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Kodėl lėtas DP perkėlimas i JAV?
DP KOMISIJOS NARYS ROSENFIELDAS APIE {VAŽIAVIMĄ I JAV 

KODĖL VĖLUOJAMASI DP PERVEŽTI Į JAV. NEBŪTINAI REIKIA DIRBTI PAS DARBO GA-
RANTIJĄ DAVUSĮ. AR GALIMA PAGREITINTI GIMINIŲ ATVYKIMĄ? KOKS BUS NAUJAS DP

ĮSTATYMAS?

Šv. Tėvas pagerbė Dr. J. Leimona
DR. J. LEIMONAS — ŠV. GRIGALIAUS DIDŽIOJO 

RITERIŲ ORDENO KAVALIERIUS

Roma. Sv. Tėvas Pijus XII. š. m.
sausio mėn. 23d. Dr. J. Leimoną

naši į Lietuvos sąlygas ir todėl

JAV lietuvių dienraščio ,/Drau
gas“ red. narys dr. J. Prunskis 
-apsilankė DP Komisijoj, Vašing- 
toner ir turėjo pasikalbėjimą su 
DP Komisijos nariu H. N. Rosen- 
fieldu.

„Komisija apima du aukštu“, 
rašo dr. J. Prunskis, „apatiniame 
archyvai, o viršutiniame — vyk
domosios raštinės ir įstaigos, ku
riose dirba apie 50 žmonių. Tru
putėlį daugiau — apie 60 komisi
jos tarnautojų yra Europoje. Jų 
visų rankose yra likimas mūsų 
artimųjų, kurių atvykimo mes 
taip laukiame.

Komisijos vadovybę sudaro trys 
asmenys, parinkti taip, kad būtų 
pagerbtas visų trijų didžiųjų tiky
bų atstovavimas: po vieną iš ka
talikų, protestantų ir žydų. Pirmi
ninkas yra Carusi, o nariai — 
O’Connor ir Rosenfield.

Tą dieną vienas buvo išvykęs, 
kitas posėdžiais užimtas, ir aš 
džiaugiausi gavęs progos pakal
bėti su vienu iš tos komisijos „tri- 

’ jų didžiųjų“ Harry N. Rosenfield.
Žaliai dažytame jo kabinete sie

nos nukabinėtos Vokietijos ir Au
strijos zonų žemėlapiais, čia pat 
knygynėlis, penketas fotelių, ra
šomasis stalas, pora gyvų gėlių 
vazonų.

— Pasakykite, pone komisijo- 
nieriau, kodėl vis dėlto tų „išvie- 
tintųjų'* perkėlimas į Ameriką 
nėra taip greitas, kaip tikėjomės? 
— paklausiau jį.

; tūkstančių laukuose per mėnesį 
( ar net daugiau.
i — Kas gali tikėtis greitesnio 

atvykimo: ar tie, kurių artimieji 
i tiesiai kreipiasi į DP. komisiją Va- 
shingtone, ar tie, kurie stengiasi 

1 savuosius atitraukti per vadina
mas Voluntary Agencies, pagalbi
nes organizacijas, kaip Nat. Cath.

i Welfare Conference ir panašias?
— Visi dirba vienodai. Galima 

I kreiptis ar tiesiai į komisiją Wa- 
1 shingtone, ar per Voluntary Agen- 
: cies, ar per valstybės ’(state) ko- 
j misiją. Atvykimo greitumas ne- 
i pareina nuo to, per kurią iš tų 
atvykimo byla užvedama.

— Ar atvykusieji būtinai turės 
dirbti pas tuos, kurie jiems darbą 
garantavo, ar galės pasirinkti 
laisvai?

— Jokios prievartos nėra nei 
darbdaviui būtinai tą žmogų sam
dyti, nei atvykusiam pas tą darb
davį dirbti. Paliekama laisvė.

— Ko tikitės iš dabar planuo
jamo įstatymo pakeitimo ir^ kaip 
greit jisai gali būti priimtas?

— Įstatymas bus palankesnis, 
lengvesnis vykdyti. Įsileidžiamųjų 
skaičius numatomas padidinti iki 
400,000. Bus dar labiau suprastin
tos buto ir darbo garantijos. Nau
jasis įstatymas vargu ar bus anks
čiau priimtas, kaip vasario mėne
sio pabaigoje.

— Girdėjome, kad yra Displa
ced Persons Komisijoje Washing
tone specialūs blankai tiems, ku
rie šaukiasi gimines; jeigu kas 
jau padarė kvietimo dokumentus 
per NCWC ar panašią įstaigą, ar 
užpildymas šių tamstų gaunamų 
blankų pagreitintų giminių atvy
kimą?

— Nepagreitintų. Kas jau kartą 
įteikė reikiamas buto ir darbo ga
rantijas per bet kurią numatytą 
organizaciją, jei dar būtų vėl 
siunčiami tie užpildyti blankai į 
DP komisiją Washingtone, daly
kas galėtų net susikomplikuoti, 
nes gavus raštą reikėtų daryti 
nauji tyrinėjimai, kas kartais ga
lėtų pareikalauti daugiau laiko ir 
norimą parkviest! asmenį kartais 
galėtų ilgėliau užlaikyti.

pakėlė į Sv. Grigaliaus Didžiojo 
Riterių Ordeno kavalierius. Dr. J. 
Leimonas drauge su kitais tremti
niais yra išvykęs darbams į Angli
ją ir ligi šiol dirba ten pramonėje.

DR. KUN. J. B. KONČIUS IEŠKO 
TREMTINIŲ KVIETĖJŲ PAS ŪKI

NINKUS VERMONTE, JAV.
Laikraštis „Burlington Free Press" 

savo laidoje š. m. sausio 6 d. pla
čiai aprašo apie BALF-o pirminin
ko kun. dr. J. B. Končiaus daromas 
pastangas surasti kvietėjų ir įkur
dinti lietuvius tremtinius pas ūki
ninkus Vermonte.

Laikraštis rašo, kad BALF-o pir
mininkas tuo reikalu susitiko su 
vietos tremtiniams įkurdinti komi
tetu ir aptarė visas galimybes trem
tiniams iš Baltijos valstybių parsi
gabenti. Jis yra gavęs iš komiteto 
užtikrinimą suteikti 700 tremtinių 
reikalingas garantijas dėl parsi- 
kvietimo jų pas ūkininkus Vermon- 
to valstijoje.

Klimato ir žemės ūkio kultūros 
požiūriu Vermont valstija yra pa-

tremtiniams, kurie yra nukentėję

Skandinavijos karines sąjungos laidotuvių debatai
bendradarbis Skandinavijoje K. Rauklaukis)

— Vėluojamas! daugiausiai dėl 
dviejų priežasčių: 1) įstatymas yra 
perdaug komplikuotas ir 2) per- 
mažai pinigų tam paskirta. ’ Ta
čiau jau vasario mėnesyje, tiki
mės, bus ketvertas — penketas 
tūkstančių laivuose, o paskiau pa
sieksime, kad bus po 12 su puse

(Rašo musų

Kai norvegų užsienių reikalų 
ministeris -Lange laksto po Bal
tuosius Rūmus ir studijuoja At
lanto Pakto metmenis, kai Šve
dijos bei Danijos ambasadoriai 
laukia prieškambary pasimatyti 
su Achesonu, Stockhome, Sven-
tosios Dvasios saliukėje (ten sto
vi parlamento rūmai) vasario 9 d. 
vyko pažadėtieji debatai dėl kar

Nauji Sovietu isisf ipri n imai Pa baltyje
SOVIETAI STIPRINA SAVO DALINIUS RYTŲ ZONOJ

Berlynas. Iš vokiečių pusės pa
tirta, kad sovietai stiprina karines

dos nebuvo dementuota. „Die 
Neue Zeitung” tvirtina, kad soviė-

tą jau numarintos Skandinavijos 
karinės sąjungos.

Susidomėjimas buvo didelis, 
plenumo salė buvo pilna. Deba
tuose dalyvavo apie 30 kalbėtojų, 
tad debatai buvo gana turtingi 
savo niuansais. Partijų vadai šį 
kartą stovėjo vyriausybės pusė
je. Debatams pagrindą sudarė 
vyriausybės deklaracija, kurios 
susidomėjimo centru buvo ben
drojo Skandinavijos gynimosi ko
miteto patiekti rezultatai ir ka
rinės sąjungos metmenys, kuriuos 
švedai patiekė pasitarimuose Os
lo. Pirmuose rūmuose vyriausy
bės deklaraciją perskaitė mini
steris pirmininkas Erlanderis, o 
antruose — užsienio reikalų mi
nisteris Undenas.

Komiteto nuomone, toks ben
dradarbiavimas galėtų būti pra
vestas svarbiausia Skandinavi
jos karinio bendradarbiavimo rė
muose solidariškai neįsipareigo
jus. Šiuo atveju toks bendradar
biavimas neuneiįų taip toli, kaip 
kad sudarius karinę sąjungą, ir 
karo metu nebūtų toks efekty
vus. Nors pasiruošus bendradar
biauti ir padidėtų Skandinavijos 
gynimosi galimumai, bet reikalas 
neatpultų importuoti karinės me
džiagos taikos laiko kariniam ap
sigynimui vystyti arba gauti gin
kluotos pagalbos, jeigu kraštai 
būtų užpulti.

Komitetas rado, kad nebūtų 
perdaug, jeigu gynimosi sąjungos

(Perkelta į 4 pusi.)

nuo komunistinio režimo, bus su
rasta tinkama vieta apsigyventi.

(„G.")

