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Berlyno blokada panaikinta
Sovietai buvo priversti nusileisti. Gegužės 12 d. panaikinami visi susisiekimo su Berlynu suvaržy
mai. Gegužės 23 d. Paryžiuje susirinks keturi užsienio reik, ministerial, kurie aptars Vokietijos 

problemą ir visus su Berlyno blokados panaikinimu susijusius klausimus

Maža paguoda smaugiamiems

Paryžius (Dena/Reuteris). Ketvirtadieni 
Prancūzijos užsienio reikalų ministerija pa
skelbė komunikatą apie Berlyno blokados 
panaikinimą. Jo turinys toks;

Prancūzijos, Sovietų Sąjungos, JAV ir D. 
Britanijos vyriausybės susitarė: 1. 1949 m. 
gegužės mėn. 12 d. bus panaikinti visi nuo 
1948 m. kovo 1 d. sovietų vyriausybės įves
ti susisiekimo, transporto ir prekybos su
varžymai tarp Berlyno ir Vakarų okupaci
nių zonų bei tarp sovietų ir Vakarų zonų.

2. Visi nuo 1948 m. kovo mėn. 1 d. Pran
cūzijos, D. Britanijos ir JAV vyriausybių 
kantu arba kurios nors čia paminėtos val
stybės atskirai įvesti susisiekimo, transporto 
ir prekybos suvaržymai tarp Berlyno ir so
vietų zonos bei Vakarų zonų ir sovietų zo
nos taip pat 1949 m. gegužės 12 d. bus pa
naikinti:

3. Praslinkus 11 dienų po šio susitarimo 
1 ir 2 str. Igyvendymo, būtent — 1949 m. 
gegužės dėn. 23 d. Vokietijos klausimui ap
tarti, o taip pat su Berlyno būkle susiju
sioms problemoms apsvarstyti, neaplenkiant 
ir Berlyno valiutos klausimo, Paryžiuje bus 
sušaukta užsienio reikalų ministerių taryba.

Jungtinės Tautos ilgai plojo...
Ketvirtadieni visų keturių didžiųjų val

stybių atstovai JT generaliniam sekretoriui 
Trygvei Lie pasiuntė bendrą pranešimą, kad 
yra susitarta panaikinti Berlyno blokadą.

Be to, teigiama, kad visi susitarimo part
neriai paprašys Saugumo’Tarybos pirminin
ką sušaukti ST nepaprastą posėdį, kuriame 
bus oficialiai nutarta iš ST darbų tvarkos 
išbraukti Berlyno klausimą, kai tiktai Ber
lyno blokada bus panaikinta.

JT pilnaties pirmininkas Dr. Evattas dėl 
Berlyno blokados panaikinimo pareiškė, jog 
tai yra vienas žingsnis arčiau JT nubrėžtų 
tikslų. Bet dar daug "kelio reikia nueiti, kol 
JT tikslai bus įgyvendyti.

JT politinės pakomisės nariai ilgai plojo, 
kai pirmininkas nutraukė debatus dėl Izra
elio priėmimo j JT ir perskaitė keturių val
stybių komunikatą dėl Berlyno bokados pa
naikinimo.

Trečiadienio vakare Maskvos radijas sa
vo audidjose nė vienu žodžiu nepaminėjo 
apie keturių susitarimą panaikinti Berlyno 
blokadą.

Pavojai dar nėra pašalinti
Beveik visų kraštų spauda keturių di

džiųjų susitarimą dėl Berlyno blokados.pa
naikinimo priėmė su dideliu dėmesiu. Tai 
laikoma pastarųjų mėnesių pačiu reikšmin
giausiu įvykiu. '

L Paskutine valandą J
f

♦ Prezidentas Trumanas pareiškė spau
dos atstovams, kad Vokietijos problemai 
išspręsti nereikalingas susitikimas su mar
šalu Stalinu. Jis nematąs jokio reikalo 4 
valstybių galvų konferencijai.

♦ Bevinas šeštadieni po pietų skris i
Berlyną, kur sekmadienį susitiks ir su vo
kiečių politikais. • *

♦ Henrys Wallace pareiškė, kad Vaka
rai tyčia vilkino susitarimą dėl blokados at
šaukimo.

♦ Vakar paskelbus susitarimą dėl blo
kados nuėmimo, Hamburgo oro koridoriuje 
sovietų naikintuvai vėl pradėjo savo praty
bas. Vakarų sąjungininkų atstovai pareiškė 
protestą. Jie nurodė, kad tai esąs tas reiš
kinys būdingas sovietų politikai. 4

♦ Ryšium su blokados panaikinimu 
kiek pakilo rytų markės kursas. Dabar už 
1 vakarų markę mokamos 3,2 rytų markes.

♦ Šanchajaus apylinkėse prasidėjo smar
kios kautynės. Komunistai bando pralaužti 
miesto gynimo žiedą. Abi pusės praneša 
apie laimėjimus.

♦ Britų krašto apsaugos minisferfe 
Alexanderis pranešė žem. rūmuose, kad vy
riausybė nutarė sustiprinti britų Įgulą 
Hongkonge. Bus pasiųsta keletas laivyno 
vienetų bei aviacijos ir tankų dalinių.

♦ Denas Achesonas pasisakė už finansi
nę pagalbą Ispanijai. Į vieno senatoriaus 
pareiškimą, kad amerikiečių tautos daugu
ma yra už ambasadoriaus | Madridą pa
skyrimą, Achesonas atsakė, kad šiuo metu 
JAV saisto nutarimas iš Madrido atšaukti 
visų diplomatinių misijų galvas.

♦ IT visuotiniame susirinkime Gromyka 
pareiškė esąs „dar ne visai pasiruošęs” pa
reikšti sovietų pažiūrą j Italijos kolonijų 
Ifldmą. Diskusijos nukeltos įpirmadieniui. 
Izraelio atstovas Ebanas prašė JT visuo
tini susirinkimą' pakeisti savo 1947 m. nu
tarimą dėl Jeruzalės sutarptautinimo. Jis 
siūlė tarptautinėje priežiūroje palikti tik 
šventąsias vietas.

Londoniškis „Times” rašo, jog tas susi
tarimas |r°do, kad Vakarų ryžtingumas pa
siteisino. Tačiau pavojai dar nėra pašalin
ti. Be abejo, sovietai tuo savo žygiu sie
kia pristabdyti Vakarų Vokietijos sudary
mą ir susilpninti Vakarų pasiryžimą konso
liduoti Atlanto paktą. Baigdamas laikraštis 
taria, kad geriausia, ką dabar galima su
galvoti, tai kaip tik Vakarų Vokietijos vals
tybę sudaryti, o ji jau būtų išeities tašku 
visai Vokietijos problemai spręsti.

„Manchester Guardian”: Jeigu užsienio 
reikalų ministerių konferencija baigsis ne
sėkmingai kaip paprastai, bus pavojus, kad 
ir vėl bus stveriasi aštrių metodų. „Labiau
siai drąsinąs faktorius, kuris palenkė sovie
tų elgseną, yra tas, kad ne Uralas, bet Ruh- 
ro sritis turi aprūpinti Rytų Vokietiją”, ra
šo „Daily Telegraph”. ,

Amerikiečiai labai skeptiški
„New York Times” diplomatinis kores

pondentas rašo, kad JAV vyriausybės val
dininkai ryšium su sėkmingu keturių susi
tarimu vis dar tebėra „labai skeptiški” ir 
pageidautų, kad grįžtų „šaltojo karo” die
nos, JAV valdininkai tikėjo Marshallio pla
nu, oro tiltu ir Vakarų Vokietijos respubli
ka ir Atlanto pakto politika. Blokados pa
naikinimas jiems sukelia daug abejonių”.

„New York Herald Tribune”: „Sovietų 
beatodairiškiausio ir ekspfiozyviausio impe
rializmo avantiūros pabaigos mažiausia te
galima laukti. Toje avantiūroje slypi karo

pavojus, jeigu viena ar kita pusė žengtų 
klaidingą žingsnį. Yra aišku, kad Berlyno 
blokadas pabaiga nereiškia šaltojo karo 
pabaigos...

Tačiau nėra jokios abejonės dėl Vakarų 
pasisekimo Berlyne ir visoje Vakarų Euro
poje. Vienintelė nauda iš turėtų pavojų ir 
sudėtų aukų yra ta, kad Berlyne sovietai 
patyrė pirmąjį ir, atsižvelgiant | Europą, 
gal būt, lemiamą pralaimėjimą.

Sovietai padarys didžiausių nuolaidų
New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 

Times”, remdamasis savo korespondento iš 
Berlyno pranešimu, rašo, kad informuoti 
Vokietijos sluogsniai pranašauja, jog So
vietų Sąjunga yra „pasiryžusi” padaryti 
beveik kiekvieną nuolaidą”, kad tik pasiek
tų Vokietijos vienybės.

Tame „New York Times” straipsnyje to
liau sakoma, kad amerikiečių ir britų sluog
sniai, kurie susiduria su sovietų politika, 
linksta manyti, jog Vakarų valstybės užsie
nio reikalų ministerių tarybos pasitarimuo
se patirs drastišką sovietų taktikos pasikei
timą Vokietijoje.

„Vienas iš labiausiai patyrusių amerikie
čių stebėtojų Berlyne” pareiškęs, jog .So
vietų Sąjunga sutiksianti, kad jos zonoje 
būtų padaryti keturių valstybių priežiūroje 
rinkimai ir akceptuosianti Borutos konsti-tu-, 
ciją visai Vokietijai, idant tuo būdu būtų 
įmanoma atstatyti Vokietijos vienybę.

Londonas (Detia/Reuteris). Britų užsienio 
reikalų vicemmisteris Mayhewas žemuosiuo
se romuose pasisakė prieš sovietų teigimą 
apie jų darbininkų aukštą gyvenimo stan
dartų. Jig pabrėžė, kad Vakarų demokrati
jų pareiga yra ryšium m tuo sovietų tei
gimą paskelbti tikrus ten esančius santy
kius.

Atsargiai vertinant, prievartos darbinin
kų skaičius Sovietų Sąjungoje yra tarp pen
kių ir dvylikos milijonų. Jeigu Sovietų 
Sąjungos vyriausybė ir sovietų atstovai JT 
teigia, kad Sovietų Sąjungoje nėra jokių 
didelio masto priverčiamųjų darbų, bet yra 
įtik keletas „civilizuoto pobūdžio kolekty
vinių stovyklų”, tai tada lieka atviras kau
simas, kodėl tos stovyklos laikomos tokioje 
baisioje paslaptyje. „J05 yra stropiau sau
gomos”, sakė Mayhewas, ' „kaip Hitlerio 
koncentracijos stovyklos. Judėjimo laisvė 
Hitlerio Vokietijoje buvo didesnė kaip šių 
dienų Sovietų Sąjungoje”.

Vokietijos sovietų zonoje sovietai pasisa
vino KZ techniką ir ją dar patobulino. Yra 
pagrindo tarti, kad ten šešiose didelėse ir 
septyniose mažesnėse stovyklose yra lai
koma nuo dviejų iki trijų šimtų tūkstančių 
areštuotųjų.

Baigdamas Mayhewas pažymėjo, kad Va- 
Jrarų demokratijos, kas liečia gyvenimo 
standartą ir darbininkų interesus, neturi ko 
pasimokyti iš Sovietų Sąjungos.

Jau ir žydai kaltina sovietus
New Yorkas (Dena/Reuteris), .JAV žydų 

komitetas paskelbė pranešimą, kuriame sa
koma, kad katalikų, protestantų, graikų ka-

Karinė parama Europai būtina
Washingtonas (Dena/Reuteris). JAV už

sienio reikalų ministęris Achesonas preky
bas rūmuose pareiškė, kad laisvės ir de
mokratijos jėgos iš pakulinio rutulojimosi 
Vakarų Europoje gali pasisemti drąsos.

Nuo Europos atstatymo programos pra
džios totalinės jėgos Vakarų Europoje ne
bepadarė pažangos. Visuose svarbiausiuose 
rinkimuose gyventojai pasisakė už konsti
tucines vyriausybes. Komunistų pastangos 
sužlugdyti atsistatymą, labiausiai Prancū
zijoje ir Italijoje, dėl tų kraštų vyriausybių 
Energingų žygių buvo paraližuotos.

Darbininkija vis labiau pažįsta komunis
tų agitaciją ir savo viltis dėl ateities grin
džia gamybos pakėlimu ir finansine stabili
zacija. Tačiau tas atsistatymas yra trukdo
mas vis ryškiau pasireiškiančios ginkluoto 
užpuolimo baimės. Todėl yra būtina Atlanto 
pakto nuostatus Įgyvendyti ir jį sustiprinti 
karine parama Vakarų Europai. Bet karinė 
parama turi būti taip konstruota, kad ji 
jokiu būdu nepažeistų ūkinio atsistatymo,

Sovietų manevrai turėjo tik vietinę reikšmę
Berlynas (Dena). Sovietų okupacinių da

linių manevrai vyksta visu tempu.
Iš Rytų zonos vokiečių administracijos 

vidaus reikalams patirta, kad tie manevrai, 
nepaisant darytų didelio masto pasirengi
mų, neišėjo iš vietinių pratimų ribos. Jie

nebuvo daromi, kaip buvo laukiama, dide
lėje erdvėje, bet tenkinosi , atskirų sričių 
poligonais. Vienu . metu manevravę daliniai 
nesudarė didesnio, už korpą vieneto. Pasku
tinėmis dienomis kaip ir nebepastebimi 
aviacijos pratimai.

Triestą nori grąžinti Italijai
Washingtonas (Dena). JAV užsienio rei

kalų ministeris Achesonas, susitikęs su 
Triesto anglų amerikiečių zonos komendan
tu- britų generolų majoru Aireyum, pareiš
kė, jog Jungtinės Valstybės tikisi, kad 
Triestas bus sugrąžintas Italijai. Toks 
sprendimas sustiprintų tarptautinę būklę ir 
prisidėtų prie tos srities gyventojų saugu
mo ir gerovės.

„Tito klika — mirtinas socializmo priešas”
Praha (Dena/Afp). Prahoje leidžiamas 

komunistų laikraštis „Rude Pravo” įdėjo 
straipsnį antrašte „Tito klika — mirtinas 
socializmo priešas”. Tame straipsnyje kalti
nami „anglosaksų imperialistai” už tai, kad 
jie, esą, remia maršalą Titą, jo kovoje su 
Sovietų Sąjungą ir liaudies demokratijomis.

Laikraštis teigia, kad pastarasis Jugosla
vijos liaudies fronto kongresas buvo su
šauktas tam, kad sustiprintų Jugoslavijos 
komunistų vadų antisovietinę elgseną ir

parodytų, kad jie viešai yra atsistoję Sovie
tų Sąjungos ir liaudies demokratijų priešų 
eilėse.

