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Blokados panaikinimas artėja
Su dideliu skausmu palikome savo brangią Tėvynę: mes ne

galėjome pakelti vergijos ir troškome kovoti dėl jos laisvės. 
Gyvendami tremtyje, sukūrėme Lietuvių Tremtinių Bendruo
menę, kuri ligi šiol tebesaugo mūsų gerą vardą, stengiasi išlai
kyti mus sveikus ir pajėgius, rūpinasi mūsų švietimo, kultūros, 
kulto ir socialiniais reikalais, ugdo tautinį solidarumą, demo
kratinę sąmonę, darbo meilę ir talkininkauja mus globojan- 
jančioms įstaigoms bei administracijai.

L. T. Bendruomenės globoje mes išgyvenome pirmąjį mūsų 
tremties laikotarpį. Mūsų tolimesnis buvimas Vakarų Vokieti
joj nebeįmanomas, ir mes keliamės į užjūrio kraštus ir sauges
nėse sąlygose tęsime kovą dėl Lietuvos Nepriklausomybės, sau
gosime tautinę gyvybę, kad ją sugrąžintume laisvam gyvenimui 
prisikeliančiai iškantintai Tėvynei.

Vakarų Vokietijos stovyklose gyvendami, jautėmės savųjų 
tarpe ir galėjome netrukdomi gyventi savo tautinį gyvenimą, 
o išsibąrstę po platųjį pasaulį daugelis mūsų neteks savų mo
kyklų, spaudos, knygų ir atsidurs visai skirtingose ir neįprastose 
sąlygose. .

Atsižvelgdamas į tai, kiekvienas lietuvis tremtinys, emigruo
jąs iš Vakarų Vokietijos ar joje pasiliekąs, turi:

1. Visada būti pavyzdingas lietuvis ir garbingai atstovauti 
Lietuvių Tautai.

2.,Nesudaryti tautiniu atžvilgiu mišrių šeimų, nes tai yra 
pati didžioji nutautėjimo priežastis.

3. Nedarkyti gimtosios kalbos svetimybėmis ir savo vai
kus išmokyti gerai lietuviškai kalbėti. ,

4. Būtinai priklausyti Pasaulio Lietuvių Bendruomenei.
. 5. Prenumeruot bent vieną lietuvišką laikraštį.

6. Aktyviai dalyvauti kovoje dėl Lietuvos laisvės.
7. Būti tolerantišku ir nesi vaidyti su savo tautiečiais dėl 

menkniekių, gerbti kitų įsitikinimus.
8. Atjausti ir gelbėti į vargą patekusius savo tautiečius.
9. Nepamiršti savo Tėvynės ir, kai tik bus galima, grįžti, l 

nors svetur ir geresnis gyvenimas būtų.
10. Savo pajėgomis neįstengiant grįžti į Tėvynę, šauktis 

P.L.B-nės pagalbos.
LTB CENTRO KOMITETAS

Į PASITARIMUS NORIMA ĮTRAUKTI IR ANGLIJĄ SU PRANCŪZIJA. — RUOŠIAMAS 
KOMUNIKATAS. — SOVIETAI SKELBIA PASITARIMŲ EIGĄ.

New Yorkas AFP pranešimu, 
naujas žingsnis į Berlyno bloka
dos panaikinimą yra keturių di
džiųjų paruošiamosios komisijos 
sudarymas. Komisija turėtų nus
tatyti busimosios užs. reik, 
ministerių konferencijos terminą 
ir darbotvarkę. New Yorke spė
jama, jog po penktadienio Ma- 
liko — Jessupo pasikalbėjimo 
Berlyno blokados klausimas 
įėjo į lemiamą fazę. Jei ir toliau 
pasitarimai ta prasme plėtosis, 
blokados panaikinimo laukiama 
apie gegužės mėn. vidurį, o užs. 
reik. min. konferencijos apie bir
želio pradžią.

Iš kitos pusės JT vakariečių 
sluogsniai mano, jog per Jessu
po — Maliko pasitarimą, pasta
rasis pasiūlęs užs. reik. min. kon
ferenciją sušaukti gegužės 25 d- 
Paryžiuje. Joje turėtų būti Ber
lyno klausimas galutinai išsprę
stas. Apie įvykusį pasitarimą nė 
viena pusė dar nepaskelbė jokio 
oficialaus pranešimo. Jessupas 
tačiau padarė Dean Achesonui 
telefoninį pranešimą. Penktadie
nį dar prieš susitikimą Dr. Jes
supas buvo susitikęs su Rusijos 
reikalų žinovu Charles Bohlen 
ir valstybės pasekretorium Dean 
Rush.

Dr. Phillip Jessup pirmadienį 
amerikiečių delegacijos JT rū

muose buvo susitikęs su britų ir 
prancūzų delegatais Sir Aleksan
dru Cadogan ir Jean Chauvel 
aptarti bendros politikos ryšium 
su vykstančiais amerikiečių — 
sovietų pasitarimais. Pasikalbė
jimo pagrindas — įtraukti D. 
Britaniją ir Prancūziją į pasita
rimus. Ligšiol abu kraštai apie 
pasitarimų eigą buvo reguliariai 
informuojami. „Sunday Times“ 
Vašingtono korespondento pra
nešimu, Malikas esąs davęs su
prasti, jog jis ir toliau pasitari
mus norįs turėti tik su Dr. Jes- 
supu-

-Diplomatinių sluogsnių nuo
mone, po pirmadienio pasikal
bėjimo su Vakarų valstybių at
stovais Dr. Jessupas ėmėsi ini-

rčia tyvos vėl susitikti su Maliku. 
Paprastai gerai informuotų Pary
žiaus šaltinių pranešimais, abu 
partneriai šiuo metu ruošią ko
munikatą Berlyno blokados at
šaukimo ir keturių didžiųjų užs. 
reik. min. konferencijos prave- 
dimo klausimais.

Nors daugelis aukštų Vašing
tono vyriausybės valdininkų gan 
skeptiškai žiūri į pasitarimus, JT 
plenumo pirmininkas Dr. Evatt 
balandžio 30 d. pareiškė, jog vis
kas kalba už tai, kad Berlyno 
blokada bus „tuojau panai
kinta“!

Sovietai tuo tarpu paskelbė 
viešumai antrą tomą dokumentų 
apie vykstančius pasitarimus, 
pavadintą „Sovietų Sąjunga ir 
Berlyno klausimas“.

/4P disludMįa Atlanta pakta * -
Vašlngtonas. JAV senato užs. 

reik, komisija pradėjo rinkti me
džiagą ryšium su bendrais S- At
lanto pakto ratifikavimo deba
tais senate. Ligšiol už Atlanto 
paktą didelę propagandą varė 
radijas ir spauda, šiuo metu gi 
daug privačių organizacijų atėjo 
į pagalbą. Didžiosios amerikie
čių profesinės sąjungos CIO ir 
AFL, JAV moterų sąjungų va

Gegužės
Muenchenas. Iškilmės, eitynės 

ir paradai, kuriais visas pasau
lis gegužės 1 d. šventė „Darbo 
dienos „60-ąją sukaktį, mažiau 
parodė tarptautinį . solidarumą, 
negu politinio gyvenimo suskili
mą į dvi dalis. Beveik visose Va
karų Europos sostinėse demon
stravo demokratinės prof, sąjun
gos, kurių lemiamas pasisaky
mas už Europos atsistatymo pro
gramą šią dieną buvo iš naujo 
įvertintas skyrium nuo tų kraš
tų komunistinių organizacijų. Tik 
Londone ir Berlyne buvę nežy
mių įvykių.

Berlyno sovietiniame sektoriu
je atžygiavo į Lustgarteną apie 
300.000 asmenų, jų tarpe draus
mingais daliniais keli tūkstan
čiai liaudies policininkų, išklau
syti sovietų zonos prof, sąjun
gos (FDGB) pirmininko H. 
Schlimmės kaltinamosios kalbos 
prieš „Vakarų karo kurstytojus“. 
Už kelių kilometrų nuo tenai va
karinių Berlyno prof- sąjunga 
(UGO) surinko apie 50.000 daly
vių britų sektoriuje. Amerikie
čių sektoriuje karinė policija iš
sklaidė komunistines demonstra
cijas kur buvę sužeistų. Visas 
rytinis Berlynas, įsakius SĖD, 
„skendėjo raudonose spalvose“.

Savo palaiminimo žodžiais į 
„visą darbininkų pasaulį“ popie
žius Pijus XII kalbėjo vienai 
Neapolio darbinikų delegacijai:

1 d. vienur ir kitur
„Bažnyčia bodisi karu bei jo 
baisybėmis ir gina vidinę taiką 
tarp atskirųjų klasių ir išorinę 
taiką tarp tautų“.

Romoje, Austrijos sostinėje ir 
Prancūzijoje gegužės 1 d. įvyko 
skyrium komunistinių ir į Vaka
rus orientuotų darbininkų gru
pių mitingai. „Kaip baimingas 
kūdikis bėga prie savo tėvo, taip 
šiandien krypsta prancūzų tauta 
į komunistų partiją“, — pasakė 
per vieną mitingą pietinėj Pran
cūzijoj prancūzų komunistų va
das Maurice Thorez. Priešingame 
mitinge Bois de Boulogne mieste 
gen. Charles de Gaulle puolė 
Queuille vyriausybės veiklą ir 
Vakarų sąjungininkų Vokietijos 
politiką pavadino Prancūzijos 
saugumo grėsme.

Nors Londone po neseniai bu
vusio Mosley fašistų susidūrimo 
su komunistais oficialiai buvo už
draustos eitynės, bet policijai te
ko Trafalgar Square išsklaidyti 
susibūrusius komunistus.

