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Paryžiaus konferencijos belaukiant
Ar pavyks Vakarams surasti bendra formulė?

Svarstant ir nagrinėjant artėjan- 
čios keturių konferencijos Paryžiuje 
perspektyvas, iškyla būdingas bruo
žas, kad pačių ministerių reiškiamas 
viešas optimizmas nesiderina su jų 
patarėjų ir palydovų nuotaikomis. 
Oficialiai neužsiangažuodami, tie pa
tarėjai spaudos smalsuoliams sutei
kia dažnai visai kitokį pasitarimų 
vaizdą, kaip kad jį susidarytum iš 
oficialių ministeriškų lūpų.

Jau pats faktas, ^kad Vakarų trys 
delegacijos nuskubėgo į Paryžių prieš 
konferencijai prasidedant, rodo, kad 
yra punktų, dėl kurių pačios dar 
turi rimtai pasiderėti, jei nori su so
vietais susitikti prie švaraus stalo.

Taip, pvz., Londone reiškiama 
baimė, kad Amerika karinių pajėgų 
sumažinimo Vokietijoje atžvilgiu ro
danti silpnumo ženklų, be to, ypa
tingai nemalonių atgarsių girdėti dėl 
to, kad preliminariniuose pasitari
muose vykęs tik amerikiečių ir rusų 
duelis, iš ko sprendžiama, kad sovie
tai stengiasi politinę kovą iš „di
džiųjų keturių" perkelti tik grynai į 
„visai didelio" dvejetuko dvikovę. 
Ta prasme tam tikro pavydo jaučiasi 
ir Prancūzijos sostinėje.

Prancūzų spaudoje, ieškant kai
nos sovietų nuolaidoms apmokėti, 
keliamas senas Bidault pasiūlymas 
(sako — kompromisas) įsileisti sovie
tus į Ruhro srities kontrolinį organą, 
prieš ką 1947 m. taip spyrėsi Bevi- 
nas. Tam prancūzų gestui dirvą jau 
paruošia JTO ūkio komisiją, šiuo 
metu posėdžiaujanti Ženevoje. Ta 
komisija projektuoja dvi europines 
komisijas anglies ir plieno pramonei 
kontroliuoti, gi tose komisijose da-
lyvautų ir sovietų specialistai kaip 
tokie, o ne kaip vyriausybės atsto
vai. Bet už tai čia sovietų delega
cija turės duoti suprasti, kad sutinka 
atsisakyti politinės įtakos į Rytų zo
ną, kuri privalėtų politiškai priside
rinti Vakarų Vokietijos sistemai.

Prancūzų skepticizmas geriausia 
atsispindi Albert Mousset straipsnyje 
laikraščio „Epoųue“ skiltyse:

„Mes neturime didelio pasitikėji
mo Vakarų alijantų nutarimui, kad 
kaip bebūtų, bus laikomasi to, kas 
nutarta Washingtone ir Bonnoje. Ru
sai, be abejo, už pirmą nuolaidą su
tiks brangiai mokėti, bet pirmąją 
nuolaidą seks sekančios. Daugiausia 
neramina ta galimybė, dėl kurios so
vietai su britais gali greičiausia su
sitarti, tai grįžimas prie unitarinės 
ir centralizuotas Vokietijos, kitais 
žodžiais tariant, prie griuvėsių to, 
ant ko mes tikėjomės statą savo sau
gumo rūmą.“

Taigi, jau paruošiamieji Vakarų 
alijantų pasitarimai ir pasiruošimai 
deryboms su sovietais susiduria iš 
anksto su sunkiomis problemomis, 
būtinomis išspręsti greit ir aiškiai, 
nes tiems trims besipešant, laimėtoju 
vėl bus ketvirtasis. Štai šito labiau
sia ir tenka baimintis.

Tačiau ne vien tik įvykiai Vak.

Per lėtai gabenami DP
TOKS LĖTAS GABENIMAS TEIKIA NUOSTOLIU PAČIOMS J.A. VAL

STYBĖMS

New York Herald Tribune rašo, 
kad per šiaurės Vokietijos uostą Bre- 
merhafen išvežta per mažas tremti
nių skaičius. Prisimenant, kad karas 
pasibaigė prieš ketveris metus, DP 
gabenimo tempas esąs nepaprastai 
lėtas. Esą galima spėlioti, jog uždel
simas vykstąs dėl dokumentų tvar
kymo. Ponai prie stalo daro spren
dimus, kurie jiems tėra paprastas 
formalumo reikalas, o žmonėms 
kurie nebeturi tėvynės ir ilgą laiką 
negauna paramos, tai yra sprendi
mas mirti ar gyventi.

Laikraštis rašo toliau, kad jei ne
būsią galima tai geriau sutvarkyti, 
tai JAV turėsiančios didelių nuosto
lių, negalėdamos įsilieti vertingų įna- 
ŠM t savo gyvenimą. Mokslininkai, j
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Europoje galėjo sukelti Kremliaus 
vyrų nuotaikos pakitimus. Įvykių 
raida satelitų grandyje ir Balkanuose 
verčia atkreipti dėmesį ryšium su so
vietų posūkiu Berlyno klausimu. Per 
tą laiką platūs plyšiai atsirado ko
munistų eilėse tiek Lenkijoje, tiek 
Bulgarijoje, net gi ir Čekoslovakijoje. 
Gomulką teko atšaldyti, Dimitrovą 
pasiųsti Sov. Sąjungon „sveikatos 
taisyti“, tačiau vistiek reikia tam 
tikro laiko toms žaizdoms partijos 
eilėse'užgydyti. Bulgarų pokštas su
kliudė taip pat Maskvos planus dar 
šią vasarą sutvarkyti Tito klausimą. 
Graikija tuo būdu lieka „nesutvar
kyta“, ir kiek tiesos beturėtų žinia, 
Maskva esą įsakiusi sukilėliams tar
tis dėl paliaubų su Atėnų vyriausybe.

Visame kame ne be reikšmės glū
di ir sovietų politikos vairuotojų

Pirmas skambutis iš Maskvos
SOVIETAI KALTINA VAKARUS DĖL BERLYNO BLOKADOS SUSITARIMO NEVYKDYMO

Artėjant Paryžiaus konferencijai, 
Sovietai pradėjo naują kaltinimo 
kampaniją prieš Vakarų kraštus. 
NYHT rašo, kad Sovietai apkaltinę 
nevykdymu New Yorko susitarimo. 
Rusų licencijuotas laikraštis „Tag- 
liche Rundschau“ aiškina, jog Vaka
rai nevykdą prekybinių susitarimų, 
kurie buvę padaryti prieš 1948 m. 
kovo 1 d. ir kad jie nori dabar naujų 
derybų. Tai tuo būdu yra sulaužo
mas . New Yorko susitarimas.

Ar šie ir kiti iškilę nuomonių skir
tumai neatsilieps į būsimus pasitari-
mus, kol kas nutylima.

Pasirodo, kad prekybiniai susita
rimai iki 1948 m. kovo 1 d. Vakarų 
su rusais yra nustoję galios 1948 m. 
gruodžio 31 d. ir todėl Sovietų reika
lavimai nėra teisėti. Ekonominiams 
reikalams JAV patarėjas L. Wilkin
son pareiškė, jog nuo to laiko yra 
pasikeitusios prekių kainos arba tos 
prekės yra negaminamos ir todėl seni 
prekybiniai susitarimai būtų laikyti 
nelogiška.

Spaudos paskirstymas Berlyne 
neina sklandžiai. Sovietai savo zo
noje spaudos platinimo monopolį yra 
atidavę komunistams. Jie neįsileidžia 
svetimos spaudos. Principe buvo su
tarta, kad rytinėje zonoje spaudos 
kioskai pardavinės ir Vakariečių 
spaudą, tačiau praktiškai Vakarų 
spaudos kioskuose nėra.

Apskritai, Berlyno blokados nuė
mimas vis dar nėra visai tiksliai vyk
domas.

KĄ VAKARAI DARYS, KAI SO
VIETAI PASIŪLYS PASITRAKTI 

IS VOKIETIJOS?

Trys Vakarų didieji atstovai jau 
susirinko Paryžiuje, kur jie nori su
sitarti dėl bendros linijos būsimoje 
konferencijoje. Jie stato tokį klau
simą: „Ką mes darysime, jei rusai

gydytojai, muzikai, menininkai ir vi
sų kitų sričių kvalifikuoti asmens il
gai negali išlaikyti savo sugebėjimų 
ir energijos tokioje aplinkumoje, ku
rioje yra spygliuotos vielos, baraki
nės patalpos ir įvairiausi iniciatyvos 
bei judėjimo suvaržymai.

Iš šių Vokietijos stovyklose lai
komų DP esą galima gauti geriausių 
specialistų pieno ukiui, daržams, 
paukščių farmoms, sodams ir kt. At
rinkimui esą reikalinga tam tikrų 
ekspertų, bet svarbiausia reikia sim
patijos, proto, valios ir metodo. 
20.000 DP iš 500.000 per 5 mėnesius 
— tai jau nėra perdaug (Šiuo metu 
yra išvežta jau per 30.000). Tbe Dal
ies Morning News).

Galima ištisus tomus prikrauti 
užsienio spaudos straipsnių, nagrinė
jančių ir spėliojančių Maskvos mo
tyvus, privertusius sutikti su Ber
lyno blokados nutraukimu ir keturių 
užsienių reikalų ministerių nauja 
konferencija. Tačiau, anot Basler 
Nachrichten, visi tie motyvai turi ir 
rankas ir kojas. Juose nesunku įž
velgti priežastis, privertusias Krem
liaus meškas parodyti malonesnį vei
dą. Laikraštis bando tuos motyvus 
suvesti į vieną rimtesnį vienetą, su 
kuriuo įdomu ir mūsų skaitančiajai 
ir pasaulio politika besidominčiai vi
suomenei susipažinti.

Jei perdėm aišku, kad Berlyno 
blokada pastatė sovietų karinę val
džią Rytų zonoje į kėblią padėtį, 
bendrai politikai, sovietų favorizuo- 
tai, nepavyko sulaikyti nei Vak. Vo
kietijos statuto priėmimo, nei Atlan
to pakto pasirašymo. Berlyno varž
tai neatlaikė. Jei sovietai iš tos sau 
nepalankios situacijos nori dar ką 
nors pešti, Kremliaus realios politi
kos šalininkai sako, kad atėjo laikas 
parodyti save iš taikingesnės pusės, 
paneigiant bet kokias karui palankias 
tendencijas ir parodant norą susikal
bėti Vokietijos klausimu, kuris vie
nodai rūpi ir Vakarų partneriams. 
Kas žino, gal pavyks dar sulaikyti 
Amerikos kongresą nuo skubaus Vak. 
Europos aprūpinimo ginklo medžia
ga, gal užsitęstų tuo būdu tolesni 
Vak. Europos konsolidacijos veiksmai 
ir Vak. Vokietijos valstybinis atsi
kūrimas, gal atgytų vokiečių simpa
tijos, keliant jų vienybės šūkį, kai 
nekristų taip į akis alijantų parama 
vien Vak. Vokietijai, kaip tai buvo 
Berlyną atkirtus. Prestižo klausi
mas? Pralaimėjimas? — Tai vis są
vokos, dėl kurių Maskva ilgai nesi
jaudina, jei dėl jų ateičiai galima 
užtikrinti didesnių laimėjimų.

