
Eisenhoweris: Amerika yra stipri Iš Albanijos veržiasi sukilėliai

Komunistu ultimatumas
Nankingas (Dena). Pasak AFP, Kinijos 

komunistai oficialiai pareikalavo Kinijos 
tautinę vyriausybę iki balandžio 12 d. 
jiems perduoti krašto valdžią. Jei tai ne
bus įvykdyta, jie grasina, kad bus duotas 
įsakymas jų daliniams peržengti Jangcę.

Einąs Kinijos valstybės prezidento pa
reigas Licungjcnas tą pačią dieną, kai tik 

į buvo gautas komunistų ultimatumas, j| 
« atmetė.

Kaip praneša Afp, 
pareiškė spaudos

?ariuomenę, lai-

Komuniniai planuoja 
sabotažus Italijoje

Frankfurtas (Dena). APA pagal Alpen- 
lando radijo informacijos iš Rymo praneša, 
kad Italijos komunistų partija planuoja 
didelio masto sabotažo veiksmus, nukreip
tus prieš Italijos gamybą.

. Komunistų laikraštis „Republica“ rašo, 
kad ta planuojama sabotažų akcija yra 
„taikos akcija prieš Atlanto paktą pasira
šiusių valstybių karo politiką“. Italijos pra
monė, toliau sakoma, ryšium su Atlanto 
paktu bus perorganizuota į karo pramonę. 
Įvairiose įmonėse turinčios susidaryti sabo
tažo grupės, vadinamos „taikos komitetais“. ’

Ne pirmas incidentas sovietu 
persų pasienyje

Washingtonas (Dena-Reuteris). JAV už
sienio reikalų ministerijos spaudos refe
rentas McDermottas pareiškė, kad į JAV 
ambasadoriaus Teherane pranešimus rei
kia žiūrėti kaip į spaudos informacijų dėl 
incidentų sovietų persų pasienyje patvirti
nimą.

McDermottas toliau pareiškė, kad jis 
patyrė apie maždaug pusę tuzino tokių šie-, 
nos pažeidimų, kurie buvę per pasku
tiniuosius kelius mėnesius. Apie paskutinį 
incidentą, kuris įvyko kovo 31 d., užsienio 
reikalų ministerijai dar nežinomos smulk
menos, išskyrus tik tai, kad tas inciden
tas įvyko šiaurės vakarų Persijos Azerbei- 
džano provincijoje.

Baigdamas McDermottas apgailestavo, 
kad sovietų radijas persų kalba nesiliauja 
kurstęs prieš JAV.

Key Westas (Dena). 
generolas Eisenhoweris 
konferencijoje:

„JAV turi geriausią
vyną ir aviaciją pasaulyje. Jos turi pa
kankamai inteligentiškų žmonių, kad 
joms vadovautų. Mūsų kraštas yra stiprus 
ir bus dar stipresnis. Tą faktą turime 

neužmiršti spręsdami tarptautines 
puoblemas.”

Generolas Eisenhoweris, kuris šią ir sekan
čią savaitę čia tariasi su kariuomenės, lai
vyno ir aviacijos štabo viršininkais į tarp
tautinę būklę žiūri optimistiškai. JAV per 
mažai save vertinusios. Generolas yra suža
vėtas Atlanto paktu, kuris esąs teisingas 
žingsnis reikiapia linkme. Pačiose JAV nėra 
jokio, komunistinio pavojaus, nes komunis
tinė propaganda nęturi jokio pasisekimo 
aukšto gyvenimo lygio kraštuose.

Atominės bombos bus panaudotos
Washingtonas (Dena-Reuteris). JAV pre

zidentas Trumanas naujai išrinktųjų de
mokratų partijos kongreso narių sueigoje 
pareiškė, kad jeigu jis dar kartą turėtų 
apsispręsti, ar pasaulio taikos ir jo gero
vės labui pavartoti atomines bombas, jis 
lygiai apsispręstų taip, kaip 1945 m. liepos 
mėn. - būtent, jas panaudoti.

JAV užsienio reikalų ministerija oficia
liai' paskelbė, kad ji sovietų protesto notą 
dėl Atlanto pakto ignoruoja.

Amerikos ambasada Prahoje Čekoslova
kijos užsienio reikalų ministerijai įteikė 
notą, kurioje prašoma daugiau informaci
jų apie neseniai už tariamą šnipinėjimą, 
nuteistuosius du amerikiečių kareivius. 
Dviems ambasados atstovams buvo leista 
Boro kalėjime pasimatysti su tais nu
teistaisiais kareiviais.

Praėjusį trečiadienį Amerikos federalinė 
sostinė Washingtonas buvo be laikraščių, 
nes sustreikavo spaustuvės. Radijo stotys 
pertvarkė savo programas ir teikė politi
nes naujienas.

Buv. armijos viceministeris Draperis pa
rėmė Royallio išvadžiojimus ir reikalavo, 
kad JAV ir po okupacijos pabaigos Euro
poje paliktų kariuomenės.

Nėra karo, bet nėra ir taikos
Frankfurtas (Dena). JAV aukštasis ko

misaras Austrijoje gen. Keyes trečiadienį, 
Amerikos kariuomenės šventės proga pa
reiškė, kad JAV kariuomenė Austrijoje vi
siškai supranta savo atsakomybę. Šiuo 
metu nėra karo, bet dar mažiau tėra tai
kos.

Diskutuoja įstatymą prieš šnipus
Washingtonas (Dena-Reuteris). Naujas 

įstatymo projektas, kuris vyriausybei su
teiktų įgaliojimų imtis - priemonių prieš 
šnipus ir sabotuotojus, kai kurių senato
rių buvo atvaizduotas kaip grėsmė as
mens teisėms ir spaudos laisvei.

Senato teisių pakomisėje kariuomenės 
intelligence service direktorius gener. ma
joras Irwinas pareiškė, kad toks įstaty
mas pašalintų spragą Amerikos įstatym- 
davystėje, visai nepažeisdamas piliečių tei
ses. Pakomisės pirmininkas demokratas 
Eastlandas paklausė, ar tas įstatymo pro
jektas nereiškia nutolimo nuo amerikinės 
valdžios sistemos.. Republikininkų atstovas 
Fergusonas to įstatymo viename straipsny
je mato grėsmę spaudos laisvei. Eastlan
das ir demokratų senatorius 
reiškė, kad kongresas negali 
tymo, kuris prieštarautų 
nustatytai spaudos laisvei.

Atėnai (Dena-Reuteris). Graikijos gene
ralinis štabas praneša, kad Grammos kalnų 
pietvakariuose tęsiasi sunkūs mūšiai. Iš 
Albanijos besiveržiančios sukilėlių jėgos 
išilgai Albanijos Graikijos pasienio užėmė 
daug aukštumų ir įsiveržė iki 30 km į 
Graikijos teritoriją, iš kur vyriausybės da
liniai turėjo pasitraukti.

' Vėlyvesni vyriausybės komunikatai skel
bia, kad sukilėliai su dideliais jiems nuos
toliais yra atmušti. Vyriausybės daliniai 
pradėjo priešpuolį, kad atsiimtų prieš ke
lias dienas prarastas vietoves.

Sukilėlių radijas teigia priešingai, esą 
sukilėliai vakarinėje Grammos kalnų da
lyje yra užėmę tą visą sritį, kurią praė- 
j tįsiais metais buvo užėmusi vyriausybės 
kariuomenė. Vyriausybės kariuomenė tu
rėjusi šių nuostolių: 650 užmuštų, 1700 "su
žeistų ir 748 patekusių į nelaisvę. Nušauti 
šeši vyriausybės lėktuvai

Per Atėnų radiją buvo apkaltina Alba
nija, kad ji atvirai kišasi į paskutines ko
vas tarp sukilėlių ir vyriausybės kariuome
nės šiaurės vakarų Graikijoje. Tuo reikalu 
„atitinkamoms sąjungininkų vyriausy
bėms“ yra pateikti smulkūs duomenys. 
Graikijos vyriausybė turi aiškius įrody
mus, kad tas sukilėlių puolimas buvo pa
darytas iš Albanijos. Tie įrodymai pateikti 
ir JT Balkanų komisijai

Graikijos policija suėmė valstybės tar
nautojų profesinės sąjungos pirmininką ir 
sekretorių. Jie kaltinami kurstę valstybės 
tarnautojus streikuoti, reikalaujant pakelti 
atlyginimus.

Atėnų karinis gubernatorius ryšium su 
tuo paskelbė, kad visi tie tarnautojai, kurie 
neatvyks į darbą, bus perduoti kariuome
nės teismui

Prasidėjo JT posėdžiai

Miilleris pa- 
išlelsti įsta- 
konstitucija

♦ Danijos kariuomenės atskiri vienetai 
vėl gavo senus ■ istorinius - pavadinimus. 
Taip pvz. 'iktasis batalionas pavadintas 
„Scnlezwigu .ussfolk-pulku” (D/R).

Evattas už talką tarp Vakarų ir Rytų
Flushing Meadows (Dena). Trečiosios JT 

sesijos posėdžių tąsą atidarė JT sesijos 
pirmininkas Australijos užsienio reikalų 
ministeris Dr. Evattas. Savo atidaromoje 
kalboje Evattas pabrėžė, kad bendradar
biavimas tarp sąjungininkų karo metu turi 
būti išlaikytas ir po karo, taikoje. Tačiau 
negalima esą nuslėpti įvykusią nesantaiką. 
Be JT naujas karas jau tikrai būtų kilęs. ■

Labai svarbu, Evatto nuomone, išspręsti 
Italijos kolonijų klausimą. Toliau pirmi
ninkas atkreipė delegatų demėsį į siūlymą 
ąptarti asmens laisvės klausimą Vengrijoje 
bei Bulgarijoje ir eklezijų persekiojimą 
tuose kraštuose.

Politinės komisijos pirmininku buvo iš
rinktas belgas Langenhovė. JT pilnaties

susirinkimo proga JAV užsienio reikalų 
ministeris Achesonas padarė šį pareiškimą: 
„Aš norėčiau išreikšti amerikiečių tautos 
įsitikinimą, kad JT yra vienintelė mūsų 
viltis sutartinai sukurti taikingą pasauli. 
Mes esame įsitikinę, kad tos pastangos ne
nueis niekais“.

Įsileis Italijos atstovus | JT
Lake Saccessas (Dena). Pasak Reuterlo, 

JT pilnaties politinė komisija priėmė ame
rikiečių siūlymą, pagal kurį į JT posėdžius 
kaip stebėtojai, be balsavimo teisės, būtų 
įsileisti italų atstovai. Prieš balsavusių toje 
komisijoje nebuvo.

Tuo būdu pirmij. kartą JT dalyvaus ofi
cialūs Italijos atstovai

Sovietuose dar nėra visiško komunizmo

Degolintnkams nesiseka 
paleisti seimą

Paryžius (Dena-Reuteris). Prancūzijos 
tautinis susirinkimas 358 balsais prieš 46 
balsus atmetė degolininkų pasiūlytą rezo
liuciją, kurioje buvo reikalaujama paleisti 
tautinį susirinkimą ir paskelbti naujus rin
kimus. Pasak degolininkų, tai esanti vie
nintelė galimybė iš tautinio susirinkimo 
išstumti komunistus. Komunistai balsuo
jant rezoliuciją nuo balsavimo susilaikė.

Degolininkų atstovai reikalavimą paleisti 
tautinį susirinkimą grindė tuo, kad tauti
nis susirinkimas po savivaldybių rinkimų 
nebe reprezentuoja tikros krašto politinės 
diferenciacijos.

Ministeris pirmininkas Queuillė debatų 
metu pareiškė, kad kantonalinius rinkimus 
laimėjo ne degolininkai, bet vyriausybę re
miančios partijos.

SS gauja Tirolyje
Rymas (Dena-Afp.). „Corriere Della Se

ra" Informuoja, kad pietinio Tirolio poli
cija susekė vokiečių teroristų gaują, kurią 
daugiausia sudarė buv. vokiečių SS vyrai. 
Suimta 5 asmenys. Manoma, kad ta gauja 
yra atsakinga už neseniai tik paskutinė
mis minutėmis išaiškintą atentatą prieš 
Bozeno prefektūros pastatą.

Nuo agresorių reikia gintis bendromis 
jėgomis

Chicaga (Dena). „Amerikos politika pa
dėti laisvoms tautoms gintis nuo totalinių 
puolimų jau 32 metai yra tautinė pareiga 
nuo 1917 m., kada Amerika stojo į 1. D. 
karą“. JAV. kraštos apsaugos ministerijos 
suruoštame pobūvyje pareiškė JAV kariuo
menės ministeris Royallis. „Tada, sakė 
Royallis, JAV pirmą kartą pasidarė aišku, 
kad reikia bendrai gintis nuo tautų, kurios 
jėga ir baime norėjo valdyti pasaulį.

Dviejų pasaulinių karų patyrimai JAV 
tautą pavertė .tarptautiniais realistais 
JAV vyriausybė visa daro, "kas reikalinga, 
kad sutikti pavojus dar prieš tai, kol nėra 
prarasta jų kontrolė.

Amerika teikia kitoms laisvoms tautoms 
pagalbą, kuri turi pašalinti karo priežastis 
ir kitas tautas, kurios yra suinteresuotos 
taikos išlaikymu, paremti.

Baigdamas Royallis reikalavo tokios 
aviacijos, kuri būtų pranašesnė už bet ku
rią kitą pasaulio valstybės aviaciją; lai
vyno, kuris galėtų patikrinti jūros kelių 
laisvę, ir kariuomenės, kuri padėtų lai
duoti krašto saugumą.

Atlanto paktą pasirašiusių valstybių 
tarpe laukiama amerikiečių karo medžiagų 
teikimo ir Europoje stacionuojančios ame
rikiečių armijos priedangos. Jeigu karo 
atveju JAV leistų, kad per Vakarų Europą 
persiristų agresoriaus armija, tai sekantis 
karas truktų nuo dešimties iki divdešimt 
metų, arba net dar ilgiau.

Berlynas (Dena). „Sovietų Sąjungos kul
tūros namuose“ sovietų kapitonas Punie- 
vas skaitė paskaitą, kurioje pareiškė, kad 
galutinai Sovietų Sąjungoje komunizmui 
įvesti dar reikalinga nuo 15 iki 20 metų. 
Toks ilgas laikas reikalingas techniškiems 
ir ūkiškiems sunkumams įveikti. Be to, dar 
egzistuoja „kapitalistinis imperializmas“, 
kuris Sovietų Sąjungai graso.

Punievas prisiminė viso pasaulio komu
nistų partijas, kurios turi 80 milijonų na
rių ir yra pasistačiusios sau tikslą sunai
kinti imperializmą.

Įvedus „aukštesnę komunizmo fazę“, So
vietų Sąjungos administracija bus „vis
pusiškai išlavintų žmonių“ rankose. Var
tojamų gėrybių perteklius galės patenkin- 
kinti aukšto kultūrinio lygio tautas. Jau 
dabar geresniuose Sovietų Sąjungos kol
chozuose yra telefonai, radijai ir pirtys.