J. A- Valstybėse „Labour Day“ 
švenčiama rugsėjo mėn. Tuo me
tu, kai J. A. Valstybėse Harry 
S. Trumanas gegužės 1 d. paskel
bė „Sveiko kūdikio dieną“ 
(Child Health Day) ir kvietė vi
sus piliečius tą dieną pagalvoti, 
kaip reiktų mūsų kūdikiams pa
dėti, kad išaugtų sveiki ir sąmo
ningi žmonės, atstovaujantieji 
demokratijos principams, — tuo 
metu Maskvoje ir jos šalininkių

I valstybių sostinėse pasaulinė 
darbo šventė pavirto triukšmin
gos karinės pajėgos demonstra
vimu.

Sprausminių naikintuvų eska
drilės perskrido per Raudonąją 
aikštę, kur generalissimus Juo
zapas Stalinas, apsuptas vado
vaujančių politbiuro narių, priė
mė didžiausią nuo pat karo pa
baigos kariuomenės dalinių ir 
civilnių žmonių paradą.

dovybės, nuomininkų organizaci
jos, veteranai, prekybininkai ir 
daug kitų pabrėžtinai pasisakė 
už pakto ratifikavimą. Iš kitos
pusęs, daug privačių asmenų ir 
organizacijų yra prieš Atlanto 
paktą nusistatę. Tai daugiausia 
kairiųjų pažiūrų žmonės ir orga
nizacijos, — tie, kurie bijo, kad 
paktas nepakenktų JT ir ERP, 
ir kai kurie protestantų vadai.

Atlanto pakto reikšmę ir Ame
rikos vaidmenį jame ypač iškėlė 
savo kalboje senate ECA amba
sadorius Europai W. A. Harri- 
manas. Tarp kitko jis pareiškė: 
„Europietis žino, jog Vakarų Eu-

JT pasmerkia bažnyčių persekiojimą
• Lake Success. Pereitos savai
tės gale JT pilnaties susirinki
mas padarė pirmąjį svarbų šioje 
sesijoje sprendimą. Rezoliucija, 
kuri buvo primta 34 balsais prieš 
šešis rytinio bloko balsus, devy
niems ąysilaikius, pasmerkė žmo
gaus teisių slopinimą bažnyčioms 
keliamomis bylomis Bulgarijoje 
ir Vengrijoje.

Su pasitenkinimu rezoliucijoje 
konstatuojama, kad „įvairios di
džiosios valstybės, kurios yra 
pasirašiusios taikos sutartis su 
abiem Balkanų kraštais“, jau 
yra padariusios žygių, kad tomis 
sutartimis garantuojamos pa
grindinės žmogaus teisės gautų 
galią. JT pilnaties suvažiavimas 
reiškia viltį, jog bus „uoliai ima
masi daugiau priemonių, kurios 
derinasi su taikos sutartimis,

I kad būtų apsaugota pagarba 
žmogaus teisėms“, ir ji „atkrei
pia skubiai Bulgarijos ir Vengri
jos vyriausybių dėmesį į taikos 
sutarčių įpareigojimus, įskaitant 
kitus įpareigojimus bendradar
biauti šių klausimų sureguliavi
mui“- Pagaliau sprendime kon
statuojama, kad šis klausimas 
vėl turįs būti iškeliamas rudenį 
susirenkančio naujo suvažiavi
mo darbotvarkėm

Šanchajus. Iš vyriausybės ko
munikato pagal AP aiškėja, kad 
kinų komunistų kolona 200 km 
įsibrovė į vidurinę Kniją, Ko
munistų radijas pakartojo, kad 
pereitos savaitės būvyje jų gink
luotosios pajėgos sunaikino sep
tynias vyriausybės armijas.

ropos susivienijimais be Ameri
kos nebus veiksmingas. Atlanto 
pakto pagrindinis tikslas — lais
vų žmonių susijungimas bendrai 
gynybai. Jei prie jo su entuziaz
mu prisidėsime, tuo sutvirtin
sime laisvų pasaulio žmonių pa
sitikėjimą ir pasiryžimą.“

Už Atlanto paktą kalbės dar 
kariuomenės gen. štabo viršinin
kas gen- Omar N. Bradley, buvęs
gynybos ministeris R. Patterson 
ir kiti.

Už pakto opozicijonierius kal
bės H. A. Wallaco ir komunistų 
partijos sekretorius E. Dennis. 
Kovo 1 d. Wallace pareiškė, jog 
Atlanto paktas esąs sąjunga 
„kryžiaus karui“ prieš Sov. Są
jungą vesti. Šiuo metu jis, lydi
mas italo komunisto senatoriaus 
M. Giua ir anglų darbiečio H. L. 
Hutchinson, važinėja po Ameri
ką ir savo kalbomis nori nuteikti 
amerikiečių visuomenę prieš' At
lanto paktą-

PASKUTIHES NAUJIENOS
Vašingtonas. Prez. Trumanas, 

pasak Denos, antradienį pareiš
kė savo sutikimą, kad gen. Clay 
gegužės 15 d. pasitrauktų iš ka
rinio gubernatoriaus posto Vo
kietijoje. Be to, Trumanas pra
nešė, kad gen. Clay pavaduoto
jai gen. Hūbner ir gen. maj- Hays 
perimts jo pareigas, kol bus pa
skirtas aukštasis civilinis komi
saras.

New Yorkas. Pirmasis keturių 
didžiųjų valstybių pasitarimas 
dėl Berlyno blokados atšaukimo, 
pagal neoficialus pranešimus, čia 
prasidėjo antradienio vakarą. 
Trys vakariečiai pasisakę už tai, 
kad visi blokados varžymai tarp 
Rytų ir Vakarų būtų panaikinti 
gegužės 9 d., o užs. reik, minis
terių konferencijai jie numato 
gegužės 23 d. Sovietai gi tai kon
ferencijai siūlą antrąją birželio 
savaitę.
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Trys lietuviai i Australija
Važiavome ne valtele, kaip 

estai į Ameriką, bet dideliu, gra
žiu 12.000 t su Panamos vėliava 
plaukiančių graikų laivu „Cyre- 
nia“. Išvykome iš Genuos uosto 
kovo 6 d. ir daugumas Melburną 
pasiekėme tik balandžio 8 d., pa
keliui stabtelėdami Maltos salo
je, Port Saide, Adene, Ceilone.

Lietuviams atstovavome trys 
„dypukai“: vienas iš Londono, 
vienas iš Paryžiaus ir vienas iš 
Romos. Nors IRO Italijoj griež
tai atsisakė vežti su „Landing 
•Permit“ dokumentais, kuriuos 
turi kai kurie pabaltiečiai jau 
nuo spalio mėn., tačiau mūsų lai
vas tik tokius keleivius ir tevežė: 
daugumas jų — apie 450 — buvo 
globojami tos pat IRO sutartinai 
su JOINT, vienam Šveicarijos 
žydeliui vadovuajamam. IRO glo
botinių tarpe be mūsų, lietuvių, 
buvo apie 80 estų, atvežtų iš Vo
kietijos amerikiečių zonos, kele-» 
tas lenkų ir jugoslavų šeimų, 
vienas kitas ukrainietis, keli Ber
lyno vokiečiai, viena vengrų eko
nomisto šeima. Tačiau daugumas 
buvo žydelių, kurie save vadino 
lenkais, vengrais arba čekais, at
sižvelgiant į taiv kokius pasus 
turėjo. Vieni jų iš tų šalių išvykę 
prieš 3—4 mėnesius, kiti vos 
prieš kelias dienas. Beveik vieni 
jie užėmė pirmąją klasę-

Įdomios lenkų ir kroatų kelio
nės. - Lenkai pradėjo keliauti jau į 
1940 metais, kaip bolševikai juos, 
kaip jie pasakoja, lyg gyvulius 
sugrūdę Į kiaulinius vagonus ir 
neduodami valgyti gabeno į Ar
changelsko, Sverdlosko ir kitas 
sritis. Net plaukai ant galvos at
sistoja beklausant jų pasipasako
jimų, kiek jie vargo, badavo, šal
tį kentė, kiek jų brangių šeimos 
narių tolybėje paliko — mirė 
šaltame Sibire . . . Bet Stalino 
ir Sikorskio dėka 1942 m. -jiems 
buvo lemta ištrūkti iš bolševikų 
rojaus. Per Uzbekistaną ir Persi
ją atvyko jie į Karači miestą In
dijoj, iš kur juos anglai nugabeno 
į Tanganiką, Rytų Afrikoje, ir 
apgyvendino stovyklose. Šešerius 
metus prastume jie tose stovy
klose, per lenkų komitetus gavo 
Australijos „Landing Permit“ su 
vizomis ir dabar važiuoja. Geroji 
IRO, lyg norėdama jiems paro
dyti Italiją, šią žiemą ėmusi ir 
atvežusi į Neapolį, čia perkeldi- 
nėjusi iš vienos stovyklos į kitą, 
kol pagaliau įsodino Genuoje į

„Cyrenia“. Jiems esą visiškai 
nesuprantama, kam tas vargas 
plaukti laivu ir vėliau šalti neš
variose Italijos stovyklose, kai 
tuo tarpu iš Tanganikos tik po
ra žingsnių į Adeno uostą prie 
Raudonosios jūros pietuose, kur 
sustoja Australijon vykstantieji 
laivai. Panašiai kelios kroatų šei
mos, kelis metus pragyvenusios 
Egipte, vos gavusios Australijos 
vizas, su mažais vaikais buvo 
nugabentos į palaimintąją Itali
ją, iš kurios po keleto mėnesių 
vėl turėjo grįžti į tą patį Port 
Saido uostą, iš kur pirma ‘iš
plaukė. Syrijos Libane gyvenu- 
siom dviem lenkų šeimom taip

pat buvo duotas įsakymas vykti 
Italijon, bet šioms ėmus triukš
mauti, buvę sutikta nuvežti į ne
tolimą Port Saido uostą ir įlai
pinti į mūsų laivą, kurio būtų 
jiems reikėję ieškotis Genuoje-

Pasiekę Australijos krantus, 
tuojau ėmėm vartyti australų 
laikraščius, kuriuose šis tas bu
vo rašoma ir apie mūsų laivo ke
leivius. Kiek gąvomajspūdį, aus
tralai mus sųų^<;malorvai, ne
minint keleto, aštryn},' vykusių 
iš Paryžiaus, kurįųoS buvo rim
tai grąsinta siųsti atgal į Euro
pą. Buvo asiradę kliūčių dėl pi
niginių dalykų, kuriuos išaiški-. 
nūs vietiniam IRO įgaliotniui, 
susirūpinę mūsų laivo bendrake- 
liaiviai pagaliau galėjo įkelti ko
ją į žydinčiąją Australijos žemę.