PASKUTINĖS NAUJIENOS
PARYŽIUS. Graikijos užsienio 

reikalų ministeris Tsaldaris vedė 
pasitarimus atskirai su prancūzų 
užs. reik, ministeriu Schumanu, 
turkų užs. reik. min. Sadak ir bel
gų užs. reik. min. Spaaku dėl At
lanto pakto ir dėl numatomo Vi
duržemio jūros pakto.

VAŠINGTONAS. Respublikonų 
atsovas Charles A. Eaton reprezen
tantų rūmų užsienio komisijos po
sėdy pasiūlė pasiųsti j Graikiją 
JAV karinius dalinius padarymui 
galo komunistų sukilėliams.

PARYŽIUS.* Šveicarijos užs. reik, 
ministeris M. Petitpierre pareiškė, 
kad Šveicarija ir toliau laikysis 
nuošaliai nuo visų karinių sąjun
gų.

Varšuva. Slapti kominformo pa
sitarimai vyksta šiomis dienomis 
vienoje Čekoslovakijos vietovėje.

Berlynas. Berlyno parlamentas vie
nu balsu priėmė protesto recoliuciją 
dėl kard. Mindszenty nuteisimo.

Vatikanas. Čekoslovakijos vyriausy
bė savo pasiuntinį prie Sv. Sosto at
šaukė ir pasiuntinybę laikinai uždarė.

Sofija. Vasario 25 d. prasidės 15 
evangelikų byla. Jie kaltinami šni
pinėjimu JAV ir Anglijos naudai.

iMuttyai is visut
Varšuva. Lenkijos parlamento 

posėdy saugumo ministeris gen. 
Radkievicz prasitaręs apie pogrin
dinį sąjūdį — „tėvynės armiją", 
pažymėdamas, kad esą padaryta 
suėmimų. Gerai informuotose 
sluoksniuose kalbama, kad pasku
tiniu metu esą suimta per tūkstan
tį asmenų.

Rio de Janeiro. Vasario 17 d., daly
vaujant krašto prezidentui Dutra ir 
Apaštalų Sosto nuncijui, Įvyko pro
testo demonstracijos dėl kard. Mind
szenty nuteisimo. Dalyvavo per 50.000 
brazilų.

Regensburgas. Netoli nuo Regens- 
burgo Obertraubing aerodrome nusi
leido čekų lėktuvas su dviejų lakūnų 
(gula. Lakūnai pareiškė, kad jie bėgę 
dėl nepakeliamų sąlygų Čekoslovaki
joje.

pajėgas savo zonoje. Britų licenzi- 
juota vokiečių spaudos tarnyba 
pranešė, kad vokiečių geležinke
liečiai, lydį nuolat traukinius į 
Sovietų Sąjungą su reparacinėmis 
gėrybėmis, sutikę karinius trans
portus iš rytų einančius Vokieti
jos link. Tuo tarpu karinių trans
portų, einančių iš vakarų į rytus 
nepastebėję, taigi reikalas einąs 
apie sustiprinimus, o ne dalinių 
pakeitimą.

Vakarinė Berlyno spauda jau 
prieš dešimt dienų pranešė, kad į 
Mecklenburgą esą atsiųstos dvi 
naujos divizijos iš Sovietų Sąjun
gos. Ši žinia rusų sektoriaus spau-

tų zonoj pastebimas didelis kari
nių dalinių judėjimas ir be to bū
sią pravedami aviacijos ir povan
deninių laivų manevrai. Laikraštis 
toliau pažymi, kad pabėgėlių iš 
Pabaltijo žiniomis sovietai su ne- 
paprsta sparta rengią naujus kari
nius įsitvirtinimus Pabaltijo respu
blikose.

APGINKLUOJAMI KOMUNISTAI
Hannoveris. SPD tarybos narys 

F. Heine pareiškė, kad jis turįs 
žinių, jog į vakarines zonas yra 
slaptai įgabenama ginklų apgink
luoti komunistų partijos aktyvistų 
grupėms.

Gynimosi komiteto išstudijuoti 
duomenys parodė, kad suvieny
tas bendradarbiavimas duotų vi
siems trims kraštams galimumo 
efektyviai priešintis, geriau stra
tegiškai išnaudoti Skandinavijos 
geografinį plotą, bendri kariniai 
planai ir karinės medžiagos su
vienodinimas duotų didesnių ga
limumų sutrukdyti importo blo
kadą. Tiesioginis karinių dalinių 
bendradarbiavimas galėtų vykti 
Oresunde, Kategate, Skagerake 
bei kai kuriose jrityse švedų-nor- 
vegų pasienyje. Bendrame gyni- 
mesi aviacija būtų lankstesnė sa
vo svarbiems uždaviniams. I

Atleisti komunistai mokslininkai
Londonas. Britų vyriausybė at

leido keturis mokslininkus iš jų 
užimamų vietų, kurie dirbo slaptą 
tyrinėjimo darbą gynybos ministe
rijos žinioj. Jie buvo atleisti dėl 
savo abejotino patikimumo kraš
tui. Pagal BBC pranešimą, šie at
leidimai padaryti remiantis nuos
tatu, kad komunistų partijos na
riai negali užimti svarbių krašto 
gynybai ir saugumui vietų.

PASAULIO PROFESINES SĄJUN
GOS UŽSTOJA SOVIETUS

Lake Success. Komunistų žinioj 
esanti pasaulio profesinių sąjungų 
taryba įteikė JT ūkio ir socialinių 
reikalų tarybai memorandumą, ku
riame atmeta kaltinimus, jog So
vietų. Sąjungoj esą priverčiamo 
darbo stovyklos. Priešingai, pažy
mima įteiktam memorandume, pri
verčiamieji darbai esą toleruojami 
pietiniuose JAV steituose, Čilėje, 
pietų Afrikoj

1
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Sąlygą grizli i laisva tėvyne
• • • • •

Kravčenkos byla Paryžiuje

* Kiekvienas mūsų jaučiasi patrio
tu. Prikišti kuriam nors patrioti
škumo trūkumą būtų jo didžiau
sias įžeidimas.

Tačiau, kaip dažnai mėgstame 
girtis ir afišuotis savo patriotišku
mu, taip neretai pamirštame, kad 
patriotiškumas be darbų yra tuš
čias dalykas. Maža yra kalbėti, 
kad mylime savo kraštą ir už jį pa
siryžę galvas paguldyti. Toks tvir
tinimas virsta j^sityčiojimu, 
konkrečiai nieko nedarome 
kraštui išlaisvinti.

Suprantama, jog fiziškai 
neįmanoma visiems būti išlaisvini
mo organizacijų ar įvairių komi
tetų pirmininkais bei valdybų na
riais. Bet to ir nereikia savo pa
triotiškumui įrodyti. Kiekvienas, 
kad ir mažiausias darbelis, kuris 
jungiasi ar paremia mūsų krašto 
laisvinimo 
mingas ir 
dovėvimas 
įstaigai.

Žinome, 
krašto išlaisvinimą turim gerą or
ganizaciją, kurios priešaky stovi 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas. Jis vienas iki šiol sėk
mingai vadovavo Lietuvos laisvės 
kovai krašte vokiečių okupacijos 
metu, lygiai kaip vienas ir dabar 
ją veda užsieny.

Tačiau, kaip kiekvienas darbas, 
taip juo labiau kova už krašto 
laisvę, yra neįmanoma bet atitin
kamų lėšų. Šių lėšų yra reikalin
gas ir Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas. Šių metų va
sario 16d. atsišaukime jis paskelbė 
tradicinį Lietuvos laisvinimui aukų 
vajų. Siame savo atsišaukime jis 
rašo: „Lietuvių Laisvės kova rei- 

. kalauja nemaža ir materialinių 
išteklių. Tautos Fondo išlaidos di
dėja, o pajamos dėl vykstančio 
tremtinių kilnojimosi mažėja. 16 
Vasario šventės proga Vykdomoji 
Taryba skelbia tradicinį. Lietuvos 
laisvinimui aukų vajų. Vyriausia
sis Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas kviečia visas Europoje ir ki
tuose pasaulio kontinentuose esan
čias lietuviškas organizacijas ir 
paskirus asmenis prisidėti prie va
jaus organizavimo ir aukų rinki
mo, o visus lietuvius-pagal išgales 
paremti Tautos Fondą."

Parėmimas savo lėšomis Lietu
vos laisvinimo kovos yra vienas 
ryškiausių patriotizmo įrodymų, ir 
jis žymiai daugiau reiškia negu 
pasiskelbimas Lietuvos „preziden-

kada 
savo

yra

kovą, yra lygiai reikš- 
reikalingas kaip ir va- 
kuriam komitetui ar

kad kovai už mūsų

tu" po devynerių metų karsto ty
los. Paremti savo pfenigu krašto 
laisvinimą nė vienas negali atsi
sakyti del to, kad jis nesugeba 
arba nemoka. Todėl, kas ir šiuo 
atžvilgiu nenori prisidėti prie iš
laisvinimo kovos, tas vargu ar 
vertas vadintis lietuviu ir reikia 
abejoti, ar jis turės teisę grįžti į 
išlaisvintą kraštą.

Kaip žinom, lėšų organizavimu 
paremti Lietuvos laisvės kovą 
smarkiai sukruto JAV lietuviai. 
Jie nori tam reikalui surinkti 
100.000 dolerių. Reikia tikėtis, kad 
ir Vokietijoj neliks nė vieno lie
tuvio, kuris, kad ir iš savo skur
džių išteklių, neprisidės keliais 
pfenigais papildyti Tautos Fondo 
lėšas ir tuo nepasiliks konkrečiai 
neprisidėjęs prie kovos už Lietu
vos laisvę sustiprinimo.