Kaip tik šią klausimas, ar Sovietų 
Sąjunga išleidžia žvirblį iš rankų, ti
kėdamosi balandį lengvai pasiimti 
nuo stogo, labiausia ir kvaršina va
karų politikų galvas, nežiūrint visų 
nedviprasmiškų įrodymų, jog Maskva 
tikrai atsidūrė liepto gale. Su ne
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kas kart labiau aiškėja, o gal staigus 
posūkis ir liūdyja naujai prasidėjusį 
procesą, kuriuo sovietai nori likvi
duoti nepatogiai išsivysčiusius san
tykius su Vakarais, kad dar labiau 
įsiknisti už patogios geležinės uždan
gos, prisipažinus, kad Europos už-

mentalitetas, kuriame vis dar atsi
spindi Ždanovo įtaka — kuo mažiau
sia turėti reikalų su Vakarais, nesi
leisti įtaigojamiems Vakarų laimėji
mais, pasitikėti savimi ir kurti savą 
rusiškai-socialistinę kultūrą, netu
rinčią jokių saitų su Europa ir Ame
rika. Galimas daiktas, kad toks men
talitetas įtaigoja ir sovietų užsienių 
politiką. Ant kiek Molotovas su vi
somis panašiomis tendencijomis ga
lėjo dar parodyti savarankiško ko
vingumo, ant tiek sunkumų kyla Vi- 
šinskiui, nebūnančiam politbiuro na
riu, matančiam, kaip Ždanovo įtaka 
dar ir po jo mirties auga ir plečiasi. 
Ždanovo dvasiai priešingas bet koks 
kontaktas su Vakarais, tačiau iki šiol 
padarytos išimtys buvo tos politikos 
šalininkų akyse stambus šapas. Gi 
šiuo metu, augant Malenkovo įtakai,

kariavimo idėja per anksti pasišovė 
į aikštę.

Iš kitos pusės, negalima pamiršti 
ir faktoriaus, kad Sov. Sąjunga vis 
dėlto yra euro-azinė valstybė. Ji na
tūraliai privalo savo Januso galvą 
sukti tai į Europą, tai į Aziją. Eu
ropai buvo atkreiptas per didelis dė
mesys. Dabar sovietuose lyg ir pra
dedama suprasti ir prisiminti fabula 
apie lapę ir vynuoges, todėl lauktina 
pastangų Europos problemoms baga- 
telizuoti, kai atsivėrė plačios galimy
bės Azijos kontinente kinų pagalba 
tęsti toliau, kad ir kitame kontinen
te, pasaulinės revoliucijos planus. 
Pavykus tokiems planams, Amerikos 
kapitalizmui būtų suduotas smūgis, 
po kurio Europa savaime įpultų so
vietų glėbin... j. mšk.

pasiūlys užbaigti Vokietijos okupa
ciją?“ JAV atstovas p. Jessup jau 
buvęs užklaustas apie tą reikalą vos 
tik jam atvykus. Nurodoma, kad ga
linti būti dalinė okupacijos likvida
cija, atitraukiant amerikiečių ir britų 
kariuomenes į Bremeno ir Hamburgo 
sritis, rusų — į Stetiną ir prancūzų 
— už Reino. Prancūzų spauda, ypač 
vyriausybei palanku; ,,Le Monde“ 
laikraštis pasipiktinę:s tokiomis kal
bomis. Dalinė okupacija, anot jo, 
reikštų pasiruošimą kariuomenės ati

traukimui, o tai kaip tik nesiderina 
su Atlanto pakto dvasia.

Rusai, spėjama, pasiūlysią tokią 
evakuaciją, kad sužadintų vokiečių 
viešąją opiniją jų naudai.

„Le Monde“ nurodo, jog V. Vo
kietija nenorinti Vakariečių kariuo
menės atitraukimo, nes vokiečiai lik
tų be jokio apsigynimo. Jie nori tik 
užbaigti karinį valdymą ir jo kiši
mosi į vokiečių civilį gyvenimą, rašo 
„Le Monde“. Tai vis sunkumai ant 
taikos kelio.

Kremliaus posūkio motyvai
kantrumu jie laukia, ką gi patieks 
ant stalo naujai iškeptas sovietų už
sienių reikalų ministeris Višinskis, 
ar Berlyno atpalaidavimas nereikš 
tik naujo tramplino išreikalavimo, 
nuo kurio sovietai pašoks į dar ver
tingesnes pozicijas? Šiuo atveju 
Basler Nachr. komentatorius nesiten
kina dažnai kartojama teze, būk tai 
sovietai siekia nukreipti vakarų dė
mesį nuo įvykių Kinijoje, kurie įpuo
lę jiems taip netikėtai glėbin. Jis

Azija prasideda prie Eibės
D. BRITANIJOS PARLAMENTAS RATIFIKAVO ATLANTO PAKTĄ 
333 BALSAIS PRIES 6. ISPANIJA TURI BŪTI ATLANTO PAKTO 

DALYVĖ. BEVINAS IR CHURCHILLIS KALBA. '

Istorinis paktas realizuojasi. Šiau
rės Atlanto gynybos paktas ratifi
kuotas ir britų žemųjų rūmų 333 bal
sais prieš 6. Prieš paktą balsavo du 
komunistai ir 4 kairiųjų darbiečių 
parlamentarai. Tai jau trečioji vals
tybė, kuri patvirtino šią istorinę nuo 
užpuolikų apsigynimo sutartį. Tąja 
proga pasakytos kalbos, kurios labai 
ryškiai apibūdina Sovietų imperiali
stinę taktiką.

Bevinas šio pakto ratifikavimo 
proga pasakė tai, ko jis iki šiol ne
sakydavo. Jis pabrėžė, kad Sovietų 
Sąjunga privertusi susijungti tau
toms į Atlanto paktą, apkaltino So
vietus dėl veto teisės naudojimo J. 
Tautose ir dėl grupavimo rytų Euro
pos kraštų, kas sudarė pradžią Eu
ropos padalinimui. „Tuo metu, kai 
mes mėginome per J.Tautas dirbti, 
mes tapome liudininkai, kaip kraš
tas po krašto tapo Sovietų Rusijos 
tarnais. Sovietų politikai iš vienos 
pusės kalbėjo apie taiką ir kaltino 
kitus karo kurstytojais ir tuo pačiu 
metu vedė tokią politiką, kuri kėlė 
neramumų. Jei šis paktas būtų bu
vęs sudarytas prieš pirmąjį ir antrąjį 
pasaulinį karus ir potencialusis agre
sorius būtų žinojęs, su kuo jis turės 
susidurti, tų karų galėjo būti išveng
ta.“ Savo kalbą Bevinas taip užbai
gė: „Aš esu įsitikinęs, kad mes pa
darėme didžiausią žingsnį prie tai-

Dillingcn/D., 1949 m. gegužės 18 d.

Izraelis 59-tasis J.Tauliį 
narys .

UP iš New Yorko praneša, kad 
J.Tautų visumos suvažiavimas 37 
balsais prieš 12, nedalyvaujant 9, 
priėmė Izraelį J.Tautų pilnateisiu- 
nariu. Tuo būdu, Izraelis bus jau 
59-tasis J.T. narys. Kai tik buvo 
paskelbta balsavimas, arabų kraštų 
delegatai išėjo iš salės.

J.Tautų suvažiavimo prezidentas 
dr. Evatt pasveikino Izraelį ir pak
vietė užsienių reikalų ministerį Mo-‘ 
zę Sertoką, Izraelio delegatą, prane
šimo padaryti.

P. Sertok suvažiavimui taip pa
reiškė: „Sis įvykis yra didelis mo
mentas Izraeliui ir žydų tautai visa
me pasaulyje. Izraelis pasižada ben
dradarbiauti J.Tautų globoje univer
salinei taikai išsaugoti ir ginti.“

Pabaigus kalbą, Izraelio delega
cija buvo nulydėta į alfabetinę vietą 
salėje tarp Irako ir Libano. Gegu
žės 12 d. pakilo prie J.Tautų būsti
nes Izraelio vėliava — Dovydo 
žvaigždė, tarpe kitų J.Tautų vėliavų. 
600 asmenų sugiedojo Izraelio him
ną. Tuo būdu žydų tauta įkūrė savo 
valstybę, (am)

susiSaudymas IRANO-SOVIETŲ 
PASIENYJE

> AP iš Teherano praneša, kaip ka
rinis informatorius nurodo, gegužės 
10 d. Sovietų daliniai peržengę sieną 
ir apšaudę Irano sargybinius. Irano 
įgulos taip pat atsakiusios ugnimi ir 
privertusios Sovietus pasitraukti.

Vėliau apie vieno pulko dydžio 
Sovietų daliniai, remiami tankų, vėl 
puolė ir užėmė Irano sargybinių pos
tus, nurodo kalbėtojas. Irano pusėje 
vienas karys dingęs ir keletas su
žeistų. Sovietų pusėje aukų skaičius 
nežinomas. (NYHT)

kelia pagrįstą klausimą, ar tik ne 
daugiau motyvų verčia sovietus vėl 
eiti į kontaktą ne tik Berlyne, Vokie
tijoje, bet ir Europoje, kad galėtų 
visuose tuose klausimuose turėti ir 
savo balsą, kurio buvo benustoją, ir, 
dar daugiau, ar tai tik koAtakto 
klausimas, ar kas nors daugiau — 
būtent, dar radikalesnis išsiskyrimas, 
kuriam ruošiamieji pasitarimai tu
rėtų pasitarnauti naujam „atbudi
mui“. -Jė-

kos. Mes vengsime karo kaip taikos 
klijentai bei apsisprendę agresijos 
priešininkai ir kombinuosime savo iš
teklius bei naudosime juos, idant pa
keltume viso pasaulio žmonių gyve
nimo lygį.“

W. Churchillis dar stipriau ir dar 
aiškiau nubrėžė esamą padėtį. Jis 
įspėjo Vakarų Sąjungininkus apie' 
Paryžiuje 4 ministerių konferenęjją, 
kad jie nebūtų rusų išjuokti spren
džiant Vokietijos problemą, ir reika
lavo įtraukti į Atlanto paktą Ispa
niją bei kritikavo, silpnas Briuselio 
pakto — penkių Europos kraštų pas
tangos kariniam pasiruošimui orga
nizuoti. „Mes neturime išleisti iš 
akių to fakto, kad pirmufnis sutar
ties agentas yra J.A.Valslybės. Virš 
visko viešpatauja atominė bomba, 
kurių skaičius vis didėja J.A.Valsty- 
bių rankose. Tai yra tik ji viena 
duoda mums laiko imtis priemonių 
apsisaugoti ir susijungti..."

Churchillis dar įspėjo Beviną 
prieš vykstant į Paryžių, kad ir čia 
rusai gali tik manevruoti. Reikia 
darbų, bet ne žodžių.

Belgijos premjeras Spaakas pasa
kė, kad pasaulyje taiką tegalima bus 
sukurti tik tada, kai 1) J.Tautos- bus 
panaikinta veto teise, 2) nebus leista 
Vokietijai apsiginkluoti iki prieš
karinio lygio ir 3) Europa bus susi
jungusi.
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Mr. Malsie savo žodį išlaikė
LIETUVIUS TREMTINIUS PAŽINĘS. JIS TAPO LIETUVOS BIČIULIU IR AMERIKOJE

Ka» tebeprisimena prieš keletą 
metų Dilllngene suruoštą didžiulę 
pietų Vokietijos lietuvių -sportą 
šventę, tas tikrai dar nepamiršo tuo
metinio UNRRA direktoriaus, ame- 
rikįęčių kilimo ę, g. Malsie, kuris į 
gausiai susirinkusius sportininkus ir 
svečius prašneko lietuviškai. Buvę 
jo administruojami tremtiniai Mr. 
Malsie tebemini ir ilgai minės, kaip 
didelį humanistą ir lietuvių bičiulį. 
Praėjus kuriam laikui nuo jo išvy
kimo, galime dabar jąu ir viešai pri
siminti tasu priežastis, kurios davė 
progos anuomet jį atšaukti įš eitų 
pareigų. Kaip UNRRĄ direktorius, 
Jis turėjo savo žinioje 10 stovyklų ir 

Jjgoųųągs.
Tąi buvo 1946 metų vasarą. Į 

amerikiečių zoną iš rytų pradėjo ma
siškai plūsti vienos tautybės asmens. 
Jų globai aptarti MŪnchenę sušau
kiamas UNRRA sritinių 'direktorių 
suvažiavimas. Vadovybė siųlo iš ge- 

- resniųjų stovyklų iškilnoti, kitų tau
tybių tremtinius, p jų vietas užleisti 
naujai atbėgusiesiems. Ima bąlsąMr. 
C. C. Malsie. Užuot tuo* žmones, 
neąykį kilnotus ir glaudintus, dar 
daugiau varginus, esą verčiau reikė
tų išdirbti UNRRĄ vidaus tvarkos 
statutą, kuris numatytų ir apibrėžtų 
globojamų įšvietintų asmenų teises. 
Juk ir jie žmonės. Šias jų teisęs, ti
kriau — žmogaus teisių likučius, rei
kėtų ręspektuotį. Tokiu atveju ęąą 
prisieitų svarstyti, kaip ta globą vi
siems lygiai teikti, o ne vienus lakyti 
sūnumis, kitus posūniais....