Dr. P. Jatulis.

Gen. Eisenhoveris politikoj
Ir be sakymo aišku, kad vienas 

garsiausiųjų Amerikos vyrų yra 
Eisenhoveris, pastorojo karo me
tu taip sėkmingai vadovavęs Va
karų žygiui pries nacinę Vokietiją, 
o dabar vadovaująs New Yorke 
aukštajai mokslo įstaigai — Co
lumbia universitetui, kur iš dau
gelio jo, kaip universiteto prezi
dento, pasakytųjų kalbų jau aiš- 
kėjančios viešumai ir jo politi
nės pažiūros.

Sakoma, kad Eisenhoveris — 
tai vyras, kurio gyva vaizduotė 
apsprendžia nusistatymą užsienio 
politikos klausimais ir įgalina jį 
įsigyti naujenybių, kai tuo tarpu 
vidaus politikos srityje jis laikosi 
daugiau konservatyvaus nusista
tymo. Nors iš pat širdies gilumos 
biaurisi komunizmo tironija, bet 
gen. Eisenhoveris — net anomis 
dienomis, kada lengviau įspū- 
džimas pasiduodančios asmeny
bės pranašavo karą arba patarė 
veiksmus, kurie galėjo užkurti 
karą, — visados išsilaikė nesi- 
karščiuodamas ir blaivios gal
vos. Aną vasarą Berlyno krizei 
pasiekus viršūnę, jis savo tvirtą 
tikėjimą į taikingą sprendimą 
pasakė žodžiais: „Aš esu įsitiki
nęs, jog niekas pasaulyje nėra 
toks pakvaišėlis, kad kaip tik 
dabar prie sprendimo brautųsi 
su ginklo smurtu.“

Sėkmingiausi metodai dery
boms su sovietais, anot generolo: 
„Tvirtumas, kantrybė, humoras 
ir — laikyti savo paraką sausą!“ 
Pastarasis punktas jį bus pasa-

katinęs pasisakyti už visuotinės 
karinės prievolės įvedimą J. A- 
Valstybėje. Lygiai aiškiai jis pa
sisakė ir už Atlanto paktą, kad 
būtų užkirstas kelias komuniz
mui veržtis į Vakarus; taip pat 
reikalauja toliau vykdyti Mar- 
shallio planą, net, platesniu pa
vidalu.

Ko nuoširdžiausi Eisenhoveris 
sveikina Vakarų Europos susi
vienijimui daromus žingsnius, 

i pastebėdamas, kad daugelyje sri
čių demokratija esanti apgailė
tinai silpna, kadangi savanau
diški tautinių valstybių polinkiai 
kliudą joms suburti savo ište
klius, kurie kaip tiktai susti
printų tų valstybių ūkinę gerovę 
ir padidintų apsigynimo jėgą. Jo 
nuomone, JT kaip taikos organi
zacija gal tik po vienos kartos, 
arba po kokio šimto metų, galės 
išplėtoti visumą priemonių, ku
riomis bus pasmerktas karas.

Generolas neseniai pareiškė 
tikįs, kad Sovietų politbiure 
esanti tam tikra grupė, kuri pa
geidautų bendradarbiavimo su 
Vakarų valstybėms; bet toji gru
pė šiuo metu esnati patekusi į 
nemalonę. Kad Stalinas būtų 
„politbiuro belaisvis“, kaip spėja 
prez. Trumanas, — generolas ne
tiki. Jis įsitikinęs, kad ir karin
goji sovietų vyriausybės partija 
šiuo metu karo nelaikanti „var
tojamąją išeitim“. Jo pažiūra, ne 
gana komunizmui priešintis ka
rinėmis santarvėmis, reikalinga 
neutralizuoti komunistų šūkį į 

vargšus ir prispaustuosius ir eiti 
tuo keliu, kol bus išnaikinta so
cialinė ir ūkine negerovė. .

Vidaus politikoj — sunku pa
sakyti, ar Eisenhoveris demokra
tas, ar respublikonas. Jo nusista
tymas aiškėja, iš to, kaip jis ap
taria „amerikietiškumą“. Jis sa
ko: „Tai suprantu kaip atsidavi
mą žmogiškosios laivės ir žmo
giškojo kilnumo idėjai, kaip 
laisvo darbo sistemos laikymąsi 
ir kaip pažinimą, kad pozityvi 
programa laisvei išlaikyti sava
jame krašte ir užsienyje būtinai 
reikalinga mūsų ateities gerovei.“ 
Jam rodos, kad amerikiečių gy
venimo būdas sulieja revalizuo- 
jančius bendruomenės' ir indivi
do reikalavimus ir suveda juos į 
harmoningą santykį- Vyriausybei 
gi belieką rūpintis, kad svarstyk
lės išliktų pusiausvyroje.

Columbia universitetas — tai 
Amerikos kosmopolitinė aukštoji 
mokykla. Tenai nesilaikoma ra
sinio principo, tad nedaroma iš- 
skirties ir negrams. Eisenhoveris 
pasisako — už absoliutinę moks
lo laisvę, kur leidžiama aiškinti i 
•net ir marksistinė ideologija. 
„Būtinas reikalas pažinti tiesą 
apie komunizmą, jeigu norima 
teisingai įkainoti tikrąją mūsų 
demokratinės sistemos vertę“, — 
pareiškė Eisenhoveris, perimda
mas universiteto prezidento pa
reigas.

Nors jo tėvai priklausė men- 
nonitams artimai sektai, kuri dėl 
sąžinės nusistatymo vengia karo

DP diepa dirba virtuvėj, o naktį 
tampa operos dainininkė

Tokia antrašte paskelbtas Ka
nados „The Transcript“ laikraš
tyje K. Roberts platus pasikalbė
jimas su op. sol. Pranciška Ra
dzevičiūte, kurios, apsirengusios 
tautiniais rūbais, ir nuotrauką 
laikraštis įsidėjo.

„Aš esu kaip pelenė“, — juo
kėsi Pranciška: „rytą aš dirbu 
virtuvėje, o vakare aš vėl tampu 
operos dainininkė“ ... „Kai aš 
buvau Vokietijoje, man sakė, kad 
Kanadoje nemėgsta klasikinės 
muzikos. Sakė, kad visa, ką 
mėgsta, yra džazas. Bet čia 
mėgsta gerą muziką . . .“ „Aš 
bandysiu padaryti koncertų ke
lionę Kanadoje, kai pasireng
siu ...“ Op. sol. Radzevičiūtė 
tarp kitko papasakoja apie savo 
muzikos meno karjerą Lietuvoj

tarnybos, bet Eisenhoveris tapo 
karys. Jis ir didžiai religingas, ir 
sako apie save: „Nepažįstu nė 
vieno žmogaus, kuris būtų taip 
intensyviai religingas, kaip aš 
pats. Niekas be tikėjimo negali 
pergyventi šešerių karo metų... 
Demokratija be religinio pagrin
do negali egzistuoti. Aš tikiu į 
demokratiją.“ (SL)

IŠ TOLIMOJO UNTERM-BERG 
(OLDENBUKGE)

— Op. sol. V- Baltrušaičio va
dovaujamas bažnytinis choras 
Velykų pirmąją dieną surengė 
didelį koncertą — „Velykų mar
gutį“, kuriame, be kruopščiai pa
sirengusio choro, dalyvavo įžy
mieji Lietuvos valst. operos so
listai: J. Augaitytė, Vencevičiū- 
tė — Kutkienė, Ip. Nauragis, A. 
Kutkus. Unterm-Berg stovykla 
laiminga, turėdama tiek meni
nių jėgų. Gyventojai visiems me
nininkams jaučia nuoširdžią pa
dėką- ypač gi op. sol. Augaity- 

jtei, kuri kviečiama visur čia dai
nuodavo — scenoj, ligoninėj, 
mokykloj. Apgailestauja daug 
kas, kad jai neteko dalyvauti 
gastrolėse po Angliją.

— Balandžio 18 d. turėjome 
laukiamą svečią — BALF atstovą 
J- Valaitį, kurio pranešimo iš
klausė prigužėjusi pilna salė. Ne
perseniai čia lankėsi taip pat 
BALF atstovė Rovaitė.