„Viso pasaulio darbininkija yra įsn-ik-kėi- 
si, rašo „Rude Pravo”, kad Jugoslavijos 
tautoms pasiseks Titui palankius nacionalis
tinius sluogsnius iš Jugoslavijos komunistų 
partijos nušalinti'ir vėl grįžti i socialisti
nio fronto stovyklą.

talikų ir žydų konfesijos bendruomenės su 
savo kultūrinėmis ir labdaros organizacijo
mis Sovietų Sąjungoje ir jos satelitinėse 
valstybėse šiuo metu visos be jokio skirtu
mo yra persekiojamos.

Pamaldos gali būti Laikomos tik maldyk
lose ir sinagogose. Tikintieji gali melstis 
tik viešai paskaičius valdines maldas už Sta
liną ir kitus politikus. Religinis auklėjimas 
yra visad’ eliminuotas. Kultūrinės ir labda
ros funkcijos visiškai yra pasisavintos val
stybės. Sprendimai ir pareiškimai moralės 
klausimais turi visiškai atitikti komunistų 
partijos politiką.

Religinės bendruomenės, toliau sakoma 
tame pranešime, yra Įpareigotos remti, ko
munistų politiką. Dvasininkų vadovaujan
čių postovių užėmimas apsprendžia komunis
tų partija. Religinės grupės, kurios nepa
siduoda komunistų partijos linijai, yra lai
komos išdavikiškomis. Tie, kurie religijos 
reikalais palaiko kokius nors ryšius su . už
sienio tikinčiaisiais, laikomi ypač Įtartinais 
ir ysa persekiojami.

IRO atsako sovietams
Frankfurtas (Dena). Pasak BBC, tarptau

tinė pabėgėlių organizacija, IRO, paskelbė 
pareiškimą apie karo meto tremtinius Vaka
rų Europoje. Tame pareiškime atmetami so
vietų priekaištai, kad sąjungininkai truk
dą 400 tūkstančių sovietų piliečių grįžti t 
savo kraštus.

Toliau jame sakoma, kad IRO veikloje 
nevartojama jokia prievarta. Atitinkamai 
VaJcarų valstybių politikai niekas negali bū
ti repatriuotas prieš jo valią. Atrodo, kad 
sovietai į savo pateiktuosius duomenis yra 
įtraukę buv Baltijos kraštų gyventojus, o 
taip pat asmenis iš Lenkijai priklausiusios 
Ukrainos, žydų pabėgėlius ir Rumunijos 
-bei Vengrijos piliečius. Kitaip to 400 tūk
stančių skaičiaus neįmanoma išaiškinti.

Sovietai suėmė 3 žurnalistus
Berlynas (Dena). Sovietų zonos pasieny

je pĮtie Wannseės sovietų karo policija su
ėmė tri® žurnalistus ir nusivarė į Teltowo, f 
komendantūrą. Tarp suimtųjų yra. ameri-« 
kiečių žinių agentūros INS atstovas Berly-' 
nė WeiMis tos pačios agentūros foto repor
teris Baumas ir britų laikraščio „Daily Ex
press” korespondentas Hamsheris.

Komunistams pasibaigė sauvaliavimo dienos

Reikšmingas Dullest) pareiškimas
Washingtonas (Dena/Reuteris). Respubli- 

kininkų .partijos užsienio reikalų tarėjas Dul- 
lesas senato užsienio reikalų komisijoje pa
reiškė, jog Atlanto paktas yrą reikalingas 
tam, kad sutrukdytų laikiną Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos aliansą. Sovietų Sąjunga 
ir Vokietija kartu galėtų „labai lengvai pa
glemžti visą kontinentą”.

Dabartinėse aplinkybėse vokiečiai sten
giasi išnaudoti konfliktą tarp Rytų ir Va
karų. Sovietų Sąjunga stengiasi visomis 
priemonėmis palenkti sau tarnauti 70 mili
jonų vokiečių, kurie „yra suspausti maža
me plote, kuris turi rimtą strateginę reikš
mę tarp Rytų ir Vakarų”.

Jeigu sovietai panaikina Berlyno bloka
dą, tai tas jų žygis galėtų būti laikomas 
pirmuoju žingsniu. Bet kol tas nepasireiš
kia kitais veiksmais, mums yra patartina 
geriau įsižiūrėti į Sovietų Sąjungos ketini
mus.

Nebeaišku, kas yra demokratija
Paryžius (Dena/Reuteris). Paryžiuje su

sirinko posėdžio Unescos žinovai, kurie tu
rės detonuoti demokratijos sąvoką.

Dėl demokratijos sąvokos buvo kilę de
batai praėjusiais metais Unescos pilnaties 
susirinkime, kuris buvo sušauktas Beirute. 
Tada pilnatis konstatavo, kad dėl nuomonių 
skirtingumų tą sąvoką aiškinant, tarptau
tinė atmosfera yra užnuodyta.

Ir Škotijoje pralaimėjo darbo partija

Edinburghas (Dena/Reuteris). Iki šiol ži
nomi savivaldybių rinkimų rezultatai Ško
tijoje rodo tą patį nukrypimą Į dešinę, ku
ris jau buvo patirtas Anglijos grafysčių 
rinkimuose.

Pagal beveik galutinius duomenis darbo 
partija 71 vietą pralaimėjo ir tik 25 vietas 
laimėjo. Edinburghe darbo partija pralai
mėjo 12 vietų pažangiosios partijos (anti- 
socialistų) naudai. Glasgowe darbo parti
ja gavo 56 vietas, o pažangioji partija 55 
vietas. ,

♦ Vengrija paskelbė, kad balandžio 25 
d. Jugoslavijos pasienyje buvo nušauti du 
vengrų kareiviai. Vengrijos vyriausybė dėl 
to Belgradui pareiškė protestą ir pareika
lavo nubausti kaltuosius bei sumokėti at
lyginimą (D/R>). ’ .

Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos 
saugumo policija komunistų savaitraščio 
„France D’Abord” patalpose padarė kra
tą ir suėmė to laikraščio redaktorių leidė
ją Moreau.

Vidaus reikalų ministerijos komunikate 
sakoma, kad Moreau saugumo policija pa
prašė informacijų dėl „tautinį saugumą lie
čiančio nediekretiškumo”.

Ryšium su tuo buvo kvočiami dėl santy
kių su tuo laikraščiu trys karininkai ir vie
nas civilis.

Taip pat buvo iškrėstas ir Moreau pri
vatinis butas..

Graikijos sukilėliai nori taikos
Praha (Dena/Reuteris). Graikijos sukilė

lių vyriausybės teisingumo ministeris Por- 
phyrogenis JT pilnaties pirmininkui Dr. 
Evatiui pasiuntė telegramą, kurioje pasisa
ko sutinkąs atskristi | Lake Succesą, kad 
ten su Graikijos vyriausybės atstovais ga
lėtų pradėti taikos derybas. Sukilėliai pa
teikia tik tris sąlygas: 1. kad būtų saugo-

ipa Graikijos nepriklausomybė; 2. kad bū
tų padaryti laisvi rinkimai ir 3. kad būtų 
sudaryta neutrali pereinama vyriausybė, ku
ri būtų iki rinkimų. Pageidaujama, kad JT 
paskirtų savo tarpininką.

Duos paskolą ne Jugoslavijai, bet Ispanijai 
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

eksporto importo bankas pranešė, kad ži
nios, jog Jugoslavijai bus paskirta 50 mi
lijonų dolerių paskolos,' neatitinka tikreny
bės.

Taip pąt nesą vilčių ir Čekoslovakijai 
gauti prekybos kreditų.

JAV užsienio reikalų ministerija pain
formavo Ispanijos vyriausybę, kąd eksporto 
importo bankas sutinka pradėti derybas dėl 
paskolos suteikimo Ispanijai, jeigu Ispani
jos vyriausybė jos prašys.

BBC informuoja, kad Ispanijos Amerikos 
banko direktorius Madride Morena išvyko 
į New Yorką, kur dėl tos paskolos tarsis.

JAV vyriausybės valdininkai ryšium su 
tuo teigia, kad Amerikos politika Ispanijos 
atžvilgiu nėra pasikeitusi.

Santykiai su Ispanija - nuolatinė tema
Londonas (Dena/Reuteris). Britų aukš

tuosiuose rūmuose ir vėl iškilo diplomati
nio atstovo siuntimas į Ispaniją. Tačiau vy
riausybė atsisakė savo, nusistatymą tuo 
klausimu keisti.

Konservatorių atstovas lordas Howė pa
reiškė, kad jis negali suprasti, -kodėl D. Bri
tanija laiko savo ambasadas Maskvoje ir 
Lisabonoje, o nelaiko Madride. Vicentiinis- 
teris lordas Hendersonas atsakė, kad prie
žastys, kurios privertė ambasadorių atšauk
ti, vis dar tebėra tos pačios. Kol tebėra 
galioje 1946 m. JT rezoliucija, rekomenduo
janti iš Madrido atšaukti diplomatines at
stovybes, D. Britanija jos laikysis.

Italijoje perdaug gyventojų
Washingtonas (Dena/Reuteris). Italijos 

senato vicepirmininkas senatorius Aldisio 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad Kali-

jos gyventojų pertekliaus problema turi bū
ti sprendžiama tarptautinėje plotmėje, ka
dangi jai spręsti nei Italija nei kita kuri 
atskira valstybė nėra priaugusios. Jis tą 
problemą palygino DP klausimui, kuris 
sprendžiamas tarptautinių institucijų.

Italija pagal savo ūkinę struktūrą kasmet 
gali absorbuoti nuo 150 iki 200 tūkstančių 
gyventojų, o jos natūralus prieauglis yra 
pusė milijono.

Gimė Europos vienybė
Londonas (Dena/Reuteris). Ketvirtadienį 

17 vai.’St. James rūmuose pasirašyta Euro
pos tarybos statutai. Po statutų pasirašjrmo 
dešimties Europos krąštų užsienio ministe
rial nominavo paruošiamosios komisijos 
narius. Ta komisija bus sudaryta B 10 na
rių, ir ji pradės savo darbą Paryžiuje kiek 
galint veikiau.

1
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Tarptauįlnė padėtis

Rytų 
išlaisvinimas?

ZUrlchiškio „Die Tat” Washtngtono kores
pondentas R. Jungkas rašo:

Kaip savo laiku Fultone, taip ir š. m. 
savo viešnagės Amerikoje metu W. Chur- 
chillis paskelbė šūki, kurio aidas Ištisus me
tus skambės visame pasaulyje. Didžiausio 
pasisekimo jo Bostono kalboje susilaukė šis 
sakinys:

„Mes nesame rusų tautos priešai”.
f Čia pabrėžtas skirtumas tarp režimo ir tau

tos yra ne tik propagandinė frazė, bet yra 
naujos anglosaksų aktyvios Rytų politikos 
pagrindas. Taip, kaip Ir karo metu su na
ciais, Washingtone netrūksta daug įtakingų 
asmenų, kurie mielai suplaka į vienetą to-

- falinių valstybų režimą ir gyventojus. Jie 
teigia, kad nė viėhas režimas, kuris nepatin
ka didesnei gyventojų daliai, negalėtų išsi
laikyti. Tačiau nugalėjus Vokietiją paaiš
kėjo, kad ir Vokietijoje buvo platus pogrin
džio judėjimas, kuris tačiau Iš sąjungininkų 

- pusės negavo jokios paramos, nepaisant to, 
kad net aukščiausieji vokiečių karininkai 
buvo pasiryžę savo tautos labui su kauty
nių laukų priešu įsileisti | įvairias kombi- 
nacjas. Ar ne tas pats bus ir busimajame 
konflikte su sovietais?

Vakarų žvalgybos, kurios turi glaudų ry
ši su Rytų pabėgėliais ir dezertyrais, visą 
laiką teigia, kad ne tik išdavikai ir silpna
valiai siūlosi l talką kovai su sovietais, bet 
kad ir daug tikrų patriotų, nesiekiančių jo
kios asmeninės naudos, siūlosi talkinti ame
rikiečiams ir anglams, išvaduojant jų tėvy
nes.

Tezė, kad rusų, lenkų, čekų vengrų ir 
jugoslavų tautos yra nusiteikusios vakarie
tiškai ir trokšta išlaisvinimo, dabar jau yra 
(rodyta, ir VVaahingtonag turėjo iš to pada
ryti tavo išvadas. PrieSkomunistlniai pa- 

. mokslininkai, kurių tarpe yra daug Rytų 
Europos veikėjų, šiandien turi palankius 
klausytojus, {vairiais nelegaliais bodais | 
Rytų Europą plaukia pinigai ir ginklai. Ge
ležinė uždanga šiandien primena daugiau 
tinklą su labai daug didesnių ar mažesnių 
•kylių. Šiandien nė tik komunistai lurl 
penktąją koloną. Maždaug prieš metus Joh- 
nas Foateris Du'.lesas paskelbė „operaciją 
x” t y. Vakarų remiamą pogrindžio judėji
mą. Per tuos metu# buvo daug padaryta. 
Komunistų pavyzdžiu Vakarai stengiasi su
rasti sau sąjungininkų liaudies demokrati-

• jų viršūnėse. Teigiama, kad šioje srityje 
pralenkti visi lūkesčiai

Washingtonas suprato, kad | ideologinę 
kovą negalima mesti abejotiną elementą ir 
apmokamus agentus, bet įsitikinusius idea
listus, kurie su totaliniu režimu kovotų ais- 

, tringos laisvės meilės vedami. Amerikiečiai 
žino, kad nėra prasmės Rytų sąjungininkams 
piršti Vakarų sistemą. „American Federa
tion of Labor” profesinės sąjungos konfe
rencijoje vienas jos pareigūnas, ką tik grį
žęs iš slaptos kelionės po Rytų Europos 
kraštus, pareiškė, kad amerikiečiai remia ir 
Opozicines grupes, kurios siekia laisvesnės 
socalistinio ūkio santvarkos. > i

Savaime suprantama, kad oficialios įstaigos i 
apie tą naitją karo vedime būdą tyli, ta
čiau Lt jos, savo iniciatyva reikalaudamos 
JT forume ištirti Sovietų Sąjungos vergų 
stovyklas ir prieš dvasininku# nukreiptas 
Vengrijoje ir Bulgarijoje bylas, nori Ry
tuose susilaukti simpatijų ir paramos. 
„Amerikos balso” siųstuvų pasisekimas prl- 

' klauso irgi oficialiai prasidėjusiai Rytų iš
laisvinimo kovos daliai.

Kokias perspektyvas šiandien turi ta ko-

Iš IRO generalinės tarybos antrosios sesijos
Ženevoje 1949 m. balandžio 8 d. baigėsi 

antroji IRO Generalities Tarybos sesija, 
turėjusi 15 viešų posėdžių. Daug klausimų 
buvo tik padiskutuota, kai kurie išsiaiš
kinti, kai kuriais priimti nutarimai.

