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DP Lieliiios byla ir Maskvos konferencija
Sustabdomi IJiVA5?A-os 

skryningai
Frankfurt — Sausio 25 d. JAV armija pa

skelbė, kad UNRRA-os įstaigoms yra įsakyta 
sustabdyti nu ją screeningų bangą, kuri iš
šaukė nerimastį DP asmenų tarpe. DP mano, 
kad tai vėl esą politiniai patikriminai. 
USEFT G 5 DP skyriaus Executive Officer 
Alex Squadrilli pareiškimu, esą visi DP šiek 
tiek susirūpina, kai jie gauna užpildyti klau
simų lapus apie jų politinius ryšius ir praeitį.

Dėl DP stovyklų JAV armijai pasiųstų pra
šymų ir užklausimų UNRRA-os direktoriai 
turėjo atidėti patikrinimus, kuriais buvo sie
kiama surinkti duomenis, reikalingus repa- 
trijacijai bei įkurdinimui. DP bijosi, kad patik
rinimo metu surinkta medžiaga gali būti 
prieš juos panaudojama tų vyriausybių, ku
rių valdomuose kraštuose jie nenori gyventi.

Viename protesto laiške, pasirašytame maž
daug 5000 Augsburgo-Hochfeldo stovyklos 
pabaltlečių, armija buvo prašoma sustabdyti 
naujuosius screeningus, „kadangi UNRRA, 
būdama tarptautinė šalpos organizacija, nėra 
kompetentinga daryti politinių patikrinimų". 
Squadrilli ta proga pareiškęs, jog „DP pra
deda į UNRRĄ daugiau žiūrėti kaip* j poli
tinę, negu kaip į tarptautinę šalpos, orga
nizaciją“. >

’ („Stars and Stripes“)

- DP apsaugos daliniai
Heidelberg (S & S) — Trečioji armija 

paskelbė, kad vasario 1 d., švenčiant civilinės 
apsaugos dalinių apmokymo metines, Mann- 
heime— Kapertaly gali pradėti darbą šimtasis 
„civilinės apsaugos vienetas“, sudarytas iš 
DP, dirbusių JAV okupacinių įgulų žinioje.

Tą pačią dieną bus suteikti Jaipsniai trims 
kitiems tokięms tautinių grupių — pabaltlečių 
(mišri — Red.), lietuvių ir lenkų vienetams.

Jau išsiuntinėti dviem kalbom, anglų ir 
lenkų, spausdinti pakvietimai atitinkamiems 
pareigūnams į Frankfurtą. Iškilmėse dalyvaus 
pulk. R. G. Prather ir vienas katalikų vysku
pas — asmeninis popiežiaus atstovas Frank
furte.

Trečiosios armijos pranešimu, apsaugos ir 
transporto kuopos suorganizuotos į vienetus 
po 260 vyrų, dalį atlyginimo (po 5 dolerius 
kas mėnesį) gauna skriptais. Tačiau kuopos 
nariams yra leidžiama turėti tik 100 dolerių, 
nežiūrint, kad jie gauna didesnes cigarečių 
normas ir specialų maistą.

Šimtasis vienetas, kuris pradės darbą, bus 
sudarytas iš lenkų.

Pabaltiečiai DP saugo 
Niirnbergo kalėjimą *

Niirnberg (S & S) — Viena pabaltlečių ka
reivių kuopa sausio 21 d. buvo priskirta prie 
amerikiečių karinių sargybų padėti saugoti 
Nūrnbergo kalėjimą. Jie priskirti, didinant 
sargybinių skaičių, siekiant sumažinti karo 
nusikaltėliams savlžudysčių arba pabėgimo 
galimybes.

Pagal naująjį potvarkį vienam sargybiniui 
pavedama prižiūrėti 4 celes vietoje 30, kaip 
buvo keleto pastarųjų mėnesių bėgyje. .

Naujieji sargybiniai yra DP, rekrutavę iš 
UNRRA-os stovyklų. Jie dabar yra brig. gen'. 
Leroy H. Watson, Nūrnbergo-Fūrtho srities 
komendanto, žinioje.

Sekančią dieną laikraščio redakcija pridėjo 
tokią pastabą:

Sausio 22 d. „Stars and Stripes“ numeryje, 
rašant apie pabaltiečių civilinės apsaugos 
kuopą, kuri buvo priskirta Nūrnbergo kalėji
mui saugoti, paminėta, kad tai1 buvusi pabal
tiečių kareivių kuopa. Naujieji civiliniai 
apsaūginiai yra išvietintieji asmenys, rekru
tavę iš UNRRA-os stovyklų. Jie yra ne 
kareiviai.

Anierikiecią zonoje dirba 
100.000 DP

Frankfurt, (S & S) — USFET G—5 pra
nešimu, pusė JAV zonos darbingų DP jau 
dirba. Dirbančiųjų skaičius siekia 100.000 
asrpenų.. Maždaug pusė to skaičiaus dirba 
JAV armijos įstaigose.

DP stovyklų apsaugos ir administravimo 
darbu yra užimti apie 38.000 asmenų.s Kiti 
34.000 suorganizuoti į civilinės ' apsaugos ir 
darbo kuopas. Apie 12.000 dirba tiesioginėje 
Armijos žinioje. Likusieji užsiima „visa eile 
profesinių darbų UNRRA-os globoje.“

1946 m. pabaigoje DP stovyklose gyveno 
apie 140.000 vyrų, ir 105.000 moterų — 18-45 
m. amžiaus. Daugumas moterų, kaip pra
nešime sakoma, yra skaitomos nedarbingos, 
nes DP stovyklose dabar yra 85.000 vaikų, 
neturinčių Iki m. amžiaus.

Sausio viduryje Londone susirinkę keturių 
didžiųjų valstybių užsienių reikalų ministe- 
rių pavaduotojai pradėjo narplioti patį jau
triausi ir patį pagrindinį Europos ir praėjusio 
karo klausimą — Vokietijos likimo ir Austri
jos klausimą. Tai tik pradžia, tik uvertiūra į 
painųjį Vokietijos reikalų kompleksą. Pava
duotojai tik paruoš kelią, tik parengs dirvą 
keturių didžiųjų užsienių reikalų ministerių 
konferencijai, prasidėsiančiai kovo 10 d. 
Maskvoje, kuri jau atsidėjus spręs Vokietijos,: 
Austrijos, o tuo pačiu ir visos pokarinės Eu
ropos likimą. Iš anksto numa.toma, kad dar- i 
bas bus ilgas ir sunkus. Pasitraukęs Byrnes j 
savo atsistatydinimo metu' pabrėžė, kad i 
Maskvos konferencija galinti užtrukti keletą | 
rrjėnesių. v

Daug buvo spėliota. daug rašyta, kad svars- | 
tant Vokietijos sienas iškilsiąs ir Pabaltijo | 
valstybių klausimas. Ar pasitvirtins tie spė
liojimai, ar mūsų byla pajudės iš tylos taško, Į 
ar šį kartą ji nebus apeita, kaip \jau ne 
kartą? Sunku tikrai atsakyti, bet šį kartą : 
Pabaltijo valstybių bylai iškilti, bent pro ją į 
nepraeiti tylomis, galimybių yra daug, kokių ! 
kitus klausimus svarstant nebūdavo.

Prieš kalbėdami apie jos bylą prisimin- 1 
kime Pabaltijo valstybes supusią tylą. Viso 
karo metu vakariniai sąjungininkai sovietus i 
tik gyrė, didžiavosi jų laimėjimais ir Pabal
tijo^ valstybių neminėjo. Pasaulinė spauda 
apie Pabaltijo kraštus nieko nerašė, lyg jų.; 
nebūtų. Pabaltijo valstybių žmonių vargų 
niekas neatjautė. Mūsų bylos reikalą supo 
mirtina tyla. O jei kur nors ii pasigirsdavo 
vienas kitas balsas, kurs prisimindavo mažas 
Pabaltijo valstybes, mūsų nepradžiuginda^o. 
Amerikiečių spauda buvo parašiusi, kad pre
zidentas Rooseveltas, grįžęs iš Teherano kon
ferencijos, prasitaręs, kad Pabaltijo kraštams 
lemta būti surusintiems. Kitas amerikiečių 
laikraštis parašė, kad Rooseveltas ir Chur- 
chillis Teherane ar Jaltoj žodžiu i ikrai Pa
baltijo kraštus pažadėjęs sovietams

Pirmą kartą linksmesnę žinią išgirdom 
1945 m. pavasarį, karui baigiantis, kai tuo
metinis Amerikos užsienių ministerio pava
duotojas Dunn viešai pareiškė, ’kad Pabalti
jo kraštų atžvilgiu niekas nėra pasikeitę. 
Amerika visų trijų Pabaltijo vaištybių nepri
klausomybę tebepripažįsta. Didieji galiūnai 
Lietuvos vardą paminėjo ir Potsdamo susi- i 
tikimo komunikate. Paminėjimas kompro-1 
misinis. Karaliaučius priskiriamas Sovietų 
Sąjungai. Lietuva palikta apeita. Kai kas' 
spėjo, kad Karaliaučiaus priskyrimu sovie-1 
tams lyg ir pripažintas kelias į jį per Lie
tuvą. Jš kitos pusės, komunikate paminėtas 
Lietuvos vardas, vengiant pridėti tarybinį 
priedelį. Kompromisu buvo patenkinti ir,so
vietai ir vakariniai sąjungininkai. ■ c-

Pasaulinė spauda Pabaltijo valstybių iriau-., 
simu nedrąsiai pradėjo rašyti tik 1945 metų 
gale, 1946 m pradžioje ji pasidkrė drąsesnė,

! praėjusią vasarą Pabaltijo valstybių vardas 
I pasaulinėje spaudoje buvo dažnai sutin- 
i karnas, dabar jis jau nuolat minimas. Jos pa- 
i lankumas mums vis auga. Ir diplomatiniu 
požiūriu sužibo laimėjimų. Praėjusią vasarą 

; estų laivų byloje Londono teisme Amerikos 
užsienių reikalų ministeris Bymes, kaip liu
dininkas, raštų pareiškė, kad Amerika tebe
pripažįsta Estijos nepriklausomybę ir negali 
pripažinti jokio ten įvykusio pasikeitimo.

1 Bymes padarius tokį oficialų pareiškimą, 
estai anglų teisme bylą prieš sovietus lai
mėjo. Panašiai kalbėjo ir prezidentas Truma- 
nas pas jį apsilankiusiai Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegacijai Tai šviesesnioji mūsų 
bylos pusė, kuri toliau vis šviesesnė darosi.

Tiesa, Amerika ir Anglija niekur nebandė 
Pabaltijo valstybių bylos iškelti, kad ją pa
judinus. Amerika nevengė padaryti viešų 
pareiškimų, nepabūgo pareikši i savo dabar
tinį nusistatymą, net pabrėždama, kad jis 
nesikeis, tačiau pačios bylos klausimo niekur 
nepajudino. Sakoma, kad grynai dėl tos prie
žasties, kad jos nepabloginus. Visi gerai žino, 
kad, kol sovietams nusileidžiama Lenkijoj ir 
daug kur kitur, sovietai geruoju iš Pabaltijo 
valstybių nesitrauks. Ką duotū Amerikai 
nesėkmingas Pabaltijo klausimo iškėlimas? 
Negalint nieko pagerinti, nenorima šio klau
simo visai liesti. Sovietai, priešingai, daug 
kartų bandė Pabaltijo valstybių bylą baigti, 
siekdami gauti amerikiečiu ir anglų esamos 
padėties pripažinimą. Bet amerikiečiai ir 
anglai nenusileido ir nebandė nusileisti, o 
sovietai, tai jausdami, iš neoficialių pasikal
bėjimų Pabaltijo klausimu, šio reikalo oficia
liai nekėlė, kad neužangažavus savo prestižo.

Laikui bėgant, mūsų kraštas skaudžiai 
kenčia, nes sovietai šeimininkauja, kaip jiems 
patinka bet pasaulinė skauda ir pasauliniai 
sambūriai vis labiėu ir labiau prisimena mūsų 
teisę, kančias. Pabaltijo valstybių naikinimą 

■ ir sovietų smurtą. Pasaulinė sąžinė vis labiau 
pabunda ir okupantams darosi nepalankesnė, 
tad sovietai neabejotinai norėtų Pabaltijo 

i klausimą greičiau baigti.
Ar Maskvos konferencijoje Pabaltijo vals

tybių klausimas tikrai iškils? Esančios kelios 
galimybės. Pabaltijo valstybių* klausimas iš 

' anglosaksu pusės vargu ar bus’ keliamas, nes 
j jie netiki, kad ką gero pasiektų, nenorėdami ' 
Pabaltijo kraštų pripažinti sovietams. Pabal
tijo bylai apeiti esanti palanki ta aplinkybė: 
Maskvos konferencija svarstys Vokietijos, 
taigi buvusio priešo krašto sienas ir likimą, 
Lietuva ir kitos Pabaltijo valstybės gi šiame 
kare buvo neutralios, tai jos ir neįeinančios į 
šios konferencijos rėmus. Anglai ir amerikie
čiai tokio nusistatymo greičiausiai ir laikysis. 
Tokiu * būdu Pabaltijo valstybių klausimas 
gali ir vėl būti apeitas. Spėjama, kad šios 

, konferencijos metu Pabaltijo valstybių klau
simą iškelti ir jas galutinai palaidoti bandy
siąs, pats Stalinas. Sovietų nuomone. Maskvos

Londono konferencija tęsiai jau trečią 
savaitę. Kaip iš pranešimų atrodo, pažangos 
padaryta tik Austrijos klausimu, nes prieita 
vieningos nuomonės, kad Austriją reikia 
atstatyti nepriklausomą ir suvereninę valsty
bę. Kol kas nesutarta, kas tūrėtų garantuoti 
Austrijos suverenitetą. Tuo tarpu Vokietijos 
klausimu, atrodo, dar eina tik paruošiamieji 
pasitarimai, pagrindinių problemų neliečiant. 
Sprendžiant Vokietijos ir Austrijos problemas 
yra didelis pažiūrų skirtumas tarp pačių 
anglosaksų, t. y. tarp JAV ir Anglijos su jos 
dominijomis, bet, kaip Londono radijo ko
mentatorius pažymi, šiuos skirtumus gera 
valia ir kompromisų būdu visada galima 
išlyginti.

Visai kitokiomis akimis į šias dvi pagrindi
nes problemas žiūri Vokietijos kaimynai — 
būtent Belgija, Olandija ir Prancūzija. Jos 
jokiu būdu nenori sutikti su anglosaksų 
nuomone dėl stiprios Vokietijos, žiūrint iš 
ekonominio taško, nes bijo Vokietijos sustip
rėjimo ir naujos agresijos. Kartų jos nori 
ir Vokietijos sienų revizijos. Toliau, Sov. S-ga 
ir jos įtakoje esančios valstybės sudaro visai 
atskirą grupę, tiek savo pažiūromis į Vokie
tiją, tiek savo dar neišryškintais ekonominiais 
siekimais Vakarų Europoje. Sovietų grupė 
atsistoja prieš anglosaksus su savo skirtinga 
ideologija, ir čia ir yra pagrindinė problema 
pažiūrų skirtumo tarp Rytų ir Vakarų.

Kaip matome, Londono konferencijoje, 
sprendžiant Vokietijos problemą, teks nugalėti 
didelius sunkumus, kad suderinus visiems 
pažiūras ir priėjus vienodesnės nuomonės.

Siems nuomonių skirtumams išlyginti 
daromi bandymai už Londono konferencijos 
ribų. Maskvos „Pravda“ sausio 15 d. įsidėjo 
straipsnį, kuriame, anot politinio Londono 
radijo komentatoriaus, buvo iškreipta pasku
tinė Bevlno kalba ir pastarasis apkaltintas, 
jog savo paskutinėje kalboje pareiškęs, kad 
Anglija vesianti nepriklausomą politiką JT 
rėmuose; tai esąs atsisakymas Sov. S-gos ir 
Anglijos draugingumo sutarties. Po šio 

straipsnio buvo pasikeista laiš
kais tarp Bevino in Stalino.

Stalinas savo laiške Bę- 
vinui nurodė, jog jis nesu
tinkąs su „Pravdos“ išvado
mis ir manąs, kad jo ir Be

vino pažiūros kai kuriais klausimais esančios 
vienodos. Toliau Stalinas nurodė, jog reikėtų 
iš viso sutartis peržiūrėti ir kai kas pakeisti.

Po šio Stalino pareiškimo visa anglų spau
da įsidėjo optimistinius straipsnius, nurody
dama, jog yra didelės vilties Sov. S-gos ir 
Anglijos santykiams pagerėti. Oficialus 
Anglijos radijo kalbėtojas nurodė, kad anglai 
oficialiai užklaustą Sov. S-gą dėl sutarties 
revizijos.

Iš kitos pusės duotas Stalino interview Eliot 
Rooseveltui taip pat plačiai komentuojamas 
tiek anglų tiek amerikiečių spaudoje. Pasi
kalbėjime su E. Rooseveltu Stalinas pareiškė, 
jog kapitalistinis ir komunistinis pasaulis 
galįs vienas šalia kito taikingai gyventi. 
Vienas iš Londono komentatorių pareiškė, jog 
po šių Stalino pareiškimų reikia laukti, kad 
santykiai tarp Rytų ir. Vakarų pagerėsią. 
Kartų pareikšdamas, jog šis santykių pa
gerėjimas esą atsiliepsiąs ir- Vokietijos 
reikalams.

Kaip matome, ne tik Londone bet ir kitais 
aplinkiniais keliais mėginama zonduoti dirvą, 
būsimajai Maskvos konferencijai, kuri turės 
spręsti Vokietijos ir kartu Europos taikos 
problemą.