Kalbėjo karštai ir ilgai. Daugelis 
collegų direktorių pritardami plojo, 
net nejausdami, jog Mr. Malsie po 
poros dienų bus savo vadovybės be 
įspėjimo atšauktas iš pareigų. Įsi
kišus tremtiniams, tas sprendimas 
buvo trumpam pakeistas, perkeliant 
Mr. Malsie kitur su pažeminimu, ta
čiau įr ten neilgai. Taip neteko ar, 
tikriau sakant, UNRRA nusikratė 
savo administracijoje padoraus ir 
humaniško asmens.

Gal šiandien nebūtų buvę progos 
plačiau apie Mr. C. C. Malsie prisi
minti, jeigu ne „Kalifornijos Lietu
vis“, kuris viename savo paskutinių
jų numerių angliškojoje dalyje atsi
spausdino to paties Mr. C. C. Malsie 
straipsnį, pavadintą „DP tragedija“. 
Pasirodo, grįžęs savo tėviškėn, jis ne
pamiršo lietuvių, kaip atsisveikinda
mas žadėjo, pasistengė su jais jau 
ir Amerikoje susibičiuliauti ir Vasa
rio 16-sios proga palinkėti: „Kur lie
tuviai bebūtų, aš linkiu jiems, kad 
Dievas pagreitintų jų grįžimą į savo 
tėvynę, kuri būtų jiems grąžinta su 
buvusia nepriklausomybės forma, da
bar paglemžta agresyvaus kaimyno 
... Sugrįžęs į Ameriką, aš neužmiršau 
DP lietuvių įr padedu jiems, kiek tik 
galiu.“

Toltau savo straipsnyje Mr. Mal
sie cituoja graudų vienos DP mer
gaitės laišką, adresuotą jam: „Būk 
malonus ir padėk. Jūs turite supra
sti, jog su tuo maisto daviniu po ke- 
letos mėnesių mes vargiai bepasto
vėsime. Mes badaujame. Taip yra, 
tikėk manim. Kai jūs šį laišką gau
site, bažnyčios varpais skambins ty
liąją naktį, šventąją naktį. Nors mū
sų širdyse nebus Kalėdų šviesos ir 
ramybės, bet Amerikoj ji bus. Mes 
žinome, kad negali visada saulė 
šviesti, bet mes vargšai DP trokšta-

me, kad kiekvienas debesėlis jūsų 
gyvenime būtų sidabru klotas ...“

Šie pacituoti DP našlaitės žodžiai 
esą daugiau negu vien žodžiai — tai 
atspindys tūkstančių sielų, tūkstan
čių DP, kurie bųyo II-jq pasaulinio 
karo metu išblokšti iš savo tėvynių 
— Lenkijos, Latvijos, Estijos, Lietu
vos, priversti palikti savo gimtines, 
savo sukrautą turtą, daugelis savo 
šeimas, kad pabėgtų nuo jų kraštus 
užplūdusių hordų, fanatiškai galvo
jančių ągresyvinių tautų atstovų, įsi
geidusių grobti ir plėšti svetimas 
žemes.

Su giliu įsijautimu pavaizdavęs 
jam gerai pažįstamą DP tragediją iki 
atskirų detalių iš kasdienio DP gy
venimo, dar prisiminęs lietuvaitę Ire
ną Vičįutę iš DP ligoninės, Mr. ę. C.

ne-Malsie pabrėžia, kad Amerika 
šanti didžiausią DP išlaikymo ir mai
tinimo paštą, ji ir toliau turintį pa
silikti pirmoje vietoje. Amerikiečiai 
neturi užmiršti tų baisybių, kurios 
buvo įvykdytos Dąchaų, Lenkijoje, 
Lidice žudynėse, bet tai esą tik keli 
taškai žemėje, kur liejosi DP krau
jas. Dabar tų žmonių laisvė suvar
žyta, jie neturį nei krašto nei namų, 
į kuriuos galėtų sugrįžti. Šie visi esą 
tikrieji tremtiniai, ąpįe kuriuos daug 
kąm tekę skaityti ir kuriuos remti jis 
dabar kviečiąs. Taip baigia savo 
straipsnį Mr. C, C, Malsie, nuoširdų- 
sis kalifomietis, lietuvių bičiulis, ku- 
rįs Amerikon grįžęs savo žodį vis 
dėlto išlaikė — lietuviams tremti
niams kuo galėdamas stengiasi pa
dėti.

Teisinės informacijos
DEL EMIGRACINIŲ KLlDOlŲ
Emigruojančių tarpe pasitaiko to

kių, kurie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių „užkliūva“ ir netenka ga
limybės išvažiuoti. Tokiais atvejais 
kiekvienas susirūpinęs reikalo per
žiūroj imu ir išsiaiškinimu.

Jei kalbėti apie emigraciją Ame
rikon, tai yra nustatytas ir bylos per
žiūrėjimo kelias. Visiems, turintiems 
šios rūšies sunkumų, patartina kreip
tis į teisinius' patarėjus, kurie šiuo 
atveju galės pagelbėti ir padaryti tai, 
kas vienokiu ar kitokiu būdu įmano
ma pagal nustatytą tvarką.

ATSISAKYMAS NUO EMI
GRACIJOS

IRO atatinkamų įstaigų išaiškinta, 
kad asmenys, kurie atsisako nuo emi
gravimo galimybių be rimtų įr patei
sinamų priežasčių, gali nustotį IRQ

Svarbu vykstantiems į Australiją
„MUSŲ KELIUI“ Iš NEAPOLIO EMIGRACINĖS STOVYKLOS

Į Neapolio prįemlestį Bagnoli kas 
savaitę atidundą ilgiausi traukiniai, 
sausakimši tremtinių, pasiryžusių 
apleisti Europą. Tačiau „IRO Camp 
Bagnoli“ perpildytas tebūna tik ke
lias dienas. Iš Neapolio uosto kas 
savaitę išplaukia po vieną arba du 
laivus su tais pačiais tremtiniais, ku
rie dar neseniai čia sustojo pakeliui 
iš Vokietijos. Vidutiniškai Bagnoli 
stovykloje tenka užgaišti iki 15-r-20 
dienų. Dauguma per tą laiką aplei
džia Europos krantus. Tačiau daž
nai pasitaiko ir gana karčių išimčių. 
Dar ir šiandien Čia yra tremtinių, 
kurie ne taip jau malonų Bagnoli 
(Neapolio) stovyklos gyvenimą tęsįa 
antrasis mėnuo. Ir tai atsitinka ne 
vien dėl pačių tremtinių kaltės (liga, 
dokumentacija ir t.t), bet įr dėl ad
ministracinių negalavimų.

Iš šios stovyklos daugiausia trem
tinių vyksta į Australiją ir Brazili
ją. Pastaroji, savo dalį žmonių ga
benasi ir lėktuvais, iš karto paiman
čiais po 80 keleivių ir po 30 kg ba
gažo (vaikams — 20 kg). Kai tuo 
tarpu Australijon transportuose di
delę dalį (10—— 20%) sudaro lietuviai, 
Brazilijon emigruojančių lietuvių yra 
labai maža. Paskutiniame transporte 
laivu, kur s gabeno 870 keleivių, te
buvo tik 23 lietuviai, o priešpaskuti
niame lėktuve — tik dvi lietuvių šei
mos — 6 asmenys iš viso. Paskutinis 
(šią korespondenciją rašant) lėktu
vas, gabenęs 80 keleivių, neturėjo nė 
vieno lietuvio ar Lietuvos piliečio.

Į Australiją vienas didesnis trans
portas (872 asm.) išvyko š. m. balan
džio 26 dieną laivu „Wooster Vic
tory“. Juo išvyko daugiausia tie 
tremtiniai, kurie Čia buvo sugabenti 
iš amerikiečių ir iš Austrijos pran
cūzų zonos. Pažymėtina, kad šiuo 
laivu išvyko gana daug moterų ir 
vaikų. Jos važiuoja pas savo vyrus, 
kurių dauguma jau yra bebaigia dar
bo sutartis Australijoje. Kai kurios 
iš jų veža tėvams po vaiką, kurie 
dar, tėvui emigruojant Australijon, 
nebuvo spėję gimti.

Gegužės 2 d. Australijon laivu 
„Scaugum“ (18.000 t) išvyksta ypa
tingai didelis tremtinių skaičius — 
1.700 asmenų. Tuo laivu daugiausia 
vyksta tremtiniai, surinkti iš pran
cūzų zonų Vokietijoje ir Austrijoje.

Antrasis, pro šalį praplaukiąs „Pro- 
tea“ tą pačią dieną paima dar 62 
būsimus australiečius.

Pirmasis rūpestis - emigracija
Freiburgas. — Gegužės 16 d. į 

Rastattb pereinamąją stovyklą, o iš 
ten per Bremerhaveną išvyksta į 
JAV pagal. vardines darbo sutartis 
apie 20 lietuvių. Be to, tikimasi, kad 
iki rudens išvyks beveik visi turį 
garantijas į Ameriką.

Čia dirba ir nuolatinės Brazilijos, 
Kanados bei Australijos komisijos. 
Brazilijon žada imti SO’/o žemės ūkio 
darbininkų ir 50% įvairių specialistų. 
Amžiaus riba iki 60 metų. Vykti ten 
šeimoms su mažais vaikais nepatar
tina. Žemės ūkyje teks dirbti dau
giausia prie kavos plantacijų. Iš įvai
rių specialistų norima pasirinkti: 
metalo, elektros, verpimo ir audimo, 
stalių, mūrininkų, dailydžių, auto 
mechanikų bei kitokių kvalifikuotų 
darbininkų.

— P. 
pabaigė 
dijas ir 
plomą.

— Paskutiniu metu lietuvių stu
dentų skaičius dėl emigracijos žy-

Stasė Vedeckytė sėkmingai 
Freiburgo universitete stū
gavo dantų gydytojos dl-

miai sumažėjo. Yra likę daugiausia 
diplomantai ir doktorantai, kurie ir 
sunkiose sąlygose intensyviai dirba.

— Atitinkamos įstaigos paskelbė, 
kad bus imtasi griežtų priemonių 
prieš tuos DP, kurie nemoka butų 
nuomos. Tokie asmens bus apgyven
dinti pigesniuose butuose arba per
kelti į stovyklas. Viena tokia sto
vykla jau įsteigta Bad-Sulzburge, 
kur gali apsigyventi tie, kurie negali 
apsimokėti už butą. Ten yra geros 
sąlygos ir esama darbo galimybių. 
Tos stovyklos apžiūrėti duodamas 
pravažiavimas dovanai.

Tačiau esant emigraciniam judė
jimui daugelis DP pasilieka mieste 
ir iš paskutiniosios moka buto nuo
mą. Dalis studentų gyvena Rebhau- 
se, kur yra bendrabutis prie dail. 
V. K. Jonyno Meno Instituto.

— Gegužės 7 d. DP restorane įvy
ko skerstuvių balius (Schlachtfest), 
paplovus iš maisto likučių nupenėtą 
kiaulę. Ba’’uje dalyvavo ir prancū
zų karinės valdžios atstovai.

Kadangi daugeliui mūsų tautiečių 
teks šioje stovykloje gyventi, jie tu
rėtų įsidėmėti daugelį dalykų.

Kas nelinkęs kiek pabadauti, tas 
turi iš anksto apsirūpinti pinigais, 
kad už juos galėtų maisto prisidurti. 
Pirktis čia galima visko (nors iš sto
vyklos į miestą neišleidžia), bet vis
kas brangu. O kas nori atsivalgyti 
apelsinų (90 lyrų kilogramas), tas pi
niginę turi dar labiau pakratyti. Sto
vyklos krautuvėje (Welfare Cantee- 
ne) 
100 
100 
100 
litras palaido (neoficialiai 
vyno — 120—140 lyrų ir tt, O pini
gų galima prasimanyti parduodant 
dolerius (žinoma, kas jų turi: 1 dol. 
— 570—600 lyrų) arba amerikines ci
garetes (20 št. pokelis — 200—250 
lyrų). Lengvai parduodamos ameri
kinės kariškos kelnės (maždaug 1.000 
lyrų, tik turi būti nedažytos) ir ame
rikiniai kariški bateliai iki 1.500 
lyrų). Už bet kokį kitą drabužį, kad 
ir gerą, tegalima gauti labai mažai 
ir juos daug geriau likviduoti Vokie
tijoje net už markes, nes čia jas taip 
pat mielai perka po 30—35 lyras. 
Vokiškos cigaretės nuostolio taip pat 
neduoda. Atsivežtus gėrimus tačiau 
pačiam tenka išgerti.