K. Pov.

ir primena apie 10.000 lietuvių 
Kanadoje, kurių laikraštis .turi 
šūkį: „Už Lietuvos išlaisvinimą, 
už ištikmybę Kanadai!“... „Aš 
čia esu labai laiminga, bet kar
tais nelaiminga, kai pagalvoju 
apie vargšus tautiečius kurie te- 
bėr DP stovyklose. Aš tik norė
čiau, kad daugiau jų galėtų at
vykti Kanadon ir būti laimingi, 
kaip aš“ ... Laikraštyje toliau 
rašoma: „1940 m. rusai okupavo 
Lietuvą, pakol vokiečiai juos iš
varė 1941 m. Rusai 1944 m. -— 
grįžo, bet ne kaip išlaisvintojai. 
„Mes bėgome nuo to baisaus rau
donojo velnio“, — sakė Pranciš
ka ... „Mes niekad negalime už
miršti, kad rusai per dvi naktis 
paėmė 45.000 mūsų vadovaujan
čių žmonių į Sibirą 1941 m.“

Dabar visos kalinės susirenka apie Ekateriną Iva- 
novną. Išblyškę, sustingę, baimingi ir nekantrūs v.eidai. 
Iš lėto ji skaito smulkiai prirašytą lapelį. Vardai, var
dai, vardai . • . Šitas išvežtas į Sibirą, anas sumuštas, 
kitas jau mirštąs perkeltas į kalėjimo ligoninę. Mote
rys sulaiko kvapą, laukdamos, gal gi išgirs pažystamą 
vardą. Staiga Ivanovna Ekaterina atsigrįžta į Rachelę:

— Mano brangioji, tai tau. Tavo vyras prieš dvi die
nas buvo paimtas tardyti ir ... šį rytą mirė.

Rachelė išbąla, lyg apsvaigusi nusvyruoja į kampą 
ir atsigula veidu nusigręžusi į sieną. Kiekviena tyli. 
Tada Ekaterina Ivanovna tyliai sušnabžda:

— Mariusia, Mariusia, ir tau žinutė, klausyki: „Celė 
263, sveikata gera, tikiuosi viso geriausia, mano mie
liausioji Mariusia- Petia.“

Tur būt, niekad nepamiršiu šitos moters vaikiško 
veido. Stovi ji, rankos sudėtos lyg maldai, paskui kar
tu verkdama ir juokdamosi ji puola į Ekatėrinos Iva
novuos rankas.

Dar ilgai girdėti šnibždesys ir dūsavimai tamsioje 
celėje, kol pagaliau miegas apima iškankintas širdis. 
Bet aš negaliu užmigti. Drebėdama ir nuvargusi, gal
voju apie Mariusią, Petią ir apie savo mieląjį vyrą. 
Kas žino, gal rytoj „laimingoji valanda“ atneš man kokią 
žinią iš jo? Katė ateis, ateis ta tokia brangi laukia
moji katė.

Kitą rytą, mums žąsele grįžtant iš išvietės, viena 
moteris prisiartina prie lango ir sušnibžda:

— Žiūrėkit, žiūrėkit, o mano Dieve!
Nuskubame prie lango. Kiemo viduryje sėdi pato

giai kėdėje išsitiesęs „vilkas“. Prieš jį ant stalo matyti 
mažytis maišiukas su juodom virvutėm. Priešaky stovi 
išsitempę du sargybiniai. Vienas "Iš jų laiko už kaklo 
nutvėręs katę.'

Mišką . • . Mišką! Jos letenos konvulsingai juda. 
„Vilko“ džiaugsmas skrieja į grotomis apkaltus langus 
visame kalėjimo kieme. Trys vyrai kvatoja, ir jų rie

Marie Corbin

LAIMINGOJI VALANDA
Kaip teisingai Oscar Wilde yra pasakęs, kad „kalė

jime laikas įgauna amžinybės atspalvį“! Pirmoji diena 
be galo prailgo. Šviesa lange ėmė nykti. Mažytė elek
tros ^lemputė, aukštai viršum mūsų galvų, silpnai švietė 
tarp niūrių sienų, -kur tūnojo šimtas susiglaudusių ne
laimingų moterų.

Lygiai septintą valandą vakare koridoriuj pasigirdo 
sunkūs žingsniai ir raktų skambesys. Tai buvo vakarinį 

. patikrinimą atlieką sargybiniai.
Moterys greit pašoko ir sustojo *į dvi eiles: viena eilė 

ant grindų, kita užpakaly ant suolų ir sudėjo rankas ant 
pečių tų, kurios stovėjo priekinėje eilėje. Įėjo „vilkas ir 
dar du prižiūrėtojai. „Vilkas“ buvo aukštas, storas, pla
čiapetis vyras. Jo rankos čiupinėjo revolverį ir mažos 
piktos akys atydžiai apžvelgė sustingusius kalinių vei
dus. Vargas mums visoms, jei kas nors jam būtų nepa
tikę. Bet viskas buvo tvarkoje, ir vyrai, pasižymėję mo-’ 
terų skaičių, užrakino celės duris nakčiai.

Dabar nuotaika pasikeitė- Įtempto laukimo žvilgsnis 
atsirado baiminguose veiduose. Visų akys nukreiptos 
į tamsų langą, kur viršum palangės buvo nedidelė 
skylė. Tylios minutės bėga ir virsta valandom. Staiga 
gilus atodūsys pasigirsta iš šimto laukiančiųjų. Juoda 
katė pasirodo lange ir stryktelėja ant suolo. Nekantrios 
rankos pagriebia ją ir perduoda Ekaterinaj Ivanovnai. 
Mišką, Mišką, brangioji Mišką!

t Greitai Ekaterina Ivanovna nuima mažytį krepšiuką 
ir jį atidaro drebančiom rankom. Ištraukia smulkiai 
prirašyto plono popieriaus lapeliuką.

Kol Mišką gardžiuojasi gabaliuku dešros, viena iš 
moterų greit nusirašo pranešimą ir paskui prideda nau
jų pavardžių, klausimų, informacijų ir įdeda lapelį at
gal į krepšiuką, kuris vėl parišamas Miškai, ir ji išoka 
pro langą. * ■ I 

būs veidai žiba saulėje. Žiaurus „vilko“ balsas nus
kamba kieme, pasiekdams kiekvieną celę:

— Revoliucinis tribunolas, ištardęs pilietę Mišką 
dėl jos priešrevoliucinės veiklos, nubaudžia ją mirtimi.

Vienas iš sargų užriša virvę ant Miškos' kaklo. Gy
vulėlis dar blaškosi be tikslo, kada jį pakabina ant vi
nies sienoje. Jos uodega mosikuoja ir akys pasigailė
tinai iššoksta. Pasigirsta revolverio šūviai ir aidas at
simuša nuo kalėjimo sienų. Trys vyrai kvatojasi.

Mes stovime priblokštos ir bežadės. Staiga tylą pers
krodžia širdį siekiąs šauksmas:

— Jūs, budeliai!
Mariusios kumštis išlenda per grotas ir išdaužia 

lango stiklą. Kraujas teka srovele iš jos sudraskytos 
rankos. Stiklai išbyra į kiemą, lauko pusėn-

— Mariusia, — tyliai šūktelėja Ękaterina Ivanovna, 
—sustok, dėl Dievo meilės, arba tu pražudysi mus 
visas!

Per vėlu. Kalėjiman skuba „vilkas“- Staiga mūsų du
rys atsidaro ir jis įsiveržia su savo vyrais. Visi įšėlę, 
virpa, su pistoletis rankose. #

— Qemesio! — surinka smarkiai.
Mes išsirikiuojame. Jis parodo vyrams Mariusią:
— Išmeskit šitą į karcerį!
Tuo tarpu, kai prižiūrėtojai velka ją mirtinai išba

lusią, jos palaidi plaukai šluoja grindis, „vilkas“ žvel
gia į mus savo sadistinėm akim:

— O dėl jūsų, jūs kontrevoliucinės niekšės, tai iš
mokysiu jus elgtis! Pradžiai — dvidešimt dienų jokio 
leidimo maistui pirktis!

Jis apsisuka ant kulnies ir išeina užtrenkdamas 
duris.

Mes žiūrime viena į kitą tylėdamos. Dvidešimt die
nų be papildomo maisto.

Bet, pagaliau, ar tai turi kokią reikšmę? Miškos jau 
nebėra.

Išvertė V. Kol-
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Dėl gydytoju ir med. seserų emigracijos i ĮAV SPORTAS

Kas surinks mugėtoms it dovanas?(Atviras laiškas)

Gerb. „Žiburių“ Redaktoriau, 
^Prašau neatsisakyti artimiau

siame Tamstos redaguojamojo 
laikraščio numeryje patalpinti šį 
mano laišką:

1949 m. vasario mėn. pirmoje 
s pusėje, Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje kvietimu ir pavedi
mu, Lietuvių Gydytojų Tremti
nių S-gos Valdybai ir Liet. Med. 
Seserų Draugovės Pirmininkei 
maloniai talkinant, sudariau są
rašus tam tikro skaičiaus lietu
vių gydytojų tremtinių ir med. 
seserų, norinčių tarpininkaujant 
SLA greit emigruoti j JAV, „pa
gal vienos valstijos duodamus 
nevardinius profesinio darbo ir 
buto užtikrinimus“. Nereikia mi
nėti su kokiu džiaugsmu gydyto
jai ir seserys sutiko šį gražų ir 
didelį Amerikos Lietuvių Orga
nizacijos užsimojimą — sudaryti 
galimybes nemažam skaičiui mū
sų tautiečių įsikurdinti JAV ir 
dirbti savo profesijoje!