Be keturių ministerių pavaduotojų konfe
rencijos, Londone prasidėjo Palestinos kon
ferencija, kuri nori žydams ir arabams priim
tina formule išspręsti šią painią problemą. 
Tuo tarpu pačioje Palestinoje žydų teroristai 
pradėjo grobti anglų karius ir teisėjus, kaip 
įkaitus už nuteistą vieną žydų teroristą, kurio 
mirties bausmė turi būti įvykdyta artimiau
siomis dienomis. Šie įvykiai nežada ramios 
nuotaikos Palestinos konferencijai. Dar pai
nesnis reikalas anglams pasidarė su Egyptu. 
nes pastarasis nutraukė vestus pasitarimus 
su anglais dėl 1936 metų sutarties revizijos 
ir visą šią problemą nutarė perduoti Saugu
mo Tarybai. Pagal sudarytą 1936 metais su
tartį, kuri baigiasi tik 1956 metais,- anglai, 
karo atveju, Sueco kanalo apsaugai, turi

konferencijoje bandyti Pabaltijo valstybes 
palaidoti esanti pati geriausia proga. Į Maskvą 
neprivažiuos pašalinių asmenų, kurie darytų 
įtakos amerikiečių ir anglų delegacijoms, ir 
tuo būdu sovietai mano, kad gal bus lengviau 
susišnekėti. Be to, Maskvos konferencijoje 
nebus tiek daug ir spaudos atstovų. Nors 
Višinskis ir prižadėjo spaudos žmonėms duoti 
visišką laisvę, bet suabejojo, ar visi korespon
dentai galės dalyvauti dėl patalpų stokos..* 
Nėra abejonės, kad sovietai sau nepatikimų 
žurnalistų kokiu nors pretekstu bandys neįsi
leisti. Maskva ne Paryžius.

Amerikos lietuvių visuomenei vadovaujan
tieji žmonės, kurie nepailstamai budi Lietu
vos nepriklausomybės sargyboje, įsivaizduoja, 
kaip sovietai gali bandyti Pabaltijo valsty
bių klausimą iškelti. Vasario men. Lietuvoje 
ruošiami „rinkimai“, kuriais sovietai norės 
pademonstruoti, kad Lietuvoje yra „demo
kratija" ir kad visa tauta džiaugsmingai eina 
balsuoti. Rinkikų procentas bus didelis. 
Konferencijos metu visuose Pabaltijo kraš
tuose bus vykdomi maainiai mitingai, kuriuose 
Pabaltijo kraštų liaudis reikš Stalinui 
padėką ir sveikinimo telegramomis dėkos už 
„išlaisvinimą“. Į Maskvą atvažiuos ir Ro- 
tomskis, tariamasis tarybinės Lietuvos už
sienių reikalų ininisteris. Tokiam sąjūdžiui 
vykstant,“ Stalinas tų kraštų liaudies vardu 
prašysiąs amerikiečius ir anglus Pabaltijo 
valstybes pripažinti Sovietų Sąjungai.

Amerikos lietuviai mano, kad Amerika ir 
Anglija Pabaltijo valstybių pripažinti Stali
nui nesutiks. Dabar esą lyg ir pavėluota Pa
baltijo valstybių byla jau pajudėjo iš mir
tinos tylos taško. Apie Pabaltijo kraštus jiems 
palankia prasme daug rašo, pasaulinė spauda, 
Amerika daug kartų paskutiniuoju metu yra 
padariusi viešų pareiškimų, kad ji Pabaltijo 
valstybių prijungimo nepripažįsta ir nepri
pažins, be to, prieš sovietus vis labiau nusi
teikia ir anglosaksų visuomenė. Sovietams 
neigiamos įtakos turės ir Lenkijos rinkimai, 
kurių nedemokratiškumu niekas vakaruose 
neabejoja, nors sovietai juos ir giria.

Amerikoje yra žinių, kad Maskvos konfe
rencijoje Pabaltijo valstybių reikalas bū
siąs aptartas. Tai būsią daroma neoficialiai, 
nė vienai valstybei neangažuojant savo 
prestižo.

Su Maskvos konferencija^prasideda poka
rinės Europos kūrimo lemiamoji fazė. Nuo 
teisingo sprendimo priklausys ilgesnė ar 
trumpesnė pasaulio taika. St. Devenis

Bus DaskeHlos slapiosios sutartys ■
JAV ir Britanija susitarė paskelbti visus 

buv. vokiečių užs. reik, ministerijų slaptuo
sius dokumentus, liečiančius slaptą 1939 m. 
vokiečių-rusų sutartį. (INS)

teisę užimti visą Egypto teritoriją. Bet kaip 
atrodo, derybos buvot nutrauktos ne dėl šio 
punkto, o priešingai, dėl Egypto kaimyno 
Sudano, kurio plotas sudaro 1 milijoną 
kv. kilometrų įr turi 6,5 mil. gyventojų. Iki 
1821 metų Sudanas priklausė Turkų Otomanų 
Imperijai, vėliau jis buvo prijungtas' prie 
Egypto, kaipo jo provincija. Po 1885 metų 
sukilimo Sudanas nuo Egypto atsiskyrė. 
Vėliau Sudaną paėmė valdyti anglai ir egyp- 
tiečiai drauge. Faktinai jį dabar valdo anglai 
su sudaniečiais. Kraštas yra labai žemos kul
tūros. Beveik visi gyventojai neraštingi. Po
litinės partijos yra dvi: Asiga — kąri rei
kalauja unijos su Egyptu ir Ūma — reikalau
janti nepriklausomo Sudano. Anglai palaiko 
Urna partiją ir nori suteikti ateityj Sudanui 
nepriklausomybę. Tuo tarpu Egyptas nori 
prijungti Sudaną po Egypto karūna. Žiūrint 
anglų interesų, reikalas yra gana aiškus, nes 
pasitraukus iš Palestinos ir Egypto, vienin
telė strateginė vieta Sueco kanalo apsaugai 
ir lieka Sudanas. Gi jam prisijungus prie 
Egypto karūnos, Sueco kanalo apsauga pasi
darys dar komplikūotesnė.

Kuriais motyvais Egyptas kreipsis į Saugu
mo Tarybą dar neaiškų, nes 1936 metų su
tartis ratifikuota abiems parlamento parti
joms. pritariant. Bet kaip visada, atrodo, ir 
šiuo klausimu „patarėjų" atsiras. Anglų 
nusistatymą šiuo klausimu išreiškė užsienių 
reikalų ministeris Bevinas, pareikšdamas, jog 
Anglija laikysis 1936 metų sutarties su Egyp
tu ir nestos skersai kelio Sudanui, kuris nori 
gauti nepriklausomybę. Po šio Bevino pa
reiškimo konservatorių laikraštis „D. Tele
graph" pažymėjo, jog Egypto nacionalistai 
visai nenumato tų konsekvencijų, kurios dėl 
jų laikysenos gali ateityje išplaukti, kadangi 
Anglija, nieko nebodama, laikysis 1936 metų 
susitarimo. Kaip iš viso matyti, Artimųjų 
Rytų reikalai pradeda ryškėti ir arabų pa
saulis pradeda judėti ir nerimti.

Todėl yra ir tam tikro pagrindo Londono 
politinio komentatoriaus išvedžiojimuose, 
kuriuose jis nurodo, kad po Stalino ir Bevino 
pasikeitimo laiškais tarp Anglijos ir Sov. 
S-gos padėtis pagerėsianti. Bet kaip šie pa
gerėjimas atsilieps į mažąsias, ypač Rytų 
Europos valstybes, sunku tuo tarpu numatyti.

1



iw. t y

Lenkų, laikraščio 
s (aicioįteai

Mes itetukiifll IK lėlti- paBStiečiaF toenTOhiaP 
Jau ne virtią kart‘s esatfiė“ girdėję per radiją*

Amerikos Kalaitiiit Vyskupai remia BALFą
Virtu iH nuošitGŽiauriiįl atuataių yra Ame- kurie yra dosnūs kilniai krikščioniškai Lie- 

rikos kataiiltų-’vyskupai, kurie nuo pat antro 
nasaulinio- karo- pradėto® atjautė ta parėmė 
riukentėjuriuif liieravw žtaoncs

Amerikos katalikų vyskupai savo metinia
me- suvažiavime- Warttagtotw pažVelgė- ta į‘ 
nuo karo nukentėjurilta ta tėtšekenčisnčtay 
lietuvių tautos reikalus ir vienbalsiai nutarė 

: patentu1 Beifditjjh- Anrerlkuy Lietuvių' Sriposr 
Fondo vajų.

i Amerikos- vyskupų administracinės taryba* 
pirmininką* srkivvskupas Jbhn T rifcNitiralas 
(CincirtHffl-; <S) ri'sturtte BALFo pirmininku! 
kun. Dr. Juozui B. Končiui tokio turinio 
laišką:

tuvos šaliai. „
Ištikimai Jūsų Kristuje — John T. 

'McNicholas, Cincinatti Arkivyskupas“.
Sis Amerikos katalikų vyskupų, pasakytas 

1 žfrdta ta parodytas' grills’ Ufetuvtų- štdbor retlta- 
jlb> įvertinimas yra gražiausias paakstinima's 
visiems liėttlvių. šalpos dirbo prieteliams dar 

1 IteJiair įrtjltngtf į* BčffiHo- vetftlį (į.AmerBra“;
1947 m. sausio 17 d.)

New York. — Čia išeinąsčdisira&is „Herald 
Tribūne“ sausiai B iir 22 ifiėtimnifc įsidėjo 
straipsnius apie pabaltiečių stovyklą Haniu 
miest®, Vukietijnjse. \

Autorius William, Attwood rašo,, kad tojų 
stovykloje gyvena per šešis tūkstančius- pu~

JA.MES FARLEY ŠALPOS VAJAUS

mums žinoma. Tais šmeižtais mus norima su- 
HtWWrfiituoti; patfaryti’iflus'ttirtaiflaisiaisw-- 
rtPrfusilialtiffliMŠS. Tie-'visi 9mei»ai yr» iflęklto 
nepagrįsti. Tai1 dažnai naivus prasimanymas, 
dbšiąą* Šlykštaus- tikslo; Tačiauw«-taprt5ju<ta 
tylomis praeiti negalime. Jeigu mes šmeižiami 
tylėsime, kai kam g#U atrodyti, kad rites esa
me kalti. Jeigu- puolami^ neslfgrfBtmę galime- 
prarasti ir tą nebedaugėlį žtflbgiškų tetrtų, tau
rias dar turime.

Štai- šių metų sausio 10- d< Paryžiuje- ieidaia-- 
irtlkų; laikrašti®' “Gazet» Polska-“ Sfc. 

prieš rhusj pabeitiečius, paleidošlykš— 
To- laikraščio politinis redakto-- 

Piątka rašo:
yrta- “Baltijos universitetas*';, ku-

studijuoja-pusantro tūkstančio studentų

_____________ „_______ tūke- 
lietuvių,. latVii). w estų; stengiasi įstoti 

____ o^uhiversitetęi kur projektuojama kaii- 
panašau® įi Pabaltijo- universitetą.

Tiek Sausų priminlnių. Komentarų jie- ne- 
neikhlingiį, tačiau peršasi' eilė klausimų.

Ar’ britų valdžia Hamburgo žino aųier tų, 
kOislidgų ufotit'ute buvimą, ir- kaip- įi jį Sūri? 
BSėho- lėšortli® mokosi tiė žudikai1 i® SS,, ir kas- 
jbOS* iSSaikb’- Pagaliau-,, karti ta kuriam- tikriul! 
jitf rffokižti? Šias; rengiasi tiį savo- tautų, rūė- 
kėfttarių ‘‘i-hblčsliV' naudotis?’

firtikai gerai pažįsta iš hitlerinė® okupacijos: 
SS formacijas. Jie atsimena lietu-- 

viŠkuk lagirtių sargybinius ta latvius- — taaV- 
' ŠiWo*--gHčtfo Mkiiku®. Nieką* nėkalfitla lietu-- 

Viųį ifeWiiJ- ta ristų tautų UŽ fiįi vtšUOmėnėa aū- 
rtftftų Vrilkląi Tačiau kodėl- jie i&isukO-»įtu- 
Jjaitytite bausmės. Kodėl' jie liko neišduoti 
Stfvif. kraštų: vyriausybėm*.,, kate jos- juo® nu- 
tiflštų: ta Ba-vjiždi rtgai- SUbauStU?

Tiri, kurirtff# Maltiečiai SS labiausiai yra i»u- 
rtfečt'ęv tari' frtšę gauti at‘^kyifS$‘..

ftirfiltf laikraščio FoUtiHiri redaktorių® ttaSl 
Bent- šiokįąl tokią; nuovoką" tureti-, kas vyto 06- 
kibčtui okupuotose kraštuose; » aukščiau pa- 
ęitaritų. žbdifių ataodb, tod arte “Gareta Psiri- 
kaf' ptflitlffi®: fėtfaktteū*: to itežirto, arte S* 
Mįtttontagifl kteipri faktus ta tari Šly kŠČl«
rtMtetri Kick; ta!' ii«6ą. rtfteų tautą. m<ss rsri- 
rtWri tab* iStaaiitytoif faktus atitecytt tamuwK 
iJritartafflUS* štttolžtte ta kaltinimus Įtari griėž- 
ČlteftiirieH' paneigti.

JfeS priiltetetftri „Gdžeta Prifckri“- politiniam 
retektorita, karf nėbūvs Jokių lietuviu; SS fcr- 
rffrtfljlį Vokiečiai stengėsi- stetagsnizuotil ta 
Itatabtų: & lėgėteg. Tačiau vokiečiam* tatoi 
nepavyto. Vk® lietuvių tauta, <s ypač moto- 
lus-einąs jjfttaintaV. ta sttftferttaJ, teori tWKš V6- 
kiriSita ta jų jsihrwta Lietuvoje griežtai neiS- 
sta'ri Tatf SSVairtiri sutemtete, kad 1943 mė
tų tevssarįį sugriuvus bet tokiom* vokiečių 
viltims sukurti lietuvių SS iegljoną, vokiečių 
gestapo įniršimas pirmiausia buvo nukreipta* 
priris lietuvių aukMrijd moksle įstaigas,. Tatai 
tyyto 1W m; kovo C? d. Lietuvos aukštosios 
tapykite tevd uždarytos- ta šlykščiausiai S- 
nfckirffo* Universitetų' iškabos tavo sudaužy
tos, mokslo priemonės ta bibliotekos išdrasky
tos, studentai iš bendrabučių į gatves išmėtyti. 
Dautf tfrtffettrių ta studentų suimte

Ltetavių stutentus kaltinti priklausius SS 
formacijom® yra gryniausia nesąmonė, galinti 
kilti' gaivoje arba nesveiko žmogaus arba <fi- 
dritri itetaotų tauto* priešo, kuri* kovai su 
mteų tautri itertgafli' jokių, kad ta pačių Šlykš
čiausių priemonių lietuviai studentai Be tik 
kad nedalyvavo SŠ ar kuriose kitose vo- 
kidlšta fitahwefitee, bet j¥e pogrindinėje veiki 
k>j» rtiėrglngaii kovojo *» okupantais, tai ko- 
vrf Vatevavo.

Lietuvių studentai imk iečių gestapo buvo

„Sfcu.Jatei1 laimlrtgas pranešti;, kad! Amerfi- 
ktw Katalikų Vyskupų Adrainistracinė Taryte 
(SK <£ ta.. Gį)> savo* metiniame susirinkime 
virttteisiai! nutarė u^irtii vajte, kurt1, jflteų1 
<«Wilžacljtf plteuojjp vesti metų satuatr 
ta Vasario. rtTėnėriafc

arė® otri1 jkutiteii Sterne,, taktas, dideles, 
kančias: Lietuvos Žaorrėfc yra įgyvenę, įee 
k®% ta pokariniais* metate. Mums yra žtaoma* 

j neapsakomi1- sunkumat Ae- Ulė pasilikufiliis I 
žmonių Lietuvoje testartiuaučlų armijų aki- 

i vaižtfcjB, teti taip pati ta tūkstančių tų, kuria, 
pategs nutf tų arrffijir ta daliai; yra tarp, 
išretintų’ asmenų taakieti§jflte, Austrijoje: fc, 
kitose Europa*

j vajaus- garbės: plrminihlhi..
tokilml ilgas. šta vajaus atvrjrymac įpyks 

j sausiu 2* d.. B vali pa- pieūĮ; taaldnrt Astoria 
viešbutyje, Bfevr Vartė® Atidarymas- bu* flB-

okupacija.
f Laikraštis pabrėžia gražų lietuvių, latvių ir 
lestų susitvarkymu, jų darbštumą ir rūpestin
gumą. Jie savo elagsiw paliudija, kad būtų, .

į geri piliečiai'bei kurtais, šalyje.
Į Tačiau visų jų didžiausias troškimas — 
! grįžti į savo, ifiaisstintus. kraštus.. Tų® tarpų 
I juos irurėtų susigąudyti' rusaį, kurte rnerraa 
paverstų savo režimo. įrankiais, o kitus — 
likviduotų.

W. Attwood pabrėžia, kati visi, kurie yra 
lankęsi pabaltiečiir stovykloje, iŠ tat iaėąo

j kardinolas- Franci® Spellmanas hr amtesada- 
j rtus Myron: Tayioc.

asmenų site salite politikoje;- y-*-{*-— vajau®

IDOMIO& LIETUVIŠKOS KIEMO*

tavtškų filmų ta ja® tuoj rody®

ataidūta. Argi ož tai juo® galima kaltinu 
priftiSusptei: SS- formacijoms? Tad kur čia, po' 
ndUižmas* Fiątką, Tamsta® logika. Me* negin
ti fatasį kd<į viena® kita® lietuvi®, o gal ir Buv. 
studente® galėjo būti SS formacijoje. Bet to
kių gto® galinto rasti ta pačių lenkų tarpe. Bet 
tateį mum® neduoda pagrindė kaltinti vtaą 
lenkų tautą-

©Filų Valdžią, leisdama ateiki Hamburgo DF 
universitetą ir ------ “ '
kagJdiH* studi 
žnttgta, Aeltofi

jį ištaikydama, be abejo, žino, 
udja. Jei ponui. Tomasz Piątfca 
i grįžti į tavo okupuotą kraštą, 
gas, tai vi® dėlto Vakarų Są- 
e totali® žmones yra kitokio®

ni* fSdąfctofittš nežino, kuriam tikslui žmonės 
mdtori. Matyt, fc*d jė per mažai mokytasi,

rifeSS Lietuvių Šsrtbos fftardte esate atlikę: 
tūkstančių; Lietuvos kenSataSu; Žnoiiių; ū: 
vaatų kančioms: ar sunkumams: psletigvitaL- 
Vyskupai, su maftfe telštair. viKids,. kad! 
Visagalis Dieoas ta tofitai tauntaa jifeu, 
pastangas. •

Me® teškiame vi&fes, kad savų vajuje j>®s 
susilauksite visų amerikię&iį dosnios pdr<ę- 
mosi Mes tikite- kad' j&s ta toliau! pagtabėsite 
kenčiantiems Lietuvos žmonėms, nežiūrite 
kaip dideles sunkenybės galėtų būti: ateStyj®.