Neapolyje jau tokia tvarka, kad 
rankinio bagažo į laivą nereikia pa
čiam tempti. Jis iš stovyklos aikštės 
sukraunamas į sunkvežimius ir grą
žinamas tik laive. Todėl nėra ko bi
jotis dviejų ar trijų lagaminų. Jie 
didelio vargo nesudaro, o viskas, kas 
reikalinga, gali būti po ranka tiek 
stovykloje, tiek laive. Italijos sieną 
pervažiuojant netikrinamas nei ran
kinis nei sunkusis bagažas, tačiau 
sunkiai bagažą tebus galima pama
tyti tik Australijoje (eventualiai — 
Brazilijoje).

Kaip teko pastebėti, daugis į savo 
sunkiojo bagažo supokavimą vis dar 
nekreipia tinkamo dėmesio, nors 
įspėjimų buvo pakankamai. Papra
stų, bet kaip vinimis sukaltų lenti
nių dėžių dar nepakanka. Jos turi 
būti apkaustytos arba kaip nors ki
taip sutvirtintos. Kai kurias lenti
nes dėžes jau Neapolyje teko remon
tuoti. Bet tik tie jas susiremontavo, 
kas per pažįstamus ar pats savano
riškai sandėliuose dirbdamas apie 
dėžių sulaužymą patyrė. Kitų jau 
sukiužusios keliaus į laivą, o ten bus 
dar labiau aplamdytos.

100 g sviesto kaštuoja 130 
g olandiško sūrio — 
g saliami dešros — 
g rūkyto kumpio —

lyrų, 
lyrų, 
lyrų, 
lyrų,

120
180
140 
atmiešto)

vykios 25 km, nors naujai atvykusieji 
linkę galvoti, kad jie mato ne Capri 
salą, bet Afrikos krantus...

Tačiau kai kam tenka atlikti ir 
tolimas ekskursijas visiškai dovanai. 
Jas organizuoja IRO. Jie paima gru
pę tremtinių, susodina i traukinį ir 
iš Neapolio veža j Genują, kur jie 
turėtų sėsti laivan ir plaukti Austra
lijon. Pervažiavę visą Italiją, Ge
nujoj tremtiniai patiria, kad numa
tytame laive jiems vietos nėra. Ap
lankę Genujos miestą ir uostą, pasi
kalbėję su išplaukiančiais, gerai pa
valgę restoranuose, puikiai pamiegoję 
švariuose viešbučiuose, tais pačiais 
keliais jie grįžta į Bagnoli, kad iš čia 
pagaliau pakliūtų i laivą. O Bagnoli 
nėra nė vieno, kuris netrokštų kaip 
galint greičiau kopti į laivą. Pamatę 
Neapoli, jie nori ne mirti, bet tik 
greičiau iš jo pabėgti. VI. Minvydas

globos ir statuso. Pateisinamomis 
priežastimis iš esmės laikoma tokie 
atsitikimai, kurie nepriklauso nuo 
emigruojančio valio*, pvz. susidarę 
šeimyniniai sunkumai, liga ar kitoki 
įsipareigojimai. Tokie atsitikimai bus 
užskaitomi kiekvienam atskirai emi
gracijos karininko ir pagal reikalą 
perduodami „kontrol centrams“ sprę
sti.

PENSIJOS INVALIDAMS
Mūsų karo invalidai ar šiaip buvę 

Lietuvos kariuomenės pensininkai 
reikalingi paramos, ypatingai jei 
jiems tenka ilgesnį laiką pasilikti 
Vokietijoje, pensijos gavimo reikalu 
privalo kreiptis į vokiečių įstaigas.

Tokia įstaiga yra „Landesversi- 
cherungsanstalt, Abteilung Kčrper- 
beschSdigte“. Kreipimosi laikas bu
vo nustatytas ligi 31. 1. 1949 metų, 
tačiau prašymą' vistiek galima pa
duoti, tik reikalinga nurodyti, kodėl 
jis paduodamas vėliau. Motyvai gali 
būti sveikatos stovio pablogėjimas ar 
buvusios kitokios nenugalimos kliū
tys, dėl kurių tokio prašymo nega
lėjo laiku paduoti. Paduoti prašymą 
reikalinga kiekvienu atveju, nes teko 
patirti, kad ruošiamas to įstatymo 
papildymas bei pakeitimas, kuriame 
bus numatytas prašymo padėvimo 
termino prailginimas.

Pensijos teisei įrodyti reikalinga 
pateikti dokumentų, pagal kuriuo* 
anksčiau pensija buvo gaunama, pa
tvirtintus vertimus į vokiečių kalbą. 
Tokius vertimus gali patvirtinti tei
siniai patarėjai.

KARO BELAISVIAI
Paskutinio karo belaisviai, grįžę 

iš amerikiečių, prancūzų ar anglų 
nelaisvės, turį kvitus apie uždirbtu* 
nelaisvėje pinigus doleriais, svarais ar 
frankais, gali gauti atitinkamą jų vertą 
D-Markėmis. Tam reikalui privalo 
kreiptis į „Besatzungskostenamt“ ir 
pateikti reikiamą kvitą bei atleidi
mo dokumentus.

Ruošiasi priimti DP
Tenykštis lietuvių laikraštis „Mū- 
Pastogė“ informuoja, kad buvu-sų

sios kariuomenės ir aviacijos stovyk
los bus panaudojamos emigrantų 
žmonoms ir vaikams apgyvendinti. 
— Cowra, N. S. W., jau gegužės 
mėn. priims pirmuosius gyventojus. 
Numatoma, kad iki mėnesio pabai
gos ji bus pajėgi sutalpinti 2.000 gyv. 
Woodside, P. Austr., bus įreng
ta dar šį mėnesį ir talpins iki 650 
gyv. Northam, Vak. Austr., dar 
šį mėnesį priims iš vieno laivo mo
teris ir vaikus. Iki birželio mėn. nu
matoma praplėsti patalpas 1000 gyv. 
Greta Nr. 1, N. S. W„ bus įrengta 
kitą mėnesį ir talpins 1.500 gyv. 
Parkes, N. S. W., bus baigta bir
želio mėn. 1.200 gyv. priglausti 
Rushworth, Vic., iki birželio 
mėn. priims 1.000 gyv.

Planuojama įrengti ir naujų sto
vyklų Queenslande 
Greta Nr. 2, N. S. 
gyv. ir bus įrengta 
Scheywille, N.
1.000 gyv. ir bus įrengta rugpiūčio 
mėn. W a c o 1, Queensl., 650 žmonių 
bus įrengta birželio mėn.

Dar birželio pradžioje, apskai
čiuoja mūsų minėtasis laikraštis, sto
vyklose turėtų būti vietos 9.600 žmo
nių. Šio mėnesio gale jose galėtų 
tilpti per 8.000, gi iki rugsėjo mėn. 
tikimasi stovyklose vietų skaičių pa
kelti iki 14.000.

ir Viktorijoje. 
W. talpins 2.500 
rugpiūčio mėn. 
S. W„ talpins

DAR DĖL DOKUMENTŲ
Nežiūrint keletas paraginimų su

tvarkyti dokumentus iš anksto, vi* 
dėlto pasitaiko piliečių, kurie doku
mentus tepradeda tvarkyti tada, kai 
reikia pildyti formuliarus ir tuoj pat 
pateikti dokumentus. Patartina tos 
sunkenybės išvengti, tai gali pasakyti 
kiekvienas, kuris tai išgyvena

Be to, kas liečia emigruojančiu* 
į Ameriką, šis reikalas taip galutinai 
susitvarkė, kad iš čia esančios šeimos 
ar pavienių emigruojančių tereika
laujama tik gimimo metrikų. Jei yra 
originalūs dokumentai iš Lietuve*, 
tada tokio dokumento reikalinga 
pristatyti du patvirtinti vertimai į 
anglų kalbą ir dvi fotografijos. Jei 
originalių dokumentų nėra, tai juo* 
gali atstoti lietuviškas pasas ar laidi
nis asmens liudjimas, paruoštas anks
čiau nurodyta tvarka. Jei tokių do
kumentų nėra, tada užtenka atvykti 
pas teisinį patarėją (be liudininkų) 
ir padaryti pareiškimą (deklaraciją), 
kad ten ir ten, tada ir tada esi gimę* 
ir tai atstos reikiamą dokumentą; 
Santuokos (šliūbo) metrikų, jei jų 
nėra, visiškai nereikalinga. Vaikam*, 
gimusioms Vokietijoje, yra būtinai 
reikalinga gimimo metrikai iš to* 
vietovės „Standesamto“, kurioje vai
kas yra gimęs. Dėl karo išskirtų ■ 
šeimų, jei vyras gr žmona likę Lietu
voje, tenka padaryti taipgi atitinka
mą pareiškimą (deklaraciją) pas tei
sinį patarėją, o vėliau su priesaika 
pas konsulą visa tai patvirtinti.

Dr. Rr. K.

Vokietijoje pasiliks vis dėlto apie 170.000 DP
BALANDŽIO MĖN. iŠ VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS IŠVYKO 20.656 DP

Turint atliekamų lyrų, iš Neapo
lio ekskursijomis galima pamatyti 
tikrai puikių ir lankytinų vietų. Wel
fare Officer organizuoja ekskursijas 
autobusais į Pompėją, esančią už 22 
km nuo Neapolio. Šio, Vezuvijaus 
pelenais (ne lava) užpilto, senosios 
Romos miesto apžiūrėjimas nedažnai 
juk pasitaiko. Ekskursija užtrunka 
pusdienį ir kaštuoja 250 lyrų. Už 600 
lyrų galima atlikti t. vad. „Rund- 
fahrt“, kuris užtrunka visą dieną ap
lankant Sorento, Amalfi ir kitas gra- 
žiąsiasias pietų Italijos vietas. Ke
lionei duodamas visai neblogas sau
sas maisto davinys, tačiau kas nori 
kelionės metu restorane papietauti, 
turi iš kišenės išmesti dar 700 lyrų. 
Ta pati institucija už 1.000 lyrų veža 
į Capri salą, visų menininkų išsvajo
tą vietelę, kuri aiškiom dienom ryš
kiai matosi nuo Neapolio stovyklos

Vega ‘krantų. Oro keliu nuo jos iki sto-

IRO veikla 
repatrijavimas 
matoma iki 1950 m. birželio 30 d. 
baigti, pareiškė IRO atstovė Mrs. 
Lotham praėjusį ketvirtadienį Ame
rikos rūmų Augsburge suruoštose 
diskusijose apie modernųjį tautų 
kraustymąsi. Ji paminėjo spėlioja
mą 170.000 DP skaičių (tai daugiau
sia senyvo amžiaus žmonės ir nedar
bingieji), kuris vis dėlto turėsiąs pa
silikti Vokietijoje, kadangi kiti kraš
tai tenori įsileisti tik darbingąjį ele
mentą.

Amerikiečių karinės valdžios Šva- 
bijai šefas Mr. Rhyne, DP komisijos 
Augsburge viršininkas Dr. Braatoy 
ir Mrs. Delk savo kalbomis paryški
no šią problemą. Referatuose bu
vo pabrėžta, kad modernusis tau
tų kraustymasis ir šio klausimo iš
sprendimas esą vieni svarbiausių da
barties uždavinių. Pastarojo karo

(išvietintųjų asmenų 
ir įkurdinimas) ,nu-

pabaigoje iš savo tėviškių išrauti 
žmonės, daugiausia kilę iš rytų Eu
ropos valstybių, plūdo į Vokietiją, 
kaip į geografiškai lengviausiai pa
siekiamą šalį. Didžioji jų dalis esan
ti grąžinta į jų kilmės kraštus, kita 
dalis įkurdinta, bet ir nemažas liku
tis tebesąs dar šiandien Vokietijoje.