Ilgai buvo tvarstomas
IRO veiktos pratęsimas

Paaiškėjo, kad iki numatytos 1950 metų 
liepos 1 dienos nepasiseks DP reikalų su
tvarkyti. IRO sekretoriatas darė pastangų, 
■kad taryba nuspręstų IRO veiklą pratęsti 
dar vienerius metus. Valstybių atstovai tam 
negalėjo duoti savo sutikimo. Pirma turi 
atsiklausti savo vyriausybių, o parlamentai 
turi sutikti skirti naujus kreditus. Eilė at
stovų pareiškė, kad jų kraštai vargia! bea
kite naujas lėšas po 1950 metų liepos 1 d. 
Ligi šiol globai įvairiuose kraštuose jau 
esą išleista 4 milijardai dolerių. Vienos 
JV yra skyrusius tam 2,6 milijardus (karo 
metu tik laikotarpy nuo 1942 m. liepos 1 d. 
iki 1943 m. liepos 1 d. JV suteikė Sovietų 
Sąjungai medžiagų už 3 milijardus dolerių. 
E.). Pratęsimo klausimas turės būti spren
džiamas 1949 m. birželio mėn. Generalinės 
Tarybos posėdyje. Įspūdis iš pareiškimų, 
kad IRO veikla turės boti pratęsta, jei ne 
visus metus, kaip nori IRO sekretoriatas, 
tai bent pusę metų. Kad būtų pavesta kitai 
organizacijai vykdyti globos darbą, mažai

Išgabenti žydai, pvz. iš Kinijos (Shanghai) 
iš 12.000 bėglių 3000 buvo žydų. Iš tų 3000 
žydų 2800 išvyko | Izraelį, 200 pageidavo 
grįžti į Austriją ir Vokietiją. Jų noras pa
tenkintas. Tokj žydų išvykimu | Izraelį ki
tos tautinės grupės sveikina, nes jom liks 
daugiau vietos kitose valstybėse. Iš kitos 
pusės nuogąstauja, kad jiem įkurdinti bus 
išleisti visi IRO turimi įkurdinimo reika
lam kreditai. Yra žinoma, kad žydai gali lais
vai ir legaliai išvykti iš Lenkijos ir kitų 
sovietų okupuotų valstybių. Jewish Agency 
pranešimu, iš Lenkijos vyksią 1 Palestiną 
60.000.

Nagrinėjant biudžeto Iš žydų organizaci
jom įkurdinimo reikalam papildomų kredi
tų klausimą, Prancūzijos vyriausybės atsto
vas iškėlė klausimą,

kodėl taip labai privilegijuojama viena 
tautinė grupė, t. y. žydų Ir kas nustato 

jų Eligibility.
IRO repatriacijos ir įkurdinimo sky

riaus vedėjas Jacobsenas paaiškino, kad Eli
gibility nustato'pa č i o s_ žydų organi
zacijos (m. p. E.). Tokios privilegijos 
neturi nė viena tautinė grupė. JI savaime 
suprantama atsižvelgiant į tai, kad IRO 
centre atsakingose pareigose yra gausu šios 
tautinės grupės- žmonių. •

Komunistinė karuselė
Norvegų laikraštis „Telemark Arbelterblad” neseniai paskelbė norvegų komu- 
nistų pastarųjų 30 metų obalsius. Istorija trumpa, bet būdinga.

1919

1925

1935

1939

1940

1941

1945

1946

1948
1949
1950
19..

Tegyvuoja mūsų didejl vadai Leninas, Trockis, Hoeglundas Ir K1I- 
bomas. Salin socialdemokratus!
Tegyvuoja Stalinas, Zlnovjevas. ir Bucharinas! Salin kapitalistų tar
ną Hoeglundą! Vieningas frontas su socialdemokratais!
Tegyvuoja mūsų didysis vadas Stalinas ir Nilsas Flygas! Mirtis iš
davikams Zinovjevui, Bucharinui ir Karlui Kilbomull Mirtis Hitleriui. 
Tegyvuoja mūsų didysis vadas Stalinas! Salin Išdaviką Nilsą Flygą! 
Mes sveikiname Sovietų Sąjungos ir Vokietijos draugystę! Smerkia
me anglų Ir amerikiečių imperialistus!
Tegyvuoja- laisvės kovotojas' Stalinas! Tegyvuoja draugystė su Hit
leriu. šalin Vakarų valstybes ir socialdemokratus! Taika su Vokietija. 
Tegyvuoja mūsų didysis kariuomenės vadas Stalinas! Mes sveikina
me tikrą draugystę tarp Sovietų Sąjungos ir Vakarų. Šalin Vokietija! 
Tegyvuoja nugalėtojai Stalinas ir Titas! Vieningas frontas su social
demokratais.
Tegyvuoja Stalinas, Titas ir Markosas! šalin Vakarų imperialistus 
su socialdemokratais!
Tegyvuoja Stalinas ir Markoeas! Mirtis išdavikui Titui.

Tegyvuoja Stalinas! . *

...gelbėkitės kas galite!

iki 200.000. Kai IRO buvo nuomonės, kad 
tokio didelio skaičiaus per trumpą laiką 
dėl laivų ir pinigų stokos negalima bus 
pergabenti, Australijos atstovas atkartoti- 
nai tikino, kad susiras ir laivų ir pinigų. 
Jei negalima iki 1950 metų liepos 1 dienos, 
tai reikia terminą, pusmečiui pratęsti. Rė
mėsi karitatyviais argumentais — reikalu 
gelbėti nelaiminguosius.

Fondas liekaniiem gelbėti
IRO padalino 15,5 milijonų dolerių iš 

reparacijų fondo. Pagal Paryžiaus konfe
rencijos nutarimą žydai gavo iš jo 90 °/o ir 
būtent; 9.845.745 dol. Jewish Agency for 
Palestine ir 5.246.580 dol. American Joint 
Distribution Commitee. Likusią sumą 
214.133 dol. gavo nežydlškoe organizacijos.

Švedija ir Šveicarija iš likviduoto jų 
kraštuose vokiečių turto (mokėjo 18.541.000 
dol.

Prancūzijos vyriausybės delegato pasiū
lymu yra sudarytas „nenumatytiem reika
lam” specialus fondas iš 1 mil. dol. Jis pa
liekamas tiem, kurie po 1950 m. liepos 1 d. 
negalės emigruoti arba vietoj įsikurti. Tai 
tik pradžia tos rūšies fondui. Dabar dar 
negalima nustatyti, kiek negalės emigruoti. 
Spėliojama, kad gali siekti 140 — 180.000 
žmonių.

Nauji IRO nariai
Pirmą kartą IRO konferencijoj dalyvavo 

Šveicarijos ir Italijos atstovai. Naujų na
rių įstojimas pagerina piniginius reikalus. 
Ypač Italijos įstojimas sveikintinai, 
jos uostus keliauja daug DP ir užtai 
kės doleriais mokėti.

Klaipėdiečiai gali būti DP
Sesijos metu buvo padaryta žygių 

bility ir Review Board skyriuose dėl 
pėdos krašto lietuvių, šios įstaigos 
rino, kad Klaipėdos krašto lietuviai,

sveikintinas, nes per 
- "" " -"-l nerei-

'"'Įkirpti ir pasilaikyti)

TRUMPOS mioss
BELGIJA

k Belgijos ,.Louis Scheid” garlaivyje 
buvo rasta penki nei. keleiviai, kurių vie
nas teigė esąs anksčiau buv. Lenkijos mi- 
nisterls pirmininkas, o kiti keturi-lenkų 
aristokratai. Tačiau kvotos metu paaiškėjo, 
kad jie yra lenkai darbininkai, kurie norėjo 
patekti | užsieni. (D/R).

D. BRITANIJA
k Britų parlamentas svarsto komplikuo

tą Įstatymo projektą dėl Airijos išskyrimo 
iš commonwealth©. (D/R).

ITALIJA
k Siaurinėje Italijoje trys dienos lyja be 

pertaukos. Po Ir jos intakai patvino. Gre
sia rimti potvynių pavojai. (D/Afp).

J. A. VALSTYBES

va? Nuomonės skiriasi. Dauguma yra pesi
mistai. Jie mano, kad Rytus išlaisvinti ga
lėt tik ginklai Optimistinė mažuma tačiau 
teigia, kad pasyvus pasipriešinimas, dog
matiniai (tempimai ir tikybinė? kovos Rytuo- 
K pramuš tokius plyšius, pro kuriuos via 
daugiau Ir daugiau galės skverbtis Vaka
rai. Tide pesimistai, tiek Ir optimistai su
tinka, kad Vakarai turi griebtis ne tik de- 
fenzyvinės politikos savo kraštų apgynimui, 
bet oienzyvinėS politikos, kad sumažinus 
sovietų valdomų kraštų skaičių. Dinaminės 
politikos koncepcija, kuri nori sunaikinti 
totatizmo monopolį ideologiniam puolama
jam kare, vis daugiau nulemia Washington© 
politiką. Tą procesą galėtų sustabdyti tik 
paskutinę valandą sudarytos paliaubos tarp 
vis daugiau aktyvėjančių Vakarų ir vils dau
giau besibaidainčių Rytų. (DT).

Kratos Varšuvos katalikų mąldyklMe
Varšuva (Dena/Reuteris). Lenkijos slap

toji policija, padariusi visose Varšuvos ka
talikų maldyklose kratas, praėjusią savaitę 
suėmė 55 m. amžiaus kunigą Kaczynskį. Jis 
yra vienas ii Lenkijos prlmo Viąchlnskio 
patikėtinių.

Kaczynskis praėjusio karo metu Lenkijos 
egzotinėje vyriausybėje Londone buvo švie
timo minieteriu.

♦ Vakarų Unijos laivynų manevrų pla
nai jau baigianti ruošti. Smulkmenos bus 
p.iskdbio- po to. kai tuos planus patvirtins 
atitinkamos vyriausybės. Tie manevrai turi 
jKjčktj tarp birželio 30 it liepos 8 d. (D/R).

Ikima. IRO turi kam savo aparatą, turi 
iraktiką. Tik jos aparatas turės būti suma

žintas, nes mažesnis biudžetas.

Karinė valdžia DP neglobos
IRO gen. direktorius' turėjo pasikalbėjimą 

su generolais Clayu, Kdnlgu, Robertsonu. Jie 
pareiškė, kad po 1950 m. birželio 30 die
nos karo vadovybė negalės perimti DP glo
bos. Tam ji neturi kreditų. Generolai pa
tarė IRO pradėti derybas su Austrijos ir 
Vokietijos vyriausybe dėl DP materialinės 
llobos. Tik juridinė politinė globa galinti 
būti DP teikiama aliantų.

Ryšium su IRO veiklos sustabdymu buvo 
«ūloma 
nustatyti terminus DP reikalam, 

baigti.
IRO gen. direktorius Mr. Tuckas rekomen

davo: 1) ligi 1950 m. sausio 1 dienai bai
giasi Eligibility pripažinimas, 2) Ilgi 1950 
m. balandžio 1 d. turi kiekvienas DP apsi
spręsti, ar jis pasirenka repatriaciją, ar 
oasirenika įkurdinimą ir kurį, būtent, ar 
oasisako liekąs vietoj, įsijungdamas l Vietos 
ūkį. Ir šitas terminų klausimas, kaip Ir IRO 
mandato pratesimas, liko neišspręstas Ir 
atidėtas | birželio 22 d. sesiją.

Dar 209.000 kandidatų | DP
Po Vokietijoj valiutos' reformos priva

čiai gyvenusieji pabėgėliai padavė prašy
mus, kad jiem būtų pripažintas Eligibility ir 
globa. Dabar per mėnesi išsprendžia 8 — 
9000 bylų. Dar reikės iki tam tikros datos 
išspręsti arti 200.000. Tokiu būdu prie da
bartinių 500.000 DP skaičius gali paaugti 
iki 700.000. Australijos atstovai reikalavo 
pagrležtinti Eligibility pripažinimo reikala
vimus. Šis pagriežtinimas gali paliesti pir
miausia tuos, kurie dabar atvyksta iš Rytų 
Europos, ar tuos, kurie čia yra atsiradę ne 
dėl politinio persekiojimo, o dėl ekonominių 
apskaitymų, atsigabendami net vertybes, 
kaip minėjo JV atstovas Warrenas, arba ku
rie čia atvyksta „infiltracijos” tikslais, kaip 
minėjo D. Britanijos atstovas. —

Įkurdinimo tempas (urėtų didėti
IRO aparatas iki šiol nesugebėjo vykdyti 

emigraciios- pagal nustatytą -planą, neturėjo 
pakankamai laivų. Pietų Amerikos valstybės 
imigraciją visiškai ar iš dalies sustabdė. Da
bar duotos instrukcijos įkurdinimą skubinti, 
ŽAV, Australijos, Kanados imigracijos iš
ilgos pagreitino bylų svarstymą, atsirado 

daugiau laivų. Taigi emigracija vasarą- 
rudeni turėtų eiti siparčiu tempu.

žydai pirmoj eilėj
Ryšium su emigracijos spartinimu, Eli

gibility griežtinimu, terminų nustatymu 
laukiama prasidėsiant tautybių rungtynia
vimo. Iš IRO centro patinta, kad daugiau
sia lig šiol įkurdinta Izraelio valstybėje. 
Nuo 1947. VII. iki 1949. II. 1 dienos Izrae
li© valstybėje Įkurdinta 86.384, tuo tarpu D. 
Britanija su visom dominijom yra įkurdi
nusi tik 81.365. DP. Vien tik IRO parama 
įkurdinta 11.875 žydai. Neseniai žydų orga
nizacijom IRO išmokėjo 4 mil. dolerių. Iš 
IRO pranešimų paaiškėjo, kad iš visų pa
vojingų pasaulyje vietovių pirmiausia buvo

{sikorimo galimybės negausėja
Visų atstbvų nuomonė, kad nereikia tu

rėti daug Vilčių dėl pramatomo JV blliaus 
pakeitimo įsileisti 400.000. Tokiu pakeitimu 
abejojama. Iš kitos pusės yra visai kon
krečių žinių, kad galimybės emigruoti į 
Pietų Amerikos valstybes mažta. Argentina, 
Brazilija ir kt. nori įsileisti kelis milijonus 
i:_:, 
mentas blogai asimiliuojąsis, esąs fiziškai 
ir morališkai pavargęs, savo kraštuose gyve
nęs geresnėse socialinėse sąlygose, kilęs iš 
aukštesnių socialinių sluogsmų. Daug iš 
DP apsimetę darbininkais, ūkininkais, o at
vykę neiną i provinciją, nesiimą pasižadėtų 
darbų ir lieką miestuose. Esąs net sudary
tas projektas paimti visus i'š Jugoslavijos 
išvarytus vokiečių ūkininkus. Nepasitenkini
mą atvykusiema DP reiškia ir Pietų Ame
rikos spauda.