Tegu būda- suteikta gausį palaima visiems

lietuviams, nukentėjusiems nuo karo ar 
išhiaškytianB p® įvairias kraštu*. Visoje 

J šalyje numatyta surinkit tfenigfara kaip pusę, 
nūlljono, dolerių '

B/tLF-as nesentai yra kreipęsis: į visas lie
tuvių koloHSjhs;. kad! pirmas bendras Šaipos 

šiame vajuj® batų padarytas tava Ž 
dieną, kiekvienoje lietuvių, gyvenamoje vfe- 
toje suruošime parengtiną.

Šaipos Fondo pirmininkas yra km Dr. X 
S- Končius. Tarp Sando garbės narių, yra.

apžvalginė Lietuvos filmą,.
Antra filmą, vadinam: „Kodėl. mes

iru sausio 17 *)

Trečioje Girnoje- parodomas- lietuvių tanu**

vota. Lietuvos, vaizdų filmą.

rika-', 1947 m. sausio 17 d.)

Khlckerbocka Ar. Šausią 18. <L 730 vaL 
rodomas Mas; 
ir sekmadieni.

X Daily Mail” skaitytojai dėl 
Pabaltijo valstybių likimo

JWgu galima pteatartf, kad Pabaltijo vais
tysią likimas didžiųjų Vakarų valstybių 
psfitšfcų pasštefcymuose Šttto meta beveik

gomis bei aliuvi ion**, tai tokio taeįmgurno

ropos fe-ikraščių skaitytojų tarpe- Arttai, 
„continental Daily Mail“ dienraštyje, paly-

krašta — Lenkijos, Pabaltijo valstybių Jts- 
gostavijos Ir kt. klausimai Atskirais atsitikL 
maid, pravedant, pav.. lygiagretę su vokiečių 
darbininkų išgabenimą j Rusiją, primenamos 
bolševikų įvykdytos deportacijos Pabaltijo 
valstybėse, JTKVD teroras tusų olrapuotaose 
kraštuose ir panašūs reiškiniai iš anapus ge- •4 — Y7 *lezineS uzaangos.

Winstono Cbarchiliio sūnus, paskelbė 1948. 
XL 21 d. .CDM* straipsni, kur palietė rusų 
puolimą prieš marš, Smuts už, Pietų Atlikus 
nenorą atiduoti Josios valdomą Pietų Vakarų

MIR£ TEISĖJAS JUOZAS GRIGAITIS
Sausio 9 d. Dorothy. S. X, mirė teisėjas

Juozas Grigaitis, sulaukęs W metų amžiau*.
I Jungtine* Valstybes jis buvo atvykęs peri

mečius Efetuva vykdė istorinę ntetją, sutai
kydama vokiečių „Drang nacfi Osten", ir sau
godama Vakarų Europą nuo azijatu ant- 
pMSdžio. XViil a. pabaigoj Lietuva pateko 
rasų valdžion *« rasų — vokiečių susitarimo, 
gyvai primenančio nelemtą Moiotovo-Rib-

vos sutartimi sovietai „savo noru ir visiems 
laikams iS^žaMjo visų Rusijos turėtų su-

Vnga būtų atsakyti į šfooe klausimus: 1) ar 
sovietų 1948 m. agresija gali būti pateisini-

vavuai Lietuvos operoje.
Teisėjas: X Grigaite mira generalinio 

šulo X Budrio ūkyje. V. 
konsulo sesuo. Velionis bt 
kaltetą Petrapilyje, tarnavo 
ano karo laiku užėmė auki 
taroje. Vitebske esantieji

tarnybos pasitraukė generolo laipsniu. Tada 
J. Grigaite buvo paskirtas Į apygarda* 
teismą ir vėliau j tribunolą, kur buvo civftt-

rašydavo „Mūsų Žinyne“.

Ponas Tomasz Piątlta klausia, kai reniai* 
tų žmonių moKšltt naudoti*. Aišku, ne jų ■ -»e »*
JLioj&H vJCTipaTital.

Ponet Toms** rtątką stebisi, kodėl tie žmo
nės likę neišduoti savų kraštų vyriausybėm*, 
kad j&f juo* nuteistu ir pavyzdingai nubaustų 
Jei p. Toma** Plątka būtų gerai informuotas, 
Kas sianaiciNĮ awiasi jo icvynaj-e, tuomet jam 
viritaė batų aišku ta nebetektų stebėti*. A G.

1IW9 DP imigravo į JAV
Btemerirtvėn, (S & S) — 7730 Imigracijos 

punkto pulk, Ciririė* & Johnsson pranešė, 
kad « JAV tono* j Ameriką jau išgabenti 
10/39 fspątrijental arba emigrantai, iš šio 
Bkattiaus 3573 asmenys yra DP, turintieji 
JAV pilietybę, o llšr — imigrantai. Beveik 
90% iė Šių krykusiųjų buvo Žydai.

Atia ttM imigrantų ta repatriantų Bre- 
m.' hlVėM laukiama atvykstant ta Frank
furto, Berlyno, Stuttgarto, ir Mūncheno.

primmė Baltijos valstybių dabartinę padėtį 
(Sts. buvo išspausdintas ir lietuvių, tremtinių 
sp y,

Šia B. Cburcbillio straipsnis, sprendžiant fš 
skaitytojų tame pat dienrašty paskelbtų 
laiškų, sukėlė nemažą susidomėjimą oku
puotų Pabaltijo valstybių klausimu. Pir
muoju laiškų skyriuje 1948, XL 28 <L atsiliepė 
tūla® rusas, prikišdamas R. Churchiiliui, kad 
pastarasis bus pamiršęs, jog Pabaltijo valsty
bė® ir rusų aneksuotos suomių ir lenkų že
mė* prieš I-j{ Pasaulinį Karą priklausė Ru
sijai Ir, esą, rusų tauta už tų atskirtų kraštų 
atgavimą apmokėjo savo krauju.

Kitas skaitytoja* 1948. XII. S <L, priminę* 
bolševikinės partijos ir NKVD terorą, žiau
riausią diktatūrą, baltu naikinimą, klausta, 
kodėl Pabaltijo valstybių klausimu tylima, 
ar tik ne todėl, kad nusikaltimai prieš žmo
niškumą, prigimtas teise* ta laisves yra pa
daryti didžiųjų valstybių prieš mažąsias?

1948. XII. 8 4 talškė redakcijai stebimasi, ko
dėl, rusams reikalaujant atitraukti britų 
kariuomene iš GraifcIJte, Indonerijte, Egipto 
ir kt„ niekas nereikalauja rusu* pasitraukti 
iŠ Pabaltijo valstybių, ir esą nuostabu, kad 
tokio klausimo iš viso nebuvo kilę.

1947. XII. 12 d. kitas skaitytojas mėginą 
pateisinti mažųjų tautų pavergimą tuo laiku, 
kai tiek didžiųjų, tiek mažųjų tautų laisvė 
taikoma natūraliu dalyku. Ar nebūtų, esą

Strtariies’ '
Vokietis iŠ Berlyną 194S. XIL 27 i. laiške 

rašo, kad vokiečiai, ryžtam su dienrašty Iški
lusia eontroversa dėl rusų politikos Pabaltijo 
valstybėse, nesupranta, kodėl nusikaltimu 
laikoma, kai baltus žudo vokiečiai, bet jo 
nematoma kai tat daro rusai. Vokiečiai karo 
nusikaltėliai esą nubausti Numb erge, kartų 
kaltintojai buvo rusai. Jeigu tai esąs demo
kratijos pavyzdys, tai vokiečiai tokios demo
kratijos nenorį

1948. XIf. 29 d. skaitytojas rašo, kad suo
miai, baltai ir lenkai dėl esamos padėties jų 
kraštuose esą patys kalt!, nes bevelija so
vietines, o ne savas vyriausybes.

į tą mintį 1947, f. 19 d. atsiliepė kitasskal- 
tytoįas. paaiškindamas, kuriuo bei kokia 
būdu baltų tautoms buvo primestos sovte-

kavo BALFo skyriui Dorothy, N. X Bet, 
neilgai laukus, jį paguldė liga, iš kartos ji* 
ir nesikėlė. (.Amerika“, 1947 m. sausio 17 dj

POLYNOS STOSKOS PASISEKIMAS
Praeitą savaitę New Yorke pradėtas muzi

kaliais vaidinimas „Street Scene“, kuriame 
dalyvauja ir lietuvė dainininkė Pelyną 
Stoska,

Amerikiečių spauda labai palankiai at-

Yorko dienraštis „Herald Tribūne“ sausio

Stoskoj, kuri dainuoja klaidžiojančio* žmo
nos ir motinos rolę, atrado teatrui retų artistų. 
Jos balsas yra apvaldytas ir be galo pa
trauklus. Jos vaidinimui nieko netrūksta“. 
„Street Scene“ eina Adelphi teatre New 
Yorke. („Amerika“, 1941 m, sausio 17 d.)

kafflS gelbėti.

1347, t ii A. iaiSke prikišamas 1948, XII.

žta Pabaltijo valstybės buvusio* Vokietijos 
potencialiu tramplynu Husiją užpuHL Jung
tinė Lietuvos-Lenkijos respublika, kol pati 
netapo rusu-vokiečių imperializmo auka, at
laike vokiečių veržimąsi į rytus ir slavų bei 
azijatų stūiriimąsi į vakaras. Pabaltijo valsty-

JT globos D? judėjimą
Frankfurt — „Stars and- Stripes“ rašo, kad 

Briuselyje prasidėjo tarpvyriausybinio pa
bėgėlių komiteto (IGCR) pasitarimai su Bei-

armijos įgaliotinis šioje konferencijoje daly
vauja tik kaip stebėtojas). Sis komitetą*

gyventi savojoj šaly.
1949. XIL 18 d. kitas rusas tvirtina, kad Pa

baltijo valstybės visados buvusios Vopletijos 
potencialiu tramplynu Rusijai pulti, ir dėl 

“ ... . pamoką,
limo, Baig- 
rtų poten- 
salas. Bel- 

pačių motyvų S. Ru-

to, eaą, Rusija, patyrusi sk 
norinti apsisaugoti nuo tokio 
damas klausia, argi firitani 
daliam priešui valdyti Lan-

Ir nors Pabaltijo valstybės buvo rusų oku
puoto*, tačiau rusai vistiėk buvo vokiečių 
užpulti ir tik Vakarų demokratijoa išgelbėjo 
XX a, „tautų koncentracijos stovyklą“ nuo 
visiško žlugimo. Pagal 1948. XH. 18 d. laiško 
autoriaus mintį išeitų, kad Belgija, Olandija 
ir Liuksemburgas gręsta Prancūzijos saugu
mui, nes to* šalys buvusio* „tramplynu" 
Prančūzijai pulti.

1947, L 19 d. tūlas skaitytojas, ryšium su 
1948. XII. 18 d, laišku, stebisi, kaip rusai, tiek 
kentėję prie Stalingrado, bijodami naujo vo
kiečių užpuolimo, gali pateisinti Pabaltijo 
valstybių okupavimą. Autorius prileidžia, jog, 
esą galima, kad Britanija neleistų Belgijai ir 
Olandijai tapti „potencialiu tramplynu“ jai 
užpulti, tačiau tarp tų kraštų ir Pabaltijo

priešiškai nusiteikusių Pabaltijo valstybių
1948, XII, 19 d. buV. Lietuvos ntin. pir

mininkas, pasipiktinę* 1948. XI. 28 d. laiško 
autoriau* teigimu, kad Pabaltijo valstybės 
įjungto* į S, Kuriją kaip buv, Rulijc* impe
rijos dalis ir i. i., nurodo, kad Lietuva jau 
XIII a. buvo sukerusi savo valstybę, kai ru-

laiško autorius, bus primiršęs, kad 1941 m. 
Pabaltijo valstybėse buvo ne Vokietija, bet 
Kurija, ir tai neiukliudė vokiečiams pasiekti 
Leningradą, Gal esą pačio* baltų tautos, jei 
nebūtų okupuotos, efektingiau būtų ginusios

- -  --------------------------- ------ • savo kraštą nuo vokiečių Rusai eina Hal
sai savos dar ilgai neturėjo, kad du šimt- i dingu keliu, pavergdami baltų tautas. (EI)

ir globos DP perkeldinimą į Belgiją
Belgija siūlo 20.000 DP iš amertkleMę 

zonos įsileisti pas save anglių kasyklų dar
bams. Atvykusieji į darbus vėliau galėsią 
atsigabenti savo šeimas (po 3 mėnesių) if 
eventualiai gauti pilietybę,

IGCR, kurio centras yra Londone, tiklsį 
kad ir kitos valstybės galės panašiomis 
sąlygomis priimti pas save darbams DP, kurio 
šiuo metu gyvena sąjungininkų globojamose 
stovyklose, Vokietijoje.

Berlin (AP) — Britų karinė valdžia pa
skelbė planą, kuriuo numatoma ftm tikram, 
griežtai ribotam, Žmonių kiekiui leisti išvykti 
iŠ britų okupacinės zonos į užsienio kraštus.

Šiuo planu, liečiančiu emigracijos doku
mentų išdavimą ir leidimus išvykti tiek vo
kiečiams tiek nevokiečiams, numatoma pa
lengvinti nevokiečių, gyvenančių DP Sto
vyklose, emigraciją iš Vokietijos. Planas buvo 
paskelbtas, kai kurioms Pietų Amerikos 
valstybėms pranešus, kad šios priimsiančios 
emigrantus. Norintieji išvykti vokiečiai turė
sią gauti okupacinių organų sutikimą. Pabrė
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Pasaulio laikos proble II
(Tęsinys)Ta linkme pamažu ir prasidėjo tautų teisės evoliucija. Po Pirmojo Pasaulinio Karo buvo sukurta Tautų Sąjunga, kuri turėjo tarnauti kaip taikos instrumentas, tačiau ji rėmėsi vien tautų gera valia. Ji neturėjo savo dispozicijoje egzekutyvinių organų, pajėgių patikrinti tautoms saugumą ir įgyvendinti taiką. Todėl ji neturėjo pasisekimo ir žlugo. Iš to išeitų, kad už Antrąjį Pasaulinį Karą didelę atsakomybės dalį turėtų pasiimti ne tik tiesioginiai jo kaltininkai, bet ir netiesioginiai — Pirmojo Pasaulinio Karo nugalėtojai, nes jie tada buvo įgalinti sukurti tokią tarptautinio gyvenimo sistemą, kurioje karas būtų nebeįmanomas. Tačiau greitai išsiskyrė nugalėtojų valstybių interesai. Tautų Sąjunga pavirto hegemonijos siekimų organizacija. Patys Tautų Sąjungos kūrėjai netikėjo į amžinos taikos įgyvendinimo galimumą ir ginklavosi, be to, siekdami užtikrinti sau naudingas tarpusaves atskirų valstybių sąjungas it geresnes strategines pozicijas.Nors Tautų Sąjunga buvo ir nevykęs kūrinys, tačiau istorijoje jis bus atžymėtas, kaip pirmas rimtesnis žmonijos bandymas sukurti tarptautinį taikos ir saugumo organą.■ Po Antrojo Pasaulinio Karo buvo sukurtos Jungtinės Tautos. Šitos organizacijos konstitucija, turi jau daugiau pozityvių elementų. Čia mes jau randame pasaulinės tautų bendruomenės konstitucijos ir saugumo organizacijos rudimentus. Tačiau kai kurie momentai sukelia rimtų abejojimų ir dėl šios organizacijos pasisekimo: 1) jos konstitucijoje aiškiai pabrėžtos tautų nugalėtojų ir nugalėtųjų kategorijos. Jeigu karo kaltininkų nubaudimas ir galėtų būti pateisintas taikos sutartimis, tai nuolatinis meltretavimas tarptautinėje organizacijoje kels tautų tarpe tolydinio kartelio, neapykantos jausmus ir revanšo siekimus; 2) ji nėra paremta didžiųjų, vidutiniųjų ir mažųjų tautų lygybės, taigi tarptautinio teisingumo principais, kurie turi būti padėti pasaulinės laisvų tautų Federacijos konstitucijos pagrindam Didžiosioms nugalėtojoms valstybėms JT statutas sudaro priveligijuotą, hegemoninę padėtį ir pažeidžia kitų laisvę mylinčių tautų teises; 3) esminę atsakomybės-dalį už pasaulio taikos išlaikymą pasiėmė penkios didžiosios valstybės-nugalėto- jos, kurios įėjo į pagrindinį JT organą-Sau- gumo Tarybą nuolatiniais nariais. Tačiau jų pareigos remiasi jų gera valia, kurią, tačiau aiškiai ne visos turi. Jos gali ginkluotis mekeno nevaržomos. Jos apsišarvojo veto teise, kuri įgalina vieną valstybę paversti niekais visus akcijos prieš nusikaltėlį sumanymus. Aišku, kad atsiradus tarp šių penkių didžiųjų, užsitikrinusių JT dominuojančią padėtį, nuomonių ir interesų priešingumams, turi niekais nueiti visos kitų taiką mylinčių tautų pacifistinės pastangos; 5) tokią priveligijuotą padėtį JT yra užsitikrinusi ir viena tokia valstybė, kuri pati daug kartų brutaliai yra pažeidusi ir principiniai I 