J. Keršysi

Sovietu liudininku parodymai lygus nuliui
(Musų korespondento Paryžiuje pranešimas)

Tur būt praėjusioji savaitė bus Lettres Francaises“ redakcija, iš 
daugiausia sutraukusi žmonių į septyniolikos tik keturi, bet šioje 
Kravčenkos bylą, nes noras pa- grupėje buvo „žvaigždė“ Zinaida 
matyti ir išgirsti sovietų liudinin- Gorlova, kurią visi norėjo pama- 
kus, o ypač ją buvusią „gražiąją“ ' “ 
žmoną, apid/'kurią jis savo kny
goje taip gęaziai/yra rašęs, buvo 
toks didelis, kad žmonės jau nuo 
ankstaus ryto stovėjo prie durų, 
norėdami patekti pirmieji. Tad 
nėra ko stebėtis, kad salėje beveik 
negalima buvo kvėpuoti ir nie
kas visai nemanė išeiti laukan į 
koridorių parūkyti.

Trečioji savaitė prasidėjo so
vietų liudininkų parodymais. Nors 
šie buvo jau prieš keletą dienų 
į Paryžių atvykę ir ne taip gau
sūs kaip buvo pažadėjusi „Les

tyti.

Čiurlionis" Mainze

LIUD ĮNINKU S „GLOBOJA“ 
SOVIETŲ AMBASADA

Kadangi iš Rusijos paprastai 
neišvykstama, tad atvykusius ke
turis liudininkus į savo ,globą“ 
paėmė sovietų ambasada, vos tik 
jiems išlipus iš lėktuvo, ir nusi
vežė į paruoštą apartamentą, ne- 
prileisdama žurnalistų. Per pir
mąsias dienas „svečiai“ nedrįso 
iškišti laukan nosį, bet paskui 
apsiprato, pamatė, kad čia jų nie
kas „nesuvalgys“ ir iš pasalų ne
šaudys. Tad sekmadienį, prieš 
teismo posėdį, visi keturi liudi
ninkai išdrįso išvažiuoti su juodu 
ambasados automobiliu į Boulog
ne mišką. Bet kadangi žurnalis
tai, kaip kokie, sekliai, budėjo

zija yra tuo labai garsi, ji paste
bėjo sarkastiškai:

— Taip, kadaise ji buvo tuo 
garsi.

Iš čia grupė grįžo namo, pasi
ruošti pirmadienio bylai, kuri ža
dėjo būti įdomi, nes čia sovietų 
liudininkai turėjo atidaryti visą 
bateriją, kad sunaikintų Krav- 
čenkos knygą. Bet jų sviediniai 
buvo per silpni...

menė 
girsti 
semti

Mažučio Mainzo un-to lietuvių 
studentų būrelio rūpesčiu ir vie
tinės prancūzų karinės valdžios 
pagalba bei pastangomis vasario 
6d. Mainze buvo surengtas „Čiur
lionio" ansamblio koncertas. Ka
dangi ansamblis jau seniau yra 
koncertavęs Mainze ir palikęs 
gerą įspūdį, tai ir šį kartą susi
laukta nemažo skaičiaus publikos 
bet... tik iš pačių prancūzų pusės 
Vokiečiai koncertu visai nesido-1 kurion įeina Jonas tijūnėlis, Pra-

turėtų progos dar kartą iš- 
čiurlioniečių dainą ir pasi 
joje dvasinių jėgų ateičiai.

Alg. Š.
Scheinfeldas. Išvykus, užjūriu ke

liem komiteto nariam, vasario 5 d 
išrinktas naujas komitetas: pir
mininkas Bernardas Oleškevičius 
vicepirmininkas Vincas Rygertas ir 
sekretorius Stasys Senferas. Be to, 
išrinkta ir revizijos komisija,

mėjo. Nežiūrint vargingos scenos 
ir salės, koncertas pavyko kuo pui
kiausiai. Lietuviškos dainos mei
steriai ir jų nenuilstantis vadovas 
Alf. Mikulskis dar kartą pademon
stravo savo sugebėjimus. Kiek
viena daina ir kiekvienas šokis 
buvo atlikti be priekaištų ir publi
kos šiltai priimti. Pranešinėtoja J. 
Liutkutė sudarė ypač malonų įspū
dį, keliais švelniais žodžiais paaiš
kindama kiekvienos dainos ar šo
kio turinį ir dvasią.

Po koncerto aukšti prancūzų val
dininkai reiškė nusistebėjimą lietu
vių tautos meniniu lygiu ir ap
gailestavo, kad išlepinta Paryžiaus 
publika neturi progos išgirsti to
kių „turtingų ir meniškai virtuo
ziškų koncertų". Kiekvienam gi 
lietuviui ^iuo- koncertu buvo vėl 
grąžinta gabalėlis tolimos ir pa
vergtos gimtos žemelės. Norėtųsi, 
kad šis koncertas nebūtų buvęs 
paskutinis ir kad prieš išsiskirsty- 
dama po pasaulį lietuviškoji visuo-

nas Gedvilą ir Mečislovas Reikalą
Šių metų vasario 8 d. Schein- 

feldo stovykloje įsteigtas Laisvės 
Kovų Dalyvių Sąjungos skyrius. 
Išrinkta skyriaus valdyba iš pirmi
ninko pulk, Leonardo Pesecko 
sekretoriaus Adomo Vilučio ir na
rio kap. Stasio Lipčiaus.

Į skyriaus revizijos komisiją iš
rinkti Bikulčius, Januška ir Pe
trauskas. Į garbės teismą įeina 
gen. Stasys Raštikis, Skrinskas ir 
Adolfas Juodka. Alb. Aušra

PRANEŠIMAS
S. m. vasario 23 — kovo 1 die 

nomis Garmische įvyks Stud. At 
kų S-gos studijų savaitė ir metinis 
atstovų suvažiavimas (vasario 26- 
27). IRO HQ suteikė kontingentą 
neapmokamų kelionių.

Norintieji dalyvauti kreipiasi į 
savo draugovių valdybas. Iš ten 
gausite tikslesnių informacijų.

S. A. S. Centro Valdyba.

KRAVČENKO REIKŠDAVO 
SAVO ASMENIŠKĄ NUOMONĘ

Bet didžiausiam publikos nusi
vylimui pirmadienį teisėjas pir
muoju liudininku iššaukė ne Gor- 
lovą, bet inžinierių Romanovą, 
kuris tuojau pat pradėjo pulti 
Kravčenko, sakydamas, kad tai 
latras, išlaidus ir netvarkingas 
žmogus. Kad net tėvas nebuvęs 
patenkintas savo sūnumi. Paskui 
jis pareiškė, kad Kravčenko iš
gavęs diplomą suktybėmis, kad 

prie durų, tai fonografams buvo. jis niekad nebuvęs aukštu valdi- 
nrnanc nadarvti kplpta nimtraukn ninku ir iš viso blogas darbinin

kas.
— Kai mes atvykome į Ameri

ką, — pareiškė Romanov, kuris, 
kartu su Kravčenko buvo paskir
tas misijon į New Yorką, — 
Kravčenko laikydavosi nuošaliai 
ir visad stengdavosi pareikšti sa- 
asmenišką nuomonę!

Gi Sovietų Rusijoje turėti sa
vo nuomonę yra skandalinga. Tai 
nusikaltimas.

— Aš turiu dėl to dalyko savo- 
asmenišką nuomonę!

— Puiku, tavarišč. Tu būsi su
šaudytas:

Gi kada Kravčenko pasirinko- 
laisvę, tai Romanov aiškino, jog. 
visi jie buvę susijaudinę ir tie
siog netekę galvų, kas reikia da
ryti. Dėl tokio prisipažinimo salėj 
kilo juokas. Visiems aišku, kodėl 
misija buvo netekusi galvų, nes. 
bįjojo, kad grįžus Rusijon Stali
nas tikrai jiems nuims galvas.

Bet Romanov-Kravčenkos due- 
lis buvo neįdomus, ir publika ne
labai domėjosi, net pats Kravčen
ko nesistengė ilgai laikyti liudi
ninko prie teisėjų stalo.

Visi nekantriai laukė pasiro
dant buvusios Kravčenkos žmo
nos Zinaidos Garlovos, ir ši pa
darė tikrai teatrališką pasirody
mą teismo salėje, išeidama lyg į 
sceną iš gretimo liudininkų kam
bario ir per salę nubėgo šnibž
desys:

progos padaryti keletą nuotraukų 
prie ežero. Paskui Gorlova su sa
vo „draugais“ nuvažiavo į Pere- 
Lachaise kapines pasižiūrėti Sa
rah Bernhard kapo, visi ramiai 
sustojo prie žuvusioms Auschwitz 
moterims paminklo ir pabuvojo 
prie federalų mūro, kur kasmet 
komunistai ruošia tradicines ma
nifestacijas. Čia jau buvo iškvies
tas komunistiško laikraščio foto
grafas, kuris įamžino juos į plokš
telę. °

GORLOVAI NEPATIKO 
VERSALIO ROMAI

Po pietų „svečiai dar buvo nu
vykę į Versalio rūmus ir čia, ka
dangi rūmai jau buvo uždaryti, 
tik įsikišus sovietų ambasados 
tarnautojui, sargai sutiko apro
dyti karaliaus sales. Gorlova 
vaikščiojo po sales, užvertusi gal
vą, stebėdama puošnias lubas ir 
vos nepaslydo ant slidaus par
keto.

Žurnalistai, kurie nepaleido tą 
dieną iš akių ir čia įsiskverbė 
Tarp jų buvę rusiškai kalbančių, 
kurie girdėjo, kaip Garlova pa
sakė, kad rūmuose nesą ko žiū
rėti.