Posėdžių metu Australijos delegatas 
gener. Oalleghėnas pasiūlė padidinti IRO nu
matytą tam kraštui kontingentą nuo 100.000

Ellgi- 
Klai- 
užtik-

Finu, Adu i\iai|Jt:uvs musių nviuviai, tlOFS 
jie tarnavo vokiečių kariuomenėje Ir turėjo 
Vokietijos pilietybę, yra laikomi ir pripa
žįstami lietuviais ir yra Eligibility. Nusta
tant jų DP teises, reikia kiekvienam atskirai 
kreiptis į Eligibility Officers, patelkiant 
anglų kalba verstus dokumentus, ypač 
lietuvių kilmės (rodymą. Tokius įro
dymus galėtų, susitarus su M. Lietuvos Ta
ryba, išrašinėti LTB, buvę Klaipėdos kraš
to valdininkai ar jau pripažinti DP Klaipė
dos krašto lietuviai. Jei Klaipėdos krašto 
lietuviam nebuvo pripažintos DP teisės, t.y. 
jie buvo išskryninguoti, jie turi kreiptis į 
pirmas apeliacijos instancijas zonose, pra
šant pripažinti DP statusą, t. y. peržiūrėti 
bylą. Jei ir pirmoji instancija atmetė, tai 
tenka kreiptis | vyriausia instanciją Žene
voje (Review Board, Oenėve, Palais dės 
Rations). Kiekvienu atveju, kreipiantis į zo
nos ar į centrinę apeliacijos įstaigą, reikia 
visus dokumentus ir prašymus rašyti ar iš
versti | anglų kalbą (kitaip, reikalas ilgai 
nebus sprendžiamas I) Paduodant pirmą 
kartą apeliaciją | zonos Instanciją, reikia 
būtinai visų dokumentų nuorašus siųsti ir 
j Ženevą (Review Board).
, Tarp dokumentų lietuviškumui įrodyti ga
lėtų būti šie; 1) kilmės pažymėjimas, 2) pa
žymėjimas, kad karo metu nesinaudojo^ vo
kiečių privilegijom. Tokius pažymėjimus 
galėtų išrašyti komitetai, buvę Valdininkai, 
buvę tuo metu Vokietijoje lietuviai arba ir 
nelietuviai (tiik ne vokiečiai).

IRO turi sąrašus visų repatriantų, gavu
sių Vokietijos pilietybę ar net kompensaci
jas, ir dėl to pastangos nuslėpti repatriį- 
vimo faktą gali susilaukti nepageidaujamų 
rezultatų.

Apskritai klaipėdiškių klausimas Žene
voje gerai išaiškintas, suprastas ir rado pa
lankumo. Reikia tik turėti gerus įrodymus, 
kad suinteresuotasis, .yra _tiK.rai lietuvis, 0

Jai 'tenka' žiūrėti” į duodamus liudijimus, kad 
vienas neatsargus faktas nepakirstų pasi
tikėjimo. ■ \

Latvių memorandumas dėl karių
Latvių minięteris Feldmanis Ženevoje (tei

kė Vyk. Komitetui (kurį sudaro 9 vyriau
sybių — fungt. V., Britanijos, Australijos, 
Kinijos, Belgijos, Kanados, Čilės, Prancū
zijos, Norvegijos, Venecuelos — atstovai ir 
IRO generalinis direktorius bei skyrių ve
dėjai) 23 puslapių memorandumą apie 
skryningus ir apie buvusius latvių karius.

(Nukelta į 4 pel.)

k Amerikos Išvletititųjų reikalams vie
nas komiteto narys pareiškė, kad iki š. m. 
liepos mėn. JAV bus susiradę naują tėvy
nę ir darbą 45.000 DP. Nuo liepos mėn. 
kas mėnuo iš Europos į JAV bus atgabenta 
po 16.000 asmenų. Be to, komiteto įstaigos 
šiuo metu tiria kitus, 125.000 pareiškimų 
Europos išvietlntiesiems įvažiuoti. (D).

k JAV pradėtas statyti naujas keleivinis 
laivas, kuris bus 48 tūkst. to talpos ir ga
lės paimti 2.000 keleivių. Jo ilgis 294 m. 
Statyba kaštuos 70 milijonų dolerių. (D/R).

k Yokohamoje nuteistas mirti vienas 
amerikiečių kareivis už tai, kad jis nudū
rė vieną japonų mergaitė. Sprendimą turi 
patvirtinti prezidentas Trumanas. (D/Afp).

k JAV tarptautinėje organizacijoje' in
formacijų reikalams pareiškė protestą dėl 
to, kad sovietai ' trhkdo „Amerikos balso” 
žinių transliavimą. Sovietai yra toa orga- 
nizacios narys. (D/R).

k Praėjusį trečiadienį į New Yotko 
uostą įplaukė laivas, kuris atgabeno, kaip 
IRO pranešė, 20.000-toji DP iš Europos. 
Tai buvo penkiametė lietuvė Janina Vait
kevičiūtė. (D).

KANADA

italų, vokiečių, austrų. Dabartinis D P ele- j,e juo ap6imetąs vokietis. Dėl to labai ri’m-

k Kanados karo aviacijos gen. štabo vir
šininkas maršalas Curtis trims mėnesiams 
atvyko į Londoną. Čia Curtis dalyvaus bri
tų karo aviacijos manevruose. (D/R).

k Kanada pati pirmoji JAV užsienio 
reikalų ministerijai pateilke Atlanto pakto 
ratifikavimo dokumentą. (D/R).

NORVEGIJA
k Norvegijos krašto apsaugos komisijos 

pirmininkas BraMelis pareiškė, kad Norve
gijos gynimas turi būti taip koncentruotas, 
kad užpuolimo atveju pati Norvegija ga
lėtų kuo labiausiai pasipriešinti, kol at
vyks sąjungininkų pagalba. (D/R).

RUMUNIJA
k Rumunijoje pilnamečiais bus laikomi 

nebe 21, bet 18 metų sukakę jaunuoliai. Be 
to, nepilnamečiai rumunai, kurie veda, auto
matiškai laikomi pilnamečiai. (D/R). /

SOVIETU 8-GA
♦ Sovietų tarnautojui JT Oubičevui 

teismas įvyks gegužės 9 d. Jis kaltinamas 
šnipinėjmu JAV. (D/Afp).

ŠVEDIJA
k Švedijos aviacijos gen. štabo rirfinin- 

kas generolas Westringas atvyko | Vokie
tiją, kad susipažintų su oro tilto furikcio- 
navimu. (D).

■ VOKIETIJA
k Vokietijos sovietų, zonoje vyksta liau

dies kongresas, kurio 55 ’/« atstovų yra 
arba iš SĖD arba iš įai gimingų ir priklau
sančių organizacijų (D).

k Bizonos ūkio tarybos plenumas priė
mė administracijos tarybos' siūlymą, kad 
tuojau pat būtų laisvai pardavinėjama kiau
liena ir aviena. (D).

18 VISUR
k { Prancūziją ir vėl atvyko” Europos 

Unijo gynimo komisijos pirmininkas feld
maršalas Montgomerys. Jis ketiną apsilan
kyti ir Olandijoje. (D/R).

k Maroke įvyko baisi liūtis („nukrito 
debesis”), kurios metu žuvo 13 žmonių. Pa
daryta šimtai milijonų frankų uostolių.

Kaip buvo medžiojami šnipai ®
Kaip 5. armijos CIC viršininkas buvau 

atsakingas už armijos saugumą nuo priešo 
agentų, ar jie būtų buvę numesti parašiu
tais, atvežti laiveliai#, ar prasismelkę pro 
fronto linijas. Iš mano rinktinės vyrų retas 
kuris temokėjo Itališkai daugiau, kaip „buon 
giorno!” (laba diena). Afrikoje, kur kalba
ma prancūziškai, CIC pareigūnai bent ga
lėjo skaityti vietos laikraščius, nejudindami 
lūpomis.

Mūsų rinktinei teko dorotis su vokiečių 
abwehro šnipinėjimo meisteriais, šaltais, 
metodingais vyrais. Iš pradžių mes turėjo
me didfclę pagarbą abwehrui. Kada mes iš- 
sikėlėme Salerno pajūryje, abwehro agentai 
pranešė wermachtui, kame ir kurią valan
dą išlipsime. Tuo momentu wermachtas ties 
Salernu darė manevrus, kuriuose, panaudo
jo daugiausia italų kariuomenę. Bet vėliau 
patyrėme, kad ir abwehras daro klaidų. Jo 
viršininku buvo paskrtas admirolas Catia- 
ris, kuris buvo toks nepalankus Hitleriui, 
jog prisidėjo prie sąmokslo, kurio tikslas 
buvo nužudyti lilhrerį.

Italai tarnavo tiek sąjungininkų, tiek vo
kiečių žvalgyboms. Kaip vietiniams jiems 
buvo parankiausia veikti Italijoje. Jų asme
nybė buvo nelaimingai suskilusi. Vokiečių 
okupuotoje Italijos dalyje jie dirbo vokie
čiams, o mūsų pusėje jie dirbo mums ir są
jungininkams, kaip šnipai ir šnipų medžio
tojai. Vienas rš jų, majoras Cezaris Faccia, 
buvo vienas iš vertingiausių talkininkų Ita
lijos kampanijoje,

Mjr. Faccia buvo tarnavęs Italijos žval
gyboje. Kaip profesonialui jam nerūpėjo, 
kieno pusėje dirbo. O darbą puikiai mo
kėjo. Vieną kartą, dar prieš mums išsi
keliant, jis pagavo Sardinijoje britų šnipą, 
kuris padarė menką klaidelę — užsirūkė 
britiną cigaretę. Pažindamas ne kolų italų 
tabaką, Faccia tuojau užuodė malonų už
sienini aromatą. Uoslės pagalba sučiupo 
britų agentą.

.Faccioa pagalba CIC suteikė 75 italų 
kontržvalgybos agentus. Jie buvo smagūs, 
patenkinti amerikiečiais, kurių dėka turėjo 
lengą gyvenimą. Kur tik jie sustodavo, pri
sirinkdavo daugybė įrangos — sofų, kėdžių, 
priegalvių, pianinų ir išklerusių automobi
lių. Persikeliant jiems gabenti reikėdavo iš
tiso konvojaus sunkvežimių.

' Neapolis amerikiečiams atiteko 1943 m. 
spalio mėta. Netrukus po atvykimo mums 
vėl buvo priminta, kad ClC privalo geres
nės žvalgybos apie priešą, kada vokiečių 
delsiamoji bomba sprogo pašte, užmušdama 
daugybę civilių ir karių. Mums greit rei
kėjo gerų informatorių. Savanoriškai siūlėsi 
daug Italų, tikindami, kad jie niekada nesim
patizavę Mussoliniui. Ir šiandien atsimenu, 
kad tesusidūriau su viena .itale, kuri prisi
pažino esanti fašisto. Ji buvo guviausia šni
pė, kokią kada mačiau, nors teturėjo 18 me
tų amžiaus.

Prieš Kalėdas 1943 m. CIC j rankas pa
teko naudingiausias Italijos kampanijos šni- 

ipas, kur| netrukus nusiviliojo anglai Jį

praminė Alfa Prima — Altą, kadangi buvo 
pirmas radijo šnipas, vokiečių pasiųstas 
prieš mus, o Prima — dėl to, kad sąjun
gininkai j| pirmą sudubleravo prieš vokie
čius. Alfa Prima su dviem bendrininkais— 
atvyko į sąjungininkų teritoriją malu žve
jų laiveliu kartu su pabėgėliais iš vokiečių 
okupuotos Italijos. Sąjungininkų pusėje jis 
turėjo rinkti žinias ir radiju siųsti vokie
čiams. Betardomąs CIC Alfa Prima neilgai 
trukęs prisipažino esąs abwehro siųstas 
šnipinei.

Per visą žiemą Alfa Prima siuntinėjo ži
nias, kurias rūpestingai paruošdavo aukš
čiausi sąjungininkų vadai. Jis apibūdinda
vo naujai | Italiją atgabentas divizijas, pa
telkdavo smulkmenų apie sąjungininkų ae
rodromus ir lėktuvų skaičių bei rūš|. Bri
tams vadovaujant ir pritariant jungiklio ge
neralinio štabo viršininkams, jis pynė ap
gaulę, regzdamas melą po melo. Iki 1944 
m. pavasario ofenzyvos abwehras juo pa
sitikėjo visiškai ir gyrė jo gerą darbą.

Prieš puolant Rymą, Alfa Prima numetė 
savo dvigubą kaukę. Britų 8. armijos stip
rios jėgos slapčiausiai pasitraukė nakties 
metu iš rytinio sektoriaus ir susitelkė prie 
5. armijos vakariniame paiūryje. Tuo mo
mentu jis pranešė abwehro', kad 8. armija 
tebestovi zrytiniame pajūryje ir ruošiasi ant
puoliui. Vokiečiai sutelkė savo rezervus 
britų pasitikti, o sąjungininkų kariuomenė, 
kaip sunkus volas persirito per vokiečių Ii-' 
nijas. Paskiau feldmaršalas sir H. R. L O. 
Alexanderis sakė, kad Alfa Prima atstojo 
visą divizijų pavasario ofenzyvoje.

Tokiu būdu pirmas žymus Šnipas, knt( 
amerikiečiai pagavo užsienyje, pateko bri-
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Komunistai ir DP Australijoje

Sakykime, New Yorko laikraštis .Jour
nal” praneša savo skaitytojams, kad New 
Yorko gubernatorius yra įvykdęs korupcinę 
aferą. Kiekvienas geriau besiorientuojąs 
pilietis šiuo, kad tai yra tiesa, tačiau, ne
žiūrint to, „Journal” redaktorius įmetamas 
į kalėjimą, laikraštis konfiskuojamas, sude
ginamas, ir pagaliau telieka vienas Vienin
telis laikraštis, kuris yra paklusnus vy
riausybės įrankis.

Šiandieną Amerikoje tokia istorija skam
bėtų labai neįtikėtinai, tačiau vis- dėlto ji 
buvp. Tieea, tada, kai ten dar spaudos lais
vė nebuvo garantuota. Aferomis pasižymė
jęs valdininkas buvo Wllliamas Cosby*, ka
rališkasis britų kolonijos gubernatorius, 
pagarsėjęs savo žiaurumu, išeikvojimais ir 
dorų piliečių išnaudojimu. Laikraščio 
„Journal” leidėjas, arba, tiksliau sakant, 
spaustuvės, kurioje laikraštis spausdinamas, 
savininkas buvo Jonas Petras Zengerį*. Tat 
atsitiko 1735 metais, taigi, daugiau, kaip 
prieš du šimtus metų.