neigia „supuvusio buržuazinio pasaulio“ pagrindinius moralės ir teisės principus, kuri daug prisidėjo prie Antrojo Pasaulinio Karo sukėlimo, nes siekė išnaudoti „buržuazinio" pasaulio priešingumus, siekė pagrindinius nacių karo mašinos smūgius nukreipti prieš Vakarų demokratijas ir kuri niekada nebuvo „kapitalistinių imperialistų“ ištikima sąjungininkė, bet tokia pasidarė tik bėdos spaudžiama. Jos dėka atsirado Saugumo Tarybos narių veto teisė, kuri turėjo toliau palaikyti tarptautinę anarchiją, parankią de- struktyvinei jos veiklai. Ji bendradarbiauja su „suvupuvusio buržuazinio pasaulio“ tautomis ir tų tautų organizacijoje tik tam, kad užtikrintų sąlygas vadovauti ir diriguoti destruktyviniams komunistų-bolševikų partijų judėjimams, o pačią organizacijos tribūną panaudotų demogoginiam savo doktrinų propagavimui, „buržuažinio“ pasaulio tautų nesantaikai kurstyti ir savo neteisėtiems veiksmams ginti. Nors tokiomis sąlygomis reikia labai abejoti ir šios organizacijos sėkmingu funkcionavimu, bet tatai neišskiria galimumo, kad JT pasidarys tautų parlamentu, ir įgijusi egzekutyvinės jėgos, pasidarys pakankamu pasaulio tvarkai ir saugumui užtikrinti organu.Visgi JT Charta reiškė didelę pažangą tautų teisės srityje. O jos dęklaratyvinėje dalyje yra išreikšti aukščiausieji dabartinės žmonijos kartos taikos, demokratijos ir laisvės idealai. Tačiau, kad JT pasidarytų veiksmingas instrumentas palaikyti pasaulyje tvarkai ir taikai, kai kurie Chartos nuostatai neišvengiamai turėtų būti reviduoti. Be to, iš JT turėtų būti išsekirti destruktyviniai elementai. Nes kaip gi atrodytų pasaulinis parlamentas, iš kurio tribūnos būtų skelbiamas melas, varoąpa demogoginė propaganda ir kurstoma paskutinė bolševikų revoliucija? Arba koks būtų Tarptautinio Teisingumo Tribunolas, kurio teisėjais būtų despotijos atstovai ir tarptautiniai nusikaltėliai? Arba vėl, kokia būtų toji tarptautmė koriuomenė, kurioje būtų prikimšta politrukų?
PASAULIO UNIFIKACIJOS KONCEPCIJOSIstorinis procesas ir privedė prie to, kad dėl pasaulio unifikacijos tegali varžytis ir varžosi dvi didelės jėgos: JAV ir Sov. S-ga, reprezentuojančios tam tikras busimosios pasaulio santvarkos koncepcijas, dėl kurių tautos neatidėliojamai turės apsispręsti.a) Sovietinė koncepcijaBendrai nelaimei, prigijusią tarptautiniuose santykiuose tradicija, Sov. S-ga laikoma normalia valstybe, su kuria beveik visos valstybės palaiko normalius-diplomati- nius, konsuliarinius ir ūkinius santykius. Jeigu ištikrųjų Sov. S-ga būtų normali valstybė, tai, gal būt, ir pasaulio unifikacijos problemos sprendimas nesudarytų ypatingų sunkumų ir galima būtų su ja pasiekti susipratimo. Ta

I čiau Sov. S-ga yra nepaprastas reiškinys pa- I šaulio valstybių šeimoje, ir tai dėl dviejų i priežasčių: pirma — savo vidaus santykiuose, 
savo piliečių ir jos pajungtų tautų atžvilgiu 
Sov. S-ga vykdo nepaprastą ir civilizuotame 
pasaulyje netoleruotiną barbariškumą. Kituose straipsniuose mes jau konstatavome, jog Sov. S-goje vyrauja teroristinė, ultra- fašistinė sistema, nors sovietų, kaip ir savo laiko Goebbels’o propaganda, tatai vadina tikriausiąja demokratija, ir antra — Sov. S- goje aukščiausioji valdžia priklauso vienai, vadinamajai komunistų-bolševikų partijai, sovietų vyriausybė šimtaprocentiniai yra bolševikinė, todėl Sov. S-ga totališkai yra pajungta bolševizmo doktrinoms. Bolševikų gi supratimu, Sov. S-ga turinti būti pasaulinės-pro- letariato revoliuęįjos baze, o raudonoji (dabar savietų) armija'pasaulinės revoliucijos avangardu. Tuo būdu išorės atžvilgiu Sov. S-ga 
reprezentuoja maksimalinį imperializmą.Tyrinėjant Sov. S-gos tarptautinius santykius, nereikia atsižvelgti į oficialius Sov. S- gos atstovų pareiškimus ir užsienių propagandą, bet į bolševikų partijos tikslus, metodus ir priemones. Šitos partijos koncepcijomis, kurios formaliai grindžiamos marksizmo doktrinomis, bet tikrovėje siekia rusiškos pasaulio bolševizacijos, pasaulis turįs būti unifikuotas revoliuciniais metodais ir priemonėmis, sukūrus „klasiškai susipratusio“ proletariato diktatūrą, tikriau, pasaulinį, rusiškai bolševikinį, autokratiniai-tironinį imperiumą. Šitame imperiume, teroro metodais sunaikinus „kapitaliniai buržuazines“ klases, būsianti sukurta beklasinė visuomenė, kur gamybos priemonės būsiančios suvisuomenintos, bolševikiniais terminais kalbant, „nacionalizuotos“, taigi neliksią išnauduotojų ir išnaudojamųjų. Sumaišius tautas mechaniškai, priverstinų perkraustymų būdu, būsianti sukurta viena, rusiškai kalbanti sovietų tauta. Idealistinės religijos ir visokie priešingi filosofiniai sąjūdžiai turį būti užgniaužti ir teroro priemonėmis sunaikinti. Idealistines religijas turįs pakeisti dialektinio ir istorinio materializmo išpažinimas. Tuo būdu šitame imperiume išnyksią visokie imperialistiniai, nacionaliniai, socialiniai ir religiniai prietarai ir konfliktai.Aišku, kad su šitokia pasaulio unifikacija ir pacifikacija, kur įsivyrautų kapų tyla ir kur karą pakeistų nuolatis teroras, nes, kaip matėme, sovietinėje tikrovėje režimo priešų netrūksta jau 28 metai, laisvasis pasaulis sutikti negali. Deja, prieš šitą gerai konsoliduotą ir veržlią pasaulinę bolševikų organizaciją ir beatodairišką Maskvos melo propagandą nėra nieko pastatoma. Vakarų pasaulyje vyrauja didelė dezorientacija ir dezorganizacija. Vakarų pasaulio masės pasigailėtinai neturi supratimo apie bolševikų tikslus ir metodus, apie bolševikinę tikrovę, negali suprasti bolševikinio imperializmo grėsmės ir netgi jam padeda žygiuoti pirmyn. (B. d.)

A. Žiedas |

Kankinių šauksmasŠveicarų Alpėse neseniai buvo priverstas nutūpti lėktuvas su keliolika piliečių. Kalnas aukštas, sniego daug, nėra valgio, mirtis žiūri į akis, bet mūsų pažangiais laikais lėktuvas turi stebuklingą priemonę — radio. Nuo kalno pradeda oro bangomis j visas pasaulio puses skristi S. O. S. šauksmas. Gelbėkit, mes sušalsim ir badu numirsim!Iš kelių kraštų, kaip pridera humaniškam pasauliui, išskrido lėktuvai ieškoti nelaimingųjų, juos iš tos tragiškos padėties išgelbėti ir, ačiū Dievai, surado ir išgelbėjo.Lietuvoje jau treji metai, kas naktį kokios nors ramios, padorios lietuvių šeimos namą apsupa enkavedistai, įsilaužia į vidų, pažadina visus ir, revolverius atkišę, liepia per 15—20 minučių susidėti daiktus ir išeiti. Kur — jiems nesakoma, bet visi žino, kad į Sibiro sniegyną ir į badą. Kodėl, už ką?Gyvulių vagonai, kuriais jie vežami, radio neturi ir S. O. S. šaukti negali, bet pasaulis apie juos gerai žino. Bet ligi šiam laikui ne tik nei vienas lėktuvas nepasijudina juos iš to sniego ir bado išgelbėti, arba bent pažiūrėti kaip jie ten gyvena, ir ar iš viso dar gyvena, bet nei vienas viešas žodis nebuvo pareikštas jiems apginti. Seimų tėvai, molinos ir maži vaikai miršta Sibiro sniege nuo bado, šalčio, teroro, miršta dešimtimis tūkstančių, nežinodami už ką ir kodėl Jie miršta visų apleisti, kaip nūnai miršta į ledo gabalą pavirtusi žmonių sąžinė.
(„Lietuvių Balsas“, Roznaft

------- ■ Tėvynė -------
JUOZAS KĖKŠTAS

Praeidami, - ,
įvairiais rimais ir linksniais visokeriopais 
kalbėjo ir nukalbėjo apie buvusį grožį.

O aš, kančioje juodą naktį pažinęs, 
kai ją sunkiai matau ir jaučiu, tarp uolų, 
kurios per saulėlydį dega, 
miniu būsimą grožį. Aš, jame gimęs.

Matau jo krantus, nors miškai ir laukai
krauju gęsta;

nors naktys dar dengia pasaulį.
Širdies skausmo aukštas akmuo.
Dolomitų uolos aštrumu įaugo į dangų 
ir dega.

Aukštas rytas pakils iš nakties.

Iš rinkinio „Staigu Horizontas".
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Ne, nieko nepadėjo nei motinos ašaros, nei Į tėvo rūstumas. 'Rodos, taip aiškiai, kaip ant delno, rodė jam . visi šitą klaidą, bet sūnus, lyg apakęs, nematė ir gana. Jis gynėsi atkakliai, užsispyręs, tai ; vienokiais, tai kitokiais argumentais pasirem- 1 damas, kuriuos tėvas griežtais savo žodžiais trupino, lyg sausas šakeles. į— Gana! — u ,r!:ė ant galo kumščia f stainnet jo žili ūsai pasišiaušė. — Kam čia tiek į plepėti. Klausei mano patarimo — pasakiau! Į Nenori klausyti — žinokis! Bet svetimtautės i į namus man neparvesi, tai žinok! Bent kol I gyvas. būsiu. Vartai jai užkelti, — pasakė, lyg kirviu nukirto, ir no ėjo vis:.: iš >jišeiti, nė žodžio daugiau nenorėdamas girdėti. Bet prie durų stabtelėjo, drebančiais I pirštais ėmė kimšti pypkę, lyg tai sūnui, lyg pats sau kalbėdamas:— Kad tu nesulauktum! Tai Jonaičio marti! Tai laimė, tėvų džiaugsmas, sūnaus pasididžiavimas! Savosios mergaitės neranda. O ta gagsi, kaip žąsis, nė -.vlšk.-.i nemo! . -. .i:.: „Ale susėsime, dvi štūlės šišion, pleciaus gana . . .“, — kartojo košdamas pro sausas lūpas jos žodžius, kai sūnus buvo parsivežęs j ją tėvams ir broliui parodyti. Tikėjosi, mat,' kad pamatę savo akimis, nebus tokie atšiaurūs. Bet nei jos mandagumas, nei stengimasis įsiteikti nerado jų širdyje atgarsio. Tegu ji buvo ir gražaus sudėjimo, švelnių bruožų ir didelių juodų akių, su nusvirusiom plaukų garbanom ant baltos kaktos-jos grožis tėvams buvo svetimas, šaltas, it blizganti marmuro lenta, be šilumos ir širdies.Dar šį pat vakarą sūnus turėjo išvažiuoti atgal į miestą, kur, baigęs mokykąj. dirbo kelionių biure. Ten susipažino ir užsigeidė vėsti šitą mėginą, dėl kurios jau nebe pi rną karią kilo audra, kuri šiandien galutinai aptemdė visų širdis, grėsmingai žybčiodama perkūnija.— Ne tu su ja gyvensi, tėvai, o aš ... Ne tu ją man perši, o aš pats savo laimei ar, kaip jūs sakote, nelaimei pasirenku. Jei kentėsiu — jūsų paguodos neprašysiu, — dėstė sūnus vis savo. 

nemiegotų naktų . . .— Virkdžiau ir nustojau. O tu virkdai ir nenustoji su ta prūse. Žinai, tikrai jos nemainyčiau ant Kostės, nors ir dvi tokias dar priedo dėtum.— Velniop man tavo pliauškalai . . . Gali tylėti. Ne tavęs klausiuos, kai norėsiu.— Tai ko grįžai čia? Ar tik peklos namuose pakelti? Gėdą atnešti? O dėl tylėjimo, tai daugiau tūrių teisės šioje troboje kalbėti, nei tu, vasaros darbymečius prapavėsiavęs. Atsirado, matai, baltarankis, mūsų prakaitu išprusęs . . . Bet su savo prūse čia ne- pavėsiausi. Pas mus pleciaus ir štūlių jai nėra. Taip ir pasakyk! O gal pas ją kitaip ką radai, negu pas visas ... — ėmė drebėti jo lūpos, strigti žodžiai, taip buvo supykęs. Kiek pastangų dėjo, kaip sunkiai vežė ir kantriai,tylėjo, kai motina viską kišo jam į ranką, klumšelius ne tik viešai, bet ir slėpdamasi siuntinėjo, lyg jis būtų nematęs. Bet niekas šito nepavydėjo. Na, tegu, brolį mokytesni turės. Lengviau uždirbto pinigo kartais nepagailės, tai jam šį tą, tai motinai su tėvu kitką nuprikdamas. Ne, tai ne turto troškimas buvo, o širdies parodymo. Bet vos tik atsistojo ant kojų, viską tai prūsei sukišo, iš karto kailiniuota ir šilkuota pasidarė, o broliui net marškinių švaresnių, pagailėdamas. Tegu, negailėtų, rodos, jei tai sava mergina būtų. Kad ir iš miesto, nesigėdytų juk rankos paduoti, švelniai prakalbintų į svečius atvažiavusi. Bent į akis ir Širdį pažiūrėti mokėtų, tos pačios padangės saule auginti, tų pačių vėjų ir audrų blaškyti, tos pačios ilgesingos dainos po dienos darbų migdyti ... O dabar? Ką čia ir bekalbėti... Nebėra brolio. Svetimos širdies suviliotas, tegu ir pamažu, negreit, bet, Mis dėlto, suvys ir nudžius šitiems arimams, į svetimą žemę šaknis įleidęs.Graudumas ir pyktis apėmė jį. Pamatęs pro langą tėvo pypkės žybtelėjimą. kieme, išėjo ir jis, nepakeldamas to sloginančio sunkumo. Nors žinojo, kad brolis dar šiandien turėjo spėti į traukinį, bet nekinkė arklio pavėžėti. Gana, privažiojo. Net nepasižiūrėjęs į briką, kurį buvo po pietų išsistumęs, nuėjo pro kluoną takeliu tolyn į pievas, kuriose kilo vasaros vakaro rūkas. Lyg lengviau čia laukuose jam pasidarė.Troboje tyliai ašarodama motina įkišo į čemodaną lašinių bryzelį, džiovintą sūrį . . . Vistiek tai buvo jos sūnus, jos širdies šventų virpėjimų įsikūnijimas, nors ir ne tuo keliu jis ėjo, kuriuo ši sudžiuvusi ranka jį laimino.— Mama, — ištarė tyliai užsidėdamas skrybėlę. Žinojo, kad jau brolis nepavežės. — Aš ją myliu. Taip myliu . . . Lyg tu manęs nesupranti?— Daugiau, negu tu galvoji, — atsakė nepakeldama akių. — Daugiau suprantu meilę, 

— Bet nenorėk, kad tėvai savo sūnaus pražūtį palaimintų, —■ riktelėjo tėvas atsigrįždamas. —. Nenorėk, kad matydamas parają, į kurią pats lendi, dar tave pastumčiau. Ne, vaike, šito nepadarysiu, o laikysiu, kiek galėsiu. Jei jau neišlaikysiu, tai bent žinosiu,! kad pats sprandą nusisukai . . .— Atsidarys, vaikeli, akys, atsidarys . . . Tik jau mūsų sustingusios lūpos, kurios visada tau gera kalbėjo, bus juoda žeme užbertos. Per vėlu bus išgirsti mums kartų tavo prisipažinimą, kad ne čia kelias laimėn buvo . . . Ne veltui motinėlės ašaros ir tėvo pyktis liejosi. Pamatysi ... — motinos raukšlėtu veidų viena po kitos ritosi ašara, apvali, blizganti,ylyg perliniai karoliai, iš gerų akių.Ne,, negalima sakyti, kad šitų ašarų gailus j sūrumas nebūtų pasiekęs sūnaus širdies. Ją gėlė, skaudėjo, gailestis ir meilė maišėsi joje j sykiu su apmaudu, bet ryžtas nugalėti visas j kliūtis ją spaudė lyg replėmis. Ištiestos baltos ' rankos laukė jo grįžtančio, ir juodos akys iš j artėjančio vakaro šešėlių liūdnai žvelgė į jį,! lyg priekaištaudamos ir klausdamos: ar ištesėsi? Taip, taip. Nepasiduos jis, ne. Tik reikia tvirtai sukasti lūpas ir eiti, nors, tai būtų ir tikra perkūnija. Viską Išbandė, nei žodžiai, nei įrodinėjimai nepadėjo. Už tai, kad, jam rodėsi, nežiūrėjo jie į jo širdį, negalėjo suprasti ir pamatyti jos gelmių, to slapto, galingo jausmo, kuris dabar tempte tempė jį nuo jų visų į tą saldųjį meilės kelią . . . Nieko kito jis nematė, tik tuos spalvingus burtus, kurie toki gražūs ir viliojantys dabar rodėsi.— Kodėl? — paklausė jis. — Kodėl jūs visi šito nesuprantate, lyg pavydėtumėte, ar ką . .Tėvas tik trenkė durimis ir išėjo.—Pavydės kas jam šitokios mergos, — įsiterpė vyresnysis brolis, visą laiką tylėjęs prie lango. — Bent niekų nekvaksėtum, kaip perekšlė višta. Kai praeis karštis perėti, pats gėdysiesi, ką kalbi . . .— O tau seniai praėjo? — atšovė visas užsidegdamas. — Seniai nustojai landžioti pas Kličių Kostę į kamarą? Kiek virkdei mamą, vaikščiodamas paraudusiom akim nuo