Ciražino politinių komisarų instituciją.'
Berlynas (Dena). Sovietų okupacinėje zo

noje nuo balandžio mėn. 1 d. įsigaliojo ka
riuomenei naujas įstatymas, kuriuo vėl grą
žinami daliniams politiniai komisarai. Tą 
įsakymą išleidusi sovietų krašto gynimo 
taryba Maskvoje.

„Mittags-Echo“ rašo, kad iš to įstatymo 
aiškėja, jog komunistų partijos nariai so
vietų kariuomenėje, kurie iki šiol sudarė 
10% visų kareivių, iki šiol buvo suburti į 
politinį aktyvą. Dabar turi būti neaplenkti 
ir kiti kareiviai ir auklėjami ideologiškai.

Vokiečių paruošties policijoje yra įvesti 
„politiniai kultūros komisarai“, kurie for
muos jos minčių pasaulį.

Atleidžia „nepatikimuosius"
Wiesbadenas. (Dena). Šiomis dienomis 

Thiiringijos pasienio policijoje, sovietų zo-

noje, vyksta gausūs atleidimai. Atleidžiami 
be išimties visi valdininkai, kurie arba gi
minių turi Vakarų Vokietijoje arba yra 
buvę amerkiečių ar britų karo nelaisvėje. 
Jie politiškai daugiau esą nebepatikimi.

Stalinas nuėjo ,,Hitlerio pėdomis“
Londonas (Dena-Reuteris). „Sunday Ex

press“ paskutinėje laidoje apkaltino Sta
liną, kad jis santykiuose su katalikų ekle- 
zija nuėjo „Hitlerio pėdomis“.

Rymo katalikų eklezija pirmoji turėjo 
sutikti -komunistų „antpuolio“ smūgius. 
Toliau laikraštis rašo: „Didžiausia grėsmė 
civilizacijai ir laisvei gali būti ir yra re
ligijos persekiojimas. Katalikybė toje ko
voje stovi pirmose linijose“. Katalikų ekle
zija turi būti remiama.

Britai nenori bičiuliautis su Francu
Londonas (Dena-Reuteris). D. Britanijos 

užsienio reikalų ministerijos viceministeris 
lordas Hendersonas aukštuosiuose rūmuose 
pareiškė, kad daugiau kas negu strategi
niai samprotavimai padarė neįmanoma šiuo 
metu pakviesti Ispaniją pasirašyti Atlanto 
paktą.

Atsakydamas į paklausimą, lordas at
sakė, jog britų vyriausybė tol negali 
svarstyti ambasadoriaus paskyrimą į Ma
dridą, kol tebėra galioje 1946 m. gruodžio 
mėn. priimtoji JT pilnaties rezoliucija. Pa-

turėjo atšaukti iš 
diplomatinius ats-

pridūrė, kad britų

Atlanto paktas jau JAV senate
Lengtėja susisiekimas

Washingtonas (Dena-Reuteris). Amerikos 
prekybos ministerijos tarptautinės preky- 
los skyrius informuoja, kad dešimt Euro
pos kraštų panaikino įvažiavimo vizas JAV 
piliečiams.

Tokį nutarimą yra padariusios D. Brita
nija, Norvegija, Šveicarija, Švedija, Dani
ja, Olandija, Belgija, Luksemburgas, Ita
lija ir Prancūzija. JAV iš savo pusės tų 
kraštų piliečiams taip pat panaikino įva
žiavimo vizas.

Washingtonas (Dena-Reuteris). JAV se
nato užsienio reikalų komisija susirinko 
uždaro .posėdžio, kuriame aptars Atlanto 
pakto klausimą.

Manoma, kad netrukus tą dokumentą 
senato pirmininkas perduos senatui rati
fikuoti. Tam reikalinga dviejų trečdalių 
visų senatorių balsų. Atstovų rūmų prita
rimo nereikia. Tačiau reikės gauti atstovų 
rūmų pritarimą tada, kai bus pateiktas 
įstatymas dėl pagalbos teikimo Atlanto 
pakto valstybėms.

įvyks jėgų pergrupavimas. JAV 
ministerija nutarė šešiolika di- 
naifcintojų iš Pacifiko laivyno 

į Atlanto laivyną. Tuo būdu At-

JAV didina Atlanto laivyną
Washingtonas (Dena-Afp.). Atsižvelgiant 

į augančią Atlanto regiono reikšmę, JAV 
laivyne 
laivyno 
džiausiu 
perkelti
lanto laivyne iš viso bus 117 naikintojų, gi 
Pacifiko laivyne tuo tarpu liks 53 naikinto
jai. Pagal radijo pranešimą iš Los Angeles, 
Atlanto laivyne iš viso bus 409, o Pacifiko 
laivyne iš viso 285 laivai.

Sovietai neatsako i briln nota
t ' 1

Londonas (Dena-Afp.). D. Britanijos už
sienio reikalų viceministeris Mayhewas, 
žemuosiuose rūmuose užklaustas, pareiškė, 
kad iki šiol dar negauta jokio sovietų atsa
kymo į kovo 15 d. D. Britanijos notą dėl 
vokiečių karo belaisvių sulaikymo Sovie
tų Sąjungos.

' Atlanto paktas skaudina
Londonas (Dena-Afp.). D. Britanijos ko

munistų partijos vicepirmininkas Duttas 
Woolwiche pasakytoje kalboje teigė, kad 
D. Britanija Atlanto paktu nusmunka į 
„Islandijos ar Grenlandijos būklę ameri
kiečiu karinių atramos taškų grandinėje“ 
D. Britanijos pavertimas Amerikos „lėk
tuvnešių“ yra mirtinas pavojus kraštui.

♦ Kanados krašto apsaugos tnfnistens d . darbininkų klasė ne-
parlamente pranešė, kad Kanados gink.uo- .. ’ ; 6__
tų pajėgų dydis tari būti laikomas paslap- į nak^®' kad i1 butU naudojama k ui p 
tvie (D/R) ‘ socialistinę Europą. ityje (D/R)

Maskva sapnuoja slaptas klauzules
Maskva (Dena-Reuteris). Sovietų savai- 

tinukas „Novoje Vremia“ paskutinėje lai
doje teigia, kad Atlanto paktas turi slaptas 
klauzules, kurios leidžia amerikiečių ka
riuomenei įsikišti į signatarinių kraštų vi
daus reikalus.

Nepaisant paneigimų, rašo laikraštis, 
svarstymas „taip vadinamos vidaus arba 

. netiesioginės agresijos“ reiškia galimybę 
{amerikiečių ginkluotam įsikišimui.

gal tą rezoliuciją anuomet visos JT pri
klausančios valstybės 
Franco Ispanijos savo 
tovus.

Lordas Hendersonas
vyriausybė nėra pasiryžusi deryboms dėl 
tos rezoliucijos atšaukimo. Toliau jis pa
neigė teigimus, esą dabartiniai santykiai 
su Ispanija Įjelią pavojų.

Kitas gi tos pačios ministerijos vicemi
nisteris Mayhewas žemuosiuose rūmuose 
pareiškė, kad D. Britanija JT nerems jo
kio siūlymo, kuris turėtų pakeisti 1946 m. 
JT rezoliuciją. Tačiau jo nuomone, D. Bri
tanija iš anksto negali įsipareigoti atsisa
kyti priimti bet kokį siūlymą dėl Ispani
jos priėmimo J kurias nors techniškas or
ganizacijas.

DP slovyliliį skaičius mažėja
Frankfurtas (Dena). IRO painformavo, 

kad šį mėnesį amerikiečių zonoje bus pa
naikinta dat- 10 stovyklų, kuriose gyveno 
12.000 DP., Tuo būdu nuo kovo mėn. 1 d. 
panaikintų stovyklų skaičius padidėjo iki 
23.

Pagerins vokiečiu maitinimąsi
Frankfurtas (Dena). Maitinimo admini

stracija pasiūlė kontrolės įstaigai nuo š. m. 
gegužės mėn. 1 d. dar pakelti riebalų ra
cioną ir teikti kiekvienam gyventojui po 
875 gr. riebalų per mėnesį. Tai įmanoma 
ęsa padaryti dėl to, kad paskutinėmis sa
vaitėmis į Vokietiją yra atvežti dideli 
kiekiai riebalų žaliavos.

Be to, pasiūlyta pagerinti pieno teikimą 
vaikams ir seniams, kurie yra sulaukę 70 
metų amžiaus.

Europos apginklavimas
New Yorkas (Dena-Reuteris). „New York 

Times“ rašo, kad JAV turi Europą aprū
pinti ginklais ir patikinti suteikti atitin
kamą pagalbą, ištikus reikalui.

Ryšium su Amerikos kariuomenės ats
tovų pareiškimais kariuomenės šventės 
proga laikraštis išvadžioja, kad visose tose 
kalbose vyravo mintis, kokiu būdu Vakarų - 
Europa“, atsižvelgiant sovietų jėgos“, 
būti apginkluota. Dėl ginklų teikimo 
padaryti pažadai, bet tie pažadai turi 
patvirtinti kongreso.

turi 
yra 

būti

Europos sąjūdį siūlo išplėsti
Londonas (Dena-Reuteris). Europos są

jūdžio delegacija dešimties valstybių ats
tovų konferencijai, kuri turi paruošti Eu-’ 
ropos tarybos konstituciją, įteikė memo
randumą, kuriame išplečiamos Briuselyje 
Europos sąjūdžio paruoštos rekomendaci
jos.

Ta delegacija, kuriai vadovauja W. 
Churchillio žentas Sandys, siūlo planuoja
mos konsultatyvinės tarybos narių skai
čių iš 90 padidinti iki 300. Toliau delegaci
ja pasiūlė, kad be numatytųjų 10 valstybių 
atstovų turėtų pasiųsti savo atsvotus į Eu
ropos parlamentą ir Austrija, Graikija, Is
landija, Portugalija, Šveicarija, Turkija ir 
Vakarų Vokietijos okupacinės zonos.

Tuos siūlymus dešimties valstybių atsto
vų konferencija pažadėjo svarstyti

Japonlja patenkinamai demokratėje
Washingtonas (Dena). Japonijos okupa- 

elnių pajėgų štabo viršininkas gen. Mūlle- 
ris paskelbė pranešima, iš kurio aiškėja, 
kad tris su puse metų trukusi Japonijos 
okupacija padėjo Japonijai padaryti didelę 
pažangą kelyje į taikingumą, atsakomybės 
supratimą ir demokratiškumą.

♦ Sirijos oficialiuose sluogsniuose tiki
masi, kad netrukus naująją Sirijos vyriausy
bę pripažins JAV D. Britanija, Prancūzus 
ir Turlnja (D/R)

1
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Tarptautinė padėtis

Tarp pakto 
ir bomkos

Rolių pasikeitimas
Dar nenutilo Atlanto paktą pasirašant 

- pasakytų kalbų aidas, o jau žodį paėmė 
kariai. Diplomatai kalbėjo apie talkos 
troškimą, kariai dėsto karo planus, kad 
išlaikius taiką.

JAV kariuomenės štabo viršininkas ge
nerolas Omaras Brandleyus, kalbėdamas 
apie Europos gynimosi problemas, tarp 
kitko pastebėjo, kad paprastai manoma, 
Jog Sovietų Sąjunga, jei norėtų, užimtų 
visą Europą. Tik po to JAV ją įveiktų sa
vo atominėmis bombomis ir priešpuoliu. 
Tokia pažiūra negalinti patikti europie
čiams. Todėl Brandleyus visu rimtumu 
įspėja savo tautiečius:

„Amerikiečių tauta turi suprasti, kad 
mes negalime tikėtis rasti Europoje 
draugų, jei mūsų karo atvejui numa- 

• tyta strategija leis priešui užimti mū
sų draugų kraštus, raminant juos pa-

- šūdais vėliau išvaduoti“.
Šiuo metu lygsvaros centras prieš Sovietų 
Sąjungos galybę yra sukoncentruotas pa
čioje Amerikoje, kurią nuo Europos ski- 

' ria 5.000 kil. Atlanto vandenyno.
„Jei. nebus sudaryti planai laiduoti
Europos saugumą, negalima reikalauti 
iš europiečių, kad jie bendram reikalui 

aukotų savo gyvybes“.
Toliau Brandleyus pabrėžė, kad vienintelė 
išteitis esanti sustiprinti tuojau Europos 
gynimosi priemones.

„Vakarų Europą galų gale išgelbėti 
gali tik patys europiečiai. Bet kad ją 
Išgelbėti, jie turi turėti tam - pasiryži
mą ir priemones. Pasipriešinimo valia 
gali būti sustiprinta tankais, artileri
ja ir lėktuvais. Ją taip pat sustiprins 

pažadai laiku suteikti pagalbą“.
Tuos Brandleyaus pareiškimus reikia lai
kyti oficialia JAV pažiūra, nes prieš kurį 
laiką tokią pažiūrą paskelbti jį 
užsienio reikalų ministerija.

Trečiadienį savo sutikimą tai 
davė ir kariuomenės, ministeris 
įspėdamas, kad JAV daliniai Europoje vie
ni patys negalės atmušti žatbinio puolimo. 
JAV negalėsiančios laimėti karo greitu 
laiku, jeT jos armijose liks savo krašte ir 
tik „raketas arba šiaip ką" siųs per van
denyną. •'

paprašė

pažiūrai 
Royalis,

Geleži reikia kalti karštą 
sparta yra lengvai suprantama, 
paktas, kurio svarba visoje Ame-

Tokia
Atlanto . ___ , ___ _____  __ . ____

- rlkoje yra gerai suprantama, tik tada bus 
veiksmingas, jei jis bus paremtas jėga. 
Tačiau tai legal sudaryti reikalingi dideli 
pinigai, kuriuos reikės sukelti toje pa
čioje Amerikoje, o savo piniginę patuš
tinti niekam nemalonu.

Todėl vyriausybė griebėsi tokios takti
kos: visų pirma ji Atlanto paktą atskyrė 
nuo paramos Europai klausimų. Tik kai 
paktas jau buvo pasirašytas Ir, nėra abe
jonės, kad jis bus reikiama •/» balsų dau
guma senato ratifikuotas, tik tada vyriau
sybė Iškels Ir karinės pagalbos Europai 
klausimą.

Tos taktikos besilaikant paktas tuojau 
buvo pateiktas senato ratifikacijai. Ta
čiau sykį pasakius a, paprastai sakoma Ir 
b. Laimėjus viešąją nuomonę Atlanto pak
to naudai, nebus sunku jos tokį nusista
tymą laimėti Ir naujų kreditų atidarymui.

Čia vyriausybei padėjo dvi aplinkybės. 
Tam tikri pasireiškę ūkinės stagnacijos 
ženklai ir sovietų „geniali“ užsienio poli
tika. Juo daugiau sovietai triukšmaują ir 
grasina, juo daugiau amerikiečiai supran
ta reikalą jiems pasipriešinti. Jei tas prie
šinimasis, ginklų gamyba, padės greitesnei 
ūkio cirkullaicijal, tuo geriau. Todėl vy
riausybė išnaudoja, susidariusias nuotai
kas Ir jau pradeda ruošti dirvą naujų kre
ditų reikalavimams.

