
Vakariečiai Paryžiuje jau tariasi Masinis DP antiso vietinis mitingas Stuttgarte
Paryžius (Dena/Afp). Trijų Vakarų vals

tybių Vokietijos klausimo žinovai, sir Kirk- 
patrickas (D. Britanijos), A, Parodis (Pran
cūzijos) ir Dr. Jessupas (JAV), pirmadieni 
prieš 'pietus antrą kartą buvo susirinką 
Prancūzijos užsienio reikalų ministerijoje 
pasitarti Vokietijos klausimu.

Pirmame jų susitikime šeštadienį buvo ap
tarti bendri Vokietijos klausimo aspektai, 
gi pirmadienio posėdyje buvo jau gilina
masi i smulkmenas.

Lippmanas: Ne keturiese, bet penkiese
Frankfurtas (Dena). JAV publicistas W. 

Lippmanas Belgijos laikraštyje „Le Soir” 
(dėjo straipsni, pavadintą „Ne keturiese, bet 
penkiese”. Jame sakoma, kad Vokietija atei
nančioje taikos konferencijoj^ Paryžiuje da
lyvaus kaip penkta valstybė. Vokietijos da. 
lyvavimas, sako Lippmanas, yra tikras, ne
paisant ir to, kad ji dar neturi užsienio rei
kalų ministerijos.

Lippmanas teigia esant pagrindine klaida 
tai, kad ir sovietai ir Vakarų valstybės Vo
kietiją laiko ne Europos Valstybe, bet satelitu 
arba net kolonija. Sovietai norėtų komunis
tinės Vokietijos, kuri būtų valdoma iš 
Kremliaus, o Vakarai-Vakarų Vokietijos 
valstybės, kuri būtų (jungta į „Vakarų Eu
ropą”.

Tos dvi klaidos prasidedant Paryžiaus 
konferencijai yra mirusios, bet dar nepalai
dotos. Lippmanas mano, kad Vakarų vals
tybės turėtų pasisakyti už Vokietijos ir Eu
ropos vienybę, o taip pat už okupacinių ka
riuomenių atitraukimą iš Vokietijos. „Tas 
užsienio reikalų ministeris, rašo Lippmanas, 
kuris pirmas pripažins Vokietijos reiškimąsi 
kaip Europos valstybės, perims ir būsimose 
derybose vadovavimą.”

Lippmanas savo straipsnį baigia; „Mes, 
o ne sovietai turime būti Vokietijos ir Eu
ropos vienybės gynėjais ir stoti už visos 
Europos išvadavimą nuo karinės okupaci
jos.”

Vakarų valstybių frontas bus vieningas
"Londonas (Deria/Reuteris). Reuterio di

plomatinis korespondentas Mangedtas rašo: 
kad JAV, D. Britanija ir Prancūzija įrodė, 
jog jos yra pasiryžusios 'ir toliau vesti 
bendrą Vokietijos politiką, neatsižvelgda
mos būsimos keturių konferencijos. Trys

L Paskutine valanda J
p *

♦ JT Plenumas 26 prieš 15 (16 susilai
kius) balsais atmetė Lotynų Amerikos vals- 
ybių įneštą pasiūlymą atnaujinti diplomati- 
lius santykius su Ispanija.

♦ Buv. amerikiečių karinį gubernatorių 
/okietijoje, gen. L. Clayų, prez. Trumanas 
akėlė į armijos generolo laipsnį.
♦ Qayaus įpėdinis gen. Huebneris spau

dos konferencijoje pareiškė, kad jis tęsiąs 
ilayaus politiką.
♦ Kinų komunistams įsiveržus į San- 

hajaus priemiesčius, vyksta kietos gatvių 
autynės. Iš Šanchajaus uosto visi svetimi 
aivai jau išplaukę. Britų piliečiai evakuo

jami oro keliu.
♦ Pabėgėlių masės, traukiančios iš Vid. 

Kinijos į britų koloniją Hongkongą, vis di
dėja. Daugelis Hongkongo turtuolių jau iš
vyko į portugalų koloniją Macao.

♦ Turkijos karo laivyno viršininkas iš
vyko į JAV.

♦ JAV atšaukė draudimą išvežti ginklus 
į Indiją ir Pakistaną. Draudimas buvo pa
skelbtas, kilus ginkluotam konfliktui dėl 
Kašmiro.

♦ Lenkijos pasiuntinys Londone pa
reiškė protestą Bevinui dėl Eislerio arešta
vimo.

♦ Penktadienį Bevinas išvyksta į Pary
žių prieškonferenciniams pasitarimams su 
JAV ir Prancūzijos atstovais.

♦ Sovietų karinės valdžios informaci
nio skyriaus viršininkas Tulpanovas, kaip 
Maskvos radijas praneša, iš savo posto at
šaukiamas. Jo vietoje būsiąs paskirtas S. 
Neždanajevas.

♦ IRO ieškojimų įstaiga atšventė 5 metų 
darbo sukaktį. Iš 750.000 ieškotų asmenų, 
surasta 50.000.

♦ Sekmadieni ir pirmadienį sovietų zo
noje vyko vadinamo „Liaudies kongreso” 
rinkimai. Kaip iš pirmųjų duomenų aiškėja, 
Berlyno sovietinio sektoriaus gyventojai di
džiąja dalimi balsavo prieš SĖD sąrašą. 
Galutiniai balsavimų duomenys bus paskelbti 
antradienio, vakare.

♦ P. Afrika pripažino Izraelį de jure.
♦ Kaire prasidėjo Europos krepšinio 

pirmenybės. Pirmuosiuose susitikimuose 
Egiptas įveikė Siriją (71:44) ir Graikija — 
Libanoną (45:36).

Olandijoje vykstanti tarptautinė socia
listų konferencįja paskutiniajame posėdyje 
visais balsais nutarė italų kairiųjų socia
listų (Nenni) partiją išmesti iš socialistų 
internacionalo (Comisco).

Britų gener. knmt—"ns pietryčių Azi
joje M. Mn-r ' yko į Londoną pa
sitarimams apie padėtį. i

Vakarų valstybės su tam tikrais rezervais 
patvirtino Vokietijos konstituciją, kuri duos 
pradžią naujai Vokietijos respublikai. Tuo 
pačiu metu britų užsienio reikalų ministeris 
Bevinas žemuosiuose rūmuose pareiškė, 
kad Atlanto paktas turi būti ratifikuotas, 
kadangi jis teikia geriausias taikos garan
tijas.

Tai rodo, kad Maskvai nepasisekė nei su
trukdyti Atlanto pakto ratifikavimo nei Vo
kietijos vyriausybės sudarymą atidėti po 
konferencijos.

Vakarų valstybių nusistatymą Mangedtas 
vertina kaip ženklą tam, kad trys Vakarų 
valstybės Paryžiaus keturių konferencijoje 
laikysis minties, jog jų praėjusių metų Vo
kietijos politika bei jų priemonės sudaryti 
vieningą Vakarų valgtybų frontą teikia pa
grindą diskusijoms, kurios gali būti labiau 
konstruktyvios, negu 1947 m. gruodyje vy
kę keturių pasitarimai.
Sovietai jau prasilenkia su blokados panai

kinimo nuostatais
Berlynas (Dena). Britų karinė valdžia 

Berlyne praneša, kad sovietų įstaigos įvai
riais atvejais' yra jau daug kartų prasilen
kusios su Berlyno blokados panaikinimo 
nuostatais. Taip pvz., iš vokiečių, važiuo

Šanchajus (Dena-Reuteris). Komunistų 
kariuomenės daliniai įsiveržė į Šanchajaus 
miesto apylinkes po to, kai vyriausybės da
liniai pasitraukė iš svarbiausiųjų aplink 
Šanchajų esančių - gynimosi pozicijų. Į 
šiaurės vakarus nuo Šanchajaus vyksta 
smarkios kovos dėl Whagpo upės už- 
viešpatavimo.

Jau praėjusį šeštadienį buvo nutrauktas 
geležinkelių susisiekimas su tuo miestu. 
Vienintelė galimybė iš Šanchajaus pasi
traukti yra oro keliu.

„New York Times" Šanchajaus kore
spondentas, kuris išskrido į Hongkongą, la

Paskirtas Clayaus vietininkas
Berlynas (Dena).' Generolo Clayaus įpėdi

nių amerikiečių karinio gubernatoriaus pa
reigoms ir JAV kariuomenės Europoje vyr. 
vadu paskirtas generolas leitenantas C. R. 
Huebneris. Jo pavaduotoju bus generolas 
majoras Haysas.

Gen. Huebneris iki šiol buvo Clayaus pa
vaduotoju ir vadovavo Amerikos kariuome
nei Europoje. Po karo 1946 m. Huebneris 
atvyko į Vokietiją ir buvo paskirtas JAV 
kariuomenės Europoje štabo viršininku. 
1947 m. jis buvo paskirtas vyr. vado pa
vaduotoju ir pakeltas generolu leitenantu.

Gen. Clayus su Berlynu atsisveikino. 
Amerikiečių kariuomenės įgula Berlyne pa
darė atsisveikinimo paradą. Jame dalyva
vo visi aukštieji amerikiečių karininkai ir 
britų bei prancūzų karinės valdžios atsto
vai.

Birželio 1 d. Clayus pasitrauks iš karinės 
tarnybos. Jis pareiškė, kad tuo būdu reali- 
zuosįs jo sena svajonė: gauti poilsio ir 
meškerioti.

įvairios žydų organizacijos atsisveikinant 
su gen. Clayum įteikė tris dovanas: adresą, 
pirmąjį jx> karo Vokietijoje atspausdintą 
talmudą ir pačių žydų padarytą graviruotą 
sidabrinę dėžutę.

Triukšmingas Eislerio pabėgimas
Londonas (Dena/Reuteris). JAV komunis

tas Eisleris, kuris dažnai Amerikoje buvo 
vadinamas komunistu nr. 1, už didelį užsta
tą iš kalėjimo, buvo paleistas, bet, matyti, 
bijodamas bausmės, lenkų laivu Batory iš 
JAV pabėgo.

Tas laivas savo kelionėje turėjo užsukti į 
Southampton© uostą D. Britanijoje. Apie tai 
sužinojusios JAV įstaigos paprašė britų 
įstaigų, kad jos Eislerį suimtų. Kada britų 
policijos karininkai atėjo į laivą Eislerio 
suimti, tam smalkiai priešinosi laivo kapi
tonas ir Lenkijos ambasados atstovas. De
rybos /denyje trako ■ tris valandas, kuriose 
dalyvavo ir pats Eisleris. Nepaisant viso to, 
Eislerį prievarta M ■ laivo išsivedė keturi 
britų policijos karininkai. .

Ryšium su tuo lenkų ambasada Londone 
pareiškė griežtą protestą. Ji Eislerį laiko 
politiniu pabėgėliu, kuris turi tarptautinio 
a žilio teisę, ir kuri, buvo po lenkų vėlia
vos apsauga. . .. *'

jančių iš vakarinių zonų | Beržyną, reika
laujama ne vien tarpzoninių pasų, bet ir 
raštiško tos kelionės pagrindimo. Nuo 1948 
m. kovo mėn. teisę važiuoti teikė vien tik 
tarpzoniniad pasai.

Toliau nurodoma, kad Helmstedto Berlyno 
autostradoje sovietai draudžia važiuoti tarp 
2 ir 6 vaL

Sovietai dėkoja
Berlynas (Dena). Laikraščio „Abend“ 

pranešimu, sovietų karinės valdžios majo
ras Salvakovskis padėkojo Rytų zonos po
licijos vadui už „liaudies milicijos“ veiklą 
Berlyno blokados metu.

Blokados panaikinimas padrąsina
Berlynas (Dena). Berlyne susidariusi vo

kiečių „su nežmoniškumu kovoti grupė” 
paskelbė manifestą, kuriame rytinės zonos 
LDP, JST—CDU ir SĖD opozicijos atsto
vai reikalauja sovietų zonoje laisvų rinki
mų.

Manifeste tų partijų atstovai griežtai pa
sisakė prieš totalinę sistemą. Kartu su 
Berlyno blokados panaikinimu jie reikalau
ja laisvės išreikšti politinei nuomonei. Da
bar leistoms sovietų zonoje partijoms jie 
ginčija teisę kalbėti rytinės zonos demo
kratiškai nusiteikusios visuomenės vardu.

Stuttgartas (Dena) Iš (vairių Wiirttember- 
go Badeno DP stovyklų gegužės 15 d. Stutt
garte susirinko per 5.000 Rytų Europos po
litinių pabėgėlių, kurie Stuttgarto-Zuffen- 
hauseno DP etovykloje turėjo didelį anti
komunistinį mitingą.

Tos demonstracijos metu buvo gedulin
gos pamaldos už komunizmo aukas ir įvai
rių tautybių grupių atstovų kalbos. Vienas 
iš kalbėjusiųjų pareiškė, kad nuo to meto, 
kai Rytų Europos išvirintiesiems asmenims 
yra galimybė repatriuoti, ta galimybė ne
pasinaudojo nė vienas procentas DP. Poli
tiniai Rytų Europos pabėgėliai likusiam pa
sauliui yra pati geriausia „antikomunistinė 
injekcija”.

Baigdami mitingo’ dalyviai' padarė prieš 
sovietų režimą nukreiptą priesaiką ir pri
ėmė bendrą nutarimą, kurtį pasiųs JT įr 
Vakarų demokratijų politikams. Jame tarp 
kita ko sakoma; „Sovietų pavergtų tautų 
nariai — armėnai, čekai, estai, latviai, lie
tuviai, lenkai, slovakai, ukrainiečiai ir gu
dai visų laisvę mylinčių tautų akivaizdoje 
kelia balsą prieš religinį persekiojimą ir 
žmogaus eąžnės išprievartavimą sovietų 
valdomose srityse, prieš sistematines masi
nes deportacijas, vergų darbų įvedimą, su
kūrimą nesuskaitomo kiekio KZ ir darbo 
stovyklų, prieš totalinį intelektualų išnaiki

Šanchajus agonijoje
bai aštriai kritikuoja tautinės Kinijos gar
nizono vadovybę Šanchajuje. Jis teigia, 
kad to garnizono vadovybės įvestos aštrios 
kruvinos priemonės įkaitino miesto gyven
tojų nuotaikas iki pasiutimo.

Komunistų apsupimo žiedas apie Šan
chajų vis labiau ankštėja. Mieste vis aiš
kiau girdisi artilerijos šaudymas. Vyriau
sybės kariuomenė visomis jėgomis sten
giasi apginti Whangpaus upę, kuri yra 
vienintelis kelias'į atvirą jūrą.