Tų metų rugpjūčio 4 d. teismo salė buvo 
pilnutėlė žmonių. Tai buvo visi tie gyven
tojai, kurie suprato, kad byla lietė ne vien 

' tūlą spaustuvininką, bet ir juos pačius.
Teisėjų kolegija buvo šališka — ją su

darė gubernatoriaus klika. Siekdamas, kad 
' niekas jam nesukliudytų priešą sužlugdyti, 

jis prieš bylą atleido garbingąjį vyr. teU 
sėją Levisą. Morrisą ir abiems kolonijos 
advokatams, pasisiūliusiems Zengerį ginti, 
atėmė teises. .>

Teisė spausdinti tai, kas būtų tikslu, teisė, 
kurią šių dienų demokratinės bendruome
nės pilietis laiko savaime suprantama, ta
da dar, galima sakyti, nebuvo gimusi. Ang
lijoje, vos tik atsiradus spaudai, Henrika* 
VIII spausdintą žodį sukaustė cenzūros .pan
čiais. Net Naujosios Anglijos kūrėjam* dar 
nebuvo suprantama, kad leidimas laisvė 
daugiau reiškia, negu leidimas spausdinti 
tai, kas atitiktų valdžioje esamo* mažumos 

..norų. Gubernatoriaus Cosbyo laikais New 
1 Yorke tebuvo tik viena* laikraštis „Gazette”, 

leidžiama* žmogaus, turinčio Valdinių skel
bimų monopolį. Tai reiškė, kad spauda, 
lygiai, kaip ir įstatymų leidimas, buvo neš
variose gubernatoriaus rankose.

Laisvai galvojantieji piliečiai nutarė įs
teigti kitą laikraštį, „Journal”, kuria pap
laktų administracijos korupciją. Jis buvo 
spausdinama* Zengerio spaustuvėje, o ke
letas aštriųjų straipsnių buvo parašyti pa
ties Zengerio. Tiesa, jis nebuvo pakankamai 
išsilavinęs, kad galėtų gražiai išreikšti, 
bet užtat turėjo pakankamai pilietinės drą
sos spausdinti patriotiškai nusiteikusių 
draugų atnešamą medžiagą it prisiimti vi
są atsakomybę. Jis nenusigando ir tada, 
kai gubernatorius įsakė „Journal” egzem
pliorių* viešai sudeginti.

Ne* tiesos negalima sudeginti. Ir publikJ 
dar tebeblėstančio laužo šviesoje jau ga
lėjo skaityti trečią ir- ketvirtą laikraščio 
laidas, kuriose jau buvo kalbama visiškai 
atvirai. Tiražas kilo savaitėmis. Pagaliau 
įniršęs gubernatorius Zengerį įmetė į kalė
jimą. Buvo nustatytas toks didelis užstatas, 
kad niekas negalėjo pajėgti jį sumokėti, ir 
atsakyta bet kokia teisinė pagalba kaliniui. 
Su išoriniai pasaulių Zengeris neturėjo jo- 

, klų ryšių, išskyrus žmoną, kuri retkarčiais 
galėjo *u juo pro durų skylutę pasikalbėti.

Anna Zengerienė buvo moteris, kuri savo 
drąsa nenusileido vyrui. Pagal jo nurody

tų kontržvalgybai, kuriuo ji pasinaudojo 
labai vykusiai. Priešingai amerikiečiams, ši 
britų (staiga nieko neišpasakojo apie savo 
veiklą. Oi OSS išsigyrė kino filmoėe, laikraš
čiuose ir žurnaluose. Pagal tuos pranešimus 
atrodo, kad OSS pati viena laimėjo karą, 
tik truputį padedama aviacijos. Bet man, 
žinančiam šiuo* dalykus, šie pranešimai 
skamba kaip akiplėšiškas prasimanymas.

♦
Užėmus Neapolį OSS perėmė ištaigingą 

vilą su plaukiojimo baseinais ir dideliais 
sodais. OSS įkūrė ten savo štabą ir atsiga
beno savo agentus. Tamsios asmenybės su 
durklai* ir revolveriais už diržų šmirinėjo 
po vilą.’ Nors daugumas jų vilkėjo ameri
kiečių uniformomis, bet retas kuris .tekal
bėjo angliškai. Vakarais viloje skambėdavo 
kalbų Babelis, o iš valgyklos sklido tarptau
tinės virtuvės kvapai ir vynų kliuksėjimo 
garsai. ,

Vieną gražią dieną į vilą atėjo cviliškai 
apsirengęs vokiečių kareivis, vardu Han
sas. Jis buvo nuleistas parašiutu ties Sa- 
lernu. Jo uždavny* buvo sprogdinti tiltus. 
Savo atlikęs, Hansas atsiminė vieną draugę 
Neapolyje. Jis nuvyko ten, pakeitė unifor
mą civilių rūbais it kartu su savo panele 
leido auksines rugsėjo mėnesio diena* ir 
naktie. Amerikiečiams užimant Neapolį, jis 
buvo šiame mieste.

Per OSS vilą kiūtinančiam Hansui nosį 
pakuteno nuostabūs kvapai. Jais sekdamas 
jis atsidūrė valgykloje, kur rinkosi geriau
sieji amerikiečių šnipai. Hansas atsisėdo 
šalia jų Ir valgė. Niekas nesirūpno juo, ir 
jis, be abejo, nusprendė, kad tai buvo pui
kiausias įrengimas. Jis išbuvo visą savai
tę, kimšdamas amerikiečių maistą. Pagaliau

Laisvė kaltinamųjų suole
Is spaudos kovu dėl laisvės 

tnus jf leido laikrašti toliau, Ir tik viena* 
numeris buvo sukliuvęs. Bet jos vyras “- 
jis be jokio gynėjo sėdėjo kaltinamųjų 
suole, rūsčių teisėjų kaltinama* baisiais nu
sižengimai*.

Taip galvojo gubernatorius. Tačiau Stai
ga. karštoje teismo galėję susirinkusi mi
nis prasiskyrė, duodama keįią žilaplaukiu! 
senam žmogui, lėtai žingsniuojančiam per 
salę. Tai buvo kaltinamojo gynėjas Andrew 
Hamiltonas, žymiausias kolonijos advokatai. 
Jis išgirdo vargšo spaustuvininko nelaimę 
ir, nebodama* savo ligos, sunkiu keliu at
vyko 160 km iš Philadelphijos. Iki paskuti
nio momento jo pagalba buvo slepiama, ir 
jo dramatini* pasirodymas teismo eilėje 
nepaprastai suerzino teisėju* Ir nustebino 
piliečius, sėdinčiu* prisiekusiųjų suole.

Prokuroras dar tebetikėjo gavo laimėjimu, 
atsistodamas prisiekusiems pranešti, kad jie 
šioje byloje teturį nustatyti, ar kaltinama
sis Zengeris tikrai išspausdinęs šmeižtus, 
nukreiptus prieš gubernatorių. Tačiau' ne 
prisiekusiųjų reikalas svarstyti, kiek laik
raščio paskelbtieji kaltinimai yra teisingi. 
Tada prie teisėjų priėjo žilagalvi* Hamil
tonu. Atlikęs visu* formalumus, jis pra
bilo: v

— Jei Jūsų Malonybė man lei*, aš su
tiksiu su, pono prokuroro nuomone, kad 
vyriausybė yra šventa* reikalas. Tačiau aš 
esu kito* nuomonės dėl jo teigimo, kad 
teisiiigi nusiskundimai žmonių, kurie kenčia 
dėl blogos administracijos, būtų įžeidimai.

— Nesąmonei — sušuko prokurorą*. — 
Pagal Karolio I įstatymus bet kokia — tei
singa ar neteisinga — vyriausybė* vaidi
ninko kritika yra viešas šmeižtas!

— Tikrai ne, — ramiai atsakė Hamilto
nas. Kaltinamais aktas sako, kad Zengeris 
spausdinę* šmeižtus. O tiesą pavadint! 
šmeižtu reiškia. atiduoti „kardą į bedievio 
karaliau* ir pasižymėjusio bailio ranka*, 
kad jis juo užmuštų nekaltąjį”.

/a tyflizdos

25.000 lietuviu miestas.
Tiek mūsų taitiečių jau esą palaidota 

Chicago* Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nieko Sau miestelis!

Per matu* sutaupė 4.300 dolerių
Tūlas lietuvis DP Antanas KuraitiSį 

dirbdamas vienoje Kanados geležies liejy
kloje kas dieną po 16 valandų, per metu* 
sutaupė 4.300 dolerių — praneša „Drau
gas”.

„Kelionė | peklą”.
Tokiu pavadinimu Argentinos lietuviai 

išleido Pr, Tauraglnako knygą. Joje jumo- 
riškai atpasakojama, kaip Hitleris, Mus
solini*, Leninas ir Trockis draugiškai su
sitinka pragare ir tariasi apie vietą Tre
čiojo reicho ir Kremliaus viešpačiam*.

— Šiuo mėtų Argentinoje gyvena 12 lie
tuvių gydytojų.

— Brazilijoje paskutiniu metu labai pa
garsėję* lietuvis riitikas St. Zičkus, žino
mas „Gigante de Memel” vardu.

Sv. Kazimiero akademija
Tokiu pavadinimu Veikia lietuvių vienuo

lių kazlmleriečių išlaikoma gimnazija Chica- 
goje, kurią lanko 500 mergaičių, jų tarpe 

viena* apsukresnis OSS karininkas pastebė
jo, kad Hansas labai blogai kalba itališkai, 
ir jį, labai smarkiai sumuštą, perdavė kvos
ti CIC.

Tarp Neapolio paėmimo ir galutinio Žy
gio į Rymą CIC tepagavo tik nežymių šni
pų. Būdami pasamdyti abwehro, jie netu
rėjo pakankamai entuziazmo arba sumanu
mo ir paprasčiausietns uždaviniams atlikti. 
Bet 1944 m. kovo pradžioje mane pakvietė 
į Anzijos pajūrį, kur turėjau vesti keisčiau- 
sio pasikėsinimo kvotą. Sąjungininkų ka
riuomenė išsikėlė mažpje vasarvietėje ties 
Anzija, tesutikdama silpną pasipriešinimą, 
ir ruošėsi iš čia patraukti į Rymą. Bet vo
kiečiai greitai sutraukė savo rezervu* ir 
ruošė didelį antpuolį, o tuo pat metu pa
siuntė į mūsų užnugarį tris sabotuotoju*.
* Abwehras buvo rūpestingai parinkęs 
agentus. Tai buvo M. Coppola, E. Catinis 
ir M. Trefirija. Į pajūrį jie atsiyrė laiveliu, 
turėjo surasti feldmaršalo Atexanderio ir 
generolo Marko Clarko štabą ir susprog
dinti jį. Sprogdinimą turėjo įvykdyti tuo 
pat metu, kai vokiečiai pradės priešpuo- 
lį, kad sąjungininku* atstumtų i* Anzijos.

Iš Anzijos sabotuotojų CIC turėjo kele
riopą pamoką. Visų pirma reikėjo paabejo
ti abwehro sveiku protu, ne* nei Clarkas, 
nei Alexander!* niekada nebuvo sustoję su 
savo Stabu Anzijoje. Antra, mums padarė 
įspūdį kolegos britai. Sinjoras Coppola, 
kuri* buvo netekęs dešinės rankos, tarnau
damas Italijos aviacijoje, buvo taip pat ir 
britų, agentas. Savo draugu* sabotuotojus 
jis atvedė tiesiai į CIC rankas, kur Jie visi 
buvo suimti.

Kadangi buvo minima generolo Clarko

■— Pone Hamiltonai, — sušuko prokuro
ras, — atsargiau žodžiais l Nenueiki! per
toji!

— Na, dėlto negalima nė abejoti, — nu
sišypsojo Hamiltonas — ir pareigūnai nėra 
atpalaiduoti nuo įstatymų klausymo. Mes 
galime ir gubernatoriui duoti suprasti, kad 
ir jam reikia būti teisingam. O ką gi reikš 
teisė, jei kiekvienas, turįs priežastį pasi
skųsti, bus priverstas tylėti? Arba jei kiek
vienas bu* areštuojamas už tai, kad jis 
savo kaimynui pasipasakos, kurioje vietoje 
jam batas spaudžia koją?

— įstatymas aiškus, — grdbiai nutraukė 
jį teisėjas. — Šmeižtas gali būti šmeižtu, 
nors ir teisybė sakoma, ypač jei tai kalba
ma apie karaliaus valdininką.

— Dėkoju tamstai, — nusilenkė Hamil
tonas. — Tada jus, ponai prisiekusieji,, — 
atsisuko Hamiltons* į juo*, — mes turime 
kviesti liudininkais, kad faktai, kuriuo* mes 
paskelbėme, yra tikri, nors ir draudžiama 
tai įrodyti. Aš prašau jus patvirtinti, kad 
tiesos užgniaužimą — neleidimą įrodyti 
tikrus faktu* — reikia laikyti ivarbiausiu 
įrodymu. Jums pateikiamas klausima* nėr* 
mažas arba privatus reikalas. Tai ne vien 
vargšo spaustuvininko nelaimė. Nė! Savo 
pasekmėmis jis gali paliesti kiekvieną Ame
rikos pilietį. Tai laisvės reikalas. Kiekvie
nas, kuris laisvę labiau vertina už vergiją, 
jus gerbs, kaip vyrus, kurie bešališku 
sprendimu padės kertinį akmenį laisvei ko
voti su tironija, skelbiant tiesa, žodžiu ir 
raštu.

Zengerį*, nežiūrint teisėjo nurodymų pri
lėkusiesiems jį nubausti, buvo išteisinta*. 
O žilagalvio senelio pastangos atnešė ame
rikiečių spaudai tikrąją laisvą: ji pagaliau 
buvo įsakmiai garantuota JAV konstituci
jos I priede. Ir ligi šios dienos nė viena, 
vyriausybė nepabandė pasikėsinti į laisvę 
JAV spaudos, nors ši ir labai aštrią vy
riausybės kritiką būtų išvysčiusi. (RD)

i 

ir daug nelietuvaičių.
— „Mano mama lietuve, bet tėveli* ne. 

Vis dėlto aš tikiuosi, kad vaidinime -gerai 
ir lietuviškai pasakysiu. Dabar jau esu ge
rokai pramokusi” — sako mokinė Uršulė. 
Lietuvės sutaria čia ir su nelietuvėmis:

Lietuviškas vienuolynas Kanadoje
„Si, Catharibos mieste, kuris tėra tik 14 

mylių nuo garsiojo Niagaros krioklio, tė
vai pranciškonai nupirko nedidelį namelį 
savo pirmajam vienuolynui Kanadoje. Čia 
apsigyvenę pranciškonai ims pastoviai lai
kyti pamaldas lietuviams” ... („Draugas”).

Pirmiausia išmokėtam angliškai keiktis
„Australijos Lietuvis” rašo: „Nepaslaptis 

kad australų liaudis,' šalia daug gražių pa
pročių, turi ir neigiamų. Vienas iš jų — 
australai vyrai labai mėgsta keiktis. Tas 
keiksmas pas juos virtęs lyg priežodžiu, ir 
jie jį ištaria be pykčio, kažkaip iš įpročio. 
Darbe pastebėjau, kad ir lietuviai, nors an
glų kalbos dar ir nemoka, bet australiškus 
keiksmu* ištaria jau švariai. Juos kartoja, 
net ir lietuviškai kalbėdami, lyg norėdami 
tud pabrėžti eavo anglų kaitros mokėjimą”.