Brandleyus savo pareiškime jr pabrėžė, 
kad paktas gali pasirodyti esąs reikšmin
gesnis už atominę bombą. Toji pabaisa 
apsaugojo Europą nuo sovietų puolimo, At
lanto paktas sudarys sąlygas Vakarams 
taip surikiuoti savo jėgas, kad laikui 
jus jas pavartoti tikros ir teisingos 
kos atstatymui.

atė- 
tai-

*1-
Amerikos balsas stiprinamas.

Wa«liingfonas (Dena / Reuteris). JAV 
etovų rūmai sutiko sekančiais metais padi
dinti 2,9 milijonais dolerių „Amerikos 
Balso” siųstuvų biudžetą.

Užsienio reikalų ministerija planuoja 
Amerikos balso programai į savaitę vie
toje 24 skirti 36 valandas. Numatoma kas
dien duoti 30 minučių programą ir suo
mių, ukralnų, arabų, turkų, persų bei he
brajų kalbomis. Šiuo metu Amerikos balso 
programa perduodama 20 kalbų. <

Užsienio reikalų ministerijos žiniomis, 
„Amerikos Balsas” pasiekia 8—10 milijonų 
sovietų piliečių.

Sovietai uždaro savo konsulaltts
Rymas (Dena/Reuteris), Oficialiai pa

skelbta, kad Sovietų Sąjunga uždaro savo 
konsulatus Italijoje. Taip pat pranešta, kad 
ir Vengrijos konsulatas Milane yra užda
rytis.

Informuotuose sluogsniuose teigiama, kad 
sovietai todėl uždarė savo konsulatus, nes 
nenori pas save įsileisti Italijos konsulatų.

Zūricho „Die Weltwoche” tokia an
trašte paskelbė tikrai įdomų vedarfląjį, 
kurį ištisai perteikiame savo skaityto
jams.

Nesėkmė, kurią prancūzų komunistai pa
tyrė per paskutinius savivaldybių rinkimus, 
reiškia daugiau kaip tik sistemos, metodo 
pralaimėjimą.

Prieš du metus viešėdamas Paryžiuje tu
rėjau progos susidurti su priešrinkimine 
propaganda. Su ja nuodugniai susipažinęs, 
pastačiau sau klausimą: „Už ką balsuosiu”, 
atsakymas buvo: „už komunistus". Komu
nistai savo propagandoje žadėjo kovoti su 
išsipūtusią biurokratija, už veikimo laisvę, 
panaikinimą ūkinių suvaržymų, už padorių 
namų statybą- darbininkams, už patriotinės 
minties plėtojimąsi, kariuomenės sumoder- 
ninimą; žodžiu, už tai, ko pageidauja 
prancūzų patriotai.

Su tokia programa komunistai ne tik 
Prancūzijoje, bet ir Italijoje, net Čekoslova
kijoje ir Lenkijoje gavo daugybę balsų. Tai 
jiems išėjo naudą, nes tokių rezultatų pa
sėkoje jie automatiškai gavo svarų balsą vy
riausybėse, o ypač parlamentuose. Ąjstra 
vertus, jie susidūrė ir sų sunkumais, nes, 
bent iki to laiko iki jie gaus absoliučią 
daugumą, jie turėjo skaitytis su savo rin
kiminiais pažadais ir varyti tokią politiką, 
kuri tuojau neapviltų už juos balsavusių 
valstiečių ir smulkiosios buržuazijos.

Netikėtai Kremlius dėl sunkiai supranta
mų priežasčių nutarė pakeisti savo taktiką. 
Čekoslovakijoje komunistai Maskvos Įsaky
mu turėjo pavartoti prievartą. Prancūzijoje 
ir Italijoje Thorezas ir Togliattis ne tiek 
savo noru, kiek Maskvos įsakymu pakeitė 
savo pozicijas. Jie turėjo nusimesti iki šiol 
taip uoliai vartojamą tariamo patriotizmo ir 
tariamo liberalizmo skraistę ir pasisakyti 
už 100 procentinį paklusnumą Maskvai.

Aš manau, kad tas nepaprastas komunistų 
taktikos pasikeitimas nė tiek išplaukia iš 
Kremliaus valdovų valios, kiek iš būtinos 
kiekvienai diktatūrai vystymosi raidos. Tą 
patį mes jau turėjome patirti po 1940 m. 
vokiečių užkariautoje Europoje. Tada be
veik visose Vokietijos užimtose šalyse, o 
ypač Prancūzijoje, buvo stiprūs sąjūdžiai, 
kurie tikėjosi kad po vokiečių hegominija 
sujungtą Europą laukia graži ateitis. Dau
gumas taip galvojusių žmonių buvo tikrai

100.000 laiškų jau gavo Garrys Davisas. 
Iš visų pasaulio kraštų. Iš visų tų, kurie 
nori būti pasaulio piliečiais. Kol kas tie

■ laiškai tūno tamsiame Rue de Oramont 30
■ Nr. 3 aukšto kambaryje. Čia Garrys Davisas 

įrengė savo sąjūdžio — Mouvement pourla 
Comprehension Mondiale” raštinę. Dirba 
keliolika jaunų prancūzių. Kol kas nemoka
mai. Gretimam kambary yra sąjūdžio spau
dos biuras. Jį veda pirmojo pasaulio pilie
čio draugas amerikietis Russelis Benedictas. 
Pats Davisas daugiausia laiko praleidžia 
savo kambaryje „Hotel des Etats-Unis” 
viešbutyje. Prieš keletą menėsitj Davisas 
čia apsigyveno mažam bambarėlyje. Dabai1 
persikėlė į didesnį, 4 Nr., antrame aukšte.

Prie. Daviso, kaip ir prie įžymybių, 
šiandien jau sunku prieiti. Tiesa, jo niekas 
nesaugo, tačiau jis yra paprastai savo drau
gų ir pasekėjų apsuptas. Prieš pusę metų 
buvo kitaip. Jis buvo visai vienas.

Davisas gimė 1921 m. birželio 28. d. Bar 
Harbouro miestelyje, Maines steite. Jo tė
vas buvo žydas, muzikas iš profesijos, mo
tina protestantė irgi muzikė — pianistė ir 
komponistė. < ■

Iš savo tėvų Garrys paveldėjo palinkimą 
prie muzikos. Jis gražiai groja trompete ir 
klarnetu, taip pat ir pianinu. Tačiau dau
giau jį traukė teatras. Philadelphijos Car- 
negie-inatitute jis studijavo dramos meną. 
Kai Amerika įstojo į karą, jis buvo ką tik 
pradėjęs savo sceninę karjerą.

22 metų kandidatas į artistus fiuvo pa
skirtas į aviaciją. Dalyvavo Esseno ir 
Hamburgo *bombardavimuose.

Pirmasis sukrėtimas. Tai buvo pirmasis 
jo gyvenimo sukrėtimas. „Aš nevisai su
vokiau, kad žudau žmones, pasakojo vėliau 
Garrys, tačiau kaž kas man šnabždėjo, kad 
čia ne viskas tvarkoje. Buvau kiek susirū
pinęs, tačiau ne tiek, kad apie tai kalbėti”.

Iš 7 skridimo į priešo teritoriją Garrys 
nebegrįžo. Bombarduojant Peenemūndės ra
ketų įmones, jo lėktuvas buvo vokiečių prieš
lėktuvinės pašautas. Vargais negalais jis 
nuskrido iki Švedijos. Čia įgula buvo inter
nuota. Iki karo galo. 1945 m. spalio mėti, 
jis grįžo į Philadelphiją.

New Yorke Garrys Davisas vaidino kome
dijose. Sakoma, kad jis kiek primena Bus- 
terį Keatoną, tą sustingusio veido komiką.

Tačiau jis negalėjo užmiršti karo, bombų, 
praeities. „Kai tik aš ataiveradavau rytinį 
laikraštį ir pamatydavau žinias apie karą 
Kinijoje ar Indonezijoje ir skaičiau apie 

įšaltą karą tarp Rytų ir Vakarų, mine apim-

Sovietų galybės ribos
geri patriotai, kurie iš tokios politikos savo 
kraštui tikėjosi naudos. Su nuostaba tenka 
konstatuoti, kad kaip tik nacių vadai nepa
norėjo tokios talkos tam tikros laisvės ri
bose. Jie patys savo valia atsisakė nuo 
jiems siūlomos paramos. Tokia raida, tiems, 
kurie moka įžvelgti į įvykių priežastis, ne
buvo staigmena. Juk sistema, kuri savo 
krašte nepakenčia laisvės ir mažiausios ne
priklausomybės, negali suteikti savo sąjun
gininkams tų teisių,, kurių neduoda savo 
piliečiams.

Toks reiškinys jau buvo pastebėtas. 1812 
m, Rusijoje. Tada rusų autokratai pasisakė 
prieš Lenkijos įjungimą į Rusija, nes, girdi, 
jei vakarų idėjom apkrėstą Lenkiją bus 
norima įtraukti į Rusijos įtaką, tai reikės 
jai padaryti tam tikrų nuolaidų, kurios ga
lės padaryti pavojingos įtakos pačiai Ru
sijai.

Tas sustingusios autokratijos būdingas 
bruožas, kuris du- kartus privedė prie savo 
sąjungininkų laivės nuslopinimo, ir dabar 
nulėmė rusų politiką, kuri Prancūzijos ir 
Italijos, Graikijos partizanų, Lenkijos, Ven
grijos, Čekoslovakijos ir Jugoslavijos ko
munizmą siekia paversti klusnia Maskvos 
tarnaite.

Kol kas ta tendencija laimėjo Rumunijoje, 
Vengrijoje ir Lenkijoje. Graikijoje rezulta
tas yra abejotinas. Tam principui turėjo 
būti paaukotas Markosas, kas susilpnino 
partizanus. Jugoslavijoje tokia politika pri
vedė prie Tito sukilimo. Ir atrodo, kad pri
vers Titą pereiti į Vakarų pusę.

Dar daugiau nesėkmės patyrė tokia poli
tika Italijoje ir Prancūzijoje. Prancūzijoje 
per paskutinius rinkimus komunistai gavo 
smūgį. O Italijoje pats Togliattis prisipa
žįsta, kad komunistų partija nustojo ' šimtus 
tūkstančių narių.

„Tironų galybė turi ribas” sakė vienas 
vokiečių poetas, kai Napoleonas kontrolia
vo beveik visą Europą. Tas pats posakis 
šiandien tinka ir sovietų galybei. Jų ekspan
sija jau keli metai susiduria su vis didėjan
čiu pasipriešinimu. Jie išsilaiko tik ten, kur 
gali operuoti brutalios jėgos priemonėmis.

Tai tik įrodo, kad laisvė yra tokia ga
lybė, nuo kurios talkos, nesusilpninant sa
vo pozicijų, negalima atsisakyti. Ji yra ga
lybė su tokiomis savybėmis, kurios jai ne
leidžia talkininkauti tokiems valdovams, ku
rie su ja nesiskaito. Politikoje tai veda prie 

Modernus Don Kichotas
davo drebulys. Negalėjau miegoti naktimis”.

Davisas įstojo į iederalistų sąjungą, tu
rinčia 300.000, bet labai neveiklią. Tie žmo
nės miega, sakė jis sau. Negalima snausti.

Naktinis apsireiškimas. Vieną naktį, per
skaitęs Etneryo Reeveso „Taikos anatomi
ją", Garrys staiga praregėjo. Kur gi eina 
pasaulis? Jam būtinai reikalinga viena vy
riausybė. Kiekvienas iš mūsų už tai neša 
atsakomybę. Taigi ir aš — sakė sau Oarrys.

Tą naktį, jaunas artistas nutarė veikti. 
Padaryti ką nors, kas ir kitus užkrėstų. 
„Vienintelis dalykas, kurį mes sau negalime 
leisti, yra neveiklumas” — buvo jo šūkis.

Jis norėjo padaryti pradžią, norėjo būti 
pirmuoju žmogumi, nesurištu*su kuria nors 
valstybe. Tačiau tai negalėjo būti Ameri
koje. Čia negalima atsisakyti nuo pilietybės.

Jam buvo aišku. Jis turi vykti į Europą, 
į visų konfliktų išeities tašką. Ir šitame 
žemyne jo didžiausias simpatijas turėjo 
Prancūzija. Jis pasirinko Paryžių. 1948 m. 
Oarrys Davisas atvyko prie Senos krantų.

JAV ambasados Paryžiuje pasų skyriaus 
valdininkas labai nustebo kai jaunas, mėly
nom akim ir kiek rusvais plaukais vyras 
jam atkišo savo pasą, pareikšdamas atsisa
kąs nuo JAV pilietybės.

„Kodėl Tamsta atiduoti geriausią pasau
lio pasą” — paklausė nustebęs valdininkas. 
Tačiau Garrys jau ėjo pro duris. Vienišas 
žmogus, be krašto, bet su idėja.

Didysis žestas. Oarrys Davisas apsigy
veno palapinėje prie Chailloto rūmų, ku
riuose turėjo prasidėti JT visuotinis susi
rinkimas. Tris dienas prieš jam prasidedant, 
jis pasiuntė gen. sekretoriui Trygvel Lie 
raštą, reikalaudamas sudaryti pasaulinę vy
riausybę. Žmonės pradėjo. į jį žiūrėti. Jo 
klausinėti. Jis nebuvo agitatorius su įtiki! 
nančla greita kalba. I klausimus atsakinėjo 
lėtai ir kartais ne visai sklandžiai.

Vieni jį laikė bepročiu, kiti didvyriu. 
Žurnalistai jam atnešė sumuštinių, nes ne
buvo aišku ar jis turi ką valgyti. „Aurore” 
jį pavadino mordeniu Don Kichotu. Tačiau 
intelektualai pasisakė už jį. Tokios garseny
bės kaip Albertas Camus, Andre Gidė, Ver- 
coras ir Emmanuelis Mounier kalbėjo už jo 
idėją. *

Spalio 23 d. Oarrys kalbėjo pirmame su
sirinkime 7 minutes, tačiau kiti už jį kal
bėjo daug ilgiau. Susirinkimas užtruko 1 Vi 
valandos.

Lapkričio 19 d. Oarrys su savo sekėjais 
nuvyko į JT visuotinį susirinkimą, bet bu- 

» 

posakio, kad „medžiai iki dangaus neauga" 
patvirtinimo. Apie tai mes jau šiose skil
tyse rašėme 1940 ir 1941 metais, kada Hit
leris ir vokiečiai iš tikrųjų atrodė esą 
nenugalimi. Tada mes jau rašėme, kad Ber
lyno valdovai ilgainiui negalės išsilaikyt/ 
Ir jei mes šiandien tą patį tvirtiname apie 
aprietų imperializmą, tai tik todėl, jog 
šiandien, lygiai kaip ir ankščiau, mes esa
me įsitikinę, kad laisvė yra nenugalima.

' ' K.v.S.

Italija ėmėsi atsargumo priemonių
Rymas (Dena/Reuteris). Italijos vyriau

sybė ėmėsi ypatingų atsargumo priemonių, 
kad galėtų įveikti visus išsišokimus, kurie 
galėtų vesti prie demonstracijų, nukreiptų 
prieš Atlanto pakto pasirašymą.