Pagal tautinės Kinijos kariuomenės pra
nešimus komunistai per paskutines 24 vai. 
mūšyje dėl Šanchajaus panaudojo per 200

Bevinas atsargus
Londonas (Dena-Reuteris). Britų atsto

vui J. Platts-Millsui Žemuosiuose Rūmuose 
užklausus Beviną, ar vyriausybė nema
nanti Berlyno orinį tiltą likviduoti, pasta
rasis atsakė: „Esu senas profesinių sąjun
gų veikėjas, ir streiko nenutrauksiu tol, 
kol nebūsiu tikras, kad mane neapgaus.“ 
Dar nepašalintas sovietų agresijos pavojus

New Bedfordas, Mass. (Dena/Reuteris). 
JAV užsienio reikalų ministerijos valdinin
kas Maddoxas viešame susirinkime išreiškė 
nuomonę, kad su Berlyno blokados pašali
nimu Vokietijoje sovietų agresijos pavojus 
nėra pašalintas.

Tas pavojus bus tik tada pašalintas, ka
da Sovietų Sąjunga visoje savo politikoje 
pasirinks kitą kelią ir įrodys, kad ji tikrai 
sutinka bendradarbiauti su visomis tauto
mis.

Tik energingomis Vakarų valstybių ir 
JT priemonėmis sovietų planai prieš lais
vas tautas yra paversti niekais. Tik tokiu 
būdu tolimesnis komunizmo slinkimas į Vi
durio ir Vakarų Europą buvo sutrukdytas.

Toliau Maddoxas pabrėžė, kad „visai nė
ra ginčo tarp JAV ir Sovietų Sąjungos. 
Visos laisvos ir taiką mylinčios tautos yra 
vienoje pusėje, o agresorius kitoje pusėje.”

Lenkijos laivininkystės misijos Londone 
direktorius Panskis pareiškė, kad vienas 
britų policijos karininkas atvykęs į laivą 
paprašė laivo kapitoną pasikalbėti j jo ka
biną ir jį ten laikęs tol, kol Eisleris iš laivo 
buvo išvestas. Eisleris turėjo leidimą įva
žiuoti į Lenkiją. Eisleris pasakė, kad jį 
areštavo amerikiečių reakcininkų tarnyboje 
esą britų žandarai. Tuo būdu jis yra pir
mas Atlanto pakto, to nelaimingo šių laikų 
reakcijos alianso, belaisvis.

Britų užsienio reikalų ministerija pa
reiškė, kad „Batory” laivas buvo britų van
denyse, todėl ir Eisleris jo suėmimo metu 
buvo britų jurisdikcijoje. Tuo remdamosi 
britų įstaigos turėjo’ teisę jį suimti.

Ar Eisleris turi būti išduotas JAV, spręs 
britų,vietos teismas.

Londonas (Dena). Britų vyriausybės kal
bėtojas atmetė komunistų atstovo W. 
Gallacherio reikalavimą Eislerio aferą iš
diskutuoti Žemuosiuose Rūmuose.

lėktuvų. Tautinės Kinijos lėktuvai puolė 
miesto apylinkėse strategiškai svarbias 
vietoves. Wusungo srityje masiniuose 
puolimuose komunistai netekę 5.000 vyrų. 
Tai buvo pats kruviniausias ir atkakliau
sias mūšis nuo to laiko, kai komunistai 
peržengė Jangcę.

Iš periferijų į miestą plaukte plaukia 
pabėgėliai. Pirmadienio rytą britai lėktu
vais pradėjo evakuoti iš Šanchajaus į 
Hongkongą save piliečius. Taip pat' eva
kuojami ir JAV piliečiai.

Kinijos tautinės kariuomenės daliniai 
vis dar savo rankose tebelaiko Šanchajaus 
uosto pagrindinę Wusungo poziciją. Toje 
fronto dalyje aktyviai dalyvauja jūrų lai
vynas ir aviacija. Per paskutiniąsias 24 
vai. vyriausybės aviacija atliko 200 įvairių 
operacijų. Pabėgėliai į Šanchajų taip plūsta, 
kad yra užtvindyti visi į Šanchajų' vedą 
keliai. Sekmadinį buvo sušaudyta 5 ko
munistų pogrindžio veikėjai.

Pažadų nepakaks
Tokijas (Dena-Reuteris). P. Korėjos 

respublikos prez. Dr. S. Rhee reikalavo Ra
miojo Vandenyno gynybos pakto, panašaus 
į Atlanto gynybos paktą, komunistiniam 
pavojui atsispirti. Jis siūlė, kad JAV ofi
cialiai įsipareigotų pavojaus atveju ginti 
demokratinę ir nepriklausomą Korėją. Sa
vo krašte Korėja galinti išlaikyti tvarką, 
tačiau, jei. ji būtų svetimos valstybės už
pulta, jai vien tik, moralinės paramos ne
pakaktų.

Atominės bombos šešėlyje
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 

žemieji rūmai 333 balsais prieš 6 balsus ra
tifikavo Atlanto paktą. Prieš balsavimą il
gą ir išsamią kalbą pasakė Bevinas. Atlan
to apktą jis pavadino pylimu nuo Sovietų 
Sąjungos.

Bevinas piareiškė, kad Vakarai buvo liu
dininku, 'kaip Sovietų Sąjunga pasigrobė 
vieną kraštą po kito. Sbvietų politika atro
do besiremianti tuo, kad patys kalba apie 
taiką, o kitas tautas vadina karo kurstyto
jais. Tuo plačiu metu sovietai veda sąmyšio 
politiką.

Pakto tikslas yra priešą atbaidyti. Jis tu
ri žinoti, kad puldamas vis tiek galutiniame 
rezultate jis bus pralaimėtoju.

Po Bevino, opozicijos vardu žodį tarė 
Churchillis. Jis pagyrė Bevino jjolitiką 
pakto atžvilgiu. Jis pareiškė džiaugiąsis, 
kad Bevinas savo kalboje nepareiškė, jog 
blokados panaikinimas yra reikšmingas tai
kos gestas. ...

Niekas nežino, sakė Churchillis, kokių 
spaudimo priemonių imsis Sovietų Sąjun
gos viešpačiai. Atlanto paktas, Briuselio 
paktas ir Europos taryba yra geriausi tai
kos ir saugumo garanti.

Negali būti Europoje pastovios taikos, 
kol prie Elbės stovi Azija ir tiek daug Ry
tų Europos miestų laikoma trylikos asmenų 
rankose, kurie sudaro Kremliaus oligarchi
ją. Į tikrą sovietų taikos norą būtų tuojau 
atsakyta, gi gryniausi manevrai turi būti 
sekami su didžiausiu atsargumu.

Buv. D. Britanijos ministeris pirmininkas 
baigė šiais žodžiais: Vis labiau scenoje Įsi

nimą ir prieš kolonijinį sovietų pavergtų 
tautų ūkinį išnaudojimą.”

Pastiprinimai prieš suWėlius Ukrainoje

New Yorkas (Dena/Reuteris). „New York 
Times” rašo, kad pagal informacijas, kurios 
prasismelkė iš Sovietų 'Sąjungos, Į Ukrai
ną k Kaukazą pasiųsta dvi divizijos, ku
rios parems vietos policiją kovoje su suki
lėliais.....................................  >.

Sukilėliai, kurie Maskvai nesudaro jokios 
rimtos grėsmės, rašo laikraštis, yra gana 
gausūs k iki šiol nepajėgta jų pasiprieši
nimo; kuris karo metu sustiprėjo, palaužti.

Jugoslavia karo medžiaga 
perka Vakaruose

Londonas (Dena/Afp). Londoniškis „Dai
ly Telegraph” rašo, kad dėl kominfotmo 
kraštų vykdomos ūkio blokados Jugoslavi
ja didžiąją dalį reikalingos karo medžia
gos yra priversta pirktis Vakarų valstybė
se. Taip, pavyzdžiui, neseniai Jugoslavija 
pirko Šveicarijoje 1.500 to šarvuočiams šar
vų ir, tarpininkaujant Austrijos agentams, 
(vairiuose Europos kraštuose pirko didelius 
kiekius spygliuotos vielos ir kt.

Šiuo metu Jugoslavija veda derybas, su 
amerikiečių zonos teikėjais dėl 700 lėktu-
vų motorų ptakimo, kurie prieš tai buvę 
pasiūlyti Rumunijai. Be to, Jugoslavija 
stengiasi padidinti savo skysto kuro atsar
gas, pirkdama jo anglų amerikiečių kon
trolėje esančiose Irano firmose.

Pasitaisys Jugoslavijos Vatikano, santykiai?
Vatikanas (Dena/Reuteris). Įspūdis, kad 

tarp Jugoslavijos ir Vatikano artimiausiais 
mėnesiais pagerės santykiai sustiprėjo po 
to, kai į Belgradą atvyko Vatikano valdi
ninkas P. Sigismonda, kuris apaštališkajam 
nuncijui Jugoslavijoje priskirtas kaip ta
rėjas.

•
Švedijos komunistai

rimtai sekami
Stockholtnas (Dena/Reuteris). Švedijos 

ministeris pirmininkas prarlamente pareiškė, 
kad pavojaus, atveju komunistai Švedijoje 
būtų eliminuoti iš policijos, iš krašto ap
saugos ir gynimosi komiteto.

„Kritiškoje būklėje, sakė Erlanderis, pa
vyzdžiui, karo būklėje, mūsų demokratinė 
bendruomenė pasilaikys teisę pasirinkti pa
čias veiksmingiausias priemones, ka<L ga
lėtų gintis nuo antidemokratinės įtakos.” Tą 
pareiškimą Erlanderis padarė, atsakydamas 
į liberalų partijos atstovo prof. Ohlino jaa- 
klausimą.

„Aš sutinku su prof. Ohlinu, pridūrė Er
landeris, kad po. valstybės perversmo Čeko
slovakijoje' ir po mūsų komunistų padarytų 
pareiškimų jų veiklai sekti, turi būti krei
piama daugiau dėmesio.” 

viešpatauja atominė energija, kuri JAV ran
kose darosi vis gąlingesnė. Mano nuomo
ne, vienintelė ta aplinkybė ir duoda mums 
laiko organizuoti apsigynimą ir burti tam 
gynimuisi priemones. Viena iš tų priemonių 
yra Atlanto paktas.

Katastrofiškas darbiečių pralaimėjimas rin
kimuose

Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijo
je vykstančiuose miestų savivaldybių rin
kimuose darbiečiai patyrė didelį pralaimė
jimą. Negalutiniais, daliniais duomenimis 
konservatoriai laimėjo 499 vietas, kurių 369 
paveržė iš darbiečių. Darbiečiai iš viso ne
teko 488 vietų.

Nepriklausomieji, kuriuos remia konser
vatoriai' laimėjo 91 vietą ir neteko 25, gi 
nepriklausomieji, kurių konservatoriai ne
remia, laimėjo 18 vietų, o pralaimėjo 123. 
Liberalai iki šiol laimėjo 20 vietų, o pra
laimėjo 42 vietas. Komunistai iki šio! nelai
mėjo nė vienos vietos, o pralaimėjo 3.

Iki šiol darbo partija pralaimėjo kontro
lė mažiausia 14 miestų.

O labiausiai šiuose rinkimuose nepasise
kė D. Britanijos komunistams. Jie šiemet 
daugiau negu įprasta išstatė savo kandida
tų, net 257, o iki šiol dar negavo nė vienos 
vietos. 250 jų kandidatų jau prarado visus 
šansus būti išrinktais. Aplamai už juos ne
paprastai mažai kas tebalsuoja.

Galutiniais duomenimis konservatoriai B 
viso gavo 1856 vietų, darbiečiai 1778. ne
priklausom eji 941. liberalai 107 ir teotraario- 
tai 11 vietų.

Y
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Tarptautinė padėtis

Kelias atgal
Nuo Marso iki Lippmano

„Ar rusų milžinas kada nors aisisakys 
nuo savo troškimo Įsiviešpatauti visame 
pasaulyje? Net jei jis norėtų, jam su
kliudytų sąlygos. Juk Rusijos natūralės 
sienos eina nuo Danzigo ar net Stettino 
iki Triesto. Todėl Rusijos vadai darys 
viską, kad iki tų sienų išsiplėtus. Rusija 
turi tik vieną tikrą priešą: demokrati
nių idėjų sprogstamąją galią ir Įgimtą 

žmonijai laisvės troškimą...”
Taip rašė 1853 metais balandžio 12 d. 
„New York Tribune” londoniškis korespon
dentas tūlas K. Marxas, kurio pavardė vė
liau išgarsėjo visame pasaulyje.

Po 96 metų ir vieno mėnesio tame pačia
me laikraštyje žinomasis Walteris Lijjpma- 
nas teigia:

„Netrūksta .ženklų, kad Stalinas jau 
prieš kurĮ laiką, ir būtent po Zdanovo 
mirties nusprendė, savo pasitraukimą iš 
Europos suderinti su puolimu Azijoje, 
kaip tat dažnai atsitikdavo rusų istori
joje... kinų komunistai nenorėjo taip 
staigiai perimti atsakomybę už milijonų 

. kiniečių maitinimą, tačiau jiems buvo
Įsakyta.”

Atseit, puolimas Azijoje turi dengti pasi
traukimą Europoje.

Bet jei tiesa tai, ką sako Marxas ir tie
sa tai, ką sako Lippmanas, kyla klausimas, 
kodėl Stalinas dabar nutarė trauktis iš Eu
ropos. Atsakymas tegali būti vienas: jis 
nesijaučia pakankamai stiprus, kad galėtų 
būti agresingas abejuose frontuose. Antra 
nertus, Stalino pasitraukimas iš Europos 
reikštų, kad jis dar nėra visai tikras dėl 
laimėjimo Kinijoje. Jis žino, kad ten jis 
turi tik progą laimėti, bet ne tikrą laimė
jimą.

Pasitraukimo technika
Stalinas atsisakė nuo Berlyno blokadps. 