Dr. Bratooy pažymėjo, kad DP tai 
esą tokie svetimšaliai pabėgėliai, ku
rie svetimos jėgos ar prievartos vei
kiami turėjo palikti savo tėvynę, ir 
atsakė,-kodėl Sudetų vokiečiai negali ’ 
IRO globos. Svarbiausia to prie
žastis yra IRO statutas, o kitų prie
žasčių reikia ieškoti istorijoje ir ant
rojo pasaulinio karo baigmėje.

Balandžio mėn. 20.656 DP iš Vo
kietijos ir Austrijos stovyklų išga
benta ir įkurdinta Jungtinėse Val
stybėse, Kanadoje, Australijoje tč 
Brazilijoje.
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Britai gamina baisius lėktuvus
Naujieji britų bombonešiai turės 

po keturis sprausmlnius motorus, ir 
bus valdomi elektra, praneša UP iš 
Londono. Jie galės gabenti atomines 
bombas. Aviacijos vadovybė smul
kiau apie tai neprasitaria. Planuo
tojai tepastebi tik tiek, kad šie nau
jieji lėktuvai galėsią skristi net prie 
70° F žemiau nulio. Jie neturėsią nei 
nusileidimui ratų, kokius turėdavę 
lėktuvai iki šiol, nes lėktuvai esą per 
sunkus ir per greitai skrendą. Ant
ra vertus, skrendant tokiame auk
štyje, kur jau perdaug šalta, ratų gu
mos sueižėtų kaip stiklas.

Šių lėktuvų gamybai bus naudo
jamas visiškai naujas metalo lidinys, 
nes paprastasis metalas didžiuliame 
šaltyje išsikristalizuoja. Kol kas te
belaikomas paslaptyje galimas lėk
tuvo maksimalinis greitis ir skridi
mo nuotolis.

MARS. ŽUKOVAS VADOVAUJA 
JUODOSIOS JUROS SRITY

„Rhein-Neckar-Zeitung“ skelbia 
žinią, nučiuptą iš Kievo radijo. Mar
šalas Žukovas, pirmasis Sovietų ka
rinis komendantas Vokietijoje, pas
kutiniu metu buvęs Odesos srities 
kariuomenės viršininkas, paskirtas 
vyriausiuoju karinių pajėgų viršinin
ku Juodosios jūros srityje. Jam pa
vesta teritorija nuo Rumunijos sie
nos iki pat Kaukazo, t. y. ji apima 
svarbiausią europini Sovietų Sąjun
gos sparną.“

Šveicarų „Die Tat“ rašo patyręs 
apie Juodosios jūros pakraščių su
tvirtinimų statybą; „Įvairias keliais 
ateinančios žinios sutampa, kad re
montuojama arba išplečiama ne tik 
jūros ir sausumos tvirtovės Konstan
coje, Odesoje, Sevastopolyje ir kai 

e

kuriose kitose Juodosios jūros pa
kraščių vietovėse, bet ir daugelyje 
kitų vietų Bulgarijos, Rumunijos ir 
Rusijos pakrantėse pradėta rengti 
naujos tvirtovės. Ateinančios žinios
pabrėžia, kad šie įtvirtinimai Įren
giami pagal vokiečių patyrimą, Įgy
tą pastarojo karo metu beginant At
lanto pakrančių tvirtoves.“

POPIEŽIUS PRIĖMĖ PRINCESĘ 
MARGARITĄ

Jau ketvirtis šimtmečio, kaip bri
tų karališkosios šeimos nariai nesi
lankė pas Popiežių. Princesė savo 
vizito pas Popiečių metu buvo apsi
rengusi juodai. Privačioje audienci
joje Šv. Tėvas su ja kalbėjosi 20 mi
nučių. Šis vizitas Vatikane komuni
kate vadinamas draugišku (affable). 
Vatikane ji praleido pusantros va
landos, nes lankė dar bažnyčias. 
Paskutinis britų karališkosios šei
mos lankymasis pas Popiečių buvo 
1923 m., kada karalius Jurgis V ir 
karalienė Marija buvo priimti Po- 
piečiaus Pijaus XI. (AP)

BRITAI KRYPSTA Į DEŠINĘ
Darblečių partija per savivaldy- 

binius rinkimus vis daugiau pralai
mi,-atiduodama balsus konservatorių 
partijos kandidatams. Per paskuti
nius savivaldybių rinkimus konser
vatoriai laimėjo 77 naujas vietas, ku
rių 43 vietos laimėtos iš darbiečių. 
Išrinktieji tarybų nariai tvarko poli
ciją, ugniagesius, sveikatos ir vie
šuosius miestų bei provincijos reika
lus. Jos yra vyriausybės vietos orga- 

, nai. Jeigu šie rinkimai būtų preliu
das} ateinančius parlamento rinki
mus, tai darblečiai turės gerokai pa
sispausti, norėdami išlaikyti valdžios 
vairą savo rankose. (AP)

KOMUNISTAI PRALAIMĖJO 
SARDINIJOJE

Iš Romos AP praneša, kad Sardi
nijoje krikščionys demokratai tikisi 
paramos iš kitų antikomunistinių

37,5% nuolaidos
L. T. Ž. Ū. Darbuotojų Sąjungos 

Centro Valdyba sparčios lietuvių 
emigracijos akivaizdoje skelbia Są
jungos išleisto leidinio „LIETUVOS 
ŽEMES ŪKIS ir STATISTIKA“, 
platinimo vajų nuo š. m. gegužės 16 d. 
iki birželio.

Visi leidinio platintojai, kurie 
anksčiau gavo platinimui knygas, 
tuoj pat praneša ir atsiskaito už par
duotą leidinį iki š. m. gegužės 16 d. 
sena kaina, o nuo minimos dienos už 
likusias knygas ir naujai gaunamas 
parduoda ir atsiskaito nauja kaina;

1) Už įrištą knygą brošiūriškai: 
».- DM.

2) Už įrištą knygą kietais virše
liais: 6.- DM.

Atsiskaitant už platinima atlei
džiama 5%.

Visi platintojai ir paskiri asmenys 
visais knygos užsakymo ir atsiskai
tymo reikalais kreipiasi: Agr. A. 
MUSTEIKIS, (13b) Dillingen/D„ U- 
tauisches Lager.

L.T.Ž.U. 8-gos Centro Valdyba 

partijų, kad galėtų valdžią paimti į 
savo rankas.

Iš 60 vietų parlamente premjero 
de Gasperi partija gavo 22, komuni
stai — 13, monarchistai — 7 ir liku
sios 18 vietų atiteko įvairioms smul
kiosioms partijoms. Krikščionys de
mokratai gavo proporcingai mažiau, 
palyginti su anksčiau buvusiu par
lamentu.

TRYS „LAISVĖS IEŠKOTOJAI“
Ir Maskva turėjo pasidžiaugti kai 

kurie atsisakė grįžti į vakarus „lais
vės beieškodami“.

Jų pirmutinis buvo prancūzas H. 
Champenois, agentūros France-Press 
korespondentas Maskvoje. Po jo se
kė Anabella Bucar, JAV ambasados 
tarnautoja Maskvoje. Ji ištekėjo už 
ruso muziko ir parašė knygą „Ame
rikiečių šnipinėjimas Sovietuose“.

Didžiausią sensaciją sukėlė Ar
chibald B. Johnston, D. Britanijos 
ambasados narys ir savaitraščio „Bri- 
tanskij Sojuznik“ redaktorius. Jis 
atsisakė dirbti ambasadoje, nes to
liau nenorįs būti Attlee ir Bevin 
įrankiu ir tarnauti anglosaksiškam 
imperijalizmui“. Prieš vykdamas į 
Maskvą jis buvo „News Cronicle“ 
redaktorius Londone.
SICILIJOS PLĖŠIKŲ „KARALIUS“

AP iš Romos praneša apie Sicili
joje viešpataujantį plėšikų „karalių“, 
kuris krečia įvairias išdaigas ir ku
rio jokiu būdu negalima sugauti. 
Paskutiniu metu jis šventė savo iš
sisukimo šventę iš karabinierių ran
kų ir todėl paskelbė dovaną 100.000 
lyrų tam, kas prisidės prie jo ban
dos. Gali bųti ir moteris.

• JAV sekretoriaus padaduotojas p. 
G. Allen pareiškė, kad rusams „labai 
brangiai“ atsieina „Amerikos bal
sas“, kurio transliacijas jie trukdo 
su savo 100 siųstuvų.
• Dvi JAV didelės moterų organi
zacijos pasisakė už Atlanto paktą. 
Pasak jų, Atlanto paktas esąs reika
lingas taikai palaikyti tol, kad J. 
Tautos bus pajėgios pačios tas parei
gas atlikti.
• Indijoje kilo audra prieš Pandit 
Nehru dėl jo sutikimo pasilikti britų 
Commonwealtho šeimoje. Savo opo
nentams jis pareiškė tikįs, jog liki
mas ir istorinis sprendimas, kuris 
įgalinęs Indijos respubliką palikti 
Commonwealtho šeimoje, bus teisin
gas Indijai ir pasauliui. Jis tikįs, jog 
didžioji dauguma indų Londono 
sprendimą sutiks palankiai. Dau
giausia priekaištų jam darė socialistų 
partija.
• Gen. Clay atsisveikinamoje kal
boje pareiškė, kad amerikiečiai nori 
matyti sujungtą Vokietiją, jei visoms 
4 zonoms būtų garantuota laisvė, 
kuri yra numatyta Bonnos konstitu
cijoje.

Dr. Koehler, atsakydamas gen. 
Clay, pareiškė: „Pasakykite prezi
dentui Trumanui, kad mes norime 
vieningos Vokietijos, bet tokios su
jungtos Vokietijos, kurioje rytinė 
(Sovietų) zona turėtų tas pačias žmo
gaus teises ir tą pačią nesuvaržytą 
politinę bei dvasinę laisvę, kurią Va
karų Sąjungininkai davė Vakarų Vo
kietijai.“

Gen Clay priminė vokiečiams, kad 
jie siektų trijų dalykų: suprasti 
laisvę, turėti norą niekad jos neati
duoti ir naudoti savo laisvę. (AP)
• Žinomasis JAV progresistų par
tijos vadas H. A. Wallace labai ne
patenkintas Atlanto paktu ir jis lai
ko, kad tas paktas ruošiąs karą, bet 
ne taiką, ir kad pinigai išleidžiami 
ginklams, o ne gyvenimo reikalams. 
(Jei Sovietai negrasytų, nereiktų 
ruoštis karui, red.)
• Bulgarijoje ir Vengrijoje vyksta 
vadinami rinkimai. Kandidatų sąra
šai yra pateikti vyriausybės partijos. 
Opozicijos kandidatų nėra. Britų 
diplomatams vengrai nedavę leidimo 
stebėti rinkimus.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 •/• nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje 4,- DM. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.
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Mūsų Kelia*

Dėl šio karaliaus prokomunisti
niai socialistai įnešė pasiūlymą se- 
natan, kad jis imtųsi žygių atleisti 
vidaus reikalų minister}, kuris ne
pajėgiąs sudoroti‘plėšikų vado.

Neseniai šis plėšikas — Giuliano 
— pasiūlė dvikovę bet kuriems 10 
vyriausybės narių iš eilės. Jie ko
votų dėl jo mirties ar vyriausybės. 
Jei jis vienas po kito vyriausybės na
rius nužudytų, jis perimsiąs valdžią, 
jei jis žūtų, tai baigsis jo karjera, 
pareiškė spaudoje.

Bet kokios medžioklės jį pagauti 
nuėjo niekais. Vieno susidūrimo me
tu vienas karabinierius buvo užmuš
tas! ir trys sužeisti, bet jis pabėgo.

JUDANTI DANTISTŲ LABORATO
RIJA

D. Britanijoje, įvedus visuotiną 
gydymą, yra vykdomas dantų gydy
mas su judoma laboratorija ar lau
ko poliklinika. Dantistas važinėja iš 
mokyklos į mokyklą su judoma la
boratorija ir tiria vaikų dantis. Šio
je laboratorijoje pakanka vietos 6 
žmonėms. Čia yra moderni dantų 
operacinė ir rentgeno aparatūra. Žo
džiu, važiuojančioje labaratorijoje 
yra viskas, kas reikalinga dantų hi
gienai ir jų gydymui.