Jai parodė tą stalą, ant" kurio 
buvo pasirašyta garsioji taikos su
tartis, bet tas nė kiek neatkreipė 
jos dėmesio. O kada inžinierius 
Romanov stengėsi pastebėti, ro
dydamas į kilimus, kad Prancū-

Jurgis Jankus

JPUJŠIIS
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— Apie tai ir nepagalvojau, — tyliai pasakė ir ėmė 

verkti.
Tada pakilęs ir tėvas ir Navikas ir išėję.
Kai tą viską jie vienas per kitą papasakojo, ilgai tylė

jom. Man buvo padėję valgyti, bet aš nedaug kąsnių te
buvau nurijęs. Tik iš pradžios, kol šiaip kalbėjom, o pas
kum nebelindo. Brolis vėl pakilo apsižvalgyti. Vanduo už
virė, ir motina ėmė rengti arbatą.

Aš atsiminiau viską, ką tik žinojau apie Mortą ir darėsi 
jos labai gaila, bet, nuostabu, ir suabejojau. Pirmą sykį 
tikrai suabejojau, ar nebuvo jos darbas. Ji taip kietai mo
kėdavo užsispirti, ir niekaip jos negalėdavai suprasti. At
simenu ją dar mažytę, gal septynerių metų. Tada ganiau 
karves, ir ji buvo pas mane. Pasigedau peiliuko.

— Tu paėmei? — pasakiau.
— Aš, — atsakė.
— Atiduok.
— Neturiu.
— Kur padėjai?
— Numečiau.
— Kur?
— Nesakysiu.
— Sakyk!
— Nesakysiu

— Kirsiu botagu!
— Kirsk, bet nesakysiu!
Sukirtau per plikas blauzdas ir sykį ir kitą, bet ji ne

verkė ir nešaukė, tik spyrėsi nesakysianti. Nors už poros 
varsnų tėvai dirbo, ji nebėgo skųstis, o kai pastebėjo su
kapotas blauzdas ir paklausė, kas atsitiko, ji pasakė, kad 
krūmuose susibraižiusi.

Peiliuką radau kitą dieną už švarkelio pamušalo už- 
kritusį. Ji nebuvo jo nei mačiusi, nei ėmusi, bet padarė, 
tai, kas jai į galvą šovė/ Galėjo šauti į galvą ir dabar, 
ir niekas negalėtų ištraukti, kas šovė.

— Bet kas galėjo tą padaryti? — Paklausiau.
Tėvas patraukė pečiais.
— Palengva susižinos. Tik jūs turite saugotis. Ir į na

mus be didelio reikalo nesilankykit. Ar žinai, kad jūs 
galvos įvertintos.

Aš nustebau. Nieko apie tai nebuvau žinojęs.
— Po tūkstantį markių. Kas pagaus gyvą ar negyvą 

arba praneš, kur galima pagauti, vis tiek gaus tūkstantį.
— 2inoma, jeigu pagaus, pasakiau.
— Žinoma. Ir pranešėjas bus užslėptas.
Nuo tos žinios taip keista pasidarė, lyg kas būtų nu

vežęs į turgų ir pardavęs. Visiškai, kaip iš turgaus pa
bėgęs arklys.

— Tokių neatsiras, — pasakiau. Tėvas ir motina tylėjo, 
bet neatrodė, kad būtų galvoję taip, kaip aš sakiau. Mo
lina pylė verdančią arbatą į indą, suko į pagalvius ir 
dėjo į krepšį, tėvas sėdėjo atsirėmęs į krosnį ir tylėjo. 
Paskum prašneko:

— Kelis skelbimus pakabino miestely. Prie šventoriaus,

prie valsčiaus, prie mokyklos, ties kampu prie krautuvės,, 
kryžkelėse prie stulpų. Ir kaime pakabino net dvi: vieną 
prie seniūno trobos, o kitą prie Majoriuko. Abu jūs pa
vadini! žmogžudžiais ir fotografijos įdėtos. Tos, kur pa
sams fotografavo.

Brolis išėjo ir vėl sugrįžo. Apie 'trobas nebuvo nieko- 
svetimo.

— Dabar palauks, o paskum vėl ims ieškoti, — pasakė 
tėvas.

— Neras, — įsiterpė brolis. — Ant tų markių niekas 
nepuls. Vis tiek nėra kur jų dėti. „Pasišluostyti užtenka 
ir tų, kur už darbą miške gaunam. Kad skambančiu auksir 
tiek pasiūlytų, gal kas ir susigundytų", šiandien pasakė 
Pagarduvis. Ir visi kiti juokiasi iš tokio noro papirkti.

— Kad būtų auksu, pats pirmasis susirūpinti), — atsi
liepė motina. — Padėk jam nunešti, — pridėjo broliui. — 
Ir eikit greitai, kad neatauštų. Išėjom. Naktis buvo tyli. 
Laukuose klykė pempės.

— Tos velniūkščiai vis parodo, kur yra gyvas žmogus,. 
— pasakė brolis. Jam buvo nejauku eiti su manim.

— Nebūtinai, kur žmogus, — atsakiau. — Jos vienodai 
puola ir šunį, ir kiškį, ir kitą gyvulėlį.

Už jaujos sustojom. Brolis palaikė nešulius, o aš, pa
sistojęs ant kampo, ištraukiau iš už gegnės šautuvą, iš
vyniojau iš drobės ir užsikabinau ant peties.

— Reikėjo neštis susuktą, — prašnibždėjo brolis.
— O kam? -
Vėl nusikabinęs patikrinau: lizde buvo šovinių. Gerai 

negavau atsiminti, bet, rodos, paslėpęs buvau su 
penkiais.
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— Kravčenkos žmona:
Fotografai ją iš visų pusių fo

tografavo, karikatūristai piešė, 
bet tai nebuvo ta mergaitė, apie 
kurią atsiliepęs, kad tai buvo la
bai trapi būtybė, graži, švelni, 
malonaus balselio... Tai buvo 
prieš 18 metų... Dabar prieš tei
sėjo stalą stovėjo, tiesa, graži, bet 
jau nebe pirmos jaunystes apypil
nė moteris su pilna krūtine, ku
rią karikatūristai net perdaug 
perdėjo... i

VYKO* SU ŽMONA DVIKOVA
Prancūzai, kurie mėgsta senti

mentalias bylas, manė, kad per 
šią bylą, po tiek metų nesimaty
mo, bus ašarų ir gal net susitai
kymo. Bet jie labai apsiriko.

Gorlova įėjusi net nepažvelgė į 
savo buvusį vyrą.

— Zinaida Gorlova. 36 metų, iš
tekėjusi, gydytoja... — pasakė 
ji, davusi priesaiką.

— Ar jūs buvote ištekėjusi už 
Kravčenkos? — paklausė teisė
jas.

— Taip.
Ir toliau ji pradėjo pasakoti, at

mintinai išmoktą istoriją, kurią 
jai įkalė į galvą NKVD, prieš iš
leisdama į Prancūziją, jog i labai 
apgailestaujanti, kad jai tenka 
vėl prisiminti visus pergyveni
mus, kuriuos ji norėjo visai už
miršti.

— Taip, aš mylėjau šį žmogų ir 
už jo ištekėjau. Bet tai buvo mano
gyvenime didžiausia kvailystė.

Anot jos pasakojimo, Kravčen- 
ko buvęs žiaurus, grubus, ją muš
davęs ir net grasindavęs nušauti. 
Kada po kelių mėnesių vedybų ji 
jam prisipažinusi, kad laukianti 
kūdikio, tai jis įsiutęs pareikala
vęs, kad darytų abortą. Jos tėvai 
priešinęsi šioms vedyboms, bet ji 
tada dar nepažinojusi tikrojo 
Kravčenkos. Kada vėliau ji pra
dėjo laukti kito kūdikio, tai Krav- 
čenko ją išmetęs laukan ir per- 
siskyręs, o į savo sūnų net neno
rėjęs pažiūrėti ir nedavęs pinigų 
jo išlaikymui. Tai buvęs paskuti
nis jų persiskyrimas.

Isiaiskintas nesusipratimas
Praeitais metais Fellbache buvo 

kilęs nesusipratimas tarp DP sto
vyklos administracijos ir J. Lenk- 
taičio, „Patria" knygų leidyklos 
savininko, dėl užimamų patalpų 
pertvarkymo. Sąryšy su šiuo ne
susipratimu mūsų spaudos žmonės, 
nepakankamai įsigilinę ir pasi- 
interesavę apie padėtį į šį reikalą 
įmaišė bendruomenės vietos ko
mitetą, apkaltindami jį nesupra
timu savo pareigų, o Amerikoje 
(„Sandara" Nr. 38 1948. X. 1 d.) 
kažkoks Marcus Baukus tikrai ne
kultūringa forma šį dalyką aprašė 
broliams amerikiečiams. Wurttem- 
bergo Apygardos Komitetas, sau
godamas bendruomenės gerą var
dą, pravedė nuodugnų tardymą ir 
paliestos šalys, tarpusavy išsi
aiškinusios kilusį nesusipratimą, 
padarė šį susitarimą:

„L.T.B. Fellbacho Apylinkės Ko
mitetas savo 1948 m. gruodžio 16 
dienos posėdyje, dalyvaujant LTB 
Wurttembergo Apygardos atstovui, 
stovyklos administratoriui, trims 
buvusio komiteto nariams ir Kny
gų Leidyklos „PATRIA" savinin
kui, aiškinosi dėl patalpų buvusius 
nesusipratimus tarp stovyklos ad
ministracijos, buvusio Apyl. Ko
miteto ir Knygų Leidyklos „PAT
RIA”. Reikalą išsiaiškinus, prieita 
išvados:

1. Niekas iš šalių neturėjo noro 
vieni kitiems pakenkti.

2. Nesusipratimas ir neužtarnau
ta nuoskauda „PATRIJAI” yra 
įvykę dėl nepakankamo kontakto 
tarp stovyklos administracijos, 
vietos Komiteto ir Leidyklos „Pa
tria". Tatai įvyko todėl, kad sto

Del p. D. Peniko atsakymo
„Mūsų Kelio" š. m. Nr. 11 p. E 

Penikas atsakė į mano jam „Ži
burių" š. m. Nr. 10 patiektą viešą 
paklausimą.