Jei jis nuo jos atsisakė, aišku, kad jis nuta
rė trauktis ne tik iš vakarinių Berlyno sek
torių, bet ir iš Vokietijos. Lippmanas ra
šo:

„Reikia manyti, kad Stalinas supranta 
tokio pasitraukimo pavojus. Stalinas ne
pasiduoda iliuzijom, kaip kad daugelis 
Vakaruose, kad sovietų Įtaka, pasitrau
kus raud. armijai, liktų Rytų Europoje 
ir Vokietijoje. Vietiniai komunistai ir 
slaptoji policija jos išlaikyti nepajėgs. 
Titas tai (rodė. Toks realistas, kaip Sta
linas negali tikėti, kad raud. armijai 
pasitraukus Vokietija ar Lenkija liks 

Rusijos satelitai.
Lippmanas išvadžioja, kad Stalinas tikisi, 
jog jam pasitraukus Rytų Europoje susida
rys naujos fašistinės vyriausybės. Ir jis piu- 
dys jas vienas prieš kitas. Jis stengsis su
sitarti su Vokietija ir tada jis nebijos Len
kijos, Vengrijos ir net Vakarų Europos, 
’lisi-ja tadą jausis saugi. Toliau jis teigia:

Stalinas susidurs su nemažais sunku
mais, tačiau jie nėra nenugalimi. Tikra, 
kad susitarimas su Vokietija sukels gin
čą su Lenkija. Juk su Vokietija jis ne
galės susitarti, jei neatiduos Lenkijos 
užimtas sritis. Tačiau istorijos būvyje 
Vokietija ir Rusija daug kartų jau susi

tarė Lenkijos sąskaiton.”

Kennano pianas
Žodžiu, anot Lipmano, sovietų pasitrau

kimą lydės vokiečių gundymas, kuris galės 
siekti net iki Lenkijos padalinimo. Kai kas 
mano, kad sovietai niekados negalės iš
šaukti vokiečių simpatijų (žūr. str. „Rapal- 
lo vaiduoklis”, Minties Nr. 50) tačiau JAV 
užs. reik, ministerijos planavimo skyriaus 
v-kąs Kennanas dėl visa ko ruošdamasis 
sutikti visus galimus sovietų pasiūlymus, 
sudarė sekanti planą. Jei sovietai pasiūlys, 
kaip visų laukiama, atitraukti iš Vokietijos 
okupacines kariuomenes, tai JAV kaip kom
promisą pasiūlys palikti kariuomenės tik 
uostuose; Hamburge (britų), Bremene (ame
rikiečių) Stcttine (sovietų). Toks projektas, 
žinoma, susilauks, prancūzų pasipriešinimo. 
Paprastai ramus „Le Monde” tą planą 
•markiai iškritikavo. Laikraštis rašė:

„Toks susitarimas prieštarautų Atlan
to paktui, pagal kurio dvasią išeitų, kad 
Rytų Vakarų konflikte Vakarų gynima
sis prasidėtų Vokietijoje. Pasitraukimas 
t uostus reikštų pasiruošimą galutiniam 
įasitraukimui. Atseit, visas žemynas 
iižpuolėjui atiduodamas be kovos. Be to, 
Bremenas ir Hamburgas yra daugiau 
upių uostai, vienas 80 km nuo jūros, 
kitas net 120 km, taigi, karo atveju gali 

būti lengvai atkirsti.”
Tas artimo prancūzų užs. reik, ministe

rijai laikraščio pasisakymas Įrodo, kad toks 
planas iš tikrųjų egzistuoja ir sukelia pran
cūzų rimtus būgštavimus. Labai galimas 
daiktas, kad šiuo metu vykstą Paryžiuje tri
jų Vakarų valstybių pasitarimai ir nori su
derinti jų pažiūras Į Vokietiją, kad būtų 
galima vieningai atsakyti į sovietų vilioji
mus. Žodžiu, politinėje šachmatų lentoje 
artimiausiu' laiku tenka laukti įdomių ėjimų.

Curias Riessas šiuo klausimu rašo 
zūrichiškėje „Weltwoche”:
Prieš kiek laiko atrodė, kad nuo sovietų 

špionažo nėra jokio išsigelbėjimo. Įvykiai 
Europoje, Amerikoje ir Azijoje 1945—48 m. 
m. bėgyje Įrodė, kad sovietai savo špionažo 
tinklu aprėpė visą pasaulį.'

1946 m. liepos 27. d. paskelbtas Kanados 
karališkosios kvotos komisijos pranešimas 
konstatavo, kad Kanadoje veikė 4 viena su 
kita nesusijusios sovietų špionažo organiza
cijos Ir kad jos veikė net tuo metu, kai so
vietai iš Kanados gaudavo Įvairios paramos.

Už poros metų paaiškėjo, kad sovietai iš 
Washingtono Valstybės ir Karo Departa
mentų gavo kai kuriuos svarbius dokumen
tus. Tada JAV visuomenėje Įsivyravo Įsiti
kinimas, kad sovietai „visiką” žino, o ypač 
jie gerai orientuojasi visuose atominę bom
bą liečiančiuose klausimuose.

Atrodė, kad sovietai turi milžinišką agen
tų kiekį, kurie, tarp kitko, lengvai išsiduo- 
davo ir prisipažindavo. Kaip tik tas agentų 
kiekis privertė abejoti, kad sovietai iš tik
rųjų „viską žino”. Juk neįmanoma, kad tą 
milžinišką skaičių sudarytų gerai apmokyti 
agentai!

Vakarų Counter Intelligence (kontražval- 
gybos — intelligence angliškai reiškia in
formacijas) Berlyne ir Vienoje per paskuti
nius metus daug ką patyrė. Prasidėjo tuo, 
kad jos, susidūrė tiesiog su dešimtimis 
tūkstančių sovietų agentų. Jų netrūko DP 
stovyklose, jie grįžo kantu su vokiečių be
laisviais iš Rusijos, jie įsiskverbė Į nereikš
mingus karinių vyriausybių postovius.

Tačiau kaip /tai buvo daroma nesumaniai, 
mėgėjiškai! Viskas pagal vieną ir tą patį 
kurpalį; koks nors mažas JAV karinės vy
riausybės tarnautojas, kuris gyveno sovietų 
sektoriuje, buvo suimtas; jis buvo įspėtas, 
kad 'susilauks griežtos bausmės — kaip 
amerikiečių agentas. Po to būdavo palei
džiamas, aišku, pasirašius kad teiks žinias.

Arba'koks nors Lenkijos prekybinis atsto
vas išsinuomoja vilą šalia kurio nors anglų 
žvalgybos karininko nuomojamo namo; gir
di; jo sūnui reikalingas tyras oras. Ir išti
są dieną tas lenkas spokso per langą, ste
bi brito namus — kas pas ji ateina. Galų 
gale britams tas žaidimas nusibodo. Arba 
vėl. Koks nors vokiečių mokslininkas „su 
pavojumi gyvybei” bėga iš sovietų zonos ir 
mielai stoja amerikiečių tarnybon. Tačiau 
jis nebuvo Įspėtas, kad bus ir tada seka
mas, kai kmbaryje nėr nė vieno amerikono. 
Tokiu būdu greitai buvo nustatyta,, kad tas 
mokslininkas turėjo sovietams papasakoti, 
kas dedasi amerikiečių laboratorijose.

„Iš tikrųjų sovietai turi labai daug agen
tų — pareiškė man vienas žvalgybos kari
ninkas, kurio vardas dėl suprantamų prie
žasčių turi likti nepaminėtas, — tačiau, 
mano mielas, žvalgybos darbas reikalauja 
•tokių' žmonių, kurie nėra visu 100’/o kvai
li.”

Po reikšmingos pertraukos, jis tęsė; „So
vietų žvalgyba toli gražu nėra toks baisus 
ginklas. Jie žino mažiau, negu mes mano
me.”

Kas yra būtina gerai žvalgybai? „Kad 
ką nors sužinojus, yra reikalinga iniciaty
va. O jos rusams kaip tik ir trūksta. Taip 
pat ię'vaizduotės. Jos sovietai irgi neturi. 
Aš visados turėdavau konstatuoti, kad so
vietų, agentai nesupranta mūsų galvosenos.”

Jei Sovietų Sąjungoje norima ką nors su
žinoti — pagrasinama kiemsargiui, laiška
nešiui, kaimynams. Sovietai, kurie dirba 
Europoje, turi suprasti, kad jie iš tokių šal
tinių nieko nesužinos, ypatingai grasini
mais. Jie, kaip sakoma, atsikanda Į grani-

...

< Amerika ir Kinijos
šveicarų laikraščio „Die Tat” korespon

dentas iš Washingtono rašo:
Amerikiečių pranešimai apie Kinijos ko

munistų planus čia leidia spėlioti, kad da
bartinė Maskvos elgsena yra paremta tolk 
siekiančiais sovietų projektais supramonin
ti Tolimuosius Rytus.

Atrodo, kad rusų Įtakoje Kinijos ko
munistai paskutiniųjų partijos posėdžių 
metu radikaliai pakeitė savo liniją. Iki 
šiol jie akcentavo žemės reformą ir rė
mėsi smulkiaisiais valstiečiais, dabar gi 
jie paskelbė, kad visų pirma sieks „so
cialistinės pramonės” sukūrimo ir fab
rikų darbininkus laikys revoliucijos 

avangardu.
Jen-Pi-Ši, Kinijos komunistų partijos CK 

narys, čia turimomis žiniomis, yra paruo
šęs tokią veiklos programą: užimti Kiniją 
per 6—12 mėn.; atstatyti ir pašalinti 22 m., 
trukusio pilietinio karo nuostolius per 3—5 
metus; sukurti naują ekonominę struktūrą 
ir naują ūkio sistemą per 15 metų.

Praėjus šiam laikui, kaip komunistų va
das skelbia, Kinija — šiandien 9O*/o 
žemės ūkio kraštas — turėtų 4O’/» visų 

pajamų gauti iš pramonės.
Tačiau Kinijos supramoninimas, — kanp 

pastebi Washingtono stebėtojai, — per to
kį trumpą laiką įmanomas tik su Vakarų 
pagalba. Jau dabar Mandžūrija, kurios fa-

iš naujo tą patą 
je nori ką sužinoti, reikia elgtis mandagiai 
ir švelniai. Sovietų agentai elgiasi griežtai, 
rėkia... ir negauna reikiamų žinių, arba, 
dar blogiau, gauna klaidinančias informa
cijas.

„Rusai negali dirbti Europoje, jie čia yra 
panašūs i iš vandens ištrauktas žuvis.” Tą 
sykį suvokus, galima daug ką suprasti.

Juk sovietai turėjo progos išklausinėti 
šimtus tūkstančių, milijonus vokiečių be
laisvių. Jie buvo apklausinėjami ,specialis
tų.” Ir po kelių metų jie vis statė tokius 
klausimus, kurie su realybe nieko bendro 
neturi.

Bet kodėl sovietų žvalgybos ir kontržval
gybos agentai nepasimoko iš savo patyria 
mo? Ieškodami atsakymo, mes paliečiame 
svarbiausią sovietų špionažo problemą:

Teroras yra būtina kiekvienos diktatūros 
sudėtinė dalis. Jau virš 30 metų rusai gy
vena nuolatinėje baimėje. Kiekvienu atžvil
giu jie nėra laisvi žmonės. „O nelaisvi žmo
nės negali būti geri žvalgai.”

B a i m ė: už spekuliaciją sulaikyta rusė 
Vienoje tardytojui pasako viską, ką žino, 
nes ji bijo, kad gali būti grąžinta sovietų 
komendantūrai. Baimė: sovietų pulki
ninkas Berlyne bijo išgerti su amerikiečių 
karininku bonką degtinės, nes neturi tam 
savo viršininko leidimo (kurĮ tas turi gauti 
iš Maskvos). Baimė: sovietų agentai 
New Yotike, Paryžiuje ir Bazelyje, grįžę 
namo, dažnai yra suimami, nes buvo paste
bėti su sąjungininkais. Tačiau kaip jie gali 
ką nors sužinoti, nesantykiaudami su sąjun
gininkais? Baimė: Kad saVo postovio 
nepraradus, sovietų agentas patvirtina tai, 
kas patinka Kremliui. O iš Maskvos ateina 
anketos, reikalaujančios pranešti amerikie
čių, britų ar prancūzų armijos politinių ko-

Gestapo metodai Rumunijoje
Šveicarų laikraščio „Die Tat” praneši

mu, pastarosiomis savaitėmis Rumunijos vi
daus reikalų ministerijos šaukiamų

„saugumo konferencijų”, kuriose daly
vauja ir rusų jx>licijos specialistai, 
skaičius padvigubintas ar net patrigu

bintas.
Vidaus reikalų ministeris Georgescus nuta
rė reorganizuoti slaptąją policiją. Jai va
dovauti pakviestas stiklininkas Marius Ja
nius, kuris savo „gabumus” jau spėjo Įro
dyti vykdant ūkių kolektyvizaciją. Janius 
yra vadinamųjų „nusimuliuofų atleidimų” 
išradėjas. Pastaraisiais mėnesias be pėdsa
kų dingo daug politinių kalinių jx> to, kai 
ie pasirašė dokumentus, patvirtinančius jų 

atleidimą. Vėliau jų šeimoms buvo pateik
ti tie dokumentai ir pareikšta, kad „atleis
tieji” greičiausia yra pabėgę į kalnus.

Vidaus reikalų ministerija taip pat su
organizavo specialią aviacijos eskadrilę, 
kuriai vadovauja vidaus reikalų ministe- 

rio giminaitis, ši eskadrilė, kurios mašinas 
vairuoja vien rusų pilotai, yra skirta „keb
liais atvejais” perduoti žinias, nes telefonas 
ir telegrafas esančios „nepatikimos” žinių 
perdavimo priemonės.

Iš Bukarešto pranešama, kad raudonoji 
milicija vykdanti naują akciją. Visų Ru
munijos sostinės namų „nepatikimi 
sargai atleisti ir pakeisti patikimais ko
munistais, kuriems dabar išduodami 

ginklai.
Drauge jiems išdalinami sąrašai tų as

menų, kurie „sąmyšio” atveju turi būti be 
jokių ceremonijų šaudomi. Įsakymo Įvykdy
mo kontrolė pavesta komunistinių celių va
dams.

komunistu planai
brikų didžiąją dalį rusai konfiskavo repa
racijų sąskaiton, kenčia mašinų siloką. Ge
rokai industrializuotas Šanchajaus regionas 
su 10.000 fabrikų priklauso nuo amerikinės 
naftos importo. Ir tik glaudus ekonominis 
bendradarbiavimas su Vakarais, prilygstąs 
ligšiolinio Sov. S-gos ir pramoninių Vaka
rų valstybių bendradarbiavimo 20—30 me
tų galįs Kinijos komunistų planus reali
zuoti.

Tokios, atrodo teisingos, išvados Wa- 
shingtoną pastato prieš dilemą: ar tęsti 
ekonominio boikoto (koks dabar vykdomas 
SSSR ir jos satelitinių valstybių atžvilgiu) 
tęsti, ar padėti Kinijai išaugti į naują pra
moninę galybę, kuri per pusantro dešimt
mečio laikotarpį lemiančiai padidintų Sov. 
S-g">s karinį potencialą?