Paktą pasirašančių kraštų ambasados 
buvo saugomos specialių policijos dali
nių. Atstovybių kvartalo gatvėse buvo džy- 
pų su sunkiai ginkluotais policininkais. 
Taip pat buvo saugomi ir tų valstybių kon
sulatai.

Italijos vidaus reikalų ministeris Seelba 
pareikalavo skubiai Išleisti įstatymą, kuris 
„užbaigtų komunistų Išsišokimus".

Demokratija, kuri nori toliau egzistuoti 
Ir vystytis, negali ilgiau pakęsti slaptus 
Ir viešus jos įstatymų pažeidimus. Taip pat 
negalima žiūrėti ramiai į tai, kad pas vie
nos partijos,narius nuolat aptinkama gin
klų. Negalima pakęsti ir to, kad kariuome
nėje ir policijoje būtų steigiamos celės, kur 
būtų šnekama apie valstybės išdavimą, ne
galima ramiai žiūrėti, kad valdinėse įstai
gose būtu ruošiamas krašto išdavimas.

KP savo sabotažo veiklą labiausiai iš
vysto per profesinių sąjungų Organizaciją. 
Iš komunistų nieko daugiau nereikalauja
ma, pareiškė Seelba, kaip tik pagarbos de
mokratijos įstatymams ir atsisakymo nuo 
monopolinių postovių, ‘ kuriuos jie pasi
grobė grasinlnmais ir jėga.

Kiek DP įsikurdins balandžio mėn,
Lemgo (Dena). Pagal IRO pranešimą š. 

m. balandžio mėn. iš Vokietijos, Italijos 
ir Austrijos bus Išgabenta Iš viso 23.000 DP. 
Tam tikslui šį menėsį bus panaudota 25 
laivai.

Iš to skaičiaus 13,849’ išvyks į Australiją, 
0.422 į JAV, 2.720 į Kanadą ir 930 į Bra
ziliją.

Bad Kisslngenas (Dena). Amerikiečių zo
nos IRO įreigimus Bad Kissingene lankė 
du sovietų „Pravdos" korespondentai. Iš
vykdami iš čia jie išreiškė viltį, kad Jų 
lankymasis padės pašaltlntl „kai ‘ 
nesusipratimus".

kuriuos

vo išprašytas, JT delegatai jautėsi užgauti, 
kai Garrys iš „galiorkos” prabilo pasau
lio tautų vardu.

Bet nuo to laiko Garrys turėjo masių 
simpatijas. Sekančiam mitinge Pleyel salėje 
jau negalėjo sutilpti visi norintieji. 3.000 
sėdėjo, 2.000 liko už durų. Penkias dienas 
vėliau sporto rūmuose jo sušauktame mi
tinge dalyvavo 12.000 žmonių. Gruodžio 22 d. 
Paryžiaus prefektas nė žodžio nesakydamas 
automatiškai, be prašymo, prailgino leidi
mą Davisui gyventi Paryžiuje.

Nuo tada pradėjo plaukti prašymai. „Pra
šau 'mane įtraukti J pasaulio piliečius". Taip 
buvo juose parašyta.

22 sekretorės tvarko laiškus, pienraštis 
„Combat” du kartus į menesį jam išleidžia 
specialų priedą. Nepaisant to, Garrys liko 
kuklus. Jis su pasibaisėjimu patyrė, kad jau 
pradėta ginčytis, kas gi yra pirmasis pasau
lio pilietis. Jis neturi jokio vado užmačių. 
Jo troškimas yra tik pasaulio vyriausybės 
idėjos skleidimas. Tam tikslui dabar jis 
nutarė keliauti kitus kraštus. Kad 1950 
metais jau galima būtų sušaukti pirmąjį 
pasaulio piliečių parlamentą.

Tačiau nepaisant pradiniu pasisekimų į 
jį ir toliau žiūrima su mišriais jausmais, 
Anglų „Picture Post" rašo: „Klausimas, ar 
Davisas yra sveiko proto ar pasiutęs fan
tastas, lieka atviras. Jei jis ištikrųjų yra pa
siutęs, jie turėtų stipriai sukandžioti keletą 
valstybės vyrų — ir tai galimai greičiau”.

(I* „Spiegei")

Rizikinga sukelti gaisrą Jugoslavijoje
Manchesteris (Dena/Reuteris). „Manches

ter Guardian“ deda Iš Belgrado pranešimą, 
kuriame sakoma, kad tenai, po to kai ne
pasisekė sukelti tarp Tito draugų Ir prie
šų neramumus, kominformas stengsis Iš
provokuoti nesantaiką tarp serbų ir make- 
donlečlų.

Makedonijos komunistų partijos istorija 
yra pilna prieštaravimų, ir niekas negali 
pasakyti, kiek iš tikrųjų ji pritaria Tito po
litikai. Bet jeigu tenai kada kiltų neramu
mai, tai jie lengvai galėtų persimesti j 
kitas Jugoslavijos dalis.

Tačiau kominformas atsižvelgia Ir t tai, 
kad tokiu atveju ne tiktai serbai, bet ir 
labai didelė dalis kroatų bei slovėnų sto
tų Tito pusėje, kadangi jie komlnformo at
žvilgiu nusistatė negatyviai. Pagaliau visa 
ta kova galėtų išsivystyti i tarptautini kon
fliktą. Todėl Maskva susiduria su klausi
mu, ar apsimoka Makedonijoj# kurstyti 
neramumus.

TRUMPOS zmios=
AUSTRIJA

♦ Viename Vienos teisme prasidėjo byla 
prieš 25 ūkininkus, kurie 1947 m. neatidavė 
pyliavų ir sunkiai primušė pyliavų inspek
torių. I kaimą tvankos įvesti turėjo atvykti 
130, policininkų, bet ir jiems ūkininkai ne
pasidavė ir puolė akmenimis. Policija tu
rėjo pavartoti ginklus. Vienas jaunuolis bu
vo nušautas ir 4 sužeisti (D/R).

ARGENTINA
♦ Argentinoje, Catamarvos, provincijoje, 

rasta turtingi urano sluogsniai. Cheminė 
analizė parodžiusi labai didelį tos rūdos ra
dioaktyvumą (D/R). BRAZILIJA

♦ Buenos Airese i Komunistų partijos 
būstinę įsiveržė astuoni vyrai ir nužudė du 
partijos tarnautojus. Po nužudymo partijos 
būstinėje rasta pragaro mašina. Manoma, 
kad tie tarnautojai aptiko pragaro mašiną 
bededant ir todėl buvo nužudyti (D/R)

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Vienas čekoslovakų pilotas, kuris iš 

Čekoslovakijos pabėgo su balionu, buvo so
vietų įstaigų suimtas Austrijos teritorijoje 
(D/R),

♦ Cekoslovaklioš įstaigos sutikusios leisti ' 
Ameriko pasiuntinybės tarnautojams Pra
hoje pasimatyti su neseniai už tariamą šni
pinėjimą nuteistaisiais dviem amerikiečų ka
reiviais (D/R).

D. BRITANIJA
♦ Britų krašto apsaugos ministeris Shin- 

wellis žemuosiuose rūmuose pareiškė, kad 
sovietų okupacinės įstaigos pažadėjo drau- 
mės būdu nubausti sovietų sargybas, ku
rios apmušė du anglu kareivius (D/R).

♦ Britų užsienio reikalų ministerijos In-' 
formatorius pareiškė, kad D. Britanijos vy
riausybė sveikintų Egipto pastanga* dėl 
1936 m. D. Britanijos Egipto sutarties revi- . 
zijos (D/R).

♦ Praėjusį sekmadienį po devynių su 
puse metų D. Britanijoje vėl įsižiebė rekla
mų šviesos (D/R).

ISPANIJA
♦ Ispanijoje gyvenąs Romanovų diiurtti- 

jos didysis hercogas Vladimiras viename at
sišaukime kreipėsi j visu* rusus,- kad jie su
siburtų sovietų režimui nuversti (D/R)

18 VISUR
* Buv. Burtuos darbininkų partijos pir

mininką Ukokogyjį areštavo karinės įstai
gos. Darbininkų partijos atstovai pasitrau
kė iš vyriausybės prieš keletą dienų (D/R).

* Tarptautinio raudonojo kryžiaus kon
ferencijos nuolatinės komisijos pirmininku 
vieton, žuvusio grafo Bernadottės buvo iš
rinktas Prancūzijos raudonojo kryžiaus vice- 
pirmirfmkas ir gen. Kbnigo politini* pata
rėjas Poncetas (D/R).

* Pasaulio sveikatos organizacija pa
skelbė, kad visame pasaulyje mirtingumas, 
lygiant su mirtingumu prieš šį karą, yra'žy
miai sumažėjęs (D/R).

ITALIJA
♦ Savignanoje prie Modeųps policija tu- • 

rėjo šauti įspėjamuosius iūVtus ir panau
doti ašarines dujas, kad išvaikytų prieš At
lanto paktą nukreiptas demonstracijas (D/R)

♦ Italijos komunistai su pasipiktinimu 
atmetė vidaus reikalų ministerio Scelbos rei
kalavimą, kad būtų išleistas įstatymas, kuris 
suvaržytų jų prieš valstybinę veiklą. Tą 
kalbą jie pavadino „brutaliu grasinimu opo
zicijos laisvei”. Juos parėmė Nennio socia
listai (D/Afp). 7

J. A, VALSTYBES
♦ Effinghame, Illitioiso steite, užsidegė 

viena ligoninė. Sudėgė 80 ligonių. Liepsnos 
apsupti, ligoniai pro langus šaukė pagalbos, 
o kiti šoko net iš ketvirto aukšto. Dėl tokio 
šokimo sunkiai susižeidė 15 asmenų., Viena 
moteriškė iššoko iš antro aukšto ir po dvie
jų valandų pagimdė kūdikį. Motina ir kū
dikis atrodo esą visai sveiki (D/R).

♦ JAV atstovų rūmai 279 balsais prieš 
70 balsų priėmė nutarimą, pagal kurį tauti
nei Kinijai bus suteikta 54 milijonų sumoje 
pašalpa. Tas siūlymas jau prieš tai senate ■ 
buvo priimtas visais balsais. Dabar jis pa
teiktas prezidentui pasirašyti (D/R).

JUNOT, TAUTOS
♦ JT moterų klausimams komisija gavo 

tris savaites trukusią sesija Beirute pa
baigė priimdamos nutarimą, Kad moterims 
būtų suteikta didesnių politinių teisių (D/R).

OLANDIJA
♦ Olandijos komunistų partija pasisakė 

esanti solidari su sovietų zonos SĖD ir Va
karų Vokietijos KP dėl Vakarų Vokietijos 
aienų koregavimo. Tų korektūrų jokiu būdų 
neturėtų būti daroma be Sovietų Sąjungos 
(D/R).

' PORTUGALIJA
♦ Lisabonos teismas už „destruktyvia ir 

komunistinę veiklą” nuteisė 38 asmenis ka
lėjimu nuo 10 menėsių Iki 3 metų (D/R).

PRANCŪZIJA
* Paryžiau* priemiestyje Issy les Mou- 

lineauxe, kai paaiškėjo, jog respublikininku 
kandidatas rinkimuose nurungė komunistų 
kandidatą, komunistų demonstrantai įsiveržė 
L rotušę ir reikalavo burmistrą pasitraukti.

emonstrantus policijai pasisekė išvaikyti 
tik ašarinių dujų pagalba (D/Afp).

RUMUNIJA
♦ Rumunijos pasiuntinybėje Paryžiuje 

įvyko stiprus sprogimas, dėl kurio tačiau 
niekas nenukentėjo. Pagal pirmuosius tyri
mus nustatyta, kad vienas praeivis i pasiun
tinybę metė bombą (D/Afp). VOKIĘT1JA

♦ Memmingeno apskrityje užregistruota 
164 susirgimai paratifusu. Priežastimi esan- 
ti jakninė dešra, kurios užvalgę daugumas 
sergančiųjų susirgę (D).

* Amerikiečių teismas MUuchene už 
amerikiečių karo polidfos kario nušovimą 
pasmerkė mirtį vokietį Ilmbergerį. Sis vieną 
naktį su savo sūnumis gabeno vaizbos tiks
lais. kiaule. Juo* aptiko vokiečių ir ameri7 
kiečių policija. Vaizbūnai nenorėjo leisti, 
kad juos areštuotų. Jie išsitraukė pistoletus 
ir nukovė amerikietį, o vokiečių policinin
kas nušovė Ilmbergerio sūnų. Tėvas buvo 
suimtas (D).
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Penkių grupių
Pettidų į VLLKą lekiančių grupių pareiš- 

fcinULs Maž. Lietuvos klausimu tuo tarpu 
visuomenę pasiekė tik per „MINTĮ”, tuo 
savotiškų išvadų ra ta n įsuka/tt kitų laik- 
ražčšų redakcijas, įvairiai komentuojant jų 
„susilaikymo dorybes". Kaip ten bebūtų, 
fokų reiškinys, vargu ar pateisinamas visuo
menės akyse, turint galvoje ne tik mūsų 
Spaudos uždavinius, bet ir jos dažnas de
klaracijas apie objektyvų ir tolerantiškų vi
suomenės informavimų svarbesniais klausi
mai*. Kokio nusistatymo bebūtų vieno ar 
kito laikraščio redakcijos kolektyvas, už ofi
cialų pareiškimų jis gi neneša atsakomy
bė*. Vienoks ar kitoks pareiškimas gali bū
ti po to lydimas Įvairių kompntarų. O kaip 
lik Maž. Lietuvos klausimu jau ne šiandien 
reiškiamas mūsų visuomenės susidomėjimas 
ir susirūpinimas. Tat kam ta staigi tyla po 
to, kai tašką ant i taria padėjusios net pen
kios mūsų politinės srovės? ...

*
Kaip ten bebūtų, visuomenė vis tiek su

žinojo, jog tą pareiškimų pasirašiusios gru
pė* „reiškia -savo didelį apgailestavimą dėl 
krikščionių demokratų srovės grupių ne
noro suprasti didelės svarbos valstybinio 
reikalo sujungti visas jėgas bendram darbui 
ir pažymi, kad visas atsakingumas dėl šio 
klausimo neišsprendimo, trukdančio ben
drąjį Lietuvos vadavimo darbų ir dėl toli
mesnių pasekmių, tenka krikščionių demo
kratų srovės grupėms."

Tenka sutikti, jog mūsų vadovaujančiųjų 
veiksnių praktikoje toks viešas pareiškimas 
įneša nauju aspektų, tikrai galinčių turėti 
rimtų pasekmių ne vien pažiūrose i vjenos 
ar kitos srovės vaidmenį Lietuvos vadavimo 
nebaigtojo darbo bare, bet ir visuomenės 
pažiūrose l VLIKo, kaip Vadovaujančio or
gano, sugebėjimų savarankiškai 
sprąsti gyvybinius mūsų tautos reikalus.

Kaip gudai apibūdina kai kuriuos savo vadus
A. persikėlęs Iš Prahos Į Paryžių, kur su

eidama* su ukrainiečių organizacija „Ukrai- 
niaka Volia”, sutikęs prijungti Gudiją prie 
Ukrainos. Su bolševikais galutinai dar ne
nutraukęs (kančalna neparyvaje).