Pon. D. Penikas pirmiausia rūs
tauja dėl paties tokio viešo pa
klausimo fakto, nes jis neturįs 
„sau pavyzdžio ne tik DP. spaudo
je, bet ir laisvųjų Europos tautų 
žurnalistiniame gyvenime”. Tokį 
tvirtinimą paskaičius, galima ne
bent padaryti išvadą, kad jo au
torius spaudos neskaito. Juk, pav., 
dar visai neseniai iš sovietinės 
Vokietijos zonos pabėgę redakto
riai net dviem atvejais paskelbė 
spaudoje viešus paklausimus SĖD 
vadeivoms. Dirstelėjęs, pav., į 
„Sūddeutsche Zeitung" š. m. I. 
22d. numerį, p. Penikas ras „dffent- 
liche Anfrage": „Welches sind die 
„politischen Kreise in Bayern”, 
die nach Erklarungen von zuver- 
ląssiger franzdsischer Seite in 
Paris" mit Anhangem des Gene
rals de Gaulle in Verbindung ste- 
hen?", nukreiptą žinomam vokie
čių politikui Dr. Josef Mueller. O 
to pat laikraščio š. m. II. 8d. nu
mery dar galima rasti ir tiesiog

Al&MMS CNMMS ...
FREIBURGO STUDENTAI DAILĖS 
INSTITUTĄ PAKELE Į AUKŠTĄJĄ 

MOKYKLĄ
Iki šiol buvo {prasta, kad klausimą, 

kuri mokykla laikytina aukštąja, 
sprendžia atitinkami valdžios organai. 
Bet pasirodo, kad dabar yra kitaip. 
„Mūsų Kelias“ (Nr. 1^13) korespon
dencijoj iš Freiburgo, aprašydamas 
studentų susirinkimą, rašo: „Kiek di
desnė polemika kilo dėl Dail. Insti
tuto, ar j{ laikyti aukštąja mokykla, 
ir buvo nubalsuota teigiamai . . . “

„KETURIŲ KOJŲ" VIEŠBUTIS
-Londono gyvulių draugai nese

niai įrengė liuksusinį viešbutį.. 
šunims. Kiekvienas viešbučio gy
ventojas turi atskirus apartamen
tus su elektros šviesa, vonia ir 

vyklos gyventojai yra įvairių tau
tybių? ir todėl ir stovyklos admini
stracijos pareigūnai taip pat įvai
rių tautybių asmens, kurie ir „Pa
tria" patalpų reikalo sprendime 
tada dalyvavo.

3. Tenka tik apgailestauti, kad 
toks nesusipratimas įvyko ir įgavo 
tokias kenksmingas lietuvių ben
druomenei formas ir to pasėkoje 
pakenkė Fellbacho vietos Komite
tui lietuvių visuomenei.

4. Todėl, turėdami galvoje jau 
ir taip sunkią tremtinių padėtį ir 
reikalą vieningai, sujungtomis jė
gomis dirbti tautinį — kultūrinį 
darbą, susitarėm kilusį nesusipra
timą laikyti savitarpy išsiaiškintu 
ir baigtų.

5. Laikraštyje „Sandara” 1948 m. 
spalių m. 1 d. Nr. 38 tilpusi ko
respondencija „Knygų leidėjas bū
vą išmestas iš kambario saviškių 
komiteto", pasirašyta Marcus Bau
kus, iškraipo faktus, parašyta ne
kultūringa forma, kenkia lietuviš
kam reikalui ir todėl pasmerkiama. 
Stovyklos Administratorius (para
šas). buvusiojo Komiteto nariai: 
(3 parašai). Leidyklos „Patria" sa
vininkas (parašas). Wurttembergo 
Apygardos atstovas (parašas). Fell- 
bachas, 1948 m. gruodžio m. 16 d.”

Norėtųsi, kad kilęs nesusipra
timas būtų pavyzdys mūsų spau
dos žmonėms, kad jie atsargiau 
keltų spaudoje gerai nepatikrintus 
faktus ir į šitai ypatingai turėtų 
būt atsižvelgiama, kai reikalas lie
čia bendruomenės institucijas.

LTB. Wtirttembergo Apygardos 
KOMITETAS

.žiaurų Dn MueHer galvos trinki
mą už išsisukinėjimą atsakyti į tą 
viešą paklausimą. — Štai p. Pe- 
nikui ir pavyzdžiai mano „netu
rinčiam sau pavyzdžio paklausi-
mui".

Toliau p. Penikas ima su manim 
ginčytis, jog esą reikalinga plates
nių informacijų apie nevardines 
garantijas. Gal tai ir tiesa, bet šiuo 
atveju p. Penikas laužiasi pro at
viras duris-informacijų nevardinių 
sutarčių reikalu klausimo aš nesu 
ne paminėjęs. Nebent jis laiko in
formacija jo persispaudintą insinua
ciją, kad NCWC, gal būt, prekiauja 
žmonėmis. Bet ta insinuacija tiek 
panaši į informaciją, kiek vinis į 
Dievo malonę. Tokios „informaci
jos" tikrai nereikalingos. Jos juk 
pats p. Penikas nedrįsta ginti ir, 
sukdamasis iš keblios situacijos, 
čiulba komplimentus NCWC. „To
dėl turintis giminių garantijas ir 
važiuojantis į JAV NCWC globo
je, privalo šiai organizacijai už 
pagalbą būti tik dėkingas ir dau
giau nieko" —, tvirtina savo at
sakyme p. Penikas. Žinoma, tai 
tiesa, bet, deja, ne visi taip elgia- 

sodu. Viešbutyje įrengta ir moder
niška ligoninė. su operacine sale 
ir kitais įrengimais. „Keturių Ko
jų" viešbučio įrengimas kainavo 
40.000 svarų sterlingų.

REIKIA TIK NORĖTI
72 metų našlė Beretsine B^ndt- 

sen, gyvenanti Nykdpinge, Dani
joje, gavo auksinį sporto medalį. 
Ponia Bendtsen, kuri anksčiau vi
siškai nesidomėjo sportu, pernai 
pradėjo energingai treniruotis, ir 
štai po metų ji stojo prieš sporto 
komisiją, kuri buvo sužavėta. Se
noji sportininkė 20 km. dviračiu 
nuvažiuoja per 57 min., 200 metrų 
nubėga per 43 sek., 8 km. nuėjo 
per 74 min.. o ietį numetė 18 m. 

AUKSCIAUSIAS PASAULIO 
ŽMOGUS

Iš Ranguno pranešama, jog į Pe
gu kurortą atvyko budistų vienuo
lis, kuris, galimas dalykas, yra 
aukščiausias žmogus pasaulyje. 
Jis turi 2,74 m. aukščio. Dvi ameri
kiečių cirko bendrovės siūlė jam 
masinančias pinigų sumas už įsi
jungimą į jų bendrovę, tačiau jis 
atsisakė, nes numato ir toliau likti 
vienuoliu.

Paieškojimai
IRO PAIEŠKOJIMO IŠTAIGA AROL- 
SENE PRIE KASSELIO IEŠKO SlŲ 

ASMENŲ

FRID DORA, gimusi 1939 m., pasku
tinė žinoma gyvenamoji vieta Ža
garė arba Šiauliai, Lietuva.

FRID MARIA, gimusi 1936, paskutinė 
žinoma gyvenamoji vieta Žagarė 
arba Šiauliai, Lietuva.

KOMOSCH ar KOMASCH ICEK arba 
KOMAS YICHCHOK, gimęs 1932 m. 
ar 1939 m. Šiauliuose, išvežtas { 
Stutthof.

KOMOSH ar KOMASCH arba KO
MAS IZRAIL (SROLIK), gimęs 1935 
m. Šiauliuose, iš Šiaulių getos iš
vežtas | Vokietiją.

KOMOS ar KOMASH arba KOMAS 
SHULAMIT ar SALAMISH, gimęs 
Šiauliuose, išvežtas į Vokietiją.

LEIBOWITZ, gim. Volov Mary, 45 
metų, gimusi Tytuvėnuose, pasku
tinės žinios iš Kauno, Lietuvos.

SLIMANAITE (SLIMAN) LEA, 16 me
tų, paskutinė gyvenamoji vieta 
Aukštoji Panemunė, prie Kauno.

STOLZ, gim. RENNER MARIA, gi
musi 1910. XII. 3. paskutinės žinios 
iš Sensburgo/Rytprūsiai.

TOKER ADINKA; gimusi 1938 m. 
Šiauliuose, su 900 vaikų iš žydų dar
bo stovyklos Šiauliuose išvežta { 
Vokietiją.

WELLER SHEINA ar SONJA, gimusi 
1932. VI. 19. Kaune, 1944 m. kovo 
mėn. iš Aleksoto-Fredos prie Kauno 
išvežta { Vokietiją. »

si. Tam tikriems žmonėms šita 
NCWC akcija nepatinka, nes 
tremtiniai akyvaizdžiai gauna pa
matyti, kas jiems iš tikrųjų pade
da, o kas tik liežuviu kalnus ver
čia. Dėlto tie žmonės ir ieško bū
dų šią akcija kaip nors suniekinti 
Negalėdami kitaip, bent leidžia in
sinuacijas, jog tos pagalabos, ku
rią DP teikia NCWC, nereikią per
daug vertinti-galį būti, jog labda
rybės priedangoj varomas tik 
šlykštus biznis-prekyba žmonėmis. 
Čia ir visa paslaptis, kodėl vieni 
tokias insinuacijas rašo, o kiti per- 
sispausdinėja.