negu tu, sūnau. Už tai noriu, kad ji nebūtų tavo širdyje akla. Tik šviesi ji amžina, tik pamaži ir švelnia ranka pridaigyta išauga, išlapoja į ąžuolą, nelmkstantį nuo audros pa^ vėjui. O kas greit auga, tas greit ir vysta, kas staiga užsidega, tuojau ir užgęsta . . . Kad tai neliestų tavo viso gyvenimo, sakyčiau: daryk, pabandyk, kaip nori. Bet dabar . . .— O kas jau dabar, mama, kas gi? — piktai paklausė sūnus, imdamas čemodaną.— Bet dabar . . . kaip aš augysiu anūkėlius tuos, — užsidengė ji priejuoste akis. — Pasisodinusi ant kelių, ką jiems pasakosiu, jei jų mažos ausytės girdės iš savo motinos ne tas pasakas, ne tas dainas ir meilę, kuri tavo lopšį nemigo naktimis apsupusi saugojo. Nesakyk, sūnau ... Tu čia būsi bejėgis, nes pirmas jų suprastas žodis bus iš motinos lūpų .,. .— Tai jau, mama, dar nė sliūbo nebuvo, o jau ir anūkėliai tau atsirado ... — šyptelėjo karčiai, norėdamas tai praleisti juokais. — Aš apie tai nė negalvojau . . .— Už tai, kad tu aklas, nematydamas tų žiburėlių, kuriuos turi savo meilės spindėjimu ir darnumu uždegti, kad jie šviestų taip pat negęsdami . . Ar taip bus su šita . .— Tik jūs visi matote, mama. Ir tu, ir tėvas, ir brolis, tik aš vienas nematau. Tik jūs visi neakli, o aš vienas nesuprantu ir, jūs manymu, kvailas esu. O dėl to, mama, kad kelis grašius dėl manęs padėjote. Lyg ne? Manote, kad visi dabar turite teisę į mane, net į mano širdį.— Gana, vaikeli, gana! — ištarė ryžtingai motina. — Telaimina tave Dievas. Matau, kad neperkalbėsiu.— Ne, neperkalbėsite, mama. Sudiev! Ačiū už viską. Daug dėl meilės miršta, — ištarė dar stabtelėjęs ant slenksčio, — o aš šito imsiu ir nepemešiu . . .— Taip, daug daug dėl jos miršta, — pasakė motina paskutinius žodžius, — bet kiek mažai del jos kenčia ...Sūnus išnyko tarpduryje, priemenės šešėliuose. Motina pamažu pakėlė ranką ir peržegnojo dideliu kryžium tamsią naktį, į kurią jis išėjo. Paskui ji užpūtė žiburį ir atsisėdo ant lovos, tokia sulinkusi ir nelaiminga. Geso žvaigždės, nuriedėdamos šviesiais keliais nakties danguje, kurį ji dabar matė pro seklyčios langą. Bet jos širdis negalėjo nurimti, virpėdavo ir negesdavo, kaip tenai aukštai vakarinė žvaigždelė, visų šviesiausia. Savo užmerktomis, išverktomis akimis ji matė sūnų, einantį laukais, sunkiai velkantį kojas ir nešantį ant savo širdies didelę naštą. „Nė nepavežėjo“, sušnibždėjo ji, „jam sunk* juk tiek kelio nueiti! Be vakarienės . .
(B.«
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PĖR SILKINĖ UŽDANGA
AS BUVAU rimtai susirūpinęs, kaip gauti 

Lenkijos vizą. Dar prieš atvykdamas j Lon
doną, parašiau eilei įtakingu laiškus, prašy
dama* paveikti atitinkamus pareigūnus, iš 
Londono pasiunčiau kabeliogramą vienam 
amerikiečiui, kuris tūo metu būVo išvykęs 
Varšuvon tikti maitinimo padėtį, prašydamas 
man pagelbėti. Vėliau pusryčiavau sU įžymia 
Lenkijos vyriausybės tigūra. Sis pasakė, kad 
po pietų kabeliuosiąs į Varšuvą, tačiau atsaky
mas greičiausiai būsiąs tik po trijų dienų.

Po pusryčių aš nuėjau į Lenkijos konsulatą 
paduoti prašymą if atlikti kitus formalumus, 
reikalingus vizai gauti. Žinoma, aš laukiau, 
kad teks sugaišti mažiausiai keletą dienų, iki 
reikalai paaiškės.

Konsulate Viena mažo ūgio lenkaitė padavė 
man prašymo blanką, kurį per penkias minu
tės užpildžiau ir Sugrįžau atgal. Ji paviršii- 
tiniškai jį peržiūrėjo.

— Kokiu tikslu Tamsta nori Lenkijon vykti, 
paklausė. —* Ar Tamsta UNRRA-os pa

reigūnas?
— Aš esu žurnalistas, — atsakiau.
— TUo StVėjU Tamstai reikia gauti iš Ame

rikos ambasados pažymėjimą, kad Tamsta esi 
žurnalistas ir viza tuojau bus išduota.

Po pusantros valandos grįžau atgal su pažy- 
jnėjimu. Vėliau, atvykus Varšuvon, kai nu
stebę draugai dažnai mane paklausdavo: "Bet 
kaip Tamsta patekai į Lenkiją?“ — aš, žinoma, 
tegalėdavau atsakyti, kad mažoji mergina iš 
Lenkijos konsulato mano pasą tikrino trum
piau, negu penkias minutes.

Tačiau tai būvo pirmas ženklas, kad nega
lima tą pat pasakyti apie visus šio liūdno ma
žo krašto, kuris yra raudonosios armijos oku- 
Sotas, valdininkus. Geležinė uždanga tik 

rtais turi atsitiktinų Šilkinių plyšių.
' Dabartiniu metu rusai ir jų protėgė Varšu
voje dar laikosi Jaltos nuostatų — leisti ame
rikiečių žurnalistams tikrai laisvai rašyti iš 
Lenkijos. Tačiau keletas gerai Informuotų 
Žmonių tiki, kad tai baigsis tada, kai bus pa
liesti ‘laisvai“ pravesti rinkimai.

Varšuvoje aš apsistojau „Polonijos“ viešbu
tyje, kuriame apsistodavo visi Varšuvos užsie
niečiai, išskyrus rusus; pagal- sovietų papro
čius, pastarieji kitoje miesto dalyje sekvestruo
davo butus. Prieš karą „Polonia“ buvo antros 
eilės viešbutis, dabar — geriausias Varšuvoje, 
nes buvo vienintelis, likęs pd Vokiečių oku
pacijos, kadangi buvo gestapo užimtas (dabar 
jau spėta dalinai atstatyti ir keletą kitų).

Viešbučio valgomajame geras orkestras gro
ji iki vidurnakčio. Nešvariuose laukiamuose 
visuomet maišosi du ar trys civiliai apsirengę 
agentai iš UB arba slaptosios policijos, sek
dami užsieniečius ir lenkus, kurie SU Užsienie
čiais susitinka. Ši sistema, Sparčiu tempu Ug
doma, čia dar nėra tiek išplėsta, kaip Mask
voje; mano viešėjimo metu mano manta nebu
vo nė karto kratyta ir tik kartą aš pastebė
jau, kad esu sekamas.

PRIES KARA Varšuva buvo didelis ir gra
žus niiėstas, į kurį lenkų tauta sudėjo savo 
ištisų šimtmečių triūsą. Šiandien Varšuva yra 
mirusi. Vokiečiai metodiškai ją griovė, kiek
vienam pastatui Susprogįįnti panaudodavo už
tektinai dinamito. Dabar, prabėgom pasižval
gius miesto gatvėse, galima rasti vieną kitą 
mažiau apgriautą pastatą, tačiau, bendrai pa
ėmus, gyventi tinkamų namų Varšuvoje liko 
tik 12 %. Ir Vis dėlto pusmilijonis Varšuvos 
gyventojų (iŠ prieškarinio skaičiaus: 1.200.000 
gyv.j sugrįžo miestan.

Būdinga, šiose Lenkijos vilčių kapinėse, at
gijo prekyba. Tipiškas vaizdas. Krautuvinin
kai sugrįžta į Savo krautuvių griuvėsius — 
maža krautuvėle, pirmajame penkiaaukščio

namo aukšte. Name jau nebegalifha-gyventi, 
nes jO tėra tik fasadas. Darbininkai, Valy
dami gatves, pro langus privertė plytų ir 
šiukšlių krūvą —■ bet iki 4—5 pėdų aukščio,

I Krautuvininkams dabar reikia patiems jas 
išvalyti ir Sudėti naujas grindis, nes jos daž
niausiai esti sulaužytos. Šio vienišo kambario 
luboms jiš Sunaudoja Viską, ką fanda — Skar
dą, tolių ir t. t, Lyg bokštas, aplink kambarį 
Stovi suskeldėjusios keturių aukštų sienos: Vi
są laika jiš turi bijoti, kad Stiprus vėjas neuž
verstų tais griuvėsiais jO naujosios krautuvės.

Lauke, .lots šaligatviai pilni žmonių,, gatvės 
yra keistai tuščios, Vokiečiai pasiėmę Visus 
automobilius, kiek tik jų rado, rusai išgabeno 
daugumą’dar likusiųjų, o dabartinė Lenkijos 
vyriausybė uždraudė privatiems ašmenims 
laikyti bėt kokias motorizuotas SUšišiekirno 
priemones, išskyrus motorinius dviračius, Visą 
judėjimą sudaro keletas tramvajų, keletas val
džios mašinų ir kiek perdirbtų, kariškų sunk
vežimių — daugiausiai amerikietiškų — kurie 
naudojami kaip autobusai.

Žmonės gatvėse yra geriau apsirengę, negu 
tikėjausi — žinoma, ne taip gerai, kaip ameri
kiečiai, bet dar toli gražu nepalyginti Su kai
mynų iš Sov. Sąjungos standartu — nežiūrint 
kad karo mėtų Lenkija daug žiauriau nu
kentėjo, negu Rusija. Frontas per Lenkiją pe
rėjo dU. kartu. Visa Lenkija penkeriš metus 
kentėjo vokiečių okupaciją. Rusijoje karo me
tu žuvo 13 milijonų žmonių, kas sudaro 7% 
prieškarinio gyventojų skaičiaus, o Lenkija 
neteko šešių milijonų iš 35.000.000 gyventojų 
prieš karą, t y. daugiau negu 17%, Žinoma, 
karo metu civilinė pramonė nedirbo nei Len
kijoje nei Rusijoje. Ir jei lenkai šiandien yra 
žymiai geriau apsirengę ir namie turi geresnių 
dalykų, negu kaimynai iš rytų, tai yra tik 
dėlto, kad per 20 nepriklausomybės metų jiė 
sugebėjo Susikurti žymiai geresni pragyvenimo - 
štafidartą.

Stalinas nesniin
Reaguodamas į prieš pusantros savaitės 

„Pravdoje“ patalpintą Straipsnį, kuriuo sa
votiškai komentuojama anglų užS. reik. min. 
Bėvino kalba, pasakyta gruodžio 22 d., anglų 
liberalų laikraštis „The Manchester Guar
dian“ rašės

„Bėvino kalba, pasakyta prieš pat Kalėdas 
pėr radiją į angių tautą, pradžioje nišų Spau
doje būvo paskelbta bė komentarų. Tik po 
trijų Savaičių „Pravdoje“ pasirėdė tuo rei
kalu straipsnis. Gal rusų propagandistai iš 
pradžių nežinojo, kaip jiė į šią kalbą turėtų 
reaguoti, kol po trejeto savaičių kas nors su
galvojo tokią meistriškai klaidingą interpre
taciją? Atrodo, kad beveik iš tikrųjų taip ir 
yra. Tauta, kuri pasidaro saVo propagandos 
belaisviais, teikia tikrai liūdną vaizdą. Bet 
jeigu britų valdžios pastangos pagerinti San
tykius turėtų likti be vaisių dėl to, kad tai 
neranda atgarsio rusų 'nuomonėje, tai jau 
būtų Visiškai rimtas dalykas. Yra įprasta, 
kad istorikai pritaiko įvykius SaVo teorijoms; 
tačiau kai panašiai pradeda elgtis valstybės 
vyrai, tai jau yra labai pavojinga. Be abejo-

Šiandieninė Lenkija
- W. L. WHITE

KLASIlj LIKVIDAVIMAS
LENKIJON aš nuvykau iš Anglijos, kur 

yra įvestą griežta ir demokratiška maisto 
normavimo sistema, pasižyminti tuo, kad tur
tingasis negauna daugiau už vargšą. Bet Čia, 
sovietų kontroliuojamoje Lenkijoje, yra 
cukrainių, kurios yra pilnos pyragaičių su 
sviestu, cukrumi ir kakao, kurių gali gauti, 
jei turi pinigų, be' kortelių. Kitų krautuvių 
vitrinose prikrauta šviežių vaisių arba vyno 
bonkų. Anglijoje tuo metu, kai aš lankiausi, 
buvo duodama po kiaušinį savaitei, čia iŠ 
senos ūkininkės, kintančios prie savo pinti
nės, galėjau jų — visai šviežių — nupirkti 
visą tuziną, žinoma, UŽ astronomišką kalną.

Stebint, kas gaunama pirkti ar parduoti, 
galima labai daug sužinoti apie patį kraštą. 
Čia yra krautuvių, kuriose pardavinėjami 
tekstilės gaminiai, linoleumas, o kai kur net 
radijo aparatai. Greičiausiai jie yra surinkti 
iš vokiečių krautuvių ir butų tose Rytprūsių, 
Pomeranijos ir Silezijos dalyse, kuriuos Rusija 
priskyrė naujajai Lenkijai kurti. Milijonai 
vokiečių, gyvenusių tost srityse, turėjo visa 
palikti, su savimi pasiimdami tik tiek, kiek 
gali panešti. Tą, kas liko, plėšė rusai, po 
jų — lenkai, ir dabar tas grobis jau atsidūrė 
Varšuvos krautuvėse, buvo drąsių vyrukų 
kurie pasisamdydavo keletą kariškų Sunkve
žimių nuvažiuodavo į Stettiną ir grįždavo, 
jUOs prikrovę radijo aparatų fonografų, pia
ninų — ir dabar tie dalykai jau pardavi
nėjami Varšuvoje. Si naujoji profesija nau
jojoje Lenkijoje turi naują vardą: toks Uja
mo luomo arba tautos plėšimo dalyvis yra 
vadinamas ,,šybėriu".

BUVęs vidurinis lUomOs Lenkijoje gana 
ryškiai likviduojamas. Štai, Sena skoningai 
apsirengusi moteriškė sėdi ant šaligatvyje 
pastatytos dėžės ir Už juokingai mažą kainą 
siūlo tuziną Sidabrinių peilių Šakučių ir 
šaukštų. Gal būt, jos vyras prieš karą buvo

ka su „Pravda”
niiį, būtų bUVę Klaidinga Šitai apeiti tylė
jimu."

Kaip žinoma, angių vyriausybė tikrai Šio 
reikalo nėbUVO apėjusi tylėjimu ir pasiuntė 
Stalinui notą, pabrėždama, kad „Prėvda“ j 
iškraipiusi Ernesto L. BeVino žodžių prasmę, j

Tačiau, sausio 23 d. „Tassas“ pranešė, kad ' 
„Pravda“ demėntaVUSi, jog buvę padaryti 
kokie nors iškraipymai. Ji Savo skaitytojus 
tik painformavusi, apie ką Bevinas kalbėjęs 
ir apie ką jiš, kalbėdamas, galvojęs. Tai 
esanti spaudos pareiga, ir ji Šią pareigą at
likusį,

Gi, tą pačią dieną įteiktame Stalino atsa
kyme į notą, rašoma: „Britų vyriausybės pa
reiškimas pilniausiai išaiškina šį reikalą, ir 
bet kokiems abejojimams nebegali būti vie
tos.“

Atrėdytų,’ jog Stalinas nebesutinka SU 
„PraVda“, Aišku, kur Čia galima sutikti su 
tokiu laikraščių, kuris savo laiku Skelbė to
kius dalykus: „Ne Vokiečiai užpuolė Prancū
ziją ir Angliją, bet Prancūzija ir Anglija už
puolė Vokietiją, tuo pačiu pasiimdamos visą 
atsakomybę užkarą“(ž. „Pravda", 1939. XI. 30) 

vidutinis ūkininkas, arba mažos įmonės Šar
vininkas. tuo atveju visa dabar yra konfis
kuota, ir ji turi Išpardavinėti savo sidabrą, 
kad galėtų pragyventi. Užtiksi tuzinus tokių 
mažų juvelyrinių krautuvėlių kuriose gali 
supirkti ištisų kartų palikimą. Čia pardavi
nėjami sidabriniai servizai, cukrinės, puode
liai, nė klek neprastesni už tuos, kurie im
portuojami į Ameriką. Apie liūdną viduri
niojo Lenkijos luomo padėtį rodo begalės 
parduodamų sutuoktuvių žiedų ir sidabrinių 
papuošalų, kurių pilnos krautuvių Vitrinos.

Bandydamas keletą tokių daiktelių' nusi
pirkti, aš susidūriau su keistais dalykais.

— Ar kainą jums sakyti zlotais ar Ameri
kos doleriais? — paklausė mane krautuvinin
kas. ■

Kai aš atsakiau, kad mokėsiu doleriais, ji* 
vėl paklausė;

— Aukso doleriais ar popieriniai* bankno
tais?

— Popieriniais, Tačiau koks skirtumas?
— Didelis skirtumas. Čia, Lenkijoje, met 

mokame šimtą Amerikos dolerių už auksinę 
amerikietišką 20 dolerių monetą.

Vėliau aš patyriau, kad Visų užsieniečių 
esančių Lenkijoje — šveicarų prancūzų 
švedų — naudojamoji valiuta yra amerikie
tiški doleriai.

Prieš karą zlotas, Lenkijos piniginis viene
tas, prilygo 20 amerikietiškų centų Rusai, 
užėmę po vokiečių Lenkiją, atsivežė milijo
nus zlotų spausdintų Maskvoje. Nenuostabų 
kad apyvartoje esąs toks didelis zlotų kiekis 
— 34 milijardai (prieš karą apyvartoje buvo 
tik 2 ar 3 milijardai zlotų), yra akstinas mil
žiniškai inflačijai.