Paskutiniu metu Sveikatos mini- 
steris paskelbė, kad esą projektuo
jama dantistams atlyginimą 25 ’/o su
mažinti, nes dabar jie uždirba per
daug. Vidutiniai dantistas uždirba, 
kaip rašo Daily Mail, 70 svarų, arba 
280 dolerių, per savaitę, kai darbi
ninkas gauna už sunkų darbą per 
savaitę 4—7 svarus, t. y. 10 kartų 
mažiau.

Įvairios žinios
• Italijos socialistų partija paskel
bė, kad ji iš tarptautinės socialistų 
partijos išstoja, nes ji daugiau suar
tėja su komunistų partija.
• JAV okupacinių pajėgų vadas 
Europoje gen. L. Clay sekmadienį 
priėmė paskutinį kariuomenės para
dą Berlyne ir po to išvyks lėktuvu 
į Ameriką.
• Didelės pastangos anglų prote
stantų buvo daromos, kad princesė 
Margarita neeitų pas Popiežių. Ne
žiūrint visokių priekaištų, ji nuvyko 
pas pasaulio katalikų Valdovą.
• JAV senatorius H. Cam, resp., 
reikalauja, kad britų kilmės filmų 
artistas Charlie Chaplin būtų iš Ame
rikos deportuotas, nes esąs kenks
mingas J.A.Valstybėms. (AP)
• Tarptautinių dalykų ekspertas 
JAV senatorių grupei pasiūlė suda
ryti tarptautinę policiją, kaip dalinę 
Siaurės Atlanto pakto pajėgą. Rei
kalaujama sudaryti profesinę kariuo
menę iš savanoriškai suverbuotų ma
žųjų valstybių, kurios neturi savo di
delės kariuomenės.
• Keturių didžiųjų užsienių mini- 
sterių pavaduotojai Austrijos taikos 
klausimu pasitarimus sustabdė. Pa
sitarimus atnaujinti numatoma tik 
birželio 25 d., kai 4 užsienių ministe
rial aptars Vokietijos problemą Pa
ryžiuje.
• Sicilijoje 5.000 policininkų pradė
jo kalnuose medžioklę, ieškodami di
džiausio plėšiko S. Giuliano. Norima 
sueiti } atvirą karą su banditais. Iki 
šio laiko Giuliano plėšikų gauja nuo 
karo pabaigos Išžudž’usi 70 polici
ninkų.

Mozgrto muzikos koncertas
Vad. Auksinėje Dillingeno Auk

štosios Mokyklos salėje, įrengtoje 
prieš 300 metų (istorinė (žymenybė I), 
š. m. gegužės 22 d. ruošiamas Mozar- 
to muzikos koncertas. Programą at
liks: Izidorius Vasyliūnas (smuikas), 
Anne-Marie Bach (mezosopranas) ir 
Horta Wieser (fortepijonas). Bilietai 
pardavinėjami: Konzertbūro Schlan- 
der, Konigstr. 6, arba kasoje prieš 
koncertą. Kainos: 3 — 1DM, moks
leiviams — 0,50 DM.
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MUSŲ BERLYNO BENDRADARBIO

Šalia didžiųjų restoranų ir vieš
bučių tarp ištaigingų barų, vilioja 
rusiški restoranai smaguriaujantį 
užeiti — 'srėbtelti rusiškų barščių ar 
užkąsti specialaus patiekalo. Dalis 
miesto gyventojų naktį praleidžia 
nuotykių atmosferos supamame, nors 
jis išoriškai nuo kitų maža kuo te
siskiria, „Baltikumo“ restorane ar 
ekskvizistiškame „Neva Grill" bare, 
kur skambant balalaikoms sriubčio- 
jama vodka. Svečiams patarnauja 
rusai emigrantai: jie šoka, dainuoja, 
skambina balalaikomis ir pianinais. 
Šiuose ir kituose rusiškuose restora
nuose švaistosi pianistas, kurio labai 
vengia rusai emigrantai. Ne dėl to, 
kad jis blogai pianinu skambintų — 
ne, jis palaiko ryšius ne vien su ge
stapu, bet ir su rusų pasiuntinybės 
GPU skyriumi.

BERLYNAS 1945 METAIS
Į beveik griuvėsiais pavirtus} pa

saulio didmiesti su raudonąja armi
ja atvyksta GPU perkrikštas — 
NKVD. Mieste prasideda rusų emi
grantų bei buvusių ar tebesančių 
„respublikų piliečių“ medžioklė. Me
džioklė sekasi, nes rusų pasiuntiny
bės agentai, pvz. kaip ir tasai pia
nistas, visa kruopščiausiai paruošė. 
Be to, j rusų rankas pateko sveiku
tėlė, policijos prezidiume buvusi sve
timšalių ir neturinčių pilietybės as
menų kartoteka. Prasideda į smulk
menas vedą tardymai, nors tardy
mų metu tonas yra mandagus. NKVD 
puikiausiai orientuojasi. Susidarius 
pagrindo įtarimams, prasideda seki

• Pietinės Afrikos ekonominis ir 
kasyklų departamento ministeris pa
reiškė New Yorke, kad esąs pavojus 
piet. Afrikoje iš kylančio proletariato 
judėjimo, stipriai remiamo komu
nistų.
• Gerhart Eisler — komunistas, 
kuris } Ameriką atvyko slaptai ir 
buvo patrauktas tieson, bet už 24.500 
dol. užstatą iki teismo paleistas, len
kų laivu iš Amerikos, pabėgo, tačiau 
britų policija viename Anglijos uoste 
jį suėmė. Jis bus grąžintas į Ame
riką ir ten patalpintas' į kalėjimą.
• JAV patvarkė, kad būtų sustab
dytas Japonijoje įmonių išmontavi- 
mas reparacijų reikalams.
• Birmingham vyskupas dr. Barnes 
pareiškė, kad žmonija turinti supra
sti, jog dabartinėje pasaulio ekono
minėje padėtyje didelės šeimos esan
čios savimeilės forma. Anot jo, per 
didelis gyventojų perteklis ir badmi- 
riavimas sudaro didesni pavojų, ne
gu rasizmas ir karas.
• JAV 1948 m. sunaudojo benzino 
35.244.787.000 galonų arba Wi dau
giau, negu 1947 m. Privatus automo
bilistai — motoristai sunaudojo 
30.646.486.000 gal. ir sumokėjo vy
riausybei 1.342.973.000 dol. mokesčių.
• Britų Scotland Yard išdavęs bri
tų policininkams ginklus, kurie pa
truliuoja Downing Street, nes čia 
gyvena premjeras ir kiti ministerial. 
Bijomasi, kad airiai nesikėsintų prieš 
valdžios atstovus, nes anglai nenori 
paleisti šiaurinės Airijos, kai visa 
kita Airija jau atskilo nuo britų im
perijos ir tapo respublika. Britų po
licija šiaip yra be ginklų.

Rengėjai tikisi gausaus lietuviš
kos publikos dalyvavimo. Kaip ži
noma, smuikininkas Iz. Vasyliūnas 
šiuo metu yra Augsburgo perein. sto
vykloje, iš kur ketina vykti i JAV. 
Tuo būdu šis koncertas gali būti ir 
paskutinis Dillingene, kuriame daly
vautų mūsų Vasyliūnas.

Atsiminkime: gegžės 22 d. — 16.50 
vąl. — Dillingeno Aukšt. Mokyklos 
salė!
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mų ir ieškojimų akcija. Ji vykdoma 
ypatingos instancijos — SMERŠ, ku
rią režisuoja pulkininkas Volkovas, 

Sekimai plečiasi;, ieškomi „Al>- 
wehrdienstui“ priklausiusieji asmens, 
bet labiausiai — ROA (Rusijos Iš
laisvinimo Armijos) narių, kuriai va
dovavę asmens — generolai Vlasovas 
ir Sllenkovas, berods, jau rusų ran
kose. Su įkarščiu ieškoma ROA są
jūdžio inspiratoriaus pulk. Zakarovo 
ir gen. Livanovq. Kur agentai, pa
siremdami įskundimais, nepajėgia 
susekti, ten įsijungia po visą miestą 
tirštai nusėtos komendantūros ir 
NKVD daliniai. Sekimams vadovau
ja SMERŠ.

Kaip tiktai šiuo metu agentų tar
pe veikliausiu pasireiškia anas pita* 
nistas Michail Sobinovas. Jisai 
suiminėja ir suimtuosius perduoda 
SMERŠ žiniai.
BERLYNAS 1947 M. LAPKRIČIO 

• MF.N.
Tai viename, tai kitame Berlyno 

sektoriuje pradeda dingti žmonės: 
čia j sovietų sektorių išviliotas dau
giau nebegrįžta žurnalistas Dieter 
Friede, ten (JAV sektoriuje) slaptoji 
sovietų tarnyba iš buto išvelka 
ukrainieti Kolševskį, į kurį, jau mė
ginant pabėgti, paleidžia šūvį. Tai 
tik pora pavyzdžių iš daugelio.

1948 METŲ GRUODŽIO MĖNUO
, SMERŠ dirba rankoves pasirai

tęs. Kas į jo sąrašus pakliuvo, tasai 
gali būti tikras, kad jį sulikviduo*. 
Jis veikia pasalom, ir, galima supra
sti, Vakarų spauda apie SMERŠ nė
žodžiu neprasitaria. Tylų tyliausiai 
plečiamas MGB priklausąs organai 
ir jis pradeda veikti laikrodžio me
chanizmo tikslumu. SMERŠ valdi
ninkai ir agentai, nepažindami vienas
kito, siautėja. Rusų zonoje įvyksta 
ištisų grupių areštai. Priežastis —• 
„Schumacherio agentai“. Užsienio 
spaudos atstovai susiduria su sunku
mais, jei areštuojami, žinių persiun
timas pasidaro tiesiog neįmanomas. 
SMERS pačiam įkaršty...

KAS GI YRA TASAI SMERŠ?
„Sekretnoje Ministerstvo ir tt.“? 

Anaiptol. „Berliner Echo“ tvirtina, 
kad pabėgusis į Vakarus rusų pulk. 
Tokajevas savo straipsnių serijoje, 
tilpusioje vasario mėn. „Die Welt“ 
laikrašty, SMERŠ veiklą pavaizdavę* 
iškreiptai, net negalėjęs paties vardo 
išaiškinti. Pasak Tokajevo, SMERŠ 
yra slaptosios tarnybos teroristinė 
organizacija. Tai tiesa, bet ne visai: 
SMERŠ yra MGB organas šnipų se
kimui. Nors pulk. Tokajevas teigia, 
kad šis organas tenkinasi vien tik 
Sov. Rusijoje gyvenančių užsieniečių 
sekimu, tačiau ir čia jis ne viską pa
sakė: SMERŠ puola ir smaugia bru
taliai ir be atodairos visus, o užsie
niečių sekimą vykdo- MGB tiesiogi
niai. Net ir pats vardas kilęs iš dvie
jų žodžių SMERT ŠPIONAM.

SMERŠ Vokietijoje suskirtytas į 
6 skyrius (SMERŠ I—VI). SMERŠ I 
zonduoja Berlyną, įskaitant ir vaka
rinius sektorius. Jo valdininkai su
daro bolševikų sekretizmo pažibu 
bet nepaisant to, vistiek lieka tero
ristinė organizacija, kuri nevengianti 
net vakariečių karininkų. Taip, apie 
tai irgi yra žinių. V.