Neseniai atšauktas kai kurių prekių 
eksporto Į Rytų Europos valstybes drau
dimas rodo, kad pradeda Įsivyrauti 
nuomonės, jog politinio pobūdžio san
tūrumą yra tendencijos keisti šūkiu: 

„Biznis lieka bizniu”.
Kinijos atžvilgiu Amerikos politikai ir 

pramonininkai yra atsidūrę tikrai prieš is
torinį sprendimą. Eksporto barjerai galėtų 
komunistinio režimo sunkumus milžiniškai 
padidinti, tačiau tuo pačiu metu Amerika, 
gal būt, visiems laikams netektų savo di
džiosios rinkos, (pr).

sios pusės
miearų pavardes. Savaime aišku, kad kiek
vienas sovietų agentas Berlyne ar Vienoje 
žino, kad tokių postovių vakarinės kariuo
menės neturi, bet jie neturi drąsos pasakyti 
Maskvai, kad tokių kvailų anketų nebesiųs
tų.

Žinoma, ištisa armija agentų pristato ir 
tikslių bei svarbių informacijų. Tačiau jos 
slypi po klaidingų ir nesvarbių informacijų 
kalnais. Ir tai, kas eventualiai Berlyne ir 
Vienoje buvo teisingai padaryta, Maskvoje 
vertinama neteisingai.

Sovietų žvalgyba ir karo metu blogai 
Įvertindavo turimas informacijas. Po karo 
gi — dar blogiau. Įrodymų yra eibės. Juk 
Kremlius visados pervertindavo komunisti
nių partijų pajėgumą. Jis buvo klaidingai 
informuotas ir apie vakarų sąjungininkų 
kariuomenės dydį Austrijoje ir Vokietijoje. 
Jei būtų žinoma, kiek mažai savo laiku san
tarvininkai turėjo kariuomenės, galima bu
vo daug ką laimėti. Jei būtų nujausta, kad 
oro tiltas pirmomis savo gyvavimo savai
tėmis turėjo vos keletą lėktuvų ir kad Wa- 
shingtonas oro tiltui pradžioje dar nebuvo 
davęs savo sutikimo...

Praeityje sovietai vertingiausias žinias 
gaudavo iš kitų kraštų komunistų partijų. 
Teoriškai, sovietai turėtų turėti neribotas 
galimybes ir ateičiai. Tačiau praktika ro- 
rodo ką kitą. Juk sovietų politika įgauna vis 
daugiau „tautinį” charakterĮ. Ir tuo pačiu 
Kremlius į kitas komunistų partijas žiūri 
su augančiu įtarimu. Ir atvirkščiai.

Tą patį tenka pasakyti ir apie kitą sovie
tų agentų rūš|:apie buvusius vokiečių „ab- 
wehro” žmones. Jie profesiniu pasiruošimu 
toli pralenkia savo naujus darbdavius, ta
čiau tūri visai kitokius interesus. Jiems vi
sai nerūpi sovietams pateikti geras infor
macijas. Ir sovietai tai supranta.

Nepasitikėjimas smarkiai auga. Sovietų 
žvalgyboje niekam nepasitikima. Kiekvieną 
agentą stebi kitas, kurį vėl kas nors seka. 
Visur įžiūrima dideli dalykai. Pavyzdžiui, 
sovietų žvalgyba ištisus mėnesius suko sau 
galvą, kaip sužinoti, kas slepiasi po Mar- 
shailio planu. Kad po tuo planu tėra tik no
ras atstatyti Europą, sovietai negalėjo Iš
tikėti.

Kremlius nesuprato dar to, kad kiekvie
nam britų agentui, Įstojant tarnybon, Įka
lama Į galvą: „Jei niekas neatsitiks, ne
siųsk jokių pranešimų. Jei 10 metų nieko 
neatsitiks, nesiųsk 10 metų pranešimų.”

Britų žvalgyba pralenkia kitas, nes jos 
agentai turi gerus nervus. Agentai, kurie 
dirba Kremliui, savo nervus jau seniai pra
rado. Žinoma, jei juos iš viso turėjo.

Lordas Vansittartas įspėja
Lordas Vansittartas Londone išleido kny

gelę „Even New”, kurioje jis demokratines 
valstybes reikalauja kiečiau ir atkakliau 
laikytis prieš komunistus. Autorius akcen
tuoja tezę, kad tarp nacionalsocialistų ir 
komunistų ideologijos bei praktikos meto
dų visai nesą jokio skirtumo. Jis nuolat 
kalba apie „komunacius”. Paryškinti savo 
tezei, kad praktikoje abi sistemos yra tas 
pat, lordas Vansittartas nurodo: vienodai 
prieš užsienį nukreiptos propagandos at
kaklumą; policinius metodus, kuriais sava
me krašte žlugdomi ir naikinami režimo 
priešai; baudžiamąsias stovyklas; priversti
nius rinkimus ir balsavimus; sistematinius 
grasinimus pabėgėlių šeimoms. Toliau jis 
nurodo analogišką „antikapitalietinę” bio
logiją, mokslą, chemiją, meną; propagandos 
panašumą: Hitleris kailbėįo apie „tūkstant
metinį reichą”, o Dimitrovas apie „amžiną 
slavų tautų broliškumą”. Nurodęs abiejų 
sistemų vienodumą, lordas Vansittartas kal
ba apie savo galimybes. Jo žodžiais, Stali
nas tenorįs tek karo vaisių. Tačiau jis mato 
ir pavojus, kurie gresia totaliniams dik
tatoriams, jei tie vaisiai nepakankamai greit 
nukrenta.

Daugelis satelitinių valstybių, kaip rašo 
Vansittartas, esančios neseniai iš Maskvos 
įspėtos, kad karas galįs Įvykti 1952 metais. 
Tezę, jog Sov. S-ga tik dėlto ginkluojasi, 
kad „ji bijo Vakarų Valstybių puolimo ir 
dėlto nori būti pasiruošusi, Vansittartas 
energingai atmeta: „Kas iš tikrųjų puolimo 
bijo, tas tariamam užpuolikui nemindžioja 
nuospaudų ir nespiaudo Į veidą.”. Todėl esą 
neprotinga nuolat kartoti, kaip tai Panditas 
Nehrus daro, kad artimiausiu laiku jokio ka
ro nebūsią. Apie nacinę Vokietiją taip pat 
buvo kalbama, o paskui ji užklupo nepasi
ruošusius.

Ir Berlynas tarės statutę
Berlynas (Dena). Trys sąjungininkų ko

mendantai praėjusį sekmadienĮ nepaprasta
me posėdyje paskelbė „mažąjj okupacijos 
statutą” Berlynui, kuris jau keliomis die
nomis anksčiau buvo priimtas vakarinių zo
nų visų trijų karinių gubernatorių.

Tame statute sąjungininkai Įsakmiai pa
silaiko sau galią: nuginklavimo, numilitari- 
nirno, reparacijų, kortelių panaikinimo, 
santykių su užsienio Įstaigomis, saugumo 
nalarkvmo ir kt. klausimais.

=TRUMP0S ZIVIOSi=
BELGIJA

♦ Belgijos vyriausybė pasitrauksianti 
prieš pat visuotinius rinkimus, kurie įvyks 
birželio 26 d. (D/R).

♦ Belgijos parlamentas priėmė įstatymo 
projektą, kuriuo ekzilėje gyvenančiam kara
liui Leopoldui numatytas civilinis lapas (at
lyginimas) šešių milijonų sumoje (D).

BULGARIJA
* Bulgarijos komunistų partijos centri

nio, komiteto narys pareiškė, kad dėka ge
ros globos Sovietų Sąjungoje ministerio 
pirmininko Dimitrovo sveikata žymiai pa
gerėjo. Varnoje areštuota 20 asmenų už 
gandų skleidimą. Jie skelbė, kad Dimitrovas 
yra miręs .ir kad kilsiąs karas (D/R).

' ČEKOSLOVAKIJA
♦ Prahos karo teisme prasidėjo gen. 

Kultvasro byla. Jis kaltinamas šnipinėję® 
svetimos valstybės labui ir išdavikiškai el
gęsis praėjusio karo metu. Generolas suim
tas jau prieš keletą mėnesių (D/R).

D. BRITANIJA
♦ Britų kolonijos Hongkongo ginkluo

toms pajėgoms paremti iš Singapūro išskri
do spitfires eskadra (D/R).

♦ Britų viešosios policijos tarnautojai, 
kurie būna sargyboje prie ministerio pir
mininko Attlee tarnybinio pastato, bus ap
rūpinti šaunamaisiais ginklais. D. Britani
joje viešoji policija nenešioja šaunamųjų 
ginklų (D/R).

* Teherano kariuomenės 
sė tudeh kairiosios partijos 
kalėjimo bausmėmis (D).

IRANAS 
teismas nutei- 
fienkius vadus

ITALIJA
♦ Pietų Italijos Lucianos provincijoje, 

pasak policijos pranešimo, kilo savižudybių 
epidemija. Praėjusią savaitę nusižudė 20 
asmenų, kurių tarpe buvo ir vienas 13 metų 
vaikas (D/R).

JAPONIJA
♦ Amerikiečių ir australų sargybos, ku

rios po kapituliacijos saugojo Japonijos mi- 
kadą, yra panaikinamos. Mikados apsaugą 
perims patys japonai (D/R).

♦ Tokijoje Įvykęs „taikai ginti kongre
sas” priėmė rezoliuciją, kurioje reikalauja 
taikos sutarties ir pasisakė prieš Japonijos 
dalyvavimą sekančiame kare (D/R).

J. A, VALSTYBES
♦ Vieno New Yorko laikraščio skaity

tojai laikraštyje rado vieną puslapi, nuo ku
rio nušluostę dažus galėjo jį panaudoti kaip 
nosinę; (D/R).

♦ Senatorius Vandenbergas pareiškė, 
kad Ispanijos dėjimuisi prie Atlanto pakto 
jis nepritaria (D/R).

♦ Gen. Eisenhoweris pasveiko ir grįžo Į 
Washingtoną (D/R).

♦ ' Wallace reikalauja JAV vyriausybę 
užmegsti su Kinijos komunistais diplomati
nius santykius ir pas juos pasiųsti preky
bos delegaciją (D/R).

♦ JAV sustabdė reparacijoms skirtos ja- 
ponijos pramonės demontavimą. Vietoje 2,1 
milijono to įmonių įrengimų JAV demon
tavo ir išvežė Hk 50.000 to (D/R).

♦ Prezidentas Trumanas viename 
Turkijos prezidentui Inoenue rašytame laiš
ke pareiškė, kad Atlanto paktas prisidės ir 
prie Turkijos bei kitų laisvų tautų saugu
mo, nors jos ir nėra jame atstovaujamos (D).

♦ JAV aviacija daro bandymus su tur
bininiu naikintuvu, kuris konstruojamas 
taip, kad specialiai galėtų būti panaudotas 
prieš greitus bombonešius ir iš tolo vairuo-. 
jamus šaudmenis (D/R).

♦ JAV buvo pasiūlyta rusų ir kiniečių 
kalbas pripažinti oficialioms JT kalbomis. 
To klausimo svarstymas buvo atidėtas se
kančiai sesijai (D/R).

KANADA
♦ Kanados vyriausybė savo attache Pra

hoje buvo pavedusi vykti į Vengriją ir Ru
muniją ištirti tariamą religinį ir politinį 
.persekiojimą. Tačiau tų kraštų vyriausybės 
atssakė 11 įsileisti (D/R).

NORVEGIJA
♦ Norvegijos profesinės sąjungos pasi

traukė iš tarptautinės profesinių sąjungų 
organizacijos, kuri pasidariusi politine or
ganizacija (D/R).

P. AFRIKA
♦ Pietų Afrikos Unijos minister!® pir- 

mininkas Dr. Malanas pareiškė, kad kraštas 
politiškai dar nėra pribrendęs respublikai. 
Tačiau jo partijos vyriausias tikslas yra, 
atėjus laikui, kraštą paskelbti respublika 
(D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Prie Paryžiaus, Clamart vietovėje, ne

žinomos kilmės lėktuvas praėjusi ketvirta
dienį numetė 500 kg svorio oro torpedą. 
Padaryta didelių nuostolių, nors žmonių . 
užmušta nėra (D/Amp).

VATIKANAS
♦ Vatikano radijas paskelbė, kad vie

nas vengras gydytojas, kuris kalėjime tyrė

{ard.' MindszentĮ ir dabar pabėgo į Vieną, 
areiškė, jog kardinolo sveikata yra bevil

tiškoje būklėje ir kad jis nebeturi pilnos 
sąmonės (D/R).

VOKIETIJA
k Išvykstančiam iš Vokietijos gen. 

Clayui Berlyno miestas atminimui Įteikė 
12 pačių charakteringųjų Berlyno nuo
traukų, įrištų meniškame aplanke ir puikią 
vazą (D).

♦ Pasklido gandai, kad garsus vokiečių 
finansų žinovas Schachtas vyks į Čilę. Jis 
ten būsiąs, tarp kita ko, ir finansų ministe- 
rio tarėjas (D).

♦ Vakarinėje ir pietinėje Vokietijos da
lyse pastaruoju metu sugriauta nemaža žy
dų kapų. Žydų nuomone tai esąs organi
zuotas darbas (D/R). ylsUR

♦ Baigiama ruoštis bendrai Norvegijos, 
Švediios ir D. Britanijos Antaikčio ekspe
dicijai. Ta ekspedicija Antarktyje išbus iki 
1952 m. (D/R).

♦ Saulės dėmės sukėlė dideles magneti
nes audras, kurios labai trukdė radijo vei
kimą. D. Britanijoje dėl tų audrų visai ne
buvo girdėti Tolimųjų Rytų ir Indijos ra
dijo stočių (D/R).
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Nusivylimo ir nepasitikę ji mo priežastys
Mūsų dabartinio meto tautiniuose užda

viniuose ryškėja dvi pagrindinės linkmės: 
1).bendri tautiniai uždaviniai tremtyje ir 
išeivijoje ir 2) politiniai-propagandinės ko
vos tąsa Lietuvos laisvinimo darbe. Tiemą 
uždaviniams vykdytj ir veiklai koordinuoti 
jau ne nuo šiandien turime tiek juridiškai 
legalizuotas ir kontinuitetines institucijas 
(pasiuntinių kolegija), tiek iš rezistencijos 
kilusius visuomeniškai - politinius organus, 
nepaliekant nepaminėtais ir veiksnius, na
tūraliai atsiradusius ir būtinus tremties ir 
išeivijos organizacinės veiklos pasėkoje.