Keista amerikiečiui stovėti gatvėje ir ste
bėti apyvartą doleriais tokiame krašte, kur 
nei vienas žmogus nekalba angliškai, nei vie
nas žmogus nėra niekad buvęs Amerikoje ir 
negali tikėtis ten patektu

Kas Šiai rinkai parūpina dolerių ir kur jie 
yra išleidžiami?-Toki žmonės yra:

1. Lenkai, kurie nepasitiki zlotais ir todėl 
ieško pastovesnių pinigų.

Z Laikinoji Lenkijos vyriausybė, kuriai
reikia dolerių išlaikyti savo ambasadai Va
šingtone.

3, Žydai, kuriems leidžiama išvykti iŠ Len
kijos — jie keičia savo Vertybes į pinigus, 
galiojančius užsienyje.

UŽ vieną 100 $ banknotą mokama apie 
120 $ dešimties dolerių banknotais arba 140 | 
— vieno dolerio banknotais, atsižvelgiant į 
tai, kad pavienį banknotą Visada yra leng
viau paslėpti,

Pasienio sargybiniai ir kareiviai —* lenkai, 
rusai ir kiti — dažnai apiplėšia, ir vienam 
asmeniui yra sunku šimtą vieno dolerio bank
notų prisiūti rankovių pažastyse, o vienam 
šimto dolerių banknotui paslėpti galima su
rasti daug įvairių būdų.

Dabar apie auksą. Jis dingo iš apyvartos 
Amerikoje, tačiau čia Lenkijoje yra daug 
auksinių 20 $ monetų Dalis yra tikrų Kiti 
yra falsifikuotai — nulydyti auksakalių dirb
tuvėse. Tačiau šie falsifikatai nėra padaryti 
apgaulei. Juose yra tiek pat aukso — kartais 
net geresnio ir šiek tiek daugiau. Jie pada
ryti dėl to, kad auksas ne kiekvienu atveju 
gali būti taip lengvai parduodamas, kaip 
amerikietiška moneta, kuri yra pažįstama 

i visoje Europoje, nors daugelis amerikiečių 
jau yra užmiršę, kaip jinai atrodo.

20 $ auksinė moneta parduodama UŽ 100 
popierinių dolerių, nes žmonių giminę auksas 
traukia. Sunkiais ir nepastoviais laikais žmo
nės grįžta prie aukso, nes popieriniais pi
nigais nepasitiki — juk ir vyriausybė juos 
antspauduoja ... (B. d.) —• lok —

Nėra padėties
L f

1945 fn. balandžio mėn pabaigoje plačiame 
ruože stabilizavosi ir nurimo Vakarų frontas 
prie Elbės. Kairiajame jos krante sustojo va
kartį sąjungininkų kariuomenė, dešiniajame 
apsikasė vokiečių daliniai. Sprendžiant iš 
nugriebtų laikraščių ir iš lūpų į lūpas einančių 
gahdų, atrodė, kad šeštaisiais karo metais be
protiško totalinio karo nuvarginta ir išsekusi 
Vokietija nelabai Sau laužė galvą, kodėl va
karų Sąjungininkai nesikelia per upę ir nevyk
do tolimesnių puolamųjų kautynių. Ir gal būt 
todėl išblaškytųjų armijų likučiai kelių dienų 
laikotarpyje buvo atitraukti nuo Elbės ir per
mesti į daugelyje vietų jau braškantį ir lūž
tantį rytų frontą prieš rusus. Paelbyje lieka 
tik silpnos lauko sargybos, gaudančios Vokie
čių kariuomenės dezertyrus ir civilius, mėgi
nusius pėr upę persikelti ir patekti pas ame
rikiečius, kurių pusėje visiems įkyrėjęs karas 
jau buvo pasibaigęs

Pasėkoje tokių aplinkybių ir lietuvių trisde
šimties vyrų grupė, prievarta Vokiečių prista
tyti prie apkasų kasimo ir prieštankiniu kliū
čių Statybos darbų, nuo Elbės pakrančių turė
jo išžygiuoti į tytų frontą, kuris visu savo cen
triniu svoriu tuo metu gulė Brandenburgo 
apylinkes ir SParkiaiS šuoliais artėjo prie El
bės. Ūkimo buvo lemta tai grupei priklausyti 
ir šių prisiminimų autoriui. Paprastais žo
džiais, primityviškiausia pasakojimo forma, 
neprentUOdama* į literatūrinį kūrinį, bandy
siu papasakoti Savo ir bendro likimo draugų 
išgyvenimus, patirtus besiblaškant dviejų 
frontų geležinėse replėse ir, vėliau, skurstant 
belaisvių stovyklose.

Kelių parų būvyje, pėsčiomis, vilkdami 
sunkias kuprines su datbo įrankiais, pasirams
čiuodami kastuvais, lydimi vokiečių sargy- 
binių, atliekame per 100 kilometrų kelio žygį, 
kurį baigę, manėme gausią nors trumpą poilsį. 
Tačiau, vos pasiekus laikino apsistojimo vietą

Juozas M.-Silainis

be išeities...
mų nuotrupos)
ir nurijus kelis kąsnius sausos duonos, gau
name įsakymą pasiruošti tolimesniam žygiui, 
kurį, mūsų laimei, pranešė, teks tęsti sunk
vežimiais.

Teiraudamiesi paš sargybinius, bandome su
žinoti, ar toli esame nUo fronto. Nesileisdami 
j aiškesnes kalbas, jiė mUmš tepasako, kad ne
sigirdi fronto bildesio Ir nėra ko jaudintis dėl 
jo artumo.

Temstant pėsiimarne savo kastuvus, kirVluS, 
laužtuvus bei kitus darbo įrankius, Sulipame 
į aklinai dengtą sunkvežimį ir judame pirmyn, 
Greta manęs sėdįs Bronius pakuždomis pra
deda man dėstyti pabėgimo planą, pagal kurį 
jis numato, slapstantis nuo lauko žandarmeri
jos postų, grįžti atgal, pasiekti Elbę ir, nežiū
rint kokiomis pramonėmis praslysti pro pael- 
bės vokiečių lauko sargybas, persikelti per upę 
ir pasiekti amerikiečių užimtą sritį. Jo planui 
pritariau, ir abu numatėm šį savo Sumanymą 
išdėstyti patikimlausiems draugams — Vytui 
ir Kaziui. Visais aklai pasitikėti būtų perdaug 
pavojinga, nes mūsų tarpe esama ir tokių, 
kaip neaiškūs tipai-Rokas ir Stasys, kurie, 
atrodo, nebijo rusų ir laukia pirmos progos 
pas juos pasprukti. Juk jeigu jie žinotų, kad 
mes vengdami patekti į rusų nagus, norėjome 
pabėgti paš amerikiečius, o vėliau visus pa
čiuptų rusai — be abejo, norėdami jiems įtikti 
jie daug ką išplepėtų mūsų nenaudai. O tada 
jau Sibiro ar kartuvių sunku būtų išvengti. .

Bertdgrlnėjant smulkų pabėgimo planą, mū
sų sunkvežimis sustoja ir pasigirsta įsakymas 
skubiai išlipti. Sviesi naktis leidžia gerai Įsl- 
tėmyti krūmokšniais apaugusią raižytą vie
tovę. Tačiau, kur atsidūrėme, nė vienas iš mū
sų negali įspėti. Suskirstyti po du vyrus, pra
dedame kasti gilius „panzerfausto" šauliams 
apkasus. Dirbame lėtai, nes prie kiekvienos 
grupelės neužtenka sargybiniu, kurie ragintų 
sparčiau judėti. Bet greitu laiku, ir sargy
binių neraginami, stengiamės skubiai įsirausti 

į žemę. Poros kilometrų atstume įvairiaspal
vių rakietų Šviesa perplėšė tyliOš pavasario 
nakties tamsą, pokštelėjo paskiri šautuvų šū
viai, pasipylė kulkosvaidžių serijos, sudundėjo 
minosvaidžiai. Ligi šiol buvusioji tyla, kaip 
ir paprastai dažnai pasitaiko fronte nakties 
metu, buvo tiktai laikina ramybė prieš baisią 
audrą. It toj! laikinoji tyla mus apgavo, ligi 
Šiol neleisdama gerai susiorientuoti tikrojoj 
padėty. Dabar jau aiškų, kad esame antroje 
kautynių linijoje, ir mūsų kasamus apkasus, 
fronto artėjimo atveju, gali tuojau užimti prie
šakiniai kautynių daliniai Kulkos ir minos
vaidžių sviediniai švilpia viršum mūsų galvų, 
bet mes jau saugiai galime jaustis savo iškas
tose giliose duobėse, kurias dar daugiau gili
name. Sargybiniai, pamatę baigtus kasti ap
kasus, ragina naujus pradėti. Norom neno
rom tenka atsidurti žemės paviršiu jų ir nuro
dytose vietose vėl skubiai rausiamėS į žemę. 
Bet gi neužtenka lengvųjų ginklų tarškėjimo, 
prabyla ir artilerija, kuri gaudžia iš abiejų 
pusių. Mes dabar esame rusų ir „savosios" 
artilerijos krentančių ir sporgstančių sviedinių 
pragariškoje krušoje. Greta manęs kasąs ap
kasą vos prieš kelias dienas vokiečių pačiup
tas prie to darbo, bolševikų garbintojas te? 
maltis Rokas, prądraskęs žemėje įdubimą, 
krenta į jį ir, gailėdamasis už nuodėmes, ima 
poteriauti. Prišliaužęs prie jo sargybinis, jį 
kumščiuoja ir keikia, ragindamas keltis ir im
tis darbo. Vargšas Rokas drebančiu balsu įro
dinėja vokiečiui, kad jis ir galvos negalįs nuo 
žemės pakelti, nes kulkos smaigstosi į žemę, Ir 
sviedinių skeveldros zvimbiančios į visas pu
sės. Tada sargybinis, grąslndamaš jį nušauti. 
Šautuvo buože priverčia keltis ir imtis kastuvo.

žūtbūtinė ginklų dvikova smarkėja. Įpusė
jus kasti antruosius apkasus, priešais mus iš
dygsta juodi, palinkę žmonių siluetai, kurie 
vis artėdami, netrūkus suvirsta į mūsų anks
čiau baigtus kasti apkasus. Porą kartų su
mauroja „Stalino vargonai" ir toje kryptyje 
pasigirsta i mus artėfančlų tankų variklių 
Urzgimas Nežinia iš kur atsiradę, splaudo 
ugnimi prieštankiniai pabūklai. Ties pozici
jomis rusų lėktuvai, išmetę „šviečiamąsias 
eglutes", beria skeveldrines bombas. Užpaka
lyje užsiliepsnoja sviedinių padegtas miškas. 
Sargybiniai įsako skubiai mums trauktis de- 1 

gančio miško kryptimi, nes Čia tuojau pat gali 
atšliaužti prasiveržę rusų tankai Dešinėje 
driokstelėja ausis kurtinantys sprogimai. Toje 
kryptyje nušvinta keli „panzerfaustų“ kliudyti 
ir padegti tankai. Mes traukiamės miško 
kryptimi. Nebodami pro ausis zvimbiančių 
kulkų ir netoliese sprogstančių sviedinių, jau 
nešliaužiame, bet bėgte bėgame. Tik kelių ki
lometrų atstume palikę verdančių ir liepsno
jančių kautynių triukšmą, sustojame ir iš nuo
vargio krentamo ant žemės. Vienas kitą šauk
dami Vardais, įsitikiname, kad tik keli lietu
viai bepalikome. Didžiausiam mūsų apmau
dui mūsų tarpe buvo ir norėjusieji pabėgti pas 
rusus — Rokas Ir Stasys. Kad juos kur balai 
Jais niekur negalima atsikratyti; lyg piktas li
kimas, jie visur mus persekioja. Atsiranda ir 
mano draugai: Bronius, Vytas ir Kazys. Bet 
kur kiti? Tikriausiai Jie jau nebespėjo drauge 
SU mumis pabėgti ir Ūko laukti mirties savo 
rankomis iškastuose apkasuose.

Atsiradę mūsų sargybiniai, įsako mums to
liau žygiuoti Sekame juos, vos bepavilkdami 
geliančias pūslėtas kojas. Sunkus darbas, ne
miegotos naktys, įtempti žygiai Ir maisto trū
kumas mūsų jėgas jau baigia išsemti Keli iš 
kitos grupės priklydę ukrainiečiai atsisako 
toliau žygiuoti, sėdasi pakrūmėje ir nutaria 
laukti rusų ar pasaulio pabaigos — jiems jau 
vistlek .., Sargybiniai jų nepastebi, ir ji* 
pasilieka, atsiduodami nežinomam likimui. 
Mes gi stumlamės pirmyn. Užpakalyje mūsų 
likęs frontas kažkodėl aprimsta. Išėjus į 
plyną lauką, pradeda aušti. Mūsų žingsnių 
pažadintas ir pabaidytas vieversys pakyla ir 
savo Čiulbesiu džiugiai skardena ryto orą. 
Jis čia pat kur nors turi savo jauku lizdelį 
ir nežino, kad žmogus žmogų žudo ir neranda 
sau vietos tokioje plačioje ir gražioje že
mėje... Vėsu* pavasario ryta* mus veikia 
gaivinančiai. Mes pajuntame balsiai įkyrų 
alkį, o mūsų duonmaišial jau nuo praėjusios 
dienos vakaro tušti ir lyg tyčia nesimato lo
kio* gyvenvietės, kur galėtumėm nugriebti 
ką nors valgomo. Vokiečiai, ėsdami mėsos 
konservus su duona, mus tikina, kad greit 
pasieksime kaimą, kuriame būsime perduoti 
naujam daliniui ir jis parūpins mums pri
klausanti „vcrpflegungą“. (B. d.)
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Kasselio „Laisvė” Schweinfurte
vęs 31 koncertą, beskaitant spektaklių pa
čiame Kasselyje ir rajone.

Kasselio Lietuvių Teatras „Laisvė“ savo 
baleto studijoje išleido keturis absolventus, 
davės ■ išeivijoje naują profesinę specialybę 
ir toliau Varydamas atžalyno ugdymo darbą. 
Minimas teatras yra pripažintas Amerikie
čių Military Government profesionalinu 
teatru ir suteiktos licencijos dirbti bet ku
riame teatre bei ruošti viešo pobūdžio kon
certus kiekviename vokiečių teatre, esan
čiame amerikiečių zonoje. Šio pripažihttho 
pasėkoje, minimo teatro baleto artistai — 
vyrai yr'a priimti j Kasselio valst. teatrą, de
biutavę operoje „Aida“, „Šikšnosparnyje“ ir 
ruošiasi ištisam baleto pastatymui. „Lais
vės“ teatro baletmeisteris Kasselio valst. 
teatre' yra pirmasis soio. šokėjas. Sn.

Vykdydamas savo gastrolių planą ruože 
Bayreuth—Wiirzburg, Lietuvių Baleto Teatrai 
„Laisvė“ Mušto 28 d. savo spėktaktj davė ir 
Schweinfurt© lietuvių stovyklos bendruo
menei, Dalyvavo Kauno Didž. Teatro baleto 
solistai! Aldona šlėpetytė, Irena Adoma
vičiūtė, Alfonsas Liepines, o taip pat Kaile
lio Valst. Teatro baleto artistai; Mečys Bru- 
neizetil Zenonai Baublys ir Jaunutis Puo
džiūnai, Vakaras — koncertas įvyko „Kugel- 
Fischer* salėje.

Programoje buvo: NarciMUs, Variation 
clasique, Orient, Pas de deux iš baicto „Don 
Kichotas“, Pas de troli, Mazurka iš baleto 
„Silfido*“, Bolero, Poioviečių šokiai iš op. 
„Kunigaikštis Igoris“, Etude, Gladljatorių 
maršas, ispanų, škotų, vengrų, jūrininkų 
šokiai. Lietuviškos melodijos ir kt. pagal 
Nevin, Chopin, Fremaua, Rubinstein, Fucik, 
Nieisen, Kalvaičio, Minkius, Mosskowskl, Bo
rodin ir kt. kompozicijas. x

Nežiūrint šaltos salės ir didelių nepato
gumų artistams, vakaras praėjo didėliu susi
domėjimu. Ypatingai šiltai buvo sutikti ba
leto solistai: Aldona Šlepetytė. Irena Ado
mavičiūtė ir Alfonsas Liepinas, kuris impo
nuojančiai vedė visą gražiai pavykus} kon
certą.

Schweinfurto liet, tremtinių bendruomenė 
labai dėkinga Lietuvių Balčio Teatrui 
„Laisvė1' UŽ atvykimą nors ir sunkiomis 
žiemos sąlygomis, ir už vykusį meno šokio 
propagavimą plačiai tremtinių bendruomenei.

kasselio Lietuvių Baleto Teatras .Laisvė“ 
-yra atidarytas 1945 m. gurodžio mėn. 8 d. 
Per visą darbo laika Sis teatras yra davęs 
penkias premjeras, koncertavęs UNRRA 
H. Q„ Arolsene, aukštiesiems karininkams 
tr svetimų valstybių karo attach!, amerikie
čių ir anglų kartams, amerikiečių Raudo
najam Kryžiui, prancflzų-belgų tautinės 
šventės proga kartu su užsienio artistais 
koncertavo Wilhelmo reprezentacinėje pilyje; 
GrolLHesseno ribose esančiu stovyklų teatrų 
varžybose laimėjo pirmą vietą, buvo anglų 
M-jo korpuso kariniame teatre, kurto Žinioje 
koncertavo, pagal Jų nustatytą planą, visą 
mėnesi anglų zonos stovyklose. Viso yra da-

SchweiijmaiL Slid-Baden
Prancūzų zonoje, Schwarzwaldo kalnuose, 

Sckriveigmatte nuo iM m. rugsėjo 10 d. vei
kia vaikams, sveikatai pataisyti, kolonija — 
kurortas, išlaikomai UNRRA-os. Šiuo kurortu 
iki šiol mažiausia naudojasi pabaitiečiu DP 
vaikai.