LR.O. PAIEŠKOJIMŲ 
ĮSTAIGA. AROLSEN prie KASSELifl) 

ieško šių asmenų:
Bruožaitls Henrikas, g. 1926. 2. 2 

Raitininkuose, Raseinių apskr., paak 
žinia iš Eitkūnų, Rytpr.; Bruožaitis 
Simonas, g. 1907 m. Paežeriuose, Jur
barko v., Raseinių apskr., pask. žinia 
iš Scblawa; Bruožaitytė Ema, g. 1922 
m. Paežeriuose, Jurbarko v., Raseinių 
apskr., pask. žinia iš Rūgen; Žolynas 
Juozas, g. 1898. 3. 23 Ingavangyje,. 
Šilavoto valsč., Marijampolės apskr., 
pask. metu matytas britų zonoje/

Bumbulis Antanas, skubiai atsi
liepk šiuo adresu: V. šilėnas, (20b) 
Braunschweig, Fr. - Wilhelm- 
Str. 17.
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MUSU KELIAS
LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Kova radijo bangomis

Atlanto paktas ir Lietuva
BALTIJOS MINISTERIU PAREIŠKIMAS WAHSINGTONE

Pasirašant Atlanto paktą Was
hingtone, kaip informuoja „Vieny
bė", iškilmėse dalyvavo daugelio di
plomatinių misijų šefai. Jų tarpe ir 
trys Baltijos atstovai: Lietuvos Mi
nisters Žadeikis, Latvijos Charge 
d'Affaires A. Dinbergs, Estijos e. p. 
Charge d’Affaires J. Kaiv.

Baltijos oficialūs reprezentantai 
šia proga įteikė Valstybės Sekreto
riui Dean G. Achesonui adresuotus 
tris to paties turinio pareiškimus. 
Pabaltiečių atstovų pareiškimas api
būdina Atlanto paktą, kaip drąsų 
žingsnį visuotinės taikos naudai ir 
kaip itin svarbų veiksnį vakarinių 
demokratijų pokarinės politikos, sie
kiančios užtikrinti laisvę ir saugu
mą Siaurės Atlanto srities zvalsty- 
bėms, prie kurių, geografiškai imant, 
priklauso ir Baltijos kraštai.
LIETUVIŲ IR LATVIŲ DELEGA

TAI PAS DR. EVETĄ
Praėjusi penktadienį Amerikos 

didžiosios spaudos agentūros paskel
bė, kad lietuvių ir latvių tremtinių 
delegatai praėjusį ketvirtadienį lan
kėsi pas Jungt. Tautų visumos su
važiavimo prezidiumo pirmininką

trūkstant naujų narių, Lietuvos ko
munistų partija kelis kartus buvo 
papildyta nariais iš Rusijos. Žino
ma, tie iš Sovietijos atvykusieji ru
sai, totoriai, žydai ir kiti tarybiniai 
draugai, pastebi „Vienybė“, dabar 
vadinasi „Lietuvos“ kompartijos na
riai. Dalis jų pasirenka lietuviškas 
pavardes. Taigi okupantai smurtau
ja Lietuvoje, o jų iškamšos nebesi- 
gėdi šio fakto atvirai pripažinti.
JAU 4 AKTYVUS KATALIKŲ KU

NIGAI AUSTRALIJOJE
Didėjant lietuviu tremtinių skai

čiui Australijoje, pamažu auga ir pa
storacijos darbe aktyvių lietuvių ka
talikų kunigų skaičius. Šiuo metu 
tokių kunigų Australijoje yra jau ke
turi: kun. K. Kavaliauskas — Bone- 
gillos perein. stovykloje, kun. J. Ta
mulis — Bethurste perein. stovyklo
je, T. V. Balčiūnas O. F. M. — Syd-

nejaus mieste ir pagaliau neseniai į 
Adelaidę atvykęs kun. dr. P. Jatulis. 
(„MP“).
SUSITARĖ, KAD PASKUM GALĖ

TŲ PULTI
Kaip prisimename, pereitų metų 

spalių mėn. buvo pasirašyta sutar
tis tarp Sovietų įstaigų ir JAV kino 
filmų nuomojimo kontoros (Motion 
Picture Assocation of America) pre
zidento Eric A. Johnson dėl ameri
kinių filmų demonstravimo Sovietų 
kino teatruose. Pasirodo, kaip infor
muoja „Heidenheimer Zeitung“ šioji 
sutartis niekada neįgijo galios ir 
Maskvoje ligi šiolei nedemonstruo
jami jokie amerikiniai Holywoodo 
gamybos filmai. Dar daugiau, sovie
tų filmų komisariato įgaliotinis pri
kišo Johnsonui, kad šis neva bandęs 
„išstumti sovietinės gamybos' filmus 
iš rinkos Europoje“.

Piemuo ir dvikojai
Rašo J. Kuzmickls

Maskvos ir Chabarovsko 18 ra
dijo stočių nuo balandžio mėn. vi
durio, t. y. nuo to meto, kai sovie
tai pasipiršo Washingtonui pašalinti 
Berlyno blokadą, pradėjo nuolat 
trukdyti vakariečių siunčiamas ži
nias rusų kalba „Voice of Ameri
ca“. JAV ir D. Britanija bandė šį 
klausimą išpręsti geruoju ir notomis 
paveikti sovietus, kad liautųsi darę 
tą išdaigą. Bet jų trukdytojai ir to
liau „burkuoja“, kaip vokiečių, truk
džiusių Londoną „Hier spricht Lon
don“. Anuomet buvo karas, o .da
bar tik ginkluota „ramybė“.

JAV ir D. Britanija rusų kalbos 
žinias ir komentarus pastaruoju me
tu gerokai patobulino, tačiau sunku 
tvirtinti, kad toji radijo tarnyba bū
tų pritaikyta rusų tautai ar Sovietų 
užimtiems kraštams. Reikia manyti, 
kad šioje srityje nėra pasiektas tin
kamas tobulumo laipsnis. Britai pa
staruoju metu vis meistriškiau pra
deda prisitaikyti prie svetimų tau
tų psichologijos.
. Įsidėmėtina, kad anglosaksai la

bai atšiauriai kovoja prieš sovieti
nius trukdymus. Pastaruoju metu jie 
giriasi, kad rusų kalba žinias siun
čia 61 '•’ųstuvu, o žinios esančios pla
čiai ir gerai • irdimos. Esą, ilgesnį 
laiką sovietai nepajėgs trukdyti pra
nešimu rusų kalba.

šunys

Rusų radijo žinios siunčiamos ne 
vien „Voice of Amerika“, bet lon- 
doniškio B. B. C., Madrido, Ankaros 
ir Teherano (Irano) radijo stotimis. 
Prancūzija tuo tarpu nedalyvauja ta
me „ofenzyviniame kare“.

Apie rusų kalba žinių klausymą 
yra labai įvairių nuomonių. JAV bu
vęs ambasadorius Maskvoje tvirtina, 
kad tas žinias klauso nemažiau 8 
mil. klausytojų. „Manchester Guar
dian“ ilgametis korespondentas Mas
kvoje — Alexander Werth nėra to
kios optimistinės nuotaikos. Jis sam
protauja, kad po Šiaurinio Atlanto 
pakto pasirašymo ir buvęs klausy
tojų skaičius gerokai sumažėjęs, nes 
ten esą įsitikinę, kad pastaruoju me
tu ypač ruošiamasi ateities karui.

Šis klausimas vertas dėmesio. So
vietuose žinias iš svetur rusų kalba 
gali klausyti labai mažas skaičius. 
Žinome, kad ten radijo klausymas 
yra centralizuotas ir jokiu būdu ne
gali būti panaudotas užsienio žinioms 
klausyti. Pavienius radijo imtuvus 
teturi tik aukstešnieji pareigūnai,' 
kurie turi ir kitų priemonių patirti 
kas dedasi svetur. Kitas reikalas va
dinamuose satelitiniuose kraštuose. 
Ten tam tikras skaičius asmenų tu
ri savo imtuvus, bet jų dalis pasta
ruoju metu jau yra sugedę. Ten 
klausoma kas įkandama. Daugelis 
supranta ir kitas kalbas, taigi gali 
išsiversti 1 e rusų kalbos žinių. Šie 
samprotavimai leidžia spėti, kad bu
vęs amb. gerokai pervertina rusų 
kalba užsienines žinias klausančiųjų 
skaičių.

Šia proga norėtųsi paklausti, ko
dėl vakariečiai tokie baugūs bent du

Dr. Evetą ir įteikė jam memorandu
mą, smerkiantį Sovietų vykdomas 
priverstines pabaltiečių deportacijas 
iš jų tėvynių į valdines priverčiamų-

A. J. TOYNBEE APIE IŠ STEPIŲ ATEINANČIUS UŽKARIAUTOJUS.— APMOKYTI ŠUNYS SAUGOJA 
EKSPLOATUOJAMAS KAIMENES.— MVD — ŠIŲ LAIKŲ JANCARAI. — PROPAGANDA APIE TARY

BINĮ PATRIOTIZMĄ.

kartu per dieną duoti žinias ir trum
pus komentarus lietuviškai tai ken
čiančiai ir kovojančiai tautai, kuri 
gal labiausia išsilgusi kat ką patirti.

jų darbų stovyklas.
LIETUVA DAR NETURI LAISVĖS

Lietuvos Ministerio pareiškime 
pabrėžiama, kad Lietuvos pavergi
mas yra per ilgai užsitęsęs, Sovie
tams sulaužant Atlanto chartos prie
voles (jau neminint kitų sutarčių su
laužymo). Dėl besitęsiančios okupaci
jos Lietuvoje, Lietuvai nebuvo pro
gos laisvai ir atvirai pasisakyti dėl 
minėto pakto reikšmės. Lietftvos Mi- 
nisteris reiškia įsitikinimą, kad pak
tą pasirašiusios dvylika demokrati
nių valstybių sieks teisingos tai
kos ir kad todėl tokiai taikai nebus 
aukojama pagrindinės laisvės ir tei
sės tų tautų, jų tarpe ir Lietuvos, 
kurios laikinai jų neteko dėl pavar
totos prlęš jas prievartos, ir kad At
lanto paktas reikalui ištikus turės 
teigiamos įtakos į išlaisvinimo tebe
laukiančių tautų ateitį.
SNIEČKUS PATVIRTINA RUSŲ 

KOMANDĄ LIETUVOJE
Per kompartijos suvažiavimą Vil

niuje A. Sniečkus visai nesigėdyda
mas savo raporte pripažino, kad

Civilizacijos problemų tyrinėtojas 
A. J. Toynbee paskutiniu laiku 
plačiai nagrinėja dar vieną žmonių 
bendruomenės apraišką: pavyzdžiu 
statydamas vidurinių amžių Turkiją, 
jis tiria iš stepių įsibrovusių užkariau
tojų santykį su užimtų plotų gyven
tojais.

Kadangi šiais laikais iš rytinių 
stepių įsiveržęs komunizmas smau
gia Lietuvos gyventojus ir lietuvių 
tautos tradicijas, pravartu susipa
žinti su šio mokslininko įsidėmėti
nomis mintimis.
PIEMENYS, KAIMENĖS IR ŠUNYS

A. J. Toynbee tvirtinimu, stepių 
įsibrovėlis, užėmęs žmonių apgyven
dintus kraštus, savo senus patyrimus 
priderina prie naujų aplinkybių. Se
nuosius patyrimus jis yra įgavęs iš 
klajoklinio ir gyvuliais vertimosi gy
venimo.

Stepių klajoklių visumą sudaro 
trys veiksniai: piemenys ir jų šei
mos, gyvulių kaimenės ir šunys. Pie
muo saugoja savo kaimenę ir ją eks
ploatuoja. Jo geriausi padėjėjai yra

Nauji debesys Artimuosiuose Rytuose
Artimuose Rytuose vėl jaučiamas 

naujas politinis įtempimas tarp ara
bų ir Izraelio. Arabai sugniaužę 
kumštį laukia naujos galimybės at- 
keršti naujai sukurtai _ valstybei. Iz
raelis džiaugiasi politiniais laimėji
mais, bet pergyvena žinomus ūkio 
sunkumus. Kai amerikiečiai visomis 
išgalėmis remia naująją valstybę, D. 
Britanija sueina vis į- glaudesni saitą 
su arabais.

