
juos nukreipti į Volksbank Memmingen 
9149.

Administracija.

Parduodami laikraščių rinkiniai
Skubiai parduodu gražiai įrištus MIN

TIES, MŪSŲ KELIO, LIETUVIŲ ŽODŽIO, 
TĖVIŠKĖS GARSO, AIDŲ ir kt. laikraš
čių 1945-1948 metų rinkinius..

Teirautis: A. Dailidė, (13 a) Bamberg, 
Kunigundendamm 61, II.

Ieškojimas
Mrs. Marijona Kupstas, gyv. JAV, ieško 

savo brolių Vinco ir Miko Lasavickų iš 
Naujienėlės kaimo, Kalvarijos valsčiaus, 
Marijampolės apskr.

Rašj<i Onai Cypienei, (24 b) Reinsbiittel 
b, Heide (brit. Zone).

Malonūs skaitytojai
■ z.

Vienas iš Jūsų p. L. S. iš Boughton 
Park, Anglijoje mums rašo:

Mylimoji!
Tikrai susigyvenome ir skirtis bū
tų per daug skaudu. Geriau eikime 
ir toliau kartų. Ir gyvenimo našta 
užmesta ant abiejų pečių nebus 
taip sunki. Patikėkite tuo. Aš pa
milau Tave „Mintie“ ir negaliu 
Tavęs palikti... Taigi, eikime ir 
toliau kartu viens kitam padėda
mi, nes mūsų* abiejų kelionės ga
lo dar nematyti, jį užstoja vis nau
jų vargų siluetai ...
Laiškas labai malonus! Bet ar ir 

Jūs turėsite progos tokį parašyti, 
pakliuvę užsienin? Ar ne geriau jau 
dabar išvažiuojant užsisakyti sau 

„Mintį“. Daf iš Bremeno galite atsiųs
ti mums savo markių likučius!

Iš Vokietijos į užsienį užsisakant 
pakanka mokėti 4.50 DM už menėsį.

Presse-Foio

Paulams, u/angen fillgau, Herfatz 6
Herfatz 6

Foto ir Optikos reikmenų prekyba 
siūlo 

PADIDINIMO APARATUS: 
„Veigel-Amoexact“ su ryškumo in
dikatorium, patobulintu objektyvu 
1:4,5 f = 10,5 ir dvigubu kondensa
torium 120 mm 0, filmoms iki 6X9, 
padidina iki 7 karių . < 485,— DM 
„Oberland“ pilnas automatas su ob
jektyvu 1:4,5 f = 10,5 cm ir dvigubu 
kondensatorium 130 mm 0, tinka 
filmoms ir stiklams iki 6X9 bei iš
karpoms iš 9X12, padidina iki 7,5 
karto . ....................... 570,— DM
— Abu aparatai teikiami tuojau. —
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