Kolonijai susitvarkius ir Įėjus ( normalias 
gyvenimo vėžes, o ypač paskutiniuoju metu, 
maistas vaikams duodamas labai geras ir ka
lorijų atžvilgiu vertingas. Priežiūra gera. 
Duodama apranga vietoje naudotis: batukai, 
žaislai, įvairios dovanos ir saldumynų prie
dai. Medicinos priežiūra yra vietoje. Gyvena
mos patalpos geros su visais patogumais, šva
rios ir pakankamai apšildomos.

Šiai kolonijai valovauja prancūzė M-Re 
Germaine De Fresųuet Tai yra asmenybe 
pasišventusi šiam darbui ir verta pagarbos. 
B pabaitiečiu tarnautojų yra keturi lietuviai 
Ir du latviai, kiti — įvairių tautybių.

M-ile Germaine De Fresųuet nuoširdžiai 
pamilo lietuvius h- visuomet stengiasi būti jų 
draugystėje ir visokiais reikalais pasitarti. JI 
dažnai išsireiškia: „Kodėl neatvažiuoja dau
giau lietuviukų vaikučių, nes tai simpatiš
kiausi ir ramiausi vaikai, su kuriais man 
teko susidurti...“

Apie pabaitiečiu* UNRRA-os karininkas, 
pulk. Pourchet, vizituodamas Šią stovyklą, 
pastebėjo: „Vien tik pabaitiečiu elementas 
tinka rimtam darbui, ypač kuris reikalauja 
daug pasiaukojimo.“

r. p.

Iš prancūzų zonos
Prancūzų zoną vėl aplankė baletas su Pa

ryžiaus operos šokių, primadona-žvaigžde So
lange Schwarz, „Kelniškosios operos“ prima
dona šokėja — žvaiigžde — Juanina Schwarz, 
operos c.šokėjėifi — solistais Lucette Lauvray 
ir Maurice Be j art, o taip pat su rusų baleto 
Solistu Igor Fosca ir jaunu talentingu pia
nistu Jean-Michel Damase. Tai buvo, ką jau 
ir patys šio meno vardai sako, pasigėrėtinas 
prancūziškas Chopdno Interpretacijos Vaka
ras. Tai, ką šios primadonos sugebėjo iš Cho- 
pino parodyti, yra grakščiausios ir šokio, kaip 
dievų maldos prortotipo, gyviausias ir meniš
kiausia* įkūnijimais. Visi ir kiekvienas an
samblio dalyvis, nekalbant jau apie prima
donas, pasirodė savo mene ir savo talentuose

Atsiųsta paminėti
Vytė Nemunėlil: Mažoji Abėcėlė. Iliustravo 

A. Vaičaiti*. Išleido leidykla „Palete1“, Tu
bingen, 1946 m. 32 pusi. Tiražas 5000 egi, 
Kaina 6 HM.

Leiskit j Tėvynę, dainų rinkinys. Paruošė 
J. Vasaitis. „Minties" leidinys, Memmingen, 
1946 m. Ti2 pusi. Tiražas 1000 egz. Kalba ne
pažymėta.

Dievo paukštei is, Nr. 2. Jumoristinis leidi
nys. Spausdirdas fotomėchaniniu būdu. 
16 pusi. Nei leidėjas nei leidimo Vieta ne
pažymėta.

Pašvaistė, Neustadto ir Eutlno lietuvių sa
vaitraštis. Nr. 1 ir 2. Redaguoja: K. Baronas, 
Br. Daubaras ir J. Gerkėnas. Leidžia „Bal
tija". Spausdinamas rotatorium. Numerio 
kaina 2 RM.

Skelbimas
Augsburgo L. T. B„ minėdama lietuviškos 

knygos 400 m. jubiliejų š. m. vasario 16 d. 
rengia parodą su knygos skyriumi, atvaiz
duojančiu lietuvišką spaudą tremtyje.

Mes kreipiamės į visas leidyklas bei leidė
jus, prašydami prisiųsti bent po vieną egzem
pliorių visų neperijodinių ir perijodinių lei
dinių, spausdintų spaustuvėje, rotatoriumi ar 
kuriomis kitomis priemonėmis Mes norime 
surinkti: 1) Visas tremtyje pasirodžiusias lie
tuviškas knygas, 2) Mokyklų vadovėlius 
(spaudinius ir šapirografuotus), 3) Lietuvą 
liečiančius leidinius svetimomis kalbomis, 4) 
Žurnalus ir laikraščius, 5) Informacinius blu- 
tetinius bei „Dienos žinias“, spausdintus rota
toriumi ar Idt priemonėmis, 6) Visokiausius 
kitokius leidinius, kad ir labai smulkius (1S- 
kilmių ir kt programas ir t. t.).

Mes būsime labai dėkingi gavę visų leidi
nių bent po vieną egzempliorių ar komplektą 
ir sąskaitas tuojaus apmokėsime. Jei kurie 
leidiniai num* negalėtų būti perleisti, po pa
rodos juos tuojau grąžinsime.

Visus gerb. leidėjus ir periodinių leidinių 
administracijas prašome leidiniu* siųsti Šiuo 
adresu: (13b) Augsburg-Hochfeld, DP Camp, 
Lithuanian Committee

Augsburgo L. T. B. Komitetas

tV^T W*. vMSmTO S& '3. crCSTCTTirCTCro uvniviTą 
stovykloje šaukiamas Lietuviu Tremtiniu Mo
kytojų Sąjungos atstovų su votie vnrrttš. Darbų 
tvarkoj-: paskaito apie ektuaiiuostoS mokyto
jų uMavihius tremtyje, Sąjungos įstotų pro
jekto svarstymas, Sąjungos valdytuos, kontro
lės kdtotoijoė & kitų organų rinkimai ir kt.

Kiekviena vtetuv*. kur dirta ne maitoti 
kaip 10 mokytojų, j suvažiavimą renka vieną 
atstovą, » vietovė, turinti daugiau kaip ĮO 
mokėtojų — du atstovus. Mokytojų Susirinki
mus atstovams išrinkti prašome sušaukti vie
tos gimnazijos direktorius arba, kur simpati
jos nėra, vietos pradžios mokyktor vedėjtik 
Atstovai atsiveža jų išduotus pažymėjimus.

■Suvažiuoti reikto tt vakaro, Vasario žt d. 
Nakvynė bus pirilptnto, maisto reikia pasi
imti savo. Vykstama iš Wurzburgo arba NUm- 
beręo (paprastais traukiniais! 'r išlipama 
Marki Bibett stoty. AlVyktiS toforittocijų 
kreiptis i komiteto busttoą.

Kitokių pranešimų nebus
Lietuvių TretoMMą Moki-tėjų

Sąjungos Laikinoji VaMyba

pirmaklasio lygto. JaUnaMs plfentšte* }»U bu
vo atvykęs antrą kartą ir pakartotinei įtikiito 
klausytojus savo talentu ir didele pianisto 
ateitimi. Mielas siurprizas buvo pakartotinas 
pasirodvmas fantastinio Virtubtiškutno pia
nistės Mohiųuė de to BtUrhoUėrie, kuri čia 
koncertavo kartu «U Stultgartb Operos orkest
ru. Abu pasirodymai turėjo didžiausį pasise
kimą ir paliko pasigėrėtiną atsitinimą vi
siems, kurie pajėgia gyvehli šio žmogų tolo- 
lat atkuriančio menu pasauly.

Monique de la Brudroltom, pianistė, savu 
fantastišku Virtuoziškumu spėjo | save 
atkreipti pasaulio mušiko* Žinovų dėmesį. 
Savo pakartotinais koncertais šioj zonoj, Ji 
įsigijo puikių entuziastiškų Simpatijų. Pia
nistė davė eilę individualių kbhrortų, o taip 
pat, kaip minėta, ir su Bluitgatto operos 
orkestru, pasirinkdama programai tokius 
puikius dalyku*, kaip L. v, Bethoveno Kla- 
vlėrkohcėrt Nr, 5, es-dur op 73, Son. op. 106, 
iteehmaninowt) rapsodiją pagal Paganinio 
temas ir kt. Jos koncertų pasisekimas gali 
būti nusakytas vienu žodžiu — susižavėjimai 
ir entuziazmas.

Prancūzų zonoj BP gavo teisę važinėti 
traukiniais, kaip ir prancūzų kariai, namo- 
lomsi

Kalėdų švenčių proga, prancūzų tonos še
fas Gen. Koenig nuteistiesiems paskelbė da
linę amnestiją.

Tūbingene prancūzų įstaigose lankėsi, gar
sus anglų Boeialpontlkas Beveridge, pargarsė- 
jąą ypač savo soeiannto draudimo planu, 
žinomu jo paties vardu. Iš TUblngeno Mr. 
Beveridge išvyko i Baden-Badeną.

Prancūzijoj mirė prof. Langevin, padarąs 
garsių atradimų — pasaulinio vardo fizikas.

Paryžiaus literatūros premija, Šimtas tūks
tančių frankų, yra paskiria garsiajam pran
cūzų rašytojui Leon — Paul Fargde. B. P.

Šachmatininkų žiniai
Amerik. zonos lietuvių Šachmatininkai ragi- 

narni. per vasario-kovo mėn pravesti sto
vyklose klasifikacinius šachmatų turnyrus, 
kuriuose dalyvautų visi stovyklos lietuvių 
šachmatininkai.

Turnyro dalyviai, surinkę 60M galimų 
taškų bus skaitomi B klasės, likę C klasės 
šachmatininkais. '

Stovyklose, kuriose šachmatininkai jau 
suskirstyti, naujai rengiami paskirų klasių 
turnyrai, tikslu išaiškinti 1947 m, pajėgumo 
lentelę.

Po šių turnyrų seks rajoninės, vėliau spy- 
gardinė* ir zonos lietuvių šachmatininkų pir
menybės.

Lietuvių šachmatininkų sekcijos prašomos 
prisiųsti žinių: kur ir nuo kada veikia sek
ei]*, jos adresas, turėtų rungtynių ir turnyrų 
pasekmė*. Rungtynių lapus su žiniom ir kla
sifikuotų šachmatininkų sąrašais prašom* 
siųsti šiuo adresui K. Markevičius, (14a) 
Klrdthęim/Tedc, Steingaustr. 19.
Liet. kartim. s-gos atstovas amerikiečiu tonai 

K. Markevičius

SkauUnihkiiį kbnieiW|ji
S. m. vasario 22—23 d. MemmingMft ftūl 

upė 
JT- Balinai 

atvj*li. tu-į.-rt:,. S.--.r 4-1 r w-y.,.

Padėka
Dalį, čestėvui JANUSUI, atsisakiusiam nuo 

likusios hmorato daltoS tiž Pagamintas deko- 
rertjas „Namtihas žy<ti“ veikalui, sumoje 700..

iktt.iJku pacreKą.

Pranešimai
PRANėSaMB, kad aM, ttiftfc 

Kęstutis iš Ltoturių 'fwdtofo 
vto išstoję it toto š. to. batisto i« 
rato. Ansamblio admmišttotortto- 
perėmė p. Mironas AhtiHtit. „ „„

LIET. TAVf. ANSAMBLIS
Liet. Tremt. Bėtidr. Komitetų žMMt

Rąstotie MtkHAėvMH

Margtitnynai—į
KIEK NACIAI UŽDIRBDAVO I§ HZ

Dr. Eugen Kogan išleido savo atsiminimu* 
iš KZ pergyvenimų, pavadintus „SS Valstybė“. 
Šioje knygoje Jis pateikia žinių kokį apčiuopia
mą pelną haclonaitoriallšHfiiaffl RMffitil kb 
nešdavo KZ kaliniai. Knygtijė rašoma:

„Iš dar gyva itš kalinio, kurto paVMgimas 
nieko nekaštuodavo, valstybė gaudavo se
kančiu pajamas: Dienos totemą (kaliniai 
būdavo išnuomuojami civilinėms įmonėms) 
sudarydavo tarp šešių ir aštuonių merkiui 
vidutiniškai 6 RM. Atskaičius 60 Pi. maitini
mo ir 10 Pf. drabužių amortizacijos išlaidus 
gryno pelno lieka 6.30 RM. Tokiu būdu kės 
linys, Išgyvenąs devynis mėnesius. VidUik 
niškai atnešdavo 1431 RM pelno. SI Suma, 
kaliniui minis, dar padidėdavo, kadangi 
mirusiojo sentų auksas, privatiniai drabužiai, 
vertybės ir pinigai taip pat duodavo pajamų, 
AtshaičiUš a HM SUdeglrtitoo ižlaidų, VitiU» 
tiniškai iš kiekvieno mirusiOje buvB gaunam* 
200 RM, rtors pastaroji sūhrie dažnai siekdavo 
ir tfilistahČluš. Taigi iŠ ViSO- pėr devynis 
mėnesius iš kž kalinio būdavo pelnoma 
vidutiniškai 1630 RM. Kai ktirtūše kž 
stovyklose dar būdavo sudaroma paplidMaų 
pajamų už kalinių kaulus ir peienua“,

Dr. fc. Kagan pastebi, jog „tegu niekas 
nemano, kad šie apskaičiavimai yra mane 
paties; J uos sudarė Ss, ir buvo griežtai 
žiūrima, kad „šito biznio“ kas nofl ne
sugadintų“.

z Pate: Įtolimai
Vatasinavičiu* Petra*, gyv. Wurzburg-Zell, 

DP Camp, ieško tėvo Valasinavičiaus Petro, 
sesers Valašinavičiutės Pėtfėš, Dromanto 
Petro, Mikuckis Vaclovo ir pažįstamų.

gtonktis Benedikta* iš Kretingos, gyv. Sta- 
tiongad 3, Bedofota, Sweden, ieško giminių ir 
pažįstamų.

Staškevičius Leonas, gyv DPCamp 12, Gla- 
senbach, Land Salzburg, Austria, US Zone, 
ieško Mter* Staškevičiutė* Galino*.
VNRRA-o* Paieškojimų (staiga, Arolsen prie 

Kasselio ieško sekančių asmeaąl
Nemorta Bronina, 64 metų, U Pomerania; 
v emeri* Joną*. »i metų, II Ptrthorania;- 
vemoria Jekhm, w metų, i* Pomerania; 
f žmona Simona*, *2 metų, Ui Pomerania; 
femoria Valentinas, 19 metų, iš PomerMia; 
SfflKVla viltus, 2« metų, iš Pomerania;
Varnienė Rozalija, 91 metų, gyv. Mažeikiai;
N*rkns Vladas, 61 metų, ii Mažeikiai; 
Nanevlčhto Stasy*, 24 motų;
Naslens Jani*, 48 motų

Plotiniai ir žodžiai 8€ Montrido

— Ai perspėju ju*. pilieti. Nuo pasaulio izoliuota*.
Niekur nejudėt ii vieta*. Dėl saugumo garantuota*,
Non b* galo nemalonu — < (Nors b savaite* devynias
Turit pasilikt pa* ponią. • Truktų šitas karantinas)
Pagal potvarki, vadina*, . ■ Gan įdomiai ir ne viena*
TtoktR šita* Wewterinart RwfWss pnleidiSa diena*.
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Kaip Latvijos pasiuntinys |U Dr. BHu’aitis 
apsirgdinęs mielų ambasadorių

Spaudoje jau buvo rašyta, kad JAV pre
zidentas Trumanas buvo surengęs pietus vi
siems svetimų valstybių atstovams, akredi- 

.tuotiems prie JAV vyriausybės, pagerbti. 
Dėl didelio dalyvio skaičiaus priėmimas buvo 
suskirstytas į dvi grapes. Latvijos pasiunti
nys Vašingtone Dr. Bilmanis pateko į tą 
grupę, kurioje turėjo dalyvauti ir Sovietų 
Sąjungos ambasadorius Vašingtone, Noviko
vas. Ambasadorius Novikovas sužinojęs, kad 
pietuose pakviestas dalyvauti ir nepriklauso
mos Latvijos pasiuntinys Dr. Bilmanis, visai 
neatvyko, pasiaiškindamas, kad Staiga su
sirgęs „pilvo skaudėjimu“.

Amerikos spauda Novikovo nedalyvavimą 
greit pastebėjo ir su satyra rašė, kad Latvijos 
pasiuntinys apsirgdino Sovietų Sąjungos am
basadorių. „The Chicago Sun“ ta proga gra
žiai atsiliepęs ir apie Pabaltijo valstybes. 
Laikraštis pažymėjo, kad Amerika lygiai 
traktuoja visas valstybes ir oficialių priėmi
mų atveju niekam išimties nedaranti. „Jung
tinės Valstybės turi stiprų ir pareikštą nu
sistatymą pripažinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos respublikas“ — baigė straipsnelį mi
nėtojo laikraščio korespondentas Reynolds.

Nepasisekusios sovietų 
užmačios Beflyne

Sovietinės zonos Berlyne karinė vadovybė 
buvo pasiūliusi amerikiečiams, anglams ir 
prancūzams padaryti pagrindinį visų Berlyno 
gyventojų patikrinimą. Sovietai pasiūlė pa- 
tjkriminą daryti vienu ir tuo pačiu metu vi
sose keturiose zonose — naktį iš 17 į 18 sau
sio. Pagal sovietų paruoštą planą, turi būti 
patikrintas kiekvienas namas ir kiekvienas 
žmogus. Amerikiečiai, anglai ir prancūzai 
šį sovietų pasiūlymą priėmė. Tik vėliau ame
rikiečiai pradėjo galvęti, ką sovietai tuo nori 
pasiekti. Jiems dingtelėjo mintis, kad tokio 
patikrinimų sovietai nori sužinoti, kiek Ber
lyne yra svetimšalių, pirmoje eilėje baltų, ir 
juos išvežti. Taip manydama amerikiečių 
zonos Berlyne karinė vadovybė pranešė so
vietams, kad sovietai turi duoti patikinimų, 
jog svetimšaliai, pirmoje eilėje baltai, ukrai- . 
niečiai ir gudai, prievarta nebus išvežti ir 
prieš juos nebus imtasi represijų. Pataikyta 
į skaudamą vietą. Sovietai nuo savo sumany
mo atsisakė, pasiaiškindami, kad tuo metu 
Berlyne įvyksta sąjungininkų balius, tai 
tikrinimais nenorima drumsti baliaus nuo
taikos. 0.