■■■.■■■■..■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■•■■■■■■■■••a* 
pavardė, tai jo G-2 tučtuojau sukvietė teis
mo posėdį. O tuo metu pajūris nebuvo ma
loni vieta. Vokiečiai katrkartėmi* .šaudė ir 
bombardavo. Teismui beposėdžiaujant vo
kiečiai taip bombardavo, jog degė visas pa
jūris ir drebėjo teismo pastato balkiai. Są
jungininkų teisėjai, šviežiai atvykę iš užnu
gario, klausėsi ir bombų sproginėjimo, ir 
kaltinamųjų pareiškimų, sėdėdami susigūžę 
ir skubindami kalbėti advokatus. Sąmoksli
ninkus greitai nuteisė mirties bausme ir iš
siskirstė. Tik vėliau, ramesnėje užnugario 
atmosferoje, tą bausmę pakeitė dviejų de
šimčių mėtų kalėjimu.

CIC ir visai sąjungininkų žvalgybai Ry
mas buvo svarbiausias tikslas. Ruošdamasis 
žygiuoti ten, sąjungininkų vyriausiasis šta
bas suorganizavo masinę žvalgybos agentū
rą, žinomą „slaptosios jėgos” (S-Force) 
vardu. Mintis buvo šauni; bet nepavyko vi
siškai. Iš pradžių visos slaptosios ‘ agentū
ros buvo sujungtos. Tokiu būdu susibūrė 
apie 100 vyrų — tarp jų buvo OSS, britų 
kontržvalgyba ir karo lauko saugumo tar
nyba, psichologinė karo vadyba, civilinė 
cenzūra ir italų bei prancūzų žvalgybos.

Vyriausiasis „slapiosios jėgos” vadas bu
vo viena* amerikiečių G-2 pulkininką* lei
tenantą*, vyras kariško elgesio ir iržaus bū
do, kur* mažai temėgo CIC ir dar mažiau 
tesuprato jį. Ji* lamdė mus pratimų aikš
tėse, kad atrodytume kaip reikiant kariškai. 
Kare, girdi, tai esąs svarbiausia* dalykas, 
vi* tiek kurioje ginklo rūšyje tarnautume!. 
Jis tikino mus, kad lengvai sudorosiu prie
šo agentus, kuriuos jis tarė esant driskius 
ir be disciplinos. Pasiekę Rymą me* buvo
me nepaprastai disciplinuoti ir visiškai nu
vargę. (B. d.)

Neseniai Kravčenka Paryžiuje laimėjo 
bylą, taip pat neseniai Tokajevo straips
niais pasipuošė pasaulio spaudos puslapiai, 
o šiuo metu ir mažiausiam* žemės konti
nente — Australijoje įvyko Kremliui Itin 
nemalonus atsitikimėlis. To atsitikimėlio 
autorius, tai tūlas Mr. Cecilia Shartpley*, 
14 metų buvęs Australijos Komunistų Par
tijos nary*, pastaruoju metu buvę* vadovau
jąs komunistą* Viktorijos stęite, šiuo metu 
— gal būt, nusižiūrėję* į Kravčenką ar 
Tokajevą? — ra*o ilgiausiu* straipsniu* su 
savo „išpažintimi”, atidengia visokiausius 
komunistų metodus, jų veikimo užkulisius, 
jų tikruosius tikslu* ir siekimu*. Mr. Sharr- 
pley* savo po priesaika pasirašytuose 
straipsniuose pasakoja, kaip komunistai, bū
dami netkaitlingi, vis dėlto sugebėjo ilgą 
laiką išlaikyti savo įtakoje ir kontrolėje ei
lę svarbių postų darbo unijose (prof, s-go- 
se), kaip jie falsifikuodavo unijų rinkimus, 
kaip sabotavo krašto ūkį ir gerbūvį strei- 
kaiai Atseit, mum* visa tai ne naujiena... 
Įdomi, mu* liečianti, vieta jo straipsniuose,, 
kur ji* pasakoja apie Maskvos direktyvas 
pulti baltus. Čia mes atpasakosime įdomes
ne* vieta*.—

„M**kvo* reikalavimams atitiko ir Aus
tralijos Komunistų Partijos politika, už
puolant ir apkaltinant baltus DP. Sekant 
partijos-direktyvų, viekas buvo daroma,kad 
apsunkinus šitų imigrantu gyvenimą. Jie 
kaitinami — dažniausiai be pagrindo — 
kad dirba už žemesnį nei nustatytą atlygi
nimą ir nurodoma, kad jie bus panaudoti 
kal-p streikų laužytojai. Komunistų agitato
riai prieš juos sužadina bjauriausius šovi
nistiniu* („ant-foreign”) sentimentu*. Ir agi
tatoriai stengiasi išprovokuoti su baltais 
vaidus. (

„Komunistų nusistatymas prieš baltus ky
la dėl tariamo baltų „oro fašistinio nusista
tymo”. Iš tikrųjų gi, Australijos Komunistų 
Partija — ir Maskva — bijo tų pasakoji
mų, kuriuos baitai atsiveža į Australiją, pa- 
eaikojlmų apie skurdą, priverčiamu* darbu* 
ir žiauria* mirtis baltų prarastose tėvynė
se — Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Tai 
yra žmonės, kurių tėvynės buvo raudono
sios armijos užimtos ir pavergtos.”

Žodžiai teisingi ir atviri, o faktas, kad 
juos saiko žmogus, kuris pats vadovavo vi
gam tani komunistų propagandos aparatui, 
eiliniam .laisvojo pasaulio piliečiui duoda 
daf didesnį tikrumo jausmą. Įdomūs yra tr 
patys komunistų puolimai prieš baltus. Štai, 
komunistų kontroliuojama* uosto darbinin
kų unijos laikrašti* „Maritime Worker”, 
savo I. m. balandžio 9 dienos laidoje įdėjo 
rašinį, didžiulėmis raidėmis pavadintą 
„Calwell’s Nazi Immigrants” (Mr. Calwelll* 
—Imigracijos minister!*). įdomiausia, kad 
rašinys buvo pailiuostruotaa nuotrauka, 
vaizduojančia apdėvėtą piniginę, kurioje po 
celuloldu įkišta jauno Vyro SS uniformoje au 
svastika ant kairės rankovė* fotografija. 
Tekste skaitome, kad šita pinigine ir foto
grafija buvusi rasta denyje imigrantų, laivo 
„Wooster Victory”,. kuri* neseniai atvykęs 
į Sidnėjų su ,/kroviniu Calwelllo pabėgėlių 
(?) ir išvietintų asmenų(?), kad taptų nau
jaisiais australai* (?).” — klaustukai padėti 
ano rašinio autoriaus. Ir tada trumpai kon
statuojama, kad tai esą* nesugriaunamas 
įrodymas. Žinoma, dėl šitokių „įrodymų” 
sugriaunamtimo ginčytis me« nemanome, 
be* geriausias jų „sugriaunamumo” ar „ne- 
sUgriaunamumo” momentas yra fajita*,' kad 
jie paskelbti komunistiniame laikraštėlyje. 
Pačiame rašinyje, aišku, taip pat netrūksta 
„malonių” komplimentų baltams. Rašoma:

„Šitie išvietintieji asmenys buvo ss-nikais, 
koncentracijos stovyklų sargais, dujų kame
rų žudikais, šaudytojai* ir visu kitu kas tik 
yra biaūru. Kitaip sakant, jie yra pabėgė
liai nuo karo nusikaltėlių procesų jų pa
čių kraštuose ir buvo saugojami bei globo
jami britų kapitalistų ir darbiečių vyriau
sybė* ...”

Margumynai
„Nebylys” prabilo

Moochendorfo belaisvių grąžinimo punkte, 
kur priimami' iš Rusijos grįžtantieji vokie
čiai karo belaisviai, šiomis dienomis įvyko 
vos ne stebuklas: ketverius metus tylėjęs 
belaisvis Staiga prabilo, tačiau ....rusiškai. 
Mįslė netrukus buvo išaiškinta. „Nebylį” 
vaidinęs belaisvis buvo Vlasovo armijos ka
rininkas, belaisvėn paėmimo metu apsime
tęs vokiečiu. Nemokėdama* gerai vokiečių 
kalbos, jis ketverius metu* tylėjo.

Sūnų* negrįžta pas komunistą tėvą
Vokiečių laikrašti* „CDU-Echo” viename 

paskutiniųjų numerių išspausdino tokį pra
nešimą: „Ka'ip patiriama, iš rusų nelaisvės 
grįžęs Vakarų Vokietijos komunistų vado 
Maxo Reimanno sūnus atsisakė grįžti pas 
savo tėvą. Savo nusistatymą jis grindžia 
tuo, kad per ketverius metus, praleistus Ru
sijos karo belaisvių stovyklose, jis taip pa
grindinai pažinęs komunizmą, jog su tais, 
kurie yra ištikimi tai linijai, jis nenori tu
rėti nieko bendra.”

Lengviausia išeitis
Klementas Ootiwaldas, pradėję* eiti pre

zidento pareigas, Prahos įstaigom* sukėlė 
nepaprastai sunkų galvosūkį: į kurią maisto 
kortelių kategoriją naujasis prezidentą* turi 
būti priskirta*. Būdamas ministerlu ptrmi-

K .

Palyginę buvusio komunistų vado Mr. Ce- 
tiiio Sharrpleyo ir šito laikraštpalalklo ra
šinių ištraukas, neabejotinai . suprantame 
tikrąją šitų žodžių reikšmę. Cla nė komen
tarų nereikia...

Pasireiškia komunistų akcija prieš pabal- 
tlečlus ir kitaip. Pavyzdžiui, kai kurios dar
bo unijos, komunistų vadovaujamos, paskel
bė draudimą statyti patalpa* baltam* DP. 
Vėliau, išsiaiškinu*, draudimą* buvo nuim
ta*, bet tai rodo, kad komunistai visokio
mis priemonėmis stengiasi „apsunkinti ši
tų imigrantų gyvenimą” — kaip kad sako 
Mr. Sharrpley*.

Galime būti laimingi, kad komunistai, 
nor* ir labai norėdami diskredituoti mūsų 
vardą australų visuomenėje, vis dėlto ne
daug tepasiekia. Jie yra ir perdaug negau
sūs ir, iš kito* pusės, eilini* Auatralljoa 
pilieti* kas dieną vis Labiau pažįsta kas M 
tikrųjų yra komunistai. O kag juo* pa
žįsta, tas jau nebegali rizikuoti patikėti 
kokiem* nors jų teigimam*. Rm. Mariu

I Skaitytojai rašo »
DIDŽIAUSIA POLITIKA

Kan. Prof. Stasys Yla, Kirchheim, Stein
gaustr. 18, rašo:

„Esu sužavėta* J. Garšvos „Dar aipėe 
marčias iš vartų” Ir pastaruoju Noreikos 
straipsniu apie šeimyniniu* reikalus. 
Prie progos perduokit jiems mano ge
riausius sveikinimus ir padėką ... Ra
šykit daugiau opiausiais moraliniais mū
sų klausimais, ne* tai pati didžiausia 
mūsų politika”. •.

ŽODŽIŲ tvanas
P. Joną* Stančius, Hockerskofen, Kr. 

Dingolfing, siūlo pertvarkyti mūsų 3 ir 4 
pusi.;

„Miela* Redaktoriau, daugiau braukyk 
iš „Akimirksnių kronikoe”. Ten ne aki
mirksnis, bet tikras žodžių tvanas, ku
riame ne kartą paskęsta ir visai neblog* 
vedamoji mintis”.

REGISTRUOKIME GERADARIUS
Mok. L. Bulgarauską*, Bremene belauk

damas laivo kelionei į JAV, ragina:
„ ... dar stovėdami Europos krante, 

tnėg privalome suregistruoti visus asme
nis, kol dar jie nevirto nežinomaisiais, 
jų darbus ir pastangas dėl mūsų tautos- 
egzistencijos ...”

Autorius turi galvoje brolius amerikiečius, 
mums Ištiesusius pagalbos ranką. Jo nuo
mone, tai padaryti reikia dabar, ne* kita
pus Atlanto

„nustosime objektyvumo, nuteisime nuo 
plunksnos (turiu galvoje eiliniu* trem
tinius, panašius į save), ir būsime pri
versti kaupti jėgas kovai už būvį ...

Nors didesnieji mūsų tautos gelbėtojai 
daugiau ar mažiau yra jau atžymėti pav. 
pp. Slmsai, Bačiūnai, Olial, Balkanai, 
Žilvičiai ir daug kt., bet toli gražu ne 
visi.

P. Bulgarauskas mini W. Wasillauskq 
šeimą iš Wateriowno, kurie ne tik sudarė 
sutarti* keliom tremtinių šeimom priglausti, 
bet dar kas savaitę išsiunčia po keletą 
siuntinių. Sekmadieniais vos spėja atsakyti 
į gausius padėkos laiškus.

Svarbiausia, kad Wasiliauskai siunčia 
siuntimus visai nepažįstamiems, ir be 
prašymo. Sužinoję, kad kam nor* sun
ku, tuojau be jokių ceremonijų sudaro 
geriausių maisto produktų siuntinį ir , 
tremtinių vangus palengvina.
... Mes tremtiniai, kandidatai į žmones, 
neturėtumėm praeiti pro mūsų gelbėto
jus be jokio ženklo.” - ,

ninku, pats Gottwaldas prezidentą buvo 
įrašęs į neproduktingųjų grupę. Tačiau įs
taigos norėjo naująjį viešpatį atžymėti aukš
čiausiąja maisto kortele ir drauge nenusi
kalsti įstatymui. Pagaliau buvo atrastas vi
dury*: Oottwaldui pradėta duoti produktin- 
gojo kortelė, kaip rašytojų draugijos nariui 
ir neproduktingojo — kaip valstybė* pre
zidentui. ■

Atsiusta paminėti
Dėdė* Ir Dėdienė* Tumas-Vaižgantas Iš

leido kooperatinė leidykla „Aisti*”, Kassel- 
Mattenberg, 1949 Knyga vidutinio formato, 
175 psl. Kaina 3 DM.

Mergaitės Kelias. M. Pečkauskaitė. Išlei- ». 
do L. T. Sielovados Tarnybos spaudo* sky
rius, (14a) Kirchheim-Teck, Steingaustr. 18. i 
Knyga vidutinio formato, 104 pel. Kainai 
2,50 DM. Įdėta autorės nuotrauka ir kėlė-' 
ta* geresniame popieriuje gražiu charakte
ringų nuotraukų. Tai puiku* įnašas į ne
gausią mūsų jaunuomenės charakteri ir mo
ralę ugdančią literatūrą. Knyga rekomen
duotina ne tik mergaitėms ir moterims, bet 
ir jaunuoliams.

Proza. Landsbergis-A. ir J. Mekal-Lėtas. 
Išleido „Žvilgsnių” leidykla. Rotatorium 
spausdinta. Išleista 80 egz. 7 spaudo* lan
kai. Kaipa nepažymėta.