Vokietijos ir Tarybų Sąjungos >... . metu 
gestapo atvežęs JĮ Berlynan gudų laikraš
čiui „Raaica” redaguoti, bet čia jis pa
sirodęs visiškai netikęs ir buvęs perkel
ta* gudų šalpos komitetan, kurio kasojo 
pasireiškus trūkumams ir kilus dėl to skan
dalui, gestapo jj grąžinusi Paryžiun. 1943 
m. A. tebesant Berlyne, Prahoje miręs pa
skutinysis BNR tarybos narys Zacharka, 
prieš mirdamas prikalbintas Jono (Janka) 
Stankevičiaus, savo, išlaikytą BNR vyriau
sybės archyvą Z. raštu pavedęs savo ginti-, 
naičių Larisoa Geniuš ir M. Abramčiko 
globai - (zaapekavacce) ką A. pavertęs Z. 
„testamentu” ir, pasisavinęs sau „BNR" 
prezidento vardą, ėmęs veikti „politikoje", 
nustatomas (inspiruotas) (tūlų) Studnickių, 
tarpininkaujant (prazpar) visokiems ’„po
nams” ir „ponaičiukams” (spadarau Į spa- 
daratikau). (Turima čia galvoje, be abejo, 
minėtasis J. Stankevičius, kadaise nukalęs 
žod| „spedar” — viešpats. D. Pusg.)

Vienas iš A. Įsteigtos šios „BNR tary
bos” pastatytos „BNR vyriausybės minis- 
terių” esąs (prof. Vincas Žūk — Hryške- 
vič Anglijoje, prieš 2. D. karą bendradar
biavęs glaudžiai su Varšuvos vidaus rei
kalų ministerijos specialistu gudų reikalais 
Vysloucho ir Svianevičiaus grupe. 1947 m. 
liepos mėn. „prezidentas” A. atvykęs Lon
donan ir, savo „ministerio" Žūk — Hryške- 
vlčiaus padedamas, suėjęs su lenkų egzi- 
line vyriausybe. Pasitarimai ėję ištisą mė
nesi, kurie pasibaigė slapta sutartim (tai- 
naja umova), kuria Lenkijai pripažinta va
karų Gudija, o A. lenkų vyriausybės pri
pažintas BNR „prezidentu”. Kartu lenkų 
vyriausybė Įteikusi jam (vydajev Abramči- 
ku) 150 ar 200 anglų svarų (Hr/ kartą mi
nėjęs 150, kitą kartą 200). A. išvykus iš 
Londono, Lenkijos užsienio reikalų ministe
rs (Adam Tarnoweki? D. Pusg.) pasiuntęs 
Hryškevičiui atsisveikinamąjį laišką, kurį 
savo draugams skaitydamas Hr. taręs: 
„Mikalojus (A.) norėjo jiems (lenkams) už
lėkti daugiau teritorijos, bet aš pasakiau: 
nu ich k cortul”.

1948 m. spalio 10 d. „Bačkauščyna” nr. 
31 (34) dėl šių „BIS-o” nr. 17 teigimų pa
skelbė 1948. 9. 24 „BNR prezidento kance
liarijos” (M. Abramčiko?) rašinį, kuriame 
daugeli* šių teigimų paneigta kaip, esą, ne
teisingi ir net tiesiog pramanyti. Daug kas, 
girdi, „BIS-o” esą priskirta M. Ab-kui, su 
kuo jis nieko bendra neturėjęs, tikrovėje esą 
sudurstyta iš BCR (astrouekinės) tarybos 4 
vyriausiųjų veikėjų — Radoslavo Astrous- 
kio, Jono Kaslako, Anatolio Skutkos ir My
kolo Ihnatovičiaus veiklos ir primesta Ab- 
kui. „Kanceliarija” nurodo, jog 1924 m. 
rugsėjo mėn. jau buvęs Prahoje, vakarų 
Gudijos komjaunimas teėmęs veikti 1925 m. 
apie pavasarį ir jį nuo pat pradžios globo
jęs ne kas kitas, tik Astrouekis, kurio re
komendacinių raštelių užtekdavę tam, kad

pareiškimas - ir kas toliau?
Iš pareiškimo aišku, kad perkėlimas at

sakomybė* kuriai nors iš VLIKą sudaran
čių srovių ir viešai nusiplovus rankas tokiu 
svarbiu klausimu, kaip Maž. Lietuvos at
stovavimo bendruose laisvinimo organuose, 
problemos vistick dar neišsprendžia, Anaip
tol, dar labiau supainioja. Ir ką čia padės 
visuomenė, kuri ir taip Į vadov, veiksnių 
darbų neturėjo ir neturi jokios Įtakos, jei 
jau pats VLIKas, pasiskelbę* einąs seimo 
funkcijas, svarbesniais klausimais neranda 
bendro* kalbos ir, kas blogiauiia, išeities.

Visuomenė jau ne nuo šiandien jautė ir 
matė nesveikatos ženklus mūsų politinės 
vadovybės organizme. Ar suskaičiuosi čia 
visus Įspėjimus padarytus laiku ir vietoje 
tiek patiems vadov. organams, tiek jį suda- 
račioma grupėms. Visa tai buvo praleista 
pro ausis, kol galų gale patys praregėjo, 
kad atsidurta liepto galan, kad esamoje at
mosferoje kelias veda i didesnę klampyną, 
iš kurios vargu ar išgelbės ir vieši pareiš
kimai. Jei ne tiek visuomenė, tad bent patys 
VLIKo nariai labai gerai žino ir supranta, 
jog neišspręstų ir neišsprendžiamų proble
mų virtinėje Maž. Lietuvos klausimas yra 
tik vienu karolių. Ar ne tos pačios tenden
cijos reiškiasi santykiuose su pasiuntinių 
kolegija, ar ne tag pats teisiškai nepagrįs
tas mėtymaai* konstituciniuose klausimuose, 
ar ne- dėl tų pačių „aritmetinių problemų” 
10 žmonių'kolektyvas nepajėgia sudaryti 
bent darbingo prezidiumo ...•

*

Nepaisant visų tų klausimų, kuriuos 
VLIK** nesugebėjo iki šiol savybėje iš
spręsti, visuomenės akimis žiūrint,- padėtis 
nebūtu gal tokia tragiška, jei tos VLIKą su
darančio* grupės, kurios dar sugeba blai
viai žiūrėti i bendrus tautos ir valstybė* 
reikalus valstybininkų akimis, ryžtingiau im

tųsi ieškoti priemonių gelbėti prestižui tų 
organų, kuriuos' sukompromituoti visuome
nės akyse sugebėjo žmonės, nebejaučiu pri
siimto atsakingumo, žmonižkomi* akimi* 
žiūrint, matome, jog tremties momentas 
baigi* įgauti kitas formas, Visuomenė lai
kinai priversta sėsti ant tolimesnės kelio
nė* lagaminų. Kol ji vėl Įsikurs ir pradė* 
reikštis naujose sąlygose, praeis daug laiko, 
Bet gi visa tai neatpalaiduoja nuo pasiim
tos atsakomybės tų, ant kurių pečių guli ta 
pati, o gal šiuo metu dar didesnė, atsako
mybė, prisiimta priešų okupuoto krašto aki
vaizdoje. Nuo to* atsakomybė* niekas jų 
dar nėra atpalaidavęs ir be reikalo kai kas 
mano, kad „išsiekirstysime kur kas sau ir 
tiek, ką čia galvas bekvaršinti ...” Yra pa
kankamai pagrindo manyti, kad to būtino 
atsakomybės jausmo kai kur jau Ima stigti. 
Bet gi tokie dalykai taip lengvapėdiškai 
nesprendžiami. Jei čia vieno kurio žmogau* 
ar srovės prestižu ir galima būtų taip 
žaisti, tatai jokiu būdu neleistina didelę at
sakomybę nešančioms institucijoms.

♦
Nėra dviejų nuomonių, jog mūsų vadov, 

veiksniai gyvena krizės dienas. Apgailėti
nas tai reiškinys, bet ne be išeities. Ne mūsų 
pareiga čia siūlyti receptus apsaugoti paties 
VLIKo išvirtam sosul nuo rūgimo. Ta
čiau kiekvieno visuomenės nario valia rei
kalauti, kad bent tie VLIKo nariai, kurie 
nėra praradę atsakomybės jausmo, ieškotų 
tinkamesnių būdų ir priemonių, kad Lie
tuvos vadavimo vadžios patektų Į tvirtes
nes Ir žmoniškoms silpnybėms atsparesnes 
rankas. Visuomenė turį- pagrindo iš jų ne
trukus sulaukti ne tik ryžtingesnių ir po
zityvesnių pareiškimų, bet ir veiksmų.

-J. Pm.

Minsko komunistai priimtų „studijoms" at
vykstančiu* iš Vak. Gudijos jaunuoliu*. Ab- 
kui tebegyvenant dar Vak. Gudijoje ne tik 
dar nebuvę ten komjaunimo, bet ir niekas Iš 
ten Į nuskurusią tarybinę šalį eiti mažiau
sio noro neturėję*, tebėgę (masėmis) ,4š 
tarybų" Vak, Gudijon ir Lenkijon, ne prie
šingai, tad U tenai” ir dar .už dolerius” 
nebuvę ką vesti.

Ab. nerėmęs Aleksiuko pastangų prijungti 
Vak. Gudiją prie Lenkijos, tik veikęs prieš 
ji. 1920 — 24 m. Ab. buvęs BNR valdžios 
atstovas — Vileikos aps. viršininką* (star- 
šynia), kaip ir kiti tokie nelegalūs viršinin
kai — rengęs gudų sukilimą prieš Lenkiją, 
ne kartą nelegaliai lankydamasi* BNR vy
riausybėje Kaune ir BNR organizacijose 
Minsko krašte. Iš viso jo santykiu* su BNR 
vyriausybe rodąs ir Zacharko* priešmirti
ni* raštas, ne ką kitą, tik ji išrinkęs.

Kas dėį tariamai gestapo teiktos Ab. „glo
be*”, perdaug esą kas matę* tą jo .globą”, 
kad reiktų čia dar aiškintis. Tiek dėl bio
grafinių Ab. duomenų iš praeities. Apie 
dabartinius Ab. ir Jo „ministerlų” santykius 
su icmdoniške lenkų vyriausybe, tarpusa
viu* teritorinius ir kitokius gudų ir lenkų 
pasižadėjimus, apie lenkiškai gudiškus „sva
rus” nei šiame rašinyje nei vėliau „Bačkauš
čyna” nieko neužsimena, „BIS-o" teigimų 
nei patvirtindama nei paneigdama.

1949 nu .vasario 1 d. „BIS” nr. 24 rašinyje 
„Prauda ab Biela raškai Centralnai Radzae" 
pateikia dar kiek žinių apie M. Abramčiko 
organizaciją ir jos veikėjus. BNR „taryba” 
ir „vyriausybė” su „prezidentu" Ab. prie
kyje tęsia gudų lenkininkų- (palionafilau), va
dinamųjų „krivičių" falsifikatai (falšyuki). 
(Mat, tos grupės veikėjų tarpę yra šalinin
kų, kad gudai prisiimtų senąjį vienos jų kil
ties krivičių vardą. D. Pusg.) Šitokia „krivi- 
činė" BNR, nieko bendra nebeturinti su ti
krąja 1918 — 1925 m. BNR, bet tavavališ- 
kai jos vardą pasisavinusi, ėmusi kurtis 
1945 m. Vokietijoje. „Priežastis, dėl ko ji 
atsirado, yra lenkų politiko* stengimasis už
valdyti (apanavac) gudų tautos vadovybę 
griežtai lenkiškos (prapolskai) orieytacijoe 
žmonėmis, kad ateityje susidarius tam pa
lankioms sąlygoms veiklia tų žmonių pa
galba būtų galirba gudų klausimą palenkti 
(padparadkovae) Lenkijai (jos naudai)”.

„Toks lenkininkas yra Jonas Stankevičius, 
Vilniau* lenkų vaivados malone buvęs len
kų seimo atstovą*, rinkimų metu skaldę* 
bendrą tautini gudų frontą, Jis nuolatos 
(stala) bendradarbiavo su lenkais ir net 
tremtyje Regensburgo DP gudu* ragino 
pereiti iš gudiškos stovyklos lenkiškom 
Toks (lenkininkas) yra Stanislovas Stanke
vičius, kuris kaip tikra* (ščyry) lenkas mo- 
.tė polonistikos valstybinėje lenkų gimnazi
joje Dianoje, lenkindamas gudų vaikus. .

Ji* taip pat visados bendradarbiavo ir 
bendradarbiauja «u lenkų valstybininkais ir 
atitinkamai (peunie tarnu) 'dabar redaguoja 
„krlvlčinę” „Bačkauščyną”, savo valio — 
patriotinius straipsnius pasirašydamas Ju- 
zef Karatrieuski (mianuskalL*

.„Tok* (lenkininką*) yra Pranas Kušal Įsi
tarnavęs (zaalužony) lenkų karininkas, 
daugeli metų lygi pat 1939 m. Lenkijai žū
vant mokęs lenkų karininkų mokykloje, to
dėl (a u saviazl z hetym) dabar „krivičl- 
nių” skautų globėjas ir „krivičlnės” „gudų, 
veteranų sąjungos” pirmininką* (staršynia)”.

„Toks (lenkininkas) yra Vincą* Hryikevi- 
čius (ŽUk), ilgametis veiklus Vilniaus lenkų 
politinių ^mokslų mokyklos bendradarbi*, o 
dėl tos svarbios priežasties dabar „kriviči- 
nės” pasaulinės sąjungos SABE kultūros 
reikalų referentas". (Londoniškis Polish 
University College lenkų dėstytojų tarpe 
mini taip pat prof. W. Hryszklewicziu. D. 
Pusg.)