Negal būti dviejų nuomonių, kad tiek 
Lietuvos laisvinimo darbe, tiek bendres- 
niuose tautiniuose uždaviniuose būtinas tų 
visų institucijų darnus ■ bendradarbiavimas,; 
aiškus kompetencijų pasiskirstymas ir veiks
mų koordinavimas.

Gyvenant nenormaliose sąlygose, aišku, 
ne visiems tų veiksnių pavyko susidaryti 
reikiamą ir būtiną veikimui apsisprendimo 
laisvę, kuri didele dalimi praklauso nuo 
mūsų-tremtnių-apgallėtinos teisinės būklės, 
todėl ir kai kurioms institucijoms visuome
nės statomi reikalavimai ne visada pataiko į 
tų institucijų teisinį pajėgumą ir norimas 
galimybes. Tačiau, iš kitos pusės, dažni 
visuomenės reagavimai ne kartą išplaukė ir 
iš tos aplinkybės, kad kai kurių institucijų 
„valdžios vaizdavimo” tendencijos teikė 
tam pakankamo pagrindo. Tas „valdžios 
vaizdavimas” dažnai iškilo scenon pamirš
tant savo daugiau visuomeninės, o ne juri
dinė* kilmės pobūdį. Siame klausime gal ir 
tektų ieškoti visų iki šiol pasireiškusių ne
sklandumų bei nesusipratimų šaknų, kurios 
išugdė bereikalingą ir sunkiai bepataisomą 
platesnio pasitikėjimo stoką, apsunkino vei
klos materialinės bazės telkimo darbą tirš
tu nepasitikėjimo rūku, vietoj prisidėjus prie 
tolerancijos ir solidarumo bujojimo, įnešė 
spragų it plyšių net pačios savuose na
muose.

įpročiu besisielojęs mūsų visuomeniniai* 
klausimais, pats tremtyje buvęs aktyvus vi
suomeninių organizacijų narys, rašydamas 
laišką Europoje likusiems draugams: „Poli
tinis organas, apsitvėrę* neliečiamybės ir 
nekintamumo tvora, negali būti pakanka
mai dinamiškas, kad kaiti nors imponuo
tų ...” Esą, mums reikalinga politinė ko
vos organizacija, o net tokia, kuri savo ne
sugebėjimus dengtų neliečiamybės skraiste.

tuviai, tiek ir tremties bendruomenė jokiu 
būdu neįstengia — veikti | savąją „valdžią”. 
Ar tokia būklė prisideda ir tarnauja ben
drojo tikslo siekiams ir-kaip ilgai turi tai 
trukti, gali atsakyti tik tie, kuriems aiškiau 
vaizduojasi ateities perspektyva, kurie jau
čia didesnę atsakomybę ir ateičiai, ne vien 
Šiai dienai.

Kiekviename darbe, o ypatingai politinia
me Ir visuomeniniame, pasisekimas ir šiuo 
metu taip reikalinga kovos dvasia didesne 
dalimi priklauso nuo tą darbą remiančios 
visuomenės pasitikėjimo. Cla gi nevyksta 
kova taip atskirų individų, kur pakanka 
pasitikėjimo — tik savimi ... Pasitikėji
mas, pagaliau, yra kiekvienos demokratiš
kai galvojančios visuomenės alfa ir omega. 
Būtume neteisūs, visai paneigdami pasitikė
jimo stoką ir jo nebuvimą mūsų vadovau
jantiems organams, susidariusiems krašto 
okupacijų pasėkoje ir sąlygose. Tas pasi
tikėjimas lydėjo dar kurį laiką, ir tiems 
organams atsikūrus tremtyje. Tačiau jei 
nebe pirmą kartą tas klausimas iškyla, tai 
ne tam, kad pastaruoju metu kas kart au
gantį nepasitikėjimą dar labiau plėsti, bet 
tam, kad liktų visiems žinoma ir aišku, kad 
į kylančius nepasitikėjimo daigus ir prie-

per didelis savhnl pasitakėjimas privedė 
prie tokios būklės, kuri, toli gražu, patrio
tiškai nusiteikusios visuomenės nedžiugina 
ir nepatenkitia. Patriotiškai nusiteikusi vi
suomenė tremtyje Ir išeivijoje tai žino ir 
supranta. Lieka dar tikėtis, kad atėjus lai
kui susipras ir tie, kurie taip uoliai rėmėsi 
ir tebesiremia senojo pasrtikėjmo nuvytu
siais laurais.

♦
Tebūnie būdingu mostu šis įsidėmėtinas 

atsitikimas Detroite, kada" po prel. Krupa
vičiaus kalbos prasidėjusioje rinkliavoje Dr. 
Kazlauskas, tai rinkliavai susirinkime va
dovavęs, iškelia nedidelį voką su Malvinos 
Smai'lienės auka — 500 dolerių. Anot „Dir
vos”, „tyra senos tėvynės meilė šviečia iš 
to voko, iš tos nepaprastai dosnios rankos. 
Tai pavyzdys visai lietuviškajai Amerikai, 
kad tėvynės reikalams duodami ne trupi
niai. M. Smailienė, įteikdama auką, skyrė 
ją Lietuvos partizanui.” Taigi, Amerikos 
lietuvių širdys dar tikrai plaka tėvynės 
meile ir jų dosnumas tos tėvynės aukurui 
nesumažėjo, bet pasidarė tik taiklesnis ir — 
nedviprasmiškas. Ir ne vien dosnioji vei
kėja M. Smailienė davė aiškiai suprasti, 
kokiai aukai pasiryžę Amerikos lietuviai ir 
kas tų aukų yra labiausia reikalingas ir už

Na, bet mes jau žinome tremties visuo
menės nuotaikas tais klausimais. Tačiau 
reiktų nepamiršti, jog tos nuotaikos ir įs
pūdžiai išsivežami kartu užjūriu. Ar visa 
tai tarnauja tolimesniam kovo* ir laisvini
mo darbu, jei jis bu* vedamas tai* pačiais 
metodai*?

Amerikoje febeviešinčios VLIKo ir Vykd. 
Tarybos delegacijos narys, p. V. Sidzikaus
kas savo pranešime Cleveland* konsrtantavo, 
jog Amerikos ir kitų kraštų lietuviai pade
da laisvė* kovai trimis būdais — veikdami 
į savo kraštų ir pasaulio nuomonę, veik
dami į savo kraštų valdžias, pagelbėdami 
pinigai* politiniams ir propagandiniams žy
giams finansuoti. Taigi, padeda ir įvairiais 
būdais gelbsti. Tačiau sugebėdami „veikti, _ 
į savo krašto valdžias”, tiek tų kraštų lie-|žastis nebuvo laiku atkreiptas dėmesys, kad | sitarnavęs — tai Lietuvos partizanas! J. Pm.

Nesusipratėlis ar kenkėjas?
Aštuntuoju transportu į Australiją atvykę 

aštuoni lietuviai pateko į miškų darbus prie 
Batlowo. Jiems buvo paskirtas bosas lie
tuvis ii pirmojo čia atvykusių transportą 
Veikiai jis pradėjo kibti prie naujokų dėl 
mažo darbo našumo. Pradėjo skųsti juo* 
australams. Praslinkus kelioms dienoms, 
vienas lietuvis buvo iškeltas darbams kitur. 
Netrukus 3 lietuviai, nebegalėdami pakęsti 
savo tautiečio užgauliojimų ir priekabių, 
taip pat išsikėlė kitur. Australų tarpe tokių 
įvykų nėra, o mūsiškis jau pasistengė ap
juodinti šiuos 4 lietuvius. Tikrai gaila, kad 
vietoj padėjus vėliau atvyktiems, sklei
džiama neapykanta ir tyčia jiems kenkiam? 
(Mūsų Past.)

Siūlo „nau|uoslns australus 
suvaryti“ i landynes

Australijos karo dalyvių lygos pirminin
kas Boltonas 
federalinės 
11.000.000 *v.

ir J. Latogas aštriai kritikavo 
vyriausybės planą akinti 
iivietimtų asmenų apygyvendi- 

nimo statybai. Balionas pareiškė: „Mes nori
me žinoti, kodėl apgailėtino* landynės, kaip 
Herne Bay Ir kitos panašios, neatiduodamo* ‘ 
išvirintiems asmenims, kad mūsų pačių 
žmonės galėtų gyventi geresnėse sąlygose. 
(M. P.)

Komunistinė „Pergalė“ is arti

*
Kad viena mūsų vadovaujančių institu

cijų savo rutinoje iš visuomeniškai-politikko 
organo pasidarė kaž kokiu „pats sau orga
nu”, matyti ne vien iš tremtyje pasireišku
sių ir tebepasireiškiančių visuomenės ir 
tos institucijos santykių praktiko*, bet ir iš 
būdingų pastabų, daromų jau ir Amerikos 
išeivijoje.

Štai, vienas Amerikos lietuvių organiza
cijų veikėjų, vieno laikraščio bendradarbio 
paklaustas apie įspūdžius iš VLIKo atstovų 
lankymosi Amerikoje, atsakė:

„Turėjau progos girdėti tik prel. Kru
pavičių. Kalbėjo ilgai ir sklandžiai, bet ... 
labai tnedaiug ką tepasakė. Manyčiau, kad 
Amerikos lietuviai turi, teisės truputį dau
giau Žinoti apie VLIKo veikimą. Kitos pa
vergto* tautos tuo atžvilgiu daug drąsesnės 
ir jų vadovaujantieji asmens daug atviresni. 
Gal čia ir glūdi tam tikro nusivylimo prie
žastis.”

Nedaug žodžių, bet daug pasakyta. Nusi
vylimas, persimetęs ir senosios išeivijos 
ontinente, turi gi taip pat šį tą reikšti.
Gal teisingai bus pasakęs vienas buv. 
emtinys, jau įsikūręs Amerikoje, bet senu

organo 
Kokia 
galim

Vii—

„Tebūna pas mus, kaip Rusijoj” — tai 
šūkis, kuris eina kiaurai per visus okupuo
tosios Lietuvos periodinius ir neperiodinius 
spaudinius. Šit neseniai teko pavartyti Lie
tuvos tarybinių rašytojų sąjungos 
„Pergalė” Nr. 2 (1949 m. vasario), 
toji literatūrinio svorio ,pergalė’ 
matyti iš tokio eilėraščio;

Ne apie žiedus ir žvaigždes
Jauni poetai rašo.
Vaizduoti penkmečio dienas 
Didžioji liaudis prašo.

Juk taip, o gal net geriau, rimavo
niaus Kalvarijos ar Šiluvos elgetos bet jų 
„poezijos” niekas nepriklausomybės laikais 
nedėjo į literatūros žurnalus, ir tik okupan
tai atidarė grafomanams duris i „plačiąsias 
skaitytojų mases”. Va, dar vienas „pasau
ly prakiiliausios kūrybos” pavyzdys:.

Ir pabrėžė pavardes Visi, kaip moka, 
Neklusnia, sugrubusia ranka.

' — Pirmininku statome Stelmoką! — 
Ir delnai pakilo, 
Jį renka.

Redakcinėj kolegijoj matome ats. redak
torių J. Baltušį — te sau! Bet su kokiu sa- 
vt;s pažeminimu tokius „eilėraščius” turi 
žiruoti, sakysim, kitas redakcijos narys — 
V. Mykolaitis — Putinas?

Iš visos eilės straipsnių mums ypač įdo
mus J. Šimkaus pranešimas rašytojų pasi
tarime, (vykusiame 1949 m. vasario 8 d. Vil
niuje. Čia kai kurias pastraipas pacituosime 
ištisa):

„Mūsų krašte, — pareiškė J. Šimkus, — 
tebėra aiškiai antitarybinių nuotaikų, reak-

Kai kurios Amerikos gyvenimo kasdienybės
IŠ LAIŠKO k

įdomu stebėti mažuosius kasdienio gyve- 
,mo skirtumus įvairiuose kraštuose. Pa

mikime kai kuriuos dalykus, kurie mums 
patiem* atrodo visiškai natūralūs, bet sve
timiesiems tokie keisti, Tu, tur būt, iš kar
to pagalvojai apie kramtomą gumą. Taip, 
tai gana nežavus įprotis. Bet būtų nepa
prastai didelis darbas priversti amerikiečius 
mesti ją kramčius. Maždaug taip pat sun
kus, kaip pamėginti aitpratinti mus nuo sa
kymo OK. Tačiau aš nujaučiu, kad ir tu, 
bent kiek susidūręs su amerikoniška anglų 
kalba, esi taip pat pradėjęs vartoti tą 
trumpą žodelį.

Mūsų gastronominis palinkimas prie le
dų yra antra problema, kurią dažnai pakal
ba mūsų europiečiai draugai Juk žiemą 
taip šalta, — o mes juos valgome kiaurus 
metus. Ir geriame savo šaltą, kaip ledas, 
alų! Baisu! Bet visa tai priklauso nuo įpra
timo.

Mes turime vieną gastronominį dalyką, 
kuri* yra įgavęs net socialinės reikšmės, 
panašiai kaip jūsų popiečių kavutės. Tai 
Coca Cola. Susitarimai „išgerti Coca Cola” 
yra tapę labai reikšmingi aukštųjų mokyk
lų ir kolegijų bendruomenėse. Vaikinas ir. 
mergaitė užklysta į „drugstore” (vaistinę), 

. sėda prie mažo stalelio, pasiima Coca Cola 
ir šneka apie visokius daiktus, dažniausiai 
Kvailus. Ir puikiai praleidžia laiką.

Ai ką tik paminėjau žodį „drugstore”. 
Kad būtų tikra vaistinė, mūsų drugstore 
yra tapusi perdaug komplikuota institucija. 
Ji atlieka šitai kokius patarnavimus: par
duoda vaistus, išnuomuoja patalpas pobū
viams, parduoda knyga*, smulkius elektros 
įrengimų reikmenis, aprango* dalykus, įpa
kavimo medžiagą, laiko knygų' skaityklą— 
biblioteką, parūpina viešąsias telefono bū
deles, parduoda, tabaką ir kitus rūkymo da- 
Ijtkus, likerius, alų. Vardas yra lik§s drug-

store, bet jos funkcijos toli prašoka vaisti
nė* uždavinius. Ir reikia neužmiršti pami
nėti, kad anksčiau priminti mažieji staleliai 
tarnauja kaip susitikimo vieta ne tik jaunuo
liams ir jaunuolėms Coca Cola gerti, bet ir 
augesniems žmonėms, kurie dažnai užklys
ta J drugstore kavos puodukui išgerti ar 
ledų porcijai suvalgyti. Tuo būdu amerikie
čių drugstore atstoja anglų ,pub” (karčia- 
mą) arba kituose Europos kraštuose mėg
stamas kavines.