Kartu tenka stebėtis, jog p. Pe
nikas rašo, kad esąs faktas, „kuris 
visose mūsų stovyklose labai ge

Apsivogė pasaulio meisterė
Stalo tenisas. Įvykusiose 

stalo teniso pirmenybėse 
me vyrų grupėje meisterio vardą iš- ’ 
kovojo Leach (Anglija), nugalėdamas j 
baigminiame susitikime Vanas (Čeko
slovakijai 3:2. Meisterėsvardą moterų! 
grupėje šiais metais vėl apgynė ' 
vengrė Gizella Farkas, baigminėje 
kovoje laimėdama prieš Hruskova 
(Čekoslovakija). Moterų dvejeto meis
terės — Elliot — Farkas (Škotija — I 
Vengrija), vyrų dvejeto — Tolkar — 
Andreadis (abu Čekai), mišraus dve- i 
Jeto — Farkas ir Sido (abu vengrai). 
Komandinių susitikimų pasekmės: 
Vengrija — Čekoslovakija 5:4, JAV — 
Anglija 3:1 (moterų). Vengrė G. Far
kas, laimėjusi pasaulio stalo teniso 
pirmenybėse net tris pirmąsias vie
tas, apsivogė Goeteborg rūbų krautu
vėje, pasisavindama vieną megstinuką. 
Policija ją buvo tuoj sulaikiusi. Grą
žinus jai pasisavintą megstinuką bu
vo leista jai grįžti namo { Vengriją. 
Ledo ritulis. Šiuo metu Stockholme 
vyksta ledo ritulio pasaulio pirme
nybės. Pirmenybėse dalyvauja dešim
ties kraštų komandos, kurios yra sus
kirstytos į tris grupes. Iš kiekvienos 
grupės po dvi komandas, užėmusias 
pirmąsias vietas, bus pervesta { baig
minę grupę, kur bus kovojama dėl 
pirmosios vietos. Pavienių susitikimų 
pasekmės: Norvegija — Belgija 2:0, 
JAV — Šveicarija 12:5, Švedija —Suo
mija 12:1, Kanada — Austrija 7:0, 
Šveicarija — Belgija 18:2, Čekoslova
kija — Suomija 19:2, JAV — Belgija 
12:0, Austrija — Danija 25:1 ir Svet- 
carija — Norvegija 7:1. A grupėje 
pirmąsias vietas iškovojo Kanada ir 
Austrija. B grupėje — Švedija ir Če
koslovakija ir C grupėje — JĄV ir 
Šveicarija, — paminėtų kraštų ko
mandos pateko į baigminę grupę.

IS FREIBURGO GYVENIMO
— Atitinkamų įstaigų patvar

kymu nuo sausio mėn. 1 d. vi
siems DP padidintos apie 30% 
maisto normos.

Lietuvis ūkininkas, našlys, 40 me
tų amžiaus, jau 26 metus gyvenąs 
Kanadoje, iš Lietuvos kilimo Jo- 
kūbiškių kaimo, Javaravo valse., 
Marijamolės apskr., turįs prie di
delio miesto labai didelę ir moder
nišką jaukią farmą, traktorių, sunk
vežimį 2 tonų ir lengvą mašiną 
gana gerai atrodąs, ieško vedybų 
tikslu merginos arba našlės be šei
mos, ūkininkės, prašoma atsiųsti 
ir fotografiją. Siųsti šiuo adresu: 
Mr. Jurgis Juodžbalys, Millgrove, 
Ont., Canada.

Po nelaimingo medžioklė
je sužeidimo š. m. sausio 
30 d. Australijoje, Margaret 
River ligoninėje, mirė a. a. 
VYTAUTAS LEBEDINSKAS.

Užuojautą reikšdami, šią 
liūdną žinią pranešame mi
rusiojo giminėms ir pažįsta
miems.

Jornup lietuvai 
Australia

■7JL.išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir šeštadie- 
įįLADUlIUI nlals. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio — 30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM B.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinimas tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eilučių mokama DM 4.—, už kiekvieną paieško
mą asmenį DM 0.50.
„Žiburių" atstovas Anglijoje: Mr. J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stam
ford Bridge, Nr. York, England.
Kanadoj: Mr. J. Smaižys, Box 18. Lot 36, Old Klldonan, Vinnlpeg. Man. 
JAV: Mr. A. Ft Skirius, 9204 So. Broadway, Los -Angeles 3, Cal. USA. 
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje — 3 šilingai, o Kanadoje 
ir JAV —6 doleriai metams.

rai žinomas ir kuriuo yra jau ne
mažai žmonių pasinaudoję", kad 
mūsų stovyklų klebonai daliną 
žmonėms nevardines buto ir dar
bo garantijas (tuo reikalu buvo p. 
Penikas klaustas). Siūlau p. Peru
kui nurodyti stovyklas, kuriose 
tuo būdu tos sutartys dalinamos, 
tuos klebonus, kurie dalina, ir 
bent vieną kitą tuo būdu tą sutartį 
gavusį. Jei jis to nenurodys, teks 
padaryti išvadą, kad jis ne tik 
melus persispausdinėja, bet ir juos 
akyplėšiškai gina, nors visiems 
yra žinoma, kad tai netiesa. Vel
tui p. Penikas imasi net girti, jog 
tai esą gera. Gal būt, jog tai būtų 
ir gera, jei taip būtų, bet taip 
nėra. A. Gražiūnas.

pasaulio I Baigminėje grupėje {vykę susitikimai: 
Šveicarija—JAV 5:4, Švedija—Austrija 
18:0, Čekoslovakija — Kanada 3:2 (0:0, 
2:1, 1:1), Čekoslovakija — Austrija 7:1 
ir Kanada — Švedija 2:2.

Greitasis čiuožimas Pasaulio moterų 
greitojo čiuožimo pirmenybėse Kongs- 
berge (Norvegijoje) geriausiai pasi
rodė rusės, užimdamos tris pirmąsias 
vietas.

Slidžių sportas. Šveicarija — Italija

Lengvoji atletika. Sydney (Australi
ja): 80 m su kliūtimis (moterų) — F. 
Blankers-Koen (Oland.) 11,3 sek. (nau
jas Australijos rekordas).

Rankasviedis. Šveicarija — Suomija 
6:0.

Boksas. Vokietijos sunkaus svorio 
meisteris Hein ten Hoff šiuo metu 
yra JAV-se ir žymaus bokso mokyto
jo Willy Ketchum priežiūroje ruošiasi 
kovai dėl pasaulio meisterio vardo.

LTB Hesseno Apygardos Komitetas 
išleido albumą „Lithuania“ geram po- 
piery, 100 nuotraukų ir keturiomis 
kalbomis trumpas Lietuvos istorijos 
tekstas. Kaina 6 DM. Platintojams 
10% nuolaidos. Užsisakyti: Hanau/M 
DP Camp LTB Hesseno Apyg. K-tas.

Didelio liūdesio valandoje 
kolegai dail. PAULIUI AU
GIUI SU ŽMONA, staiga mi
rus jų jauniausiajam sūnui 
Sauliui, reiškia nuoširdžią 
užuojautą

V. Ratas
Alf. Dargis
V. Petravičius 
V. Vilimas
T. Valius

L.D.I.Vald. nariui 
dailininkui PAULIUI AUGIUI 
ir SEIMAI, staiga mirus jų 
mylimam sūneliui Sauliui, 
gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Dailės Institutas

Mielam vyrui ir tėveliui 
MOTIEJUI ANDRIUSIUI 

tremty mirus, M. Andriušie- 
nei ir Mickevičiams, liūdesio 
valandoj nuoširdžią užuo
jautą reiškia

E. ir A. Vambutai

Mielą REGINĄ ANDRIU- 
ŠYTĘ-MICKEVICIENĘ, skau
džiai pergyvenančią Tėvelio 
mirtį, nuoširdžiai užjau
čiame.

Genė ir Kęstutis 
Puodžiūnai
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Bevino žvaigždė leidžiasi
PALESTINOS REIKALAI APTEMDĖ BEVINĄ. BEVINAS PASITRAUKS 
IS SAVO POSTO? DALTON PERIMTŲ UŽSIENIO REIKALŲ MINI

STERIJĄ?

DALTON — BEVINO ĮPĖDINISBESILEIDŽIANTI BEVINO 
ŽVAIGŽDE

Jau treji su puse metų prabėgo 
kaip Bevinas sėdi Anglijos užsie
nio reikalų ministerio kėdėj. Opo 
zicijos vadas Winston Churchill 
visą laiką Bevino vedamai užsie 
nio politikai pritarė. Tačiau zig
zaginė linija vedamoj jo Palestinos 
politikoj pradeda aptemdyti jojo 
žvaigždę. Jei Bevinas neturėtų 
stipresnio užnugario profesinėse 
sąjungose, tai jo padėtis paskuti 
niu metu būtų atsidūrusi dar kri- 
tiškesnėj padėty. Anglijoj daba 
jau kalbama, kad Bevinas po pasi 
rašymo Siaurės Atlanto pakto pa
sitrauksiąs iš savo vietos. Gi žino 
nės daug ką labai dažnai iškalba 
Bevino blogas sveikatos stovis, ii 
noma, čia taip pat dėl jo pasitrau
kimo suvaidins savo vaidmenį 
67 metų amžiaus Beviną kamuoja 
astma. Rūkymas, kurį gydytojai 
jcm draudžia, negalavimus Bevinui 
dar padidina. Londono rūkai yra 
irgi žalingi jo sveikatai. Per pas
kutines savo atostogas tinkamai 
nepailsėjo ir nepąsitaisė.