„Tokie (lenkininkai) yra visa vadovaujanti 
„krivičių” grupė, lenkiškos mokyklos ir 
lenkiškai katalikiškos eklezijos Gudijoje iš
auklėta”. v

Nors M. Ab. ne tik nepriklausęs jokiai 
senosios BNR organizacijai, bet, kaip 
veiklus marksistas jaunystėje, visados bu
vęs „u pounai supiarečnasd” su BNR „asno- 
vami”. Ir vi* dėl to „krivičiai” su juo susi
pratę ir drauge veikia, nes ir iš viso šio 
Jcrivičinio” sąjūdžio vadovybėje lenkininkai 
*u boiševikininkai* broliškai sutartą Taip 
„Eugenijus Kochanouaki (Kalupaoki) — 
— KPbB narys ir BSSR narkomašvieto* so
cialinio auklėjimo vyriausias inspektorius, 
dabar yra BNR ministeris, SABE priežiūros 
tarybos pirmininkas Ir ... paskirtas .kri
vičių” delegacijos pirmininku Į ABN (Anty- 
bolšavicki Blok Narodau) ... Kitas KPbB 
narys ir BSSR centro vykdomojo komiteto 
sekretorius, viena* iš vyriausių gudų tau
tinių demokratų (nacdemau) kaltintojų, Si
mas Kalyšas dabar taip pat yra „krivičių" 
ministeris ... Pagaliau, didžiausias niekšas 
(naibolšy z usich chalujou) vokiečių oku
pacijos metu ir kroicy hitlerauski ardenano- 
sec Antanas Adamovičius dabar virto „kri
vičių” gebelsu — ehrenburgu ir buvusiu* 
ostarbeiterius ir kacetlninkus kaltina kvis- 
lingavimu. Tat suprantama, jog ne atsitikti
nai „krivičinio” sąjūdžio priekyje atsidūrė 
aktingas 1929 m. KIM’o pasaulinio kon
greso Maskvoje dalyvis Mikalojus Abram- 
člka*. Tatai visa atsiminti*, yra aišku, jog 
lenkų saugumą* ir bolševikinis GPU visa
dos bendradarbiavo su kits kitu prieš gudų 
laisvės sąjūdĮ." ,

Tai štai kaip gudai apibūdina kai ku
riuos savo veikėjus. Ar .visi „BIS-o” nu- 
meryje 24 teigimai bu* teisingi, gausime 
gal paaiškinti, jei jų paliestieji asmeny* 
savo vardu ar vėl „kanceliariniu” būdu at
siliepi kuriame „Bačkauščynos” numeryje. 
Tačiau jau iš „kanceliarinio” atsakymo dėl 
„BIS-o” nr 17 turime pagrindo laukti, jog 
ir nr. 24" nėra dūmų be ugnies. O tatai ver
čia mus ne tiktai susimąstyti, bet ir kai 
ko pasisaugoti. Aiškėja ne tik abramčikinin- 
kai, bet ir jų Įkvėpėjai. Juo aiškiau, juo 
reikalui geriau. Arčiau tikrovės, kad ir 
nekvepiančios, arčiau tikresnio sprendimo, 
kad ir prozaiško, arčiau tikslesnio vei
kimo. D. Pusgudis.

Lietuvių menininkų triumfas D. Britanijoje
(Lietuvos Operos Solistų — A. Dambrauskaitės, A. Kalvaitytės, S. Baranąuako, I. 

Nauragio ir pianisto prof. V. Jakubėno gastrolės britų žemėje)

D. Britanijos Lietuvių Sąjunga, vykdy
dama užsibrėžtuosius tikslus, Iš kurių vie
nas - Lietuvos vardo populiarinimas Ir 
Lietuvos bylos kėlimas viešojoje šio kraš
to opinijoje, tarp kitų darbų, jau perei
tais metai* bandė dainos - meno pagalba 
prasiskverbti Į platesnius D. Britanijos vi- 
luomenė* sluogsnius, kurie iki iiol taip 
mažai tebuvo informuoti apie mūsų kraštą. 
Pirmas bandymas pavyko. Mūsų meninin
kų gastrolės davė teigiamų rezultatų, tad 
Centro Valdyba, paskatinta pirmojo pa
sisekimo, neatsižvelgdama net i nuosto
lius, nutarė dar kartą imti* atsakomybės 
ir organizuoti naują koncertų grandį anglų 
žemėje. Valdybos buvo aptartas sąstatas Ir 
man buvo pavesta susitarti su solistais. 
Susitarta lengvai, nes nė vienas meninin
kas nestatė jokių materialinių sąlygų, Į 
reikalą pažiūrėjo grynai iš idealistinės pu
sės, ir štai, nei metams nepraėjus nuo pir
mųjų gastrolių, vėl iš lietuvių menininkų 
krūtinių nuaidi žavinga daina britų sa
loje, nuaidi jos kloniais ir kalnais. Ji pra
sidėjo pavasariu žydinčiame Plymouthe, 
nuskrido Į šaltą Ir vėjuotą Forth William- 
są ir baigėsi Essexo lygumose. Gastrolės 
truko du *u puse mėnesio ir duota 2B 
koncertai. Mažai kuris didžiųjų šio krašto 
didmiesčių neišgirdo ilgesingos lietuviškos 
dainos melodijų, o taip pat meistriškai 
atliktų pasaulinio masto kompozitorių kla
sikų kūrinių.

Mes didžiuojamės ne vien tik dėlto, kad 
būdami svetimame krašte Ir gyvendami 
tėvynės Ilgesiu tapome atgaivinti ir- tą 
akimirksni pagyvenome mielosios tėviškės 
miražais. Ne. Tai yra kur kas daugiau. 
Tas mūsų džiaugsmas tėra tik liudininkų 
tų Įvykių, dėl kurių turi džiaugtis kiek
vienas lietuvis, kokiame krašte, kokioje 
šalyje ar būklėje jis būtų! Nes čia buvo 
pavaizduotas lietuvių tautos dvasinės kul
tūros paveikslas, kurio turtingumas ir 
spalvingumas buvo aukštai Įvertintas šios 
didžios anglų tautos dvasinės kultūros 
autoritetų.

NeĮsiglllnus Į dalyko esmę, prašalai
čiui gali atrodyti, kad šis mūsų entuziaz
mas yra perdėta*. Su giliu Įsitikinimu 
drįstu pasakyti, — nei Ir štai dėl ko. Ne
pamirškime mes anglosaksų tautos savy
bių. Nepamirškime taip pat ir jos reikš
mės naujai atkuriamo pasaulio planavime, 
su kuriuo yra surištas ir mūsų brangios 
tėvynės likimas. Anglas visur ir visame 
yra santūrus, tiek Įspūdžiuose, tiek spren
dimuose, Visa tai kas svetima, ji* toleran
tiškai ir kantriai išklauso, tačiau dėl gauto 
Įspūdžio retai kada pareiškia entuziazmą. 
Tatai yra juntama visuose šio krašto as
pektuose. Gi dėl nevykusio efekto, jis 
džentelmeniškai nutyli, o paveiktas dide
lio įspūdžio pasisakys, kad ir viešai, ta
čiau labai santūriai.

Praėjusiais metais, pirmą kartą Britani
joje pasirodžius mūsų solistams, tik sep
tyni laikraščiai tepažymėjo ŠĮ faktą 
kukliai, tačiau palankiai Įvertindami mū
sų dainininkus. Pasirodant menininkams- 
antrą kartą išsyk buvo pajustas, užsilikęs 
iš pereito karto įspūdis, nes ne tik pilnes
nės buvo auditorijos, bet ir žymiai šiltes
nis buvo sutikimas ir palydėjimas pačių 
menininkų. Kiekvienas koncertas buvo 
komentuojamas to miesto ar apygardos 
spaudoje, nesigailint menininkams puikių 
komplimentų, o šalia to nepamirštama 
buvo ir Lietuvos nelaimė, - Iškelti Lietu
vos okupacijos faktai, pareikšta šiltos 
užuojautos ir linkėta atgauti prarastą 
laisvę. Platesni, ar siauresni straipsniai 
Įdėti net 43 britų laikraščiuose ir tuo bū
du mūsų tautos kultūriniai laimėjimai bei 
jos siekimai pasiekė milijonus britų, jau 
neskaitant tos publikos, kuri turėjo laimės 
klausytis puikiųjų koncertų.

Dėl vaizdingumo pacituosiu tik keletą 
britų spaudo* atsiliepimų. Štai po didžiojo 
- reprezentacinio koncerto Londone, vasa
rio 21 d. pats svarbiausias D. Britanijos 
dienraštis „The Times" prabyla:

„Nepriklausomybės netekimas privertė 
daugelĮ Lietuvos muzikų emigruoti. Daini
ninkai ir pianistas, šeštadienio vakare 
KIngsway Hall davusieji koncertą, šiuo 
metu gyvena Vokietijoje, kur jie tebe- 
puoselėja lietuvių liaudies dainas, bei mu

Aukšti svečiai Lietuvos pasiuntinybėje Vashingtone
25 metų Lietuvos pasiuntinybės Vashing

tone proga II. 16 d. ją aplankė apie 200 
aukštų svečių. Buvo gauta daug gėlių, ku
rias atsiuntė; p. Dibergs - Latvijos Chargee 
d’affaires ir buvęs Amerikos ministeris p. 
Arthuras Biissas Lanė, Atsilankė Ameri
kos valstybės departamento pareigūnai, 
kitų valstybių diplomatai, Amerikos kon
greso nariai, dvasininkai, žurnalistai. Tarp 
diplomatų buvo: Portugalijos ambasado
rius New Zealandas, Islandijos ministeris, 
Irano ambasadorius, Elvadoro amb., Ispa
nijos Chargee d'affaires, Latvijos Chargee 
d'affaires, Llbanonos ministeris. Be to, Earl 
Jelllcoė - atstovaująs D. Britanijos amba
sadorių, Kubos Chargee, buv. Jugoslavijos 
ambasadorius p. Fotlchas, Vatikano Apaš
tališkasis delegatas, paVelgūnai iš Dominin
konų Respublikos ir Meksikos ambasados. 
Buvo atsilankė ir visa eilė JAV moksli
ninkų. (pi)

Statys lietuvių gimnaziją Chicagoje
Chicagoje Tėvų Marijonų rūpesčiu su

darytas komitetas, kurio tikslas organizuoti 
lėšas lietuvių aukštesniosios mokyklos 
Chicagoje statybai. Kadangi šv. Kazi

zikos kūrimo tradicijas". Toliau, Indivi
dualiai vertindamas atskiru* menininkus, 
rašo: '

„Ponas St. Baranauskas yra „Tenore ro
busta" pagal itališką modelį,- su puikiai 
skambančiu balsu viršutiniame krūtinės 
registre. ..,Ponas I. Nauragis..Jo dai
navimai iš tiesų primena Saliaplną... Pa
nelė A, Kalvaitytė pasirodė esanti tikra* 
ir puiku* operini* kontraltas... Panelė* A- 
Dambrauskaitės.,. dideli* soprano balsas 
Prof. V. Jakubėnas kaip akompaniatorius 
buvo tiek skoningas, klek tai iš viso gali
ma Įsivaizduoti..." ,

Provincijos spauda parodė dar didesnio 
entuziazmo - ypatingai karštai sutiko ir 
Įvertino mūsų artistu*, „Evening Gazette" 
aprašydamas solistų koncertą Stocktone, 
puikiai Įvertinęs kiekvieną menininką 
atskirai, sako: ,„.. puikios muziko* ir rato 
pajėgumo vokalinė* Išraiškos paliko neuž
mirštamą Įspūdi. Net kai lietuviai meni
ninkai, po griausmingų plojimų-nuošir- 
džlos ir gausio* auditorijos atsidėkojimo - 
apleido sceną, ir nusileido uždanga, kuri 
laiką salėje dar niekas nesiryžo pajudėti 
iš savo vietų...“ Kitas Vidurinė* Angli
jos laikraštis „The Guardian“ straipsnyje 
pavadintame „Operos Žvaigždės AnnBeld 
Plain" rašo: „Šioje apylinkėje niekad ne
girdėjome iki šiol nieko panašaus, priimant 
dėmesin aukštą menini standartą prie ku
rio mūsų publika yra pripratusi...“ Ško
tijos dienraštis „Glasgow Observer“ kon
certo proga apie sovietų režimą Uetuvoje 
rašo; „Sovietiškame režime gyvenant' nei 
vienas nėra tikras, kas su juo gali atsitikti. 
Šlykščiausių provokacijų keltu žmonės 
suimami ir niekas jų daugiau nemato ir 
apie juos negirdi..Nei vienas laikraštis 
nepareiškė nepasitenkinimo mūsų artistų 
pasirodymais. Birmingham Gazette, York
shire Post, Northern Echo, Bridgewater 
Mercury, Staffs Advertiser, Morning News, 
Northampton Independent ir daugybė kitų 
laikraščių garbingai paminėjo lietuviu 
vardą ir mūsų tautos kančias, Tektų dar 
pridurti, kad po Londono koncerto per il
gus metus apie Baltijos valstybes tylėjęs 
Londono garsusis „The Times" Įdėjo dideli 
straipsni nušviesdamas Baltijos tautų kan
čias sovietų vergijoje. Taip pat pažymėti
na, kad kovo 28 d. per britų radiofoną 
(BBC) tik labai svarbioms paskaitom* ir 
valdžios nariams skirtu laiku buvo duota 
Sir Stepheno Tallentso paskaita, kurioje 
jis kalbėjo apie savo vizitą | Baltijos val
stybes ir apie dabartinius tų kraštų gy
ventojų vargus.

Šių faktų akivaizdoje turime sutikti, kad 
šiuo žygiu, - atsilankymu i Britaniją mū
sų menininkai atliko milžiniško masto pa
tarnavimą savo tautai. Mūsų mažosios tė
vynės vardas, kultūra, jos nelaimės ir var
gai, taip mažai tebuvo žinomi britui, - 
šiandien, dėka pasišventėlių Dambrau
skaitės, Kalvaitytės, Baranausko, Nauragio 
ir Jakubėno, Lietuva liko Įvesta brito są- 
monėn kaip kultūringas, kūrybingas ir 
veržlus kraštas, visiškai vertas siekiamos 
laisvės.

Mes, D. Britanijos lietuviai esame nuo
širdžiai dėkingi pasišventėliams meninin
kams, kurie nepasigailėjo energijos, laiko 
ir sveikatos ir atliko taip didį darbą. Tuo 
labiau mes jaučiamės sujaudinti jų to žy
gio, kad jis buvo atliktas taip idealistiškai, 
be Jokių materialinių sąlygų ar didelių ho
norarų. Jie atvyko pas mus ne pasipelnyti, 
ne pagyventi prabangiuose viešbučiuose, 
ne pasimaitinti puošniuose Londono resto
ranuose, bet kukliai, kartais net per kuk
liai, teko Jiems naudotis mūsų paruošto
mis darbo Ir gyvenimo sąlygomis, Mūsų 
norai buvo geri, bet naujakurių sąlygos 
neleido, bent maža dalimi, atsiteisti už tai. 
Tik tikrai nuoširdus ačiū Ir tikėjimas, kad 
šis bepdral organizuotas darbas atneša 
Lietuvai tėvynei naudos, tebus paguoda ir 
viltis kad <Jhvę neįkainojamą patarnavimą 
kovojančiai tėvynei, susilauksite ne vien 
tik iš mūsų Britanijos lietuvių, bet Ir iš 
visos lietuvių tautos padėkos ir Įvertinimo.