Amerika yra didelis laisvių kraštas, šiuo 
atveju geriau tarti laisvumo kraštą*. 
Žmonės mėgsta kreiptis į vienas kitą tik 
vardais, o jaunuomenė ypatingai. Pobū
viuose dažnai galima išgirsti šitokį supa
žindinimą: „Mary, šitai Bilius.” Mary su 
Biliumi šoka ir plepa visą vakarą, o jau po 
pobūvio staiga kartais prisimena, jog 
vienas, na kitas nežino vienas antro 
vardės! > ,

Kasdienėje kalboje me* visai mažai
kreipiame dėmesio J titulus. Vokiškasis 
„Herr Professor Doctor” pas mus neegzis
tuoja. Kai kuri* nors žmogus yra vadinamas 
„doctor”, ji* yra arba gydytojas arba den- 
tistas. Išskyrus universitetus, kur titulai, 
kad ir ne visuomet, bet gana dažnai yra 
vartojami. Gal visa tai yra dėl mūsų de
mokratinių tradicijų?!

Ir paskutinė šio padriko laiško pastaba— 
mes kiekvieną kartą susitikę nekratome vie
nas antram raukų. Pas mus ranką paduoti 
jau yra specialus gestas. Kai mūsų draugas 
ateina mus aplankyti, mes paduodame ran
ką. Kai mus su kuo nors supažindina, mes 
paduodame ranką. (Moterys ne būtinai). Bet 
mes nepaduodame rankų savo draugams, 
kuriuos susitinkame kasdieną, arba žmo
nėms, su kurtais mūsų pažintis bizninio po
būdžio. (r).

cinga katalikų dvasininkijos dalis išsijuo
susi stengiasi ir toliau maitoti mūsų vaikų 
ir jaunimo sąmonę. Mūsų krašte, daugiau 
negu kurioje nors kitoje tarybinėje respub
likoje, yra buržuazinio gyvenimo idėjinių 
liekanų buržuazinio nacionalizmo nuodų, 
smulkiai buržuazinių papročių. Privačių 
asmenų bibliotekose, o neretai net viešųjų 
ir mokyklų bibliotekų lentynose dar apstu 
buržuazinio šlamšto, fašiatine dvasia per
sunktų kąygų, kurias skaito mūsų vaikai bei 
jaunimas ir tuo apkrečia savo sąmonę bur
žuazinio gyvenimo nuodais. Visa tai kelia 
labai rimtą rūpestį mūsų (suprask; oku
pantų) pedagogams”.

Nėgi ir J. Šimkus pretenduoja į pedago
gus? 1941 m. birželį J. Šimkus kartu su 
NKVD važinėjo Lietuvos žurnalistų suimi
nėti. Ak, anapus geležinės uždangos neat
skirsi, kur pedagogas, kur agitatorius, kur 
NKVD pareigūnas! J. Šimkus stengiasi pri
simeilinti partijai ir netveria pykčiu, kai 
mato kad okupuotosios Lietuvos rašytojai 
„jaunimo auklėjimo komunistine dvasia ba
re iki šiol labai silpnai tepasireiškė” Ir 
pasireiškusieji, anot Šimkaus „stengiasi sa
vo darbą atlikti amatininkiškai lyg many
dami tuo atsipirkti nuo labai svarbios pa
reigos”. Ne, — šaukia J. Šimkus, — taip 
atsipirkti negalima*’. Skaitykime toliau: 
„Matutis (rinkinyje Grok,-žiogeli, smuikeliu) 
duoda eilėraštuką „Karas”, bet vengia bent 
vienu žodžiu paminėti Tarybų šalies var
dą”. „Genių kalvėje” tas pats Matutis .pa
sitempė” — „atsisakė nuo apolitiškumo”, 
bet ten pagaliau „sueiliuota laikraščio ve
damojo mintys, kurios tokia forma vargu 
įsmigs į vaikų sąmonę”. „Panašių trūku
mų yra V. Reimerio ir S. Giros poezijos 
rinkiniuose vaikams”.

„Mūsų rašytojai iki šiol beveik nusišali
no nuo vaikų ir jaunimo literatūros kūrimo, 
ypač tokios literatūros, kuri aktyviai prisi
dėtų prie pionierių ir komjaunimo gretų 
gausinimo.”

„... iki šiol mes nesugebėjome suorgani-
Siuo metu 

Šimkus taip 
užima viso- 
pradedančių 
tokių, atei-

kad, pirmojo penkmečio planą, bevykdant, 
bolševikinei žvalgybai Įskundė savo tėvą. 
TSRS vyriausybės nutarimu, kaip žinome, 
prieš keletą metų pagal L A. Rabinovičiaus 
projektą Maskvoje pastatyta Morozovui at
minti paminklas. Pionierių būstinėse šalia 
Stalino visada kabo ir Pavilko<Morozovo 
portretas.

Morozovų gamybos keliu eina ir žurna
las „Pergalė”. J. Avyžiaus apybraižoje pa
giriama savo tėvą ir kaimynu* šnipinėją* 
Aleksas. Nežinia, kokius morozovus iš savo 
vaikų išauklėe J. Šimkus, bet mes, politiniai 
emigrantai, galime pasidžiaugti likimo pa
laima, kad savo vaikus ir jaunimą, apsau
gojome nuo Rytų barbarijos, dar daugiau 
— mes visa valia į juos skiepijame nesu
laikomą kerštą komunizmui, tuomi pagelbė
dami okupuotai tėvynei ir visai krikščio
niškajai kultūrai.

„Pergalė” skiriama grynai vidaus rinkai 
ir juo labiau atsimintina ten užtinkamos 
užuominos apie tautos kovą prieš okupan
tus. Eilėraštyje „Susirinkimas” skaitome: 
Lietuvos ūkininkai „vakaryščiu kalboje vis 
remias, apie karą jie gudriai vadžioja”. Iš 
apybraižos „Palikimas” matome, kas į Lie
tuvos kaimą neša Stalino baudžiavą; „At
klydo balsas: „Priimkite draugą Tuminą!” 
Vyrai pašoko ir skubiais žingsniais nuėjo 
pasitikti valsčiaus partinės organizacijos 
sekretoriaus”. Kaip iš toliau matyti, Tumi
nas (greičiausia Tumia) — šitai „vyras 
siaurutėmis akimis”. Ar ne tokie 1941 m. 
birželį vykdė išvežimu??! Bet skaitykime 
dar toliau; „jis 
slėptu nerimu: 
nuotaika?”

Verta atidės 
„Kalvio Ignoto 
veiksmas vyksta 
Kanopa. Recenzettia* šitaip pareiškia: „jo 
žodžiuose mes girdime vėlyvesnes Šmulkš
čių, Bistrų, Vailokaičių kalbas. Kanapos de-

(Tumih) paklausė 
,Ar išdegs? Kaip

ir recenzija apie 
teisybė”. Romane, 
1918—1919 m, yra

su pa
žinomu

romaną 
kuriame 
kunigas

maskavimas mums (suprask: komunistams) 
primena vėlesnius sutanotus „šikšnospar
nius” Tarybų Lietuvoje; liaudis užėmusi 
grafo pilį ištraukia jį iš tamsaus rūsio su 
aukštyn pakeltomis rankomis; panašiai ir 
dabar daugelis kanopų ištraukiami iš miškų 
kartu su banditais”.

Taigi, Lietuvoje vyksta beatodairinė ko
va prieš įsibrovėlius. Lietuvių tauta savo 
ryžte yra vieninga ir nenugalima. Prisiminę 
pačioje pradžioje rituotuosius J. Šimkaus 
žodžius („mūsų krašte daugiau, negu ku
rioje nors kitoje tarybinėje respublikoje, yra 
nacionalizmo nuodų”) galime daryti galu
tinę išvadą, kad, anot „Pergalės”, „Tarybų 
(skaityk: okupuotos) Lietuvos visuomenė, 
nors ir gyvendama jau devintus tarybinius 
(skaityk: okupacinio režimo) metus iš esmės 
toli atsilikus nuo didžiosios rusų tautos (su
prask; nuo komunizmo užnuodytų ir jau 
kovot, nebestengiančių žmonių).' 
žmonės NKVD suterorizuoti tyli ir kenčia, 
bet Lietuvoje, kito bolševikų žurnalo — Li
teratūros ir meno žodžiais visur priešų 
spąstai ir visada bolševikas turi būti pozi
cijoje „budėk.”

Ir ne tik J. Šimkus, bet ir pirmosios bol
ševikų okupacijos Lietuvoje NKVD virši
ninkas „per savo romano, veikėjus šaukte 
šaukia: „Tebūna pas mus, kaip Rusijoje.” 
Sizilo triūsas! nebent, Vaižganto žodžiais, 
visai lietuvių tautai būtų nukapotos galvos. 
Šiandie tauta ir iš bolševikinės koncentraci
jos stovyklos per pačių bolševikų „Perga
lės” žurnalą atsiliepia: tebesu gyva!

Iš viso ne iš gero NKVD viršininkas A. 
Guzevičius, Maskvos įsakymu, tapo pri
komandiruotas tarybinės literatūros gamin
ti. Jis pluša ir ieško Igonto teisybės, kai 
teisybė tėra viena:

— Lietuvių tauta ir specialiosios tarny
bos, ir viešosios tarybos enkavedistus ver
tina vienu tuo pačiu mastu! J. Cicėnas.

TSRS

iš užjūrio lietuvių spaudos

Pulgis Andriušis perplaukė vandenynus

nei 
pa-

te-

zuoti vaikams skirto žurnalo, 
einantį „Lietuvos pionierių” J. 
įvertina: „pagrindinę vietą ten 
ki anoniminiai rašiniai, vos 
jaunųjų kūrinėliai ir kūriniai
prašant, rašytojų, kaip Pumputis, kurie ne
galės konstruoti mūsų jaunimo sietų tol, 
kol patys savo sielų neperkonstruos.”
-- Kalbėdamas apie tautosakos panaudojimą 
komunistiniam vaikų perauklėjimui, J. Šim
kus primena, kad „mūsų tautoje buvo ir 
dvarininkų, buvo buožių ir kitokio plauko 
išnaudotojų. Jie taip pat kūrė kas jiems 
naudinga ir skleidė liaudies masėse.” Ir šia 
proga pasmerkia J. Čiurlionytės .surinktas 
ir Tarabildienės iliustruotas „Lietuvių liau
dies daina* vaikams.” Šis leidinys išėjo „su 
trūkumais, beveik nenaudingas mūsų jauni
mui1”. Ogi, mat, rinkėja įdėjo žinomą dai
ną „Tarnavau pas poną”, kuri baigiasi „da
vė man ponas mergą už metus”. „Šitokia 
buožių pagaminta panegirika, kaip J. Šim
kus rašo, griauna visas mūsų (suprask: 
Maskvos) pastangas pavaizduoti vaikams 
prakeiktą buržuazinę praeitį”.

Kaip iš pranešimo matyti, į mūsų tauto
sakos darželį bando įšokti kacapai. An. Šu- 
ravin išleido lietuviškų mįslių rinkinį „įs
pėk mįslę”.

Kaip okupuotos Lietuvos vaikuose ir jau
nime auklėti „tarybinio patriotizmo jaus
mus”, J. Šimkus nurodo pasimokyti iš Gu
ba r levo apysakos „Pavlika* Morozovas”. 
Na, ir išlindo yla iš maišo! Taigi, mokytis 
doros i'š paleistuvių, arba tvarkos gerbimo 
iš vagių. Tarybų Sąjungos didvyris pionie- 

Įrius Pavlika* Morozov yra įgarsėjęs tuomi,

Pasiekęs Australiją, rašo: „Neptūnas bu
vo toks palankus, kad, atrodė, plaukiam 
sriubos dubenio pavaršiumi, bet ne okea
nais. Didžiausias kelionės nemalonumų 
šaltinis buvo atogrąžų karštis ir IRO raš
tininkai, kurių net visas dešimtukas lydėjo 
mūsų laivą. Iriniai palydovai visą laiką 
vaikščiojo užrietę nosis ir dalijo gėrybes, 
sakytum, ne iš IRO, bet iš nuosavos kiše
nės. Dėka IRO „globos” net vienas lenkas 
buvo užšaldytas laivo kalėjime.”

„Tačiau tuos vadinamų globėjų darytus 
nemalonumus atsivėrė draugingas amerikie
čių laivo vadovybės santykiavimas su ke
leiviais, ypač lietuviais. Tas bendradarbia
vimas užsimezgė po to, kai laivo kapitonas 
Remys išgirdo repetuojančius lietuvius 
giesmininkus pirmosioms pamaldoms laive. 
(Atsivežėm kun. Butkų.) Būdamas katalikas 
ir didelis dainos mėgėjas, kapitonas „ne- 
beatstojo” nuo lietuvių visą kelionės metą; 
kas vakaras laukėsi į repeticijas, išmokė dvi 
amerikietitnes dainas ir net pats „užvesda
vo” lietuvišką dainelę „O ant kaino maljū- 
nas”. Viešame lietuvių koncerte laivo ka
rininkams, įvykusiame jau Australijos van
denyne, kapitonas pa tea i anonsavo kiekvie
ną dainą, ypač rekomenduodamas klausyto
jams „Pempelė” ir „Kur bėga Šešupė”. Dar 
prieš konertą paskelbė, kad tuo atveju, jei 
koncertas pavyks, pabaigoje bus sugiedota . jerą. J. Šėma* 1925 m. gimė Kaime. Po 
Lietuvos ir Amerikos himnai. Taip ir įvy- tėvo mirties, motina su juo išvažiavę į 
ko.” (M.P.) (Prancūziją, kur ir dabar tebegyvena.

Nežinai, kur rasi ir kur pamesi
Vienas lietuvis, 1947 m. atvažiavęs į 

Angliją dirbo žemės ūkyje, susitaupęs kiek 
pinigų ir ministerijai nepranešęs 1948 m. ■ 
„dingo”. Iš D'overio uosto švedų laivu nu
plaukė į Braziliją, o iš ten į Argentiną. 
„Ten pagyvenęs įsitikinau”, jis rašo, „kad 
pragyvenimas šioje šalyje yra nepalygina
mai sunkesnis, kaip Anglijoje. Iš astuonių 
darbo valandų sunku pragyventi. Dirbu po 
šešiolika.” Jis susitaupęs tiek pinigų, kad 
galėtų grįžti į Angliją, bet britų konsulas 
neduoda vizos. Reikalauja garantijos ir kas 
kviečia. Jis prašo pagalbos DBLS.