Muzulmonų sąjunga. Praėjusiame 
kare su žydais arabų valstybėms, o 
ypač Egiptui neišlaikius egzaminų, 
britai buvo priversti peržiūrėti poli
tikos linkmę Artimuose Rytuose. 
Pastaruoju metu jie kuria muzulmo- 
ninį sąjūdį, kurio ašį sudaro Turkija 
ir Transjordanija. Tik šios valstybės 
biri užtektinai tvirtą kariuomenę pa
sipriešinti galimiems sovietiniems 
bandymams. Sirijoje buvusi suirutė 
socialinėje, ūkiškoje ir karinėje sri
tyse pašalinta ne vien prancūzų pa
rama. Pulk. Hussni Zaim, po per
versmo paėmęs valdžią, sulaukė ne
paprastai didelės paramos iš britų. 
Krašte jis remiamas tautoj. Jis tuo

ka! nubiednėjęs ir ūkiškai nusilpęs. 
Su arabais iki šio laiko nerado kal
bos ūkiškoje srityje. Tos valstybės 
nepaprastai spartus augimas sukuria 
tam tikrą nepastovumą. Iždas tuš
čias. Parama iš JAV žydų yra ne- 
užtektina ir ateina gerokai pavėluo
tai. Krašte trūksta butų ir maisto. 
Ben Gurion paskelbė maisto varžy
mus ir suglaudinimą. Kurį metą at
vykę iki šio meto dar yra bedarbiais. 
Jie, vadovaujant maskviškei rankai, 
pradeda nerimauti Tel-Avivo gat
vėse.

Tuo pat metu Izraelis yra užsi
spyręs neįsileisti 900.000 arabų pabė
gėlių. Haifoje pažeidžiamos britų ži
balo valyklos. Tie žygiai privertė ne 
vien arabus, bet ir britus susilaikyti 
balsavus JTO dėl Izraelio priėmimą

JTO komisija buvo pasiūliusi ara
bams ir žydams susirinkti Lausanne, 
svetimoje žemėje, ir ten rasti būdą 
susitarti ginčytinais klausimais. Ta
čiau išvardyti nesklandumai tuo tar-

šunys, kurie aklai jo klauso ir gina 
nuo kitų žvėrių.

Užkariavę naują kraštą, stepių 
klajokliai su savimi atsineša savo 
pažiūras ir papročius. Užkariauto 
krašto gyventojai jiems yra nauju 
pragyvenimo šaltiniu — nauja kai
mene. Tačiau tai nereiškia, kad ste
pių klajokliai nekęstų užkariautų 
kraštų gyventojų: piemuo paprastai 
mėgsta savo gyvulius ir juos net sau
goja, jausdamasis pilnateisis jų sa
vininkas.

Stepių žmonės, įsiveržę į naują 
kraštą, sudaro mažumą to krašto gy
ventojų atžvilgiu. Dėl to savo jėgo
mis jiems sunku pasitikėti, ir jie pra
deda rūpintis šunimis.

Sūnys — janCarų būrys
Autorius tvirtina, kad tokių šu

nų klasiškiausiu pavyzdžiu buvo 
jančarų būrys.

Į jančarų tarpą negalima buvo 
priimti nė jokio turko ar užimto 
krašto žinomos šeimos nario. Janča- 
rai buvo mobilizuojami našlaičių ir 
vaikų, pagrobtų kūdikystėje nuo jų 
šeimų tarpe. Tokie vaikai nuo pat 
mažens buvo mokomi aklai paklus
niais kariais. Kiekvienas jų galėjo 
padaryti aukščiausią karjerą, likda
mas vezyru ar paties sultono fa
voritu.

Antra vertus, kiekvienas janča- 
ras labai paparastu būdu galėjo būti 
pažemintas, užmuštas ar atiduotas į 
nelaisvę. Jis nepriklausė jokiai or
ganizacijai, jokiai šeimai ar tautinei 
rasei ir jo viešpats buvo jo valdo
vas. Kadangi buvo visiškai priklau
somas savo valdavo, jam turėjo būti 
aklai paklusnus.

ŠIOS SISTEMOS IRIMAS
Čia paminėta valdymo' sistema il

gų amžių bėgyje veikė nepaprastai 
sėkmingai ir Ottomanų turkų kil
čiai atnešė didžiulės naudos: jie pa
siekė pasaulinio masto stiprumo.

Naujųjų amžių angoje, tačiau, 
Ottomano turkai pradėjo irti. A. J. 
Toynbee nuomone, to irimo prie
žastis buvo — jančarų institucijos su
silpnėjimas. Jančarai gi susilpnėjo 
tada, kai į jų kadrus pradėta pri
imti laisvus turkus.

Tiesa, dabartinė Turkija nedaug 
ką bendro turi su Ottomanų valsty-

Rytų Europoje ir P. Azijoje. Šito 
režimo centras persikėlė iš Azijos 
stepių į Europą ir įsikūrė Maskvoje.

Maskva, įsitikinusi, jog totorių 
stepinė sistema duoda apčiuopiamos 
naudos, palaipsniui atsipalaidavo nuo 
jų ir laikui bėgant užėmė kitas ru
sų ir totorių žemes.
DABARTIES JANCARAI — MVD

Komunistinis rėžimas, naudodamasis 
stepinių žmonių patirtimi, remiasi 
naujų jančarų gauja užimtų kraštų 
valdymui. Tie dabarties jančarai tai 
— GPU, paskum NKVD, vėliau MVD.

MVD negalima laikyti valstybės 
‘organu arba mums įprastine polici
ja. Tai komunistinio rėžimo žiedas, 
politinės organizacijos vainikas. 
MVD pareigūnai auklėjami nuo pat 
mažens: mokyklose, komjaunimo or
ganizacijoje. Bet kokia kita visuo
meninė organizacija, išriedėjusi iš 
tautinio spontaniškumo, yra griež
čiausiai uždrausta. Kiekvienas kom
jaunuolis turi savo vadą ir .moky
toją, turi aklai jo klausyti ir gali 
iškilti iki Gromyko garbės ar Bucha- 
rino pažeminimo.

Juk ir okupuotoje Lietuvoje sten- 
giamsi: pirma sunaikinti bet kokį or
ganizuotumą, paskum išsiugdyti jan
čarų .... '

kas dedasi vakaruose. Šiuo požiūriu 
Vatikanas jau pramynęs kelią. Va
kariečiams tiktų jį pasekti, jei nori 
sustiprinti lietuviškas simpatijas.

Jurgis Agaras

ŽŪTBŪTINĖ KOVA PRIEŠ 
VAKARUS

Būdingas Lietuvos okupantą 
bruožas: pastangos sunaikinti visas 
buvusias tradicijas (jos vadinamos 
supuvusia Vakarų buržuazine kultū
ra), išauklėti „naująjį žmogų“. „Tie
sos“ 53 nr. (kovo 15 d.) straipsnyje 
„Plačihi išaiškinti LKP (b) VI Suva- 
žiavmo nutarimus“ rašoma:

„Partinės organizacijos- turi pla
čiai išalkinti mūsų inteligentijai, ko 
reikalauja iš jų partijos suvažiavi
mo nutarimai, ko laukia iš jų liau
dis (pavadinta Kompartijos vardu. 
J. K.), kad jie suprastų savo parei
gą ugdyti tarybinį patriotizmą, pa
tiems įsisavinti bei kitiems skiepyti 
marksistinę pasaulėžiūrą, ryžtingai 
demaskuoti buržuazinės — naciona
listinės įtakos liekanas ir nuolat ko
voti su keliaklupsčiavimu prieš su
puvusių Vakarų buržuazinę kultūrą“.

Taigi, stepių piemenys susirūpinę; 
nes jų jančarai, matyt, nepajėgia įti
kinti, kad marksizmas — antl- 
opiumas.

Vengrijos „balsavimuose“ nebuvo balsavimo
UP praneša iš Budapešto, kad 

Vengrijos balsuotojai sekmadienį 
balsavo už vyriausybės paskirtus 
naujo parlamento kandidatus. Jo
kios opozicijos nebuvo. Vienintelį 
kandidatų sąrašą buvo pateikęs PI- 
ličių frontas. Balsuotojams teliko 
pasisakyti už sąrašą ar prieš jį,

Budapešto radijas Vengrijos rin
kimus apibūdindamas pažymėjo, kad 
juose būsianti panaudota įdomiausia 
pasaulyje procedūra. Balsuoti atė
jusiam piliečiui paduodama balsavi
mo kortelė ir vokas. Tai gavęs, jis 
įeina į būdelę ir kortelę įdeda į vo
ką, po to voką užlipdo ir įmeta į 
urną, stebint rinkiminei komisijai. 
Radijas nurodo, kad tuo būdu bal

suotojas galįs atiduoti savo' balsą už 
vyriausybę. Tačiau tas pats radijas, 
nepasakė, kaip balsuotojas gali pasi
sakyti prieš režimą. Atseit, prieš vy
riausybę pasisakyti nėra jokių kor
telių. Tėra tik vienas sąrašas ir jį 
turi mesti: nori — nenori.

Piliečių frontas yra sudarytas iš 
penkių partijų — jungtinės- darbi
ninkų, kurią sudarė komunistai ir 
socialdemokratai, mažaturčių, kai
miečių, nepriklausomų vengrų demo
kratų ir radikalių demokratinių par
tijų sąjungos. Nors šios partijos turi 
ir penkis vardus, bet jos yra vieno 
to paties kamieno, to paties valdo
vo, komunistų vado ir vicepremjero 
Matyas Rakosi (žydų kilmės) ran
kose.

pų neleidžia tikėtis gerų vaisių. Ku
riam laikui praslinkus, buvo įsitikin
ta, kad tokia konferencija būtų ark-

be. Tačiau kur kas patvaresnė pasi
rodė mongolų santvarka, įvesta Dimitrovas vadovaus šnipu mokyklai

jau buvo pripažintas ne vien arabų 
valstybių, bet ir Prancūzijos. Pir
mutinis jo mostas •— pradėtos dery
bos su Irako ministeriu pirmininku 
Nury Said, dideliu britų bičiuliu. 
Arabai gerai suprato, ką reiškia mu- 
zulmoniškoji sąjunga, dabar ją ver
tina ir remia. Naujas priešbolševiki- 
nie blokas jau sukurtas.

Izraelio negalavimai. Prieš įku
riant Izraelio valstybę, žydų tarptau
tinės organizacijos buvo turtingiau- 
■tos. Pastaruoju mėtų Izraelis gero-

lio kinkymas žagrės užpakalyje ir su
darytų nemažų pavojų. Tokia koh- 
ferencija greičiausia dar labiau 
įtemptų šalių santykius, nes arabai 
griežtai reikalautų, o Izraelis atsi
dūręs JTO, net ir nebandytų kalbėti 
apie nuolaidas.

Izraelio laikinis didelis politinis 
laimėjimas dar nepatikina, kad lau
rai bus išlaikomi ateityje. Ypač atei
tis pilna klastingų grėsmių. Jos eiga 
tuo tarpu negali būti tiksliai numa
tyta. Vienas dalykas yra žinomas,

kad arabai ieškos palankių sąlygų 
Izraeliui pateikti sąskaitas.

Sovietai veržiasi. Artimųjų Rytų 
tautiniu ir tikybiniu nesutarimu bei 
ūkišku skurdu sovietai stengiasi pa
sinaudoti. Britams ten vyraujant, 
sovietams lieka kurstyti armėnus pri
sijungti prie Armėnijos, vilioti orto
doksus, o ypač muzulmonus nurodant 
laisves, kuriomis naudojasi jie Uz
bekistane ir kiršinti mažas tauteles: 
kurdus, sunitus ir čerkesus.

G. Kymantas

O. N. A. praneša iš Vienos, kad 
paskutiniu metu iš kominformo veik
los paaiškėjo, jog Bulgarijos sosti
nėje Sofijoje kuriama organizacija, 
kuri paruošus agentus {filtruos į 
Vid. Rytus. Bulgarų diplomatas pa
reiškė, jog šiai organizacijai vado
vausiąs G. Dimitrovas, Bulgarijos 
premjeras. Kaip žinoma, jau kuris 
metas jis vieši Maskvoje, o jo parei
gas eina jo pavaduotojas V. Kolarov.

Nors viešai buvo kalbama, jog 
Dimitrov išvykęs į Maskvą sveikatos

taisyti, bet dabar aiškėja, kad jis 
tenai apmokomas, kaip minimą or
ganizaciją sukurti, kaip paruošti 
agentus, kurie varys komunistinę 
propagandą Turkijoje, Sirijoje, Liba
ne, Palestinoje, Egipte, Irake ir kitur, 
(DM)

• Prezidentas Trumanas laivyno 
ministeriu paskyrė Francis Patrick 
Matthews, teisininką iš Armha, Neb, 
vietoje pasitraukusio p. J. L. Sul
livan.
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