P. B. VartaJa,
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 

PinulnlnkM.

miero seserys išlaiko ‘r pavyzdingai veda 
mergaičių'gimnaziją (akademiją), tai Tėvai 
Marijonai statysią rūmus lietu”lų berniu
kų gimnazijai. Laukiama, kad ši darbą pa
remtų visa eilė lietuvių biznierių. (pi)

Kuriasi llituvių skautų vienetai
Atvykus Į JAV didesniam skaičiui trem

tinių skautų - č|ų, pradėta čia palengva 
kurti skautiškieji vienetai. Chicagoje skau
tams sėkmingai vadovauja L. Grinius, Tė
vai Jėzuitai savo namuose teldo lietuviams 
skautams daryti sueigas, I JAV-bes 
pakeliui šiuo metu yra visa eilė vadovau
jančių skautų asmenų, jų tarpe pats LSS 
pirmininkas v, s. K. Palčlauškas, D, Ke- 
šiūnaitė, Į ŠĮ kraštą ruošiasi ražluotl ir 
vyr. sktn. dr. V. Čepas. (pi)

Lietuvos žydė^ paveldėjo 25.000 dolerių
Kovo mėnesi, tarpe kitų Į New Yorką 

atplaukė dr 2 Lietuvos žydės: Llba Wary - 
Bey, 58 metų ir jo* duktė Gitą - 23 mt. 
Išlipusios Į krantą patyrė, kad miręs Llbos 
brolis palikęs Amerikoje už 3.500.000 dol. 
turto. Llba iš jo gaunanti 15.000, o jos 
duktė 10.000 dolerių. (pi)
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Lietuviai esame mes gimę

puoselėjimo ir

Iš Diepholtzo padangės

Vargas lapoja lietuviu palangėje
Ka rašo mūsų tautiečiai iš Brazilijos

KIMIRKSNIU KRONIKA
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darbus 
galima 
ir su

ko vertas kai jis bus tampriai su- 
tautiniu organizmu”.
Kudirka, sielodamasis dėl tautiečių 
ir raštbaimės, kaip motina vaiką

tebūna 
giedri 

I. Cicėnas.

Igjfcwdinimo sūkuryje (4)

Vėš praskleidžiame „Varpą” ir skaitome: 
„Kalba ir tautystė — tai ne kokis ten 

civilizacijos išmislas, tik turi gilesnį pa
matą — yra tiesa gamtos, su kuria juokus 
dirbti gan pavojingas dalykas. Patologijoje 
plačiai žinoma liga nostalgia, vedanti 

, į kapus kiekvieną išsiilgusį priverstinai ap
leistos tėvynės. Negaliu tikrai pasakyti, ar 
nostalgia užgriebia ir tuos, kurie iš geros 
valios išsižada ir kalbos savo ir tėvynės. 
Vienok tą tai tikrai žinau, kad tuos naba
gus slegia kitokia liga, stupiditas s. 
d'ementia, t y. suirimas psichiškų pro
cesų arba ir visiškas jų sustojimas, sujung
tas su atbukimu ir stoka sąjauemo”.

„O yra daug tokių ligotų lietuvių, besi
stengiančių kiek’ įmanant išsinerti iš lietu
vystės. Dėl persergėjimo sveikųjų, paduosiu 
čia žymius tos baisios ligos. Ligoniai: 1. 
lietuviškos. šaknies pavardes permaino ant 
svetimtautiškų, 2. saugojasi lietuviškai kal
bėti, 3. užšnekyti iš netyčių lietuviškai, 
ypač draugystėje svetimtaučių, paraudonuo
ja lyg šutytas vėžys.”

Šitie Dr. V. Kudirkos susirūpinimo ir pa
sipiktinimo žodžiai turėtų būti kalte įkalti 
į kiekvieno politinio emigranto, ypač inteli
gento, sąžinę. Mat, kalbėkime atvirai, dar
bininkas ir amatininkas žymiai stropiau už 
inteligentą išsaugo savo kaip lietuvio ypa
tybes. ’ . i

Neseniai Kanados „N. Lietuvoje” teko 
skaityti korespondenciją iš Toronto, kur 
anglų kalbos kursus lanko ir tautiečiai, aną 
šalį pasiekę prieš 35 metus. Tai daug sa
kanti žinia. Niekas nepeikia svetimų kalbų 

, mokymosi, bet deja, daugelis dėl svetimų 
kalbų pameta savo gimtąją kalbą. Visur juk 
turi būti saikas ir visur privalu elgtis su 
savigarba. Ypač anglosaksų šalys iš politi
nio emigranto nereikalauja kailį keisti. Mū
sų senų žmonių išmintis moko, kad gy
venti reikia su ryto diena. Juk ne svetimų 
šalių turtų didinti ir jų dirvožemio savo kū
nais patręšti čia atvykom.

Mūsų ,tikslas — laisva ir nepriklausoma 
Lietuva, mūsų paskirtis — gyventi, dirbti ir 
amžinojo poilsio atgulti tėvų krauju ir 
prakaitu gyvoje aisčių žemėje, atgulti, žinia, 
su ženklu, jog kovos lietuviu būta.

Jau DP stovyklose bebūnant atsirado, 
„Kuntaplio” žodžiais, Bismarckų nuo Ute
nos; kurie savo vaikus griebėsi siųsti į sve
timas mokyklas ir svetimus vaikų darželius. 
Tai lietuvystės ambasadoriai, bet .. atbu- 

. line prasme.
Spaudos platintojai DP stovyklose tebėra 

mūsų Gallupo institutas. Tai dažniausia 
kuklūs kultūros nešiotojai ir, kaip kiek

. Iš tos gaušybės laiškų, kuriuos teko 
gauti ar skaityti išvykusiųjų pažįstamųjų 
ar nepažįstamųjų lietuvių tremtinių, nie
kur nemačiau tiek nusiminimo ir tiek ne
pasitenkinimo, kaip laiškuose iš Brazilijos. 
Nedaugelis mūsiškių turėjo žinių apie gy
venimą šiame krašte, o dar Vilniuje ar 
Šančiuose klausydamiesi kun. Suginto pas
kaitų apie šį kraštą, tenkinome tik savo 
paprastą smalsumą, o ne rimtai juo do
mėjomės. Tikriausiai tąda niekam nė min
tis nebuvo atėjusi, kad kada nors ir mums 
teks šin kraštan pakliūti. Gali būti, kad 
jau geniai tenai įsikūrusiems lietuviams 
gyvenimas yrą kitoks, tačiau dabartiniai 
naujakuriai - tremtiniai beveik vfti vienu 
balsu šaukia pakliuvę vargam

Prieš metus išvykęs tautietis su penkių 
asmenų šeima rašo didžiausiame nusi
minė: „Patekau, tai jau patekau! Mano 
galva neišneša, kaip galėsiu iš tos balos 
išbristi. Mano uždarbio nepakanka nė bu
tui apmokėti, o kur maistas ir apranga. 
Šiaip viskas yra brangu. Tiesa, yra ir čia 

„ pigių dalykų, tai rūkalai degtinė ir taukai. 
Sviesto, tur būt, jau mano burna niekad 
neparagaus, nes jo kaina nuostabiai aukšta. 
Nevažiuokite patys ir kitus atkalbėkite, 
jei kas bandytų šitokią kvailystę daryti, 

. kaip mes padarėme”.
Ramesnis yra kitas laiškas, kurį rašo tri

jų šeimos narių galva. Čia ir daugiau in
formacijų apie čionykštes gyvenimo ir dar
bo sąlygas, bet ir čia jaučiama beviltiška 
padėtis, ir kaip išsigelbėjimas matomas tik 
išvykimas į JAV.

Štai, svarbesniosios to laiško ištraukos: 
„Mes gyvename pačiame Rio de Janeiro 
.kurorte Copacabana. Tai priemiestis, kur 
suvažiuoja vasaroti pati aristokratija, visi 
bagočiai. Šiame, krašte pinigas yra viskas.

Čia kas moka suktis, gyvena neblogai, 
bet tik tie, kurie atvažiavo ankščiau. Nau
jai atvykusieji labai skurdžiai stumdosi. 
Žinoma, turint specialybę,- yra geriau, ypač 
automechanikų reikalaujama. Vyras mo
ka šoferiauti, bet čia svetimšaliams šofe- 
riauti neleidžia. Aš galėjau eiti į siuvyklą 
(tremtyje ji vienoje stovykloje yra baigusi 
siuvimo kursus. S. N.), bet Buto neturiu. 
Butelis paprastas kaštuoja 500-800 kruzei- 
rių, tai tiek, kiek paprastas darbininkas 
mėnesiui uždirba, o pragyvenimas ypač 
brangus. Kad neturėčiau sesers, tai man 
tikrai būtų baisu. Žinoma, tektų vykti j

vienas pilkasis didvyris, verti didelės pa
garbos. Jie, spaudą beplatindami, geriau
sia pažįsta DP. Visur pasitaiko gudriais ir 
didžiais besidedančių, o. spaudos platintojas 
turėjo ir turi moralinę teisę jų atžvilgiu pa
sielgti taip, kaip ana mergaitė iš pasakų, 
kuri, miniai aklai besilankstant prieš pra
einantį karalių, pakėlė žvilgsnį .ir šūkterėjo: 
„Juk jis nuogas (t. y. mūsų kalbamu atveju 
nei knygų nei laikraščių neskaitantis ...)”

Šit,1 vieno spaudos platintojo nusiskundi
mu, iš vienos stovyklos amerikiečių zonoje 
išvyksta į JAV ir į Kanadą viso 7 šeimos. 
Platintojas siūlo dr. J. Balio „Lietuvių tau
tosakos skaitymus”. Tai didžiai prasminga 
ir būtina knyga. Ypač ja turėtų apsirūpinti 
inteligentai, nes darbininkų ir amatininkų 
siela — motina lietuvė! — pati iš atminties 
nejučiomis ir dainų pamokys ir pasakų pa
seks, ir patarlėm bei priežodžiais iš gyvo
sios kalbos apipuoš. Kaip ir reikėjo, deja, 
laukti, iš 7 anų šeimų tik viena tenusipirko 
„Skaitymus”. Tuo pagarbos vertu tautiečiu 
buvo iš profesijos šaltkalvis. Iš anų liku
sių 2 (vyrai su aukštųjų mokyklų diplo
mais) susimetė išleistuvių, trečioji sielojosi 
ar nesuduš krištolas ir tt. Brr. Tai, mielieji, 
joks Kybartų skryningas, bet viešai svars
tytina problema. Jei yra nekeičiamos, viė. 
šojo judėjimo taisyklės, tai, tur būt, raštą 
paskaifančiam lįetuviui turi visuotinai ga
lioti ir tautinės kultūros 
saugojimo nuostatai, j .

— Po ' truputį pradeda gyventojai emi
gruoti. Prieš keletą dienų dvi šeimos iš
vyko į pereinamąją stovyklą emigruoti 
Amerikon pagal nevardines garantijas. Tai 
pirmosios kregždės iš čia. Bendrai iš sto
vyklos gyventojų jau 230 asmenų pakviesta 
tvarkyti emigracijai į JAV savo dokumen
tus. Čia pat vietoje buvo atvykusi IRO 
skryningo komisija, kuri taip pat padarė 
pirštų atspaudus ir surinko’ kitus, išvy
kimui reikalingus, asmens dokumentus bei 
po aštuonias fotografijas. Pačioje stovyklo
je reikėjo atlikti ir sveikatos patikrinimą,- 
kurį vėliau papildo DPACSo gydytojas. 
Plaučių nuotraukos jau dabar nereikalau
ja, nors anksčiau pašauktieji turėjo ir jas 
pristatyti. Dabar sako, kad plaučių nuo- 
traiikas daryšią tiktai pereinamojoje sto
vykloje.

Neseniai į N. Zelandiją išvyko 25 
asmenys, jų tarpe ir agr. dr. A. Butkaus

fazendas. Bet čia ūkiai tai ne mūsų. Nė 
įsivaizduoti negalima. Dirba jiems juodu
kai, o gyventi tarp jų baisu, nes didžiau
sias skurdas ir nešvarumas, o apie medi
cinos pagalbą sunku ir kalbėti, nors ji tei
kiama nemokamai, bidelę konkurenciją 
ateiviams daro vietiniai mulatai, nes jie 
gyvena kaip kolchozinininkai: dirba labai 
pigiai ir turi labai mažus reikalavimus. 
Ypač prie jų klimato mūsų žmogus tuojau 
kojas pakratytų. Darbininkų ir tarnų tei
sės čia šuniškos. Čia niekas su tavimi ne
siskaito. Ponai pripratę juodukus laikyti, 
ir juos išnaudoja iki kaulo. Taip pat ir iš 
mūsų reikalauja, kad tik dirbtum ir dirb
tum be jokio poilsio. Apskritai čia toks 
kraštas, kur daug ' tinginių ir apgavikų, 
kurie tik kito darbu nori pelnytis ir tuo 
žmogų nuvertina iki žemumo. Čia yra 
tikrai baltų vergų pirklių šalis, kur uždar
biaujama be sąžinės, ir kitų prakaitu 
kraunamas! turtus. Mano švogerėlis taip 
pat norėjo, kad mes eitume į jo nupirktą 
žemę vergauti, kur gyvena juodukai ir 
moskitai, bet mes atsisakėme, ttti ir gyve
nimas pas seserį pasidarė nepakenčia
mas ...“

„Nuo skurdaus maisto šalyje yra didelis 
skaičius TBC ligonių. Tiesa, ligoninės ne
mokamos, bet jų tiek maža, kad džiovinin
kai atvirai vaikšto gatvėmis. Nors kraštas 
vadinamas katalikišku, ir visur net karčia- 
mose kabo šventųjų paveikslai, bet žmo
nės ramia sąžine tave prišers kirminais ar 
kitkuo. Taip aš patekau desperacijon, kad 
raminuosi tik viena viltimi - patekti į 
JAV, nes giminės žada apmokėti kelią, nes 
mes čia dirbdami niekad jo sau neužsi
dirbsime. Taip pat giminės žada prisiųsti 
ir drabužių, nes iš mūsų uždarbio sunku 
bus ką nors nusipirkti...“

Antrame laiške rašoma: „Mes trys jau 
tarnaujame vienoje šeimoje. Aš pasidariau 
■tarnaitė - virėja ir skalbėją, vyras - auto
mobilių mazgotojas, grindų valytojas, 
šunų mazgotojas, Jciemsargis, daržininkas, 
kelneris ir drabužių prosuotojas. Duktė 
tvarko du vaikų kambarius ir jų drabu
žius ir man padeda. Be to, ji yra mūsų 
vertėja, nes ji jau laisvai kalba portuga
liškai, kai tuo tarpu mes, suaugę, kaip 
žąsys su antim gargsime. Bet vis šiaip taip 
grabaliojamės, baisiai sunki kalba. Čia dir
bame* nuo sausio mėnesio. Darbo yra daug. 
Ypač” aliuminjaus puodu šveitimas net na-

Turime būti lietuviai ne vien iš metrikų, 
bet ir iš tėvų prosenolių dvasios. Ant mūsų 
gula didelė atsakomybė už save pačius ir 
už jaunąją kartą, o ypač už pačius mažuo
sius, kurie tėvynė pažinti ir pamilti tegali 
iš gimtąja kalba rašytų knygų ir iš gyvų 
ilgesingų pasakojimų.

Savo kalbą tėvynėje ir tremtyje bendrai 
pravargtas dienas, ir sąžinė bylos, jogei be 
reikalo nutraukta ryšiai, atitolta ne tik nuo 
savųjų artimųjų, bet ir nuo didelę pusiaus
vyrą suteikiančio bendruomenės darbo. 
Niekas svetur taip nesupras ar neužjaus ir 
nepagelbės, kaip savasis tautietis! — tatai 
tebūna mums vyriausia patarlė.