Kitas lietuvis, taip pat iš Anglijos .pa
bėgęs” rašo: „Dabar ir pats įsitikinau, kad 
Pietų Amerikoje nieko ypatingo nerasi. 
Ypač krenta į akis didelis skirtumas tarp 
darbininko ir darbdavio ar turtingojo ir 
biednioko. Tai labai slėgiančiai verkia. 
Angljoje to nebuvo, čia ir lordas nebijo 
pakalbėti su savo darbininku, nebijo jo net 
pavėžinti savo automobiliu. Apie tai h- iš 
tolo negalima galvoti Argentinoje.” (Br. L.)

♦
Lietuvis šernas-kino žvaigždė

„Nepriklausoma Lietuva” rašo, kad Pran
cūzijoje kaip kino artistas pasižymėjo J. 
Šerno, pasirašiusio Nepriklausomybė* aktą, 
sūmrs, J. Sernas. Jis vaidino keliuose Si
muose Italijoje, kur tr pradėjo savo kar-
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tė spaudos konferencijos DP Komisijoje

Garantijų davėjai nekantrauja
Frankfurtas. — DP Komisija deda visas 

pastangas, kad pagal DP bilių numatytas į 
Ameriką įsileisti DP kontingentas būtų iš
semtas dar prieš numatytą terminą, — pa
reiškė gegužės 12 d. įvykusioje spaudos 
konferencijoje šiuo metu Europoje viešįs 
JAV DP komisijos narys, Mr. Ed. O’Con
noras. — Tai atlikti norima dėl dviejų 
svarbiausių priežasčių: 1) jau ir taip per
ilgai DP tujėjo užsibūti sunkiose Europos 
stovyklų sąlygose; 2) garantijų davėjai, il
gai nesulaukdami atvykstančių DP, nekan
trauja ir spaudžia Washingtone veikiančią 
DP Komisiją, kad ši imigracijos programą 
kiek galėdama paskubintų.

Mr. O’Connoras, kaip ir prieš jį kalbėjus 
Mr. Squadrillis, pastebėjo, kad DP imigra
cijos programa buvo pavėluotai pradėta, 
nes tai buvo visai naujas žygis JAV istori
joje: kiekvienam atvykstančiam DP reikėjo 
iš anksto parūpinti butą, darbą ir kt., o 
tik paskui leisti jam pradėti emigracinę 
procedūrą. Sis suvėlavimas jau dabar suke
lia įvairių komplikacijų. Amerikiečiai pra
deda galvoti, kad DP nesidomi emigracija į 
Ameriką. DP komisijai tenka daug laiko 
jšaikvoti, garantijų davėjams beaiškinant 
tikrąją padėtį, kliūtis ir tt. Mr. O’Conno
ras ta proga dar kartą kreipėsi į visus DP, 
kad jie ateitų DP Komisijai talkon, patys 
neuždelsdami savo bylų sudarymo ir kelio
nė*.

• Svarbiausias asmuo 
visoje emigracijos į JAV operacijoje yra 
garantijų davėjas. Jis padaro visą eilę įsi

rūpino butą, darbą, nupirko baldus, indus 
ir kt. reikmenis. Seimą atvyko, apsigyveno, 
garantijų davėjas atvykusiais DP, ir DP 
garantijų davėju buvo visiškai patenkinti, 
tačiau staiga nei iš šio, nei iš to atvykė
lių šeima staiga dingo (pasirodo, "susirado 
gimines ir išvyko pas juos). Garantijų da
vėjas pasijuto skaudžiai įžeistas, bet vėliau 
atlyžo ir priėmė kitą DP šeimą, kuri ir 
šiandien visiškai patenkinta pas jį gyvena 
(tai buvo ne pietiniuose steituose).

Mr. O’Connoras apeliavo j DP, kad tu
rintieji gimines ir galintieji iš jų gauti 
garantijas,

neužkirstų kelio tiems, 
kurie nieko neturi,nes toki asmenys dažnai 
gauna dvigubas garantijas, o kiti neturi iš 
kur gauti nė vienos. Yra net tokių atsitiki
mų, kad vienas asmuo iš karto kreipiasi į 
5—6 vietas, ir iš visur gauna garantijas. 
Toks garantijų „užsigarantavimas” nepa
prastai apsunkina DP Komisijos darbą. Ar 
ne geriau būtų, kad toks asmuo kreiptųsi į 
vieną vietą, ir tik iš ten gavęs atsakymą — 
į kitą?

150.000 nevardinių garantijų
Mr. O’Connoras pranešė, kad esą gauta 

tiek nevardinių garantijų, jogj atrodo, pa
gal jas būsią galima išgabenti 150.000 as
menų. Jos gautos iš 47 steitų. DP Komisija 
numato įvairių agentūrų nevardines sutar
tis atgabenti į Frankfurtą. Tada lengviau 
būsią galima jas sukontroliuoti ir išvengti 
dvigubų „užsigarantavimų”.

27 rajoninės DP Komisijos
Toliau Mr. O’Connoras painformavo, kad 

JAV veikiančios 27 rajoninės (steitų) DP 
komisijos, tačiau manoma, kad jos greitu 
laiku pradėsiančios veikti ir kituose, liku
siuose, steituose. Šios komisijos padedan
čios garantijų davėjams paruošti dokumen
tus, (tuo būdu jiems nereikią vykti į Wa- 
shingtoną), propaguojančios DP biliaus 
programą, įsileidimo į JAV programą, ren
kančios žinias apie darbo ir buto galimy
bes ir jas koordinuojančios, bendradarbiau
damos su darbo, sveikatos, žemės ūkio ir 
kt. organizacijomis.

„DP turi atsiminti,” baigdamas pareiškė 
Mr. O’Connoras, „kad visa kas liečia jų 
įvažiavimą į Ameriką turi būti iš anksto 
kiekvienam atvejui atskirai suorganizuota.” 
Yra net atspausdintos kortelės kuriose įra
šomos visos reikalingos apie tą asmenį ži
nios, kas jis yra, kur vyksta ir tt., kad 
nemokančiam kalbos nereiktų daug klai
džioti. Chicagoje, kur daugeliui vykstančių 
į krašto gilumą reikia iš vienos geležinke
lio stoties pervažiuoti į kitą, sudaryta komi
sija, kuri atvykusius perima savo globon ir 
pristato kur reikia, „žodžiu,” nusišypsojo 
Mr. O’Connoras, „DP neturi bijotis, kad 
paklys. Nereikia ir buterbrodų iš Europos 
vežtis. Net ir „košero” reikalu pasirūpinta.” 
Jau baigiama spausdinti paties Mr. O’Con- 
noro 4 kalbomis paruošta brošiūra, kurio
je įtraukti visi atvykusio j Ameriką DP rū
pimi reikalai
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pareigojimų: 1) parūpina butą ir turi jį 
ligi DP atvykimo laikyti laisvą; 2) parū
pina darbą — atitinkama vieta taip pat 
turi būti laisva, iki DP atvyks; 3) parūpina 
arba apmoka už susisiekimo priemonę nuo 
uosto iki tos vietos, kur DP apgyvendina
mas, nes vyriausybė nė vieno cento už ke
lionę sausuma neapmoka. Taigi, kiekvienas 
į Ameriką emigruojąs DP neša moralinę 
atsakomybę prieš garantijų davėją.

Ligi šiol nuvykusiųjų į Ameriką daugu
mas padarė

gerą įspūdį.
Jie parodė moralinio atsakingumo su

pratimą ir pateisino visas geraširdžių ame
rikiečių viltis. Tuo jie labai daug prisidėjo 
prie DP problemos sprendimo. Padidėjo 
amerikiečių susidomėjimas DP reikalais, 
padidėjo gaunamų garantijų skaičius.

Tačiau, Mr. O’Connoras apgailestavo, 
esama ir kitokių atsitikimų. Yra asmenų, 
kurie ima nevardines sutartis, jau iš anksto 
būdami pasiruošę jomis nesinaudoti. Pa
vyzdžiu gal! būti viena DP šeima, kuriai 
nevardinės garantijos davėjas iš anksto pa-

Kur nuveda nevardines sutartys
New Orleansas, gegužės 3 d. (UP). Vienas 

kunigas šiandien skundėsi, kad 150 DP, 
Luizianos * cukrinių nendrių plantacijose, 
taip blogai apmokami, kąd jų maži vaikai 
šaukia maisto ir pieno.

Bet, sako kunigas Rev. Carlas Schutte
nas, šie DP nėra blogesni už amerikiečius, 
kurie augina cukrines nendres Luizianoje. 
Iš viso šioje srityje dirba, kaip manoma, 
25.000 — 30.000 žmonių.

Vyrai, amerikiečiai ir užsieniečiai, gauna 
2,90 dol. už devynių valandų dieną. Mote
rys — 2,80 dol. už aštuonių valandų dieną. 
Tėvas Schuttenas sako, kad, kai jie negali 
dirbti dėl lietaus, jie neapmokami. Jis 
skaito, kad vidutiniškai jie dirba apie 4 
dienas į savaitę ir gauna tuo būdu mažiau 
kaip 12 dol.

Cukrinių Nendrių Lygos ir Augintojų 
Komitetas turėjo šiandien Thibodauxo 
mieste svarstyti tėvo Schutteno nusiskundi
mus.

Iš Fallingbostelio padangės
Fallingbostelio pareinamoji stovykla yra 

tarsi visose britų zonoje. Per ją vyksta 
.isa masinė emigracija į Kanadą, Australi
ją, Prancūziją ir P. Ameriką.

Dar žiemą stovykla buvo labai apleista ir 
netvarkinga. Neseniai vienos slavų tautybės 
komendantas buvo atleistas. Jo vieton sto
vyklai pradėjo vadovauti anglas Lt. Col. W. 
Barneeas. Jis sugebėjo žymiai stovyklą ap
tvarkyti; pagerėjo maistas, stovykla apšva
rinta, prieš gyvenamuosius blokus rengiami 
gėlynai, aikštelėse vaikams smėlio dėžės bei 
baseinai. Tarnautojai, buvę beveik vienos 
slavų tautybės, dabar mišrūs, atstovaujamos 
visos gyventojų tautybės.

Malonu pastebėti tai, kad gyventojų ju
dėjimas taip pat pagyvėjo. Daugumai čia 
tenka sustoti 2—3 mėn., o anksčiau išgy
vendavo po pusmetį ir ilgiau.

Kaip ir kitų tautybių, taip ir lietuvių 
skaičius stovykloje yra nepastovus. Nuola
tiniais tarnautojais sugebėjo įsikurti labai 
nedaug lietuvių. Bet vis dėlto lietuviai čia 
turi savo parapiją, pradžios mokyklą, vei
kia LTB komitetas, skautų vietininkija. Di
desnėms išvykstančiųjų grupėms surengia
mi atsisveikinimai. Gegužės 1 d. surengtas 
Motinos Dienos minėjimas. '

Pastarosiomis dienomi išvyko didesnės 
lietuvių^ grupės Į Kanadą, N. Zelandiją ir 
Australiją. Pažymėtina, kad į P. Amerikos 
valstybes ir į Prancūziją lietuvių vyksta 
labai mažai.

Stovyklos gyventojai lietuviai aprūpinami 
ir lietuviškais laikraščiais bei knygomis, tik 
labai keista, kad pas spaudos platintoją ne
gaunama „Mintis”, nors kiti lietuviški laik
raščiai ateina. S. T.

Ii vėtomi ir mėtomi
Hannoveris. Ryšium su spartėjančia emi

gracija Žemutinės Saksonijos apygardoje 
paskutiniu metu likviduotos keturios sto
vyklos. Rotenburgo lietuviai perkelti į Ol- 
denburgą, Welterdingeno — į Lehrtę, Ool- 
lario — į Watenstedtą ir dalis Uchtės sto
vyklos gyventojų (mokyklinės šeimos) — į 
Diepholzą. Uchtėje dar gyvena dalis lietu
vių. Dar nėra visiškai paaiškėję, ar jie čia 
pasiliks, ar bus perkelti kur nors kitur.

Šiuo metu per 20’/» visos apygardos lie
tuvių jau yra paruošę dokumentus išvykti į 
JAV.

Apygardos Valdyba savo posėdyje ba
landžio 29 d., pareigomis šitaip pasiskirstė: 
pirmininkas — dipl. inž. A. Nasvytis, vice
pirmininkas — V. Sutkus, sekretorius — A. 
Jasevičius, kasininkas — pulk. J. Švedas, 
narys — VI. Domeika. Apygardos Valdybos 
pirmininku dipl. inž. A. Nasvytis iš viso 
perrinktas jau ketvirtąjį kartą. Bet šių pa
reigų, jis dar yra ir, lietuvių atstovas prie 
Žemutinės Saksonijos karinės valdžios, (s. n.)

Watenstedtas.
šiuo metu šioje stovykloje gyvena 600 lie

tuvių. Prieš pat Velykas iš Okerio stovyk
los atkelta 120 asmenų. Pati Watenstedto 
Stovykla yra mišri, tačiau latvių ir estų 
bendruomenės yrą labai negausios, tat pir

mauja lietuviai visose darbo srityse. Sėk
mingai veikia gimnazija, kuriai nuo pat 
pradžios vadovauja P. Stankevičius, ilgesnį 
laiką prieš tai, o taip pat ir šiuo metu dir
bąs ir kaip vietos LTB komiteto pirminin
kas. Veikia pradžios mokykla, vaikų darže
lis, visa eilė amatininkų dirbtuvių.

Stovykloje aukščiausias organas yra tau
tinė taryba, kurią sudaro kiekvienos tauty
bės atstovai, skaitant po vieną nuo šimto. 
Taryba sprendžia visus -stovyklos reikalus, 
taip pat atlieka ir teismo funkcijas. Su kai
mynais latviais ir estais sugyvenama labai 
gražiai. Kai per N. Metus lietuviai dėl įvy
kių tėvynėje badavo ir susilaikė bet kokių 
šventinių pasilinksminimų, tai jiems solida
rizavo ir kaimynai.

906 eirijos emigraciniame skyriuje pra
dėjo dirbti Mr. J. W. Beckshawas, nese
niai atvykęs iš JAV lietuvis. Watenstedte 
lankydamasis J. Valaitis, sužinojęs apie šio 
lietuvio buvimą, buvo nuvykęs į jo įstaigą 
ir su juo kalbėjosi šios eirijos lietuvių 
tremtinių emigraciniais reikalais. S. N.