BEVINO NUOPELNAI
Nors Bevino priešininkai ir daž

nai yra nepagailėję aštrių kritikos 
žodžių jam vienu ar kitu atveju, 
tačiau jo nuopelnų Anglijai taip 
pat nepamirš. Vienas iš svarbesnių 
Bevino nuopelnų Europai yra tas, 
kad jis JAV-bėms pervedė atsako
mybę už Europos likimą ir saugu
mą, nesusilpnindamas tuo pačiu ir 
Didž. Britanijos padėties. JAV-se 
pripažįstami Bevinui dideli nuopel
nai šaltajam kare prieš sovietus. 
Kilęs pats iš darbo žmonių, o tuo 
pačiu turėdamas masėse gerą var
dą bei pasitikėjimą, paveikė dar
bininkus teigiama Marshallio pla
nui linkme, kas įgalina tinkames
nį minimo plano pravedimą . In
tensyviai Bevinas stojo visą laiką 
už karinį Vakarų Europos stipri
nimą. Jis pats pirmas įnešė Žem. 
Rūmuose pasiūlymą dėl sudarymo 
Vakarų Europos kraštų sąjungos. 
Partiniai nesutarimai visa tai už
vilkino, bet dabar .prieita jau prie 
Europos Tarybos sudarymo. Vokie
tijos atžvilgiu Bevinas laikėsi gan 
santūriai. Buv. JAV užsienio rei
kalų ministeris James Byrnes grei
tai rado kelią į Stuttgartą, o Be
vinas nekartą nepasuko Hamburgo'

^^r Duesseldorfo link . . .

BEVINAS NUMATO APLAN
KYTI BERLYNĄ

Berlynas. Grįžęs iš Paryžiaus, 
Berlyno vyr. burmistras prof. E. 
Reuter nepaprastame Berlyno 
miesto tarybos posėdyje padarė 
pranešimą apie savo pasitarimus 
su Bevinu ir Sumanu. UP prane
šimu, Reuteris pareiškė, jog rytų 
markė artimoj ateitye nebus va
karų sektoriuj laikoma mokamą-* 
ja priemone. Oro tiltas bus ir to
liau plečiamas. Kalbėdamas apie 
savo pasitarimus su Bevinu ir 
Sumanu, jis pareiškė, jog ligšiol 
abu ministerial dar nepritarė 
Berlyno įsijungimui į Vak. Vo
kietijos valstybę. Baigdamas bur
mistras pastebėjo, jog ateinančių 
savaičių būvyje Bevinas numato 
aplankyti Berlyną.

Praėjusių metų pabaigoj buvo 
jau kalbama, kad ministeris pirm. 
C. Attlee Bevino įpėdiniu numato 
Hugh Dalton. Dalton priklauso La
bour partijos kairiajam sparnui ir 
yra šimto procentų socialistas. Kai 
Attlee paskyrė jį atstovu į Paruo
šiamąjį Europos Komitetą Paryžiuj, 
Churchilliui buvo didelis smūgis.

Dalton anksčiau buvo skelbęs, 
kad stosiąs tik už socialistinių 
Europos valstybių federaciją. Cle- 
mensui Attlee tas irgi buvo prie 
širdies, nes ir jis norėjo visą laiką
rasti tą „palaimintą vidun tarp 
bolševikinės Sovietų S-gos ir ka-1 sankcijų.

(Atkelta iš 1 pusl.J 
taisyklėse įeitų ir Danijos bei 
Norvegijos gynimosi didinimas, 
kad sąjungininkai tuo galėtų sa
vo strateginius uždavinius atlikti. 
Tuo pačiu komitetas numatė, kad 
visų trijų kraštų ekonominiai įsi
pareigojimai gynimosi tikslams 
atitiktų tų kraštų ekonominus re
sursus. Komitetas taip pat numa
tė, kad Švedijos gynimasis pasi
liktų, bent prie dabartinio.. jo 
lygio. -

Nors Skandinavija strategiškai 
daug ką domina, bet komitetas 
priėjo išvados, kad ši sritis jo
kiomis aplinkybėmis neturi būti 
įtraukta į didžiųjų galybių kon
fliktą.

Tai maždaug pagrindinės min
tys gynimosi komiteto patiek
tuose rezultatuose. Kas liečia su
sitarimo metmenis, tai pagal juos 
užpuolimas kurio nors krašto 
yra užpuolimas ir kitų, kurio pa
sėkoje tuojau įsigalioja kariniai 
įsipareigojimai. Susitarimui įsi
galiojus, tuojau paruošiami ben
dro gynimosi planai. .Pagal susi
tarimą, suinteresuotosios dalys 
laikosi nuošaly konfliktui kilus, 
kol, žinoma, jos pačios neįtrau
kiamos, jas užpuolant, arba kol 
JT Saugumo Taryba nepritaiko 

Susitarimo metmenys
numato, kad kariniai pasiruoši
mai formuojami pagal dalių pa
siimtus uždavinius, prisilaikant 
bendrų gynimosi planų ir kad 
dalys laiku patiekia savo kraštų 
ginklavimo tokią proporciją, kuri 
atitinka tų kraštų ekonominius 
resursus. Pagal susitarimą turėtų 
būti sudaryta bendra gynimosi 
taryba, kuri intimiai bendradar-

pitalistinės JAV.
Pradėjęs savo darbą Paryžiuje, 

Hugh Dalton padarė patrauklų 
kontinentui pasiūlymą — StraBbur- 
gą padaryti Europos sostine. Pasi
tarimuose neištraukė iš savo port
felio ir ideologinių reikalavimų bei 
pasiūlymų. Tačiau prancūzų norui 
sušaukti Europos parlamentą jis 
pasipriešino.

JAV laikosi savo pasižadėjimu
JAV KARTU SU KITOMIS ŠIAURĖS ATLANTO PAKTO VALSTYBĖMIS ATMUŠTŲ BET 

KOKĮ PUOLIMĄ. NORVEGIJA PRISIDĖJO PRIE ATLANTO PAKTO? ,

Vašingtonas. JAV preziden
tas Trumanas savaitinėje spau
dos konferencijoj vasario 17d. 
pareiškė, jog JAV kartu su ki
tomis Šiaurės Atlanto pakto 
valstybėmis galėtų atmušti bet 
kokį puolimą. Anot jo, Atlanto 
pakt nesupa jokios paslaptys. 
JAV užsienio politikos liniją 
išryškinęs prieš kurį laiką užs. 
reik. min. Achesonas, pirma 
pasitaręs su Trumanu. Acheso
nas tuomet pareiškė, jog veda
mos politikos jokių nuomonių 
skirtumo nėra. JAV užsienio 
politika remiasi aiškiai nusaky
tais pagrindais, kurie buvo iš
dėstyti -prezidento Trumano in- 
augracijos kalboje, senatoriaus 
Vanderbergo rezoliucijoje ir 
kongreso atsotovų rūmų už
sienio politikos komisijos pra
nešime. Ta pačia proga Dean 
Achesonas pareiškė, jog ateity 
bus galima pradėti debatus 
Šiaurės Atlanto pakto klausi
mu. Spaudos atstovų paklau
stas, ar JAV nemano atsiimti 
savo pasižadėjimų, duotų Eu
ropos valstybėms, ir ar ji yra 
pasiruošusi imtis priemonų 
prieš galimą užpuolimą, Dean 
Achesonas atsakė, jog Amerika 
iš savo politinio kurso išaugu
sių įsipareigojimų neatšauks.

Tolimesniame pasikalbėjime 
JAV užs. reik, ministeris at
sisakė smulkiau pasakyti apie 
savo pasitarimus su Norvegi
jos užs. reik. min. H. Lange, 
tik pareiškė, jog JAV vyriau
sybė jokių žygių nedarė įsimai
šyti į Skandinavijos gynybos 
pakto pasitarimus.

UP iš gerai informuotų Va
šingtono sluoksnių praneša, 
jog Amerikoj tam tikro nera
mumo įnešė žinia, jog Švedija 
numačiusi tiekti Norvegijai ir 
Danijai ginklus ir tuo atveju,

Skandinavijos karinės

jei jos (Skandinavijos valsty
bės) nesudarytų bendro gyny
bos pakto. Ryšium su tuo Ame
rikos vyriausybė mano kongre
sui patiekti atskirai Atlanto 
paktą ir pagalbos programą. 
Anot JAV vyriausybės valdi
ninkų, Amerika pirmaisiais At
lanto pakto metais paktą pasi
rašiusių valstybių gynybai pa
ruošti turės paskirti apie 1 mi
lijardą dolerių.

„Daily Express“ Oslo kores
pondentas iš patikimų šaltinių 
praneša, jog esą Norvegijos 
ministerių kabinetas slaptame 
posėdyje po Dr. H. Lange pra
nešimo nutarė prisidėti prie 
Atlanto pakto.

Oficialiai tai būsią pareikšta 
po to, kai Dr. Lange pa
darys pranešimą apie savo pa
sitarimus Londone ir Vašing
tone. JAV senato užs. reik, ko
misijos slaptame posėdyje bus 
perskaitytas Atlanto pakto tek
stas.

Iš gerai informuotų Vašing
tono šaltinių patiriama, jog 
Sips savaitės pradžioj Dean 
Achesonas ves pasitarimus su 
Briuselio pakto valstybių pasi
untiniais Atlanto pakto klausi
mais. Pasitarimai liečią pran
cūzų raštą, reikalaujantį pri
imti į Atlanto paktą ir tris Al
žyro departamentus.