Kol kalbami sąrašai buvo su- 
_ darinėjami ir dalimis siunčiami 
’ į SLA centrą tolesnei * eigai, tol 

viskas vyko sklandžiai. Tačiau 
tuos sąrašus persiuntus iš SLA 
centro raštinės Gerb. Wm. F. 
Laukaičiui, SLA Prezidentui ir 
SLA Emigrantų Komisijos Pir
mininkui, visas klausimas pas
kendo tyloje ir iki šiol neteko 
nieko patirti apie .šios tylos prie
žastis. Tenka pastebėti, kad nuo 
paskutiniųjų sąrašų įteikimo, jau 
praėję beveik du mėnesiai laiko. 
O čia, Vokietijoje, tremtinių emi- 

' gracija kaskart spartėja. Todėl 
visai suprantamas ' kiekvieno 
SLA sąrašuose .kandidatuojančio 
susirūpinimas ir adresavimasis 
tai į savo prof- organizacijos val
dybą, tai į mane, kaip SLA tar
pininką ^kandida tų sąrašams su
daryti. Stengiausi iki šiol su 
kięlpienu pasidalinti turimomis 
žiniomis. Tačiau pastaruoju me
tu nebeturiu galimybės išsamiau 
kiekviną suinteresuotąjį atskirai 
painformuoti ir randu reikalo tai 
atlikti bendra pareiškimu. Juo 
labiau randu tai paranku pada
ryti, kai konkrečių davinių apie 
paskiras bylas neturima.

Mano klausiamas Gerb.-Dr. M. 
J. Vinikas, SLA Sekretorius, sa
vo laiške SLA Prezidentui Gerb. 
Wm. F. Laukaičiui, jau kovo m. 
11 d. rašė: „Iš Jūsų laiško darau 
išvadą, kad iš mūsų prisiųstų 
davinių Jūs esate padaręs forma
lius sąrašus ir juos esate įteikęs 
Mr •.., kad jis juos pristatytų 
DP Komisijos pirmininkui Va- 
šington ... Tuos sąrašus jis yra 
įteigęs DP komisijai šių metų 
vasario 24 d...“ Toliau savo laiš
ke visiškai teisingai Gerb. D r, M. 
J. Vinikas samprotauja: ,,...- iš 
Jūsų laiško man nėra aišku, ku
rie gydytojai ir slaugės yra įteik
ti validuoti Vašingtono DP ko
misijai ... 'Aš neabejoju? kad 
daugelis ar bent dalis tų asme
nų, kurie, imigracijos reikale ne
galės pasinaudoti Jūsų tarpinin
kavimu, jau dabar galėtų būti ži
nomi ...“ Šiai Dr. Viniko minčiai 
pritardamas ir ją paryškinda
mas, savo kovo 17 d. laiške esu 
jam parašęs: „...iš savo pusės 
reikščiau nuoširdų pageidavimą 
tą sužinojimą paskubinti“. Deja, 
Dr. M. J. Vinikas balandžio 6 d. 
rašytame laiške SLA. Preziden
tui turėjo tarti: „Iki šiol negavau 
jokio atsakymo iš Tamstos į ma
no laišką, rašytą Jums kovo 
11d.

Taip iki šiol ir nepavyko gauti 
žinių, kuriems pristatytųjų kan
didatų— čių yra sudarytos ar su
daromos imigrayinės bylos, kaip 
lygiai nieko nežinoma apie tų 
bylų eigą. Į savo laiškūs, rašy
tus kovo 17, 18 ir 31 d. d-, kuriu
ose iškelta eilė kitų su šiuo klau
simu surištų neaiškumų, teesu 
gavęs mūsaisiais reikalais susi
rūpinimo kupinus Gerb. Dr. M. 
J. Viniko trumpus laiškus, kurių 
priede — jau minėtų jo laiškų 
SLA Prezidentui nuorašai. Atsa
kydamas į jo balandžio 6 d. laiš
ką savo laiške, rašytame balan- 
džioi 9 d., esu parašęs. „... Pilnai 
sutikdamas su Tamstos laiškuose, 
rašytuose kovo 11 d. ir balandžio 
6 d- Mr. Wm. F. Laukaičiui, trem
tinių padėties pavaizdavimu, o 
taip pat manosios (kaip SLA 
tarpininko) būklės nusakymu, 
drįstu jungtis prie Tamstos pra
šymo ir laukti Mr. Wm. F. 'Lau
kaičio, SLA Prezidento, skubaus 
ir išsamaus atsakymo.“ Pastarojo 
laiško antras egz. tuo pačiu me
tu pasiųstas ir Gerb. W. F. Lau
kaičiui. Deja, atsakymas tebelau
kiamas ir šiandie.

Priimkite, Garbus Redaktoriau, 
mano pagarbos pareiškimą

M. Valiukėnas.
1949 m. balandžio 28 d-
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MOTINOS 
DIENA IŠ VATIKANO

Gegužės 7 d. 13,30—14 vai- 
•Motinos Dienos paminėjimas
tuvių kalba per Vatikano radiją 
bangomis 19,87 ir 31,10.

TORONTE LANKĖSI 
DĘ. J- LEIMONAS

Toronte lankėsi iš JAV dr. J. 
Leimonas, kuris neseniai Popie
žiaus buvo apdovanotas šv. Gri
galiaus Didžiojo pasižymėjimo 
ordenu. Grigaliaus ordeno ka
valierius dr. Leimonas lietuvių 
parapijos salėje laikė paskaitą

Lietuva - Tarpt. Valstiečiu Unijos narys

laiko aktualijų tema. Dr. skelbia 
naują krikščioniško atgimimo 
sąjūdį. (NL)

„DAINOS“ SĄJUNGA 
RIO DE JANEIRE

1948 m. spalio 31 d. įsisteigusi 
Rio de Janeiro lietuvių „Dainos“ 
sąjunga šiemet persitvarkė ir 
vasario 1 d. valdžios įstaigose 
įteisinta „Dainavos“ sąjungos 
vardu- Dabar „Dainavos“ valdy
bą sudaro: Jonas Malaiška — 
pirmininkas, Ona Laskauskienė 
— vicepirm., Antanas Gaulia — 
sekretorius, Kazys Gaulia — iž- 
din. Į Rev. Komisiją įeina: Bro
nė Malaiškienė, Vytautas Stri
maitis, Albertas Šiukšta. Tai vie
nintelė kultūrinė draugija Rio 
de Janeiro. (Ž)

Sportinio sąjūdžio indėlis į mūsų 
tremties gyvenimą — labai dide
lis. Net, ir didžiausi sporto skep
tikai turės pripažinti, kad spor
tininkai lietuvių* vardą bene ge
riausiai reprezentavo tremtyje. 
Nebuvo stovyklos, kur nebūtų 
buvę sporto klubo, skynusio sa
vųjų džiaugsmui laimėjimą po 
laimėjimo. Buvo susidarę ir vi
sai iškilių vienetų, kaip „Šarū
nas“ Kemptene, „Kovas“ Schein- 
felde ir kt. Atskiri sportininkai, 
kaip lauko tenisininkė Sčukaus- 
kaitė, lengvatletis Z. Puzinaus- 
kas, stalo tenisininkai: Gerulai
tis, Meilus, Adomavičius, Ga
rankštis, Krivickas, o moterų 
Rutelionienė ir kt? garsino mūsų 
vardą ne tik tarp tremtinių, bet 
ir platesnei publikai. Jeigu ge
rai parašytų kas nors ir trumpą 
tremties sportinio gyvenimo is
toriją, būtų gana didelis veika
las. Deja, šitas dalykas, tur būt, 
liks nepadarytas, nes nematyti 
tam atsidėjusių žmonių. Jau ži
noma, kad sportininkai papras
tai pratę dirbti, kovoti, bet sa
vo darbus aprašyti ir suregis
truoti nevisad sugeba. Skaičiau 

1 bendrą sportinę apžvalgą rengia- 
I moję mūsų tremtinių bendruo
menės apžvalgoje. Ji labai pa
viršutiniška ir per trumpa, nors 
rengėjai turėjo visas sąlygas ši
tam darbui tinkamai atlikti, pa
sinaudodami visais turimais ar
chyvais-

Šiuo kartu noriu iškelti ir ki
tą reikalą, kuris dar galima iš
gelbėti, būtent padėti visas pas
tangas surinkti į vieną vietą vi
sas atskirų klubų ir net atskirų 
asmenų laimėtąsias dovanas ir 
pasirūpinti jų tinkama apsauga. 
Laikui 
galima 
darytų 
jūdžio
Sitai reikėtų atlikti kiek galint 
greičiau, kol dar tos dovanos ne
išsimėtė. Šito darbo gal turėtų 
imtis Vyr. FASK. Manau, kad 
atskiri klubai nieko neturės 
prieš tokį sportinių trofėjų kon
centravimą vienoje vietoje. 
Lauktina skubios iniciatyvos!

Argus

atėjus, šios dovanos būtų 
parvežti namo, ir jos su- 
puikų mūsų sportinio są- 
vaizdą iš tremties metų.

stalo teniso žaidynės, surengtos 
kūno kultūros mokyt. A. Tamu- 
lyno, taip pat vietinės YMCA 
rūpesčiu. Žaidynėse, kurios buvo 
vykdomos taškų sistema, daly
vavo dešimt mūsiškių žaidėjų. 
Hannoverio apygardos meisterio 
vardą išsikovojo G. Krygeris (81. 
Lehrte), tepralaimėjęs tik vieną 
partiją gerai šiose žaidynėse pa
sirodžiusiam V. Šaliūnui. Antroji 
vieta atiteko A- Nasvyčiui (8 t. 
Hannover), kuris ligi žaidynių 
pabaigos nepralaimėjo nė vienos 
partijos, tačiau jį nugalėjo G. 
Krygeris, gale laimėjęs partiją 
dėl pirmosios vietos. Trečią vie
tą gavo V. Šoliūnas (6 t. Diep
holz), įveikęs oldenburgietį A. 
Kubilių (6 t.) Senesniųjų žaidėjų
tedalyvavo tik du: A. Nasvytis ir 
A. Caplinškas, kuris turėjo ne
sėkmės, tesurinkdamas tik 3 t. 
Visį kiti žaidėjai buvo jauniai, 
dalyvaują tik pirmą ar antrą 
kartą tokiose žaidynėse. .