Rašytojaus Ignas Šeinius šitaip sako:
„Turime suprasti, kad kiekvienas lietuvis 

— tai gyvas tautinis kapitalas, kuris turi 
būti koncentruotas ir gauti paskirtį planin
gai organizuotame tautiniame ir valstybi
niame darbe. Ir skyrium paimtas lietuvis tik 
tada bus 
rištas su

Dr. V. 
vangumo 
mokė;

„Turime žinoti jausmus, mintis ir 
visų lietuvių, idant aišku būtų, kuo 
remtis, norint apginti savo tėvynę 
teikti jai laimę”.

Ak, mūsų darbai ir atminimas 
tautai ir bendruomenei malonūs ir 
kaip kūdikio šypsena .

šeima. Stovykla neteko gimnazijos moky
tojo ir Veikėjo. Jo žmona VI. Butkienė 
energingai dirbo su stovyklos skautėmis.

Naujai pašaukta 20 asmenų paruošti do
kumentus išvykti į Australiją, tat netru
kus ir jie išvyks į pereinamąsias stovyklas. 
Didelė stovyklos gyventojų dalis ruošiasi 
emigruoti Australijon. Išvykusieji pa
žįstamieji, su kuriais teko tremtyje7 gy
venti keletą metų, kartu, dabar iš Austra
lijos rašo ir džiaugiasi gerai įsikurią. Dar 
savo metu iš Stadės stovyklos (1947 m.) 
išvykę viengungai šiuo metu atsiima savo 
tėvus. Kitų tėvai jau išvykę. Buvę De- 
delstorfo stovyklos,, gyventojai Grosai iš 
Australijos rašo, kad kartu su savo kaimy
nais nusipirkę išsimokėtinai namą keturių 
kambarių su virtuve, o Snarskių šeima 
džiaugiasi, kad australų gimnazijos pripa- 
žinusios tremties gimnazijos darbą ir 
priėmusios jų dukterį į tą pačią klasę, ku
rioje ši tremties gimnazijoje mokėsi. S. N.

gus nugraužia. Keliuosi 6 vai. ryto ir ligi 
10 vakaro ant kojų.

Vyras, bevaškiiodamas grindis, kasdidn 
3—4 kartus keičia marškinius, taip pra
kaituoja, o per tuos tris mėnesius nukrito 
net 5 kg. Dukra visai panelė išaugo, bet, 
vargšelė, negali toliau mokytis, nes turi 
eiti tarnaitės pareigas, kas, žinoma, jai la
bai nepatinka, o->poniai taipgi nepatinka, 
kad jos manieros ne tarnaitiškos, kad ne
mokanti lankstytis, ir išdidžiai atrodanti. 
Kai buvo ponai išvykę atostogų, buvo 
aukso dienos ir maistas buvo geras, bet, 
kai sugrįžo, tai prasidėjo „katorga“. Ponia 
pati šeštą valandą keliasi ir jau prie balti
nių krapštosi, duodama suprasti, kad dar 
anksčiau kelčiausi. Bet mano sveikatai to 
jau būtų perdaug. Net sekmadienį, kaip 
šiandieną, a’š vakare baltinius buvau iš
metus ant saulės, o paskui vėl į vandenį 
sumečiau, o rytoj turėjusi vėl džiaustyti 
(tokia, mat, tvarka čia). Gi šiuo metu ra
šau tau laišką, o ponia pliūškinasi spal
votuose baltiniuose ir vis ką tai murma 
po nosia. Jaučiu, kad, tur būt, „lėksime“ 
iš čia.

Tiesa, vyras neseniai buvo pradėjęs 
dirbti pas vieną lietuvį, bet anam pasi
rodė per brangus, tai ir atleido, rasdamas 
pigesnį vietinį. Dar prieš šią tarnybą bu
vau šu vyru pasiskelbusi laikraštyje: aš - 
kaip tarnaitė - kambarinė, o vyras - kaip 
liokajus. Tačiau šeimininkas po dviejų 
dienų atleido, nes jie negali mane vadinti 
vardu, o vyrui vis pridėdavo „sinjore, ir 
tai juos labai varžė. Bet ateityje būsime 
gudresni ir nesisakysime, kas buvome tė
vynėje ...“

Tik ką perskaitytųjų laiškų paveikta, 
kremtuosi savų tautiečių likimu. Man tik 
dabar paaiški, kodėl tas skurdžias lūšne
les Kaune andai žmonės vadino „brazilka“. 
O vis dėlto neveltui paimtas tas vardas! 
Nuliūdę ir apsiblausę bičiulių veidai. Mes 
dar niekur neišvykome, rasit, kur nors iš
vyksime. Kas žino, koks likimas mus lau
kia, Ir man dabar, labiau nei kada galvon 
ateina mintis, kad mes esame nelyginant 
tas pinigas, kuris galioja tik tame krašte, 
kur jis yra nukaltas. O, niekur kitur mes 
neturėsime savo tikrosios vertės. Jei ir 
įsikursime kur, tai tik tam, kad saugesni 
prabūtumėm didžiojo laukimo laiką, nors 
likimo dar būsime ir vėtomi ir mėtomi.

S. Narkėliūnaite

Skursta Venecuelos lietuviai

Pažiūrėkime ir i antrąją pusę
- Mūsų spaudoje jau beveik mada pasidarė graudenti ir mokyti mus, kaip mes
■ turime elgtis išemigravę. Ypač į Jungtines Amerikos Valstybes. Tur būt, neišeina
■ nei vieno laikraščio numerio, kur ta tema nebūtų kas parašyta. O ir Balio atsto-
■ vas p. J. Valaitis savo labai gražiuose pranešimuose ne kartą pabrėžia įdomių
■ vaizdelių apie dipukus, besikuriančius Naujajame Sviete. Tie vaizdeliai dažnai di-
■ pūką parodo gana linksmame, bet jo asmenybei nedėkingame vaidmenyje.

Šitoji mūsų laikraščių mada nėra bloga, ir čia bus rašoma ne prieš ją. Taip
■ pat ir p. J. Valaičio linksmieji vaizdeliai yra ne tik gražūs stiliumi, bet ir naudingi
■ įsidėti į širdį tam, kuris žada pradėti kurtis Dėdės Šamo žemėje.

Čia norima atkreipti dėmesys į antrąją medalio pusę. Būtent: važiuojant į pa
laimintąją Ameriką, reikia save sukontroliuoti, savo dūšią ir kūną sudėstyti pagal 
ano krašto reikalavimui, papročius ir tradicijas, o tam reikia bent šiek tiek pažinti 
papročius, įpročius, tradicijas, dūšias bei kūnus tų, pas kuriuos važiuojama, kurie 
jau seniai tame krašte gyvena, kurie jau seniai yra išmokę pačiupti riedantį dolerį 
už uodegos. •

Išdrįsiu aš nusidėti visokioms gero rašinio kompozicijos taisyklėms ir šio kū
rinio motto įrašysiu tik dabar, vadinasi, — šiaip taip apdorojęs įžangą. O kadangi 
rašinys daugiau taikomas jaunoms merginoms, tai ir motto bus tinkamas: Būtent:

Kas iš to seka, jaunos mergytės?
Kad reik klausyti tėvo namytės. 
Jei jaunas frantas kojines teikia, 
bėkit ir rėkit — „ačiū! nereikia!”

Sis kūrinėlis pa išrašytas ir vieno poeto eilėraščio, purašyto dar Lietuvoje 
vokietmečiu. Kadangi aš jį užrašiau iš atminties ir kadangi šis ppetas dabar taip 
pat dipukas ir, rodos, taikstosi taip pat į Ameriką, aš labai atsiprašau, jeigu kur 
nors būsiu suklydęs ir kokį žodį iškreipęs, ne taip pr.rašęsC Tačiau, nors ir būtų 
padaryta paklaida, šis motto labai tinka, net nepaisant to, jog reikalas, kaip toliau 
pamatysite, sukasi ne apie kojines, o apie kailinius ir kitokius brangius daiktus.

Dabar jau galima pradėti dėstymas. Tai va;
Į Montreal!, vadinasi, Kanadą, ne Jungtines Amerikos Valstybes, tarnaičių 

kvota nuvažiuoja jauna, graži lietuvaitė. Ilgos, geltonos kasos, mėiynos akys, skais
tūs veideliai jau buvo susukę ne vienam berneliui galvą’. Susuko jos galvą ir Džo, 
kuris taip pat, ar biznio ar svečiavimosi reikalais, buvo atvykęs į Montrealį iš 
Chicagos. Džo-šaunus, trisdešimt penkerių metų amerikietis lietuvis, nors ir išsi
skyręs su pirmąją žmona, taip pat užimponavo vargšelei dipukei. Žodis po žodžio, 
susitikima’s po susitikimo, ir mergaitė padovanoja savo naujam gerbėjui gražų, lie
tuviškais raštais savo rankomis išsiuvinėtą hertinį, šaliką, o Džo, nenorėdamas likti 
skolingas, — žiedą, laikrodį ir dvejus, kad ir padėvėtus, kailinius.

Ir vienas ir kitas, tur būt, galvoja apie vestuves. Bet Džo negi rėdės visą laiką 
Montrealyje. Chicagoje bizniai laukia. Ir tolesnis dviejų įsimylėjėlių bendravimas 
vyko.laiškais. Kaip ten buvo, kaip ten atsitiko, bei, laiškais susirašinėdami, pasakė 
vienas antram po piktesnį žodį. Į paskutinį gana piktą gražuolės laišką Džo rea
gavo amerikietiškai: Jis sėdo Cnicagoje J lėktuvą ir, kaip, viesulas, tik žybt, Jau 
Montrealyje. Dvyliktą valandą nakties, kai visi jau miegbjo, Džo abiem kumštimis 
beldžiasi į mylimosios duris. O (leistas štai kokiais žodžiais pradeda;

— Aš atskridau lėktuvu. Tu žinai, man tas brangiai kaštavo. Ir aplamai, aš 
ant tavęs'prašpendijau daug pinigų. Atiduok man tuojau laikrodį, žiedą ir furkau- 
čius (kailinius)!

Ką gi darys mergaitė? Atnešė, suvyniojo į popierį ir sako sudiev. Bet Džo dar 
penusileidžia:

— Tu apsigalvok, Aš pirksiu karą (automolilį). oienč spalvoc. Yes — orenč. 
Tai bus labai gražu. Jis bus atviras. Aš dreivysiu (vairuosiu). Bet jau dabar tavęs 
nesodinsiu su savim frontan. Turėsi užpakalyje sėdėti, nes tu negera. Pirksiu Chi
cagoje hauzą ant dviejų flourų. Tu būtum bosas, nebe dipuke. Yes. bosas! Aš tau 
palikčiau furkaučius, bet žmonės sakys: a, tas Džo durnas, aprėdė dipuką, ir ji da
bar graži su dipukais vaikšto, yes, durnas tas Džo! Tai atiduok visa. Sudiev, good 
bay! Ne, ne hendės (rankos) aš tau neduosiu, nes 1u dipuke, ir_negera dipuke! Yes. 
O aš visiem tavo dipukam padarysiu juodą akį, yes, pamatysi, padarysiu juodą 
akį!

Rytojaus vakarą Montrealyje buvo lietuvių pobūvis, su bufetu, su šokiais. J 
pasilinksminimą atėjo ir1 Džo. Tur būt, labai širdis graužėsi dėl prarastos Myli
mosios, nes kaip atsistojo prie bufeto, taip ir neatsitraukė, kol akys padūmavo. To
kiom apsiblaususiom akim ėmė kibti prie vakare buvusių dipukų ir muštis. Nors di- 

į pūkai būdami, negi leisis, kad kiekvienas DžO, kad ir lėktuvais skraidąs, skaldytų 
i jiems antausius? Pačiupo dipukai Džo ir nabagą taip prišukavo,* kad vargšelis 
į visas mėlynas, sudaužytas kaip obuoliukas, sudraskytais drabužiais paršlitiniavo 
J namo, kur buvo apsistojęs.
| Ir vėl lėktuvu Džo parskrido Chicagon. Po kiek laiko jis rašo savo sužadėtinei,
■ deja, buvusiai:
■ — Tu, žinai, gali pasiimti tuos furkaučius. Aš juos palikau pas ... (adresas), 
5 Yes, pasiimk. Aš tau juos atiduodu kaip vargšei dipukei pašalpą. Yes! Kadnemany-
■ turn, jog tas Džo jau toks blogas. Yes, yes, aš ne toks jau bėd, kaip tu manai.

Mergaitė, buvusi studentė, nusitvėrė už galvos;
j — Viešpatie! už ko būčiau ištekėjusi!

Čia istorija ir baigiasi. Moralo, tur būt, nereikia, nes ne pasakėčios forma už- 
i rašyta. Vietoj moralo galiu patikinti, jog užrašyti faktai yra tikri, ne išgalvoti. 
B Kas netikėtų, galiu net laišką parodyti, kuriame tas viskas surašyta juodu ant 
! balto. Žinoma, ta sąlyga, jeigu nuo laiško autoriaus negausiu ir tajp pylos už to- 
i kių intymių dalykų paskelbimą viešumai. Jeigu Džo ir nebūdingas atnerikiečio per- 
i sonažas,, tačiau iš anksto pažinti jį, ypač jaunoms mergaitėms, pravartu.
■ A. RŪKAS.

— „Ko gera gali lietuvis Venecueloje 
tikėtis, jei jis, vos paeina nuo Sunkaus 
darbo nuovargio, kad jo jėgas karšta saulė 
pribaigia, o atsišaldyti, nusiplauti negali, 
nes nėra primityviame kamputyje sąlygų? 
Ar mes tik, iei taip bus ateityje, nesusi
lauksime to, ką turi Brazilijos ir Argenti
nos lietuviai... Todėl mes su baime tai 
apgalvojame ir kreipiamės į visus, kam tas 
klausimas privalo rūpėti, kas už tai jau
čiasi atsakingas: Mes norime turėti savo 
oficialų atstovą, kuris mums būtų simbo
liu, kuris mums padėtų susitvarkyti, kad 
nežūtumėm ne tik sau, bet ir mūsų tėvy
nei, kurios Laisvės šventės - Vasario 16 - 
šiandien negalime tinkamai paminėti“ '- 
„Drauge“ III. 4 skundžiasi tūlas Venecue-

Malonus skaitytojai
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 kartu. 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 

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

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

Iš Vokietijos į užsienį užsisakant 
pakanka mokėti 4.50 DM už menės). 

los lietuvis P. Tolimas. Vietos lietuvių 
skurdą dar paryškina ir šis sakinys:

— „Slankiodamas iš darbovietės j dar
bovietę. maldaudamas bet kokio darbo, 
kad ir už pusę atlyginimo, Venecuelos lie
tuvis jaučiasi be jokios vadovybės, be glo
bos“.

Administracijos pranešimas
Atkartotinai pranešame, kad norint gaufi 

laikraštį per paštą, reikia mums atsiųsti už 
mėnesį DM. 3,50. Už DM. 3,— laikraštis 
siunčiamas tik per platintojus.

Visus gerb. prenumeratorius, atsiuntusius 
DM. 3,— prašome papildomai atsiųsti dar 
DM. 0,50. Priešingu atveju, būsime pri
versti laikraščio siuntimą nuo balandžio 25 
d. sustabdyti. Administracija.
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