Naujasis Žmogus. Populiarus pasaulio lie
tuvių religinės minties žurnalas. Nr. 1 (3). 
Redaktorius kun. J. Lunys. Kaina nepažy
mėta.
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Ministeris Balutis Vokietijoje AKIMIRKSNIU KRONIKA
Mes dar turime patĮ stipriausiąjį ginklą — pasakė Lietuvos Įgaliotasis Ministeris Bronius K. Balutis, lankydamasis britų zonoje

pasilikime vėlesniam laikui, kai 
susitiksime ant savo mėšlyno”.

Ministeris pripažino, kad skirtingų pažiū
rų įvairias klausimais gali ir turi būti, bet 
bent šiuo metu, kai esame svetimoje žemėje 
turėtumėm žiūrėti tautos reikalų.

Kaip D. Britanijos lietuvių ajetovas, nes 
jau čia 15 metų gyvenąs, ministeris Br. K. 
Balutis sveikino britų zonos lietuvius D. 
Britanijos lietuvių senosios ir naujosios 
išeivijos vardu. Senoji išeivija sudaro 10— 
15.000, o naujoji — 6—7.000 asmenų. Ta 
naujoji išeivija dar nėra suspėjusi su se
nąja sulipti. Tito tarpu tai yra natūralu, 
bet ilgainiui tas susiliejimas įvyks. Trynimo- 
si ypatingo nėra, o visaiis lietuviškaisiais 
reikalais gražiai sutariama.

Atvykus naujajai lietuvių išeivijos bangai, 
pasiuntinybei staigiai padaugėjo darbo. 
Anksčiau niekad ji nebuvo jo tiek turėjusi. 
Vidutiniškai per dieną pasiuntinybė gauda
vo apie 100 laiškų, kuriuose buvo kreipia
masi įvairausiais reikalais, tačiau vis pra
šant kokio nors patarnavimo. Nors dėl ma
terialinių išteklių stokos pasiuntinybės per
sonalas buvo smarkiai redukuotas, tai vis 
tiek visiems prašantiesiems buvo padedama,

tenas parašant laiškus ar atliekant kitus reikalin
gus patarnavimus. D. Britanijos Lietuvių 
Sąjunga, kuri šiuo metu jau turi per 3.000 
suregistruotų savo narių, didele dalimi da
bar palengvina pasiuntinybės darbą.

Kaip lietuvis lietuvį, sveikindamas minis
teris savo tautiečius, džiaugėsi, galėdamas 
susitikti ir pasikalbėti kaip brolis su bro
liu. Ministeris pareiškė, kad jis yra įsitiki
nąs, jog. mes grįšime į savo laisvą kraštą, 
tą kovą laimėję. Čia jis prisiminė, kaip lie
tuviai grįžo iš po 1. D. karo, palygindamas 
anų dienų lietuvių kultūrinę būklę su da
bartine. Tada ji buvo daug blogesnė. Da
bar £i mes turime tūkstančius inteligentų. 
Jeigu šiandien geresnėje būklėje būdami 
laisvės neiškovotumėm, tai mes tos laisvės 
nebūtumėm verti. Ministeris pažodžiui pa
sakė; „Galiu pasakyti: Sena gvardija nie
kuomet nepasiduos! Mes savo pareigą atlik
sime iki paskutinės minutės. Aš tikiu, kad 
ir jūs tai šventai atliksite. Jei taip, tai dėl 
rytojaus mes neturime turėti jokių abejo
nių, tai ateičiai mes galime žiūrėti tiesiai 
į akis. Mums bus maloniau atsigulti į ka
pus, kai žinosime, jog nepriklausomosios 
Lietuvos vėliava yra stipriose rankose”.

Ts Australijos lietuviu spaudos

„atvežusi
Po stu- 

Valiuškio 
kalbą pa-

Pabaltijo valstybių įgaliotiesiems minis- 
♦eriams Londone, D. Britanijos vyriausybės 
buvo pasiūlyta aplankyti savo tautiečius bri
tų okupacinėje Vokietijas zonoje. Balandžio 
mėn. 21 d. Lietuvos ministeris B. K. Balu
tis, Latvijos — min. K. Zarinš ir Estijos— 
min. A. Torma iš Londono atvyko į Vo
kietiją, ir, kaip oficialūs britų okupacinės 
valdžios svečiai, lankė savo tautiečius sto
vyklose. Gegužės 2 d. aukštieji svečiai vėl 
sugrįžo į Londoną. Padarę oficialius vizi- 

' tu« okupacinei valdžiai, lydimi žymių britų 
valdžios pareigūnų, jų globojami ir aprū
pinti susisiekimo priemonėmis, Pabaltijo 
valstybių įgaliotieji ministerial lankėsi vie
tovėse, susipažindami su vietos gyvenimo 

' iv.kultūrinio darbo^ąlygamis. Buvo aplan
kytos daugiausia tos tremtinių pabaltiečių 
stovyklos, kur gyvenama visų trijų tautybių 
tremtinių. Ministerial buvo šiose vietovėse: 
Osnabrūcke (čia iškilmingą sutikimą suren
gė sargybų kuopose tarnaują pabaltiečiai), 
Grevene, Bedburge, Lingene, Oldenburge 
abiejose stovyklose; iš čia per Bremeną ir 
Hamburgą pasiekė Pinnebergą, kur ta pro
ga surengtas koncertas; balandžio 27 d. 
ryte aplankyta Neustadto stovykla, o popiet 
Lūbecko abi stovyklos. Rytojaus dieną — 
Spaokenbergo stovyklos, toliau pereinamoji 
stovykla Fallinbostelyje.' Tą pačią dieną 
min. B. K. Balutis ♦akare lankėsi Hannove-; 
rio lietuvių studentų suruoštoje vakarienėje, 
.kurioje taip pat buvo atsilankę ir Zem. 
Saksonijos LTB Apygardos Valdybos su
kviestieji lietuvių atstovai iš tų stovyklų, 
kuriose asmeniškai ministeris negalėjo atsi
lankyti, taigi: iš Diepholzo, Uchtės ir Wat- 
tenstedto. Latvijos ir Estijos ministerial tą 
laiką praleido atskirai su savo tautiečiais.

Per studentų surengtą vakarenę pasikeis
ta . nuoširdžiomis kalbomis. Kalbėjo Zem. 
Saksonijos Apygardos LTB Valdybos pirm, 
dip!, inž. A. Nasvytfc, sveikindamas aukštą
jį svečią, lietuviams Vokietijoje 
nepriklausomosios Lietuvos dalį”, 
denių atstovybės pirmininko Ant. 
sveikinamosios kalbos, nuoširdžią
sakė ankštasis svečias. Svečio garbei su
giedota „ilgiausių metų”. Vėliau svečias 
paprašė susirinkusį jaunimą padainuoti dzū
kiškų liaudies dainų, nes jis pats esąs dzū
kas ir šių dainų seniai negirdėjęs. Po ofi- 

x daliosios dalies pranešimą padarė BALFo 
direktorius Europoje J. Valaitis.

Rytojaus dieną, balandžio 29 d„ visi trys 
ministerial, lydimi Hannoverio regiono CC 
G karininkų ir lietuvių atstovo prie kari
nės valdžios dipl. inž. A.’ Nasvyčio, lankė
si tremtinių stovykloje Hannover-Stocken. 
Po bendro iškilmingo sutikimo, ministerial 
atskirai kiekvienas su savo tautiečiais pra
leido apie porą valandų. Min. Br. K. Ba
lutis tos stovyklos lietuviams padarė prane
šimą aktualiaisiais mūsų nūdienio gyveni
mo reikalais ir atsakinėjo į įvairius susi
rinkusiųjų pateiktuosius klausimus.

Iš čia įgaliotieji Pabaltijo ministerial nu
vyko i Blombergą, kur jiems brig. gen. Tod- 
das surengė iškilmingus pietus. Vėti'au nu
vykę į Lemgą atsisveikinti, o po‘to Detmol- 
de min. Br. K. Balutis turėjo posėdį su 
Baltų Centrine Tarybą, LTB vyr. komiteto 
ir VLIKo atstovais.

Vieną' dieną pailsėję, po darbingų dienų 
britų okupuotoje Vokietijos zonoje, Pabal
tijo valstybių įgaliotieji ministerial per 
Herfordą išvyko atgal į Londoną.

Susipažinęs su lietuvių gyvenimo ir dar-( 
bo sąlygomis tremtyje, Lietuvos min. Br. K. 
Balutis laibai džiaugėsi lietuvių pasiektais 
laimėjimais, ypač kultūrinėje srityje. Savo 
pranešimuose lietuviams aukštasis svečias 
nuolatos pabrėždavo, kad jis į britų zoną 
atvyko trejopu tkslu: Kaip nepriklausomo
sios Lietuvos atstovas, kaip D. Britanijos 
lietuvių atstovas ir kaip lietuvis, norįs su 

♦ britų zonos lietuviais pasimatyti kaip brolis 
su broliu.

„Mes esame visko netekę, neturime nei
- kariuomenės, nei patrankų, tačiau mes 

dar nepaleidome iš rankų ir turime pa
tį stipriausiąjį ginklą — tai lietuvių 
tautos garbę. Geras vardas yra daug 
brangesnis, negu didelis kapitalas. Man 
visur sakė, kad lietuviai savo darbu ir 
elgsena užima pirmą vietą kitų tautų 
tremtinių tarpe. Man buvo ne tik sma
gu šito klausytis, bet drauge tai yra 
labai svarbus dalykas. Svarbu yra tokį 
gerą vardą įsigyti pas galingas valsty
bes, su kurių pagalba mes galime at
kovoti laisvę, mums svetimųjų atimtą. 
Taip pat svarbu yra gerai sugyventi su 
savo kamyn<is latviais ir estais, nes at
skirai mes esame mažos tautos, bet vi
sai kitokios, kai esame kartu. Pabaltijo 
valstybių pasiuntinybės Londone nuo 
pat. karo pradžios visur veikia drauge. 
Mes kartu tariamės ir dirbame visais 

mūsų bendraisiais klausimais”.
Dėl gražaus bendradarbiavimo reikalingu

mo šu latviais ir estais, ministeris visur/tin 
pabrėždavo reikalą gražaus lietuvių tremti
nių savitarpio sugyvenimo, sakydamas:

„Dirbdami bendrą Lietuvos laisvinimo 
darbą, žiūrėkime to, kas mus jungia, 
bet ne to. kas mus skiria. Pyktį ir rie-

Queenslando
„Australijos Lietuvyje” V. Končius duo

da žiupsnelį žinių apie Queenslando „miš
kinius”, 
tautybių 
pinėse, 
Maistą 
duotos spintelės — šaldytuvai. Artimiausias 
nuo darbovietės miestelis — 24 mylios. Su 
miestu susisiekti nelengva.

Kovo 1—4 d. buvo didelis potvynis. Lie
tingomis dienomis nedirbama, bet už tą lai
ką taip pat mokama.

„Miškinių” didžiausia „pramoga” — arti 
esąs upelis, kuriame jie maudosi ir tą patį 
vandenį geria. Nakties metu „linksma” • — 
girdi miškinių šunų lojimą ir „mihziką”.

Si stovykla tik pradėjusi kurtis. Joje dir
ba vos 24 darbininkai. Stovyklą numato
ma praplėsti iki 150 darbininkų ir per me
tus nukirsti apie 400 ha miško’. Savaitinis 
atlyginimas — 6 svarai, 19 šil. ir 6 pensai. 
Taupiai gyvenant per mėnesį galima sutau
pyti iki 20 svarų.

Darbo čia yra įvairaus: sunkesnio ir 
lengvesnio. Miškas yra visiškai iškertamas 
ir išvalomas, liekanos sudeginamos. Vėliau 
šie kirtimai bus apsodintistatybai tinkamais 
medžiais. Šiame miško ruože yra keletas to
kių stovyklų bei kirtimų. Stovyklose taip 
pat yra 
galima.

Trys lietuviai su daugeliu kitų 
vyrų dirba miške, gyvena pala- 

kurros pakenčiamai sutvarkytos, 
gaminasi patys, jam laikyti yra

keletas lietuvių. Darbu skųstis ne-

Taip mes „pabėgom” 
pačiame laikraštyje V. Kalytis ap-Tame

rašo, kaip jie, du draugai, pakeitė savo 
darbovietę. Jie atvyko Australijon su pir
mu transportu ir buvo paskirti dirbti į 
Railtono cemčnto fabriką, Tasmanijoje. 
Dulkių teko jiems nemažai. Taip jie 
14 mėnesių. Imigracijos ministeris 
laiką tvirtino, kad jiems reikėsią 
dvejus metus, bet gandų — gandelių 
visokių: tai vieneri, tai dveji metai ir pan.

Pagaliau jie, du draugai, nutarė ieškoti 
teisybės. Anksti rytą su savo mažais laga
minėliais nuvyko į apskrities miešto aero
dromą. Tuojau įsėdo į lėktuvą ir po dviejų 
ir pusės valandos atvyko į Melbourną. Iš 
čia greituoju traukiniu į Bonegillos parei
namąją stovyklą. Kelyje atsirado tos pa
čios bėdos ištikti dar du lietuviai.

Dabar visi keturi stojo prieš „aukščiau
siąjį” Employment Service oficerį, aiškin
dami norį pakeisti darbą. Sis gi, jaunas vy
rukas, ilgai žiūrėjo į juos nuo galvos iki 
kojų ir ilgai svarstęs tarė:

— Ach, jūs, vadinasi, eate pirmojo trans
porto ponai, norite pakeisti darbovietę ... 
Po to žvilgteri j savo laikrodį ir taria; — 
Duodu jums 30 minučių laiko, jei per tą 
laiką neišvyksi-te iš Bpnegillos padangės, 
pašauksiu policiją. Sudiev, ponai, jūs 
laisvi.

Draugai dar bandė aiškintis, kaip čia 
yra: ar mes laisvi nuo sutarties, ar mes 
laisvi nuo policijos. Pagaliau, visi atvyko į 
Melbourną. Čia susitiko savo tautiečių, ku
rie nurodė gumos „Dunlop” fabriką. Kitą 
rytą jau pradėjo dirbti. Vėliau nuvyko į 
Imigracijos departamento skyrių, užsiregis
travo ir viskas tvarkoje. •

Melbourne — Montagne „Dunlop” gumos 
fabrikas labai didelis. Jame dirba apie 4.000 
darbininkų. Kiekvienu metu į darbą priima 
vyrus ir moteris. .Atlyginimas: vyrams — 
pirmas tris savaites, kaip mokiniams: pir
mą savaitę išmokama 7 svarai ir 9 šil., 
antrą savaitę — 8 svarai ir 4 šil... trečią 
savaitę — 9 svarai. Vėliau kas savaitė iš^ 
mokama 10 svarų. Bet dirbdami ir atvalan- 
džius uždirba "j savaitę 12—13 svarų. Ve
dusioms fabriko vadovybė ketina visokia- 
riopai padėti ir prašo kviesti daugiau pa
žįstamų bei artimų.- Moterims į savaitę mo-

dirbo 
visą 

dirbti 
buvo

„miškiniai"
karna 5—7 svarai. Viso čia dirba K lie
tuvių.