Prieš pat Velykas Diepholze 
įvyko stovyklinės stalo teniso 
žaidynės, dalyvaujant 20 žaidėjų. 
Buvo žaista dviejų minusų siste
ma- Pirmą vietą laimėjo J. Sa- 
liūnas, antrą — VI. Šoliūnas, tre
čią — A. Račka. Jasius

Kovo 30 d. Wašingtone, D. C., I laisvinti visą Europą, o ne vieną 
įvyko' Tarptautinės Valstiečių*......................... .....
Unijos (International Peasant 
Union) centrinio komiteto posė
dis, .kur pirmą kartą oficialiai 
buvo atstovauta ir Lietuva: Po
sėdyje Lietuva buvo priimta pil
nateisiu nariu, šalia bulgarų, če
kų, kroatų, vengrų, lenkų, ru
munų, serbų ir slovakų.

Ši organizacija, kurios prieša
ky tuo tarpu stovi lenkas S. Mi- 
kolajczykas, buvo įsteigta kovai 
pantais Centro, Pietų ir Rytų 
su komunistais ir rusiškais oku
pantais Centro, Pietų ir Rytų 
Eurojftje. Tų kraštų rezistencija 
prieš komunizmą daugiausia reiš
kiasi per valstiečjus — ūkininkus 
ir darbininkus. Dėl tokio savo 
užnugario valstiečių unija yra 
sulaukusi rimto Wašingtono 
sluogsnių dėmesio ir paramos-

Unija bendradarbiauja su pa
našiais sąjūdžiais Europoje. Po
sėdžio metu išklausyta pranešimų 
iš Briuselio konferencijos Jung
tinių Europos tautų Federacijos 
reikalu, iš Londono liberalų kon
ferencijos, apie taktiką kovoje 
prieš komunizmą ir t.t.

Konfrencija nutarė įteikti me
morandumą UN (Jungtinių Tau
tų Dr-jai), nušviečiant padėtį Ry
tų ir Centro Europos kraštuose ir 
Atlanto pakto pasirašymo proga 
primenant, jog ir tos tautos turi 
būti lygiai ginamos nuo komu
nizmo sauvalės ir kad reikia iš-

jos dalį teginti. Pastovi ir teisin
ga taika galės būti įgyvendinta 
tik tada, kai bus laisva visa Eu
ropa.

Lietuvos valstiečių organiza
cijų tautiniu atstovu unijoje yra 
buv. Resp. Prezidentas Dr. K. 
Grinius, jo pavaduotojas — p. A. 
Devienienė (dalyvavusi Wašing- 
tono posėdžiuose). (V)

' PASAULIO KATALIKŲ 
SPAUDOS KONFERENCIJA
1950 metais (Šventaisiais Me

tais) yra planuojama sušaukti 
pasaulio katalikų spaudos kon
ferenciją, Romoje. Tą klausimą 
galutinai išspręs Katalikų Žur
nalistų Tarptautinis Bjuras savo 
susirinkime, kuris įvyks 1949 m. 
kovo 28 d. Sveikarijoj. („Dr.“)

DVEJOS STALO TENISO 
ŽAIDYNES DIEPHOLZE

Balandžio 23—24 d. Diepholze 
įvyko Hannoverio apygardos

ESTŲ PIANISTAS VOKIETIJOJ
Vienas iš žymiausių dabarti

nių estų muzikų, pianistas ir di
rigentas prof. Olav Roots atvyko 
iš Švedijos į Vokietiją, kur duos 
koncertų anglų ir amerikiečių 
zonose, atlikdamas pasaulinių 
kompozitorių - Chopino Francko, 
Sumano, taip pat ir garsaus estų 
DP kompozitoriaus Eduard Tu- 
bin kūrinius- Pastarasis nese
niai baigė komponuoti panktąją 
simfoniją, kuri buvo transliuo
jama per Siaurės Vokietijos ra
diją.

Prof. Olav Roots piano ir kom
pozicijos klases baigė Estijoj. 
Studijas vėliau gilino Paryžiuje, 
Vienoj ir Salzburge. Kaip pianis
tas ir dirigentas prof. Roots ži
nomas visame Pabaltijy.

Koncertų planas toks: anglų 
zonoj — V. b-Lingene, V. 7-Bo- 
cholte, V. 9 Detmolde ir V. 11- 
Blomberge; amerikiečių zonoj — 
V. 19 — DP stovykloj „Valka“, 
V. 20 — Muenchene, V. 25 — 
Kemptene, V- 28 — Augsburge ir 
V. 31 — Fellbache.

Paieškojimai
IRO TARPTAUTINE PAIEŠKO
JIMŲ
PRIE KASSELIO IEŠKO ŠIŲ

ĮSTAIGA AROLSENE

Motinos diena Augsburge
pirm. Saulaitis. Gražiai pasirodė 
su deklamacijomis pradžios mo
kyklos mokiniai, o su melodekla
macija moksleiviai ateitininkai ir 
pagaliau aktorius A. Škėma pa
skaitė ištrauką iš St. Zobarsko 
kūrybos. Ta pačia proga atsi
sveikinta ir su išvykstančiais į 
JAV.

Nors čat, kaip ir visur, koloni
ja emigracijos įkaršty, bet Mo
tinos Dieną paminėjo labai iš
kilmingai. Išvakarėmis JHoch- 
feldo Šv. Kanizijaus bažnyčioje 
buvo religinė valanda, kuriai, be 
atitinkamų pamaldų, kultūrin
gai ir skoningai parengta religi
nės muzikos programa, dalyvau
jant solistėms: Šeštakausienei ir 
Masalcaitei, taip pat instrumen
talistams. Sekmadienį per pa
baldas Motinos Dienai pritaikin
tą, turingą pamokslą pasa
kė kun. Patlaba, taip pat pagro
jo smuikininkas Vasyliūnas- Va
kare kolonijos salėje per moti
nų pagerbimo aktą motinos ap
dovanotos gėlėmis ir atitinka
mus žodžius tarė kan. V. Zaka
rauskas, Apyl. komiteto' pirm. 
Šeštakauskas, Tėvas Garbukas 
OFM, LRK Augsburgo skyriaus | būklė Lietuvoje.

ASMENŲ:
Adomaitis Bronius, gim. 1922 

m. Šakių apskr. 194T m. sausio 
mėn. išvežtas į Moosbierbaum, 
Austrijoj.

Dzidoravičius Anelė, gim. 1938 
m. balandžio mėn. Kuodžiuose, 
Panevėžio apskr.; paskutinės ži
nios 1939 m- iš Ukmergės.

Erlitskeitė Rozalia - Joses, gim. 
1917 m. Vekšniai, Lietuvoje; gy
venusi Latvijoje; išvežta į Vo
kietiją.

Kvieska Aleksas, gim. 1902 m. 
Leningrade, paskutinis žinomas 
adresas: Kovarskas, Riklikai, 
Ukmergė.

Kvieska — Dzidoravičius Ka- 
tarine, gim. 1886. I. 1. Kuodžiuo
se, Panevėžio apskr. Paskutinės 
žinios 1939 m. iš Ukmergės, Lie
tuvos.

Mitrikienė, gim- Mikalauskaitė, 
Antanina, gim. 1922. II. 19. Aly
taus apskr. Lietuvoje; iki sau
sio 1945 m. buvo Oppeln, Ober- 
schles ir vėliau Breslau ligoni
nėje.

APIE BAŽNYČIOS BŪKLĘ 
LIETUVOJ

„The Register“, plačiai skaito
mas katalikų savaitraštis, ba
landžio 10 d- nr. įdėjo ištrau
kas iš Dr. P. Daužyardžio, Lietu
vos konsulo, kalbos, pasakytos 
Knights of Columbus (Munde
lein Council) Gimimo 
lėj, Cikadoj. Kalboj 
traginga Katalikų

parap. sa- 
nurodoma 
Bažnyčios

(„Dr.“)

TiRiaraffi** Išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie- 
/r^iUUIIUl nials. Antradienio ir ketvirtadienio laidos kaštuoja 
po 25 pfg. o šeštadienio—30 pfg. Visų trijų laidų mėnesinė prenume
rata DM 3.—. užsieniui DM 5.— Platintojams duodama 10% nuolaidos. 
Skelbimai, pranešimai, sveikinimai, užuojautos spausdinamos tik ap
mokėjus. Iki 10 petito eiluėių 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 Kildonan. Vinnipeg, Man. 
JAV: Mr. A. F. Skirius, 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Cal. USA. 

Ir Mr. Pr. Urbutis, 2024 Canalport Ave, Chicago 16, Ill, USA.
Australijoje: Rev. J. Tamulis, Federal Catholic Immigration Commit

tee, 150 Elizabeth St., Sydney, Australia
Pietų Amerikos Valstybėse: Rev. P. Ragažlnskas, Calxa postal 4118, Sao 

Paulo, Brasil.
„Žiburių“ mėnesinė prenumerata Anglijoje Ir Australijoje — 3 šilingai, 
o Kanadoje, JAV-se Ir Pietų Amerikos visose valstybėse — 6 doleriai 
metams.
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Kaip su Rytu Europos išdavimu?
Vašingtonas. Prieš kiek laiko tautos iš esmės pasisako už Va-

gininkus nuteikti už tam tikrą 
vakarietinę socialinę tvarką. Ne
seniai vienas American Federa
tion of Labor sekretorius, grįžęs 
iš nelegalios kelionės po Rytų 
Europą, pranešė, jog amerikie
čiai remią ir tas antikomunisti
nes opozicijos grupes, kurios sie
kia sacialistinės ūkio formos ... 
Amerikiečiai, Jungtinėse Tau
tose siūlydami ištirti vergų sto
vyklas Sovetų S-goj ir patikrinti 
dvasininkų bylas Vengrijoj ir 
Bulgarijoj, nori laiduoti savo 
simpatijas bei paramą pogrindi
niams sąjūdžiams Rytuose“.