♦ SĖD pirmininkas W. Pieokas jau ku
ris laikas nebeina savo pareigų. Dabar, esą, 
paaiškėjo, kad nuo balandžio 15 d. jis yra 
sovietų Sąjungoje. Ten bebūdamas, esą, jis 
apsirgęs gripu, todėl turėjęs išvykti poil- 

į kažin koki sovietų kurortą. (D).

Tėvas Schuttenas ir Rev. J. Stanleys 
Ormsbys, priklausąs „Tautinės Katalikų 
Vyskupų Įkurdinimo Programos” organiza
cijai aplankė DP namus 4 plantacijose. Tė
vas Schuttenas sako, kad DP ir kiltų cukri
nių nendrių darbininkų namai nėra blogi. 
Bet jie turi juos apstatyti, mokėti «ž elektrą 
ir dujas, pirktis maisto ir drabužių.
' Plantacijos kontora yra vienintelė vieta, 

kur DP gali iškeisti savo čekį. Dėl to jis
turi viską pirktis čia, kur kainos yra žy
miai aukštesnės negu New Orleanse.

Jei DP įsiskolina per 100—200 dol., jis 
niekuomet nebegali palikti plantacijos, nes 
niekuomet neturės pinigų savo skolai su
mokėti.

Tėvas Schuttenas sako, kad tai prilygsta 
pusiau vergijai. Jis teigia, kad daugelis 
cukrinių nendrių darbininkų negali sau 
leisti avėti batais kas dieną; jei jie jų turi, 
jie juos saugo sekmadieniui. Jis sako, jog 
jam rodos, kad kai kurios moterys, kai jų
darbo pamainomis lyja, eina į darba be 
valgio, kad jų vaikai turėtų ką valgyti.

„Jeigu nieko negalima padaryti algų są
lygoms plantacijose pagerinti, reikia rasti 
kitas prieglaudos vietas DP, kur jie galėtų 
pasidaryti gerais Amerikos piliečiais, sako 
jis. Bet mes turime padaryti ką nors ir sa
viems žmonėms”.

Wilmer Grayson (JAV Produkcijos ir 
Pardavimo Skyrius), sako, kad algos plan
tacijose nustatomos kasmet 2. O. Departa
mento pasėdžiuose. Jos yra žemesnės kaip 
40 centų įstatymo nustatyta minimalinė al
ga, bet jos remiasi numatomąja cukraus 
kaina.

Dabar mokamos algos yra aukštesnės ne
gu bet kada. 1946 m. jos buvo 2,45 dol. už 
devynių valandų dieną, 1947 m. — 2,60 dol., 
o 1948 m. ir dabar — 2,90 dol. (Iš Harfor- 
do (JAV) laikraščio „Harford Current”).

JAU IR DP KOMISIJA SUSIDOMĖJO
UP pranešimu, DP komisijos narys Ro- 

senfieldas davė parėdymą ištirti Luizianos 
steiian patekusių DP būklę. Pagrindą šiam 
parėdymui davęs New Orleanso kunigo 
Shutteno skundas, kuriame buvo nurodyta,
kad cukrinių nendrių plantacijų plantacijo
se dirbantieji DP už 9 vai. darbo dieną gau
ną tik 2,90 dol., iš kurių jie negali paken
čiamai gyventi. Einant kongreso priim
tuoju įstatymu, garantijų davėjų pareiga 
parūpinti DP pritaikintą darbą ir sanitari
nius reikalavimus atitinkančius butus.

LLV/SB

IRO ieškojimu Įstaiga
Arolsen/Kassel, ieško šių asmenų: 

DZIDORAVICIUS Anelė, gim. 1928 m. ba
landžio mėn., Kuodzliuose, Panevė
žio apskr., paskutiniu metu gyv. Uk
mergėje;

ERLITSKAITE Rozalija Josė, gim. 1917 m., 
Viekšniuose, buvo išgabenta į Vo
kietiją;

KVIESKA Aleksas, gim. 1902 m. Lenin
grade, paskutiniu metu gyv. Rikli- 
kuose, Kovarsko vaisė., Ukmergės 
apskr.;

KVIESKA Dzidoravičius Katarina, gim. 
1886. 1. 1, Kuodžiuose, Panevėžio 
apskr., 1939 m. gyv. Ukmergėje;

METRIKIENĖ Mikalauskaitė Antanina, gim. 
1922. 2. 19, Cigoniškiupse, Alytaus 
apsk. iki 1945 m. sausio mėn. buvo 
Oppelyje, Aukšt. Silezijoje: vėliau 
Breslave ligoninėje;

TOMKFVICIENfi Januševičiūtė Galina, 
gini. 1904 m., gyvenusi Vilniuje buvo 

l išgabenta į Vokietiją;

LTB Centro Tarybai susirenkant
Rytoj susirenka demokratiniai tremtinių išrinktieji Lietuvių Trmtinių Bendruo

menės Centro Tarybos nariai. Be abejonės, tat labai svarbus suvažiavimas. Nors 
gyvename emigracinę karštligę, nors daug kas mūsų pakėlę sparnus išskristi, bet 
pažiūrėjus išvykstančiųjų statistiką, aiškiai matyti, kad žymi tremtinių dauguma 
dar gyvena Vak. Vokietijoje, jų daug dar pasiliks iki 1950 metų ir bus nemaža to
kių, kurie visai negalės išemigruoti. Jiems žadama IRO globa. Dar didelis lietuvių 
skaičius pasilieka stovyklose ir gyvena tremtinių gyvenimą ir todėl jų vyriausiojo 
organizacijos centro — Tarybos posėdis yra jiems reikšmingas. Tremtiniai tikisi 
iš savo vadovybės tinkamo gvildenimo ir sprendmo teisinių, ekonominių, kultūri
nių ir emigracinių klausimų.

LTB Centro Taryba svarstys ir tvirtins buvusiojo LTB Centro Komiteto apy
skaitą, svarbesniuosius darbus ir išrinks sekantiems metams naują Komitetą. Pasi
sakys dėl praeities veikimo, iškels aktualiuosius dienos klausimus ir numatys, kas 
artimiausioje ateityje atliktina tremtinių būviui pagerinti ir jų teisėms apginti.

Ligšiolinis C Komitetas dirbo apie pusantrų metų. Jo rinkimai buvo sukėlę 
daug dulkių, nepasitenkinimo ir visokių susitrukdymų. Be abejonės, renkant naują 
Komitetą, praeities klaidų bus išvengta. Komitetas bus renkamas iš visuomenėje 
pasitikėjimą turinčių ir čia ilgėliau pasiliekančių tremtinių veikėjų.

Buvusis G Komitetas dirbo kiek pajėgdamas. Perkėlė ir sutvarkė savo įstai
gas Hanau stovykloje. Vadovavo švietimo ir kultūros reikalams. Rūpinosi teisine ir 
medžiagine .tremtinių būkle. Ypač G Komitetas) dėjo daug pastangų save legali
zuoti, įteisinti. Ir tat jam iš dalies pavyko. C. Komitetas turi ryšininką prie IRO 
Centro Bad Kissingene. Rinko tremtinių statistiką ir vedė Centrinę Kartoteką. Pa
laikė ryšius su latvių ir estų centriniais komitetais bei skleidė lietuviams naudingą 
propagandą. Atliktieji darbai bus konkrečiai išdėstyti C. Tarybai ir jos tinkamai 
įvertinti.

LTB C. Komitetas savo veikloje turėjo ir nepasisekimų, kurių ateityje reiktų 
vengti.

Nesisekė C. Komitetui tvarkyti organizaciniai Bendruomenės reikalai. Apylin
kių komitetai beveik nejautė C. Komiteto vadovavimo. Gaudavo tik ' aplinkraščius 
ir tai daugiausia mokesčių mokėjimo reikalais. Nuolatinio kontakto beveik neturė
jo. Apygardų komitetai atlikinėjo daugiausiai tarpininko rolę tarp G K-to ir apy
linkių. Faktiškai jie perspausdindavo aplinkraščius ir išsiuntinėdavo apylinkėms. Kai 
kurių iš jų darbas brangiai kainavo. Žinau Apygardos K-tą, kurio pirmininkas ėmė 
150 DM algos, iždininkas — 150 DM. ir mašininkė — 120 DM., kelionėms išleis
davo ik' 80 DM. ir tuo būdu mėnesiui išlaidų buvo apie 500 DM. Pažiūrėjus, ką 
šis Apyg. K-tas realiai naudingo tremtiniams atliko, tenka pripažinti, kad labai ir 
labai mažai. Visa LTB organizacija reikalinga skubaus pertvarkymo. Aygardų K- 
tai iš viso, bent dauguma, likviduotini. Apylinkių skaičius sumažėjo, jos susi
tvarkė ir apygardų komitetai nustojo savo reikšmės.

Ypač C. Komitetui nesisekė piniginius reikalus tvarkyti. B-nė mokesčius men
kai. mokėjo, nors paraginimų ir net grasinimų nesigailėta. C. K-to darbas ir ne
labai buvo populiarinamas. Net toki C. Tarybos rinkimai menkai buvo skelbiami.

C. K-tas kodėl tai dideles reichsmarkių sumas 1948 m. birželio mėn., prieš 
pat naujosios valiutos įvedimą, išsiuntinėjo mokytojams, kaip atlyginimą už kelis 
praėjusius mėnesius, bet mokytojai šių pinigų jau negalėjo sunaudoti ir dauguma 
iš viso jų atsisakė, pasilikdami be jokio atlyginimo už sunkų savo darbą. Kodėl 
taip ilgai buvo delsiama su algų mokėjimu — sunku dabar pasakyti. Aišku, kad 
mokytojai labai nukentėjo.

C. Komiteto atsakingi darbuotojai nupirko iš p. Peniko /visokių knygų gana 
aukštomis kainomis net už apie 5.000 DM. Kodėl knygos pirkta tik iš p. Peniko, 
bet ne iš p. Lenkiaičio, p. Vizgirdos ir tt. Kodėl iš viso prireikė nupirkti p. Peniko 
neparduotas knygas ir ar šias knygas bus galima kam sunaudoti, taip pat lieka 
tušti klausimai, kuomet stambi „operacija” atlikta. Kodėl čia C. Komitetas snaudė 
— taip pat sunku pasakyti.

Vykstant emigracijai, daug mokyklų užsidarė. Ar pasirūpinta tinkamai moki
nius koncentruoti Į likusias mokyklas? Gi reikalas mokiniams baigti mokslo metus 
arba pačias mokyklas — labai ir labai svarbus. Mokyklų mokytojai ir dabar dir
ba be atlyginimo arba su mažu atlyginimu. Kai kuriose zonose pradžios mokyk
lų mokytojai negauna atlyginimo jau nuo praėjusių metų spalio pradžios, bet ar 
kas tuo reikalu atlikta — sunku pasakyti.

Paminėjome keletą opesnių L. K-to darbo dalykų. Jų bus ir daugiau. Linkime 
juos pagvildenti C. Taryboje ir naujajam C. Komitetui sėkmingai juos išspręsti ir 
nugalėti. Tremtinių masė reikalinga tinkamo vadovavimo ir jos opiųjų reikalų 
tvarkymo. . „ P. R.

Lankėsi lenku vyskupas
Reutlingenas. — Vietos lenkų koloniją 

lankė J. E. vyskupas J. G a w 1 i n a, bu
vęs savo laiku Lenkijos kariuomenės Vaka
ruose vyr. kapelionas, generolo laipsniu, o 
šiuo metu paskintas Sv. Tėvo Pijaus XII 
vyskupu-ordinarium užsienio lenkams. Į 
vyskupo priėmimo iškilmes buvo pakviesti 
ir vietos lietuviai. Aukštasis hierarchas su
tiktas gana iškilmingai. Prie išpuoštų vartų 
sveikino lenkų organizacijų atstovai ir vie
tos prancūzų karinės valdžios gubernato
rius pulk. Shery. Lietuvių vardu pasveikino 
kun. Znotinas lotynų kalba. Jam asistavo K. 
Grajauskienė ir A. Sirutis. Šia proga vys
kupui įteikta su atitinkamu užrašu Jurgio 
Baltrušaičio knyga apie lietuvių tautinį me
ną. J. E. vyskupas į pasveikinimą atsakė 
taip pat lotyniškai, prisiminė lietuvius trem
tinius, vargstančius Rusijos gilumoje, pa
reiškė viltį lietuvių tautai geresnės ateities 
ir baigdamas pažymėjo: „Aš laiminu lietu
vius tapačia ranka, ką ir lenkusį Sutikimo 
iškilmėse dalyvavo gausus būrys lietuvių. 
Vietos lenkų bažnytėlėje J. E. vyskupas tei
kė sutvirtinimo sakramentus vaikučiams ir 
laikė pontifiką lines mišias.

— Iki šiol 86 lietuviai parengė dokumen
tus išvykti į Jungtines Amerikos Valstybes. 
Dar nemažas būrys laukia savo eilės. — 
Daugiausia iš šios zonos vyksta lietuvių. 
Antrasis transportas išeina į Bremeną ge
gužės mėn. 16 d., trečiasis-gegužės 26 d. 
Dalis lenkų tremtinių vyksta įsikurdini i 
Prancūzijoje.

— Vietos LTB Apyl. Komitetas pakvietė 
istoriką p. V. Trumpą parašyti Reutiingeno 
lietuvių kolonijos istoriją. Numatoma api
budinti ir čia veikusių centrinių įstaigų 
veiklą ir besirengiančio į JAV išvykti M. K. 
Ciurlionies ansamblio praeitį.

— Dailininkas Adomas Varnas jau pa
sveiko.

— Norintieji vykti ( JAV tremtiniai tikri

nami Rastatte. Tikrinimas kartais užtrunką 
net apie dvi savaites, nes dažnai laiku ne
gaunami reikalingieji pranešimai iš įvai
rių įstaigų. Sveikata ypač nuodugniai tikri
nama. Čia pasižymi gydytojas-vengras, Ne
kalbant jau apie užkrečiamąsias ligas, plau
čių seni sukalkėjimai, hernia, venų išsiplė
timas, dantų trūkumas ir p. sudaro pagrin
dą tremtinio išvykimui atidėti. Rentgeno 
nuotraukoms daryli tremtiniai vežami J 
Baden-Badeną. Užpildoma trečioji anketa ir 
imami antrukart rankų pirštų nuospaudai. 
Stovyklos maistas labai prastas.

Prancūzų zonos tremtinių emigraciniais 
reikalais rūpinasi BALFo pareigūnai prof. 
D. Krivickas, dr- D. Jasaitis ir dr. jur. V. 
Šimaitis. (— k —)
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