Vasario 17d. su Dean Ache- 
sonu kalbėjosi Italijos pasiunti
nys, kuris griežtai paneigė ži
nias, jog pasikalbėjime buvo 
paliestas Italijos įstojimo į At
lanto paktą klausimas.

Tą pačią dieną įvykusioje 
spaudos konferencijoje Austra
lijos opozicijos vadas R. G. 
Menzies . pareiškė, jog Atlanto 
paktas turėtų būti išplėstas ir į 
Pacifiko teritoriją. Jis teigė, 
jog pavojus abiejuos regijonuos 

biautų užsienio politikoje. Nė 
viena iš dalių sutarčiai veikiant, 
negali sudaryti karinės sąjungos 
su kuria nors trečia galybe. Su
tartis galiotų dešimtį metų, ir 
kiekviena dalis, -jeigu jos nuo
mone sutartis iš esmės pasikeitė, 
turi teisę reikalauti pasitarimų 
sutarčiai toliau išlaikyti arba 
eventualiai atsisakyti nuo sutar
ties, prieš trumpą laiką apie tai 
pranešus.

Deklaracijos paskutinis punk
tas apėmė vyriausybės neutrali
teto supratimą. Švedijos suprati
mu, Skandinavijos karinė sąjun
ga yra gana didelis žingsnis nuo 
neutraliteto. Bet toji sąjungos 
programa, kurią švedai iš savo 
pusės visą laiką palaikė, turėtų 
apimti tik tas tris valstybes. Tie 
trys Skandinavijos kraštai, žiū
rint iš gynimosi taško, sudarytų 
nedalomą vienetą ir solidariai gin
tų savo nepriklausomybę. Pasita
rimai užkliuvo del to, kad šve
dai kaip ir ligi šiol laikėsi savo 
linijos. Kad Švedija galėjo išlai
kyti taiką 135 metus, psichologiš
kai gana stipriai veikia į švedų 
visuomenės nusistatymą saugu
mo problemų atžvilgiu. Švedų 
tautos negalima taip lengvai įti
kinti, kad jos saugumas dabar 
reikalauja atsisakyti neutralumo, 
kaipo visai atgyventos politikos.“

Turint šią vyriausybės deklara
cijos bazę, prasidėjo debatai dėl 
jau bent šį kartą numarintos ka
rinės sąjungos. Pirmuose rūmuo
se debatus pradėjo liaudies par
tijos (liberalų) atstovas E. An- 
derssonas. Jis palaikė vyriausy
bės mintį laikytis nifcšalyje kitų 
įsipareigojinfų, išskyrus skandi-

yra tas pats — komunizmo ver
žimasis. Į Atlanto ar anologinį 
Pacifiko paktą turėtų būti pri
imta Pietų Afrika, Indija, Paki
stanas, Ceilonas, Australija ir 
Naujoji Zelandija. Jeigu tai 
būtų Pacifiko paktas, jam tu
rėtų priklausyti ir Amerika.

Iš Paryžiaus Reuteris prane
ša, jog turkų užs. reik. min. N. 
Sadak spaudos konferencijoj 
užsiminė apie Viduržemio jū
ros paktą, nes, anot jo, Turkija 
prie Atlanto pakto prisidėti ne
galinti, o vienos kontinento da
lies saugumas, dar nereikš vi
sos Europos saugumo. Tačiau 
turkų pasiuntinys Vašingtone 
Feridur Erkin, po pasikalbė
jimo su Dean Achesonu, pareiš
kė, jog kalbos apie Vidurže
mio paktą yra per ankstyvos. 
Prie to jis pridūrė, jog pasikal
bėjimų metu su JAV užs. reik, 
ministerių buvo prieita išva
dos, jog JAV ir Turkijos santy_ 
kiai yra širdingi ir daug žadą.

.v*-’’. .
PAKEITĖ TRIESTO POLITIKĄ

Lake Success. Vasario 17d. 
įvykusiame Saugumo Tarybos 
posėdyje sovietai staiga visus 
nustebino pareikšdami, jog jie 
sutinka su 1947m. anglų pasiū
lyto šveicaro Flueckingerio kan
didatūra į Triesto gubernato
rius. Tačiau, kaip vienas anglų 
kalbėtojas pareiškė, šis sovietų 
pripažinimas po 18 mėn. yra 
jau pasenęs. Šis sovietų pareiš
kimas manoma yra taktinio 
pobūdžio. Sovietai, mat, nori 
tuo nukreipti vakariečių pasi
rengimus Triestą atiduoti Ita
lijai. Iš kitos*pusės sovietų at
stovas Malikas apkaltino JAV 
ir Angliją, kurios esą visą lai
ką trukdžiusios gubernatoriaus 
paskyrimą, nes norėjusios tęsti 
toliau Triesto okupaciją.

navų, nes prisijungimas prie At
lanto pakto iššauktų gana rizi
kingus įsipareigojimus, kurių at
pildas būtų „miražinės ir netikros 
divizijos.“ Jo partijos bendra
mintis H. Oswaldas gi pabrėžė, 
kad dabar, kada pasidarė aišku, 
jog vieni nieko negalės padaryti, 

. reikia laiku ieškoti pagalbos. Pri
sijungti prie Vakarų alijantų gali 
būti ir rizikinga, bet priešingu 
atveju gali kilti didesnis pavojus, 
negu tas kurio dabar vengiama. 
Anot jo, norvegams įsijungus į 
Vakarus, švedai jau savaime ten 
atsiduria. Bet abu liberalai pa
reiškė savo gilų norą, kad švedų 
pasiūlymai nebūtų ’užmiršti. Tą 
patį troškimą pareiškė ir dešinių
jų (konservatorių) partijos lyde
ris Dom6: „Jeigu mūsų noras 
stovėti nuošaly bus nerespektuo
jamas, turime ieškoti pagalbos, o 
tai turi vykti Švedijai aiškiai pa
reiškus savo demokratinį nusi7 
statymą. Mes neturime perdaug 
viešai išpažinti Vakarų kultūros. 
Visa tai reikalauja iš vyriausybės 
drąsos ir pastovumo. O jeigu Suo
mija pasidaro rusų bazių sritimi, 
turime ir mes būti pasiruošę pa
daryti išvadas. Bet susirišti pakto 
formulėmis yra negalima“, ūki
ninkų sąjungos abu kalbėtojai 
Granebo ir von Heland pareiškė 
savo partijos solidarumą „Unde- 
no neutralumo linijai“. Socialde
mokratas Ture Nermanas, nors 
ir keistai atrodytų, vis dėlto pa
sisakė už prisijungimą prie Va
karų bloko. Anot jo, dabar yra 
netaip pavojinga Švedijai imtis to 
žygio, daug pavojingiau bus po 
kclerių metų, kada Rusija, vie
nintelis galimas užpuolikas, anot 
jo, pasidarys stipresnė. Savo pa
žiūrą Nermanas šiaip formulavo: 
„Švedų tauta turi ginkluotis, no
rėdama apsiginti, švedų tauta 
negali viena apsiginti, švedų tau
tai nevalia ieškotis sąjungininkų. 
Šios lygties aš negaliu išspręsti“. 
Sandleris (socialdemokratas) rei-

mosi komiteto rezultatus. Anot 
jo, klausimas, ar didžiosięs vals
tybės prašo bazių Skandinavijoje, 
arba, jos nori tik sutrukdyti, kad 
priešingoji pusė jų negautų. Pas
kutiniuoju atžvilgiu būtų Skandi
navijai daug naudingiau stovėti 
nuošaly Atlanto pakto.

Komunistas G. Ohmanas iš viso 
stebėjosi vyriausybės žygiu tar
tis dėl sąjungos. Jis prašė mi- 
nisterį pirmininką precezuoti, ar 
švedų vyriausybė mano, kad So
vietai gresia Švedijai ir Skandi
navijai. Ohmanas priminė visą 
eilę sovietų pastangų taikai išlai
kyti. Langes kelionę į Ameriką 
jis laikė „dideliu nusižengimu 
skandinaviškam lojajumui“. O dėl 
nepuolimo pakto su Sovietais, jis 
grasindamas pareiškė, jeigu šis 
rankos ištiesimas būsiąs atmes
tas, tai tatai galį turėti „lemtinų 
pasėkų gal būt net ir visai Skan
dinavijai“.

Debatai antruose rūmuose nie
ko nesiskyrė nuo pirmųjų. Parti
jos čia laikėsi tos pačios linijos, 
kaip ir jų atstovai pinkuose rū
muose,'' tik IfaūdfeT partijos ' 
atstovai daug griežčiau pasisakė 
už politikos orientaciją į Vaka
rus. Anot prof. Ohlino, jau pats 
prisidėjimas prie Marshall© plano 
yra orientacija į Vakarus, taigi, 
nei Švedija, nei kitos Skandina
vijos valstybės negali vesti Va
karų demokratijoms priešingos 
politikos. Vyriausybę puolė už 
dvigubą žaidimą. Debatų pabai
goje prabilo ir kitas komunistas 
— Johanssonas. Anot jo, vištidėje 
niekada nebus saugu, jeigu ten 
įleisi lapę. Džiaugėsi, kad ne ko- 
ministai atsivežė svetimą „gu
bernatorių“ į Strandvagen 7 A 
(ten yra Amerikos ambasada). 
Bet dešiniųjų lyderis Skoglun- 
das jam gražiai atreplikavo, tar
damas, kad lapė yra kaip tik rau
donas žvėris. Tuo debatai ir pa
sibaigė.
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