Gen. Clay pasitrauks per 30 dienu
Vašingtonas* Vienas atstovas iš 

Baltųjų Rūmų balandžio 27 d. 
pranešė, jog gen. Lucius D. Clay 
per 30 dienų pasitrauks iš ka
rinio gubernatoriaus posto Vo
kietijoje.

Informuotieji sąjungininkų 
sluogsniai laiko galimu dalyku, 
kad gen. Clay gausiąs intermisti- 
nį įpėdinį amerikiečių karinio 
gubernatoriaus poste — gal lig
šiolinį savo pavaduotoją gen.

Hays. Nurodoma, jog pasiuntinys 
Murphy tari ypatingų perspekty
vų tapti amerikiečių aukštuoju 
komisaru. Bet jis galėtų perimti 
tarnybą tik sudarius Vokietijos 
federalinę vyriausybę ir įsigalio
jus okupaciniam statutui, taigi 
gal per tris mėnesius. Spaudos 
pranešimais iš Vašingtono, gen. 
Clay jau apie šio mėnesio vidurį 
pasitrauksiąs iš gubernatoriaus

I posto Vokietijoje.
JAV sostinėj sudaryta „Laisvo
sios Čekoslovakijos Taryba“, į 
kurią įeina įvairių partijų atsto
vai tremty. Pasak „Exchange“, 
toji Taryba pranešusi, jog Čeko
slovakijoj pogrindinė opozicija 
rengusi sukilimą komunistiniam 
rėžimui nuversti. Kada tas su
kilimas buvo numatytas pradėti, 
nepranešama, tačiau manoma, 
kad jo data buvo nustatyta š* m. 
kovo 13 d., Jan Masaryko mir
ties metinėse. Apie pasirengi
mus sukilti buvę pranešta „Lais
vosios Čekoslovakijos Tarybai“, 
tačiau ši įsakmiai patarusi nuo 
sukilimo susilaikyti, nes „laikas 
dar nepribrendęs“ ir padėtis 
esanti tokia nepatogi, jog apie 
sukilimo sėkmę dar nesą galima 
nė galvoti; narsių vyrų kraujas 
būtų buvęs tuščiai pralietas.

Kad pavergtų Rytų Europos 
tautų išvadavimo klausimas dar 
nepribrendęs, matyti ir iš vieno 
ankstesnio „Basler Nachrichten“ 
Vašingtono korespondento pra
nešimo. Per pastarąjį susitikimą 
trijų didžiųjų Vakarų galybių 
užs. reik, ministerial priėję išva
dos, jog jėgų pusiausvyra Euro
poj tuo tarpu atstatyta, ir todėl 
Vakarams derą „palaukti ir pa
žiūrėti“. Vašingtono pasitarimuo
se buvę niusistatyta diplomatinės 
ofenzyvos neperkelti anapus ge
ležinės uždangos; nebūsią ban
doma sovietų išstumti iš jų po
zicijų Lenkijoj, Čekoslovakijoj, 
Vengrijoj ir Rumunijoj. Jeigu 
sovietai ramiai laikysis dabarti
nėj savo ekspansijos linijoj, karo 
psichozė tolydžio atslūgsianti.

Tačiau atsisakymas — bent 
tuo tarpu — nuo diplomatinės 
ofenzyvos Rytų Europoj dar ne
reiškia, kad Vakarai iš visų būtų 
atsisakę domėtis Rytų Europos 
raida. Įdomų pranešimą apie 
Vašingtone vyraujančias tuo 
klausimu pažiūras skelbia „Die 
Tat“ Vašingtono koresponden
tas. Esą, Vašingtonas, remdama
sis įvairiomis informacijomis, 
priėjęs išvados, kad „rusų, len
kų, čekų, vengrų ir jugoslavų

karus ir trokšta išlaisvinimo. Tos 
tezės pagrindu Vašingtone jau 
padaryta praktiškų sprendimų ir 
veiksmų •;. Gausiais aplinkiniais 
keliais pinigai ir ginklai patenka 
į totalistines Rytų Valstybes... 
Jau nebe vieni komunistai turi 
penktąją koloną. Nuo to meto, 
kai John Foster Dulles maždaug 
prieš metus paskelbė „operaciją 
X“ pogrindiniams sąjūdžiams iš 
Vakarų remti, ta linkme jau 
daug padaryta. Komunistų pa
vyzdžiu bandoma prieiti prie 
„liaudies demokratijų“ elito bei 
vadovaujančiųjų sluogsnių; sa
koma, jog sėkmė didesnė nei 
buvo laukiama.

Vašingtone, matyt, suvokta 
(rašo toliau „Die Tat“ korespon
dentas), kad ideologinę kovą tu
ri vesti ne abejotinas gaivalas 
bei apmokami agentai, bet įsi
tikinę idealistai, su tikra laivės 
aistra kovoją prieš totalistinj re
žimą. Toliau, paaiškėjo, jog 
nėra prasmės tuos Rytų sąjun-

Toliau „Die Tat“ koresponden
tas stato klausimą: „Kokie šian
dien yra tos kovos šansai?“ ir 
duoda šį atsakymą:

„Tuo klausimu Vašingtono pa
žiūros stipriai išsiskiria* Pesi
mistinė dauguma mano, kad Ry
tus išlaisvinti teįmanoma jėga, 
optimistinė mažuma mano, kad 
pasyvi rezistencija, dogmatiniai 
įtempimai ir rietenos Rytuose 
padarys vis didesnių spragų, pro 
kurias Vakarai tolydžio galės įsi- 
briauti. Tačiau abi tos tendenci
jos sutaria, jog Vakarams nepa
kanka defenzyvinės politikos iš
laikyti tam, ką turi, bet kad 
reikia ofenzyvinės politikos at
gal laimėti dabar komunistų 
valdomą pasaulio dalį. Toji di
namiškos Vakarų politikos kon
cepcija vis stipriau lems Vašing
tono politiką, — nebent jeigu 
paskutinį momentą įvyks pa
liaubos tarp suaktyvėjusių Va
karų ir atsargiau laikytis pri
verstų Rytų“. J. D.

Susirenka Europos Taryba
Londonas. Gegužės 3 d. čia su

sirenka posėdžio Europos Tary
ba, kur dalyvauja D. Britanijos, 
Prancūzijos, Italijos, Švedijos, 
Norvegijos, Danijos, Irlandijos ir 
trijų Benelux valstybių užs. reik, 
ministerial. Konferencijos išva
karėmis karalius Jurgis VI ir 
karalienė Elžbieta Buckingham 
rūmuose užs. reik, ministeriams 
pagerbti surengė pobūvį.

Pereitos savaitės gale britų 
užs. reik ministerijoj buvo susi- I

rinkę kalbamųjų dešimties kraš
tų pasiuntiniai atlikti paskuti
niųjų pasirengimų ministerių 
konferencijai. Po šito posėdžio 
paskelbta, kad pirmoji oficiali 
Europos Tarybos konferencija 
būsianti rugpiūčio arba rugsėjo 
mėn* Strassburge. Be to, pra
nešta, kad D. Britanija žadanti 
tuojau reikalauti Graikijos ir 
Turkijos priėmimo į Europos Ta- 
rybą.

Marš.Tito puolamas pirmoj vietoj
. KĄ DABAR RAŠO KOMINFORMO LAIKRAŠTIS

Ne kiek laimės turi ligšiol savo 
veikloje ;,kominformas“, taip su
trumpintai vadinamas „Komuni
stų ir darbininkų partijų infor
macijos biuras“. Jo tikslas — tie_ 
šia linija surikiuoti visas komu
nistų partijas į Sov. Sąjungos 
valstybinės bolševikų partijos 
ortodoksinius leninistinius-mark- 
sistinius principus. Bet vos keli 
mėnesiai po jo įsteigimo jis tu
rėjo sviesti iškeikimą ant Tito, o 
savo būstinę iš Belgrado perkelti 
į linijai ištikimos Rumunijos so
stinę — Belgradą.

Nuo ano laiko centrinis komin- 
formo organas yra gavęs naują 
uždavinį. Kiekviename pu^mėne- 
-įb| teiAo;sed ?n“ oiosej^rei otuįs 
ką, už liaudies demokratiją!“ nu
meryje randa pirmaujančios vie
tos puolimai ant Tito režimo. Ko
va prieš Marshallio planą ir prieš 
dešiniuosius socialistas pamažėl 
atslūgsta.

Laikraštis pasirodo rusų, pran
cūzų, anglų ir vokiečių kalbomis. 
Kiekviename numerjye randama, 
pagrindinių rašinių apie komuni
stų partijų padėtį visose šalyse, 
kurie dažniausiai būna parašyti 
vadovaujančiųjų funkcionierių. 
Jeigu laikraštis pradžioje buvo 
skiriamas daugiau naminiams ko
munistų vadovybės reikalams ir 
dėdavo daug staipsnių apie vidinę 
organizaciją, lavinimą ir leninisti-

nes marksistines dogmas, tai nuo 
kominformo ginčo pradžios laik
raščio uždavinys pasidarė univer
salesnis ir šiandien jis vaizduoja 
kovą, kurią pasaulinis komuniz
mas kovoja prieš savo priešus.