JŠurtai su deimantais
Trevor Glenny

Pro duris, ant kurių užrašyta „Įeiti griežtai 
draudžiama“, išėjo aukštas, plačių pečių, apie 
80 metų zelandietis, deimanto matricų insti
tuto direktorius. Jis pakratė man ranką ir 
tiriamai pasižiūrėjo. Be specialaus kvietimo 
čia pakliūti negalima. Direktoriaus biuras 
buvo mažas ir jaukiai netvarkingas. Jis išėmė 
iš plieninės spintos 6 mažas medines dėžutes 
ir padėjo ant savo rašomojo stalo. Tose dė
žutėse buvo tuzinai rudų, geltonų ir baltų 
pramonės deimantų, kurie sąjungininkams 
karo metu buvo daug vertingesni, negu pa
prasti brangakmeniai: iš jų daromds matricos, 
kuriomis pagaminama šimtų tūkstančių svarų 
sterlingų vertės — auksinės, sidabrinės, plati
ninės, varinės, plieninės ir volframinės vielos. 
Kiekviename deimante išgręžiama mažytė 
skylutė, ir jis įmontuojamas į plieninę ar žal
varinę plokštelę, kuri esti maždaug 1 RM 
monetos dydžio ir keturių tokių monetų sto
rio. Taip gaunama 'vadinamoji deimanto 
matrica.

Eilė tokių matricų įstatoma į mašiną, kuri 
per deimantų skylutės traukia vielą. Kiekvie
nas sekantis deimantas turi truputį mažesnę 
Skylutę už prieš jį stovintį, taip kad viela 
darosi vis plonesnė ir plonesnė. Šios matricos 
naudojamos gaminti vieloms, plonesnėms už 
pačią ploniausią adatą; ir tilt deimanto pa
galba galima tokias plonas vielas padarytu 
Vielos reikalingos elektriniams apšvietimo ir 
šildymo įrengimams, įvairiems preciziniams 
instrumentams ir tt. — daugybė tonų vielos, 
kurios kiekvienas milimetras ištrauktas per 
deimantą.

Direktorius paaiškino man apie deimantų 
oktaedrinę kristalinę struktūrą. Jis padėjo 
5 degtukus šalia vienas kito, po to — antrą* 

• eilutę virš pirmosios taip, kad degtukų galvu
tės buvo priešingame gale. Tai yra, aiškino 
direktorius, deimanto struktūra — tam tikros 
rūšies įvairių sluoksnių skersuotas darinys. 
Nėra buvę atsitikimo, kad būtų rasti du vie
nodi deimantai. Nėra rasta ir tokio deimanto, 
kuris neturėtų, nors ir visai mažo, defekto. 
Deimantui statomos sąlygos; kietumas ir tai
syklinga struktūra.

Kaip gi atrenkami, tinkami matricų gamy
bai. deimantai? Specialistas eina pas „žalia

Amerikos teismo pasisakymas Pabaltijo 
valstybių reikalu

Amerikos lietuvių dienraštis „Draugas“ 287 ' 
nr. rašo: „Laikraščiuose suradome trumpą bet 
labai reikšmingą žinutę, kur štai kas rašo
ma: „New Yorke vyriausio teismo padarytas 
sprendimas neišduoti Maskvai jos reikalauja
mų fondų, priklausančių pavergtiems estams, 
turi toli siekiančią reikšmę.“

Teisėjas Samuel Hofstadter, atmesdamas 
rusų raudonojo fašizmo užvestą prieš J. K. 
Winchester ir Ko bylą, kuris reikalavo ati
duoti Rusijai 41.275 dolerius, pareiškė, kad 
Estijos raudonasis režimas čia teismuose ne
turi padėties, nes nėra Jungtinių Valstybių 
pripažintas.“ «

IRO ralHikaio lik 
7 valstybės

UNRRA-os valdytojo pavaduotojas Jack- 
sonas, neseniai kalbėdamas apie likvidacines 
UNRRA-os problemas, pažymėjo, kad Vokie
tijoj yra 652.000 šelpiamų DP, Italijoj 24.000, 
Austrijoj 36.000 ir Vid. Rytuose bei Afrikoje 
31.000. Jis nusiskundė, jog spraga tarp 
UNRRA-os darbo pabaigos ir naujosios IRO 
organizacijos darbo pradžios sudarys labai 
rimtą problemą. UNRRA-i esą labai svarbu 
žinoti ligi kovo 31 d., ar valstybės IRO rati
fikuos, kad ta organizacija įsiteisėtų. Ligi 
šiol savo parašus esančios padėjusios tik 
šešios ar septynios valstybės. UNRRA-os j 
štabas iš 20.000 jau sumažintas iki 13.500 tar
nautojų. Iš jų 4000 dirba DP globos darbą.

Lietuviai studentai tremtiniai 
studentų suvažiavime

Miinsteryje įvyko tarptautinis krikščionių 
studentų suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir 
lietuvių tremtinių studentų ateitininkų atsto
vai. Jie iškėlė suvažiavimui sunkią DP būklę. 
Iškeltasis klausimas rado nuoširdaus atgarsio 
prancūzų, anglų ir šveicarų studentų atstovų 
tarpe. Asmeninis susipažinimas žada išsiplė
toti į nuolatinį kontaktą. Kai kurių kraštų 
atstovai paprašė medžiagos apie Lietuvą ir 
jos dabartinius vargus. Daugelio kraštų dele
gatai žadėjo padaryti visus galimus žygius, 
kad jų kraštų universitetuose galėtų studi
juoti bent kiek tremtinių studentų Visom 
suvažiavimo delegacijom britų zonos studen
tai ateitininkai įteikė dovanų ir adresų.

vos“ pirklį, kuris padeda ant žalio audinio 
porą krūvelių deimantų. Vienos krūvelės ver
tė dažniausiai siekia porą šimtų tūkstančių 
svarų sterlingų. Tai yra kolekcija didelių ir 
mažų, tinkamų ir netinkamų deimantų. Spe
cialistas atsargiai suka juos su medine arba 
dramblio kaulo lazdele, kad nesužalotų, ir iš
sirenka apie 100 vienetų Tuomet tyrinėja 
per padidinamąjį stiklą jų struktūrą ir nusta
to, kur ir kokiu kampu turi būti gręžiamos 
skylutės atsižvelgdamas į tai, kad kuo dau
giau deimanto masės koncentruotųsi apie sky
lutę. Tai yra pats sunkiausias specialisto už
davinys, .kurį tegalima išspręsti vien iš ap
žiūrėjimo, o nuo to priklauso deimanto am
žiaus ilgumas. Skylutės gręžiamos iš abiejų 
deimanto galų taip, kad jos susitiktų viduryje 
brangakmenio. Dar prieš tai deimanto galai 
plokščiai nušlifuojami. .Viena plokštuma turi 
būti lygiagreti kitai. Pergręžimas trunka iki 
200 darbo valandų. Gręžimo eiga visą laiką 
atydžiai sekama.

Iš vieno užrakinto stalčiaus direktorius 
išėmė gražiai poliruotą medinę dėžutę. Joje, 
ant aksominio pagalvėlio, gulėjo geltona, maž
daug žirnio didumo matrica, kuri, išskyrus 
storą plieninę plokštelę, dar buvo įmontuota 
į mažą žalvario plokštelę. Salia matricos gu
lėjo jos vizitipė kortelė ir gabaliukas popierio. 
Aš pakėliau vizitinę kortelę ir pastebėjau, jog 
popierio gabaliukas kėlėsi kartu, nors tarp 
vizitinės ir popierėlio jokio ryšio nesimatė. 
Tačiau ryšys buvo: ploniausia pasaulyje vol- 
framinė viela, kuri buvo ištraukta per dei
mantą, gulintį ant aksominio pagalvėlio. Dei
manto skylutės diametras — 0,075'’milimetro, 
t. y., tik penktą dalį žmogaus plauko storio!

Gretimoje patalpoje, dirbtuvėje, sutikau 
liesą, gyslotą, apie 50 metų amžiau^ anglą, ku
ris dirba deimanto matricas. Jo pirštai buvo 
platūs, kieti ir stiprūs, kaip plieniniai. Ten 
stovėjo per tuzinų mašinų, kurios atrodė kaip 
tekinimo staklės. Kiekviena mašina turėjo 
15 cm ilgio horizontalią verpstę, kuri sukosi 
6000 kartų per minutę greičiu. Ant verpstės 
galo pritaisyta plona plieninė adata. Deiman
tai darė labai mažus judesius pirmyn ir atgal 
ir, tokiu būdu, prie adatos smaigalio prisilies
davo 600 kartų per minutę. Adata, smaigalio

Trumanas Byrnesuit 
„Džinai, leisk Jurgiui 

keliauti į Maskvą . .

„Dalias Morning News'

DP studentų bado streikas
Frankfurt, (S & S) — Beveik visi, išskyrus 

du iš 204, Frankfurto universiteto DP studen
tai UNRRA-os bendrabutyje pradėjo bado 
streiką, protestuodami prieš UNRRA - os 
sprendimą, pagal kurį sausi produktai negali 
būti toliau išdavinėjami į namus.

Studentai nubalsavo neiti į valgyklą, kur 
kasdien tris kartus duodamas šiltas valgis. 
Pusryčių neatvyko nė vienas studentas, bet 
pietums du pasirodė.

Laiške UNRRA-os bendrabučio direktorei 
Miss R. M. Wyrell studentai išdėstė, kad 90 
iš jų, kurie gyvena toliau nuo bendrabučio, 
gali gauti sausą davinį pusryčiams ir va- 
karieniems, o pietus valgyti bendrabutyje, 
kaip buvo praeitais metais. Studentai nurodo, 
kad tris kartus per dieną vaikščioti į ben
drabutį „prie dabartinio susisiekimo“ reiškia 
netekti didesnės darbo dienos dalies, ir tokia 
sistema trukdo studijas.

Otto Bayer, UNRRA-os direktorius DP 
stovykloms pareiškė, kad „studentai nuo 
gruodžio 22 d. nebelanko paskaitų, nes uni
versitetas dėl šalčių uždarytas. Prieš ba
landžio 8 d. jis nebus atidarytas, taigi aš 
nematau, kad, šis UNRRA-os maitinimo 
planas jiems sudarytų kokių nors kliūčių.“

Frankfurt (S & S) 202 Frankfurto univer
siteto studentai DP, kurie buvo paskelbę bado 
streiką, UNRRA-ai atsisakius duoti sausą 
maisto davinį, dvi dienas neidami į valgyklą 

kryptimi, tekėjo mažytis alyvos tepalo lašelis. 
Jame primaišyta deimanto dulkių. Kiekviena 
dulkelė yra kietas ir aštrus deimantams piauti 
peilis!

Direktorius parodė man deimanto dulkes, 
sumaišytas su alyva. Jis užkrėtė truputį dul
kių man ant nykščio, nago ir paprašė su kitu 
nagu jas patrinti. Vos tik patryniau, pajutau 
lengvą brėžimą ir išsiėmęs nosinę, norėjau 
dulkes nuvalyti, bet direktorius neleido. Jis 
paėmė kupranugario plaukų šepetėlį ir susi
rinko deimanto dulkes. Jos yra per brangios, 
kad būtų galima be reikalo barstyti. ,

Man buvo paaiškinta, kad skylutė deimante 
turi kiekvienam metalui mirtingą formą. Ko
dėl — niekas nežino. Tik patyrimas taip rodo- 
Ten buvo eilė, nuo 10 iki 12 cm aukščio, me
dinių modelių parodyti mokiniams, kokios 
turi būti skylučių formos. ® Vienas modelis 
panašus į du su ungtus garsintuvus. Garsin
tuvų žiotys ir vielos traukimo greitis įvai
riems metalams yra skirtingi. Pavyzdžiui, 
varis traukiamas (šaltas 160 km/vaL greičių, 
o skylutės įėjimo ir išėjimo žiotys beveik ne
siskiria. Volframas traukiamas karštas ir .tik 
6 km/vaL greičiu. Skylutės įėjimo žiotys yra 
trimito pavidalo, o išėjimo — kaip platus 
puodukas. Kiekvienas modelis spalvotas, kad 
aiškiau matytųsi kampai ir paviršiai.

„Lukterėkit dar valandėlę“, pasakė direk-. 
torius, kai sugrįžom j jo raštinę. „Čia turiu 
dar kai ką jums parodyti.“ Jis atidarė plieni
nę spintą, kurioje matėsi eilės medinių len
tynėlių. Aš vieną jų ištraukiau. Ten gulėjo 
tuzinai, dailiai viena ant kitos sudėtų, matri-. 
cų. Krūvelės buvo paženklintos etiketėmis: 
0,083—0,084—0,085 ... — šimtais įvairiausių 
dydžių.

„Nėra pasaulyje tokio instrumento“, pasakė 
direktorius, „su' kuriuo būtų galima pa
gaminti tokias plonas vielas, kaip su deimanto 
matricom. Mes be jų nebūtume galėję nė 
savaitės kariauti. Kiekviena matrica paga
mina nuo 80 iki 80.000 km vielos. Daimantai, 
kurie šioje spintoje randasi — tai smulkme
na: vos pora tūkstančilĮ bėdos atvejui Kai 
vokiečiai pradėjo šį karą, Angliją turėjo tik 
saujelę specialistų darbininkų ir apie 
milijono svarų sterlingų vertės olandų 
deimantų, kuriuos dar pavyko 
išgelbėti, kai naciai įsiveržė į Olandiją. 
Šiandien jau yra daugiau, kaip tuzinas britų 
įmonių, kurios užiima deimantų matricų, 
gamyba. Ten dirba žmonės, kurie prieš pora 
metų paprasto lango stiklo nuo deimanto ne
mokėjo atskirti.“. Vertė J. M. 

laimėjo kompromisinį sprendimą ir streiką 
nutraukė.

Otto Bayer, UNRRA-os direktorius DP 
stovykloms, pranešė, kad tiems studentams, ( 
kurie gyvena toli nuo UNRRA-os studentų 
bendrabučio gali būti išduodami buterbrodai 
iš bendrabučio valgyklos išsinešti. Tačiau 
studentams, gyvenantiems bendrabutyje^ 
sausą davinį išduoti jis atsisakė.

Studentai streiką pradėjo prieš -3 dienas,- 
reikalaudami, kad pusryčių ir vakarienės da
vinys jiems būtų leistas pasiimti į kambarius, 
Jie dabas sutiko pietus ir vakarienę valgyti 
valgykloje, tačiau pabrėžė, kad 3 kartus per 
dieną vaikščiodami iš bendrabučio į valgyklą, 
jie netenka daug laiko'reikalingo studijoms.

X
— Sov. Sąjunga pranešė Dr. Britanijos ir 

JAV vyriausybėms, kad į Maskvos konferen
ciją bus įleista tik 15 Britanijos ir JAV kores
pondentų. Daugiau korespondentų Sov. Są
junga įsileisti ” negalinti dėl vietos stokos 
Maskvos viešbučiuose. (Dena)

— JAV užs. reik, ministerija paskelbė iki 
šiol slaptai laikytą protokolą iš 1919 m. tai
kos konferencijos, kuriame sakoma, kad tuo
metinis D. Britanijos min. pirmininkas Lloyd 
George JAV prezidentą Wilsoną ir Prancūzi
jos min. pirmininką Clemenceau įspėjo, jog 
„slavai sudarytų didelį pavojų pasauliui, jei 
Rusijoje valdžią į savo rankas paimtų stip
rus ir gudrus garbėtroška“. (UP)

— Gen. Eisenhowerio teigimu, JAV. okupa
cinių įgulų mažinimas Vokietijoje ir Japoni
joje yra pasiekęs kritišką tašką. Įgulos esan
čios viėnas iš svarbiausių JAV garantijų 
ateičiai. (Reuter) •

— Viceadm. V. Blandy, kuris vadovavo 
atominės bombos bandymams Bikini atole, 
vienoje' moterų konferencijoje pabrėžė, kad 
nusiginkluoti nepageidaujama tol, kol pasam 
lyje tebeviešpatauja nepasitikėjimas, sa
vanaudiškumas ir pavydas. Iki nepavyks šią 
pikto sėklą išrauti, JAV turi laikyti parengties 
padėtyje tiek pajėgų, kad jų užtektų taikai 
garantuoti. (Dena)

— JAV užs. reik, ministerija atsisakė išduoti 
iš tarnybos pabėgusį sovietų prekybos attachė 
Kyrilą Aleksejevą. Pranešime motyvuojama, 
kad JAV ir Sov. S-gą nėra padariusios jokios 
sutarties, pagal kurią būtų privalu Alekse
jevą išduoti. (AP)

— Tarptautinis komitetas Europos Pro
blemoms studijuoti, kuram priklauso eilė 
vadovaujančių Britanijos, Prancūzijos, Bel
gijos, Danijos ir Olandijos politikų, paskelbė 
komunikatą, kuriame konstatuojama, kad 
„Vokietijoje po demokratijos skraiste vyksta 
slaptas nacių partijos atgaivinimas.“ (Reuter)

— Iš 6000 valdininkų Kasselio geležinkelių 
direkcijoje, 3800 (arba 64%) yra buvęNSDAP 
nariai, kuriems karinė valdžia yra išdavusi 
pažymėjimus, leidžiančius dirbti. Frankfurto 
gelež. direkcijoje dirba 51% nacių. (Dena)

— Lenkijos profesinės sąjungos įteikė pa
saulinės prof, s-gų federacijos sekretoriui 
Louis Saillant raštą, kuriame nusiskun
džiama, kad fašistiniai Anderso armijos ka
rininkai išnaudoję piktam britų svetingumą 
ir pinigus, remdami pogrindžio banditus ko
voje su Lęnkijos demokratija. (Reuter)

— Gen. Ch. De Gaulle atsisakė priimti ka
rinį medalį, kuri Prancūzijos vyriausybė, be 
jo, dar suteikė Churchilliui, Stalinui irRoose- 
veltui. (Reuter)

Atsistatydino egzilinės Ispanijos vyriau
sybės premjeras dr. Jose Girai (republikonas) 
Norima sudaryti naują koalicinę egzilinę 
vyriausybę, kurioje dalyvauti visos, prieš 
Franco nusietačiusios, partijos. (Dena)-
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