V. Kalytis rašo, jei kas kartais patektų į 
Melbourną ar norėtų smulkesnių informaci
jų, mielai padėtų ar atsakytų į laiškus. Jo 
adresas: V. Kalytis, 26 Gordon Street, 
East Richmond, Melbourne, Victoria.

Dėl būtų didelių sunkumų Melbourne 
nėra.

atitinkamas > žinybos 
gydytojams suteikti 

praktika Australijoje, 
teisės bus suteiktos

Lietuvis).

Draugija , 
kalendorių 1949 m.

I
DP gydytojas Australijoje

Australijoje vis labiau jaučiamas gydy
tojų trūkumas. Todėl 
tiria galimybes DP 
teisę verstis gydytojo 
Atrodo, kad tokios
Siaurės Teritorijos ir Naujosios Gvinėjos 
tropinėse srityse. Britų Medikų Draugija 
(gal būt, bijodama konkurencijos) skelbia, 
kad svetimšaliai gydytojai australinėse są
lygose nebus tinkami, nes tai tėra siauri 
specialistai, o ne bendros praktikos gydy
tojai. (Ąustralijos lietuvis).

Imigracijos ministeris Calwellis 
per radiją pareiškė, kad tie DP imigrantai, 
kurie daro anglų kalbos moksle pažangą, 
galės prašyti dviejų metų darbo prievolę 
sutrumpinti. (Australijos

Sv. Kazimiero 
neseniai išleido sieriinį
Kalendorius teikia kad ir kuklų, tačiau ge
rą įspūdį. (Mūsų Pastogė).

Laukinis mitingas Sidnėjuje
Apie 1000 komunistų organizuotai bandė 

paversti niekais liberalų mitingą Sidnėjaus 
stadijoje, kuriame kalbėjo Menziesas, opo
zicijos lyderis. 8.000 žmonių minioje komu
nistai išsimėtę grupėmis be paliovos triukš
mavo ir replikavo. Policija suėmė du as
menis. Klausytojai dėl triukšmo beveik 
nieko negalėjo girdėti. Menzieso kalba bu
vo transliuojama per radiją. Jis pasmerkė 
komunizmą, grūmojo jam teigdamas, kad 
ateina diena, kada Australijoje padorūs 
žmonės turės sutriuškinti komunizmą, arba 
komunizmas sutriuškins juos. (Mūsų Pas
togė). J. Rimas.

Nevažiuokit ten, kur yra lįetuvių
Kai 1940 m. Lietuvą užgrobė bolševikai ir nusileido geležinė uždanga, ir la

biausiai pasitikį sovietų gera valia pamatė, kokia baisi nelaimė ištiko kraštą. Tuoj 
prasidėjo masiški areštai, žudymai, „savanoriškas” prisijungimas prie Sovietų Są
jungos ir, pagaliau, masiškos deportacijos. Tauta, patekusi į budelių rankas, tų- 

•rėjo tik tą vienintelę viltį, kad pabėgęs į užsienį prezidentas ir dar šiek tiek inte
ligentijos bei kiek vėliau galėję „repatriuoti” lietuviai skelbs visam pasauliui apie 
bolšęvikų smurtą ir tautos kančia^. Ką gi, skęstantis ir šiaudo stveriasi. Pabėgu
sių balsas tada buvo užslopintas „aukštosios politikos” sumetimais.

Kai kurie dabar grįžtantieji iš Sovietų Sąjungos vokiečių karo belaisviai pa
sakoja matę deportuojamų lietuvių transportus, ir„ lietuviai juos maldavę pranešti 
pasauliui, kaip bolševikai juos naikina. Kad bent pasaulis žinotų.,.. Jei jau sveti
mųjų to prašo, tai lengva suprasti, ko reikalauja žudomieji tautiečiai iš mūsų: 
mes jiems esame tas šiaudas, kurio jie stveriasi savo didžiausio pavojaus, kančios 
ir ynirties valandoje ;mes turime skelbti pasauliui apie jų negailestingą naikinimą. 
Jiems galbėti mes privalome daryti visa, kas tik mūsų jėgoms yra įmanoma. 
Tai šventa mūsų pareiga. '

Bet kokia skaudžia ironija žudomai tautai atrodytų, kad užuot buvus jai tuo 
simboliniu šiaudu, mes pasirodome esą tik nieko verti šapeliai. Kaip baisu turė
tų atrodyti desperatiškai kovojančiam partizanui, naikinamoje sovietų stovykloje 
nuo bado ir ligų mirštančiam artojui, akis praverkusiai lietuvei motinai sužinojus, 
kad mes, vienintelė jų viltis, nesutariam tarp savęs ir, užuot sutelkę visas jėgas 
kovai su tautos žudiku, susiskaldotne ir kovojame savo tarpe.

Mūsų politinėje vadovybėje grupiniai nesutikimai tiek toli nuėjo, kad kai ku
rios grupės net ryžosi apeliuoti į tremtinių mases. Suprantama, tas negalėjo likti 
be atgarsio. Kai kuriose stovyklose, kur diferenciacija partijomis jan anksčiau 
pasireiškė, buvo pateiktas naujas akstinas kalboms, ginčams ir skaldymuisi.

Masinė emigracija šiek tiek atšaldo partinį įkaitimą, bet pagrindo susirūpinti 
tuo reiškiniu. yra nemaža. O tą susirūpinimą sukėlė pastarųjų dienų nesantaika 
tarp Kanados lietuvių. Gėrėjomės jų našia visuomenine veikla, vienybe, glaustu 
frontu prieš Stalino pakalikus, džiaugėmės jų „Nepriklausomos Lietuvos” kūriniu, 
o dabar ... viskas gali nueiti „šuniui ant uodegos”. Kam kam, bet tėvynei ir žu
domam lietuviui tikrai iš to nebus naudos. Vargu ar kokią naudą iš to gali tu
rėti ir tie, kurie tą nesantaiką. sukelia. Jeigu tie žmonės mano, kad „kovodami” 
partijos labui jie pasitarnauja Lietuva^ tada belieka jiems patarti gerai įsiskaityti 
Krylovo pasakėčią apie geraširdį lokį.

Šiurpas nukrato, kai pagalvoji, kad tos partinės bacilos gali persimesti į Bri- 
- taniją ir Australiją, kur lietuviai tremtiniai susibūrė į sąjungas ir, vieningai 

veikdami, lietuvybės labui yra‘nemaža nuveikę. Permaža mūsų yra, gyvename ne
paprastai rimtą metą, uždaviniai mūsų pečius gula tokie dideli, kad ir didžiausioje 
santarvėje ne ką galėtumėm palengvinti tėvynės kančias, o susiskaldę ir eikvodami 
jėgas savitarpio kovai, tik niekingai išduotumėm tuos, kurie nuo budelio rankos 
mirdami mus įpareigoja skelbti pasauliui, kas tas budelis yra.

Susivaidyti ir susiskaldyti galima veikiai, bet ne velkiai įmanoma ir vėl būrin 
sueiti ir bendrus reikalus tarti. Turime gerą pavyzdį iš JAV lietuvių veiklos: rei
kėjo bene 8 metų, kol du sąjūdžiai susiliejo į vieną instituciją, ALT, rikiuojan
čią lietuvių mases Lietuvos laisvės kovai.

Naivu būtų veikėjams priminti vienybės naudą. Gyvenimas pats akibrokščiai jos 
reikšmę kiekvienam ypa įrodęs. Tad ką gi galvoja žmonės, leisdamiesi į partines 
rietenas ir santaikos ardymą? Kitaip negalima būtų to išaiškinti, kaip tik noru jau 
iš anksto paruošti Lietuvai tam tikrą pasauliežiūrinį štampą. Bet1 mes pamir
štame, kad sudarome tik labai mažą lietuvių dalelę. Lietuvai išsivadavus, pasaulė
žiūriniai klausimai bus išspręsti pačioje Lietuvoje ir tų lietuvių, kurie bus dau
giau už mus nusipelnę kraštui. Čia mūsų visų vyriausia pareiga turėtų būti ben
dromis jėgomis belstis į pasaulio sąžinę, kad būtų išgirstos žudomos tautos aima
nos. •

Kaip tik ateina didžiausias metas pasitempti. Pasaulio spaudoje vis dažniau 
užtinkame jau nebefrizuojamų pranešimų apie sovietų vykdomą genocidą. Andai 
prieš keletą dienų britų užsienio reikalų viceministeris Mayhewas net žemuosiuo
se rūmuose pareiškė, kad sovietų naikinamose stovyklose yra laikoma nuo 5 iki 12 
milijonų žmonių. Vakarai pagaliau suprato, kad tik tada jiems patiems negres rau
donasis pavojus, jei Rytų ir Vidurio Europos tautos bus išlaisvintos iš sovietinės 
vergovės. Šiandien jau galime kalbėti, galime net rėkti. Ne tik. galime, bet ir esa
me pasilikusių įpareigoti. Susilaukėme dar nebūtos progos. Jai išnaudoti turime pa
sikinkyti visas savo jėgas. Tiems, kurie nenori į tą šventą kovą įsijungti ir vis 
dar negali atsikratyti skaldymo bacilų, norisi šūktelėti; susimildami, emigruodami 
nevažiuokit ten, kur yra lietuvių. G. Noreika;

Pagaliau vienybė!
Gegužės 1 d. iš Bremerhaveno išplaukė 

„Willard Halbrook” laivas su 12.000 DP, 
jų tarpe 352 lietuviai, 207 žydai ir kt. Tai 
pats didžiausias lietuvių transportas, koks 
tik iki šiol buvo. Įdomu, kad kartu važiuo
ja ir beveik visi mūsų spaudos „bosai”: 
Jonas Vasaitis, D. Penikas, „Žiburių” re
daktorius 
lias. Ko 
laikraštį!

Siame transporte tarp kitų sutinkame 
profesorius Oželį ir Kanauką, chirurgą 
Stankaitį, generolus Musteikį ir Rėklaitį bei 
daug kitų žinomų asmenybių. „W. Hal
brook” yra net 15.000 to kariuomenės 
transportams pritaikintas laivas.

Rocevičius, „Aido” red. Bradū- 
gero jie dar išleis bendrą laivo

Lietuvls išrinktas stovyklos 
administratorium

Memmingenas. Memmingeno DP stovyk
los administratorium kurioje gyvena lietu
viai, latviai, estai ir rusai tremtiniai, nuo 
gegužės 1. d išrinktas p. Vytautas Orentas. 
Pažymėtina, kad tautybių atstovams ren
kant administratorių, prieš lietuvio kandi
datūrą balsavo latvių tautybės atstovai ... 
Iki šiol stovyklai vadovavo latvis.

— Dėl emigracijos ir stovyklos gyven
tojų neturto pasjeutiniu metu' vis mažiau 
beišplatinama lietuviškų laikraščių ir knygų.

Is IRO generalinės . . .
(Atkelta iš 2 psl.)

IRO vadovybė jį pavadino Eligibility of 
Certain Baltic Refugees. Memorandumas pa
rašytas griežtu tonu ir sukėlė didelę gen. 
sekretoriato audrą. Buvo nagrinėjamas ke
liuose slaptuose Vykd. Komiteto posė
džiuose. Diskusijų rezultatas išėjo pabaltie
čių naudai. •

Pabaltiečių pozicija gera
Po visos eilės žygių per Vykd. Komiteto 

narius, per IRO centro žmones pabaltiečių 
.pozicija yra sutvirtėjusi. Su jais daugiau 
negu su kitais, išskyrus žydus, skaitomasi. 
IRO sekretariatas žino, kad pabaltiečiai jra 
gerai susiorganizavę, turi savo veiklius at
stovus prie IRO. Pabaltiečiam daug palan
kumo yra rodę JV, Kanados, Prancūzijos, 
Belgijos atstovai. Šioj sesijoje nedalyvavo 
didelis DP ir ypač pabaltiečių bičiulis Do
mingo respublikos atstovas. Lenkų jjozicija 
yra tuo tvirta, kad jie turi savo žmonių Va
tikano misijoj, o taip pat ir IRO sekreto
riate. Blogiau yra jugoslavam, rumunam, 
ukrainiečiam ir kt.

IRO sekretoriatas taip sutvarkė šioje se
sijoj, kad tremtinių ir šalpos organizacijų 
atstovai į salę įeina pro kitas duris ir sėdi 
prie kitų stalų. Tokiu būdu apsunkinta per
traukų metu jiem pasikalbėti su konferent 
cijos nariais.

... bet jų atstovavimas silpsta
Tremtinių organizacijų atstovavimas sa

vaime kiek silpsta, nes pasitraukia akty
viausi veikėjai, ypač iš senųjų diplomatų, 
kurie turi daug asmeninių pažinčių. Jau nuo 
1946 m. pasitraukė min. E. Turauskas, prieš 
pačią šią sesiją pasitraukė energingas len
kų atstovas Potulickis, paskutinį kartą da
lyvavo latvių min. Feldmanis, kuris išvyksta 
į Jungtines Valstybes vietoj veikusio Lat
vijos pasiuntinio Bilmanio. Felmanio išsi
traukimas ypač apgailėtinas. nes jis parodė 
daug energijos gindamas ne tik latvių, bet 
visų pabaltiečių reikalus, turėjo įtakos sa-; 
vo senom pažintim, labai bičiuliškai ben
dradarbiavo su lietuviais. Sunku jį bus bet 
kam kitam pavaduotu Tačiau galima džiaug
tis ir laikyti bendru pabaltiečių laimėjimu, 
jeigu jam pasisekė atsistoti į^ naują dar 
svarbesnį jtostą Washingtone.

Respektas šalpos organizacijom
Daugiau respekto šioje sesijoje jjarodyta

šalpos organizacijom. Sesiją atidarant pir
mu kartu jos prisimintos, paminėti jų or
ganizacijų atstovai, ių dalyvavimas žymė
tas protokoluose, jie buvo viešai jiasveikinti 
ir padėkota jiem už dalyvavimą. BALFo 
vardu šioj sesijoje dalyvavo BALFo atsto
vas p. S. Garbačiauskas, kurio rūjtestingai 
ir energingai globai yra pavesti it visi lie
tuvių tremtinių reikalai Ženevoje.

Laukiant naujos sesijos, kuri įvyks birže
lio 22 d. ir išspręs terminus ir IRO man
dato pratęsimą, tenka jiasidaryti praktiškas 
išvadas:
1. Kag turi kur įsikurti, nederėtų atidėlioti.
2. Kas neturi ir nori gauti DP statusą, tu- 

rėtų taip pat skubintis.
3. Visus reikiamus tam dokumentus išsi

versti į anglų kalbą.
Atitinkamom mūsų institucijom te.n’4> 
stebėti kaip vietose bus vykdomos IRO 
Generalinės Tarybos Instrukcijos, kad 
laiku ir reikiamai mūsų tautiečių bylos 
būtų paglobojamos. ELTA.
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