Svarbiausiu priešu laikoma bet 
kokia dešiniojo socializmo rusi?. 
„Titoizmas“, Labour Party ir 
Schumacherio SPD, kominformo 
akimis, priklauso vienai linijai. 
Bet punktas, kur kominformas 
jaučia grėsmę savo principans, 
visų pirma yra atskalūno Tito re
žimas.

„Išdavikiškos Tito klikos“ nu
galėjimas kominformui pasidarė 
egzistencijos klausimas nuo to lai
ko, kai Tito išdrįso ginčyti Sov. 
Sąjungai rolę kaip socializmo kel_ 
skinai ir tvirtina, kad tik Jugo
slavija norinti ir galinti įgyven
dinti socializmą ir socialistinę re
voliuciją.

Kominformo laikraščio balan
džio mėn. numery vėl skiriamus 
vienas ilgas straipsnis atmesti Ti
to atskalūniškoms nuomonėms; 
straipsnio pavadinimas: „Tito kli
ka stovi imperializmo stovykloje“. 
Tame pat numeryje vienas pabė
gęs iš Joguslavijos komunistų 
partijos sekretoriato narys, D. No- 
vakov, praneša, jog Tito, priim
damas „prasikišusius smulkius 
buržujus, kulakus, fanatiškus na
cionalistus ir buvusius Cetnikus“

Vakarai su Kinijos komunistais?
Šanchajus. Nuo . ofenzyvos pra

džios kinų komunistai užėmė vi
są Jangcekiango žemupio pietinę 
dalį. Tuo būdu Šanchajus jau 
atkirstas nuo nacionalistų cen
trų. Ryšium su tuo atrodo bus 
neįmanoma sudaryti gynimosi 
liniją nuo Dingpo per Hangtčau

iki Nantčang, nes Hangtčau na
cionalistų kariuomenė jau eva- 
kuavo. Traukinių judėjimas 
tarp Hangtčau ir Nantčang yra 
taip pat beveik nutrūkęs.

Kariniai Kantono sluogsniai 
yra nuomonės, jog komunistai 
ruošia puolimą ant Nantchang,.

LORDAS VANSITTART ĮSPĖJA 
EUROPĄ

Paryžius. Lordas Vansittart 
įspėjo Europą nerodyti perdaug 
pasitikėjimo Vokietijos gerais 
norais. Drauge jis įspėjo anglus 
ir prancūzus dėl „kvailos“ nuo
monės, kad iš Vakarų Europos 
galinti būti konsoliduota „trečio
ji jėga“, kuri galėtų išlikti ame
rikiečių ir rusų konflikto pa
kraštyje.

Buvusis pirmasis diplomatinis 
Foreign Office patarėjas savai
tės gale Paryžiaus Marigny tea
tre laikė paskaitą — „Britų bei 
prancūzų santykių aspektai“. Jis 
sakė: „Kas beatsitiktų, mes esa
me Vakarų sūnūs ir būtume kal
ti už šlykščiausią neištikimybę, 
jei mes išduotame savo didįjį 
paveldėjimą. Nelaimei tąrp Ry
tų ir Vakarų yra priešingybė ir 
Prancūzijai abejonė dėl to būtų 
lygiai pragaištinga, kaip tai bu
vo pragaištinga D.Britanijai abe
joti dėl Vokietijos priešingumo“.

Vansittart kalbėjo toliau: „Mes 
ilgiau nebegalime rodyti Vokie
tijos atžvilgiu neprideramo op- 
timižmo* Vokietija pirma turi 
parodyti, ar ji tinka Vakarų Eu
ropos pasaulėžvalgai.“

Astrologai apie Stalino mirti
Kada Stalinas lėktuvu skrido 

į Teheraną’ tai buvo negirdėtas 
įvykis. Į tokią riziką dėl asmeni
nio saugumo priežasčių jis labai 
retai leidžiasi. Net į laivą nuo 
daugel metų generalissimus ne
bėr kojos įkėlęs. Dideles kelio-
nes jis atlieka specialiu trau-

vietų armijos pulkininkas nese
niai pranešė, kas dedasi, kai 
įvyksta paradai arba liaudies 
demonstracijos. Stalinas tokio
mis progomis stovi ant Lenino 
mauzoliejaus platformos, apsup
tas savo ištikimųjų ir asmeninės'

kiniu, kuris įrengtas prabangiš- 
kiausiai ir stipriai šarvuotas. To 
traukinio personalą sudaro iš
bandyti NKWD žmonės ir kelio 
ruožas, kuriuo turi važiuoti, jau 
kelios dienos prieš kelionę pri
žiūrimas sargybų. Stalino trau
kinys net esąs palydimas smin- 
gamųjų lėktuvų. Taip saugoma 
gyvybė vyro, kurį rusai vadina 
„tėveliu“.

Atentatų baimė, kuri persekio
ja Staliną ir visą politbiurą, žo
džiui „tėvelis“ atima bet kokią 
prasmę. Įvairios saugumo prie
monės, kurių imamasi Stalinui 
pasirodant viešumoje, rodo, kad 
jis tą maloninį vardą vertina dėl 
prestižo, o šiaip gerai žino, kad 
yra labai neapkenčiamas dikta
torius. Vienas dezertyravęs so-

sargybos. Bet ir aplinkiniai pa

tuo būdu norėdami įvaryti kylį 
tarp rytų ir vidurio Kinijos.

Nors kinų komunistai sparčiai 
veržiasi pirmyn, nacionalistai 
bando nusiteikti optimistiškai. 
Nacionalistų vyr. būstinės Šan
chajuj kalbėtojas gen* Cen-Tai- 
Hsiang sekmadienį pabrėžė, jog 
po trumpo laiko iniciatyvą vėl 
paimsią nacionalistai, kurie ar
timoj ateityj komunistams su
duosiu lemiamus smūgius“.

Diplomatiniuose Londono sluo- 
gsniuose kalbama apie galimybę, 
jog D. Britanija ir JAV galinčios 
pripažinti komunistinę Mao-Ce- 
tung vyriausybę vienintele da
bar veiksminga Kinijos vyriau
sybe.

žymiai padidinęs savo komunistų 
partijos narių skaičių.

Mažne kiekvienas kominformo 
laikraščio numeris ypač kelia aik
štėn Sov. Sąjungos bolševikų par
tijos reikšmę pasauliniam komu
nizmui, taip pat Stalino gyvenimą 
ir darbą. Aplamai, laikraštis pa
sižymi nuobodumu, tetarnauda
mas mažam komunistų ideologų 
ir politikos žinovų ratui. Rytinio 
bloko valstybių partijų kongre
suose pasakytos valandinės kalbos 
dedamos dažniausiai pažodžiui ir 
užima didelę laikraščio dalį. Krin
ta į akį tai, kad nelabai dažnai 
teduodama pranešimų iš-. Italijos, 
nors Italijos komunistų partija 
irgi kominformo narys. Vokietijos 
klausimai irgi nelabai išsamiai 
liečiami, tik atsižvelgiami kaip 
dalis kovos prieš Marshallig pla
ną. (DNZ)

statai esti apsupti, kad neį
vyktų kokių „staigmenų“* De
monstrantai esti kontroliuojami 
policijos. Jie turi žygiuoti greto
mis po penkis, iš kurių dešinia
me sparne esąs turi būti išban
dytas komunistas ir turėti akyje 
savo draugus, kad nė vienas 
nieko rankoje neturėtų ar iš ki
šenės neišsitrauktų, kadangi tai 
gali būti ginklas. Be to, demon
strantai negali būti raginami 
greičiau eiti, taip kad jie per 
Raudonąją aikštę peržygiuoja 
beveik bėgomis.

Įdomi ir saugumo sistema, ka
da Stalinas savaitgalyje važiuoja 
iš Maskvos į už 40 km. esantį sa
vo dvarą. Pagal šviesos signalą 
susisiekimo policininkai padaro 
kelio užtvaras. Pašėliška sparta

išilgai gatvės lekia šešios pana
šios šarvuotos automašinos, ir 
niekas nežino, kurioje sėdi Sta
linas. Patys „dačai“, kaip vadi
namas jo dvaras, apsaugoti vie
lų tvoromis ir su šunimis patru
liuojančių sargybinių. Pats per
sonalas sudarytas iš rinktinių 
žmonių, kurie turi atlikti ne tik 
savo funkcijas kaip pasiuntiniai, 
sodininkai ir t. t., bet ir rūpin
tis savo viešpaties saugumu.

Kremliaus virtuvė turi vėl ki
tas taisykles. Ypač kai pakvie
čiama užsienio svečių paaštrėja 
saugumo priemonės* Šeši valdi
ninkai sergsti, kad į valgius ne
būtų įmaišoma nuodų. Kelneriai 
taip pat būna NKVD šešėlyje. Jų

uždavinys svečiams į valgį įmai
šyti chemikalų, kad pažadintų 
šnekumą, be to, čia padeda gau
siai pilama „vodka“. Pats Stali
nas tokiomis progomis mielai iš
geriąs. Tik gydytojai pataria 
jam, tausojant sveikatą, laikytis 
saikumo.

Pastaruoju metu tirštėja gan
dų, kad Stalino sveikata šlyjanti.

I Pagal daugelio astrologų prana
šystes ne tik Rusijos, bet ir Sta
lino ateitis stovinti po bloga 
žvaigžde. Kaip „astrologinio ka
ro“ vyriausias pranašas ir bu
vusis anglų generalinio štabo 
patarėjas pranašavo, katastrofa 
turėjusi įvykti jau 1948 m. spa
lio 22 d. (AT)
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